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"فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار 
 طلب التسامح"قبول الفعال ل

 
 إعداد                                                         

 العطار سعد محمد نيللى أ.م.د
 مستخلص

وأعظم ، أكثر آمناً  تجعل أطفالنا - حديثةوية إن ُحبنا ألطفالنا ُيحركنا دوماً نحو إبداع برامج ترب

يحظوا بالقبول من كي ، وتقويم سلوكياتهم نحو األفضل، وُمعالجة عيوبهم، فاعلية نحو تصويب أخطائهم

 همعالقاتمن النجاح في  كنهماألمر الذي ُيم -بمجتمعاتهممقبولين متحضرين راقيين ا يبدووكي ، األخر

 .المستقبليةو، األنيةتهم حياة عامة في للنجاح بصف ويقودهم، مختلفةال

تدريب في نقص الوهو القصور  -بمجتمعاتنا الناميةالشائعة ن بين أكثر العيوب واألخطاء مو

الذي  الصادق األعتذارذلك  -طلب التسامحقبول االخر لل، العتذار الفعالا علي ثقافة سلوكياتأطفالنا 

أحترام مشاعر  تستند علي - ةأمنإيجابية مستمرة اجتماعية بعالقات فعلياً األحتفاظ من  مكن أطفالنايُ 

تلك الثقافة التي ، رغبة في األنتقاموال ، راهيةوالك، الضغائنو، حقادعن األ وتنأي -وحفظ كرامته، األخر

علي الصحة الخطيرة تجنب اثارها السيئة ل ؛صراعات والمشاجرات والخالفاتبإمكانها التصدي لل

 .سالمو أمنلعيش في ؛ لطلب التسامح قبول لتسعي و، لعقليةالنفسية والجسمية وا

في تدريب أطفال مقترح التعرف على فاعلية برنامج أنشطة موسيقية  :يهدف البحث الحالي إلى

 .لقبول طلب التسامح ؛سلوكيات االعتذار الفعالثقافة تنمية الروضة على 

 فروض البحث:

موعتي البحث وسطات درجات أطفال مجمتمن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل  -1

لصالح أطفال  ؛سلوكيات األعتذار الفعال مقياسالبعدي ل في القياسالضابطة والتجريبية 

 يرجع إلى تطبيق برنامج األنشطة الموسيقية المقترح.، المجموعة التجريبية

ريبية متوسطات درجات أطفال مجموعة البحث التجكل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -2

لصالح األداء ومجموعها الكلي االعتذار الفعال سلوكيات القبلي والبعدي لالقياسين من في كل 

 ترجع إلى تطبيق برنامج األنشطة الموسيقية المقترحة.التجريبية المجموعة أطفال  لذاتالبعدي 

                                           
 اإلسكندرية جامعة -األطفال رياض كلية -األساسية العلوم بقسم المساعد الموسيقية التربية أستاذ. 
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كل مجموعة التجريبية في التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال ال  -3

رجع يوالذي  ومجموعها الكليسلوكيات االعتذار الفعال  بمقياسالبعدي والتتبعي  القياسينمن 

 إلى بقاء أثر تطبيق برنامج األنشطة الموسيقية المقترح. 

جامعة -: عينة من أطفال الروضة بالمركز التربوي بكلية رياض األطفالطبق البحث على :عينة البحث

طفل وطفلة تمثل مجموعة ( 39) طفل وطفلة قسمت الي مجموعتين( 76)بلغ قوامها  -اإلسكندرية

الفصل  (2017 -2016) طفل وطفلة تمثل مجموعة ضابطة بالعام األكاديمي( 37و) تجريبية،

 الدراسي الثاني.

  المكونة من: طبقت أدوات البحث التالية أدوات البحث:

 إعداد الباحثة() . مقياس ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال لدى أطفال الروضة -1

 .برنامج األنشطة الموسيقية المقترح؛ لتدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال -2

 )إعداد الباحثة(

 :تمثلت حدود البحث الحالي في كل من حدود البحث:

 .جامعة االسكندرية -المركز التربوي للطفولة كلية رياض االطفال :الحدود المكانية -

 (.7201 -6201) الفصل الدراسي الثاني للعام االكاديمي :نيةالحدود الزم -

أنشطة مجموعة من تصميم و أختياريتمثل في  مجال األنشطة الموسيقية :الحدود الموضوعية -

ل األدوار يتمثلعب و -اإليقاعية العزف بآالت الفرقة -عنها اً حركيواالناشيد والتعبير  )األغاني

 (.بالقصص الموسيقية الحركية

ختيار الصادق واإبداء الندم  -1)تتمثل في  :االعتذار الفعالسلوكيات الموضوعية المرتبطة بالحدود  -

تحمل المسئولية تجاه  -2ة، مناسب وتعبيرات جسدية وصوتية بعبارات لألعتذار الوقت المناسب

 -4 ،، والوعد بعدم تكرار الخطأالمادية والمعنوية تزام برد الحقوقلاال -3،  التصرف الخاطئ

 ( تسامحالطلب قبول  -5،  تجاه المخطئدوث التعاطف ح

إل ى  ت النت ائجحي ث توص ل -بن ي عليه ا البح ث ذيالبح ث ص حة الف روض ال  ت نت ائجأثبت  البحثث: نتائج

االعت  ذار س  لوكيات  ف  ي ت  دريب أطف  ال الروض  ة عل  ى ثقاف  ة المقت  رح ةموس  يقينش  طة البرن  امج األفاعلي  ة 

 الفعال.

 توصيات البحث: 

 ثة بما يلي: توصي الباح

 الت ي  م ن الب رامج (وغيرها ،حركيةكمبيوترية،  ،مسرحيةفنية، ) متكاملة تربوية أنشطة برامج تصميم

الج امعي  التعل يم ثقافة االعتذار الفعال بدءا من مرحلة ري اض االطف ال وص وال لمرحل ةشأنها دعم  من
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 ،لقبول طلب التسامح ؛تمنح الفرص بين افراد المجتع ليعم السالم و لممارسة سلوكيات االعتذار الفعال

 . شر قيم المحبة والعفو والسالم والتسامح بين البشروتنت

 وم   دراءيهممعلم   و ،أولي   اء ام   ور االطف   الدورات تدريبي   ة ع   ن البرن   امج المقت   رح لتثقي   ف  عم   ل ، 

 .سلوكيات االعتذار الفعالهم ممارسات أب ، والموجهين، واإلخصائيين األجتماعيينالروضات

 ل  دعوة الب  احثين ف  ي تص  ميم ب  رامج م  ن ش  أنها تعل  يم الط  الب لف  ن  ؛لم  متمرات البحثي  ة والطالبي  ةعق  د ا

 االعتذار الفعال.

