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 الدراسة:  ملخص
استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر  هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور  

 المعلمات بمدينة الخبر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وقد تم إعداد استبانة لجمع البيانات، وبعد التأكد 
( معلمة، وكانت نسبة 568اض األطفال بمدينة الخبر والبالغ عددهن )من صدقها وثباتها تم توزيعها إلكترونيًا على عينة من معلمات ري

( استبانة، وبعد إجراء األساليب الوصفية واإلحصائية على البيانات أظهرت النتائج أن الستراتيجية السرد  110المسترد والصالح منها )
كما جاءت درجة أهمية السرد القصصي لطفل القصصي دور كبير بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات  

الداللة   إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتائج  الروضة من وجهة نظر المعلمات بدرجة كبيرة جدًا، خلصت 
 ل العلمي ( دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة ُتعزى لمتغي ِّري سنوات الخبرة و المؤه0.05)

(. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين معلمات رياض األطفال 0.05حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )
التعلم الفعالة والتي تعمل على خفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة   بأهمية استخدام استراتيجية السرد القصصي كأحد أساليب 

األهداف التعليمية، إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تقارن بين أثر استراتيجية السرد القصصي واالستراتيجيات وتحقيق العديد من  
 األخرى في خفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة. 

 دور.  –السلوك العدواني   –رياض األطفال  –القصة  الكلمات المفتاحية:
  مقدمة البحث:

لتعلم القيم والعادات السليمة، كما أنها خبرة مباشرة يتعلم الطفل من خاللها ويتفاعل معها وتعد من أقوى عوامل  تعتبر القصة مصدر  
استثارة الطفل والتأثير فيها ال ينحصر على وقت سماعها وقراءتها وإنما إلى تقليد ما يجري فيها من أحداث، وواقع، وسلوك، وأخالق. 

على مر العصور واستقر رأي علماء النفس والتربية على أن األسلوب القصصي هو أفضل وسيلة نقدم   ولقد استخدمت القصة في التربية
عن طريقها ما نريد تقديمة لألطفال سواء كان قيمًا دينية أم أخالقية أم توجيهات سلوكية أو اجتماعية، كما كانت تستخدم منذ عصر  

القصة في أحاديثه الشريفة توظيفًا يخدم القيم السامية خاصة أن النفس البشرية  وقد أجاد الرسول صلى هللا عليه وسلم توظيف الصحابة 
 تميل إلى سماع القصص وتحتفي بالحكايات، ويسهل إيصال المعلومة والحكمة عبرها بداًل من القول المباشر. 

وجاذبيتها لهم من حيث األفكار واألخيلة    تأتي القصة في المقام األول من حيث أهميتها للطفل. فيميل األطفال إليها واالستمتاع بها،
والحوادث، فإذا أضيف إلى هذا كله سرد جميل وحوار ممتع كانت القصة قطعة من النثر الرفيع، حيث تعد استراتيجية السرد القصصي  

لمفاهيم بما يناسب تفكيره، من أقدر األساليب األدبية فهي تساعد بتنمية الفضائل في النفس، وتعتبر بوابة الدخول لعالم الطفل وتبسيط ا
 (.176وقد ُبنيت استراتيجية السرد القصصي اقتداًء بالقصة القرآنية، قال تعالى: ]فاقصص القصص لعلهم يتفكرون[ )سورة األعراف:

لة  وتعد القصة من أفضل الطرق واألساليب التي تساهم في بناء وبلورة شخصية طفل الروضة و تنمية الفضيلة لديه، في هذه المرح
المبكرة التي تعد من أهم المراحل في حياته، وللقصة اثر بالغ في نفس ووجدان الطفل فيستمع إليها بحماس وشغف شديد، وتعد مصدرًا  
من مصادر المتعة والتسلية لديه فينصب تركيزه في سماعها ومتابعة جميع أحداثها، لذلك فهي تعتبر أداة تدريس تساعد في تنمية العديد 

ت المختلفة ألطفال الروضة وأيضا تقلل من الصفات الغير مرغوب فيها لديهم كالعدوانية، وقد أكدت نتائج الكثير من التجارب من المهارا
الفكر  تقدم  الطفل، حيث  األولى من حياة  المراحل  في  التعليم  القصصي كنهج وطريق من طرق  السرد  الفعال الستخدام  على األثر 

تنمية الصفات والخصال الحميدة لديهم، خاصة مع حسن اختيار المواقف والقصص المناسبة في المنضبط بأسلوب مسلي وفعال في  
 . (2017)عبدالغفار، التدريس. 
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ها لهو إن العمل على توجيه سلوك الطفل ليدرك ماهية المجتمع وتقوية ميوله االجتماعية وتعُلمه القيم واألخالق اإلنسانية المرغوب ب  
أمر تؤكد عليه المطالب التربوية في عملية التنشئة االجتماعية الصحيحة التي ترتبط ارتباط وثيق بالنمو االجتماعي. وال يحدث ذلك إال 
بمراعاة المعلمين والمعلمات آداب السلوك الجيد في تعاملهم مع الطفل والتركيز والحرص على عدم استخدام طرق تربية خاطئة والتي قد  

 بب نتائج سلبية على الطفل تجعله عدوانيا تجاه المحيطين به.تس
وقد كان من أثر الحروب واإلعالم الغير سوي واأللعاب اإللكترونية العنيفة أن أصبح معظم األطفال متأثرين بالعنف والمشاكل متصفين 

المشكلة المقلقة والعمل على حلها بواسطة أدخال  بالعدوانية وعدم االحترام لألخرين. لذلك فمن الضروري العمل على إيجاد حلول لهذه  
المفاهيم والقيم اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية واستخدام استراتيجية السرد القصصي ضمن المناهج الخاصة برياض األطفال. )أبوعلي،  

2019 .) 
 مشكلة الدراسة: 

وتنشئته االجتماعية، وينتشر بكثرة بين فئات األطفال حيث يختلف السلوك العدواني لدى طفل الروضة باختالف جنسه، وسنه،  
أن هذه الفئة العمرية وخصائصها اإلنسانية موجودة في اطار نفسي واجتماعي سريعة االستجابة للعدوانية، والتي تظهر بوضوح عند  

لسلوكيات، تحطيم األشياء ، الشجار،  التحاق الطفل بالروضة خاصة عن احتكاكهم بأقرانهم، فتسبب األذى والتوتر لألخرين ومن هذه ا 
الضرب، االعتداء اللفظي، ولقد كثر وانتشر السلوك العدواني لدى أطفال الروضة بشكل عام رغم عدم وجود آلية أو استراتيجية تعمل 

 .  (2015)بوزير و ابريعم،  على عالج هذه المشكالت.
ه األطفال من رسائل مرئية ومسموعة من مصادر متعددة كالحواسب والهواتف الذكية وألعاب  وفي عصرنا الحالي وما يشاهد

الفيديو، وما يشهده العالم من حروب وعدوانية محيطة بمختلف المجتمعات الحالية تبث العديد من الصفات السلبية وتهدم القيم النبيلة  
ام بالتنشئة والتربية السليمة الصحيحة من قبل المربيين والمعلمين والمعلمات في نفوس األطفال، فقد أصبح من الضروري التركيز واالهتم

 لتخريج أفراد منضبطين صالحين للحياة.
( نظرًا ألهمية مرحلة رياض األطفال في المساهمة في إبراز خبرات الطفل في بناء الشخــصية،  2020أشارت دراسة مصري )

مساهمة في تطور عمليات نمو الطفل وتنمية شخصيته وتنصقـــل مهــاراته، مما سبق تتضح مشكلة  وتنشـــيط وتحفيــز الســلوك القويم، وال
 للكشف عن دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات.الدراسة  

 أسئلة الدراسة: 
 تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات بمدينة الخبر؟ما دور 
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

 ما أهمية استراتيجية السرد القصصي من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر؟  .1
عينة الدراسة حول دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان  ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات   .2

 لدى طفل الروضة تعزى لمتغي ِّري )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟
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 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

الروضة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الكشف عن دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل   .1
 الخبر.

 قياس أهمية استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر. .2
 الكشف عن الفروق ذات الداللة بين استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغي ِّري عدد المؤهل العلمي، سنوات الخبرة. .3

 ة الدراسة: أهمي
تنبثق أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع التي تتناوله، وإثراء الجانب النظري من خالل تقديم أدبًا نظريًا يفيد األهالي 

من   والمعلمين والمختصين في هذا المجال والكشف عند دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة
المعلمات، وقد تسهم هذه الدراسة ونتائجها في مساعدة القائمين بمرحلة رياض األطفال في االرتقاء بالعملية التعليمية التربوية، وجهة نظر  

ومساعدة معلمات الروضة على تحسين سلوك األطفال من خالل تنمية القيم اإلنسانية واالجتماعية لدى أطفال الروضة. والمساهمة في 
طفال ذات أهمية لتنمية القيم اإلنسانية واالجتماعية لدى أطفال الروضة، وأيضا إثراء المكتبة العربية بهذه النوعية  وضع مخطط وبرامج لأل

 من الدراسات. 
 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:
 دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة.  الحدود الموضوعية:

 طبقت الدراسة في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.  ود المكانية:الحد
 عينة من معلمات رياض األطفال. الحدود البشري:
 هـ. 1444الفصل الدراسي الثاني للعام   الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية:

أنها عبارة عن وسيلـــة توظيف في العمليــة التعليميــة بهدف إشبــاع رغبات المتعلمين في المــعرفة وتناول   استراتيجية السرد القصصي:
 (.2019الخبرات من خالل ترقب أحداث القصة وتسلسلها )العقيل ،

النص األدبي، ويقاس فن تفاعلي يستخدم فيه الكلمات واألفعال عن طريق توظيف عناصر وصور   التعريف اإلجرائي للسرد القصصي:
 بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة. 

