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 مقدمة:

أن تشبع يف السنوات املبكرة  إن احلاجة إيل األمان تعترب من أهم احلاجات النفسية اليت جيب

من حياة الطفل ، كما يستمر أثرها مع الفرد يف حياته املستقبلية حيت بعد أن يتحقق له أسباب احلب 

 فالفرد يستطيع أن حيتفظ أبمنه يف غمار البيئة املنعزلة اليت تنطوي علي التهديد واخلطر. واالنتماء ،

ت احلياة وبصفة خاصة ألطفال ما قبل املدرسة منذ ابألمان يف كافة جماال االهتماموقد تزايد 

هو التنبؤ علي أمهية الرتبية األمانية يف كون أحد مهامها   Mortimerبداية السبعينات وأكد مورتيمر 

حبدوث املشكالت والعمل علي وضع حلول وبدائل ملواجهتها ) فوزي الشربيين و عفت الطنطاوي ، 

1002  ،323.) 

املبكرة مرحلة النشاط احلركي املستمر وفيها تتميز حركات الطفل ابلشدة  وتعد مرحلة الطفولة

وسرعة االستجابة والتنوع، ويكتسب مهارات جديدة كاجلري والقفز ومييل طفل الروضة إيل احلركة 

 واللعب وحب االستطالع

 (00، 1001زيدان ومفيد جنيب، )

جيب أن حنمي ، أطفالنا من احلوادث مما يعرض الطفل للعديد من أخطار احلياة اليومية، لذا 

السلوكيات  يتعرضوا هلا وأاثرها ونتائجها وعواقباليت قد  ابالخطار واألخطار من خالل زايدة وعيهم

كيات األمانية . ابإلضافة إيل السلو  الىت يقوموا هبا والىت تعرضهم خلطر االصابة والتدريب على ممارستهم

ات اليت قد تعرضه للخطر عن طريق توفري بيئة تعليمية ثرية تشبع معاجلة أسباب ممارسة الطفل السلوكي

وذلك يف ظل  إيل احلركة واللعب وحب االستطالع والشعور ابملسئولية وتناسب خصائص منوهحاجاته 

 ظروف أمنه من األخطار.
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أن الطفل أثناء منوه يف حاجة أكثر من  (00، 1002طايع وحامد أبو جبل ) وأكد فيصل

ينمو منوا سليما من الناحية النفسية ، كما أن الطفل يتعرض خالل األمن واألمان حيت أن توفر له 

 مراحل منوه إيل خربات وصعوابت خمتلفة نتيجة الختالف قدراته و إمكاانته من مرحلة ألخري.

حبث مشتق من رسالة ماجستري يف الرتبية ختصص صحة نفسية ضمن متطلبات احلصول علي 

الكمبيوتر يف تنمية كلية الرتبية ابإلمساعيلية بعنوان " فعالية برانمج تدرييب قائم علي درجة املاجستري من  

 السلوكيات األمانية ألطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم"

 إشراف :

 أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية الرتبية جبامعة الزقازيق               أ.د/ عادل عبد هللا حممد 

 أستاذ الصحة النفسية املساعد كلية الرتبية ابإلمساعيلية          د. / بديعة حبيب بنهان

ولقد أثبتت الدراسات اليت أجريت عن وفيات األطفال أبن احلوادث حتتل املركز األول 

نسبة كبريه منها حتدث يف املنزل مثل حوادث السقوط واجلروح واحلروق ، سباب وفيات األطفالأل

وادث الطرق اليت تنتج عن لعب األطفال يف الشارع وحول أبنواعها املختلفة والتسمم وتليها ح

السري يف الطرقات وقطع الشوارع الرئيسية املزدمحة بوسائل املواصالت مبفردهم  السيارات وخلفها أو

 (.(Fischer & Walker, 1994,1، )(84، 2990هدي الناشف، دون مصاحبة الكبار هلم )

حتديد أهم مواطن اخلطر اليت يتعرض هلا  إيل( 1001كما هدفت دراسة إكرام اجلندي )

 –األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة يف البيئة احمليطة هبم سواء يف املنزل أو يف الروضة  أو يف الشارع 

للوقاية من التعرض ملثل  مراعاهتاوالسلوكيات األمانية اليت جيب  القواعد وكذلك إكساب الطفل بعض

إجراء جمموعة من األساليب الرتبوية أثرها يف سلوكه وذلك عن طريق األخطار والتأكد من تعميق هذه 

 جها.اليت ميكن أن ترتك أثراً مستدمياً يف سلوك الطفل يضمن له األمان داخل الروضة وخار 
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املعلمة علي معرفة مدي توافر وعي األطفال ومما سبق كان من الضروري بناء أداة تساعد  

 هم علي محاية أنفسهم ومحاية األخرين.األمانية اليت تساعدابلسلوكيات 

 أوالً : مشكلة الدراسة:

حيث أن تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف إبراز احلاجة إيل وجود مقياس مقنن للسلوكيات األمانية 

و حوادث خمتلفة يف البيئة احمليطة هبم يف املدرسة و هذا  هناك كثري من األطفال معرضني إلصاابت

طفال األمر الذي   وجود وعييعكس عدم  كايف لديهم من املنزل ، مما ميثل خطر واضح علي هؤالء األأ

دفعين إيل االطالع علي العديد من الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب ، اليت تؤكد علي أمهية األمان  

 كعنصر رئيسي يف أي عملية تعليمية و بصفة خاصة يف املراحل األويل من التعلم السيما مرحلة ما قبل

املدرسة، حيث أن أطفال ما قبل املدرسة أكثر عرضه للحوادث واإلصاابت يف املنزل واملدرسة 

 والشارع.

 ومن منطلق هذا تتضح مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة اإلجابة عن السؤال التايل:

ما هي اخلصائص السيكومرتية ملقياس السلوكيات األمانية ألطفال الروضة املعرضني خلطر  -

 ت التعلم؟صعواب

 ثانيًا : أهداف الدراسة:

 -تهدف الدراسة احلالية إيل:

 مقياس للسلوكيات األمانية ألطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم. إعداد -2

مدي صالحيته التأكد من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من حيث الصدق والثبات و   -1

 للقياس.
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 ثالثًا : أهمية الدراسة:

 والتطبيقية للدراسة: األمهية النظرية -أ

 إلقاء الضوء علي مفهوم السلوكيات األمانية، وأبعاد السلوكيات األمانية وطرق قياسها. -2

 خلطر صعوابت التعلم. بناء مقياس لقياس السلوكيات األمانية ألطفال الروضة املعرضني -1

 رابعًا : مصطلحات الدراسة:

 تتضمن الدراسة املصطلحات األساسية التالية:

 السيكومرتية: اخلصائص -4

صائص السيكومرتية إجرائيا لغرض هذه الدراسة توفر مقياس السلوكيات األمانية ألطفال تعرف اخل

األتساق  –الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم علي معامالت صدق ) الصدق الظاهري 

 كرونباخ(. لفا أالتحليل العاملي ( ومعامالت ثبات )معامل  –الداخلي 

 ملعرضني خلطر صعوابت التعلم:أطفال الروضة ا -6

سنوات . ولديهم مؤشرات دالة ( 2-5هم األطفال امللتحقون ابلروضة، وترتاوح أعمارهم ما بني )

علي صعوابت التعلم أثناء التحاقهم ابلروضة وتتمثل يف وقصور يف املهارات قبل ه ئأو منب

 األكادميية.

 Safety behaviorsالسلوكيات األمانية :  -3
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اليت ميارسها األطفال داخل املنزل وخارجة  واملأمونةاهنا يميع األفعال والتصرفات السليمة إجرائيًا أب

مما يرتتب عليها احلد من  وداخل الروضة، وتعليمات األمان وطرق احلماية الذاتية من املخاطر

 احلوادث واإلصاابت للمحافظة علي سالمتهم وسالمة األخرين.

