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فاعلية برنامج قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال الروضة بعض 

 سلوكيات األمن والسالمة
 

 إعداد     
 1د. هيام مصطفى عبد اهلل 

 مقدمة :
 هساس الذي تبني عليفهي األ، في حياة اإلنسانتعد مرحلة الطفولة من المراحل المهمة 

وأساليب التفكير ومبادئ  والمعارفمن خاللها القيم الطفل يكتسب  حيث ،كافة المراحل التعليمية
معظم دول  أولوياتالسلوك، وفيها تتبلور الميول واالتجاهات لذا أصبح االهتمام بالطفولة من 

من أهم المعايير التي يقاس  وهي فهي مرحلة حاسمة في بناء الطفل وتشكيل شخصيته،العالم 
عدادهم تال األطفعات ألن تربية بها تقدم المجتم بواقع األمة ومستقبلها في مواجهة  مثل اهتماما  وا 

 لوجي وعالم االنترنت.و منها التطور التكن التحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطورات
للعديد من  قد يعرضهما مواالستكشاف طفل هذه المرحلة بحب االستطالع يتسم و 
الخارجية مثل الشارع  ، أو البيئةكالمنزل أو الروضةاء الداخلية: في البيئة سو  والمخاطر الحوادث

، ، وهذه الحوادث تتنوع بين الجروح، والكدمات، والحروق وكسر العظام، والنزيفأو الحديقة
دمان ومخاطر االنترنت التي تتمثل في إ ،واالختناق أو حوادث المرور والمواصالت أو الغرق

 (2008البكاتوشي،ت جنااالنترنت والدخول علي مواقع غير آمنه. )
من التعرض لها اتخاذ كافة اإلجراءات  لب مواجهة تلك المخاطر وحماية األطفال وتتط

 بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي تجعله يسلك سلوكا   األطفالالوقائية من خالل تزويد 
لروضة اميع المؤسسات التربوية وال سيما يضمن سالمته وأمنه وذلك من خالل تكاتف ج صحيحا  

من خالل وضع البرامج التعليمية والتثقيفية التي تكسبه سلوكيات األمن والسالمة ليعيش حياه 
 آمنه.

، والسالمة لمرحلة متقدمة من عمره سلوكيات األمن األطفال فال يمكن إرجاء اكتساب 
ا ما يأتون إلي الروضة محملين بسلوكيات كثيرة منها ما هو صحيح نقوم بتدعيمه ومنهاألطفال ف

، وهناك العديد من االستراتيجيات التربوية عمل علي استبداله بسلوكيات صحيحةهو خاطئ ن
 .المناسبة إلكساب الطفل لتلك السلوكيات

                                                           
 جامعة بني سويف -للطفولة المبكرةمدرس بقسم العلوم التربوية كلية التربية  1
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يعمل على  حيث ،التعليمية المناسبة لطفل الروضة أحد االستراتيجياتيعد لعب الدور و 
تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة منذ السنة الثالثة من عمره ويبدأ بالتطور بشكل ملحوظ 

حيث يميل الطفل بالمشاركة مع أقرانه في اختيار موضوع اللعب األطفال في مرحلة رياض 
 (163،ص 2008،القضاة وتوزيع األدوار وتحديد خطوات سير اللعب )محمد 

ة لعب الدور ما هو إال استمرار لما اعتاد عليه الطفل في حياته إن التدريس بطريق
من خالل طريقة لعب األطفال العادية للحصول على المعرفة بحماس ورغبة ، حيث يستطيع 

الدور أن يكتشفوا أنفسهم ويجربوا العالم المحيط بهم ويبدعوا ويعبروا عن أفكارهم ويطورا كالمهم 
، 2011الطائي،محمد ت الجديدة التي من خاللها تنمو شخصياتهم )ويتعلموا المهارات والسلوكيا

 (64-63ص ص
 فتجعل األطفال والبحث؛ لمناقشةوا والتعلم المشاهدة عنصر الدور بلع استراتيجيةحيث 

 حجرات فتصبح بالملل، الشعور عنهم يبعد مما ،العالم المحيط بهم ويكتشفون دروسهم، قونيتل
 بللع وحبه المتعلم طبيعة مع الدور بلع استراتيجية تتفق كما طفال،لل محببة أماكن الروضة

 ،ببيطال مثل مختلفة أدوارا يؤدون زمالءهم ويشاهدون يلعبون فهم ،طالنشا وممارسة القطواالن
 والمواقف الحياتية التي يتعرضون لها هؤالء، حياة على فيتعرفون وغيرها المعلم ،لمالعا

(Barker,2003)  بإكساب الطفل السلوكيات من ( 2015) محمود أسماء دراسة أوصتوفقد
 .التمثيلي اللعبخالل 

التربوية التي من خاللها يتم  اتستراتيجيإحدى اال تعدومن ثم فإن استراتيجية لعب الدور 
التفاعل والمشاركة بين على المفاهيم والسلوكيات لما تتميز به من اعتمادها األطفال اكساب 
 الواقع المحيط بهم.ومحاكاة األطفال 

 مشكلة البحث:
 جاء االحساس بالمشكلة من خالل عدة إجراءات وهي : 

 الزيارات الميدانية: -والأ

الحظت الباحثة أثناء االشراف علي بعض روضات التدريب الميداني بمحافظة بني 
تعليمات بشأن األمن والسالمة خاصة عند خروجهم  األطفال معظم المعلمات يلقون علي أن سويف 

 ما يلي:من الفصل الي الحديقة في شكل أوامر ونواهي والتي تتمثل في 
  علي السير في صف واحد الي الحديقة. األطفال حث 

 .التزام الهدوء وعدم الجري علي السلم 

 : أن كما الحظت الباحثة عند مالحظتها لسلوكيات األطفال 

  شاجرون علي االلعاب واالدوات داخل القاعة .يت األطفال 
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  علي الكراسي وينظرون من شباك الفصل خاصة عند األطفال في بعض االحيان يقف
 انشغال المعلمة.

  علي االلعاب  األطفال في حديقة الروضة واثناء اللعب الحر يتزاحم األطفال اثناء تواجد
 والمراجيح واستخدامهم غير اآلمن لتلك االلعاب.

 الدراسة االستطالعية : -ثانيا

الخطرة التي ( التعرف علي السلوكيات والممارسات 2هدفت الدراسة االستطالعية )ملحق
بإجراء الباحثة  ، لذا قامتالشارع والتي تهدد أمنه وسالمته داخل المنزل وفي األطفال يقوم بها 

ولي أمر، وكانت ( 15الملتحقين بالروضة قوامها ) األطفالأمور مقابلة مع عينه من أولياء 
 كما يلي: نتائج المقابلة 

  يجرون بسرعة في الشارع . األطفال معظم 
  اشارات المرور ايه اهتمام( األطفال بإشارات المرور.)ال يعير  األطفال ال يهتم 

  بالسير في المكان المخصص للمشاة. األطفال ال يلتزم 

  عند الصعود والنزول من حافلة المدرسة. األطفال يتزاحم 

  بالحلوس في أماكنهم عند ركوب حافلة المدرسة. األطفال ال يلتزم 

  باألدوات الحادة والخطرة في البيت دون وعي. األطفال يعبث 

  بأنفسهمتشغيل األجهزة الكهربائية  األطفال يحاول. 

 االطالع علي الدراسات السابقة: -ثالثا
االمن  في مجالتبين من خالل االطالع علي العديد من البحوث والدراسات السابقة 

  والسالمة ولعب الدور ما يلي :
  نظرا لطبيعة لدى أطفال الروضة ترتفع مؤشرات الخطورة أكدت بعض الدراسات على أن

 UNICEFدراسة )و  ( 2015)زكي إيناس أثبتت دراسة ، حيث تلك المرحلة العمرية

 والحروق االرتفاعات من والسقوط التسمم حوادثهم األكثر عرضة لاألطفال  أن  2008)

 تلك الدراسات أوصت كما ،المختلفة الحيوانات تعرضهم لعض على عالوة أنواعها بشتى

  وقوعها. فور الحوادث هذه مواجهة كيفية على األطفال  تدريب بضرورة
 وتعرضهماألطفال  حياة في األول الخطر تشكل الحوادث أن العالمية اإلحصائيات أكدت 

 أن االحصائيات بينتكما  (.Lambert,,2002,p.44) األمراض نسبة تفوق بنسبة للموت
 من أكثر الحوادث بسبب سنه كل يموتون الذين سنوات( 6-4) سن في األطفال  عدد
 معرضا الطفل يكون السن هذا  في أن إذا األمراض بسبب يموتون الذين األطفال  عدد
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 ، وهذا ما أكدت عليه دراسة نموه طبيعة إلي يعود وذلك آخر وقت أي من أكثر للحوادث
 (2002 ، بسام كبارة و، المصري عصام)

  األطفال هناك دراسات أكدت علي ضرورة االهتمام بتنمية سلوكيات االمن والسالمة لدي و 
،وكذلك Fuqua(2008) ودراسة  Ellis& Henroid(2005)دراسة مثل الروضة ، 
بضرورة التأكيد علي نشر سلوكيات  ( 2013) منال مرسي، محمد اسماعيل،أوصت دراسة

 التربية األمانية بين أطفال الروضة

 المناهج لتطوير كاليفورنيا مكتب بها قام التي واألبحاث الدراسات من العديد دعت ولقد 
(California StateDepartment of Education Sacrament ,1998 )استخدام إلى 

 الحضانة من العام التعليم مدارس في الدراسية المواد لجميع التدريس في األدوار لعب طريقة
 يساعدهم ذلك ألن التمثيلية، األنشطة في األطفال  اشتراك بضرورة وأشارت الثانوي، إلى
 . عنها والتعبير أنفسهم وتطوير التعلم، على

 الدراسات بعض أوضحت وقد (Sun, 2004; Hui, &lau, 2006) استخدام أن 
 لتعلمل دافعيةال وزيادة ، اإلبداع وتنمية نشطة، بيئة إيجاد على يساعد الدور لعباستراتيجية 
 . واالبتكار

ومن ثم فإن تنمية سلوكيات األمن والسالمة لدى أطفال الروضة مطلب حيوي يحتاج 
النفسية والجسمية والعقلية من أجل حياة آمنة دون مخاطر تؤثر على صحتهم األطفال إليه 

التي أثبت الدراسات استراتيجية لعب الدور يمكن اكسابها لألطفال باستخدام  ت،وهذه السلوكيا
، حيث ال توجد دراسات المفاهيم والسلوكيات المختلفة األطفالالسابقة فاعليتها في تعليم 

تناولت اكساب أطفال الروضة سلوكيات األمن والسالمة  -في حدود علم الباحثة -عربية
وبناء على ذلك سعى البحث الحالي لإلجابة ، الدور استراتيجية لعبألطفال الروضة باستخدام 

في  الدور استراتيجية لعبعن السؤال الرئيس التالي : ما فاعلية برنامج قائم على استخدام 
 بعض سلوكيات األمن والسالمة ؟  ويتفرع منه األسئلة اآلتية :أطفال الروضة اكساب 
 ؟التي يمكن اكسابها ألطفال الروضةما سلوكيات األمن والسالمة  .1
قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال الروضة بعض برنامج ما مكونات  .2

 ؟   سلوكيات األمن والسالمة
روضة بعض قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال البرنامج ما فاعلية  .3

 سلوكيات األمن والسالمة؟
 البحث : أهداف

 يهدف البحث الحالي إلي:
 .طفال الروضةأل اكسابها يمكنسلوكيات األمن والسالمة التي إعداد قائمة  -1
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 أطفال الروضة كسابإل استراتيجية لعب الدورعلى استخدام  قائمبرنامج إعداد  -2
 .بعض سلوكيات األمن والسالمة

أطفال  اكسابفي استراتيجية لعب الدور فاعلية برنامج قائم على استخدام قياس  -3
 .بعض سلوكيات األمن والسالمةالروضة 

 أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي:

 األهمية النظرية:
يكون فيها الطفل أكثر عرضة للمخاطر والحوادث  هامة تربوية بمرحلةالبحث  يرتبط -

 .األمن والسالمة في مرحلة مبكرة سلوكياتومن ثم ينبغي اكسابه 
اسـتراتيجية لعـب فتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيـد مـن الدراسـات والبحـوث فـي  -