أنه استجابة عنيفة فيها إصرار للتغــلب على العقبات من أي  نوع كانت، بشــرية أو مـــادية، مـا دامــت تقِّف في طريق تحقيق    العدوان:
 (. 2022الــرغبات )نصر،

ـر عنـه بأي رد فعل يـهـدف إلى إيـقـاع األذى أو األلــم باألخــــرين أو تخـريب ممتلــكـاتهم، ويقاس  ســلوك ُيعبـ  التعريف اإلجرائي للعدوان:
 بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة. 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 استراتيجية السرد القصصي:

األســـاليب الموظفة في العمليـــة التعليمية، وتوظف بشكل خاص لألطفال دون عمر المدرسة، فهي  تعتبر سرد القصة من أقــــدم  
بداية الحصة أو  اسـتراتيـجـيـة تفاعلية تعمل على تجسيـــد المفـــاهِّيم المجردة وتعرضهــا بصــورة محســـوســــة للمتعلم، ويمكن استخدامهـــا في  

 ـــاه المتعلميـــن وتنمي البنية الذهنيــــة للمتعلمين، وبالتالي تحقيق تعلم أفضــل. غلقها، وتساهم في جــذب انتب
 تعريف اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي:

الفعالية واألهداف  اسـتراتيجـية  تشير   الخبرات وتحقيق  المعلم في نقل  له الذي استخدمه  المخطط  الفن والتكتيك والنمط  إلى 
 (. 2022للمتعلمين )فوزي، 

في أبسط تعريفــاته هو نقل الحـــديث وإخـــبار اآلخـــرين به، وتــوضيــحه واستــظهــاره، والبنية الـسـردية تدل الخبر وبالتالي    الـسرد
 (. 2022فهي تتضمن السارد والمسرود والمسرود له )كاظم، 

ـــا الحــاكي وينتــج عنــها النــص الـقـصصـي الذي  ( أن الـسـرد يشير إلى الخطوات التي يقوم به2019أشار جوابري وبن بليدة )
 يتضمن اللفظ والملفوظ.

( أن ســـرد القصــة تختلف عن قراءتها، حيث أن القراءة قد تكون عابرة، بينما ســرد القصـــة  2017وأشارت دراسة العظامات )
 رة الذهنية للمستــمع، كما يبث االنتباه والتحفيز لديه. يشير ألهميـــة التعبيــــر الشــفوي في قدرته على التـــأثير في الصو 

( سوالمه  أحداث  2021وعرف  وتروي  التعليم  عملية  في  توظف  التي  االسـتراتيـجـيـة  بأنها  الـقصصـي  الـسرد  اسـتراتيـجـيـة   )
 شخصيات خالل فترة زمنيــة معينة. 

اإلجراءات والخطوات التعليمية المنظمة عن طريق    مما سبق يمكن القول أن استراتيجية السرد القصصي هي مجموعة من 
 رواية القصة شفويًا مصحوبة بحركات جسدية معبرة ونشاطات لجذب انتباه األطفال وزيادة دافعيتهم.

 أهمية اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي:
(  2022أهميتها، فقد أكدت دراسة دغش )   تنوعت الفوائد المذكورة عن استراتيجية الـسـرد الـقصصي، فكثيرًا من الدراسات تناولت

لمين أن تأثير الـسـرد الـقصصي يظهر في تنميتها لمهارات االستماع والتحدث لدى المتعلمين، كما تساعد في إثــــارة ذهن وتفكيـــــر المتع
الرفيــــع يزود المتعلم بالمعلــــومـــات   وبالتالي تسهيل االستيعاب والفهـــم، فالـسـرد الـقصصي يكون ممتع وجميل على شكل حوار من النثر

والحـــاضر، كما تعالج الضعف والخبـــرات وتنمـــــي حصيـــــلتهم، وتزيــــد من قـــدراتهم في السيطـــــرة على اللغـــــة وتنمـــــي معــــرفتهم بالمــاضي 
 اط بخبراتهم السابقة باألفكار الجديدة التي تزودهم القصة بها.اللغوي، باإلضافة أنها تزيد من تحصــيل المتعلمين نتيجة االرتب

( المهيرات  والنفــــســية 2019ترى  المعــرفية  المتعلمين  مهارات  تنمية  في  تظهر  الـقـصصي  الـسـرد  اسـتراتيـجيـة  أهمية  أن   )
ب وأدوات تشوق المتعلم وتحفز دافعيته نحو التعلم، وذلك بسبب  والــوجــدانيـــة والحـــركيــة واالجتــماعيـة عند المتعلم، من خالل تطبيق أسالي

 احتوائها على شخصيات وحبكة ونهاية تجعل المتعلم مركز انتباهه في األحداث للتعرف على نهاية القصة. 
المتعلم حصيلة المفردات  2019بينما أشار العقيل ) الـقـصصي تزيد من  الـسـرد  المتــقابلة  ( أن توظيف اسـتراتيـجـية  واأللفــاظ 

ــابي والشفــوي ويطور والمتـــرادفة، وإثـــراء قــاموسـه اللغــوي من خالل اكتســـاب ألفــاظ ومفردات جديدة، باإلضافة إلى تمكنـــه من التعبيـــر الكت
 من قـراءته الجهــرية، فتقوم وتعالج القصة من نطق المتعلم وتميزيه للمخـارج المتشابهة.
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 أهداف استراتيجية السرد القصصي:
 ( أبرز هذه األهداف:2019تتعدد األهداف والغايات التي يتم حصادها من توظيف استراتيجية الـسـرد الـقصصي، وقد تناول العقيل )

 تعريف المتعلم بهويته. .1
 تنمية الشخصية الذاتية للمتعلم. .2
 والواقعية. تنمية الروابط والعالقات االجتماعية  .3
 إضفاء المتعة واإلثارة على الحصة.  .4
 ربط الخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة.  .5
 تدريب المتعلم على االلتزام بقواعد اإلصغاء. .6

 عناصر بناء السرد القصصي:
 ( فيما يأتي: 2019( و العقيل )2022للقصة عنــاصــر ومــقــومـات فنيـة ذكرها دغش )

، ويمـثـل العـمـود الفقــري للقصـة، كما أن هـا تشبـه الجـنيـن الــذي تضمـه النـبـتـة الكـاملـة، فالقـصـة الجــيـدة الـرئيسةأواًل: الموضـوع والفكـرة  
َيما في َقــصص األطـَفـال، ــب الَفئــة المـقــدمـة لهـا ال سِّ مـا تــهـدف إلِّيـه قــصص َوذلك ل  هــي التـي تـم اختيـار فـكــرتــها وَموُضوعـهـا بـشـكـل يَنــاسِّ

عـادة من الـمـوضـوعـات   اأَلطفــال من أهــداف وغـَــاَيات عــديــدة تتـمـثل في تربِّيــة الطفــل وإثــارة انتبـاهه، فموضـوع القـصة أو فكــرتها يستـمـد
مي، أو الحيـاة االجتماعيـة والســلوكيـة كالتعـاون، واألخــوة، المأخوذة من كتـــاب هللا عـز وجـل، أو مـن السيـــرة النبويـة، أو التــاريخ اإلسـال

ـراع، أو  واإلخـالص، وحـب العمـل، كما قد تـدور حــول تصـرفــات اإلنســان أو الحيــوان أو النبـات، أو حول مــوضــوع علـمـي، أو قصـة اختـ
 حـول بلــدة من البــلدان. 

إلى أحــداث القــصــة أو الترتيب الــزمني ألحـــداثها ، وكل كــاتب من حـقـه أن يــرتـــب أحداث الـقصــة   ، هي مصطــلح يشيــرثانيًا:  الحبكة
إلى ذكــر مــا  كما يــريد، فهناك مـن يــرتـبهـا في تســلســل زمـنـي متـصـاعــد، وهنـاك مـن يبدأ الـسـرد الـقصصي بالحـدث النهائي ثـم يعـــود  

ــف، هــاية، وبعـضـهم ينتـقــل بســرعة فــوق العـــرض إلى األحداث المتــوســطة ثم يعـود إلى األحــداث السابقــة أي العــودة للخــلسبق هذه الن
ســيابـًا سلـسًا نومهمــا يكـــن من تــرتــيب فإن ه البد أن يـأتــي تسـلـسل الحـدث )الحبكة( في تناسـق يجعــل أحـداث الـسـرد الـَقصصـي تنــساب ا

 ُدون انفعـال.
الـقصصـي وفكرتها، والشخصيــة   ثالثًا: الشخصيات، الـسرد  المـتـضـمنــة في مــوضوع  يــة  الـتي تشـخــص أو تجــسـد األفكـــار األسـاسِّ هي 

العقيل النـفـسـي واالجتــماعـي، والجســدي ويؤكــد  الثـالثــة  أبعــادها  البناءة هي التي تتــوحــد مـع ذاتـهـا من خالل  أن  الشـخصيات   الجيــدة 
بــذل الجهــد   صــر مهـم جــدًا من عناصـر الـسرد الـقصصـي، ويعـــد بمثابة المـحـــَور األســاســي في معـظـم قــصص األطفــال، لــذا البــد منعن

تقتضيــه   ما  وفـق  وتتحرك  األحــداث  مـع  وتتنــاســب  القــصـة  أهـــداف  تحــقق  بـحـيث  بعناية،  القــصة  شــخصيات  رســم  الحياة في  طبيعة 
 الواقعيــة.

هو عبارة عـن مجمـوعـة مــن الوقائع المتتابعة المتــرابطـة، التي تســرد في شكـــل فني محبــوك ُمؤثــر، بحيــث تشــد إليــها   رابعًا: الحدث:
ع، وأن يتســم الـحـدث بالحركـة الحـية الطفــل دون عوائق، فتصـل إلى عقــل الطفــل في انسـجـام ونظام، فال ينـصـرف عم ا يقــرأ أو يسمـ

 مــدًا ثـابــتًا. والتفاعـل، مـع مـا قـد ينـتج عن ذلك التفـاعـل من حرارة، أو ألــوان، أو تغيــرات مفـهـومــة ومنـطقـيـة، وال يـكـون بنـاًء جــا
والمكان، الزمان  ويـقصـد    خامسًا:  المكانية،  الــزمـنيـة  القـصـة  بيئة  وتتمثل وُتسمـى  القصصي؟  السرد  وقـائــع  حــدثـت  وأيـن  متـى؟  بها: 

تستــمــر لعــدة   عناصـرهــا في الموقع الجغرافي الـذي يكــن أن يكـون منـطـقـة واسـعـة، أو قد يكون مكانًا صـغيــرًا، والزمان قد يكون مــدة زمنية
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ــًا واحدًا، وقــد يكـون المكــان واقعيــًا معـروفـًا، أو يكون خياليًا، كمـا قــد يكـون قرون، أو عقــود، أو فصــاًل من فصول السنــة، أو حتـى يــوم
 الـزمان ماضيــًا، أو حاضــرًا، أو مـسـتـقـبـال. 