 اإلطار النظري ودراسات سابقة 

 أوالً : أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم:

حمرية ، ( أباهنا إعاقة خفية Learning Disabilitiesتصف أدبيات الرتبية اخلاصة صعوابت التعلم )

فاألطفال الذين يعانون من هذه الصعوابت ميتلكون قدرات ختفي جوانب الضعف يف أدائهم ، فهم قد 

أاهنم ال يستطيعون القراءة والكتابة ، وهم قد ينجحون يف أتدية يسردون قصصًا رائعة ابلرغم من 

مهارات معقدة جداً رغم أاهنم خيفقون يف إتباع التعليمات البسيطة، وهم قد يبدون عاديني متاماً وأذكياء 

ليس يف مظهرهم أي شيء يوحي أباهنم خمتلفني عن األطفال العاديني، إال أن هؤالء يعانون من 

 لم بعض املهارات يف املدرسة.صعوابت يمة يف تع

وألن هؤالء األطفال ينجحون يف تعلم بعض املهارات وخيفقون يف تعلم مهارات أخري فإن  

التحصيل والذكاء ، ولذلك يشري لديهم تباينًا يف القدرات التعليمية ، وهذا التباين يوجد بني 

التفاوت بني األداء والقابلية )يمال  األخصائيون إيل أن املشكلة الرئيسية املميزة لصعوابت التعلم هو

أن أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم . و مما ال شك فيه (2990، 02 اخلطيب،

Learning Disabilities أي الذين تصدر عنهم سلوكيات تعد مبثابة مؤشرات تنبئ إبمكانية ،

العمليات املعرفية املختلفة ، وهو تعرضهم الالحق لصعوابت التعلم يبدون العديد من أوجه القصور يف 

ما أشار البعض إليها علي أاهنا سلوكيات منبئة بتلك الصعوابت الالحقة، و أن مالحظة أوجه القصور 

ء غاية يف األمهية ، من شأنه أن يساعدان يف االكتشاف املبكر ملثل هذه أو تلك السلوكيات يعترب إجرا

إيل تقدمي برامج التدخل املبكر املناسبة هلم ، مما يرتتب  حتماً هذه احلاالت، وهو األمر الذي يدفعنا 
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عليه احلد بدرجة كبرية من تلك األاثر السلبية اليت ميكن أن ترتتب علي صعوابت التعلم. هلذا لقد 

علي مالحظة أولياء األمور ابإلضافة إيل املعلمني تساهم بشكل  أن االعتماد  الدراساتاعتربت بعض 

من ذلك إجرائيًا يف دراسة قام هبا كل  صعوابت التعلم الحقاً. وقد مت التحقق منب كبري يف دقة التنبؤ

العالية لتقديرات أولياء األمور واملعلمني يف الدراسة إيل القدرة التنبؤية  تويلدون ، إذ أشار و  ردنغتون

 املشكالت التعليمية الالحقة ألبنائهم.

(Reddingoton & Wheeldon,2002) 

( دقة معلمي رايض األطفال يف التعرف 1000اتيلور وأخرون )هبا  قام دراسة اليتوقد أوضحت ال

السلوكية واإلنتباه  واملشكالتعلي املشكالت التعليمية املتعلقة ابملعاجلة الصوتية والذاكرة العاملة 

الت والكفاءة االجتماعية جملموعة من األطفال يف مرحلة الروضة، إذ تبني يف هذه الدراسة أن املشك

الذكر استمرت لدي األطفال الحقًا يف الصف األول االبتدائي ومت التحقق منها ابستخدام  أنفة

اختبارات عدة، مما يؤكد علي أمهية مالحظات املعلمني يف الكشف املبكر لصعوابت التعلم 
(Taylor, Anselmo, Foreman, Schatschneider,Angelopoulos,2000) 

شخيص صعوابت التعلم ال يظهر إال بعد دخول الطفل املدرسة ومع أن الشرط األساسي لت 

وهو احلصول علي درجات أقل من   حتصيلهحيث يوجد منهج أكادميي للطفل والذي يظهر أتخرا يف 

أبقرانه ممن هم يف سنه مع عدم وجود سبب  ذهين أو عضوي هلذا  املتوسط عن املتوقع منه مقارنة

تكون يف حدود املتوسط أو أكثر ، إال أن هناك مؤشرات دالة أو  ذكائهالتأخر علي الرغم من أن نسبة 

منبئة علي صعوابت التعلم تظهر يف مرحلة الروضة واليت تتمثل  يف صعوابت التعلم النمائية وقصور يف  

 املهارات قبل األكادميية.

 املؤشرات الدالة على صعوابت التعلم ابلروضة: -4

 النمائية : املؤشرات الدالة علي صعوابت التعلم -أ
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 عوبة االنتباه :ص – (4)

( إيل إن من املؤشرات الدالة علي صعوابت التعلم تشتت 122: 105،  2991تشري انيفة قطامي )

االنتباه أثناء االستماع أو املشاهدة أو غريها ، وعدم تركيز الطفل فيما يقال أو حيدث أمامه ، وعدم 

 االستجابة للمثريات البيئية املختلفة.

 إلدراك:صعوبة ا – (6)

عند الطفل  اإلدراكوابت إيل أن صع Bryan & Bryan( 2942كما يشري براين وبراين )

ز البصري ، وإدراك أوجه الشبه تشمل صعوابت يف تنظيم املثريات البصرية وتفسريها ، والتميي

فراغ ، والتذكر البصري ، وإدراك العالقات املكانية ألشياء يف  البني املثريات املختلفةـ،  االختالف

 & Bryanعية وتفسريها )والتمييز بني األشكال اهلندسية املختلفة، وتنظيم املثريات السم

Bryan; 1986,102) 

 صعوبة الذاكرة: -(3)

( إىل صعوابت الذاكرة 1002حممود سامل، وجمدي حممد الشحات، أمحد حسن عاشور )

احلركية، واستقبل املعلومات وتفسريها تشمل صعوابت يف الذاكرة السمعية، والذاكرة اللمسية، الذاكرة 

 (.1002، 33: 32أو تشفريها، وختزين املعلومات واسرتجاعها )حممود سامل وآخرون، 

 صعوابت تكوين املفاهيم: -(1)

( أن طفل الروضة يواجه صعوابت يف تكوين املفاهيم وتشمل 2999ويشري ليفن وريد )

 ,Levine & Reed, 1999ملكان وأايم األسبوع )قصورًا يف إدراك الشكل واالجتاهات والزمان وا

20.) 
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 صعوابت التفكري: -(5)

( أن صعوابت التفكري من املؤشرات الدالة على صعوابت 2949يذكر هنا فتحي الزايت )

التعلم يف الروضة وتشمل صعوابت يف التوصل إىل حل مناسب ملشكلة بسيطة، وحتديد اهلدف املراد 

 (.33: 31، 2949أفكاره للوصول إىل حل مشكلة )فتحي الزايت، الوصول إليه أمامه، ترتيب 

 صعوابت لغوية: -(2)

( أن الصعوابت اللغوية عند الطفل تشمل 252، 2995ويذكر هنا زيدان السرطاوي )

صعوابت يف االستقبال السمعي للمثريات، وفهم اللغة املنطوقة أمامه بشكل جيد، واإلدراك السمعي 

ربط ما يسمعه خبربته السابقة، والربط بني الصور واألمساء أو املزاوجة، وتذكر ما لألصوات املتشاهبة، و 

 مسعه أو النطق به.

 صعوابت بصرية حركية: -(7)

( إن من 33: 32، 1002يذكر حممود سامل، وجمدي حممد الشحات، أمحد حسن عاشور )

لتعلم واليت تشمل الصعوابت البصرية احلركية عند طفل الروضة كمؤشر من مؤشرات صعوابت ا

احلركية، وأداء احلركات الكبرية أو العامة كارتداء وخلع املالبس أو صعوابت يف املهارات البصرية 

 احلذاء، وترتيب األدوات واستخدامها يف اللعب.