 .في العديد من المهارات الحياتيةالدور 

ب لع استراتيجية استخدامعلى  قائمة ةطأنش إعداد كيفية يشرح جنامر  ب   الدراسة تقدم -
 في اتوظيفهو  الدور بلع إجراءات على المعلمات تعرفت أن خاللها من يمكن الدور
 . والتعليم التعلمتي عملي

 األهمية التطبيقية:
ســلوكيات فــي تضــمين  األطفــال تفيــد نتــائج البحــث المهتمــين بتطــوير منــاهج ريــاض  -

 الطفل اليومية. في برامج وانشطةاألمن والسالمة 

أطفال الروضة  اكسابفي استراتيجية لعب الدور على استخدام تقديم برنامج قائم  -
  .بعض سلوكيات األمن والسالمة

 لتخطيطاستراتيجية لعب الدور  استخدام على األطفال  رياض معلمات تشجيع -

 اليومية بالروضة األنشطة
على تربية الطفل إلى ضرورة غرس واألسرة وكل من يقوم  ماتلالمع انتباه لفت -

 .األخرى واعطائها أولوية كغيرها من السلوكياتاألمن والسالمة سلوكيات 

 منهج البحث:
علــي والــذي يعتمــد اســتخدم البحــث المــنهج شــبه التجريبــي لمناســبته لطبيعــة البحــث، 

باســتخدام و  ،ن إحــداهما تجريبيــة واألخــرى ضــابطةتيمجمــوعالقــائم علــي التصــميم التجريبــي 
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برنــــامج قــــائم علــــى بهــــدف التعــــرف علــــي فاعليــــة للمجمــــوعتين القياســــين القبلــــي والبعــــدي 
 . بعض سلوكيات األمن والسالمةأطفال الروضة  كسابإفي استراتيجية لعب الدور استخدام 

 
 حدود البحث :

 الحدود البشرية :  .1

 األطفــال الملتحقــين بالمســتوى الثــاني بريــاض األطفــال اقتصــر البحــث الحــالي علــى 
تم تقسيمهم إلـى ( طفال  وطفلة 64)، وبلغ عددهم ( سنوات6-5اوحت أعمارهم ما بين )وتر 

 .مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة

 الحدود المكانية :  .2

التابعـة إلدارة بنـي  سـان مـاركفـي روضـة مدرسـة  األطفـالتم تطبيق البرنـامج علـى 
 سويف التعليمية، بمحافظة بني سويف.

 الحدود الزمنية :  .3

واستغرق تطبيق البرنامج )شـهرين(  2018/2019الدراسي  تم تطبيق البرنامج في العام 
، واســتغرق زمــن تطبيــق كــل نشــاط تــم تطبيــق نشــاط واحــد يوميــا  بحيــث  عيا  بواقــع أربعــة أيــام اســبو 

 ( دقيقة.45)
 الموضوعية:الحدود  .4

 سلوكيات األمن والسالمة في البحث الحالي في :تحددت 
 . سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع 
 .سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في المنزل 
 .سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة 
 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال علي االنترنت  

 
 أدوات البحث:

 .)اعداد الباحثة(طفال الروضةأل المناسبةسلوكيات األمن والسالمة قائمة  -1

 .)اعداد الباحثة(سلوكيات األمن والسالمة المصور ألطفال الروضةمقياس  -2

 األمن سلوكيات بعض الروضة أطفال اكساب في الدور لعب استراتيجيةعلى برنامج قائم  -3
 . )اعداد الباحثة(والسالمة
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 مصطلحات البحث:
 :األمن والسالمةسلوكيات  .1

المعـــــارف والمهـــــارات  فـــــي البحـــــث الحـــــالي بأنهـــــا :ســـــلوكيات األمـــــن والســـــالمة تعـــــرف 
واالتجاهــــات التــــي يــــتم اكســــابها للطفــــل للحفــــاظ علــــى ســــالمته وســــالمة اآلخــــرين مــــن المخــــاطر 
والحوادث التي لها يتعرض لها الطفل سواء فـي المنـزل أو الشـارع أو الروضـة أو فـي التعامـل مـع 

  .األنترنت
 االستراتيجية: .2

فرادي أو األطفال ساليب واألنشطة التي يتم اتباعها مع واأل الخطواتمجموعة من 
 حمزة) معرفية أو مهارية، أو وجدانية. معينة جماعات داخل الفصل أو خارجه لتحقيق أهداف 

 (383، 2006، الجبالي
 :استراتيجية لعب الدور .3

 األطفال لتي يقوم فيها امجموعة من االجراءات بأنها  استراتيجية لعب الدورتعرف 
بتقمص شخصيات موجودة في الواقع بهدف تمثيل موقف معين يسهم في اكسابهم بعض 

 .سلوكيات األمن والسالمة ويجعلهم أقل عرضة للمخاطر
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 سلوكيات األمن والسالمة واكسابها لطفل الروضة : –المحور األول 
 :مفهوم سلوكيات األمن والسالمة .1

كل ما يقوم به المتعلم  ااألمن والسالمة بأنه سلوكيات (2003) الباقي عبد سلويعرف ت
 من أداء يساعده على التفاعل الجيد مع مختلف المواقف التي تتعلق بأمنه وسالمته.

يمية لعملية تربوية تع ابأنه أيضا (2013) محمد اسماعيلمنال مرسي،  عرفتهاكما 
من تحقيق األمان ألنفسهم ولآلخرين وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها  داخل  األطفالتمكن 

 ا. هالروضة وكيفية الوقاية من
جميع الطرائق والسبل التي تهتم بمعالجة  (35، 2014) كافي مصطفي بينما عرفها

يجاد الوسائل التي تساعد علي تجنب مثل هذه يمكن أن تحدث ضررا أو خسارةالتي المشاكل  ، وا 
 قبل حدوثها بالدرجة األولي ووقت حدوثها  مور األ

المعارف واالتجاهات والقيم مجموعة من (156، 2018)غنيم صبري  كما عرفها 
الحياة وحل  واالساليب المرتبطة بأمن وسالمة المتعلم حتى يتمكن من التفاعل مع مقتضيات

 المشكالت واتخاذ القرارات السليمة
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 :سلوكيات األمن والسالمةطفل الروضة اكساب أهمية  .2
 فيما يلي: اكساب سلوكيات األمن والسالمة لطفل الروضةتتمثل أهمية 

 سلوكيات األمن والسالمة حاجة إنسانية: .أ
الكائنات، وتأتي تمثل الحاجة لألمن حاجة إنسانية ، وهي تميز اإلنسان عن غيرة من 

في المرتبة التالية للحاجات البيولوجية كاألكل ، والشرب، وغيرها؛ بل أن تحقيق الحاجات 
األساسية البيولوجية ال يتأتى في غياب شعور الفرد باألمن ، وتمتع الفرد بالصحة النفسية يتطلب 

حماية من أخطار في جانب منه أن يشعر الفرد باألمن علي حاضره ومستقبله. فحاجة الطفل لل
الحوادث ترتبط ارتباطا شديدا بحاجته النمائية للحركة واللعب ، والتي ترتبط بدورها بحاجته 

 للمعرفة وحب االستطالع، واالستكشاف.
  لوقاية من األخطار والحوادث :لسلوكيات األمن والسالمة  .ب

من االخطار  األطفال ( علي ضرورة االهتمام بوقاية 187، 2004مني جاد ) أكدت
 عن طريق الممارسة الفعلية التي تدرب الطفل علي السالمة.

في البيت ،  لها يتعرض أن يمكن التي األخطار من تقيه األمن بمفهوم الطفل معرفة إن
الممارسة الفعلية التي و  اليومية، الحياتية للخبرات تعرضه خالل من ، في الروضةو في الشارع ، و 
 ،األطفال  أمن عنصر تضمن البد الروضة في المتنوعة األطفال  وخبراتعليها ،  تدربي

 (18 ،ص2004 يونس، أحمد. )بصحتهم والعناية
 

 سلوكيات األمن والسالمة من أهم أبعاد التربية المستقبلية: .ج
يمثل توافر عوامل األمن والسالمة لألطفال وتنمية سلوكياتهم مؤشرا لمدي سالمة ووعي 

الغد وثروة المستقبل وعماد التنمية الشاملة، والتطور في المجتمع، لذلك المجتمع حيث أنهم رجال 
فإن عوامل األمن والسالمة لهم من أهم أبعاد التربية المستقبلية، حيث ترك أطفال الروضة دون 
توفير عناصر األمن والسالمة يجعلهم غالبا عرضة لمخاطر كالجروح والكسور والتعرض للموت 

ك الكهرباء أو قد يتناول مواد سامة أو يقع من سطح مرتفع ، أو يمارس فقد يلمس الطفل أسال
 (149، 2014لعبة بأسلوب خاطئ )السيد شريف، 

 سلوكيات األمن والسالمة من المهارات الحياتية الضرورية: .د
التي يجب اكسابها  سلوكيات األمن والسالمة من المهارات الحياتية الضروريةتعتبر 

تحافظ علي صحتهم ووقاية أنفسهم ومن حولهم من األمراض الشائعة التي ،فهي الروضة لطفل 
تنتشر في بيئتهم ومجتمعهم، ومعرفة ما يجب فعله إذا ما أصابهم مرض أو ألم بهم حادث أو 

 (17، 2010إصابة.)إكرام الجندي،
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وأنشطة في المناهج سلوكيات األمن والسالمة تضمين لوهكذا نجد أن هناك ضرورة 
ى الحفاظ علي أنفسهم واآلخرين من المخاطر فممارسة الطفل لع األطفال وتدريب  الروضة

ي البيت والشارع للسلوكيات األمانية داخل الروضة تساعده علي ممارستها في كل مكان ف
 تصبح هذه السلوكيات عادة من عاداته اليومية .و والنادي وغيره ،

 : والسالمةسلوكيات األمن طفل الروضة اكساب أهداف  .3
 :إلى األمن والسالمة  سلوكيات طفل الروضةاكساب هدف ي

 ه سلوكهم نحو أمانهم الشخصي وأمان رفاقهم ومحاولة منع الحوادث أو التقليل منها يتوج
 (72، 2001،  عاطف هيام)داخل الروضة

  وتربيتهم عليها  األطفال ترسيخ معايير األمن والسالمة العامة وتثبيتها في نفوس
وتحفيزهم علي تطبيقها، حتي يتولد لديهم الشعور الحقيقي بوجودها فعال، فهذا يقلل من 

 .(2013، الوحش لميالخوف لديهم ويدفعهم إلي النجاح)
 .كوثر  رعاية الطفل من النواحي الجسمية والحركية والعقلية والنفسية واالجتماعية(

 (234، 1999كوجك، وآخرون، 
  تشجيعهم علي اتباع إجراءات  األمان الشائعة ومنع السلوك غير اآلمن ومساعدتهم علي

،  2003،  بدوي رمضان،  قنديل محمد)الحفاظ علي أنفسهم في الظروف غير اآلمنة 
113) 

  . تخفيف أضرار الحوادث عند وقوعها 
 اإلصابة أو لحوادث التي تؤدي إلي لالعنصر البشري وذلك بمنع تعرضهم االهتمام ب

  (168، 2003،  الباقي عبد سلوي) الوفاه .
 ( .الجبالي حمزة الحفاظ علي الممتلكات الشخصية والعامة من التلف أو الضياع

،2006) 
 أسباب المخاطر التي يتعرض لها الطفل : .4

، من أهمها األطفال هناك العديد من األسباب العامة التي يمكن أن تسبب حوادث 
النشاط الزائد، وعدم تقدير العواقب، وجهل و التسرع، وعدم الحذر، واالندفاع، وحب االستطالع، 

 (2008البكاتوشي،جنات من والسالمة في مواقف الحياة المختلفة. )بعوامل األ األطفال 
مرحلة الطفولة التي تميزها عن غيرها من المراحل  وهذه األسباب ترتبط بخصائص

، وهذه الخصائص هي ذاتها تعتبر أسباب للمخاطر التي يتعرض لها الطفل إذا لم يتم األخرى 
 توجيهها التوجيه الصحيح ومنها:
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 الخصائص الحركية : .أ
 حيث لديهم النمو خصائص هي األطفال  لها يتعرض التي الحوادث أسباب أهم  إن
التخريب  أو والتجريب واللعب الحركة إلى بالميل المرحلة هذه في لألطفال الحركي يتميز النمو

