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ا تاْوفِيقِي إَِّلا ﴿ ما ا اْستاطاْعُت ۚ وا حا ما ْصَلا إِْن أُِريُد إَِّلا اْْلِ

إِلاْيِه أُنِيبُ  كاْلُت وا لاْيِه تاوا ِ ۚ عا  ﴾بِاَّللا

 صدق اهلل العظيم
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 اإلهداء

 إلى زوجي الغالي... 

الذي كان بمثابة النور الذي يضيء الطرق أمامي... إليك ياسندي وأبي وأخي وكل حياتي... 
كل الصعاب في إليك يا من حصدت األشواك عن دربي لتمهد لي طريق العلم، وتحملت معي 

مشوار دراستي... حفظك اهلل وأطال في عمرك ومتعك بالصحة وألبسك ثوب العافية دائمًا، أهدي 
 لك ثمرة جهدي المتواضع هذا.

 

 إلى أخواتي...

خولة ومرام الغاليتان اللتان تطلعن لنجاح عملي بنظرات األمل، والدعاء المستمر لي بتحقيق  
 حلمي، أهدي لكن ثمرة جهدي هذا.

 

 إلى أبنائي...

محمد وماريا وأيهم أنتم قطعة من روحي وبكم تزهر حياتي، وفقكم اهلل لما فيه كل الخير في  
 الدنيا واآلخرة.

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 الشكر والتقدير

الحمد هلل جل في عاله، أحمده تعالى وأشكر فضله. والصالة والسالم على خير األنام 
 محمد بن عبداهلل حيًا فينا ال يموت أبدًا.

(، يطيب لي وقد 7)سورة إبراهيم: آية  ﴾مُ لَِئن َشَكۡرُتۡم ََلَِزيَدنَّك ﴿تماشيًا مع اآلية الكريمة 
أنهيت رسالتي، أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى األستاذة الدكتورة، والمربية 

رسالتي، لما  الفاضلة، واألم الحنونة صاحبة القلب الطيب هناء حسين الفلفلي المشرفة على 
قدمته لي من دعم وتوجيه، وحرص لم أشهد له نظير، والتي دون متابعتها ما كان جهدي هذا 

  ليصل إلى ما هو عليه اآلن، فلها مني كل الشكر واالمتنان والحب والتقدير.

كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة الدكتورة وجدان خليل الكركي، والدكتور 
ل طاشمان؛ على تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي، والتكرم بإبداء بعض النصائح غازي مرسا

 والتوجيهات لتخرج هذه الرسالة بأفضل صورة.

لى األستاذ الفاضل عميد كلية العلوم التربوية األستاذ الدكتور أيمن القرالة، أشكره على  وا 
 كل ما قدمه من تسهيالت ومساعدات ونصائح مفيدة وقيمة.

 األساتذة الذين أبدوا مالحظاتهم القيمة من خالل تحكيم اختبار وبرنامج الرسالة. وأشكر   

كما وأتقدم بالشكر إلى الدكتورة عنود الخريشا، والدكتورة رانية فريحات على الدعم والتشجيع 
 الذي قدمتاه للباحثة.

 فشكرًا ...   ثم شكرًا ...  ثم شكرًا.
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 أثر برنامج تعليمي في تنمية مفهوم السالم لدى أطفال الروضة

 إعداد

 سارة عبداهلل أحمد عبدالقادر

 إشراف

 الفلفليحسين الدكتورة هناء  األستاذ

 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي في تنمية مفهوم السالم لدى أطفال 
( طفاًل وطفلة، من أطفال المستوى الثاني تراوحت 46عينة الدراسة من )الروضة، وتكونت 
( سنوات،  من إحدى الرياض الحكومية التابعة للواء الجيزة، موزعين 5-6أعمارهم ما بين )
( طفاًل وطفلة للمجموعة 23( طفاًل وطفلة للمجموعة التجريبية، و)23إلى مجموعتين )

به التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة مع اختبار الضابطة، واتبعت الباحثة المنهج ش
 قبلي واختبار بعدي للمجموعتين.

أعدت الباحثة أداتي الدراسة التالية: البرنامج التعليمي لتنمية مفهوم السالم لدى أطفال 
 الروضة، واختبار مفهوم السالم لطفل الروضة، وذلك بعد التحقق من صدقه وثباته.

( بين α≤0.05لدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أظهرت نتائج ا
متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار مفهوم السالم 
تعزى للبرنامج التعليمي لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لمفهوم السالم وكافة 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  مكوناته عدا مفهوم الرحمة،
درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في بعض مكونات مفهوم السالم، وبينت النتائج أيضًا 

( بين أغلب متوسطات α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ن متغيري البرنامج التعليمي وجنس الطفل.درجات مكونات مفهوم السالم تبعًا للتفاعل بي

 واستنتجت الدراسة أثر البرنامج التعليمي في تنمية مفهوم السالم لدى أطفال الروضة. 



 م
 

وتوصي الدراسة بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى دمج مفهوم السالم في المناهج الدراسية 
ت عمل تدريبية لمعلمات ومشرفات لرياض األطفال والمرحلة االبتدائية، كما توصي بعقد ورشا

 ومديرات رياض األطفال عن مفهوم السالم واألنشطة والبرامج التي تنميه.

 

 .الكلمات المفتاحية: البرنامج التعليمي، مفهوم السالم، أطفال الروضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