 املؤشرات الدالة على ضعف املهارات قبل األكادميية -ب

ألكادميية يف الروضة من املؤشرات ا ل( إن قصور املهارات قب1002يذكر هنا عادل عبد هللا )

 الدالة أو املنبئة بصعوابت تعلم الحقة عند التحاق الطفل ابملدرسة االبتدائية واليت تتضمن:
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 قصور الوعي أو اإلدراك الفونولوجي: -(4)

ويشمل قصور يف الربط بني الصور والكلمات، واحلرف اهلجائي والصوت الدال عليه، وجتزئة 

وتسمية األشياء  غمة، واستخدام األصوات يف التهجي ،نويقبال للسجع واألغاين امل الكلمة إىل مقاطع،

 (.238، 1002املختلفة، والتمييز الصويت ملا مسعه )عادل عبد هللا، 

 قصور يف التعرف على احلروف اهلجائية: -(6)

( إن قصور التعرف على احلروف 32 -38، 2998يذكر هنا يمال اخلطيب ومين احلديدي )

هلجائية عند الطفل يشمل قصورًا يف التعرف عليها والتمييز بني حروفها املتشاهبة وتصنيفها وفقاً ا

 لشكلها، وإدراك أوجه التشابه واالختالف بني خمتلف حروفها والتغين هبا وحتديدها من خالل أغنية.

 قصور يف التعرف على األرقام: -(3)

بصعوبة، ومعرفة األرقام  20: 2 العد من وهو قصور التعرف على األرقام يشمل قصورًا يف

جيدًا ومتييزها بسهولة، وترتيب األرقام يف جمموعات تصاعداًي أو تنازلياً، والتغين أبغنية لألرقام، والربط 

بني الرقم وجمموعة العناصر الدالة عليه ووضع األشياء أو اللعب يف جمموعات حسب العدد )عادل 

 (.250: 251، 1002عبد هللا، 

 قصور يف التعرف على األشكال: -(1)

ويشمل قصور يف التعرف على العديد من األشكال جيداً والتمييز بينها بسهولة، وإدراك أوجه 

التشابه واالختالف بينها، ووضع العديد من األشياء يف جمموعات وفقًا لشكلها، واإلشارة إىل الشكل 

 ,Hargroveصل على شكل جديد. )كي حي   الصحيح إذا ما سألنا عنه، ودمج األشكال معاً 

2001) 
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 قصور يف التعرف على األلوان: -(5)

ويشمل قصور يف التعرف على األلوان والتمييز بينها، وتصنيف األشياء أو اللعب وفقاً 

 (.250: 251، 1002أللوااهنا، واالنتباه للون املثري بدرجة كبرية )عادل عبد هللا، 

 ابت التعلم يف رايض األطفال:تشخيص املؤشرات الدالة على صعو  -6

لكي يتم تشخيص أطفال ما قبل املدرسة املعرضني خلطر صعوابت التعلم بصورة دقيقة يف 

اليت يعاين منها الطفل، يتطلب ذلك اللجوء إىل  الصعوبة مثل هذا السن الصغرية ينبغي حتديد منط

ديد من االختبارات واملقاييس ذات العديد من اإلجراءات املختلفة اليت تتضمن بطارية اختبار تضم الع

أنه ميكن تشخيص  (Hallahan & Kauffman, 2003)الصلة، ويرى هاالهان وكوفمان 

صعوابت التعلم يف مرحلة رايض األطفال أو املؤشرات الدالة عليها ابستخدام أربعة أنواع رئيسية تتمثل 

 فيما يلي:

 القياس املقنن للتحصيل )األداء( -(4)

 يوجد حمتوى أكادميي معني أو منهج دراسي حمدد برايض األطفال ميكن من نظرًا ألنه ال

خالله حتديد املستوى األكادميي للطفل يف ضوئه، فإنه ميكن اللجوء إىل العديد من االختبارات 

واملقاييس اليت ميكن بواسطتها حتديد مستوى مهارات الطفل املختلفة املعرفية أو اللغوية أو البصرية 

من انحية، أو مهاراته قبل األكادميية من انحية أخرى وكذلك ميكن اللجوء إىل اختبارات مقننة احلركية 

بينيه ومقياس  -دد مستوى ذكاء الطفل خالل هذه املرحلة مثل )مقياس ستانفوردحنللذكاء حىت 

 وكسلر( كما ميكن استخدام اختبارات للقدرات املختلفة املميزة له.

 التكويين: القياس التقوميي أو -(6)
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هذا النوع من القياس يقيس بشكل مباشر ذلك السلوك الذي يصدر عن الطفل يف سبيل 

احلفاظ على ما يكون قد حققه من تطور. ويعد هذا القياس أقل اهتمامًا بتلك الكيفية اليت يؤدي 

دة بشكل الطفل هبا يف ضوء قدراته، وعادة ما تقوم به املعلمة يف سبيل قياس سلوكيات الطفل املنشو 

 مباشر.

 القياس غري الرمسي: -(3)

رايض األطفال ابستخدام هذا النوع من القياس من خالل حتديد واجبات تقوم معلمات 

معينة لألطفال ويقوموا أبدائها، مث تقوم املعلمة بتدوين ما استطاع هؤالء األطفال أن يؤدونه بشكل 

 ة مبراقبة أداء الطفل.جيد، وما وجدوا من صعوبة يف أدائه. كما تقوم املعلم

 القياس األصيل أو احلقيقي: -(1)

ويكون اهلدف من هذا القياس قياس قدرة الطفل على التفكري الناقد وقدرته على حل 

من األمثلة  Portfoliosاملشكالت املختلفة وذلك يف مواقف حياتية متنوعة، وتعد احلقائب التعليمية 

قائب مبثابة جمموعة عينات من األعمال املختلفة اليت يؤديها الشائعة هلذا املقياس، وتعترب هذه احل

 (209 -200، 1002الطفل على مدى فرتة زمنية معينة )عادل عبد هللا، 

( أن تشخيص صعوابت التعلم لدى أطفال ما قبل 98، 1000ويذكر عبد العزيز الشخص )

ض األطفال، حيث ميمكن مالحظة  واملعلمني يف راي نإىل حد كبري على مالحظة الوالدي املدرسة يعتمد

 كثري من االضطراابت لدى هؤالء األطفال.

 ثالثًا: خصائص أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعلم

يعاين أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم للعديد من املشكالت السلوكية كعدم 

ابلتهور والالمباالة، واالضطراب عند لقدرة على التحكم يف تعبرياهتم احلركية، حيث يتسم سلوكهم 
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ممارسة أي أنشطة داخل الفصل أو خارجه، النشاط احلركي الزائد، العدوانية واملثابرة لكن دون هدف 

ورمبا يبدو يف بعض األحيان كمجرد تكرار ممل غري حمبب، عدم القدرة على التآزر واالفتقار إىل 

ة أو القفز برجل واحدة، وتظهر صعوبة ضبط التحكم العضلي حيث جيد صعوبة يف التقاط الكر 

 (.53، 1000احلركات الدقيقة يف عمليات التقطيع والقص ولضم اخلرز )صاحل عبد هللا هارون 

( أن األطفال املعرضني خلطر صعوابت التعلم لديهم Wistorm, 2010وتذكر ويستورم )

عديد من املناطق يف حياة الطفل قصور يف املهارات قبل األكادميية وهي املفتاح الذي يؤثر يف ال

فاألطفال الذين لديهم مهارات قبل أكادميية قوية يكونوا أكثر حظًا ولديهم فرصة أكرب للنجاح عند 

دخوهلم املدرسة عكس األطفال الذين لديهم قصور يف هذه املهارات يتعرضوا للفشل عدة مرات 

 ويتدىن مستوى تقدير الذات لديهم.

ملعرضني خلطر صعوابت التعلم للعديد من املشكالت االجتماعية يعاين أطفال الروضة ا

واالنفعالية اليت يعاين منها أطفال ذوي صعوابت التعلم كاخنفاض الثقة ابلذات، وعدم النضج االنفعايل 

نقص الدافعية، وصعوبة يف تعلم األنشطة مقارنة مع اآلخرين من نفس العمر، والتقدير املنخفض 

دميي نتيجة الفشل املتكرر، عدم القدرة على التعبري عن احتياجاته أحاسيسهم ملفهوم الذات األكا

بطريقة يفهمها اآلخرين كما يعانون من اخلجل واالنسحاب وارتفاع مستوى القلق عند التعرض ملواقف 

 اجتماعية.