 (1 ، 2003 ، عبود الدين صالح (الكبار يسميه  كما
تعد مرحلة الطفولة مرحلة النشاط الحركي المستمر وفيها تتميز حركات الطفل حيث 

ومفيد  زيدان نجيب،).بالشدة وسرعة االستجابة والتنوع ، ويكتسب مهارات جديدة كالجري والقفز 
 (70، 2002، نجيب

صون أن ما يميز طفل الروضة أنه كثير الحركة وتتصف هذه صختيتفق المومن ثم 
الترابط واالنسجام ، وأن الطفل أثناء لعبه وحركته ال يدري مدي الخطورة التي تلحق  مالحركة بعد

 (261، 2013 ، الشبراوي عبدالناصر. )أو الروضة ثناء لعبه في المنزل أو الشارعأبه 
عدم االتزان والنشاط الزائد والحركة السريعة التي يتصف بها الطفل والتي تؤدي إلى 

، والتي تكون في معظمها غير هادفة ،حيث ال يدرك الطفل خطورة المكان واالندفاع والتهور 
الذي يجري فيه أو األشياء التي ينقلها أو يحركها ، مما قد ينتج عنه العديد من المخاطر 

 فل ولآلخرين. والحوادث للط
 :الخصائص العقلية والمعرفية  .ب

راته عن العالم خبيتميز النمو العقلي في هذه المرحلة باتساع مدارك الطفل فيكتسب 
، فنجدهم يلعبون ويمسكون المختلفة  فيزداد حبه لالستطالع الخارجي عن طريق استعمال حواسه

للكبار في سلوكهم إلي التعرض  بأشياء قد تؤدي إلي إصابتهم وأيضا تؤدي محاولة محاكاتهم
 (89،  2005،  العزيز مها عبد لإلصابات والمخاطر.)
التي ث سبب من أسباب حوادصائص النمو العقلي لهذه المرحلة ختكون ومن ثم قد 

 محمودالتي يقوم بها نتيجة فضوله وحب استطالعه. )الطفل بسبب السلوكيات يتعرض لها 
 (20،  2004،  عكاشة
 االنفعالية :الخصائص  .ج

ال يستطيع أن يميز بين فهو ة بالشدة والحدة لانفعاالت الطفل في هذه المرحتتميز 
ويقابلها بردود انفعالية شديدة ونتيجة خصائص النمو االنفعالي في هذه المرحلة نجد أن  مور األ

جب تدريب الطفل أثناء ثورته االنفعالية الشديدة يقوم بالسلوكيات التي تعرضه للخطر ، لذلك ي
يم ، وذلك عن طريق علي كيفية التحكم في انفعاالتهم ، والتعبير عن غضبهم بشكل سل األطفال 

 رقبان نعمةى ممارسات أمانية ومواقف تتطلب  استجابات آمنة غير انفعالية . )لأنشطة تحتوي ع
 ،2004  ،10) 
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 : األطفال حاجات  .د
 همأيضا لحاجاتلكن ، و الطفولةمرحلة للمخاطر ليس فقط لخصائص  األطفال يتعرض 

دون اإلدراك الكافي للمخاطر التي قد يتعرضون لها وكيفية كالحاجة للعب التي يحاولون إشباعها 
تعرضهم لألخطار أثناء تفاعلهم مع بيئة  األطفال التي يقوم بها  الخاطئةتجنبها، فالسلوكيات 

ليها هذه إالروضة أو المنزل أو الشارع والناتجة عن عدم الوعي باألخطار التي تؤدي 
 (198، 2003التصرفات) حسن شحاته، زينب النجار، 

 :في المنزل والشارع والروضةسلوكيات األمن والسالمة  .5
وقد تكون ، والشدة الشكل حيث من األطفال  لها يتعرض التيوالمخاطر  الحوادث تتنوع
 حماية نستطيع وحتى أو على االنترنت ،الشارعأو الروضة، أو في البيت،  هذه المخاطر

 يجب التي األمن والسالمةسلوكيات ى عليها وعل نتعرف أن يجب األخطار هذه من األطفال 
 ا:منه األطفال  لوقاية اتباعها 

 المنزل:في األمن والسالمة سلوكيات  .أ
في أن يتمكن الطفل من ممارسة نشاطه العادي  األمن والسالمة في المنزلبيقصد 
عباس  نهى. )من خالل إتباع السلوكيات الصحيحة دون أن يتعرض للخطرالمنزل بحرية 

 (404 ،2015،وآخرون 
مجموعة من التعليمات والتوجيهات التي إذا  المنزلفي األمن والسالمة سلوكيات تمثل 

المادية كالكهرباء والمياه وغيرها ،فإنه  مور لتزم بها الطفل مع ما يحيط به داخل المنزل من األإ
يقي جسمه من اإليذاء والتعرض للخطر ويحافظ على نفسه وأعضاء جسده من اإلصابات 

 (.157، 2010،157 القرشي منىو  الزهراني ، صالحوالتلف. )
طه  ،  إيمان) (197، 2012 ، الصفتي وفاءوتتمثل األخطار المنزلية فيما يلي )

 (:86-85، 2019، شرين بسطويسي و 
 .أخطار تتعلق بالمبيدات الحشرية والمنظفات 
  أخطار اآلالت والمواد الحادة واللعب بها مثل األمواس وشفرات الحالقة

 والسكاكين والمقصات.
  واألجهزة المنزلية التوصيالت الكهربائية ب العبثأخطار تتعلق بالكهرباء مثل

 .الكهربائية كالمكواة والمدفأة والمروحة وغيرها
  أخطار تتعلق بالنار والمواد الملتهبة عند دخول المطبخ أثناء طهي األطعمة

 مثل اللعب بالوالعات وأعواد الثقاب وأنابيب البوتاجاز وغيرها.
 .أخطار األدوية والعقاقير الطبية 
 اللعب بالصابون والمياه في الحمام أخطار . 
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 .أخطار تتعلق باألماكن المرتفعة مثل الشبابيك والجلوس على البلكونة أو السور 
كسابه من المخاطر، الطفل حياة علي المحافظة في الكبار دور يتمثلو   األمن مفهوم وا 

 ،األطفال  مكان أنفسهم الكبار يضع وأن البد ودائما وصحته، لسالمته بدوره  يؤدي الذي
 المختلفة، المواقف في الممكنة الخطر احتماالت لرصد وذلك زاويتهم، من مور األ ويالحظون
 لتجنب الممكنة الوقائية األساليب جميع استخدام من والبد ضروريا، ذلك يكون حين والتدخل
 (160 ،2006 خليل، عزة.)المخاطر األطفال 
 المنزل عن طريق:خطار داخل من األ األطفال علي األسرة أخذ االحتياطات الالزمة لحماية ف
 . األطفال وضع المنظفات والمبيدات السامه بعيدا عن متناول  -
عدم وضع مواد كيميائية  خطرة في زجاجات وأوان وأوعية مألوفة يمكن ان  -

 يستخدمها كوضع مادة )الكلوركس( في زجاجات ماء. 
 .األطفال وضع األدوية في خزانه بعيدا عن متناول  -
 .األطفال ابعاد األدوات الحادة والسكاكين والشفرات والدبابيس بعيدا عن متناول  -
 توفير طفاية حريق في المسكن. -
توفير صيدلية بالمنزل تحتوي علي مجموعة من األدوات التي تستعمل في  -

 االسعافات االولية كالشاش ومحلول مطهر وغيرها.
 في والسالمة األمن عوامل توفير اولةومح والحذر الحيطة األسرمعظم  أخذ من وبالرغم

 كاألدوية المخبأة لألشياء الوصول يمكنهم االستطالع وحب الفضول بدافعألطفالهم  المنزل
 ، يريد ما الي للوصول والتسلق والمناضد الكراسي فوق بالصعود وذلك الخطرة الكيميائية والمواد

 تحميهم عوامل واكسابهم السلوكيات هذه واضرار خطورة بمدي  األطفال توعية الضروري من لذا
 .والسالمة األمن لهم وتحقق المخاطر من

 بمساعدته ولكن له ةآمن بيئة بتوفير فقط الروضة لطفل والسالمة األمن قوبهذا ال يتحق
 من يتجزأ ال جزء تكون بحيث ، األمانية للسلوكيات ممارسته خالل من لنفسه، هيحقق أن علي

عطائه، و آلخرينوحماية ا نفسه في حماية السلوكيات  هذه ألهمية كهادر إ مع اليومية، ممارسته  ا 
 األمن حفظ في ودورها األمانية السلوكيات ممارسة توجيه في األخرين وينصح يساعد أن الفرصة
 وحركاته جسمه علي والسيطرة التحكم ويستطيع السلوكيات لهذه ممارسته من يزيد مما والسالمة

 (71 ،2003 عمار، حامد ، بدران شبل) 
 أنه إال والسالمة؛ األمن معني أطفالهم تعليم في اآلباء مشاركة أهمية من الرغم وعلي

 في اآلباء يرغبه ما اتباع علي األبناء هؤالء تحث التي الجديدة األساليب ابتكار الواجب من
 استخدمت حيث(  Jerry, et al, 2005)دراسة به نادت ما وهذا ، لعبة أو نشاط صورة

 الخامات استغالل خالل من واألمان الصحة بمفاهيم األطفال  توعية في البيئية المطبوعات
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 جعل مما األمان؛ تعليمات اتباعو  للخطر، وعالمات ولوجوهات، كروت، عمل في البيئية
 .والسالمة األمن مفهوم ذهنهم في فيرسخ مكان، كل في يرونها األطفال 

 :الروضةفي األمن والسالمة سلوكيات  .ب
 يمكن التيمن االصابات والحوادث  حماية الطفل الروضةاألمن والسالمة في بيقصد 
استخدام الخامات واألدوات أو أثناء اثناء  في حديقة روضتهأو داخل القاعة  أن تحدث له 

 (404، 2015عباس وآخرون، نها ) .ممارسة االلعاب كالتسلق والتزحلق واللعب الحر
 :في الروضةبوتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الطفل 

 أخطار داخل قاعة الروضة: -أوال
 اللعب باألدوات الحادة كالمقص والقطر والدبابيس ...إلخ. -
 وضع بعض األدوات والمواد والخامات الصغيرة كالخرز في فمه وأنفه وأذنه. -
 الوقوف على الكراسي والمناضد والنظر من شبابيك الروضة. -
 أخطار في حديقة الروضة: -ثانيا

 العبث بأدوات الزراعة المخزنة في الحديقة. -
 الرمال واألتربة على أقرانه.األطفال نثر  -
 التزاحم على ركوب األرجوحة واأللعاب األخرى. -
 استخدام األلعاب بشكل خاطئ. -
 مع أقرانهم على األلعاب. األطفال مشاجرة  -

ويتحقق من خالل تضمين ،أهداف الروضة  حدلألطفال أاألمن والسالمة توفير يعد و 
كجزء ال يتجزأ منه، بحيث تتضمن مجموعة  األطفال في منهج رياض  سلوكيات األمن والسالمة

تجعلهم قادرين علي تقييم األخطار وتمكنهم ل األطفال نشطة التي يقوم بها من الممارسات واأل
تحوي معلومات أمانية من اآلخرين   لنصيحة التيا تقبلو من حفظ األمان ألنفسهم ولآلخرين، 
 (14، 2010مثل  المعلمة والوالدين) رشا مصطفي، 

 التي ترتبط المسئوليات و واألدوار المهام من العديد الروضة معلمة عاتق على ويقع
 فهي خاصة، طبيعة ذات أدوار عليها تفرض التي و معها تتعامل التي المرحلة العمرية بطبيعة
 أكبر تحقيق إلى باإلضافة وذلك مختلفة ومفاهيم مهارات من الطفل يتعلمه ما عن كل مسئولة
 الطفل إكساب مسئولية تقع لألطفال ، وعليها حركي والنفس الوجداني و المعرفي من النمو قدر

 مارجريت .) باألذى اإلصابة و والحوادث من األخطار الوقاية مثل أمانية و صحية عادات
 .(147، 2008، رينجتون