 وال   دورات التدريبي   ة الت   ي م   ن ش   أنها تثقي   ف معلم   ات الروض   ة واألخص   ائين  ،إقام   ة ورش العم   ل

 فعال.االجتماعين واولياء امور الطالب بكيفية ممارستهم وتطبيقهم لثقافة االعتذار ال

 الدراسات المقترحة للبحث: 

  اطفال الروضة لثقافة سلوكيات االعتذار الفعال ف ي تربي ة  أولياء امورالرشاد برنامج انشطة موسيقية

 اطفالهم تربية والدية سليمة.

  لدي المتعلم الصغير بمرحلة ري اض  االعتذار الفعالفاعلية برنامج انشطة موسيقية لتعزيز استراتيجية

 .األطفال
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Summary 

The Effectiveness of a Suggested Musical Activities Program in Training 

Kindergarten Children on Effective Apologies  

for Accepting Tolerance 
Attar -Prof. Nelly Mohamed Saad Al 

Our love for our children always drives us to create new educational 

programs- to make our children safer and more effective in correcting their 

mistakes, treating their flaws, and evaluating their behavior for the better, so that 

they are accepted by each other and become civilized and acceptable people in 

their communities. And lead them to success in general in their immediate, 

future lives. 
Among the most common faults and mistakes of our developing societies is 

the inadequacy and lack of training of our children in a culture of effective 

apology, for tolerance- a sincere apology that enables our children to effectively 

maintain positiv e and lasting social relationships based on respect for each 

other's feelings, Hatred, and the desire for revenge, a culture that can deal with 

conflicts, quarrels and disagreements; to avoid their serious negative effects on 

mental health, physical and mental, and seek to seek tolerance and live in 

security and peace. 

The current research aims at: To recognize the effectiveness of a 

proposed Musical Program in Training kindergarten Children to Develop a 

Culture of Effective Apology Behaviors; to Accept the Request for Tolerance. 

Research hypotheses: 

1- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

children of the control and experimental groups in the post- measurement of 

the measure of the behavior of the active apology for the benefit of the 

children of the experimental group due to the application of the program of 

the proposed musical activities. 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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2- There are statistically significant differences between the mean scores of the 

children of the experimental group in both the tribal and remote measures of 

the active apology and its total behavior in favor of the performance of the 

same group due to the implementation of the proposed program of musical 

activities. 
3- There are no statistically significant differences between the average scores of 

children in the experimental group in both the post- measurement and 

follow- up measures of the effective apology and its total behavior due to the 

effect of the proposed program of musical activities. 

Sample of the research:  

The research was carried out on a sample of Kindergarten children at the 

Educational Center of the Faculty of Kindergarten- Alexandria University- 76 

children were divided into two groups: 39 children and girls representing 

experimental group, 37 children representing a group Academic (2016- 2017) 

Second semester. 

Search Tools: The following search tools are made up of: 
1- A measure of the culture of the behaviors of effective apology in kindergarten 

children.      (Prepared by the researcher) 

2- The proposed music program; to train kindergarten children on effective 

apologies behaviors.   (Prepared by the researcher) 

Limits: Current search limits were: 

 Spatial boundaries: Educational Center for Children Faculty of Pediatrics- 

Alexandria University. 

 Time Limits: The second semester of the academic year (2016- 2017). 

 Objective boundaries: The field of musical activities is the selection and 

design of a range of activities (songs and songs and the expression of 

movement- playing instruments rhythmic band- the representation of roles in 

musical stories kinetic). 
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 The objective limits associated with the behaviors of effective apology: 1. To 

express sincere remorse and to choose the right time; To regrets appropriate 

physical and sound expressions and expressions; 2. To bear responsibility for 

wrongdoing; 3. To abide by the restitution of material and moral rights; (5) the 

application of tolerance). 

The results of the research: The results of the research proved the validity of 

the hypotheses on which the research was based- where the results reached the 

effectiveness of the program of musical activities proposed in the training of 

kindergarten children on the culture of effective apology behaviors. 

Search recommendations: The researcher recommends the following: 

 To design programs of integrated educational activities (artistic, play, 

computer, kinetic, etc.) of programs that will support the culture of effective 

apology from the kindergarten stage to the stage of university education to 

practice effective apologies; to accept the request for tolerance and to spread 

the values of love, pardon, Among humans. 

 Conduct training courses on the proposed program to educate children's 

parents, teachers, kindergarten principals, counselors and social workers on the 

most effective practices of apology. 

 Hold research and student conferences; to invite researchers to design 

programs that will teach students an art of active apology. 

 Organizing workshops and training courses that will educate kindergarten 

teachers, social workers and parents about how they practice and apply their 

culture of effective apology. 