( إىل وجود صعوبة يف التعامل مع مفاهيم املكان والزمان 281، 1008ويضيف حممد زايد )

اد )مشاكل التمييز بني اليوم واألمس والغد، أو ما قبل وما بعد وأمام واخللف واليمني واألبع

واليسار.... اخل( وأيضًا يواجه صعوبة يف تتبع التعليمات واإلرشادات للقيام مبهمة معينة أو لعبة 

 تتطلب االستماع إىل التعليمات ابإلضافة إىل صعوابت يف ربط العالقة بني األصوات واحلروف

 اهلجائية يف الروضة.
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 اثنياً: السلوكيات األمانية:

 مفهوم السلوكيات األمانية: -4

لتعريف السلوكيات األمانية نتعرض أواًل لتعريف السلوك على أنه: سلسلة من األفعال 

واألداءات واملمارسات القابلة للمالحظة والقياس واليت تصدر عن الطفل أثناء تفاعله مع املواقف 

 (32، 1000ميثل هذا ما يتوقع من الطفل )السيد علي، املختلفة و 

أما يف هذا البحث فيمكن تعريفه إجرائيًا أبنه األفعال واملمارسات اآلمنة وغري اآلمنة اليت 

 تصدر عن الطفل أثناء تفاعله مع املواقف املختلفة يف املنزل والشارع والروضة.

من حاالت تكيف الفرد مع البيئة ( األمان أبنه حالة 258، 2991وعرفت اندية رشاد )

احمليطة فالتكيف أو حسن التصرف مع خماطر البيئة السريعة التغري حيوي لسالمة ورفاهية اإلنسان 

حيث يكون الفرد متوقعًا ومستعدًا ألي ظرف طارئ قد ينتج عنه حدث غري آمن أو يشكل خطراً 

 على حياته وحياة اآلخرين.

ان: هو جمموعة إجراءات وتعليمات وإرشادات تكون مبثابة التعريف اإلجرائي للباحثة لألم

وقاية وتقوم على توفري بيئة آمنة حول اإلنسان قدر اإلمكان خالية من مصادر اخلطر وأسباب وقوع 

 احلوادث وذلك حفاظاً على أمنه وسالمته يف حال تطبيقه وأتباعه هلا والتقيد هبا.

 ومما سبق تعرف الباحثة

 Safety behaviorsانية: السلوكيات األم -أ

إجرائيًا أباهنا يميع األفعال والتصرفات السليمة واملأمونة اليت ميارسها األطفال داخل املنزل 

وخارجة وداخل الروضة، وتعليمات األمان وطرق احلماية الذاتية من املخاطر مما يرتتب عليها احلد من 

 ين.احلوادث واإلصاابت للمحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخر 
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 أبعاد السلوكيات األمانية: -ب

األمان يف املنزل التعرف على السلوكيات الواجب اتباعها لتفادي احلوادث اليت يتعرض هلا  -(2)

 األطفال يف املنزل وأسباهبا وكيفية الوقاية منها.

ام آداب األمان يف الشارع هو تعليم أمان الشارع لألطفال وزايدة وعيهم ابلعالمات املرورية واحرت  -(1)

 املرور واحرتام رجل املرور لتفادي حوادث الطرق.

األمان يف املدرسة هو أن يتمكن الطفل يف مدرسته من ممارسة نشاطه العادي ابلنسبة ملرحلة  -(3)

عمره ويف ظروف بيئته املدرسية ويف حدود إمكاانهتا بكامل حريته وأقصى طاقاته دون أن 

  املدرسة أي ضرر.يتعرض هو للخطر أو يلحق مبجتمعه يف

 أهداف السلوكيات األمانية: -6

لألفراد العاديني  (Safety Needs)السلوكيات األمانية إىل حتقيق احلاجات األمانية  هتدف

 Maslow's)واملعاقني بكافة فئاهتم. حيث تعد احلاجات االمانية ضمن احلاجات يف هرم ماسلو 

Hierchy Needs) :والذي يتضح من الشكل التايل 

 

 اليت تضمنها هرمية ماسلو اإلنسانيةيوضح قائمة احلاجات  (4شكل )
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وتبدو أمهية احلاجة لألمان يف تقسيم ماسلو للحاجات اإلنسانية حيث يضعها يف املستوى 

الثاين من النموذج اهلرمي للحاجات، وهذا التقسيم يبدأ ابحلاجات الفسيولوجية مث احلاجة لألمان، مث 

تبعًا لنظام ماسلو احلاجة إىل احلب، مث احلاجة إىل االحرتام والتقدير، مث احلاجة إىل تقدير الذات، و 

( للحاجات ال يستطيع الفرد االنتقال من مستوى إىل أرقى يف احلاجات إال بعد إشباع 2900)

احلاجات اخلاصة ابملستوى الذي يوجد فيه فيظهر أتثريها يف دافعية الفرد فينتقل إىل املستوى األرقى 

 للحاجات.

احلاجة إىل األمن واحلماية  احلاجات األمانية أباهنا (Matlin, M, 1995, 16)وقد فسر 

وجتنب األمل. كما أن احلاجات اليت يف املستوايت العليا يتوقف حتقيقها على إشباع املستوايت األقل 

اليت منها احلاجات األمانية، فإن يف حتقيق األمان للفرد جيعله قادر على كسب الثقة ابلنفس واملرتبطة 

 ستوى أعلى.بدرجة ما بتحقيق الفرد لذاته اليت هي يف م

فالشخص اآلمن هو الشخص الذي يشعر أن حاجاته مشبعة وأن املقومات األساسية حلياته 

: 2949غري معرضة للخطر، واإلنسان اآلمن يكون يف حالة توازن أو توافق أمين )حامد زهران، 

190.) 

 -وميكن تلخيص أهداف تنمية السلوكيات األمانية يف النقاط اآلتية:

على اكتساب معلومات عما حييط به من بيئة وما يوجد يف هذه البيئة من أخطار مساعدة الطفل  -2

 وما ميكن أن يفعله حياهلا ليجنب نفسه وجينب اآلخرين أذاها.

 تدريب الطفل على االستجابة السريعة لعالمات اخلطر أو مبجرد اإلحساس أنه يف خطر. -1

 فاجآت ووقوع احلوادث.تنمية ضبط النفس جتنب اهللع والفزع عند حدوث امل -3
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إعطاء األطفال معلومات كافية ليكونوا قادرين على االستجابة أبمان يف املواقف املؤذية قبل أن  -8

 تصبح خطرية، نظراً ألاهنم ليس لديهم قدرة على محاية أنفسهم.

إكساب الطفل القدرة على طلب املساعدة يف الظروف الطارئة وأخبار أشخاص كبار موثوق  -5

 حىت يشعر الطفل ابألمان. فيهم

(؛ )مواهب 252، 1000(؛ )اندية رشاد، 29 -20، 2940)إبراهيم عمريه وحممد نصر، 

 (Briggs, 1995, 11, 12(؛ )15، 2993عياد وليلى اخلضري، 

( على أمهية األمان لكل فرد لتجنب احلوادث وأمهية ممارسته 2990وتؤكد ليلى عبد الفتاح )

ويف املدرسة ويف املعمل ويف حجرة الرتبية الفنية والرايضية وحجرة األشغال  داخل املنزل ويف الشارع

والتدبري نظرًا لكثرة تعرض األطفال للحوادث، لذا جيب اختاذ إجراءات السالمة واألمان والوقاية 

الضرورية للمحافظة على سالمة األطفال وسالمة اآلخرين فال يتعرضون لإلصاابت واحلوادث، كما 

 أمهية تبصري اآلابء واألمهات بربامج الرتبية األمانية اليت هتدف إىل أمن الصغار وسالمتهم. تؤكد على

 اثلثاً: الدراسات السابقة

هدفت إىل التعرف على فعالية برانمج إرشادي معريف ( 6043ودراسة وفاء يوسف )

س املهارات األمانية سلوكي يف تنمية مهارات األمان لألطفال املكفوفني وقامت الباحثة إبعداد مقيا

لدى الطفل الكفيف. ومت التأكد من صدق املقياس بتطبيق مقياس سلوكيات الرتبية األمانية لألطفال 

داد سارة يوسف عبد العزيز( على نفس العينة حلساب صدق املقياس املعد املعاقني بصراًي )إع