نية بــواسـطـة اللـغـة ومن  ، فالـمـقصـود بالـنـسـيـج هو أسـلـوب الـسرد والحــوار ورســم الخـلفيـة الـزمنيــة والمكــاسادسًا: نسيج الـسـرد الـقـصصـي
 خـاللـها، وله أثــرًا كبيــرًا في الطفــل، وهــو الـدليـل على نجاح الـسرد الـقصصـي. 

 أشكال السرد القصصي:
 (: 2022للقصة أسلوب معين للسرد، ومن أشكال الـسـرد الـقصصـي التي ذكرها زكي وآخرون )

 رد القصة بشكل شفوي مع التعبير بحركات الوجه واليدين، مع تغييـــر نغمـــات الصــوت.يقوم المــعلم بس أواًل: السرد القصصي اللفظي:
من األنواع األدبيـــة تعتمد سرد القصة بها على توظيف الصور والرسوم حيث يقوم المعلم بعرض   ثانيًا:السرد القصصي المزود بالصور:

 الصور ومناقشتها والتعليق عليها أثناء الـَسـرد. 
 المعلمة باستخدام اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي: دور 

ال يتمثل دور المعلمة في سرد القصة على قراءة القصة فقط، بل هناك عدة مهارات يجب مراعاتها عند توظيف الـسـرد الـقـصصـي تتمثل  
 (: 2020فيما يلي كما ذكر أبو المعاطي )

 سبة للقيم والعادات الدينية واالجتماعية.يتوجب على المعلمة انتقاء قصة مشوقة وتحفيزية منا .1
 توظف الـسـرد الـقـصصـي القصص بشكل يومي.  .2
 تثري المعلمــة الطــفــل بأنــشــطــة متـنــوعة عقــب قـــراءة القــصــة. .3
 تنوع موضوع القصة فال تقتصر أن تكون البيئة نفسها كل مرة أو الشخصيات دائما هم الحيوانات. .4
 قريبة من الواقع ومنطقية.اختيار قصة   .5
 تهيئ المعلمة البيئة الصفية لالندماج مع القصة.  .6
 تناقش األطفال عقب الـسـرد حول أحــداث الـقـصة والقـيـم المـستفــادة منها.   .7
 تحرص على سرد القصص ذات النهاية المفتوحة أكثر من المغلقة. .8

 العدوان: 
خجول وهناك الطفل الـعدواني وهناك الطفل كثير الحركة وهناك الطفل قليل الحركة، لكل طفل شخصية مغايرة عن اآلخر فهناك الطفل ال

وخالل هذا المبحث سنبحث حول الطفل الـعـدواني كيف أصبح عدواني وما أبرز األســـباب وكيف يمكن قياس مستوى العدوانية وما 
 العالج المقترح. 
 تعريف العدوان: 

ني لــيــس لــه مـبــرر وفيه ضـرر للنـفــس والن ـاس أو المـمتـلكات البـيـنـية، وقـد يـكــون العدوان لــفـظيـًا أو عـلـميًا )سلطاهــو عبـارة عن هـجــوم  
 (. 2022وقاسي، 

لحــق الضــرر بها )عز  وهو ســُلوك يــوجـه نحـو الغـيـر والغرض منــه إلحاق األذى والضرر النفــسي والمــادي وقـد يــوجه نحــو الـذ ات فيــ
 (. 2022الدين،  

 يالحظ مما سبق أن العدوان سلوك غير مرغوب فيه، يقصد به تعمد إيذاء الغير وله عدة أشكال للتعبير عنه.
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 أشكال السلوك العدواني: 
 ( كما يلي: 2022هناك عدة أشكال للعدوان، تناولها عز الدين )

اللفظي، ويـشمـل على مخـتـل الــتشــهير، الشتم، االستحقار، واالستهزاء، وبالتالي فالـعدوان  أواًل: العدوان  الـتـهـديــد،  الكــالم مـثـل  أنــواع  ـف 
، أو مرض اللفظي يتعلق باستخــدام اللــســان في الشــتـــم والــقــذف واإلهانة، والـعدوان اللفظي قدي كون ناتج عن كراهية، أو حسد، أو فقر

 ن في جميع األحوال ال يوجد مبرر له. نفسي، أو انتقام، ولك
ه االهــتـمام نـحـو إهــانة ثانيًا: العدوان الرمزي، وهو العدوان الذي يمــارس فيــه ســلوكـــًا يــرمي إلى تـحــقِـّير األخــريــن، أو يــؤدي إلى تــوجـيــ

لنظر إلى الشـخــص أو مقاطعته وتجـاهلـه، ويشـمل التـعــبير بطــرق غــير تـلتــحــق بـهــم، كـاالمــتـنـاع عن رد الســالم، أو االمــتناع عن ا
 لفظية عن احـتـقار األفــراد األخــرين.  

القــوة الجســدية اتجاه األخرين ومن أمثلته: الضرب باليد، أو بالعصا، أو أداة حادة، أو   الـعـدوان الجسدي، وهو استخــدام  اللكم  ثالثًا: 
 وغيرها.

تـحــواذ  : العدوان نحو الممتلكات، وهو قصد تخــريب ممتلكات اآلخـرين وإتــالفــها مثل تــكــسير وحــرق أو ســرقــة المـمتــلكــات واالسـرابعاً 
 عليها.

 ثـناء القيام بعمــل ما. خامسًا: العدوان اإليجابي، ويــعــتبر الـمحــرك األمـثــل لإلنـســان في أداء وظائفــه مثــاًل في حـــالــة الضغــط أ
 سادسًا: العدوان السلبي، يقـــود إلى التــدمير وتخــريب األشيــاء أو بشـكــل تـحــديــد لآلخــر ويـوجــه نــحــو الذات. 

 أسباب السلوك العدواني:
( إلى أبرز أسباب السلوك 2022)إن الطفل الذي يمارس العدوان بأشكاله المختلفة، يظهر أن هناك فعل دافع للعدوان، فقد أشار نصر 

 العدواني وهي: 
 أواًل: أسباب بيـئية، تتمثل في: 

 تشــجيع بعــض أوليـاء اأُلمــور ألبنـائهم على الســلوك العدواني.  .1
 تعرض الطفل للتهديد والتسلط في البيت والمدرسة.  .2
 األسرة غير عادلة في التعامل بين األبناء. .3
 لألبـــويــن في نـظـراتهم لســلوك الطفــل. الصورة الســلبيـة  .4
 فشــل الطفل في الحــياة األســريــة.  .5
 غياب األب عن البيت لوقت طويل. .6

 ثانيًا: أسباب مدرسية، تتمثل في:
 ال يوجد توجيــه وإرشاد وقيادة سليمة في المدرسة.  .1
 ال توجد نظـــام رقابة في المدرسة.  .2
 هناك ردع لآلخرين.  عدم عقاب األطفال العدوانية ليكون  .3
 قلة االهتمام بعوامل تحفيز وجذب األطفال للبيئة التعليمية. .4
 عدم وجــود مــرشــد طــالبي.  .5
 عدم مراعاة الفروق الفردية.  .6
 كثرة عدد األطفال في الصف الواحد. .7
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 ثالثًا: األســـبـاب النفسية، تتمثل في:
 ، فتولد قلق وعدم ثقة بالذات، يعقبها سلوك عدواني نحو اآلخرين.  الغــيرة وهي تعبر عن حالة من تمني زوال النعمة للغير .1
 صــراع نــفــسي ال شــعــوري لدى الطفل. .2
 الشعور بالـخــيبــة االجـتـماعية.  .3

 رابعًا: األســـباب االجتماعية، وتتمثل في:
 المستــوى الثقــافـي لألســرة. .1
 .عالقـات اجتــماعــيــة صــحيحـةعـدم قــدرة الطفل على تـكـــويـــن  .2
  الحرمان االجتمــاعي والقـهـر الـنـفـسي. .3

 خامسًا: األســـباب الذاتية، تتمثل في:
 ُحــب الســيــطـرة والـتـســلــط. .1
 انعدام الوازع الــديـنــي لــدى الطالب. .2
 مـعــانـاة الطفل من بـعــض األمـراض النـفـسـيـة. .3

 األســـبـاب االقتصادية، تتمثل في:سادسًا: 
 تـدنــي مــســتوى الــدخل االقـتـصادي لأُلســرة.  .1
 ظــروف الســكـن الـســيَئة.  .2
 حــالــة الضـغــط والمعـاناة التي يعــيــشــها.  .3

 قياس العدوانية وتشخيصها: 
ها المـهـتـمون بـدراسـة هـذا الســلوك، وذلك ألن هذا الســلوك معـقــد  تعتـبــر عمـليــة قـيــاس الســـلوك العدواني من إحدى الصـعوبات التي يواج

لعدواني كما  إلى درجــة كبيـرة، ولـعـدم وجــود الـتـعريف اإلجرائي المـحــدد لـه، تبـعًا لذلك فطرق الـقـياس مختلفة، ومن طـرق قـياس السلوك ا
 :( 2022تناولها نصر )

 قبة سلوك الطفل. المالحظة المباشرة، من خالل مرا .1
 المقابلة السـلوكية، من خالل توجيه أسئلة وجاهية للطفل لالستفسار عن سلوكه.  .2
 تقدير األقـــران، حيث يتم مقارنة سلوك الفرد بسلوك أقرانه.  .3
 اختبارات الشخصية. .4

 عالج السلوك العدواني:
( في تناول العالج الســلوكي، الذي يركز على خــلق جــو يمنع  2022)هناك عدة أنواع لعالج السلوك العدواني وسنركز كما تناول نصر 

 النزاع ويثير السـلوك العدواني، وذلك بتوظيف برامج تستند على أســاليب منها:
التفضيلي .1 اتجــاه  التـعــزيـز  تـكــون  التي  االستجابات  أو  االجتمـاعية  اإليـجـابيـة  الســـلوكيـات  تعزـز  يتم  حيث  الجـيــد :  الســلوك 

 وتجــاهــل الســلوك الـعـدواني وعــدم تعزيزه. 
م أسـلوب األبــعاد وهــو من أساليب العقـاب التي تـسـتـخـدم عند إتيـان الســلوك الـعـدواني، وعــزل  التـدعيم السلبي .2 : وهــو يـستـخـدِّ

 المناسب وحــرمـانه من األشـياء المــدعـمة.  الطفــل المشـاغب لفتــرة من الـزمن بـعـد قيــامه بالســلوك غير
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: عنـدما يقـوم الـطـفـل بالســلوك اإليجابي الناضــج بعيـدًا عن الـعدوان في معـامالته مع األقـران يثني عليه ويمنح التـدعيم اإليجابي .3
 شــيئًا مرغــوبًا. 