Suggested research studies: 

 A program of musical activities to guide kindergarten children to a culture of 

effective apologies in raising their children. 
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 مقدمة:
 قاءيهدف لب ؛فن اجتماعي فهي ؛"وخلق وتحضرفن " اهبكونعد ثقافة األعتذار ت   االعتذار ثقافة
 م عنتن -راقية أيضًا  إنسانية سلوكيات أخالقية اعتبارهعد بأوت  ، البشربين اإليجابي التواصل عالقات 
 ؛مصارحتهاو ، مواجهتهال ؛ذاته مع  هصدقمدي و ، في تفهم ابعاد الموقف أو المشكلةمن يمارسها ذكاء 

وقوة  الشجاعةتمتع بقدر كبير من فمن تمتع بثقافة االعتذار ، الصادر منها بالخطأ قركي يعترف وي  
تجاه حمل المسؤلية القدرة علي تفشجاعته تتضح في االعتراف بالخطأ ، و  ؛الثقة بالنفسو الشخصية ، 

متضرر حقوق المادية والمعنوية للشخص الال وااللتزام برد، مخطئ ك هالصادر من التصرف الخاطئذلك 
وأستعادتها ، كرامتهعلي ظ الحففي ا مساعدتهو  ؛أحترام مشاعرهرغبة في و ، عن الضرر الالحق بهتعويضًا 

 -مع األخرسوية ة أمنة اجتماعيعلي بقاء عالقات  من المعتذر اً حرصوذلك  ؛عن طريق األعتذار الفعال
ولوم الذات ، االم نفسية لتأنيب الضميرصاحبها من وماي  ، رغبة في االنتقامبعيدة عن الضغينة والكراهية وال

 .عن الخطأ
أو شعور ، بال عقد - لق يتحلى به من تلقى تربية أخالقية سليمةخ  " هي ثقافة األعتذارما هي ف
قسوة الحياة  بعيدة عن -تحررةجيده كل من عاش في بيئة مدنية م  سلوك حضاري ي   وهي، بالنقص

 ". اتالغاببأو ، عيشها بعض الجماعات البشرية المتخلفة في الصحاريالتي ت، ئيةالبدا
  (.2016، )كريم شغيدل                                                                 

إال في شخصية عاقلة راقية  -ال يتوفر، أسلوب راق من أساليب التعامل الحضاري بين البشر وهي
  .والبغضاء بين البشر، في الشعور بالكبرياءينأدب اجتماعي  وهي،  ةمتزنة خلوق

 (.2015)عمر السيد الشريفي،                                                                
كما ان ثقافة األعتذار ت جنب من ي مارسها المخاطر والتهديدات النفسية والجسمية والعقلية الخطيرة 

دوثها، حال غياب تلك الثقافة الهامة والضرورية، وعدم الوعي بها؛ ونقص تقدير قيمتها؛ فهي المتوقع ح
ضرورة ال غني عنها ؛ لدعم وأستمرار روابط األخوة والمحبة والتسامح ؛ للتعايش في أمن وسالم بين بني 

                                                         البشر. 
تعد كثقافة حيوية وجوهرية يجب ممارستها، بل وتدريب أطفالنا عليها منذ الصغر  -ذارفثقافة األعت

؛ كي يتقنوا فنونها وقواعدها؛ ألحياء القيم األصيلة التي عرفتها مجتمعاتنا قديمًا ، وحثت عليها جميع 
 أدياننا السماوية المختلفة .

 ااال انه -ضروريًا وأساسيًا بالحياةامًا هعلى الرغم من كون ثقافة االعتذار تعد كمطلبًا ف ولألسف
التي من شأنها جعل األعتذار يتسم  -قصور واضح في التدريب علي سلوكياتها المتحضرة  ت عاني تمازال



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
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من قبول  الذي أ خطئ في حقه الشخص المتضرر مكن افعالية، وبأنه أعتذار صادق فعال ي  صدق والبال
 .من الشخص المخطئ طلب التسامح
، ممارستها إلي االن  إال أن هناك من يرفض ثقافة االعتذار الفعالممارسة لرغم من أهمية فعلي ا

 (.2009، رشا عرفة). ممارستهاأو ، فكرة تطبيقهاحتي وال يتقبل ، تقنهاوال ي  
فكثيرًا ما نسمع كلمات يرددها الكثيرون عبارات من حياتنا العامة  والدليل علي ذلك ما يتردد في

 من البشر 
لم أخطئ بل هو ، لن أتنازل وأعتذر له، من الصعب أن أعتذر وأ، أن أعتذرمستحيل  ثل:م
، ؟!!!كيف أتنازل واعتذر، موظف يعمل لديمجرد أنه لن أعتذر ، أنا أخطأت لكن لن أعتذر، المخطئ
 هكونإلى االعتذار ب الخاطئةالسلبية النظرة ى لنؤكد عل ؛التي تتردد على مسامعنامن العبارات  وغيرها

 ."وقلة حيلة، وهزيمة، ضعف"
التي ال ، م الرجالشي منشيمة و ، خلق من أخالق األقوياء"هو  :ليس ضعفًا بل علي العكس  عتذارفاأل
مكنها من فتلك الشخصية لديها من القوة ما ي  ، المتزنة القوية  إال الشخصية الراقية الشجاعة -تصف بهات
بكل أدب  مواجهة اآلخرين الكافية التي تساعدها علي لقدرةمن او ، بارتكابها الخطأ -واجهة النفسم  

 (.2013، )جهاد نعيم قمحية .؛ لألعتراف به  وشجاعة
فالتفكير والتصور الخاطئ بأن االعتذار عند الخطأ ي شكل حالة ضعف وهزيمة للشخصية: قد يكون 

ه في مواجهة الموقف، هو صحيحًا ألول وهلة، لكن واقع األمر، يكشف عن أن ثقة الفرد بنفسه، وشجاعت
الخلق الذي ينتشل اإلنسان من موقع الضعف الذي انحدر إليه بخطئه، إلى موقع القوة الذي يرتقيه 

 .باعتذاره، وبالتالي فإنه كسب وانتصار لإلنسان على المدى البعيد
كثيرون، وهو قدرة ي عد االعتذار بكونه هو "أحد الفنون البشرية التي ال يتمتع بها ال فما مفهوم االعتذار

 تتطلب علمًا وثقافة، وأدبًا، وفكرًا سديدًا، وهو قيمة عالية من قيم اإلنسان الراقي المتحضر المثقف" 
تعبير عن الشعور بالندم، أو الذنب على فعل، أو قول تسبب في ألم، أو إساءة، أو ضرر "وهو 

أو  ، وتضرر بذلك الفعللشخص آخر، في محاولة لطلب العفو والتسامح من الشخص الذي تأذى
" ؛ لذلك فهو "ثقافة راقية ال ي جيدها الكثيرون؛ بسبب عدة سلبيات تجتاح دواخلهم، فاالعتذار القول 