 21ابستخدام الصدق التالزمي، كما مت تقدير الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وتكونت عينة الدراسة من 

تلميذًا من املكفوفني كليًا ووظيفيًا من املرحلة االبتدائية من مدرسة النور للمكفوفني ابلعريش، حيث 

 سنة. 21إىل  2حت أعمارهم بني تراو 
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( قامت الباحثة إبعداد مقياس يهدف إىل التعرف على أداء 1020دراسة بديعة بنهان )

املعاقني عقلياً لبعض سلوكيات األمان اليت جيب أن يقوم هبا الطفل يف املواقف احلياتية املختلفة ويتكون 

صدق االتساق الداخلي( مت تقدير ( عبارة أتكدت الباحثة من صدق املقياس )08املقياس من )

معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وأيضًا مت تقدير معامل 

االرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس وتوصلت أن يميع معامالت االرتباط دالة عند 

أكد منه ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ وذلك للمقياس (، أما ابلنسبة للثبات فقد مت الت0005مستوى )

األمان  -األمان الغذائي -األمان يف املدرسة -األمان يف الشارع -أببعاده )األمان يف املنزل

وهي نسبة ثبات عالية ودالة  0040األمان االجتماعي( وبلغ معامل ثبات ألفا =  -الشخصي

 إحصائياً.

لباحثة مقياس السلوكيات الرتبية األمانية لألطفال أعدت ا( 6002ودراسة سارة يوسف )

املعاقني بصراًي يهدف إىل التعرف على أداء األطفال املعاقني بصراًي لبعض سلوكيات األمان اليت جيب 

( مفردة موزعة على أربع أبعاد 88أن يقوم هبا الطفل يف املواقف احلياتية املختلفة، يتكون املقياس من )

من صدق املقياس ابستخدام صدق احملتوى وأيضًا حساب الثبات )االتساق  رئيسية ومت التأكد

 طريقة ألفا كرونباخ( -طريقة إعادة التطبيق -الداخلي

 0045وتوصلت الباحثة إىل متتع املقياس ودرجة ثبات مقبولة = 

أتكدت الباحثة من اخلصائص السيكومرتية الختبار املواقف ( 6001دراسة نيفني خليل )

لقياس بعض مفاهيم الرتبية األمانية واالجتاهات حنوها لدى أطفال ما قبل املدرسة، يتكون املصور 

وصدق احملتوى( كما مت  -( مفردة ومت التأكد من صدق االختبار )الصدق الظاهري81االختبار من )

حساب ثبات االختبار حبساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على نصفي االختبار ابستخدام 

 لتقدير الثبات ابلنسبة لطول االختبار. سيربمانعادلة بريسون مث استخدام معادلة م
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وقامت الباحثة بتقنني استبيان لتقدير السلوكيات األمانية ألطفال ما قبل املدرسة من وجهة 

( مفردة تصف كل منها سلوك الطفل يف بعض املواقف 81نظر أولياء األمور ويتكون االستبيان من )

طفل( من مدرسة الفاروق عمر االبتدائية وأتكدت الباحثة  30ل وخارجه، وطبقت على عينة )يف املنز 

صدق احملتوى( وأيضاً أتكدت من ثبات االستبيان  -من صدق االستبيان عن طريق )الصدق الظاهري

 .%45حلساب نسبة االتفاق =  (Cooper)ابستخدام معادلة كوبر 

 السابقةتعقيب على اإلطار النظري والدراسات 

قد أكد اإلطار النظري على ضرورة بناء مقياس السلوكيات األمانية ليقيس مستوى وعي 

األطفال ابلسلوكيات األمانية، حيث حتقيق األمان لطفل الروضة ليس فقط بتوفري بيئة آمنة له، ولكن 

جزأ من ممارساته مبساعدته على أن حيقق لنفسه األمان أبن تكون ممارسته للسلوكيات األمانية جزء ال يت

اليومية وإعطائه الفرصة ألن يساعد يف توجيه اآلخرين من زمالئه وذلك لزايدة إحساسه أبمهية ممارسة 

السلوكيات األمانية ودورها يف حفظ األمان له ولآلخرين والعمل على زايدة وعي الطفل ابألخطار اليت 

ارع أو يف املدرسة، علمًا أبن الطفل يستطيع قد يتعرض هلا وآاثرها ونتائجها سواء يف املنزل أو يف الش

التعامل أبمان إذا كان من حوله يتصرفون أبمان وبطريقة صحيحة، ويزودنه ابملعلومات الصحيحة 

 والتصرفات اآلمنة.

حيث اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات اليت أكدت فعالية استخدام مقاييس السلوكيات 

ي إىل توعية األطفال ابألخطار اليت يتعرضوا هلا يف املنزل أو يف الشارع األمانية لتنمية األمان حيث تؤد

أو يف املدرسة ابستخدام الربامج اإلرشادية والتدريبية وفنيات التعديل املعريف السلوكي كدراسة جاي 

الذي استخدم جمموعة من الفنيات السلوكية البسيطة، ومنها  (Jay, S. et al, 2011)وآخرون 

لعب الدور، والتغذية الراجعة يف تدريس مهارات األمان املنزلية لألطفال، ودراسة جنالء النمذجة، و 
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( اليت هدفت إىل التعرف على مدى فعالية برانمج قائم على الوحدات التعليمية 1020الزهار )

 املتكاملة لتنمية عوامل الصحة والسالمة لدى طفل الروضة.

(، إكرام 1002الشريف، جنوى عبد اجلواد )وقد أكدت معظم الدراسات كدراسة حممود 

إىل حتديد أهم مواطن اخلطر والتعرف على كمية ونوعية  Bergeron (2003)(؛ 1003محوده )

األخطار اليت يتعرض هلا األطفال يف املنزل والشارع والروضة، وتنمية املعارف واملهارات واملفاهيم 

د قواعد السالمة واألمان. لذلك كانت هناك ضرورة األمانية، واكتساب أمناط السلوك املرغوب، وحتدي

 ملحة يف بناء مقياس السلوكيات األمانية يتمتع ابلصدق والثبات.

 إجراءات الدراسة:

 أواًل: عينة الدراسة:

طفل وطفلة يف مرحلة رايض األطفال ومن  235مت تطبيق مقياس السلوكيات األمانية على 

طفاًل"  10دراسة )اإلرابعي األدىن( واحلصول على عينة الدراسة خالل اإلرابعيات مت استخراج عينة ال

من األطفال الذين حصلوا على درجة منخفضة يف مقياس "السلوكيات األمانية" مبتوسط  15%

 (".00059( واحنراف معياري )32005)

 طفاًل من أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت 10وقد تناولت الدراسة احلالية عينة قوامها 

( سنة "فيمن تتوافر 2-5التعلم "من مدرسة النيل الرمسية للغات ويرتاوح العمر الزمين للعينة ما بني )

 لديهم شروط جتانس العينة.

 اثنياً: حدود الدراسة:

مت تطبيق الدراسة احلالية على أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم" احلدود املكانية:  -4

 للغات مبحافظة اإلمساعيلية. من مدرسة النيل الرمسية
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 14/9/1028مت تطبيق إجراءات الدراسة احلالية  احلدود الزمانية: -6

 مت االعتماد على املنهج الوصفي. احلدود املنهجية: -3

 اثلثاً: أدوات الدراسة:

 ( )من إعداد الباحثة(1مقياس السلوكيات األمانية ملحق )

 اهلدف من املقياس: -4

قياس السلوكيات األمانية لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت يهدف املقياس إىل 

التعلم، وقد قامت الباحثة إبعداد هذه األداة بغرض استخدامها يف حتديد مستوى السلوكيات األمانية 

ألطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم وهل ميكن تنمية السلوكيات األمانية لديهم وحيتوي 

 ألبعاد التالية:املقياس على ا

 األمان يف املنزل -أ

 الشارعاألمان يف  -ب

 األمان يف املدرسة -ج

 بناء املقياس: -6

 قامت الباحثة إبعداد هذا املقياس يف اخلطوات التالية:

مراجعة اإلطار النظري ملفهوم السلوكيات األمانية يف ضوء البحوث العربية واألجنبية اليت اطلعت  -