ـل بتـأديتـها أثـنـاء االنفعال والغضب حتى يـشـعـر بـعـد تـأديتها  : وهي مـهـارات يتعـلـمها الطـفالـتـدريب على مهـارات االسترخــاء .4
 بالـراحة واالسـترخاء.

 : حيث يتـدرب الشــخـص في هـذه الخطــوة على تسـجيل نتائج الســلوك وهي ثالثــة: الـتـدريب على سجــالت مراقبـة الذات .5
 الســلوك أو المشاعر المنتقدة أو األفكار. .1
 ف التي تـجـعــل هذا الســلوك جلي. األحداث والمواق .2
 المواقف واألحـداث التـي تـتـبع هذا الســلوك.  .3

 مرحلة رياض األطفال:
لما لها من تأثير على نمو  التعليمية، وتعتبر مرحلة أساسية  الطفل في بداية حياته  تـعـتبر أول مــرحلة يمر بها  تـعـليمية  هي مـرحلة 

 (. 2022فــه مـع البيئــة المحيطة به )حمد وآخرون، شخصية الطفل، وتحقيق انسجامه وتكي
( هي مؤسســـة تـعـليميـــة تـــقــــدم تــربيـــة للطفــل قبــل مـــرحلــة التعليــم األساســـي بعـامين وتـحصـل المؤسسـة على  2020وعرفها مصري )

 مــرحلة البستان والتمهيدي.  مــزاولة المهنة من قبل وزارة التــربيـة والتعـليم العــالي وتتضمن
ار الحياة في  وتعــد مرحلة رياض األطفال مؤسســة تربوية اجتماعية تســعى إلى التنشــئة الصــالحة المبكــرة لألطفال وتهيئتـــهم الســتقبال أدو 

الحياة والم الطفـل مهارات  إكـساب  في  تسـهــم  فهـي  ســليم،  أســاس  االعتــداء،  مـراحــل عمرية الحــقة على  للحماية من  األساسية  هارات 
عد الطفل وتعــريفه بحقــوقه وواجباته وتنمية قــدراته ومواهبه وغــرس روح التعـاون واالعتماد على النفس والثقــة فيها، كما أنها مرحلة تسا

ام رياض األطفال هي مــدخالت للمـراحـل الـتعـلـيمية على عــدم الشـعور باالنتقـــال المفاجئ من الــبيت إلى المرحلة االبتدائية فـمخرجات نظ
 (. 2021الالحقة )فرج هللا، 

( سنوات، وقد تكون قــائمة 6- 4ومما سبق يمكن تعريف رياض األطفال بأنها مــؤسســة تــربــوية تعـليمية يلتحق بها األطــفال من سن )
ـسعــى إلى تـحــقيق العــديد من األهــداف، من أهمها تحــقيق الــنمــو المتكــامـل والشـامل بـــذاتها أو ملحقة بالمــدارس الــرسـمية الحكوميــة، ت

فال لألطفال، وتهيئتهم لاللتحـاق بمرحلة التعليم األساسي، كما تقدم فيها المعلمات لألطفال أنشطة وألعابًا منتظمة، تهدف إلى إكساب األط 
 اف قدراتهم اإلبداعية وتنميتها.المفاهيم والمهارات التي تسهم في اكتش

 سمات مرحلة رياض األطفال:
 ( أن رياض األطفال تتميز بعدة سمات وخصائص أهمها:2021ذكر فرج هللا )

 تعتبر أول مرحلة تعليمية للطفل في مراحله العلمية.  .1
 .توظف األلعاب المختلفة والقصص التعليمية .2
 .االجتماعيةتسمح لألطفال بتكوين العالقات  .3
 .يصبح الطفل خاللها متذكر وكفكر نشط .4
 .تعتمد على برامج تربوية مقننة .5

 ومما سبق فتتميز هذه المرحلة بتأثيرها الشديد على الطفل وخروجه من السجن األسري والعاطفي  
 إلى الحركة والنشاط والتفاعل االجتماعي والتعامل مع الحواس. 
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 الدراسات السابقة:
 األول: دراسات تتعلق باسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي: المحور 

هدفت لتقصي أثر اسـتراتيـجـيـة ســـرد القصة في تنمية مهـــارات االستمــاع في اللغــــة العـــربية لدى طلبــــة    (2018دراسة الحايك ) •
( طالبًا إلى مجموعتين 63الصف الخــــامس، ومن خالل اتباع المنهج شبه التجريبي قامت البـــاحثة بتقسيم عينة الدراسة البالغة )

ية التي درست باسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي والمجموعة األخرى ضابطة درست بالطريقة المألوفة  إحداهما المجموعة التجريب
االعتيادية، وبعد تطبيق االختبار على العينة، توصلت الباحثة في نهاية هذه الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعتين تعزي  

 ود فروق بين طالب العينة تعزى لمتغير الجنس.لصالح لمجموعة التجريبية، بينما لم تتوصل الدراسة وج
هدفت للتعرف على تأثير اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي في تحسين مهارات التحدث لعينة    (2020دراســة الــوائلي وأبو رزق ) •

ريبي حيث تم تقسيم  ( طالبًا وقد انتهجت الدراسة المنهج التج148من طالب الصف الــرابــع في دولة اإلمــارات تكونت من )
العينة إلى مجموعتيــن تجــريبية وضـابطة، وبعد تطبيق االختبار المخصص لقياس التحدث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  
وهي أن هناك أثر السـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي في تنميــة مهــارات التحـــدث عند المجموعة التجريبية، باإلضافة لوجود أثــر 

 هارات التـحـدث تعزى لإلناث دون الذكور.  في م
هدفت لقياس مدى اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في األردن إزاء تــوظيــف اسـتراتيـجـيـة    (2021دراسة سوالمه ) •

مصمم للدراسة    الـسـرد الـقـصصـي عند تدريس مادة الـريـاضيـات، ومن خالل انتهاج المنهج الوصفي التحليلي تم توظيف استبيان
( معلـــم من مدارس المرحلة االبتدائية في األردن، وكشفت الدراسة أن اتجــاهات المعلمين 100وتوزيعــه على عينة عشـــوائية من )

 إزاء تــوظيــف اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي عند تدريس مادة الـريـاضيـات إيجــابيــة، وتنمي تحصيل المتعلمين وتحفزهم.
هدفت للتـــأكـــيد على قــدرة ســرد القــصص لجــعــل الــوصــول إلى االســتدامة أســهل، مع    (Bergholm, 2022دراسة بيرجلوم ) •

أنه ال يــزال توظيف سرد القصص في التعليــــم قليل، وتم تجميع المعلومات من خالل انتهاج المنهج التحليلي النوعي الغير  
األدبيات التقليدية، وأظهرت النتائج أن استخدام القصص أو سرد القصص كأداة تعليمية يعمل على    منظم من خالل مراجعة

 تقديم محتوى معرفي ضمن سياق ويؤدي إلى التعلم المستدام. 
 المحور الثاني: دراسات تتعلق بالـعـدوان:

منع الـعـدوان االجتماعي في والية فيينا هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على    (Bardach,2022دراســة بارداتش ) •
( مدرسة  34من قبل المشرفين، وتم انتهاج المنهج التجريبي حيث تم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية البالغ عددهم ) 

رنامج في على تطبيق البرنامج، وتوصلت النتائج إلى: فاعلية البرنامج بنشبة كبيرة على الجنس لصالح األوالد كما ساهم الب
 خفض الســلوك الـعـدواني.  