حوادث  بأكثر ومعرفة علمبتلك المهام أن تكون على  األطفال رياض معلمة ويتطلب قيام
 بالضرر حتى الطفل يصيب طارئ أي لوقوع مستعدة تكون وأن تجنبها وكيفيه شيوعا   األطفال 
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 مإنما تعليمه و لألطفال األمان توفير حد عند عملها يقف وال ، ضئيلة وقوعه مكانيةإ كانت لو
 م مفاهيميتقد التي تسهل عليها التربوية األنشطة و األساليبسلوكيات األمن والسالمة من خالل 

 محمد ) حياته نفسه طوال على المحافظة الطفل يعتاد وحتى الحوادث و المخاطر من األمان
 (216 ، 2005 ، بدوي رمضان ، قنديل

 والتأكد ، وأماكن اللعب النشاط وغرف قاعة الدراسة فحص الروضة معلمة ا أن علىكم
 أن يجب الذي وما سلوكيات األمان األطفال  وتعلم ، للطوارئ وتخطط األمان عناصر توافر من

  (Karsten L.,2005,282)الطوارئ  حاالت في يفعلوه
من خالل اتباع مجموعة  األطفال  أمان و سالمة علىالمحافظة  الروضة معلمةل ويمكن

 :من االجراءات منها
 .األطفال وضع األدوات والمواد الحادة في أماكن بعيدة عن  -
 الحرص على تأمين الشبابيك واألبواب. -
 .األطفال في أماكن بعيدة عن متناول الموجودة بحديقة الروضة تخزين األدوات الزراعية  -
اعطاء تعليمات مستمرة لألطفال حول ضرورة عدم التزاحم حول األلعاب أو الساللم أو  -

 الحافلة.
 :الشارعاألمن والسالمة في سلوكيات  .ج

أن يتصرف الطفل أثناء تواجده في الشارع بأسلوب  الشارعيقصد باألمن والسالمة في 
 نهىبنفسه أو باآلخرين . ) األذىدون أن يلحق  وأمنهسالمته  ىالمحافظة علمن آمن يمكنه 

 (405، 2015، عباس وآخرون 
،  2006، فوزية النجاحي)وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الطفل في الشارع في 

41): 
مخاطر التحدث مع الغرباء والتي قد ينتج عنها اختطاف الطفل أو اعطائه مواد مخدرة  -

 أو سامة.
 مخاطر تتعلق بالمشي في الشارع مثل الجري بسرعة وعدم االلتزام بطريق المشاه. -
 طريق مثل عدم اتباع اشارات المرور.مخاطر تتعلق بعبور ال -
مخاطر ركوب السيارة أو حافلة المدرسة مثل التزاحم أثناء الركوب وعدم االلتزام  -

 بالجلوس في األماكن المخصصة لذلك.
بسلوكيات األمن والسالمة التي  األطفال ويمكن تجنب تلك المخاطر من خالل توعية 

 ينبغي اتباعها عند المشي في الشارع وعبور الطريق وعند ركوب السيارة أو الحافلة المدرسية.
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 اإلنترنت:الكمبيوتر و  في التعامل معاألمن والسالمة سلوكيات  .د
 الممارسات مجموعة بأنه اإلنترنتالكمبيوتر و مخاطر األمن والسالمة من  يعرف
 معلوماتهمحماية و  األطفال  لتأمين االنترنت استخدام عند اتخاذها يتم التي واالحتياطات
 ,Hung , & Huang.)  واإليذاء والتحرش لالحتيال التعرض من وحمايتهم الشخصية

,2012,382) 
اإليجاب والوقاية من  وأهي المعرفة بآثار التكنولوجيا في حياتنا ومجتمعنا سواء بالسلب و 
،  قريش الحسينمثل فيما يفيد الفرد والمجتمع )توظيفها التوظيف األو  هاالناجمة عن الضارةاآلثار 
2018 ،62) 

 (:86، 2007 ، الهادي عبد محمود)فيما يلي  األطفال وتتمثل مخاطر االنترنت على 
 الحد عن الزائد الكومبيوتر ألعاب إدمان .  
 المخطط لها حيث يدخل الطفل على من أطول لفترات االنترنت استخدام 

 ساعة، نصف نحو لذلك باأللعاب اإللكترونية ويخصص اللعب بغرض االنترنت
أشارت دراسة ) فقد ، مثال ساعات خمس قضائه بعد ليفيق نفسه ينسى ثم

Harris,2010 الكتئاب يصيبهم با( إلى أن استخدام االنترنت لساعات طويلة
 بالوحدة.والشعور 

 الحديثة. االتصال أجهزة شاشات عن الصادرة اإلشعاعات لمخاطر التعرض 
 والرقبة الظهر في آالم ظهور. 
 .تدني المستوى الدراسي 
 واألنشطة االجتماعية. اض االهتمام بممارسة الهواياتانخف 
  تتمثل في االبتعاد عن األصدقاء والعزلة عن أفراد األسرة،  : العزلة االجتماعية

المتزايد لألنترنت  األطفال ( أن استخدام Kraut, et al,2006بينت دراسة )فقد 
 .يقلل من فرص التواصل االجتماعي سواء في المنزل أو الشارع

 تكنولوجيا أن تبين Save the Children العالمية األطفال  أنقذوا منظمة وفي دراسة
 ،صداقات تكوين علي وعدم القدرة الوحدة من يعاني األطفال  من جيال أنشأت الحديثة االتصال

 وبالتالي تدهورت البعض، بعضهم مع التفاعل األطفال  على جدا   الصعب من تجعل قدو 
 (.2007،168الهادي، عبدمحمود ) .االجتماعية مهاراتهم

ويحتاج التعامل مع االنترنت إلى مراقبة األسرة للطفل أثناء تصفحه للمواقع االلكترونية 
وكذلك األلعاب التي يمارسها بالجلوس معه وعدم تركه بمفرده ، وتحديد أوقات معينة ،مع شغل 
أوقات فراغ الطفل بالهوايات والعالقات االجتماعية والزيارات األسرية وممارسة الرياضات التي 
تتماشى مع ميوله ،كما يحتاج ذلك أيضا من المعلمة إلى توعية الطفل بالمخاطر الجسمية 
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باء وكذلك توعيته بمخاطر التحدث مع الغر  ،الناتجة عن جلسوه أمام الكمبيوتروالصحية والنفسية 
، وكذلك توعيته بعدم نشر صوره أو معلوماته الشخصية وعدم عبر شبكات التواصل االجتماعي

 مواقع غير اآلمنة وغير المعروفة .تصفح ال
استراتيجية  لعب الدور ودورها في اكساب أطفال الروضة سلوكيات األمن -المحور الثاني

 :والسالمة
 لعب الدور :استراتيجية تعريف  .1

 يكتب التي الورق لفافة وهيRolt كلمة  من الغرب من مأخوذ الدور لعب مصطلح
 الدور يعني والذي للكلمة المسرحي االستخدام من مأخوذة فإنها وهكذا الممثل، عليها دور
 العلوم إلى تقني بشكل Roleالدور  مصطلح دخل وقد .ما مسرحية بالممثل في الخاص

 ، محمد القضاة ، محمد الترتوري (العشرين  القرن من في الثالثينات مرة ألول االجتماعية

2006  ،210) 

 فيه يقوم تلقائي تمثيل بأنه األدوار لعب (12، 2004) فرماوى محمد يعرف و
 التي الشخصيات طبيعة تبرز التي الحركات باستخدام الواقع من شخصيات بتقمص المتعلمون
 بتمثيلها. يقومون

( لعب الدور بأنه طريقة تقوم علي تمثيل بعض 151، 2008)الجالد  يعرف ماجدكما 
الموقف وأحداثه ويؤدون أدوارهم  موقف بتوجيه من المعلم ،حيث يتقمصون شخصياتلالتالميذ 

بفاعلية في حين يشاهد التالميذ اآلخرون المواقف ،ثم يتم مناقشة جميع التالميذ في مشاهد 
 الموقف.

 دورويكون  ة،طواألنش المواقف بتمثيل خاللها من األطفال  يقوم تعليمية طريقةوهي 
 وآخرونهادي طوالبة ، ) .للدور التحضيرو  المشاركين، واختيار المجموعة، ةئتهيهو  ةالمعلم

،2010، 7 ( 
يأخذ فيه ( بأنه نوع من اللعب الرمزي Erbay , & Dogru, ,2010, 4476ويعرفه )

، تساعدهم في الحصول على المعرفة واكتساب السلوكيات أدوارا ويبتكرون سيناريوهات األطفال  
 عن العالم المحيط بهم.  

من موقف يشبه الموقف التعليمي محاكاة ( أنه Clarke & Adam  2012,ويرى )
 المتعلم أحد األدوار ويتفاعل مع اآلخرين في حدود الدور الذي تم تكليفه به. خالل تقمص
 خالل من محدد دور أداء فيها الطالب من يتوقع استراتيجية أو وسيلةهو  األدوار لعبو 
 (Altun, 2015, 354) والمشاركةالحوار 
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 األطفال لتي يقوم فيها اومن ثم فإن استراتيجية لعب الدور هي مجموعة من االجراءات 
بتقمص شخصيات موجودة في الواقع بهدف تمثيل موقف معين يسهم في اكسابهم بعض 

 سلوكيات األمن والسالمة ويجعلهم أقل عرضة للمخاطر.
 لعب الدور :استراتيجية أهمية  .2

في تحقيق النمو الشامل للطفل من النواحي المختلفة  لعب األدواراستراتيجية ساعد ت
 العقلية واالنفعالية واالجتماعية والجسدية حيث :

 سهم في تنمية الطفل من الناحية االجتماعية من خالل تنمية مهاراته االجتماعية ت
 & Erbayأكدت دراسة )  فقد، األطفال والتواصل مع اآلخرين وتنمية التعاون بين 

Dogru,2010 على فاعلية لعب الدور في تنمية مهارات التواصل االجتماعي الجيد )
 .األطفال لدى 

  القضاة فرحان محمد) دراسة أوصت فقدتنمية حب االستطالع لدى الطفل تساعد في ، 
 تعليم في الدور لعب استراتيجية استخدامنحو  األطفال  رياض معلمات توجيهب( 2013

 .مهاراتهم وتنمية األطفال 
  ،( 2014)الرازق عبد أسعد دراسة أوصت فقدتسهم في تطوير التفكير االبداعي للطفل

 أهمية من به تتمتع لما األطفال  رياض مناهج في التمثيلية األلعاب استخدام ضرورةب
 دراسة توصلت، كما سنوات( 5-4) عمر في األطفال  لدى اإلبداعي التفكير تطوير في
 قابله الطفل لدى اإليهامي اللعب سلوك زاد كلما أنه إلى( 2018الشريف، شاكر سناء)

 التخيل وزيادة واألصالة الطالقة من كل في زيادة
  دراسة )  تنمية مهارات التفكير الناقد فقد توصلتتؤدي إلىRashid & Qaisar, 

 لدى الناقد وتشجيع التفكير تنمية في األدوار لعب استراتيجية ( إلى فائدة2017
 .ةوالمعلم األطفال وبعضهم البعض وبين  األطفال  بين التفاعل خالل مناألطفال، 

 (2017،  مومني اللطيف عبد) سةدرا حيث أوصت ،تساعد على زيادة الثقة بالنفس  
 في دور من لها لما ، تدريسهم الدور في لعبستراتيجية ال المعلمين اعتماد بضرورة
 . بأنفسهم الطالب ثقة تنمية

  سوزانو ،  عزاز عزة دراسة توصلتمفاهيم وسلوكيات الطفل: حيث تعمل على تنمية 
 تنمية في الدور لعب استراتيجية باستخدام إرشادي برنامج فاعلية إلى( 2016) رضوان
 .األطفال  لدى البيئي الوعي مفاهيم بعض

 التمثيلي اللعب باستخدام مقترح برنامج فعالية إلى( 2013) فؤاد ناصر دراسة وتوصلت
 .الروضة أطفال لدى المدنية التربية سلوكيات و مفاهيم بعض تنمية في
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 التمثيلي اللعب باستخدام لبرنامج أثر هناك أن( 2017) صفوت حنان دراسة بينت كما
 .التعلم صعوبات ذوي الروضة أطفال لدى االستهالك ترشيد وسلوكيات مفاهيم تنمية في

لعب الدور من االساليب على أن  (Birbili & Kontopoulou,2015) وأكدت دراسة 
المالية يتيح لهم فرصة التعامل مع المواقف أطفال الروضة المفاهيم المالية، و المناسبة إلكساب 

 .لهاالتي يمكن أن يتعرضوا 

( علي فاعلية استخدام استراتيجيات اللعب 2016وقد أكدت دراسة )صفاء محمد ، 
 .الدرامي في تنمية الوعي المالي لطفل الروضة

 حيثأثناء عملية التمثيل ، همساعد في زيادة الحصيلة اللغوية لألطفال من خالل تفاعلت 
أهمية استراتيجية لعب الدور في تنمية  على( 2010أكدت دراسة )هدى عسكر،

 . األطفال االستعداد للقراءة لدى 
 فقدعمل على تحقيق االتزان االنفعالي والوجداني ،ت ( بينت دراسةMoor,2006 أن لعب)

ويحرك مشاعرهم للتفاعل مع أحداث  األطفال األدوار يعمل على تفريغ انفعاالت 
 الموقف التمثيلي والمجتمع المحيط.