 السلوكيات األمانية بصفة عامة. عليها واليت تناولت

ص مهارات األمان يف املنزل، يف الشارع، يف املدرسة عربية واألجنبية اليت ختاالطالع على املقاييس ال -

 ومنها:
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اختبار املواقف املصور لقياس بعض مفاهيم الرتبية األمانية واالجتاهات حنوها لدى أطفال ما قبل  -

 (. 1008املدرسة )إعداد نيفني خليل، 

( تتكون 2990قائمة عناصر الثقافة العلمية املقرتحة ألطفال الروضة، )إعداد: مسرية عبد العال،  -

 ( حماور رئيسية ومنها حمور األمان والسالمة.2من )

مقياس الوعي الصحي ملعلمات رايض األطفال ماي زين نبيل حممود زكي القاهرة رايض األطفال  -

 .1009العلوم األساسية ماجستري 

 .1004مقياس سلوكيات الرتبية األمانية لألطفال املعاقني بصرايً إعداد ساره يوسف عبد العزيز  -

 حتديد األبعاد الفرعية للسلوكيات األمانية. -

رسم الصور وصياغة العبارات الدالة على كل بعد من أبعاد املقياس وقد روعي عند صياغة العبارات  -

هلة وبسيطة وواضحة، تغطي أبعاد املقياس، الصور واضحة ما يلي: لغة العبارات تكون س

 ومناسبة للعبارات.

 حمتوى املقياس: -3

 وصف املقياس: -4

 ( مفردة ومكون من ثالث أبعاد:50مت إعداد املقياس املصور يف صورته األولية ويشتمل على ) -

 األمان يف املدرسة(. -األمان يف الشارع -)األمان يف املنزل

حتديد االستجابة الفعلية للطفل على مقياس السلوكيات األمانية ويتم حساب مة وعلى املعل

الدرجة الكلية للطفل حبساب جمموع درجات الطفل على األبعاد الثالثة وتدل الدرجة املرتفعة على 

 مستوى عايل من السلوك األماين.
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املتخصصني يف مث عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس 

الصحة النفسية، علم النفس الرتبوي، إلجراء الصدق املنطقي، واحلكم على صالحيته من خالل 

 النقاط التالية:

 صياغة العبارات ومدى مالئمة العبارة للهدف الذي وضع من أجله املقياس. -أ

 انتماء املفردة لكل بعد من أبعاد املقياس أو عدم انتمائها. -ب

 ا غري مناسبة.حذف أي عبارة يرون أاهن -ت

 وضع مقرتحات أخرى بشأن املقياس وطريقة تصحيحه. -ث

 السلوكيات األمانية ( األبعاد الرئيسية وعدد املفردات اخلاصة بكل بعد ملقياس4)جدول 

 عدد املفردات األبعاد الرئيسية املسلسل
 20 سلوكيات األمان يف املنزل 2
 20 سلوكيات األمان يف الشارع 1
 22 ان يف املدرسةسلوكيات األم 3

 مفردة 50اجملموع = 

 عرض ومناقشة النتائج: -1

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

 صدق املقياس: -أ

للتأكد من صدق املقياس احلايل قامت الباحثة ابالعتماد على بعض الطرق الوصفية 

 واإلحصائية وهي:

 (4الصدق الظاهري )صدق احملكمني( )ملحق  -(4)
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( من أساتذة علم النفس، الرتبية اخلاصة، والصحة 23املقياس على ) ضبعر قامت الباحثة 

 النفسية بكليات الرتبية هبدف معرفة مدى االتفاق على عبارات املقياس، ويوضح اجلدول نتائج ذلك.

 ( يوضح نسب االتفاق بني احملكمني6دول )ج

 األمان يف املدرسة األمان يف الشارع األمان يف املنزل
 % رقم املفردة % رقم املفردة % رقم املفردة

2 95% 2 200% 2 95% 
1 200% 1 200% 1 200% 
3 200% 3 95% 3 200% 
8 200% 8 200% 8 05% 
5 95% 5 200% 5 200% 
2 200% 2 45% 2 200% 
0 90% 0 200% 0 95% 
4 200% 4 90% 4 200% 
9 200% 9 200% 9 200% 
20 05% 20 200% 20 200% 
22 200% 22 200% 22 200% 
21 200% 21 200% 21 200% 
23 200% 23 05% 23 90% 
28 90% 28 200% 28 200% 
25 200% 25 200% 25 200% 
22 200% 22 200% 22 200% 
20 200% 20 45%   

 



 لدى طالهبا يف ضوء خربات بعض الدول اإلعالميةتصور مقرتح لتفعيل دور جامعة أسيوط يف تنمية الثقافية 

626 

 الصدق العاملي: -(6)

طفل وطفلة من  235اعتمدت الباحثة على إجياد معامالت الصدق للمقياس على عينة 

ستوى الثاين ابلروضة، يف ضوء قيم التشبعات لعناصر املقياس، ابلعوامل الناجتة عن التحليل أطفال امل

العاملي حيث استخرجت معامالت االرتباط بني فقرات املقياس ومت حتليلها عامليًا بطريقة املكوانت 

األساسية ل)هوتلنج( واستخدم حمك جومتان حيث توقف استخراج العوامل عند مستوى اجلذر 

 والتزمت الباحثة بتطبيق املعايري الثالثة التالية: رثصحيح( فأك 2لكامن )ا

 2 <أن يكون اجلذر الكامن لكل عام  -2

 0003 <أن التشبعات على العوامل يميعها  -1

 أن العامل اجلوهري يضم ثالث تشبعات دالة على األقل. -3

ملي وأسفر التحليل وحتققت الباحثة من صدق البناء الكامن للمقياس ابستخدام التحليل العا

 %1309العاملي عن استخالص ثالث عوامل كامنة تنتظم حوهلا األبعاد ولقد استقطبت هذه العوامل 

من التباين االرتباطي للمصفوفة االرتباطية وسعيًا حنو مزيد من اللقاء والوضوح يف املعىن السيكولوجي 

 فأكثر جلعل هذه العوامل أكثر نقاء. 0003للعوامل تقرر اعتبار احلد األدىن للتشبع املالئم يساوي 

ل... وفيما يلي النتائج وتوصلت نتائج التحليل العاملي تشبعات املفردات على ثالث عوام

عنها التحليل العاملي لبنود املقياس قبل التدوير من تشبعات العناصر على العامل العام  اليت كشف

 ملفردات املقياس.
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 الثالثة من مقياس السلوكيات األمانية( اجلذر الكامن للعوامل 3جدول )

 بعد إجراء التحليل العاملي

 نسبة التباين % اجلذر الكامن العامل
نسبة التباين الرتاكمية 

% 
 %220281 %220281 40020 األمان يف املنزل
 %100224 %80802 10820 األمان يف الشارع
 %180892 %30404 10098 األمان يف املدرسة

 %220281واستحوذ على  40020( أن اجلذر الكامن للعامل األول 3يتضح من جدول )

من تباين االرتباط الكلي للمصفوفة االرتباطية وتناولت عبارات هذا العامل "األمان يف املنزل" والذي 

تناول أسباب احلوادث املنزلية مثل األدوات احلادة والكهرابء والتسمم الغذائي وابملنظفات وأاثث املنزل 

 كن أن نطلق على هذا العامل اسم )بعد األمان يف املنزل(.لذا مي

من تباين االرتباط الكلي  %80802واستحوذ على  10820وبلغ اجلذر الكامن للعامل الثاين 

آداب للمصفوفة االرتباطية وتناولت عبارات هذا العامل "األمان يف الشارع والذي تناول قواعد املرور و 

اللعب يف الشارع واحليواانت الضالة ونطلق على هذا العامل اسم )األمان يف الطريق والباعة اجلائلني و 

 الشارع(.