 تقويم لسلوك سلبي يجعل شجاعة الفرد في قمتها تجاه نفسه، وتجاه المجتمع.
 (.2015يلة قويقة، ( ، )ح2015( ، )عمر سيد، 2009)رشا عرفة،                                 

لق اجتماعي جيد هوو  والمشاحنات التي تنشأ نتيجة ، زيل التوتروي  ، سالمللتعايش ب ؛ايدعو  خ 
، يزيل الحقد والحسد بين البشرف، لي والتكبرصفة التعا وينفي عن صاحبه، دل بين البشرلالحتكاك المتبا

، االولي ةشأمنذ النكطفل  عليها ال إذا تعودإ -الفرد  صل إليهاوهذه المرحلة ال ي، ويعني االعتراف بالخطأ



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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ال تعذر -المبكرة أي بمرحلة الطفولة  ؛متقدمةالعمر البمراحل  تلك الثقافة وصعب تدريبه علي ،عليه وا 
 .للمبادرة به. ؛ويحتاج من صاحبه قوة نفسية هائلة، الخطأ المرتكبتجاه  فاالعتذار يعني تحمل المسئولية

 ال ، ف ال يقبل أن تكون ذاته في موضع اإلقرار واالعتذار أن الفرد رومن أسباب صعوبة االعتذا
، والمصيب في كل مواقفه، المحق دائمًا وأبداً يري نفسه  حب أنوي  ، ، يعترف على نفسه بالخطأ

ن كان في أعماق نفسه مدركًا لباطله وانحرافه، وتصرفاته والعصبية ال تسمح ، لكن العزة اآلثمة، وا 
 التدارك. وأ، لتراجعله با

  الثقافة العامة واألجواء االجتماع ة: قد تسود  المجتمع ثقافة التفاخر والت اهي، وأجواء العصب ة والمزايدات؛
مما يجع  األفراد منساقين ضمن هذا الت ار العام الذ   مأل نفوسهم  الزهو، و  ز ن لهم مواق  التصلب 

والتعالي على اآلخر ن. 

 قد تكون سبب من أسباب عدم االعتراف واالقرار بالخطأ  والشعور بالرفعة والتفوق:، التعالي
فإنه يأنف ويستثقل طلب ، أخطأ اإلنسان تجاه من يعتقد أنهم أقل منه شأنًا ومكانةإذا  خاصة

 المعذرة منهم.

 ا تتجلى في مثل هذه المواقفإنم، وحقيقة النبل والسمو، وفي الواقع فإن جوهر األخالق الفاضلة
وأرفع شأنًا ، نهأن يعتذر اإلنسان لمن هم أقوى مالكبير في  انه ليس الفخرإذ ، المرتبطة باالعتذار

سن التعامل ح   يلكن الفضل والمجد هو ف، أو تدفعه بهذا االتجاه، عليه ذلك تفرض الظروف فقد، ومنزلة
 .بمكارم األخالق تجاههمتزام لواأل ،أداء حقوقهمالحرص علي و ، مع الضعفاء، وخاصة 

  وهو ، البشر راق من أساليب التعامل الحضاري معأسلوب " :هوالفعال االعتذار مما سبق يتضح أن
، خطاءألرتكابه لإرغم  -صاحبه استمرارية عالقات الود والمحبةلق الذي يستطيع أن يكسب ذلك الخ  
 ؛ةطريقة فعال، كما ي عد كعن التهديدات والمخاطربعيدة  القات مستقبلية ناجحةع لتأسيس ؛ةوهو وسيل

 .(4/2/2015(، )ماهر زورة 30/8/2009رشا عرفة ))                        لقبول اآلخر لنا".

 أو الشعور بالندم على ما تم ارتكابه من قول ، اإلحساس باألسف نذكر منها :الفعال شروطعتذار ولأل
أو ، يأو عمل يعتبره مخجل ومؤذ ،خص بعد ارتكابه لفعلوهو تعبير عاطفي يشعر به ش، أو فعل

 ؛بما يدفع الشخص، فسواالستياء من الن، ويتحالف الندم عن قرب مع الشعور بالذنب، يفعن
عواقب أو خوف من ، وقد يكون بسبب ندم، في التصرف هأو فشل، لإلعراب عن أسفه لفعل سابق

واالعتذار ، االمتناع عن فعل شيء كرد فعل أو، الفعل نبما في ذلك معاقبته ع، أخرى مختلفة
    التسامح والغفران.لقبول طلب  التعاطف حفزالصادق يمكن أن ي  

                                          (2015، )حيلة قويقة،  (2015)عمر سيد ،          
طة غناء أنشممثلة في  وفن الموسيقى وأنشطتها بصفة خاصة، الفنون بصفة عامة لكونو 

تعد  لقصص الموسيقيةبا لعب األدوارأنشطة و ، الفرقة اإليقاعيةالعزف باآلت أنشطة و ، غاني واألناشيدألا
 ؛قبل اطفال الروضة علي ممارستها بشكل فطري وتلقائيي  سعيدة ممتعة سارة  خبرات موسيقية بأعتبارها



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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والناجحة المقبولة  الهادفة السلوكيةعلى العديد من الممارسات ويتدرب من خاللها  ،ليشارك في انشطتها
 .األعتذار الفعالسلوكيات ها من بينالتي و ، نااتاجتماعيًا وفق ثقافة مجتمعوالمرغوب فيها 

حقق ن ن  مكننا من خاللها أالسارة التي ي  و األداة التربوية الجادة  الموسيقي وأنشطتها بأعتبارو
أثبتت الدراسات التربوية الحديثة  حيث ؛ن واحداائدة في المتعة والف تحقيق المتمثلة في ؛المعادلة الصعبة

أكدت فقد ، المختلفة  إليجابيةألخالقية ااالتربوية قدرة الموسيقي علي تنمية العديد من القيم والسلوكيات 
الدراسات على أن تعلم األطفال من خالل البرامج التربوية وأنشطتها الناجحة، ومن بينها برامج 

يدعم التعامل باحترام مع اآلخر أيضًا؛ ويسعي؛ فحسب ، بل  عزز فقط ممارسة الفنونال ي   -الموسيقى
السلوكيات ممارسة حد من غير مرغوب فيها اجتماعيًا، وي  أو خبيثة ئة للتخلص من أي عالمات سي