 يتعرفحيث  ، والخبرات المفردات بين تفسيرية روابط إقامة على المتعلمين تشجع 
 لعب خالل الحقيقية من الحياة مواقف في استخدامهاو  الجديدة المفردات على الطالب
  (Alabsi, 2016) .األدوار

 األطفال  ذهن في أطول مدة بقاء أثر التعلم على ساعدت. 
 الخبرة على يشارك الطفل بإيجابية في لعب الدور للحصول. 

 
 خصائص استراتيجية لعب الدور : .3

 سامي عريفج، نايف سليماناستراتيجية لعب الدور بالعديد من الخصائص منها: )تتسم 
 (2009(، )الصرايرة وآخرون ،116، 2010،

 .استدعاء الصور الذهنية التي تمثل أحداثا مر بها الطفل في خبراته السابقة 
 .محاكاة وتقليد الكبار في أفعالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم 
  يعبر فيها الطفل عن انفعاالته بشكل واضح من خالل تقمصه لشخصيات مختلفة مثل

 ،....،إلخ.لعب دور األب ،األم ، المعلمة 
 .التلقائية في لعب الدور واالرتجالية في التعبير عن المشاعر 
 المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل. تناسب خصائص 
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 نجاح استراتيجية لعب الدور: قواعد .4
) من أهمها التي تساعد في نجاح استراتيجية لعب الدور  القواعدهناك مجموعة من 

 Joyce)و  (144، 2004عبد الهادي،نبيل ،) (26-25 ،2008،وآخرون أحمد زيادي 
&Weil,2003): 
  الموجودين بالصف.األطفال لجميع  الدوراشتمال لعب 
 .تجنب إطالة الحوار فيما بين العبي األدوار حتى ال يحدث الملل 
  ومرتبط بسلوكيات األمن والسالمة.األطفال من واقع حياة  الدورأن يكون لعب 
  تشجيع المعلمة لألطفال لتمثيل األدوار بجدية حتى تكون هذه االستراتيجية فعالة

 .المفاهيم والسلوكيات  األطفال ومؤثرة في اكساب 
  في جو أقل رسمية والتفاعل مع األطفال كسر الروتين من خالل التفاعل بين

 المواقف المختلفة الموجودة في الحياة الواقعية.
 ىطويع ة،ر الخب   على أساسا ىنتب تيوال المختلفة التعليمية المواقف على االعتماد 

عادةو  مشاعرهم، عن للتعبير فرصة فيها األطفال  ظهار بناء ا   المشاعر وا 
 .جديدة بصورة

 بداعو  المختلفة، المواقف لمواجهة الفرصة الدورلعب  ىطيع  تعمل جديدة أفكار ا 
 .ورطوالت النمو على

 األدوار: األساس النظري الستراتيجية لعب .5
 المعرفي النمو في  Bruner )برونر( لنظرية المهمة التربوية بيقاتطالت أحد الدور بلع يعد

باستخدام أسلوب  طفل ألي موضوع أي تعليم يمكن أنه برونر يرى حيث ، باالكتشاف والتعلم
 أن لىإ ويشير المتعلم، لخصائص سلوبهذا األ مالءمة مدىيتوقف ذلك على و  ،العرض المناسب 

 تمني التي المعا اكتشاف لهم يتيح الدرامي الموقف سيدتج في وحركاتهم األطفال  ثيلتملعب الدور و 
 (.2008 ،مغلي ومصافى هيالت  أبو لينا (المعرفي بنائهم في ترسيخها

على أهمية اللعب الدرامي الذي يقوم على  يلالعق نمولل الحديثة النظريات أكدتوقد 
 مهلدي يةلالعق ياتلالعم من الكثير ونمو مهوعقول األطفال  تفكير بناء في حركةالو  نشاطال
 (.133، 2010)نايفة قطامي ،.والتجريب حظةوالمال التفكير اراتهكم

نظريات النمو المعرفي والعقلي على أن اللعب خالل سنوات الطفولة المبكرة أيضا وتؤكد 
هو االستراتيجية األكثر كفاءة في تعليم الطفل حيث أنه يستثير حواس الطفل وحماسه ويعمل 
على تنميته جسميا وعقليا ولغويا ،كما ينمي تفكيره ويساعده على اكتساب المفاهيم والسلوكيات 

نما يكتسب الطفل عن 2003)جابر عبد الحميد، ( ،كما أن اللعب ليس فقط وسيلة للتسلية وا 
 (Break , 2002طريقه المهارات والخبرات الالزمة لنموه العقلي) 
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 خطوات استراتيجية لعب الدور : .6
تسير استراتيجية لعب الدور وفقا لمجموعة من الخطوات يمكن توضيحها كالتالي 

 :(194-2004،192( ) عطية ، 240-237، 2010)الخفاف ،
يتم فيها تجهيز المحتوى العلمي للنشاط وتحديد األهداف والوقت االعداد والتحضير:  .أ

 ار كل منهم، حسب قدراتهم وميولهم.المشاركين وتحديد أدو  األطفال الالزم وعدد 
الموقف الذي يقومون بتمثيله وارشادهم  األطفال حيث يعرض على : األطفال تهيئة  .ب

 ل األدوار والغرض منها.يوالتوضيح المفصل لعملية تمث
 .من حيث اإلنارة والتهوية وتنظيم المقاعد  تهيئة المكان: .ج
شراف المعلمة ل:يالتمث .د  يؤدي كل طفل دوره تحت توجيه وا 
 األطفال حيث يتم مناقشة الموقف وابداء المالحظات مع تقويم تمثيل  المناقشة والتقويم: .ه

 لألدوار.
: حيث تتم إعادة تمثيل األدوار في ضوء المالحظات التي قدمتها ل األدواريإعادة تمث .و

 المعلمة.
تقوم المعلمة بربط الموقف التمثيلي بالخبرات الواقعية وتحديد  : )التلخيص(التعميمات .ز

 ة التي يجب اتباعها في المواقف نفسها والمواقف المشابهة لها.السلوكيات الصحيح
 :البحث فروض
المجوعة الضابطة  أطفال درجات متوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجدال   -1

طفال المصور ألمقياس سلوكيات األمن والسالمة على  والتجريبية في القياس القبلي
 .الروضة

في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ببين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  -2
طفال المصور ألعلى مقياس سلوكيات األمن والسالمة القياسين القبلي والبعدي 

 .الروضة
المجوعة الضابطة والتجريبية  أطفال درجات متوسطي بين إحصائيا دالة فروقتوجد  -3

 طفال الروضةالمصور ألعلى مقياس سلوكيات األمن والسالمة البعدي  سفي القيا
 بعد تطبيق البرنامج باستخدام استراتيجية لعب الدور لصالح المجموعة التجريبية

في المجوعة التجريبية  أطفال درجات متوسطي بين إحصائيا دالة فروقتوجد  -4
طفال المصور ألعلى مقياس سلوكيات األمن والسالمة القياسين القبلي و البعدي 

 بعد تطبيق البرنامج باستخدام استراتيجية لعب الدور لصالح القياس البعدي. الروضة
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 اإلجراءات المنهجية للبحث:

 لإلجابة علي أسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 ) اعداد الباحثة( قائمة سلوكيات االمن والسالمة المناسبة ألطفال الروضة: -أوال

وذلك لإلجابة علي السؤال األول والـذي يـنص علـي : مـا سـلوكيات األمـن والسـالمة التـي  .1
  يمكن اكسابها ألطفال الروضة؟

 الهدف من القائمة: .1
( 6-5المناسبة ألطفال الروضة من) سلوكيات االمن والسالمة القائمة بهدف تحديد هذهتم بناء 

وكذلك في  مقياس األمن والسالمة المصور ألطفال الروضة،سنوات، لالستعانة بها في تصميم 
قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال الروضة بعض سلوكيات بناء وتصميم برنامج 

 األمن والسالمة.
 خطوات بناء القائمة: .2
 مثل األطفال التي أهتمت بأمن وسالمة  والدراسات السابقة دبياتتم االطالع علي األ 

 &Ellisدراسة و  (UNICEF,2008دراسة اليونيسف ) ,( 2015دراسة )زكي ،
Henroid(2005)  ودراسة Fuqua(2008) 

  أربعة ألطفال الروضة وتضمنت  المناسبة بسلوكيات االمن والسالمةتم اعداد قائمة أولية
سلوكيات األمن  سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع ،) محاور اساسية وهي

والسالمة لألطفال في المنزل، سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة، سلوكيات 
لكل  محددا   إجرائيا   القائمة تعريفا   ت( وقد تضمناألمن والسالمة لألطفال علي االنترنت

 من السلوكيات السابقة.
 علي مجموعة من األساتذة  المحكمين  (3)ملحق ي صورتها األوليةتم عرض القائمة ف

للتعرف علي آرائهم في مدي مناسبة تلك  (1)ملحق األطفال في التربية ورياض 
 لطفل الروضة. السلوكيات

  لطفل  األربعة سلوكيات األمن والسالمةمحاور  مناسبةوقد اتفق األساتذة المحكمون علي
حتى وصلت  ،بعض العبارات وفقا آلراء السادة المحكمينتعديل صياغات بعد الروضة 

ويوضح الجدول التالي نسب االتفاق علي  (،4القائمة إلى صورتها النهائية )ملحق 
 المناسبة لطفل الروضة محاور قائمة سلوكيات األمن والسالمة
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 (1جدول )
 المناسبة لطفل الروضة محاور قائمة سلوكيات األمن والسالمةنسب االتفاق بين المحكمين علي 

 نسبة االتفاق السلوكيات األمن والسالمة المحور
سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في  المحور االول

 الشارع .
100% 

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في  المحور الثاني
 المنزل

100% 

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في  المحور الثالث
 الروضة

100% 

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال  المحور الرابع
  علي االنترنت

100% 

مما يؤكد علي  %100جاءت بنسبة نسب االتفاق ويتضح من الجدول السابق أن 
ول أهمية اكساب تلك السلوكيات لطفل الروضة، وبذلك تمت االجابة علي السؤال األ

 للبحث.
 :عداد الباحثة(إالمصور ألطفال الروضة ) مقياس األمن والسالمة  -ثانيا

من أسئلة البحث وهو ينص على : ما  الثالثالسؤال تم اعداد هذا المقياس لإلجابة على 
روضة بعض سلوكيات األمن قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال البرنامج فاعلية 

 والسالمة؟
، أطفال الروضةلدى  األمن والسالمةتحديد مدى توافر سلوكيات  :المقياسالهدف من  .1

قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال الروضة برنامج فاعلية وقياس مدى 
 .بعض سلوكيات األمن والسالمة

 :المقياسوصف  .2
 وهي: خمسة محاور رئيسية من  المقياستكون 
  .سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع 
  لألطفال في المنزلسلوكيات األمن والسالمة 
 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة 
 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال علي االنترنت 
 أصحاب المهن اللذين ترتبط وظائفهم باألمن والسالمة 
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فــي صــورة ســؤال تطرحــه الباحثــة علــي  تهاعــدة عبــارات تــم صــياغ محــورينــدرج تحــت كــل و 
وعلــي الطفــل اختيــار  صــور( تمثــل إحــداها االجابــة الصــحيحة، الطفــل، وثالثــة اختيــارات )علــي شــكل