من تباين االرتباط الكلي  %30404واستحوذ على  10098واجلذر الكامن للعامل الثالث 

للمصفوفة االرتباطية وتناولت عبارات هذا العامل "األمان يف املدرسة" والذي تناول قواعد اللعب يف 

وقواعد صعود السالمل والنزول من عليها واألدوات احلادة واللعب ابلصلصال واخلرز واألنشطة  احلديقة

 (.املدرسة اسم )بعد األمان يف العاملالغذائية ابلقاعة لذا ميكن أن نطلق على هذا 
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واجلدول التايل يوضح قيم التشبعات اليت أسفر عنها التحليل العاملي ملفردات مقياس 

 انية.السلوكيات األم

 مقياس السلوكيات األمانية داتقيم تشبعات التحليل العاملي ملفر  (1جدول )

 م
 األمان املدرسة األمان يف الشارع األمان يف املنزل

 التشبع
عامل 
 التشبع

 التشبع
عامل 
 التشبع

 التشبع
عامل 
 التشبع

 الثاين 00500 األول 00122 األول 00144 2
 الثالث 80105 الثالث 00244 األول 00329 1
 الثالث 00303 الثاين 30299 الثاين 20252 3
 الثالث 40092 الثالث 90910 الثاين 00319 8
 األول 00190 األول 00300 األول 00395 5
 األول 00804 األول 00148 األول 00352 2
 األول 00292 الثالث 30590 األول 00332 0
 األول 00382 األول 00839 األول 00323 4
 األول 00109 الثاين 50134 األول 00380 9
 األول 00325 األول 00855 األول 00880 20
 األول 00321 األول 00852 األول 00380 22
 األول 00135 األول 00302 األول 00148 21
 األول 00392 األول 00380 الثالث 20848 23
 األول 00333 األول 00395 الثالث 80922 28
 الثالث 00524 األول 00351 الثاين 80201 25
 السادس 00328 األول 00103 األول 00802 22
   األول 00182 الثالث 00293 20

 الثالث 40203 األول 00453 الثاين 90344 جمموع



 م6042مايو              (401العدد الرابع بعد املائة )                    والتنميةالثقافة  جملة

-625- 

مفردة لبعد  20( أن تشبعات عبارات الثالث عوامل وقد تشبع عليه 8يتضح من جدول )

مفردة لبعد األمان يف املدرسة وكانت  22مفردة لبعد األمان يف الشارع و 20األمان يف املنزل و

 ة للسلوكيات األمانية.التشبعات جوهرية موجب

( وهذا يشري إىل مقدار السلوك 20252: 00211تشبعات العامل األول تراوحت بني )

 األماين يف املنزل.

( وهذا يشري إىل مقدار سلوك األمان 90910: 00288تشبعات العامل الثاين تراوحت بني )

 يف الشارع.

يشري إىل سلوك األمان يف ( وهذا 40092: 00228تشبعات العامل الثالث تراوحت بني )

 املدرسة.

 ( االتساق الداخلي:3)

( 20حلساب االتساق الداخلي للمقياس، طبق املقياس يف صورته النهائية على عينة قوامها )

أطفال من أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم ومت حساب ارتباط املفردات ابلبعد الذي 

ت االرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية وذلك ابستخدام ينتمي إليه، وأيضًا مت حساب معامال

 معادلة بريسون كما ابجلدول التايل:

 ( معامالت االرتباط بني كل مفردة من مفردات املقياس ودرجة كل بعد5جدول )

 األمان يف املدرسة األمان يف الشارع األمان يف املنزل

 رقم املفردة
معامل 
 االرتباط

 رقم املفردة
امل مع

 االرتباط
 رقم املفردة

معامل 
 االرتباط

2 00142 24 00444 35 00153 
1 00394 29 00105 32 00292 
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 األمان يف املدرسة األمان يف الشارع األمان يف املنزل

 رقم املفردة
معامل 
 االرتباط

 رقم املفردة
امل مع

 االرتباط
 رقم املفردة

معامل 
 االرتباط

3 00305 10 00123 30 00350 
8 00128 12 00329 34 00111 
5 00350 11 00290 39 00305 
2 00351 13 00352 80 00141 
0 00314 18 00304 82 00392 
4 00320 15 00101 81 00294 
9 00322 12 00813 83 00332 
20 00819 10 00122 88 00123 
22 00385 14 00838 85 00334 
21 00322 19 00812 82 00322 
23 00382 30 00300 80 00130 
28 00800 32 00380 84 00302 
25 00314 31 00390 89 00190 
22 00342 33 00335 50 00308 
20 00222 38 00303   

( أن قيم معامالت االرتباط بني كل مفردة من مفردات املقياس ودرجة  5دول )ويتضح من اجل

( وبناًء على ذلك يتضح سالمة التماسك 0005كل بعد هي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الداخلي ملفردات املقياس.
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 ( معامالت االرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية2جدول )

 األمان يف املدرسة األمان يف الشارع األمان يف املنزل
عدد 

 املفردات
 ر

مستوى 
 الداللة

عدد 
 املفردات

 ر
مستوى 
 الداللة

عدد 
 املفردات

 ر
مستوى 
 الداللة

20 00444 0002 20 00458 0002 22 00480 0002 

 (0002* دالة عند مستوى )

ة الكلية تراوحت ما يتضح من اجلدول السابق أن يميع معامالت االرتباط بني األبعاد والدرج

 00444، 00480بني 

 مما حيقق الصدق للمقياس. 0002وكلها معامالت ارتباط دالة عند مستوى 

 -اثنياً: ثبات املقياس:

مت حساب معامالت ثبات املقياس بطريقة "كرونباخ" الستخراج درجة ثبات األبعاد املختلفة، 

  النتيجة.( يوضح اجلدول التايل0041) وقد بلغ معامل الثبات ككل

 ( قيمة ألفا لكل مفردة7جدول رقم )

 ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة
2 0041 25 0041 19 0041 83 0041 
1 0041 22 0042 30 0042 88 0041 
3 0041 20 0041 32 0041 85 0042 
8 0041 24 0041 31 0041 82 0041 
5 0042 29 0041 33 0041 80 0041 
2 0041 10 0041 38 0041 84 0041 
0 0041 12 0041 35 0042 89 0041 
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 ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة ألفا رقم املفردة
4 0041 11 0041 32 0041 50 0041 
9 0041 13 0041 30 0042   
20 0042 18 0042 34 0041   
22 0041 15 0041 39 0042   
21 0041 12 0042 80 0041   
23 0041 10 0042 82 0041   
28 0042 14 0041 81 0041   

 .418–ألفا للمقياس ككل 

، 0042يتضح من اجلدول السابق ما يلي: إن قيم معامالت الثبات )ألفا( تراوحت بني 

مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق  0041وقيمة ألفا للمقياس ككل =  0041

 والثبات، مبا يسمح ابستخدامه يف الدراسة احلالية.

 الصورة النهائية ملقياس السلوكيات األمانية:

( أصبحت الصورة النهائية 1بعد التأكد من كفاءة مقياس السلوكيات األمانية )ملحق 

أبعاد فرعية هي اليت يتكون منها املقياس واجلدول  ثالث ( مفردة موزعة على50للمقياس مكونة من )

 الدرجة الصغرى والعظمى لكل بعد.يوضح أبعاد املقياس، واملفردات املكونة كل بعد، و 

 ( الصورة النهائية لتوزيع أبعاد ومفردات ودرجات مقياس السلوكيات األمانية40جدول )

 عدد املفردات البعد م
 الدرجة

 العظمى الصغري
 38 0 20 األمان يف املنزل 2
 38 0 20 األمان يف الشارع 1
 31 0 22 األمان يف املدرسة 3
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مطلقاً(  -أحياانً  -قياس يف ضوء مقياس متدرج أمام كل سلوك مصور )نعمويتم تصحيح امل

( على الرتتيب وبذلك تصبح الدرجة الصغرى للمقياس ككل صفر درجة 0-2-1أتخذ الدرجات )

درجة. هذا وقد قامت الباحثة بتطبيق مقياس السلوكيات األمانية على األطفال  200والدرجة العظمى 

كاملة ابلروضة وحتديد مدى انطباق كل عبارة على الطفل، واختارت   الروضة الذين أمضوا سنة

من الدرجة الكلية فأقل ممن يعانون من ضعف يف السلوكيات  %50األطفال الذين حيصلون على 

من الدرجة الكلية. فأصبح  %50األمانية، واستبعدت الباحثة احلاالت اليت حصلت على أكثر من 

 .( طفل وطفلة10حجم العينة )ن= 

 اثلثاً: األسلوب اإلحصائي املستخدم:

استخدمت الدراسة احلالية التحليل العاملي االستكشايف وابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية 
إلجراء التحليل العاملي االستكشايف ملقياس جودة احلياة االنفعالية  SPSS 17للعلوم االجتماعية 

 وأبعادها.