سعت للتعرف على االرتباط بين الســلوك الـعـدواني وضبط النفس وسوء المعاملة، مع اعتبار    (Yang, 2022دراسة يانغ ) •
هج ضبط النفس وسيط للعالقــات المتبادلة بين سوء معــاملة األطـفال والـعـدوان على المستوى الشخصي، وانتهجت الدراسة المن

( طالبًا، وبعد تطبيق نماذج اللــوحــات المتقاطعة لالعتراض  25شبه التجريبي على عينة من طالب مرحلة المراهقة بلغ عددهم )
العشوائي لتفكيك التأثيرات بين األشخاص، توصلت الدراسة إلى أن سوء معاملة األطفال وضبط النفس يتنبأ كل منهما باآلخر  

 ال يتنبأ بشكل غير مباشر بالـعـدوان من خالل ضبط النفس. بينما سوء معاملة األطفال 
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الـعـدوانيــة لدى  (2022دراسة منيب ) • الســلوكيــات  اللعـــب في خفــــض بعــض  قـــائم على  فاعلية برنــامج  للكشف عن  جاءت 
الدراسة المنهج التجريبي من خالل   األطفـــال ذوي اضطــراب طيف التوحــد، حيث يختلف هؤالء األطفال عن أقــرانــهم، فانتهجت

( طفاًل في مدرسة العريش، وتوصلت النتائج 20تجربة برنامج قائم على اللعب على عينة تم تقسيمها إلى مجموعتين وبلغت )
ق إلى وجود فروق على مقيــاس الـعـدوانية لدى األطفال ذوي اضطراب طيــف التــوحد لصالح المجموعة التجريبية التي تم تطبي

 برنامج اللعب عليها، كذلك توجد فروق بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.
هدفت لقيــــاس مستوى الـعـدوانية وعــالقتهــا بطبيعـة اتــجــاهــات التـــالميــذ نحــو الـدراسـة لدى المــراهق   (2022دراسة عز الدين )  •

( تلميذا في مدرسة الثانوية،  60انتهجت الدراسة المنهج الوصــفي، تم تطبيق مقياس الـعـدوانية على عينة من ) المتمــدرس، و 
وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق بين المراهقيــن تعزى لمتغير الجنس في مستــوى الســلوك الـعـدوانــــي، وال توجد فروق في  

 ص. مستوى الـعـدوان تعزى لمتغيــر التخص
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة وما تميزت به الدراسة الحالية: 
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت موضوع اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي، والـعـدوان في اإلطار العام       

 طبيعة اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي وأهميتها والعكوف على مظاهر وأسباب وعالج الـعـدوان. من حيث تحديد 
كما أنها اختلفت مع الدراسات السابقة في بيئتها البحثية، حيث أجريت الدراسة الحالية في البيئة السعودية، بخالف بيئات الدراسات      

 .ة، وغيرهاالسابقة، الجزائرية، والمصرية، واإلمارتي
وقد اختلفت الدراسة السابقة من حيث الهدف فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي بخفض مستوى  

( لتقصي أثر اسـتراتيـجـيـة ســـرد القصة في تنمية 2018الـعـدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات، بينما هدفت دراسة الحايك )
( للتعرف على تأثير اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي في تحسين 2020ـــارات االستمــاع في اللغــــة العـــربية ودراســة الــوائلي وأبو رزق )مه

( بيرجلوم  الــرابــع ودراسة  الصف  لعينة من طالب  التحدث  لجــBergholm, 2022مهارات  القــصص  قــدرة ســرد  للتـــأكـــيد على  عــل ( 
 الــوصــول إلى االســتدامة أســهل. 

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع ذي أهمية بالغة، وهو " دور اسـتراتيـجـيـة الـسـرد الـقـصصـي بخفض      
بقة من قبل، على حد علم الباحثة، مستوى الـعـدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات وهو موضوع لم تتناوله الدراسات السا

 وهذا ما يجعل لهذه الدراسة خصوصية مميزة عن غيرها من الدراسات السابقة.
 منهجية الدراسة: 

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي للكشف عن دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان  
وجهة نظر المعلمات، ويعرف بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث لدى طفل الروضة من 

أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك دراسة العالقة  
 (. 211،  2019أو استنتاج األسباب مثاًل" )العساف،

 مجتمع الدراسة: 
( معلمة حيث 568م(، وبلغ عددهن ) 2023/    2022تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال في مدينة الخبر، للعام ) 

( معلمة، حسب إحصائية الهيئة العامة 402( معلمة، وتشكل معلمات الروضات األهلية )166تتمثل معلمات الروضات الحكومية )
 لإلحصاء.  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  ثالث  العدد –  السادساإلصدار  

 م2023  – آذار  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

152 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 عينة الدراسة: 
 ( معلمة من خارج عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها.20: تكونت العينة االستطالعية من )ستطالعيةالعينة اال

الفئة   العينة األساسية: الدراسة وتعميمه على  الكتروني ألداة  )المتاحة( حيث تم عمل رابط  الميسرة  العينة  الباحثة أسلوب  استخدمت 
األطفال بمدينة الخبر من خالل، وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة بأسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم  المستهدفة لمعلمات رياض  

( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي 1%( من مجتمع الدراسة، والجدول )19.4( معلمة وبنسبة )110)
 وعدد سنوات الخبرة.

 ( 1جدول )
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفًقا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة 

 النسبة% العدد  الفئة المتغير
 6.4 7 دبلوم المؤهل العلمي

 71.8 79 بكالوريوس 
 21.8 24 ماجستير 

 69.1 76 ( سنوات5أقل من ) سنوات الخبرة  
 22.7 25 ( سنوات10) ( الى 5من )

 8.2 9 ( سنوات10أكثر من )
 100 110 االجمالي

        أداة الدراسة:                                                                                              
تم بناء االستبيان لقياس دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات، 

بقة والمراجع والمصادر التربوية الخاصة بالدراسة الحالية، وتكون االستبيان في صورته النهائية وذلك بعد االطالع على الدراسات السا
 من ثالثة أجزاء:

يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد جمعها من أفراد عينة الدراسة،    القسم األول: .1
 والهدف من جمع البيانات الستخدامها ألغراض البحث العلمي. 

الثاني: .2 الع  القسم  )المؤهل  )المستجيبات(، والمتمثلة في  بالمعلمات  الخاصة  البيانات األولية  لمي، عدد سنوات  يحتوي على 
 الخبرة(.

يتكون من محاور وفقرات دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة    القسم الثالث: .3
  – محايد  –موافق  –( محاور وفق سلم ليكرت الخماسي )موافق بشدة 3( فقرة، موزعة على ) 24نظر المعلمات وتكونت من )

( يوضح عدد فقرات االستبيان، 2(، والجدول ) 1،  2،  3،  4،  5ق بشدة( وتأخذ القيم على التوالي ) غير مواف  –غير موافق  
 وكيفية توزيعها على المحاور.
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 ( محاور استبيان دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة 2جدول )
 عدد العبارات  المعيار  م
 8 السرد القصصي لدى طفل الروضة. المحور األول: أهمية  1
 8 المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل الروضة.  2
بخفض  3 القصصي  السرد  استراتيجية  دور  الثالث:  المحور 

 مستوى العدوان لدى طفل الروضة
8 

 24 المجموع   
 صدق وثبات أداة الدراسة: 

 صدق األداة:
 خالل نوعين من الصدق:تم التحقق من صدق أداة الدراسة من 

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 
( وتم األخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم حول  5تم عرض االستبانة على عدد من المحكين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم )

 ة وسالمة اللغة.  الفقرات، من تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المحور الذي تنتمي إليه، ووضوح الصياغ
 صدق االتساق:  –ب 

( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور استراتيجية السرد 20تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )
اور مع الدرجة  القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمح

 ( يبين ذلك: 3الكلية لألداة بعد عكس فقرات المحور الثاني )العدوان( والجدول ) 
( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة مع الدرجة  3جدول )

 جة الكلية لألداة الكلية للمحور المنتمية له، وكذلك الفقرات والمحاور مع الدر 
معامل   الفقرات –المحور  م

مع   االرتباط 
الكلية   الدرجة 

 للمحور 

االرتباط  معامل 
الدرجة   مع 

 الكلية لألداة 

 **963. 1 المحور األول: أهمية السرد القصصي لدى طفل الروضة. 
االقران   1 مع  االجتماعية  الروابط  القصصي  السرد  استراتيجية  تقوي 

 بالروضة. 
.622** .623** 

 *519. **567. تساعد استراتيجية السرد القصصي الطفل في عملية التفاعل العاطفي. 2
 **805. **832. تنمي استراتيجية السرد القصصي الشعور بالسعادة عند الطفل.  3
 *515. **602. تغرس استراتيجية السرد القصصي القيم األخالقية.  4
 **705. **761. القصصي ثقة الطفل بنفسه. تعزز استراتيجية السرد  5

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  ثالث  العدد –  السادساإلصدار  

 م2023  – آذار  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

154 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تكسب استراتيجية السرد القصصي الطفل المهارات االجتماعية للتعامل   6
 مع البيئة في المواقف المختلفة

.814** .812** 

تقدم استراتيجية السرد القصصي الحلول للمشكالت التي تواجه الطفل في   7
 حياته اليومية.

.530* .528* 

 **731. **735. استراتيجية السرد القصصي السلوكيات اإليجابية. تعزز  8
 **958. 1 المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل الروضة. 
 **733. **757. يعبث الطفل بمحتويات الفصل باستمرار.  1
 **638. **788. يكسر الطفل أدوات األركان أثناء تواجده فيها. 2
 **600. **631. أقرانه اثناء لعبه معهم. يسخر الطفل من  3
 **813. **876. يتمرد الطفل على القوانين الخاصة بالفصل بشكل متعمد. 4
 **882. **873. يستمتع الطفل بضرب زميلة عند شعوره بالغضب منه. 5
 *511. *473. يلعب الطفل بطريقة عنيفة مع زمالئه. 6
أو   7 بيده  سواء  بالضرب  الطفل  شعوره  يندفع  حال  في  آخر  شيء  أي 

 بالغضب.
.724** .750** 

 **664. **725. يستمتع الطفل بمشاهدة برامج العنف من خالل التكنولوجيا الحديثة. 8
مستوى    بخفض  القصصي  السرد  استراتيجية  دور  الثالث:  المحور 

 العدوان لدى طفل الروضة
1 .962** 

المحافظة على الممتلكات العامة من تساعد استراتيجية السرد القصصي   1
 خالل عرض قصة ذات عالقة بالموضوع.

*.444 *.520 

 518.* 668.** تعزز استراتيجية السرد القصصي السلوك الالعدواني عند الطفل.  2
تساعد استراتيجية السرد القصصي باكتشاف الميول العدوانية لدى الطفل   3

 من خالل تكليفهم بأداء دور.
**.612 **.608 

لدى   4 العدوانية  النماذج  من  الحد  في  القصصي  السرد  استراتيجية  تسهم 
 األطفال.