 .هالصورة المعبرة عن االجابة الصحيحة من وجهة نظر 
 ما يلي: المقياسوقد روعي في صياغة عبارات 

  بقائمة السلوكياتأن ترتبط العبارات والصور. 
  يراد قياسه . سلوكأن تعبر الصور بدقة عن كل 
  و مشوقة.أن تكون الصور جذابه 
  يسهل علي الطفل فهمها.أن تكون الصور واضحة بحيث 
  صياغة بنود المقياس سهلة ومحددة .أن تكون 

 :المقياستصحيح   .3
الطفــل للصــورة الصــحيحة ،  بإعطــاء درجــة واحــدة عنــد اختيــار المقيــاستحــددت درجــات 

درجــه ( 30) للمقيــاسخاطئــة، ومــن ثــم تكــون الدرجــة الكليــة الصــورة لل اختيــارهوالدرجــة صــفر عنــد 
 لعدد العبارات التي اشتمل عليها. طبقا  

 :المقياستعليمات  .4
وتضمنت التعليمات تسجيل بيانات  في صفحته األولي، المقياسصيغت تعليمات  -

 .تطبيقالوالهدف منه وتدوين استجاباته أثناء  المقياسالطفل علي 
سئلة بلغة األبصورة فردية علي كل طفل علي حدة مع توجيه  المقياسطبق  -

 لة، وبصوت واضح للطفل.سه
زمن في ضوء هذا ال( دقيقة، حيث تم تحديد 40)المقياسزمن تطبيق  استغرق -

 التجربة االستطالعية.
 :المقياسضبط   .5

 :المقياسصدق  .أ
 علي ما يلي: المقياساعتمدت الباحثة في حساب صدق 

 صدق المضمون: (1
علــــي مجموعــــة مــــن األســــاتذة ( 5فــــي صــــورته األوليــــة )ملحــــق  المقيــــاستــــم عــــرض 

ومـدي مناســبتها  ،بهــدف التأكـد مـن صـياغة العبـارات األطفـال  وريـاضالتربيـة المحكمـين فـي 
فـي البحـث الحـالي، وقـد  ولسلوكيات األمن والسالمة المحددةلهدفها ومالئمتها لطفل الروضة 

ورته فــي صــ المقيــاستــم عمــل التعــديالت التــي أوصــي بهــا األســاتذة المحكمــين حتــي أصــبح 
 ( عبارة .30مكون من )( 6)ملحق النهائية
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 : Lawasheنسبة االتفاق بين المحكمين بمعادلة الوشي  حسابتم وقد 

 
 هي صدق المضمون. CVRحيث  

N         .هي العدد الكلي للمحكمين 
معامالت  التالي ويوضح الجدول للمحور، ن عدد المحكمين الذين أتفقوا علي انتماء العبارة 

 المقياس: صدق
 (2جدول )

  يالوشباستخدام معادلة  المقياس محاور معامالت صدق
 معامل الصدق)نسبة االتفاق( المحور

 0.93 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع. 
 0.95 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في المنزل
 0.94 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة

 0.92 األمن والسالمة لألطفال علي االنترنتسلوكيات 
 0.89 أصحاب المهن اللذين ترتبط وظائفهم باألمن والسالمة

، ممــا يشــير إلــي صــدق العبــارات 0.95إلــي  0.89بــين الصــدق تراوحــت معــامالت و 
 .األطفال وأنها مناسبة لقياس سلوكيات األمن والسالمة لدى 

 الصدق العاملي: (2
الروضـة  طفـالالمصـور ألسـلوكيات األمـن والسـالمة مقيـاس لالتحليل العاملي  إجراءتم 

قوامها  عينهعلي  Varimaxلمكونات الرئيسية وتدوير المحاور بطريقة فاريمكس لبطريقة هوتلنج 
 .محاور المقياستشبعات  ( طفال، ويوضح الجدول التالي قيم32)

 (3جدول )
  فارميكس ة وتدوير المحاور بطريقةيبطريقة المكونات الرئيس محاور المقياسقيم معامالت تشبعات 

 التشبعات المحور
 0.74 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع. 
 0.75 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في المنزل
 0.72 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة

 0.7 االنترنتسلوكيات األمن والسالمة لألطفال علي 
 0.67 أصحاب المهن اللذين ترتبط وظائفهم باألمن والسالمة

 2.567 الجذر الكامن



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السابق أن جميع التشبعات دالة إحصائيا حيث جاءت قيمـة كـل منهـا  الجدوليتضح من 
 .المقياسوفقا للقيمة التقريبية لمحك جيلفورد مما يدل علي صدق  0.30كبر من أ

 :      المقياسثبات  .ب
( 32لفـا كرونبـا   علـي عينـه قوامهـا )أبحسـاب معـامالت الثبـات بطريقـة    الباحثـةقامت 

 .محور من محاور المقياسثبات كل  التاليطفال وطفلة ، ويوضح الجدول 
 (4جدول)

 بطريقة   الفاكرونبا   محاور المقياسمعامالت ثبات  
 معامل الثبات المفهوم

 0.74 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الشارع. 
 0.81 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في المنزل
 0.77 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة

 0.83 سلوكيات األمن والسالمة لألطفال علي االنترنت
 0.76 أصحاب المهن اللذين ترتبط وظائفهم باألمن والسالمة

 0.78 الدرجة الكلية 
ووصــل متوســط  0.83و  0.74ومــن ثــم تراوحــت معــامالت ثبــات محــاور المقيــاس بــين 

 .األطفال مما يشير إلى أن المقياس بشكل عام يصلح للتطبيق على  0.78معامالت الثبات إلى 
قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال الروضة بعض سلوكيات برنامج  - ثالثا

 األمن والسالمة )إعداد الباحثة(:
والذي ينص علـى : مـا  الثانيالسؤال يتم فيما يلي عرض مكونات البرنامج لإلجابة على 

قــائم علــى اســتراتيجية لعــب الــدور فــي اكســاب أطفــال الروضــة بعــض ســلوكيات برنــامج مكونــات 
 يشتمل البرنامج علي المحاور التالية: ؟ حيث  األمن والسالمة

 :فلسفة البرنامج  .1
 المرتبـة فـي ،وتـأتي إنسـانية حاجـة لألمـن الحاجةأن تقوم فلسفة البرنامج على مبدأ مؤداه 

 ال البيولوجيــة األساســية الحاجــات كمــا أن تحقيــق والشــرب، ، كاألكــل البيولوجيــة للحاجــات التاليــة
الحركـي المسـتمر وفيهـا النشـاط تتسـم بمرحلـة الطفولـة  وأن ، بـاألمن الفـرد شـعور غيـاب في يتأتى

 بســلوكيات الطفــل معرفــة، ممــا يتطلــب   تتميــز حركــات الطفــل بالشــدة وســرعة االســتجابة والتنــوع
  .المخاطر من للحمايةوالسالمة  األمن



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والسـالمة األمن كساب الطفل سلوكياتإلوقد اعتمد البرنامج على استراتيجية لعب الدور 
ألنـه يسـتثير حـواس الطفـل ،  برونـر لنظريـة التربويـة بيقـاتطالت أحـد الـدور بلعـ يعـد، حيـث 

 على تنميته جسميا وعقليا ولغويا. وحماسه ويعمل
 األسس التي يقوم عليها البرنامج: .2

 وهي كاآلتي: األسسمجموعة من  استراتيجية لعب الدور التي تتكون من علىالبرنامج  اعتمد
 .االهتمام بالنمو الشامل المتكامل للطفل 
     ارتباط محتوى البرنامج باألهداف التي وضع من أجلها 
  لسلوكيات األمن والسالمة مراعاة مستوي النمو العقلي لألطفال، ومدي استيعابهم

 . المكتسبة
  في أنشطة استراتيجية لعب الدور. األطفال مشاركة جميع 
 . قيام أنشطة استراتيجية لعب الدور علي قائمة سلوكيات األمن والسالمة 
  وفقا لرغباتهم . األطفال توزيع األدوار علي 
 .استخدام أدوات ووسائل مناسبة لمحتوى  البرنامج 
  .مراعاه التقويم المستمر لجميع األنشطة التي يقوم بها الطفل أثناء البرنامج 
 :أهداف البرنامج .3

 الهدف العام للبرنامج :  .أ
الحالي إلـي اكسـاب أطفـال الروضـة بعـض سـلوكيات األمـن والسـالمة فـي برنامج يهدف ال

 الشارع  والمنزل والروضة وعلي األنترنت باستخدام استراتيجية لعب الدور. 
 األهداف اإلجرائية : .ب

 :أن  يكون الطفل قادرا عليأن من المتوقع بعد انتهاء البرنامج 
  على اإلنترنت.يحدد األخطار التي تهدد أمنهم النفسي والجسمي 
 .يفرق بين المفيد والضار له على اإلنترنت 
 .يقترح حلوال عند تعرضه للخطر على اإلنترنت 
 .يذكر مخاطر استخدام األدوات الحادة الموجودة بالمنزل 
 .يحدد االسعافات األولية المطلوبة في حالة التعرض لإلصابة 
 ه.يميز بين الوظائف المختلفة التي تحافظ على أمنه وسالمت 
 .يتعاون مع أقرانه في الروضة في أداء أدواره المرتبطة بأمنه وسالمته 
 .يحدد خطورة التعامل مع الكهرباء واألجهزة الكهربائية 
 .يميز بين ألوان إشارات المرور ودالالتها 
 .يقترح سبل لحمايته من الفقد أو الضياع في الشارع 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  والمبيدات الحشرية.يذكر مخاطر التعامل مع المواد الكيمائية 
 .يتعامل مع األدوات واأللعاب في الروضة بوعي 
 وسالمته وكذلك أقرانه عند اللعب في حديقة الروضة. يحافظ على أمنه 
  الوقاية من األخطار قبل حدوثهايبين سبل. 
 يطبق قواعد السالمة واألمان أثناء تنفيذه أنشطة الروضة 
  والسالمة .يظهر اتجاها ايجابيا نحو سلوكيات األمن 
 . يقدر قيمة المحافظة على أمنه وسالمته 
  :محتوي البرنامجتنظيم  .4

 االمــن ســلوكيات وقائمــة الســابقة والدراســات النظــري اإلطــار خــالل مــن البرنــامج إعــدادتــم 
محتوي فـي صـورة أنشـطة قائمـة علـي اسـتراتيجية التنظيم  تم ، الروضة ألطفال المناسبة والسالمة

ـــغ عـــدد األنشـــطة هـــداف ،األلعـــب الـــدور بمـــا يســـاعد فـــي تحقيـــق  ،  (7)ملحـــق نشـــاطا   (32) وبل
 للخطوات اآلتية:وسارت األنشطة وفقا 

 عداد والتحضير للنشاط:إلا -1
دمة فـي النشـاط يتم مـن خـالل تحديـد الموضـوع واألهـداف والوسـائل واألدوات المسـتخ

لعــب  يتناســب مــع مواقــف األمــن والســالمة التــي تــم تنفيــذها باســتخدام اســتراتيجيةبمــا 
 الدور.

 التهيئة للنشاط: -2
  األطفال تهيئة: 

  لموضوع النشاط ، وذلك عن طريـق ) طـرح مجموعـة عـن  األطفال تهيئة أذهان
 مناقشات ( أو  نشودة،أو أقصة قصيرة،  أو ،األطفال األسئلة علي 

  ــيهم حســب  األطفــال تعريــف رغبــتهم ، مــع التأكيــد بالســيناريو وتوزيــع األدوار عل
داء أ علـــي إظهـــار المشــــاعر واالنفعـــاالت حســـب الموقــــف ، كـــذلك التأكيـــد علــــي
 الحركات المعبرة عن الشخصيات كحركة الطفل ، الضابط، األم ، المعلمة.