 لدى طالهبا يف ضوء خربات بعض الدول اإلعالميةتصور مقرتح لتفعيل دور جامعة أسيوط يف تنمية الثقافية 

620 

 نتائج البحث ومناقشتها:

 البحث احلايل، وما كشفت عنه الدراسات السابقة، توصلت الدراسة إىل: يف ضوء مشكلة

أن مقياس السلوكيات األمانية والذي مت إعداده يف الدراسة احلالية يتمتع بدرجة عالية من 
 الصدق والثبات، مما يؤكد صالحية هذا املقياس لالستخدام.

 توصيات الدراسة:

 املقاييس. تدريب معلمات الروضة على كيفية تطبيق -

 أعداد أدوات للكشف املبكر عن أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوابت التعلم. -

مراعاة اخلصائص العقلية واملعرفية املميزة ألولئك األطفال عند تقدمي برامج تدخل املبكر أو الربامج  -
 العالجية املناسبة.
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 املراجع العربية:

آراء رجال التعليم حول األهداف السلوكية للرتبية األمانية (. 2940وين عمرية وحممد نصر )يإبراهيم بس

املناسبة لكل مرحلة من املراحل التعليمية )البحث الثاين(. حبوث يف جمال األمان والرتبية 

 األمانية. كلية الرتبية بسوهاج، جامعة أسيوط.

(. دار الكتاب 2(. علم نفس الطفولة وتربية األمن لطفل الروضة )ط1022إكرام محوده اجلندي )

 احلديث.

(. فاعلية برانمج تدرييب يف السلوكيات األمانية لتنمية الثقة ابلنفس وتقدير 1020بديعة حبيب بنهان )

 (.24لدى األطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم، اجمللة املصرية للدراسات النفسية. )

 البيئة اخلاصة يف الطفولة املبكرة. (. التدخل املبكر، مقدمة يف2994يمال اخلطيب ومىن احلديدي )

 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

(. صعوابت 1000دانيال هاالهان وجون لويد وجيمس كوفمان ومارجريت ويس واليزابيث مارتينز )

طبيعتها. تريمة عادل عبد هللا حممد. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر  -التعلم: مفهومها

 والتوزيع.

(: اجتاهات حديثة يف تربية الطفل، عمان: دار 1001دان جنيب حواشني ومفيد جنيب حواشني )زي

 الفكر العريب.
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(. "فاعلية برانمج يف الرتبية األمانية لتنمية مفهوم الذات لدى الطفل املعاق 1004سارة يوسف )

 بصرايً. رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة قناة السويس.

 (. املؤشرات الدالة على صعوابت التعلم ألطفال الروضة. القاهرة: دار الرشاد.1002عادل عبد هللا )

(. األطفال ذو االحتياجات اخلاصة وأساليب رعايتهم، القاهرة: مكتبة 1000عبد العزيز الشخص )

 الطربي.

(. صعوابت التعلم، األسس النظرية والشخصية والعالجية اضطراابت 2949فتحي مصطفى الزايت )

 ، جامعة املنصورة.2عملية املعرفية والقدرات األكادميية، كلية الرتبية طال

(. الرتبية وحتقيق األمن االجتماعي للطفل: دراسة حتليلية. املؤمتر 1002فيصل طايع وحامد أبو جبل )

 أبريل. 29 -24العلمي العريب األول )الرتبية الوقائية وتنمية اجملتمع يف ظل العوملة( من 

(. "دور مقررات كلية الرتبية يف إكساب طالب شعبة التعليم 2995بيين وعفت الطناوي )فوزي الشر 

، 14االبتدائي املفاهيم اخلاصة ابلكوارث الطبيعية والصناعية". جملة كلية الرتبية ابملنصورة، 

195- 310. 

. الكرمه، (. الصعوابت التعليمية يف الطفولة املبكرة: الكشف والتدخل املبكرين1008حممد زايد )

239- 220. 

(. دور األمهات يف محاية األطفال من 1002حممود عبد الفتاح الشريف، وجنوى سيد عبد اجلواد )

األخطار املنزلية )دراسة مقارنة(. املؤمتر العلمي السنوي: الطفل والبيئة ملعهد الدراسات العليا 

 مارس. 20 -22للطفولة جبامعة عني مشس، 
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(. إرشاد الطفل وتوجيهه يف األسرة ودور احلضانة. 2993ليلى حممد اخلضري )مواهب إبراهيم عياد، و 

 اإلسكندرية: منشأة دار املعارف.

 (: الرتبية الصحية واألمان، اإلسكندرية: دار منشأة املعارف.2991اندية حممد رشاد )

 وزيع.(. أساسيات علم النفس املدرسي. القاهرة: دار الشروق للنشر والت2991انيفة قطامي )

(. فاعلية برانمج مقرتح قائم على الوحدات التعليمية املتكاملة لتنمية 1020جنالء السيد الزهار )

، معهد الدراسات 23عوامل الصحة والسالمة لدى طفل الروضة، جملة دراسات الطفولة 

 العليا للطفولة، جامعة عني مشس.

مية بعض مفاهيم الرتبية األمانية (. أثر استخدام لعب األدوار يف تن1008نيفني أمحد خليل )

واالجتاهات حنوها لدى أطفال ما قبل املدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية 

 ابإلمساعيلية، جامعة قناة السويس.

 (. رايض األطفال. القاهرة: دار الفكر العريب.2990هدى الناشف )

سلوكي يف تنمية بعض املهارات األمانية  (. فعالية برانمج إرشادي معريف1023وفاء يوسف محدي )

لدى عينة من األطفال املكفوفني بشمال سيناء. رسالة ماجستري. كلية الرتبية والعريش، 

 جامعة قناة السويس.
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 ملخص الدراسة:

الدراسة احلالية إىل تقنني مقياس السلوكيات األمانية وذلك من خالل تطبيقه على هدفت 

 طفل وطفلة(. 10التعلم وتتكون العينة من )ل الروضة املعرضني خلطر صعوابت عينة من أطفا

توصلت الباحثة إىل  وبعد اخضاع املقياس للشروط املنهجية وحساب خصائصة السيكومرتية

 للتطبيقأن املقياس تتوافر فيه اخلصائص املطلوبة. فقد تتمتع املقياس مبستوى من الصدق يؤهله 

التحليل العاملي(، ومن جهة أخرى يتمتع  -االتساق الداخلي -الظاهريواالعتماد عليه )صدق 

 (.0041مبستوى من الثبات )ألفا كرونباخ = 

وتوصلت النتائج إىل أن يميع الطرق املتبعة للتأكد من خصائص املقياس السيكومرتية، 

عينات مماثلة  أكدت على صالحية املقياس لالستخدام، وعليه ميكن الوثوق بنتائجه إذا ما طبق على

 لعينة الدراسة.

مقياس السلوكيات األمانية، اخلصائص السيكومرتية، األطفال املعرضني الكلمات املفتاحية: 

 خلطر صعوابت التعلم.

Abstract 

The present study aimed to regulate the behaviors Alomanah scale 

through its application to a sample of kindergarten children at risk of 

learning disabilities and consists of sample (20 boys and girls) After 

subjecting the scale methodology to the conditions and the calculation 

of the psychometric properties, to the researcher concluded that the 

measure meets the required properties. Scale enjoyed a level of honesty 
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qualifies for the application and relied upon (Believe Zahri -internal 

consistency - Global Analysis), on the other hand, enjoys a level of 

consistency (Cronbach's alpha = 0.82). 

The results found that all of the methods used to make sure of the 

scale psychometric properties, confirmed the validity of the measure to 

use, and it can be trusted by its results if applied to similar samples for 

the study sample. 

Key words: German behaviors scale, psychometric 

characteristics, children at risk of learning difficulties. 
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