ي من مشاعر التهديد والخوف والرغبة ف ت حدبالكبر واالنانية، و صف من يمارسها المرفوضة التي تالسلبية 
تحويل الشخصية من شخصية مرفوضة  فاللموسيقي قدرتها علياالنتقام، وغيرها من المشاعر السلبية، 

أجتماعيًا إلى شخصية محبوبة، ومقبولة اجتماعيًا، تتمتع باالتصال اإليجابي الفعال؛ وبمستوى وقدر عالي 
         .(Susan lynn, 2008, 8)، (Denis Oliver, 2007, 3)                           .من االحترام 

                                    
ومن بينها دراسة  المرتبطة بمجال الموسيقي وطفل الروضة التربويةكشفت العديد من الدراسات  وقد

طفل الموسيقى في أكساب  والتي توصلت نتائجها إلي فاعلية البرنامج (،2001)نيللي العطار اجرتها
 كما أسفرتمن القيم األجتماعية واألخالقية، ومن بينها قيم النظافة والنظام والتعاون ، لعديد لالروضة 

ببعض  تثقيف أطفال الروضةفي  عن دور الموسيقي( 2010)نيللي العطار، دراسة اخري أجرتها 
حضور  سلوكيات االيتيكيت المرتبطة باداب التحية واداب المقابلة واداب احترام المعلمة واالصدقاء واداب

فاللموسيقي قدرتها  واداب التعامل مع االقران وعدم السخرية منهم او التنمر عليهم ؛ الحفالت الموسيقية؛
علي تهيئة الطفل، وتدريبه على العديد من اآلداب الحسنة والسلوكيات المرغوبة؛ لقدرتها كطريقة أكثر 

ب فيها و المرغارسة سلوكيات التحضر بهجة وبساطة، وجاذبية، وسهولة، ومقدرة في تدريب الطفل علي مم
بالطرق التقليدية الشفهية؛ فمن خالل مواقفها وخبراتها وانشطتها ن هيئ للطفل  ها للطفلمقارنة بتعليم -

ن بيئة آمنة مبهجة ثرية تبعث على نفوس األطفال السرور، وتعزز الخبرة لديهم، وتمكنهم مله ر ون وف
 .المختلفة بسعادة وسهولة ويسرواالجتماعية اكتساب القيم الثقافية 

الجوهرية التي  المرحلةتعد بكونها هي المرحلة الحيوية الهامة و ال مرحلة رياض األطفأن  وبما
الخبرات العديد من نحو تعلم سليمة مكن من خاللها تدريب أطفال الروضة على تكوين اتجاهات إيجابية ي  

 رة التدخل بتصميم برنامج تربوي موسيقي قد يسهم فيضرو لذا تري الباحثة ؛  النافعة المفيدةالتربوية 
تدريب اطفال الروضة علي ممارسة سلوكيات االعتذار الفعال التي تعد بكونها غاية في االهمية 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 

583 

حياة األطفال ؛ لكونها ت مكنهم من نشر قيم التسامح والعفو والغفران في جو تلك الفترة من والضرورة في 
، والتخلص من مشاعر التهديد  بين األطفال والسالماالمن واالمان محبة و اليسوده المتعة والسعادة و 

يمنح المخطئ فرصة التخلص من العديد من المشاعر السلبية الناتجة ؛ فاألعتذار  والرغبة في االنتقام
عن الخطأ؛ كالخزي والعار الناتج عن تأنيب الضمير تجاه التصرف الخاطئ، ولوم الذات، والتخبط في 

المبررات الكاذبة، والقلق والتوتر المصاحب للخطأ، بسبب عدم مواجهة الذات، وغياب السيطرة ادعاء 
   من جراء الخالفات والخصومات المتكررة بتلك المرحلة.   عنها الغضب الناتج  علي إدارتها والتحكم في

  (2000(، )حسن الصفار )2016)إبراهيم العبيدي، 
قوة االعتذار تكمن في أنها جزء من  ( علي أن2015لعريمي، فقد أكد )حالني الجمالي، محمد ا

الخصال المحمودة؛ فعالقاتنا ال تخلو من المشكالت واألخطاء، ولكن االعتذار الفعال هو وسيلتنا التي 
إلى طرق التصرف  تدريبهيوجه ت مكننا من الحصول على التسامح والعفو الصادق عن تلك األخطاء، و 

ه بأن لديه ظهر وت، اآلخرينلدي  جيد انطباع إيجابي هلتمنح، ها في بناء شخصيتهتي يحتاج إليالحسن ال
بالقبول ، ويحظي أكثر قبواًل واحترامًا لدى اآلخرين ليبدوا ؛مع األخربنجاح  لذاته في تعاملهإدارة ناجحة 

 واالستحسان االجتماعي منه ، فيحيا أمنا مطمئنًا في سالم.
 : كل مما يأتيخالل مشكلة البحث الحالي من  أنطلقت: مشكلة البحثاألحساس ب

الميدان التربوي  أن -عام(25)أستمرت خالل فترة عملها التي  الحظت الباحثة: مالحظة الباحثة -أ
تدريب أطفال الروضة على  يسعي الي هادف ج تربوي مقصودمن منهيخلو بمرحلة رياض األطفال 

 لكونها، بين البشر وأحتياجاً الثقافات تطلبًا وضرورة  أكثربين تعد من التي  -األعتذار الفعالثقافة 
الكبر والتخلص من القيم السلبية للعنف والغضب و ، نشر قيم التسامح والعفو والمحبة والسالم تهدف إلي
، بمؤسسات المجتمع الحديثسائدة  تي باتتالتلك القيم السلبية المنتشرة  -الرغبة في األنتقاموالتعالي و 

بسبب الضغوطات والصراعات والخالفات والمشاجرات التي تتطلب سات رياض األطفال ومن بينها مؤس
حثت و ، نادت بها االديان السماوية المختلفةقيم تلك الثقافة وما تحمله من لتطبيق  ؛السريعمنا الرجوع 
أحترام اة التقاليد االجتماعية المنشودة القائمة علي مراعاالجتماعية واالعراف والعادات و طر عليها اال
 تقبل األخر.؛ لالمشاعر