**.839 **.865 

 520.* 565.** تساعد استراتيجية السرد القصصي الطفل بإتباع القوانين.  5
 774.** 775.** توفر استراتيجية السرد القصصي النماذج اإليجابية لطفل. 6
 667.** 556.* استراتيجية السرد القصصي تخليص الطفل من االنفعاالت الضارة.تسهم   7
تسهم استراتيجية السرد القصصي بتمكين الطفل من التمييز بين الصواب   8

 والخطأ. 
**.742 **.767 
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 ( 0.05(، * دالة احصائيا عند )0.01** دالة احصائيا عند )  
( ان معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة  3يبين الجدول )

معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات ( وتراوحت  0.05(، )0.01مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية له دالة احصائيا عند مستوى داللة )
 (.  0.05( او )0.01**(، وجميعها دالة عند ) 0.876 - * 0.444مع الدرجة الكلية لمحور بين ) 

( أن معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور مع الدرجة الكلية لألداة دالة احصائيا عند مستوى داللة  3كما بين الجدول )
**(، وبذلك تشير النتائج الى تحقق الباحثة من صدق أداة 0.963  --**  0.958ت معامالت االرتباط بين )( حيث تراوح0.01)

 الدراسة.  
 ثبات أداة الدراسة: 

تم حساب معامالت الثبات على محاور دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة وعلى الدرجة الكلية 
لألداة بعد عكس فقرات المحور الثاني )العدوان(من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة 

 ( يبين معامالت الثبات.4دول ) والج ( معلمة 20من )
 لمحاور أداة الدراسة وعلى الدرجة الكلية لألداة  معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 4جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات  المحور م

طفل   1 لدى  القصصي  السرد  أهمية  األول:  المحور 
 الروضة. 

8 0.84 

 0.88 8 الروضة. المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل  2
القصصي   3 السرد  استراتيجية  دور  الثالث:  المحور 

 بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة 
8 0.82 

 0.94 24 الثبات الكلي  
–  0.82كما تراوحت معامالت الثبات على المحاور بين )(،  0.94بلغ )  ( ان معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل4اظهر الجدول )

 (، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير الى تمتع أداة الدراسة بالثبات.0.88
 إجراءات الدراسة: 

 اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل التالية:
 لدراسة الحالية. االطالع على األدب والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع ا -
 إعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة. -
 إعداد منهجية الدراسة.  -
 بناء االستبانة بصورتها األولية.  -
 تحكيم االستبانة من قبل مختصين.  -
 تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية للتحقق من صدق وثبات الدراسة.  -
 تحديد المجتمع والعينة وطريقة اختيارها.  -
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 أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها إلى صورة إلكترونية.تحويل  -
 ( يوما الستقبال الردود. 14تحديد مدة االستجابة ) -
 استقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصائية للتوصل إلى النتائج. -
 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة.  -
 وضع التفسيرات المناسبة. -
 التوصيات.صياغة  -

 أساليب المعالجات اإلحصائية: 
 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام:23( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصائية )

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق -
 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة  -
السؤال الرئيس " ما دور استراتيجية السرد القصصي بخفض    عن  لمعيارية والرتبة لإلجابةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا -

 مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات بمدينة الخبر؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:  

 مـا أهمية استراتيجية السرد القصصي من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر؟  .1
 باالعتماد على معادلة المدى:   وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومحاور أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة 

 ( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة المدى5جدول )
 كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة قليلة جداً  درجة الموافقة

إلى    1من   الوسط الحسابي 
1,80 

من     1,80أكبر 
 2,60إلى 

من     2,60أكبر 
 3,40إلى 

من     3,40أكبر 
 4,20إلى 

من     4,20أكبر 
 5,00إلى 

كما تم استخدام تحليل التباين األحادي )لمتغير سنوات الخبرة( / المؤهل العلمي( لإلجابة عن السؤال الثاني: هل الفروق ذات الداللة  
الدراسة حول دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة تعزى لمتغي ِّري  اإلحصائية بين استجابات عينة  

 )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟
 عرض النتائج ومناقشتها: 

  نتائج السؤال الرئيس: ما دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات بمدينة
 الخبر؟ 
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السرد  الدراسة حول دور استراتيجية  أفراد عينة  المعيارية والرتبة الستجابات  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات  الباحثة بحساب  قامت 
 ( يبين ذلك: 6والجدول ) ،القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات بمدينة الخبر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة  (:  6جدول )
 من وجهة نظر المعلمات بمدينة الخبر 

المتوسطات  المحور م
 الحسابية 

االنحرافات  
 الدرجة المعيارية

 كبيرة جدا 407. 4.60 المحور األول: أهمية السرد القصصي لدى طفل الروضة.  1
 كبيرة   768. 3.74 المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل الروضة.  2
بخفض   3 القصصي  السرد  استراتيجية  دور  الثالث:  المحور 

 مستوى العدوان لدى طفل الروضة
4.11 .350 

 كبيرة  

الروضة جاء بدرجة كبيرة جدا بمتوسط ( ان الدرجة الكلية للمحور األول أهمية السرد القصصي لدى طفل  6يبين الجدول )
(؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أسلوب السرد القصصي يتميز باإلثارة والتشويق مما يمثل 0.407( وبانحراف معياري )4.60حسابي )

يز الجوانب  عامل جذب النتباه وتركيز طفل الروضة؛ بذلك يكون له األثر الكبير على سلوكياته واتجاهاته نحو نفسه واآلخرين وتعز 
( والتي اتفقت في أهمية السرد القصصي على  Bergholm, 2022اإليجابية في شخصيته، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة بيرجلوم )

 اختالف أهدافه، حيث تمثل في دراسته حول تقديم محتوى معرفي هادف يؤدي إلى التعليم المستدام.
العدواني السلوك  الثاني  المحور  )  في حين جاء  بمتوسط حسابي  الروضة بدرجة كبيرة  ( وبانحراف معياري 3.74لدى طفل 

( وبدرجة كبيرة؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى أن طفل الروضة وفي هذه المرحلة السنية يمتلك طاقة كبيرة تتضح في مظاهر السلوك 0.768)
وإفراغها في صور سلوكيات إيجابية نافعة، وتتفق تلك العدواني تجاه أقرانه واآلخرين مما يستدعي التحكم في تلك الطاقة والسلوكيات  

( والتي توصلت إلى فاعلية برنامج قائم على منع العدوان االجتماعي في خفض Bardach,2022النتائج مع نتائج دراسة بارداتش )
 الســلوك الـعـدواني للطالب. 

تراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى  بينما بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للمحور الثالث: دور اس
وتعزو الباحثة ذلك إلى ما تقدمه استراتيجية السرد القصصي من    ( وبدرجة كبيرة؛0.350( وبانحراف معياري )4.11طفل الروضة )

دواني لألطفال ويساعدهم على  نماذج سلوكية إيجابية وتعزيزها، وما تقدمه من نماذج سلوكيات سلبية وازدراءها؛ مما ُيحد من السلوك الع
 الحكم على سلوكياتهم كونها صحيحة أم خاطئة. 
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 نتائج السؤال االول: ما أهمية استراتيجية السرد القصصي من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر؟
عينة الدراسة حول أهمية استراتيجية السرد قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد  

 ( يبين ذلك:7والجدول ) ،القصصي من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية استراتيجية السرد القصصي من وجهة نظر المعلمات في مدينة الخبر7جدول )

المتوسطات  الفقرات –المحور  الرتبة م
 الحسابية 

االنحرافات  
 المعيارية

الداللة  
 االحصائية

 كبيرة جدا  407. 4.60 المحور األول: أهمية السرد القصصي لدى طفل الروضة.  
االقران   2 1 مع  االجتماعية  الروابط  القصصي  السرد  استراتيجية  تقوي 

 بالروضة. 
 كبيرة جدا 527. 4.67

 كبيرة جدا 594. 4.60 القصصي الطفل في عملية التفاعل العاطفي.تساعد استراتيجية السرد  5 2
 كبيرة جدا 569. 4.55 تنمي استراتيجية السرد القصصي الشعور بالسعادة عند الطفل.  6 3
 كبيرة جدا 472. 4.72 تغرس استراتيجية السرد القصصي القيم األخالقية.  1 4
 كبيرة جدا 660. 4.49 الطفل بنفسه. تعزز استراتيجية السرد القصصي ثقة  8 5
6  

4 
تكسب استراتيجية السرد القصصي الطفل المهارات االجتماعية للتعامل 

 كبيرة جدا 592. 4.61 مع البيئة في المواقف المختلفة

تقدم استراتيجية السرد القصصي الحلول للمشكالت التي تواجه الطفل  7 7
 في حياته اليومية.

 كبيرة جدا 631. 4.53

 كبيرة جدا 552. 4.65 تعزز استراتيجية السرد القصصي السلوكيات اإليجابية.  3 8
 كبيرة   768. 3.74 المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل الروضة.  
 كبيرة  851. 3.81 يعبث الطفل بمحتويات الفصل باستمرار.  3 1
 كبيرة  915. 3.65 تواجده فيها.يكسر الطفل أدوات األركان أثناء  7 2
 كبيرة  915. 3.77 يسخر الطفل من أقرانه اثناء لعبه معهم.  4 3
 كبيرة  1.015 3.82 يتمرد الطفل على القوانين الخاصة بالفصل بشكل متعمد. 2 4
 كبيرة  999. 3.58 يستمتع الطفل بضرب زميلة عند شعوره بالغضب منه. 8 5
 كبيرة  957. 3.68 عنيفة مع زمالئه.يلعب الطفل بطريقة  5 6
شعوره   1 7 حال  في  آخر  شيء  أي  أو  بيده  سواء  بالضرب  الطفل  يندفع 

 بالغضب.
 كبيرة  854. 3.93

 كبيرة  1.085 3.67 يستمتع الطفل بمشاهدة برامج العنف من خالل التكنولوجيا الحديثة. 6 8
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بخفض     القصصي  السرد  استراتيجية  دور  الثالث:  مستوى  المحور 
 العدوان لدى طفل الروضة

 كبيرة   350. 4.11

تساعد استراتيجية السرد القصصي المحافظة على الممتلكات العامة من   4 1
 خالل عرض قصة ذات عالقة بالموضوع.