 :تهيئة المكان 
الموزعة عليهم ، كذلك تنظـيم المكـان للمشـاهدين  األدوار األطفال اتاحة مساحة كافية يؤدي فيها 

 .اآلخريناألطفال من 
الـــذي تـــم  فـــي وفقـــا لـــدور كـــل مـــنهم التمثيلـــي بـــأداء الموقـــف األطفـــال يقـــوم  التمثيلللل: -3

 .توزيعه عليهم مسبقا  
 المناقشة: -4

 . أدائهماعطاء ارشادات وتوجيهات لألطفال حول  -
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األمن  سلوكياتوحول مدي صواب أو خطأ حول الموقف  األطفال مناقشة  -
 .الشخصيات اوالسالمة التي اتبعته

التـي تمثيل األدوار مرة أخري وفقـا للتوجيهـات واإلرشـادات يتم إعادة  إعادة التمثيل : -5
 .األطفال  عليها حصل

يتم ربط الموقف التمثيلي بالخبرات الواقعيـة وتحديـد السـلوكيات الصـحيحة  التلخيص: -6
 في هذا الموقف والمواقف المشابهة لها.  األطفال وسالمة  المرتبطة بأمن

 :وسائل تقويم البرنامج .5
بعـض سـلوكيات األمـن  األطفـال تم تقويم فاعليـة البرنـامج للتعـرف علـي أثـره فـي إكسـاب 

والســالمة فــي الشــارع والمنــزل والروضــة وعلــي األنترنــت وذلــك باســتخدام مقيــاس ســلوكيات األمــن 
والسالمة المصور الذي طبق علي أطفـال الروضـة قبـل وبعـد تطبيـق البرنـامج مـن خـالل المقارنـة 

المســتمر منــذ  إلــي جانــب التقــويم، فــي القياســين القبلــي والبعــدي األطفــال بــين متوســطات درجــات 
 .بداية البرنامج وحتي نهايته 

 :البرنامج ضبط .6
 األطفــال وريــاض تربيــة الفــي المحكمــين  مــن األســاتذة  البرنــامج علــي مجموعــة عــرضتــم 

ـــة العمريـــة مـــن ) األطفـــال للتأكـــد مـــن صـــالحيته للتطبيـــق علـــي  ( 6-5ومناســـبة المحتـــوي للمرحل
سنوات ومالئمة األنشطة واألدوات والوسائل ألهداف البرنامج ، وتـم األخـذ بنسـبة اتفـاق اكثـر مـن 

 ( بين المحكمين 90%)
 لبرنامج البحث:التجربة االستطالعية  .7

( سـنوات مـن 6-5)بـين تجربة استطالعية علي عينه عشـوائية يتـراوح عمرهـا  اجريت
( طفــل 15وكــان قوامهــا ) مدرســة علــي مبــارك التجريبيــة بــإدارة  بنــي ســويف التعليميــةروضــة 
البحـــث األصـــلية ، وكـــان مـــن أهـــداف الدراســـة  ةدون عينـــو  مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــثوطفلـــة 

 االستطالعية ما يلي:
  الروضةالتعرف علي مدي مالئمة البرنامج ألطفا . 
 ألهداف.  بامج نشطة البرنامدى ارتباط أ 
  أنشطة البرنامج.كل نشاط من تحديد الزمن المناسب لتطبيق 
 تطبيق البرنامج: .8

( طفـال وطفلـة فـي العـام 32تم تطبيق البرنامج علي أطفال المجموعة التجريبية وقوامهـا )
واستغرق تطبيق البرنامج )شهرين( بواقع أربعة أيام اسبوعيا بحيث يتم تطبيق نشاط واحـد  2018
 ( دقيقة.45، واستغرق زمن تطبيق كل نشاط )يوميا
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 نتائج البحث وتفسيرها:
 تفسير نتائج الفرض األول: .أ

 أطفــال درجــات متوســطي بــين إحصــائيا دالــة فــروق يــنص الفــرض األول علــى:  ال توجــد
ـــاس ســـلوكيات األمـــن والســـالمة  ـــي لمقي ـــاس القبل ـــة فـــي القي المصـــور المجوعـــة الضـــابطة والتجريبي

إليجـاد  T-Testألطفال الروضة ،وللتحقق من صحة هـذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة اختبـار ت 
مقياس سلوكيات األمن الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية على 

 SPSSوالســالمة قبــل تطبيــق البرنــامج وقيــاس مســتوى الداللــة باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي )
V.16.) 

 (5 جدول )
المجوعة الضابطة والتجريبية في القياس القبلي لمقياس  أطفال الفروق بين متوسطات درجات

 سلوكيات األمن والسالمة
المجموعة الضابطة  محاور المقياس

 32ن =
المجموعة التجريبية 

 32ن =
مستوى  قيمة  ت 

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري

سلوكيات األمن والسالمة . 1
 لألطفال في الشارع. 

2.13 0.56 1.97 0.41 1.043 
 غير دالة 

سلوكيات األمن والسالمة . 2
 لألطفال في المنزل

2.76 0.82 
 غير دالة 1.123 0.91 2.81

سلوكيات األمن والسالمة . 3
 لألطفال في الروضة

1.85 0.76 
 غير دالة 1.005 0.63 1.81

سلوكيات األمن والسالمة . 4
 لألطفال علي االنترنت

1.41 0.57 
 غير دالة 0.724 0.59 1.47

أصحاب المهن اللذين ترتبط . 5
 وظائفهم باألمن والسالمة

1.7 0.71 
 غير دالة 1.057 0.67 1.66

 غير دالة 0.9904 1.48 9.72 1.57 9.85 الدرجة الكلية 
 0.05عند مستوى داللة  1.57ت=      ،      0.01عند مستوى داللة  2.36ت=

 يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات
المجوعة الضـابطة والتجريبيـة فـي القيـاس القبلـي لمقيـاس سـلوكيات األمـن والسـالمة، حيـث  أطفال

وكـذلك  0.05لـة كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أصـغر مـن قيمـة )ت( الجدوليـة عنـد مسـتوى دال
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ممـــا يـــدل علـــى صـــحة الفـــرض ويشـــير إلـــى أن ســـلوكيات األمـــن والســـالمة ، 0.01مســـتوى داللـــة 
 متقاربة بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج.

 تفسير نتائج الفرض الثاني: .ب
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ببـــين متوســـطي يـــنص الفـــرض الثـــاني علـــى أنـــه :  

مقيـاس سـلوكيات األمـن والسـالمة درجات المجموعـة الضـابطة فـي القياسـين القبلـي والبعـدي علـى 
-T،وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض اســـتخدمت الباحثـــة اختبـــار ت  ألطفـــال الروضـــةالمصــور 

Test الداللـــة باســـتخدام البرنـــامج وقيـــاس مســـتوى  إليجـــاد داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطي الـــدرجات
 (.SPSS V.16اإلحصائي )

 ( 6جدول )
المجوعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لمقياس  أطفال الفروق بين متوسطات درجات

 سلوكيات األمن والسالمة
المجموعة الضابطة  محاور المقياس

القياس  32ن =
  القبلي

المجموعة الضابطة 
القياس  32ن =

 البعدي  

قيمة 
  ت 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

سلوكيات األمن والسالمة . 1
 لألطفال في الشارع. 

2.13 0.56 2.87 0.98 1.24 
 غير دالة 

سلوكيات األمن والسالمة . 2
 لألطفال في المنزل

2.76 0.82 
 دالةغير  1.47 1.05 3.48

سلوكيات األمن والسالمة . 3
 لألطفال في الروضة

1.85 0.76 
دالة عند  1.69 1.56 3.98

0.05 

سلوكيات األمن والسالمة . 4
 لألطفال علي االنترنت

1.41 0.57 
 غير دالة 0.96 0.89 1.97

أصحاب المهن اللذين ترتبط . 5
 وظائفهم باألمن والسالمة

1.7 0.71 
 دالة عند 1.59 1.23 2.95

0.05 

 غير دالة 1.46 1.87 15.25 1.57 9.85 الدرجة الكلية 
 0.05عند مستوى داللة  1.57،          ت=  0.01عند مستوى داللة  2.36ت=

 يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات
المجوعــة الضــابطة فــي القياســين القبلــي والبعــدي لمقيــاس ســلوكيات األمــن والســالمة بشــكل  أطفــال

 0.05عـام ، حيــث كانـت قــيم )ت( المحسـوبة أصــغر مـن قيمــة )ت( الجدوليـة عنــد مسـتوى داللــة 
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في المحورين  0.05، إال هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.01وكذلك مستوى داللة 
إلـــى وضـــوح التعليمـــات داخـــل  الثالـــثمحـــور ال،وربمـــا ترجـــع الفـــروق الطفيفـــة فـــي الثالـــث والخـــامس 

ومعايشــتهم لتلــك التعليمــات ،وترجــع الفــروق فــي محــور  األطفــال الروضــة وارتباطهــا المباشــر بســلوكيات 
حــول أصــحاب المهــن اللــذين تــرتبط وظــائفهم بــاألمن والســالمة يمكــن أن  األطفــال الخــامس إلــى أن تعلــيم 

ن كان تأثيرها محدوديتم بالط  .ريقة التقليدية وا 
 تفسير نتائج الفرض الثالث: .ج

 أطفــال درجــات متوســطي بــين إحصــائيا دالــة فــروق توجــديــنص الفــرض الثالــث علــى أنــه : 
المصـور  والسـالمة األمـن سـلوكيات مقيـاس علـى البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجوعتين

،وللتحقق من صحة التجريبية المجموعة لصالح الدور لعب استراتيجية باستخدام البرنامج تطبيق بعد
 إليجــاد داللــة الفــروق بــين متوســطي الــدرجات T-Testهــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت 

 (.SPSS V.16وقياس مستوى الداللة باستخدام البرنامج اإلحصائي )
 ( 7جدول )

 القياس في والتجريبية الضابطة المجوعتين أطفال درجات متوسطي بين داللة الفروق
 والسالمة األمن سلوكيات مقياس على البعدي

المجموعة الضابطة    محاور المقياس
  32ن =

المجموعة 
التجريبية   ن 

=32  

قيمة 
  ت 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

سلوكيات األمن والسالمة . 1
 لألطفال في الشارع. 

2.87 0.98 5.86 1.57 4.24 
 دالة 

سلوكيات األمن والسالمة . 2
 لألطفال في المنزل

 دالة 3.47 1.67 5.97 1.05 3.48

سلوكيات األمن والسالمة . 3
 لألطفال في الروضة

 دالة  4.69 1.82 5.23 1.56 3.98

سلوكيات األمن والسالمة . 4
 لألطفال علي االنترنت

 دالة 2.96 1.54 3.78 0.89 1.97

أصحاب المهن اللذين ترتبط . 5
 وظائفهم باألمن والسالمة

 دالة  4.65 1.87 4.23 1.23 2.95

 دالة 7.25 3.57 25.07 1.87 15.25 الدرجة الكلية 
 0.05عند مستوى داللة  1.57،                ت=  0.01عند مستوى داللة  2.36ت=
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 يتضـح مــن الجــدول الســابق أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات
المجـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي القيـــاس البعـــدي لمقيـــاس ســـلوكيات األمـــن والســـالمة  أطفـــال

بشــكل عــام لصــالح المجموعــة التجريبيــة ، حيــث كانــت جميــع قــيم )ت( المحســوبة أكبــر مــن قيمــة 
، ممــا يــدل علــى صــحة هــذا 0.01وكــذلك مســتوى داللــة  0.05ســتوى داللــة )ت( الجدوليــة عنــد م

 الفرض.
وترجــع الباحثــة وجــود هــذه الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة إلــى أن اســتخدام أنشــطة 
ــه أثــر واضــح فــي اكســاب أطفــال الروضــة لســلوكيات  اســتراتيجية لعــب الــدور فــي البرنــامج كــان ل
األمـن والســالمة ســواء فــي الشــارع أو الروضــة أو المنــزل أو علــى اإلنترنــت وتعلــيمهم حــول المهــن 

ما هو إال استمرار لما اعتاد عليه الطفل في من والسالمة ، حيث أن لعب الدور ذات العالقة باأل
 األطفــــال يتماشــــى مــــع خصــــائص حياتــــه العاديــــة للحصــــول علــــى المعرفــــة بحمــــاس ورغبــــة، فهــــو 

ومشـــاركة أقـــرانهم فـــي تقمـــص  طالنشـــا وممارســـةيميلـــون إلـــى اللعـــب  األطفـــال النمائيـــة فنجـــد 
 المعلـم ،لمالعا ، ببيطال مثل مختلفة أدوارا يؤدون زمالءهم ونويشاهد يلعبون فهم ،الشخصيات 

 .هؤالء حياة على فيتعرفون وغيرها
( التـي توصـلت إلـى أن هنـاك تـأثير 2017وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة حنـان صـفوت )

 واضح للعب التمثيلي في تنمية مفاهيم ترشيد االستهالك لدى أطفال الروضة .
 إرشــادي برنــامج فاعليــة إلــى( 2016) رضــوان عــزاز ، ســوزان عــزة دراســة كمــا توصــلت 
 .األطفال  لدى البيئي الوعي مفاهيم بعض تنمية في الدور لعب استراتيجية باستخدام

أن لعـب الـدور مـن األسـاليب  (Birbili & Kontopoulou,2015)وأظهـرت  دراسـة 
ـــيح لهـــم فـــرص التعامـــل مـــع  ـــاهيم ويت ـــال الروضـــة بعـــض الســـلوكيات والمف المناســـبة إلكســـاب أطف

( علـي فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجيات 2016المواقف المختلفـة. وقـد أكـدت دراسـة )صـفاء محمـد ، 
 اللعب الدرامي في تنمية الوعي المالي لدى طفل الروضة.