القادرة و ، تدريب أطفالها علي ثقافة سلوكيات األعتذار الفعال المعلمة الواعية بأهميةفإن وجدت 
جاءت إن وجدت ف -قليلةنادرة بصورة لتلك األنشطة  جاء تقديمها، الداعمة لهااألنشطة تقديم علي 

وال تؤهل الطفل ، وغير مكتملة القواعد، مدروسة غيرمنقوصة ، عفوية، مرتجلة عشوائيةبمحض الصدفة 
اإللقاء مجرد على  فاألنشطة إما تعتمد ؛بطريقة صحيحة األعتذار الفعال سلوكياتتطبيق للوصول إلى 

م ووجدانهاالطفال  القريبة الي عقولو المبهجة المحببة و السارة األنشطة الحسية  بعيدة عن توظيفو والتلقين 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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للتدريب علي مثل  ؛انشطة الموسيقيمثل النشطة السارة القريبة لوجدان الطفل فهناك ندرة في توظيف ا
 ، وفاعلية ،  اً أثر  أقل شفهية قليديةوجدت تاالنشطة  فإن وجدتاالمر هذه الثقافة وسلوكياتها الفعالة 

 أو، جاذبةتلقينية غير أنشطة كونها ل ؛عرضة للنسيانتصبح ف،واضعف ثباتًا في عقول وقلوب أطفالنا
تأثير أكبر للطفل علي عكس انشطة الموسيقي التربوية السارة الممتعة التي من شأنها أن تحدث  شيقة

 .التقليديةواأللقاء  مقارنة بطرق التلقينبالعلى سلوكيات الطفل بكثير 
 ،باللساناالسف لمات قول ك مجردبلديهم فقط  رتبطتمعلمات رياض االطفال  لدي اإلعتذارثقافة ف

أعتذار منه  جعلاالمر الذي ي ،ألعتذارالمعبرة عن هذا القواعد والسلوكيات الصحيحة با متهدون معرف
عدة سلوكيات تعبر بصدق اال من خالل  -التسامح اليحدثو ، فكلمة االسف وحدها ال تكفي ؛فعالغير 

 اعتذاريصبح ل ؛ل األعتذارو قبتم كي ي ؛يتم التدريب عليهاصادق له شروط فعال اعتذار عن حدوث 
 ، وستوالي الباحثة عرض امثلة لذلك . يسمح بقبول طلب المعتذر للتسامح ؛فعاالً 

 )508 -494 :144 :2001 Psychol,Aug Soc (Takaku SJ. 

الدراسات العديد من  عنهاسفرت  في ضوء ماأنطلقت مشكلة البحث الحالي أيضًا  الدراسات السابقة -ب
 أنتشاربين و ، وسلوكياته، الفعال األعتذارثقافة ممارسة م عدبين عالقة أن هناك ن عالتربوية الحديثة 

العديد أكدت  فقد، والصراعات، للمشاجراتاالنتقام المصاحب الرغبة في العنف والعدوان و  سلوكيات
 -Ashy,Majed,Mercurio,Andrea E., Malley) ومن بينها دراسة كل من، من الدراسات

Morrison, Kathleen, Mar2010: 17- 20,10), (James R, Dvisa Gregg J. 

Gold, 2010, 2010: 10, 31. 392- 397), (Proc Natl Acad Sci 

USA,Mccullough, ME Pederson EJ, Tabak BA, Carter EC, 2014.) علي أن 
لدي البشر الذين ، مصاحبة للمشاجرات والخالفات والصراعاتجاءت  التي حدثتالعديد من الجرائم 

، الفعال األعتذارسلوكيات التدريب علي  في ولديهم أهمال ونقص، األعتذارثقافة  أهميةقدرون ال ي  
، العدوان دي الي سياساتأ، مثل هذه الثقافةان أهمال التدريب علي نتائج الدراسة  أظهرت فقد

أكدت جميع الدراسات التربوية بهذا المجال علي قدرة األعتذار  كما، واألنتقام، والدعوة إلي العنف
، الخالفاتو ، صراعاتلتهديدات والمخاطر الناتجة عن الالحد من او ، والمشكالت، حل النزاعات علي

مما أدى إلى غياب ، بالروضات والمدارسحقًا مهجورة  باتت ثقافة االعتذارف، المختلفة والمشاجرات
ذلك ما و ، مع اآلخراالعتذار الفعال الصادق سلوكيات التعامل بأساليب االحترام المرتبطة بممارسة 

نتيجة لعدم  ؛والغضب الناتجة عن الخالفات والصراعات بين الطالب، حاالت العنف أسفرت عنه
زيادة اإلساءات اللفظية والبدنية بين الطالب  ظهرت في صورةوالتي ، لمشاعر األخراالحترام والتقدير 

ي العالقات معظم األحيان إلي قطع ف التي تسببت فيو ، الصغار بالروضات خالل المشاجرات
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في توجيه دور المعلمين أداء  كما أظهرت نقص، االجتماعية المرتبطة بعالقات الصداقة والمودة
 ب دور القدوة فيغيافبالتالي و  الضرورية الهامة ، وتدريبهم علي تلك الثقافة المتحضرة، طالبهم
، عتذار الفعاللثقافة االممارستهم الطالب في ضعف و ، أدي إلي قصور ؛األعتذار ممارسةتطبيق 

 اقرانهم.مع  لممارسة تلك الثقافة وعدم دعمهم بألنشطة
أدى إلـى مزيـد مـن  بمـا -والعنف بين الطـالب، األمر الذي أدى إلى تفشي روح المشاجرة والتخريب 

 تأسـفر و ، لغياب الوعي بأهميتها االعتذار ثقافةور بالذنب إزاء عدم ممارسة حاالت الغضب والخزي والشع
م بـاحترام مـع أسـاليب تعـاملهتطبيـق فـي  هموقصـور ، الصحيح عتذاراأل سلوكياتاء الطالب لعن ضعف أد