 كبيرة جدا 659. 4.45

 كبيرة  1.109 4.00 تعزز استراتيجية السرد القصصي السلوك الالعدواني عند الطفل.  7 2
تساعد استراتيجية السرد القصصي باكتشاف الميول العدوانية لدى الطفل   6 3

 من خالل تكليفهم بأداء دور.
 كبيرة جدا 712. 4.23

تسهم استراتيجية السرد القصصي في الحد من النماذج العدوانية لدى   5 4
 األطفال.

 كبيرة جدا 676. 4.32

 كبيرة جدا 629. 4.45 بإتباع القوانين. تساعد استراتيجية السرد القصصي الطفل  3 5
 كبيرة جدا 569. 4.55 توفر استراتيجية السرد القصصي النماذج اإليجابية لطفل. 1 6
االنفعاالت   8 7 من  الطفل  تخليص  القصصي  السرد  استراتيجية  تسهم 

 الضارة.
 قليلة  1.877 2.33

من   2 8 الطفل  بتمكين  القصصي  السرد  استراتيجية  بين تسهم  التمييز 
 الصواب والخطأ. 

 كبيرة جدا 631. 4.54

( أن الدرجة الكلية للمحور األول "أهمية السرد القصصي لدى طفل الروضة" جاءت بدرجة كبيرة جدًا، بمتوسط  7يبين الجدول ) 
ميع الفقرات بدرجة ( وج4.72  –  4.49( وتراوحت المتوسطات الحسابية على الفقرات بين )0.407( وبانحراف معياري )4.60حسابي )

( وبانحراف 4.72( "تغرس استراتيجية السرد القصصي القيم األخالقية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )4كبيرة جدًا، وجاءت الفقرة )
ة  وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يتضمنه أسلوب السرد القصصي من نماذج أخالقية وسلوكيات أخالقي  ( وبدرجة كبيرة جدًا؛0.472معياري )

( والتي أظهرت 2018إيجابية تؤثر في شخصية طفل الروضة وتجعله يقتدي بها ويحاكيها، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة الحايك )
دور استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارات االستماع في اللغة العربية، وحيث ُتعد مهارة ُحسن االستماع  لآلخرين من المهارات 

 قية الجيدة. الشخصية األخال
( وبانحراف  4.49( "تعزز استراتيجية السرد القصصي ثقة الطفل بنفسه" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )5بينما جاءت الفقرة ) 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه من خالل استراتيجية السرد القصصي يتعرف   ( إال أنها جاءت بدرجة كبيرة جدًا أيضًا؛0.660معياري )

يتصرف ويتعامل مع ما يواجهه في المواقف الحياتية المختلفة، كما أنها تنمي لديه القدرة على الُحكم الجيد على المواقف الطفل كيف  
واألشخاص من حيث اإليجابية والسلبية؛ مما ُيزيد لدية الثقة في تصرفاته وفي نفسه وفي تمكنه من التعامل مع المحيطين، وتتفق تلك 

( والتي أشارت إلى التأثير الفعال الستراتيجية السرد القصصي في تحسين مهارات 2020الــوائلي وأبو رزق ) النتائج مع نتائج دراسة  
 التحدث للطالب مما يزيد في ثقتهم بأنفسهم. 

(  0.768( وبانحراف معياري )3.74في حين حصل المحور الثاني: السلوك العدواني لدى طفل الروضة على متوسط حسابي )
( وجميع الفقرات جاءت بدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة  3.93  –  3.58وتراوحت المتوسطات الحسابية على الفقرات بين )  وبدرجة كبيرة،

( وبانحراف 3.93( "يندفع الطفل بالضرب سواء بيده أو أي شيء آخر في حال شعوره بالغضب" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )7)
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حثة ذلك إلى أن األطفال ال يملكون أساليب للتعبير عن غضبهم بصورة صحيحة وغير ( وبدرجة كبيرة؛ وتعزو البا0.854معياري )
 مؤذية لآلخرين؛ مما يدفعهم إلى استخدام العنف والسلوك العدواني عند شعورهم بالغضب.

( الفقرة  جاءت  بمتوسط  5بينما  األخيرة  بالمرتبة  منه"  بالغضب  شعوره  عند  زميلة  بضرب  الطفل  "يستمتع   )( (  3.58حسابي 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن غالبية األطفال في هذه األيام يمارسون األلعاب   ( إال أنها جاءت بدرجة كبيرة؛0.999وبانحراف معياري )

ك اإللكترونية العنيفة ال سيما لفترات كبيرة خالل اليوم؛ مما يكون له األثر الكبير على الجوانب السلوكية لديهم ويجعلهم يحاكون تل
 األلعاب العنيفة في التعامل مع زمالءهم ويسعون إلى تقليدها. 

وبلغ المتوسط الحسابي على المحور الثالث: "دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة" على  
  ---   2.33الحسابية على الفقرات بين ) ( وبدرجة كبيرة، وتراوحت المتوسطات  0.350( وبانحراف معياري )4.11متوسط حسابي )

الفقرة )4.55 بمتوسط حسابي 6(، حيث حصلت  االولى  المرتبة  على  لطفل"  اإليجابية  النماذج  القصصي  السرد  "توفر استراتيجية   )
جية يحتوي وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الزخم القصصي الذي تقدمه االستراتي  ( وبدرجة كبيرة جدًا؛0.569( وبانحراف معياري )4.55)

له قدوة ومثال يحتذي به  تقليدها في مواقف حياته كونها أصبحت  الطفل ويحاكيها ويحاول  إيجابية كثيرة يتفاعل معها  على نماذج 
 ويتصرف مثلها. 

( "تسهم استراتيجية السرد القصصي تخليص الطفل من االنفعاالت الضارة" بالمرتبة األخيرة بمتوسط 7بينما حصلت الفقرة ) 
( وبدرجة قليلة إال أنها جاءت بصورة إيجابية؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى ما تحتويه استراتيجية 1.877( وبانحراف معياري )2.33)  حسابي

السرد القصصي من نماذج لضبط االنفعاالت وكيفية التحكم بها تساعد الطفل على معرفة كيف يتحكم في انفعاالته ويحولها النفعاالت 
 وللمحيطين.إيجابية نافعة لنفسه 

نتائج السؤال الثاني: الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور استراتيجية السرد القصصي  
 بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة تعزى لمتغي ِّري )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 أواًل: متغير سنوات الخبرة: 
األحادي "بعد التحقق من اعتدالية التوزيع نظرا لتفاوت حجم فئات متغير الخبرة" لبيان داللة الفروق بين استخدمت الباحثة تحليل التباين  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة  
 ذلك:   ( يبين8تعزى حسب متغير سنوات الخبرة والجدول ) 

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استراتيجية 8جدول )
 السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة تعزى حسب متغير سنوات الخبرة

مجموع   المصدر المعيار 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة   ف ربعات الم

 االحصائية
السرد  أهمية  األول:  المحور 

 القصصي لدى طفل الروضة.
 050. 2 099. بين المجموعات

.296 
 

.745 
 

 167. 107 17.916 داخل المجموعات
  109 18.015 الكلي 

العدواني   السلوك  الثاني:  المحور 
 لدى طفل الروضة.

 229. 137. 2 274. بين المجموعات
 

.796 
 598. 107 63.962 داخل المجموعات 
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  109 64.236 الكلي 
استراتيجية   دور  الثالث:  المحور 
مستوى  بخفض  القصصي  السرد 

 العدوان لدى طفل الروضة

 052. 2 103. بين المجموعات
.415 

 
.661 

 
 124. 107 13.267 داخل المجموعات

  109 13.370 الكلي 
( دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (  8اظهر الجدول ) 

(؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى  0.05لدى طفل الروضة تعزى حسب متغير سنوات الخبرة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )
تراتيجية السرد القصصي في خفض مستوى العدوان لدى األطفال لما يالحظوه تماثل اتجاهات وانطباعات معلمات الروضة حول دور اس

من أثر إيجابي لالستراتيجية دون النظر إلى سنوات خبراتهم سواء باألقل أو باألكثر خبرة، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة سوالمه  
ستراتيجية السرد القصصي على اختالف موادهم الدراسية ( والتي أظهرت إيجابية اتجاهات معلمين الروضة نحو أهمية ودور ا2021)

 دون النظر إلى سنوات خبرتهم.
 ثانيا: متغير المؤهل العلمي:

ين استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي "بعد التحقق من اعتدالية التوزيع نظرا لتفاوت حجم فئات متغير المؤهل" لبيان داللة الفروق ب
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة  

 ( يبين ذلك:  9المؤهل العلمي والجدول )  تعزى حسب متغير
(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استراتيجية 9جدول )

 السرد القصصي بخفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة تعزى حسب متغير المؤهل العلمي 
 المعيار 

 المصدر
مجموع  

 المربعات 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات 

الداللة  
 االحصائية

السرد  أهمية  األول:  المحور 
 القصصي لدى طفل الروضة.

 023. 2 046. بين المجموعات
.137 

 
.872 

 
 168. 107 17.970 داخل المجموعات

  109 18.015 الكلي 
العدواني   السلوك  الثاني:  المحور 

 الروضة.لدى طفل 
 1.019 2 2.038 بين المجموعات

1.753 
 

.178 
 

 581. 107 62.198 داخل المجموعات
  109 64.236 الكلي 

استراتيجية   دور  الثالث:  المحور 
مستوى  بخفض  القصصي  السرد 

 العدوان لدى طفل الروضة

 194. 2 387. بين المجموعات
1.595 

 
.208 

 121. 107 12.983 داخل المجموعات 
  109 13.370 الكلي 

( دور استراتيجية السرد القصصي بخفض مستوى العدوان  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 9اظهر الجدول ) 
(؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى  0.05لدى طفل الروضة تعزى حسب متغير المؤهل العلمي حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )

دون    - لى التدريب المناسب حول استراتيجيات التدريس ال سيما استراتيجية السرد القصصي  تساوي حصول جميع معلمات الروضة ع
( والتي 2021مما يجعلهم متوافقين في اتجاهاتهم نحو أهميتها، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة سوالمه )  - النظر للمؤهل العلمي  
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راتيجية السرد القصصي على اختالف موادهم الدراسية دون النظر إلى  أظهرت إيجابية اتجاهات معلمين الروضة نحو أهمية ودور است
 مؤهلهم العلمي. 