ـــى( 2013) غبـــيش رناصـــ  دراســـة وتوصـــلت ـــامج فعاليـــة إل  اللعـــب باســـتخدام مقتـــرح برن
 .الروضة أطفال لدى المدنية التربية سلوكيات و مفاهيم بعض تنمية في التمثيلي

 تفسير نتائج الفرض الرابع: .د
 أطفــال درجـات متوسـطي بـين إحصـائيا دالـة فـروق توجـديـنص الفـرض الرابـع علـى أنـه : 

المصــور  والســالمة األمـن ســلوكيات مقيـاس علــى والبعــدي القبلـي القياســين فـي التجريبيــة المجوعـة
،وللتحقق مـن صـحة البعـدي القيـاس لصـالح الـدور لعـب اسـتراتيجية باسـتخدام البرنـامج تطبيـق بعد

 إليجـاد داللـة الفـروق بـين متوسـطي الـدرجات T-Testهذا الفرض اسـتخدمت الباحثـة اختبـار ت 
 (.SPSS V.16وقياس مستوى الداللة باستخدام البرنامج اإلحصائي )
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 ( 8جدول )
 والبعدي القبلي القياسين في التجريبية المجوعة أطفال درجات متوسطي بين داللة الفروق

 والسالمة األمن سلوكيات مقياس على
المجموعة التجريبية  محاور المقياس

القياس القبلي ن 
=32  

المجموعة 
التجريبية القياس 

  32البعدي ن =

قيمة 
  ت 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال . 1
 في الشارع. 

1.97 0.41 5.86 1.57 5.24 
 دالة 

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال . 2
 المنزلفي 

 دالة 3.87 1.67 5.97 0.91 2.81

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال . 3
 في الروضة

 دالة  4.22 1.82 5.23 0.63 1.81

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال . 4
 علي االنترنت

 دالة 3.12 1.54 3.78 0.59 1.47

أصحاب المهن اللذين ترتبط . 5
 وظائفهم باألمن والسالمة

 دالة  5.12 1.87 4.23 0.67 1.66

 دالة 8.05 3.57 25.07 1.48 9.72 الدرجة الكلية 
 درجـــات متوســـطات بـــينيتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية 

 والســالمة األمــن ســلوكيات مقيــاس علــى القبلــي والبعــدي القياســين فــي التجريبيــة المجموعــة أطفــال
)ت( المحســـوبة أكبـــر مـــن قيمـــة )ت( الجدوليـــة عنـــد  القيـــاس البعـــدي، حيـــث كانـــت قيمـــة لصـــالح

 (،مما يشير إلى صحة هذا الفرض.0.01مستوى داللة )
كمــا يتضــح أن قــيم )ت( فــي محــاور المقيــاس جميعهــا دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة 

(،مما يدل على وجـود فـروق بـين المتوسـطين لصـالح القيـاس البعـدي، وترجـع الباحثـة هـذه 0.01)
ـــامج ســـلوكيات األمـــن  الفـــروق بـــين ـــة إلـــى أن برن المتوســـطين القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجريبي

فـي تعلـم تلـك  األطفـال والسالمة باستخدام استراتيجية لعب الدور كان له أثر واضـح حيـث سـاعد 
وتمثيـــل الواقـــع  األطفـــال الســـلوكيات لمـــا تتميـــز بـــه مـــن اعتمادهـــا علـــى التفاعـــل والمشـــاركة بـــين 

في تجنب المخاطر من خالل تقمصهم لشخصيات مثل المعلمة  األطفال تساعد المحيط بمواقف 
 واألم والطبيب وغيرهم، كما يوفر بيئة نشطة وفاعلة لعملية التعلم 
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 اســتخدام أنHui, &lau, 2006 ) ودراســة ) Sun, 2004 ))وقــد بينــت دراســة 
 ، اإلبـــداع وتنميـــة نشـــطة، بيئـــة إيجــاد علـــى يســـاعد الـــدور لعــب مثـــل الحديثـــة الـــتعلم اســتراتيجيات

 . واالبتكار التعلم دافعية وزيادة
علــى  األطفــال كمــا أن اســتراتيجية لعــب الــدور تعتمــد علــى العمــل الجمــاعي ممــا يشــجع 

( علـى فاعليـة لعـب Erbay & Dogru, 2010أكـدت دراسـة )المشـاركة فـي عمليـة الـتعلم ، فقـد 
 .األطفال الدور في تنمية مهارات التواصل االجتماعي الجيد لدى 

 فـي التمثيليـة األلعـاب اسـتخدام بضـرورة( 2014)الـرازق عبـد حسـين أسعد دراسة وأوصت
 فـي األطفـال  لـدى اإلبـداعي التفكيـر تطـوير فـي أهميـة مـن بـه تتمتـع لمـا األطفـال  رياض مناهج
 سنوات( 5-4) عمر

 نتائج البحث : ملخص
المجوعة الضابطة  أطفال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .1

، المصور ألطفال الروضة والتجريبية في القياس القبلي لمقياس سلوكيات األمن والسالمة
حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أصغر من قيمة )ت( الجدولية ،مما يشير إلى أن 

والسالمة متقاربة بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق سلوكيات األمن 
 .البرنامج

المجوعة الضابطة  أطفال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .2
 في القياسين القبلي والبعدي لمقياس سلوكيات األمن والسالمة بشكل عام .

 أطفال بين متوسطات درجات 0.05توجد فروق طفيفة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .3
المجوعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لمقياس سلوكيات األمن والسالمة في 

سلوكيات األمن والسالمة لألطفال في الروضة ، وربما ترجع تلك الفروق إلى المحورين الثالث 
يشتهم لتلك ومعااألطفال وضوح التعليمات داخل الروضة وارتباطها المباشر بسلوكيات 

 التعليمات.

 أطفال بين متوسطات درجات 0.05هناك فروق طفيفة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .4
المجوعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لمقياس سلوكيات األمن والسالمة في 

حول أصحاب المهن اللذين  األطفال الفروق إلى أن تعليم المحور الخامس ،وربما ترجع تلك 
ن كان تأثيرها محدود.تر   تبط وظائفهم باألمن والسالمة يمكن أن يتم بالطريقة التقليدية وا 
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المجوعتين الضابطة  أطفال هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .5
والتجريبية في القياس البعدي لمقياس سلوكيات األمن والسالمة بشكل عام لصالح 

جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية المجموعة التجريبية ، حيث كانت 
 .0.01وكذلك مستوى داللة  0.05عند مستوى داللة 

 في التجريبية المجموعة أطفال درجات متوسطات بينوجود فروق ذات داللة إحصائية  .6
القياس البعدي،  لصالح والسالمة األمن سلوكيات مقياس على القبلي والبعدي القياسين

مة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة حيث كانت قي
(0.01.) 

قائم على استراتيجية لعب الدور في اكساب أطفال البرنامج كان هناك أثر واضح لل .7
 .الروضة بعض سلوكيات األمن والسالمة

هناك حاجة ضرورية إلكساب أطفال الروضة سلوكيات األمن والسالمة لوقايتهم من  .8
 الحوادث المختلفة.المخاطر و 

اثبتت استراتيجية لعب الدور فاعليتها في تعليم أطفال الروضة المفاهيم والسلوكيات  .9
 .األطفال المختلفة المرتبطة بأمن وسالمة 

 البحث : توصيات
 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج توصي الباحثة بما يلي :

 والسالمة. ضرورة االهتمام بإكساب أطفال الروضة سلوكيات األمن .1
 بتعليم أبنائهم سلوكيات األمن والسالمة منذ الصغر. توعية األسر .2
 .التعاون بين األسرة والروضة في توجيه األبناء نحو تجنب المخاطر بصورها المختلفة .3
أهمية معرفة الوظائف المختلفة التي تقوم على أمنهم وسالمتهم وتقدير  األطفالتعليم  .4

 تلك المهن.
سلوكيات  األطفال  إلكساب األطفالإدراج برامج وأنشطة مختلفة في مناهج رياض  .5

 األمن والسالمة.
 األطفال على أساليب واستراتيجيات حديثة في تعليم األطفال تدريب معلمات رياض  .6

 السلوكيات المختلفة.

 البحوث المقترحة:
 األطفال يتعرض لها  بالمخاطر التي مورفاعلية برنامج إرشادي في توعية أولياء األ .1

 وسبل حمايتهم.
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فاعلية برنامج باستخدام القصص اإللكترونية في اكساب أطفال الروضة سلوكيات األمن  .2
 والسالمة في الشارع .

 حول سلوكيات األمن والسالمة لطفل الروضة. األطفال برنامج تدريبي لمعلمات رياض  .3
 

 المراجع:
، المركز 25، ع مجلة خطوة(: أخطار قد يتعرض لها الطفل، 2004أحمد السعيد يونس) .1

 العربي للطفولة والتنمية.
،األردن  تخطيط برامج تربية الطفل وتطويرها(. 2008أحمد محمد الزيادي ،وآخرون) .2

 :عمان، مكتبة دار الثقافة.
 التفكير تطوير في التمثيلي باللعب برنامج تأثير (.2014أسعد حسين عبد الرازق) .3

 التربية علوم مجلة .سنوات 5 – 4 بعمر األطفال  لدى اإلبداعي
(،ص 2(،ع)7، مج)الرياضية التربية كلية - بابل جامعة، الرياضية

 .196-185ص
فعالية برنامج مقترح قائم على اللعب التمثيلى فى تنمية (. 2015)أسماء أبوبكر محمود .4

رسالة ماجستير غير ، الروضةبعض المفاهيم السياسية لدى طفل 
قسم العلوم  -كلية التربية للطفولة المبكرة  -جامعة المنيا  ،منشورة

  التربوية )مناهج الطفل
، دار الكتاب سرة والمعلمة في التربية الصحيةمرشد األ  (.2010)كرام حمودة الجنديإ .5

  الحديث. 
 على قائم برنامج (. فاعلية2019محمد طه  ، وشرين جابر بسطويسي ) رفعت إيمان .6

 أطفال لدى الصحية الثقافة تنمية مفاهيم في العرائس مسرح استخدام
(،إبريل، 60التربية، ج) كلية - سوهاج جامعة ،التربوية المجلة الروضة،
 106-73ص ص 

 نحو واالتجاه األمان سلوكيات بعض (. تنمية2015زكي ) إيناس أحمد عبد العزيز .7
. والتربية الطفولة مجلة مقترح، تصور: الروضة طفل لدى ممارستها

 .382-339،ص ص  يناير (،7س) (،21ع)
، عالم  استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق(. 2009باسم الصرايرة ،وآخرون) .8

 الكتب الحديث وجدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،عمان، األردن.
 . دار الفكر للطباعة والنشر :عمان.النمو المعرفي(. 2003جابر عبد الحميد ) .9
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