االحترام بسلوكيات فتقادهم المعرفة وذلك؛ ال ؛بالروضةهم نظرائأو حتي ، من يكبرهم سنًا سواء مع معلميهم
 . االعتذار الفعالالتي من بينها سلوكيات 

                       (Carla sun99est, 2008, 1 ،)(Mary Mitchell, 200 4, 12).  
 ,Edens( 175 -11، 2012ك دافيدر )، و ج. إيددنز  كـل مـن أجراهـاأخـري دراسـة كما أسفرت 

J. Davis, K:. ستاذ في علم النفس بجامعة تكساس األM.A وك دافيز الزميل بذات الجامعة ، ، 
ـــات  عـــن ـــل البيان ـــائج تحلي ـــين بعـــض المجـــرمين مـــن نســـب ســـمات االعـــتالل الب المرتبطـــةنت نفســـي ب

، والتـــي واالســـتقرار الثبـــاتعـــدم و تصـــنف الـــي مشـــاعر عـــدم الراحـــة،  -المخطئــين المصـــابين باالضـــطراب 
مـن المجـرمين المخطـأ فـي حقهـم تعطي مؤشر قوي نحو العواقب الوخيمة والخطيـرة المحتمـل صـدورها مـن 

 (.Edens, J. Davis, K: et al, 2012, 11- 175).لديهم عتذار مقبول أ في حال عدم حدوث 
 -215 ,2012)إ .روزنددز هددايو ت . جلددوفي ، جراهــا كــل مــنأخــري أ أكــدت دراســة حديثــةكمــا 

223)Gilovich, T, Rosenz heig, E  بــداء النــدم يعــدان كعناصــر علــي أن الشــعور باألســف، وا 
 الوظـــــائف عالقـــــات الصـــــداقة، والنجـــــاح فـــــي العلـــــم، والحصـــــول علـــــى، ودوام أساســـــية هامـــــة؛ الســـــتقرار 

 .المستقبلية
                                   (Gilovich, T, Rosenz heig, E, 2012, 215- 223 .) 

 -175، 2012ج. إيدنز، ك. دافيز) السابقة ومن بينها دراسةكشفت البحوث والدراسات وكذلك 
181 )Edens, J, Davis, K ر المخطئ في عن أن تعبيرات الوجه والجسد تؤثر على مواقف البش

حقهم، وبالتالي تؤثر على نتائج قراراتهم المرتبطة بالعفو، والتسامح، والغفران، في حين أن الندم قد يقلل 
سمة )ابداء الندم( يؤثر على االعتالل الالذنب الذي يؤثر على قرار المسامحة، والغفران فغياب هذه 

 ,Edens, J) بول طلب التسامح معه.وعدم ق النفسي، ويقود إلى عدم التعاطف مع الشخص المخطئ

Davis, K: etal, 2012, 175- 181.) 
 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 تجربة البحث االستطالعية: -ج
ة التابعة الدار الباحثة دراسة استطالعية علي عينة من أطفال روضة كليواباترا التجريبية، طبقت

طفل وطفلة هدفت ( 40)ها بلغ قوام ،بمحافظة االسكندريةشرق التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم 
البالغ اعمارهم  KG2الدراسة االستطالعية إلى "التعرف على مدى معرفة أطفال الروضة المستوى الثاني 

 .سنوات بسلوكيات االعتذار الفعال (7 -5)من 
ووعيهم بسلوكيات االعتذار الفعال  ،وقياس مدى معرفة أطفال الروضة ،وبإجراء التجربة 
  :دب المرتبطة

بداء ،عتذارار الوقت المناسب لألأختي -1 ، بإيماءات الوجه والجسدوالندم الصادق  ،ر األسفمشاع وا 
أو ما  ،االعتذارو  االسف كلماتبنطق نظرات العين المعبرة عن االسف قبل البو ، وبنبرات الصوت 

  .من اخطأنا بحقهحق  فيشابهها 
 والنية الصادقة ،عاله وتصرفاته الخاطئةطفل الروضة باهمية تحمل المخطئ للمسئولية تجاه أف معرفة-2

 .رد الحقوق المعنوية والمادية الصحابها المتضررينفي 
دم بعوعد أو معنوية أو كالهما معًا، وال سواء مادية رد الحقوقب تزاملاأل طفل الروضة باهمية معرفة -3 

 .تكرار التصرف الخاطئ مرة اخري
 ب التسامح.لقبول طلتمهيدًا  ؛بحقه أخطأنا نب منمن جابأهمية حدوث التعاطف  الطفل معرفة -4
 .معهأمنة ؛ لبقاء عالقات سوية من الشخص المتضررطلب التسامح  معرفة الطفل باهمية -5

اتضح خالل نتائج التجربة االستطالعية غياب معرفة األطفال بسلوكيات ثقافة االعتذار الفعال، 
االعتماد عليه  وي هادف مقصود يمكنكم من خاللهوبسؤال معلمات رياض األطفال هل هناك منهج ترب

أتضح عدم وجود منهج تربوي  -علي ثقافة سلوكيات اإلعتذار الفعال أطفالكم بمرحلة الروضةفي تدريب 
مقصود يهدف إلى تدريب أطفال الروضة على هذه الثقافة الجوهرية الحيوية الهامة أو برنامج انشطة 

، كما أتضح للباحثة ان معرفة المعلمات لهذه السلوكيات تعتبر معرفة المرتبطة بثقافة االعتذار الفعال
 اتقتصر فقط علي مجرد توجيه الطفل إلي نطق كلمات األسف فقط دون غيره ،وغير مكتملة ،منقوصة

حتي وان كان الطفل  -أو الخروج من المشكلة ،لخروج من المأزقمجرد ال ؛عند الخطأ ،من السلوكيات
بنطق  -كي يتخلص الطفل من خاللها من المشكلة ؛فاألعتذار مجرد وسيلة ؛ه مخطئعلي غير قناعة بأن

فتلك ؛ ودون ان يعبر عن ندمه الصادق تجاه تصرفه الخاطئ، بها  دون ان يشعر حقاً  األسف كلمات
او  ،إما لتجنب العقاب ؛الثقافة تتمثل لدي األطفال في مجرد نطق كلمات باللسان تعبر عن االسف