 التوصيات: 
 في ضوء ما أظهرت الدراسة من نتائج خلص إليه البحث الحالي إلى مجموعة من التوصيات.

 توصيات الدراسة:
قصصي كأحد أساليب التعلم الفعالة والتي تعمل  ضرورة نشر الوعي بين معلمات رياض األطفال بأهمية استخدام استراتيجية السرد ال -

 .على خفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة وتحقيق العديد من األهداف التعليمية
لدى طفل   - المهارات  تنمية بعض  في  فاعليتها  تدريسية حديثة، ودراسة  استراتيجيات  األطفال نحو تصميم  توجيه معلمات رياض 

 الروضة. 
 استراتيجية السرد القصصي في خفض مستوى العدوان لدى طفل الروضة بصورة دورية لتعزيزها. االهتمام بتقييم فعالية  -
االهتمام بتدريب الطلبة في كليات التربية والمعاهد الستخدام االستراتيجيات التدريسية الحديثة في التدريس قبل االنتقال لممارسة  -

 أعمالهم في المدارس. 
الدراسات   - والبحوث التي تقارن بين أثر استراتيجية السرد القصصي واالستراتيجيات األخرى في خفض مستوى إجراء المزيد من 

 العدوان لدى طفل الروضة. 
العمل على توجيه طلبة التربية العملية إلى إعداد مشاريع ترتبط بمتطلبات تخرجهم تشتمل على توظيف إحدى االستراتيجيات الحديثة  -

 في التدريس. 
 المراجــع العربية: أواًل: 

ـيـة الـَسـرد الـَقـصصـي على الشخصية التراثية لتنمية بعض المفاهيم الوصفية لدى طفل  . (2020) أبو المعاطي، وفاء. استخدام اسـتَراتِّيـجِّ
 . 33-1(:  3) 16الروضة. مجلة الروضة وثقافة الطفل، 

ـيـة بنـــ2019جوابري، عفاف وبن بليدة، أسماء. ) جامعة المسيــلة،  ).رســـالة ماجستيــر غير منشــــورة( .اء الحــدث وجمـــالياتــَها(. اسـتراتيـجِّ
 الجـــَزائــر.

ـيـة الـَسـرد الـَقـصصـي في تنمية مهارات االستماع في اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس األساسي، 2018الحايك، آمنة. ) (. اسـتَراتِّيـجِّ
 . 330- 311(:  4) 45مجلة دَراَســـات، 

(. مـعـوقـات استثمـــار اللعــب كأسلــوب للتعليم في ريــاض األطفـــال من وجهة نظر 2022حمد، أحمد وونيس، عبد الرحيم ومراد، علي. )
 .  28-2(: 53) 1المــعلمــات، المجلــة الليبية الَعالمية، 

( الـَقـصصـي ف2022دغش، والء.  الـَسـرد  ـيـة  اسـتَراتِّيـجِّ فعـلية  التعليـــم (.  لدى تالميذ مرحلـــة  االستماعي  اللغــوية والفهم  الثروة  تنميــة  ي 
 جامعة المنصورة، مصر. ).رسـالة ماجستيـــر غير منشورة. (األســاسي

ـيـة الـَسـرد الـَقـصصـي لت2022زكي، منى وخلية، منى وعبد الرحمن، سعيد. ) نميــة الحصيلــة  (. فاعلية برنامج تدريبي قائم على اسـتَراتِّيـجِّ
 .365- 311(: 39)11اللغــوية ومهــارات التـواصـل اللفــظي لدى عينة من أطفــال الروضـة، مجــلة التربية الخاصة جامعة الزقــازيــق، 
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لــة االبتــدائيــة من وجهــة نـظر (، مستــوى تقــديـر المشــكالت الســُلوكــيــة الـُعـدَوان لدى تالميــذ المــرح2022سلطاني، رفيدة وقاسي، سليمة. ) 
 جــامعة العـــربي بن مهيــدي، الجزائـــر. ).رســالة مــاجستيـــر غير منشــورة( .المعلــمين

( محمد.  مــا 2021سوالمه،  في  الـَقـصصـي  الـَسـرد  ـيـة  اسـتَراتِّيـجِّ َتوظيف  نحـــو  األردنيون  االبتدائية  المــَدارس  معلمي  اتــَجاهات  دة (. 
يميــة الَعــــالمية في العلوم الترَبوية والنفسيــة،   . 50-37(: 2)2الريـــَاضيات، المجلـــة األكــادِّ

رســالة  .((. مستـــوى الـُعـدَوانيــة وعـالقتها بطبيعــــة اتــجــاهــات التـــالميــذ نحو الـدَراَســة لدى المــراهق المتمــدرس2022عـز الديــن، وفاء. ) 
 جــامعة ابن خلدون، الجزائـــر. ).ــاجستيـــر غير منشــورةم

ر، مجـــلة  2017العظــامات، عبد السالم. ) (. أثر أسلـــــوب الـَسـرد الـَقـصصـي في تحســـين مهاَرة االستمــاع الَنــاقد لدى طالب الفص العـــاشِّ
 . 14- 3(: 34)1بابــل، كليــة التربيــة األســاسيــة للعلــوم التــربويــة جامعة 

ــي، 2019العقيل، نواف. ) ـيـة الـَسـرد الـَقـصصـي في تحسين مهاَرة التحــُدث لدى طلبــة الصف التَـاســع األســاسِّ (. أثر استخدام اسـتَراتِّيـجِّ
 . 171- 157(: 1)46مجلة دَراَسات، 

.جامعة أم  )رســـالة ماجستيــر غير منشــــورة .(لطفل قبـل الدخول الَمــدرســـي(. دور ريـــاض األطــَفــال في إعــَداد ا2021فرج هللا، نســرين. )
 البـَواقِّي، الجـــَزائــر.

ـيـة تعليم مهارة الكالم القائمة على سرد القصص الرقمية لطالب غير قسم اللغة العربية في  2022فوزي، لطفي. ) (. تطوير اسـتَراتِّيـجِّ
 ستير غير منشورة(. جامعة محمدية، ماالنج.البرنامج المكثف. ) رسالة ماج

(. دور ريـــــاض األطفال في تنمـــية القيـــم لدى طفل ما قبل المدرســة من وجهــة نظــر األمــهات، مجلة التربية 2020مصري، إبراهيم. )
 .90-68(: 2)5والصحة النفسية،

خفــض بعض الســُلوكيــات الـُعـدَوانيــــة لدى األطــفـال ذوي اضطــراب طيف التــوحد، (. فعــالية برنــامج باللعب في  2022منيب، تهاني. )
 . 250- 227(:  31) 10مجــلة كليــة التــربيـة جامعة العريش، 

ستيــر غير رســ(  .(. أثـــــر القصــة الرقميــة في تحصيــل التاريخ لدى طلبــة الصف الســادس في األرُدن 2019المهيـــرات، رشـا. ) الة مــاجِّ
 جـــامعة الشرق األوســط، عمان. . )منشورة

العـربيـة السعـوديــة وخصـائصـه السيكـومتـريـة، 2022نصــر، فتحي. ) العلميــة بالممــلكة  المـعـاهـد  الـُعـدَوانـي لطـالب  (. مـقـيـاس الســُلوك 
 . 54-37(: 30)2مجلة العلوم التربويــة، 

ـيـة الـَسـرد الـَقـصصـي في تحسين مهارات التحدث لعينة من طالب الصف  2020بو رزق، ابتهال. )الوائلي، سعاد وأ (. أثــر اسـتَراتِّيـجِّ
 . 263-237(: 2) 2الــرابــع في دولة اإلمــاَرات، مجلة العلوم التربوية جامعة العين،  

صي لتحسين اللغة لدي أطفال الروضة المضطربين لغويا. (. أثر ممارسة السرد القص2017عبدالمعطي، سعد عبدالمطلب عبدالغفار. ) 
 .  206  - 129، 3,ع 3المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرة، مج
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(. أثر استخدام اسلوب تدريسي قائم على رواية القصص والرسم في إكساب طلبة الروضة القيم 2019أبو على، دارين،وشحادة،فواز.) 
 .لواء وادي السير.)رسالة ماجستير غير منشورة( .جامعة الشرق األوسط،عمان اإلنسانية واالجتماعية في

كلية العلوم االجتماعية  . (. أشكال السلوك العدواني لدى أطفال الروضة. جامعة العربي بن مهيدي2015بوزير،هيام، وابريعم، سامية. )
 .قسم العلوم االجتماعية:واإلنسانية 

 (.دار الزهراء للنشر والتوزيع.4(.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية)ط2019حمد.) العساف،صالح بن 
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“The role of the storytelling strategy in reducing the level of aggression among 

kindergarten children from the perspective of female teachers.” 

 
Abstract: 

The study aims at revealing the role of the storytelling strategy in reducing the level of aggression among 

kindergarten children from the perspective of female teachers in Al-Khobar. The Survey descriptive method was used to 

accomplish the goals of the study. To collect data, a questionnaire was prepared, and it was distributed electronically to a 

sample of (568) kindergarten teachers in the city of Al-Khobar after verifying its validity and reliability. The number of 

retrieved samples was (110) questionnaire. After applying descriptive and statistical methods to the data collected, the results 

showed that the teachers thought that the storytelling strategy had a significant role in reducing the level of aggression among 

kindergarten children. They also thought that the degree of importance of storytelling for kindergarten children was very 

high. The results concluded that there were no statistically significant differences at the level of significance (0.05) regarding 

the role of the storytelling strategy in reducing the level of aggression in kindergarten children, due to the variables of years 

of experience and educational qualification, where the significance level of the P value was greater than (0.05). in light of 

what was stated above, the study has recommended that it is necessary to spread awareness among kindergarten teachers of 

the importance of using the storytelling strategy as one of the effective educational methods that work on reducing the level 

of aggression among kindergarten children and accomplish many educational goals, also to conduct more studies and 

researches that compare between the effect of storytelling strategy and other strategies in reducing the level of aggression 

among kindergarten children. 

Keywords: Story- Kindergarten- Aggressive behavior. 
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