دون أن يحرص  -فالطفل قد يقدم االعتذار ،أو معنوي يحبه ،الحرمان من شئ ماديعقاب باللتالشي 
 أو ،ودون تعويض المتضرر عن الخطأ ،ودون تحمله مسؤلية خطأه ،علي عدم تكرار الخطأ مرة أخري



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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تعاطف حدوث ودون حرصه علي ان يحصل علي ؛ المتضرراالذي الذي لحق ب تحمله للمسؤلية تجاه
 .لضمان قبول طلبه للعفو والتسامح ؛ارتكب بحقه الخطأ ل منمن قبصادق 

كخطوة أولية في تدريب أطفال  ؛اجراء البحث الحاليب ضرورة التدخلاالمر الذي دعا الباحثة الي 
لنشر قيم  ؛خالل برنامج أنشطة موسيقية يسعيبشكل مقصود الروضة علي سلوكيات األعتذار الفعال 

مرحلة رياض االطفال المسؤلة عن تكوين  اال وهي -من أهم مراحل الحياةالعفو والتسامح بمرحلة تعد 
وتدريبها علي ممارسة القيم والسلوكيات االيجابية التي ستبقي معه طيلة حياته  ،شخصية الطفل

 .المستقبلية
 مشكلة البحث:

  ت ما أسفرت عنه القراءات بالمراجع والدراسا و ،في ضوء جميع ما سبق من مالحظة الباحثة
وما كشفت عنه نتائج الدراسة االستطالعية للبحث الحالي يمكننا القول بأننا بحاجة ماسة  ،السابقة

 ؛، لديهم وضرورية إلى تدريب أطفال الروضة الصغار على ممارسة ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال
عالقاتهم وتسهم في مساعدتهم على بقاء  ،بالصورة التي تظهرهم بشكل أكثر تحضرًا واحتراماً 

  .وأمنا وسالم وودًا وتعاطف وتسامح ،االجتماعية بشكل أكثر تحضر

                                                   (Teresa Kathryn Grising, 2008, 4.) 
 وبناًء عليه فقد حددت مشكلة البحث الحالي في التعرف على:

طفال الروضة على ثقافة سلوكيات االعتذار "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أ
 .التسامح"طلب الفعال لقبول 

 وبناًء عليه فقد ُحددت تساؤالت البحث الحالي في األسئلة التالية :
 أسئلة البحث:

 ما سلوكيات االعتذار الفعال المرغوب تدريب أطفال الروضة عليها لقبول طلب التسامح؟ -1
الذي يمكن أن يسهم في تدريب أطفال الروضة على ثقافة  ما أنشطة البرنامج الموسيقي المقترح -2

 سلوكيات االعتذار الفعال؟

 ما فاعلية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح في تدريب أطفال الروضة على ثقافة سلوكيات األعتذار -3
 التسامح؟طلب الفعال لقبول 

 : فروض البحث
ات أطفال مجموعتي البحث الضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل متوسطات درج -1

، لصالح أطفال المجموعة التجريبية ؛سلوكيات األعتذار الفعال بمقياسالبعدي  قياسوالتجريبية بال
 برنامج األنشطة الموسيقية المقترح. التدريب علييرجع إلى 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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كل من  البحث التجريبية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال مجموعة -2
التدريب االعتذار الفعال لصالح األداء البعدي ترجع إلى  سلوكيات بمقياسالقبلي والبعدي  القياسين
 برنامج األنشطة الموسيقية المقترحة.علي 

التجريبية في كل من  المجموعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال  -4
االعتذار الفعال ترجع إلى بقاء أثر تطبيق برنامج سلوكيات  بمقياساألداء البعدي والتتبعي 
 .األنشطة الموسيقية المقترح

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث الحالي إلى: 

لتسامح، ا طلبقبول التعرف على سلوكيات االعتذار الفعال المرغوب تدريب أطفال الروضة عليها؛ ل -1
لمرتبطة بمجال ثقافة األعتذار الفعال، وتتم بمراجعة االدبيات، والدراسات، والمراجع، والبحوث ا

 ومجال الموسيقي وانشطتها التي تالئم طبيعة المرحلة العمرية لطفل الروضة.
 )إعداد الباحثة( تصميم مقياس سلوكيات االعتذار الفعال لدي أطفال الروضة.  -2
ى سلوكيات بناء برنامج األنشطة الموسيقية المقترح الذي يهدف إلى تدريب أطفال الروضة عل-3

 إعداد الباحثة()             االعتذار الفعال؛ لطلب قبول التسامح. 
قياس فاعلية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات األعتذار  -4

 الفعال؛ لطلب قبول التسامح.
 : أهمية البحث

 : تبدو أهمية البحث الحالي فيما يلي
 ظريةمن الناحية الن : 

مرحلة رياض األطفال  أطفال وتأثر بها، واقعية حيوية سادت في مجتمعنا مشكلةالبحث يصف   -
سلوكيات لبمرحلة رياض األطفال  طفالتتمثل في عدم معرفة هؤالء األوالتي ، أيضاً  المدارسطالب و 

غير والتعامل ، في طرق التصرف إلى نقصبهؤالء االطفال  األمر الذي يؤدي، االعتذار الصادق الفعال
تجاه المواقف التي تستدعي بالتالي فشل الطفل للتصرف السليم و ، في مواقف تستحق األعتذارالصحيح 
مشاعر الغضب والكراهية تأجج أدي إلي و ، والمشاجرات، والخالفات، زيادة الصراعاتمما أدي ، األعتذار

ساءة و ، لفظية من إساءة -بأشكالهالعنف ممارسة التي تقود أطفالنا إلى  لى ، بدنيةا  المعاملة سوء مظاهر وا 
تسهم في بناء عالقات يمكنها أن هذا البرنامج كخطوة قد صمم و  ؛في العالقات االجتماعية مع أقرانهم

خالل  منوذلك ، بين االجيال الواعدة سالموال المحبة واألمن قيم التسامح ، و نشرب -، من جديدالصداقة 
 .تقديم أعتذار فعال



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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وتشجيع الدور ، تطلبات الحياة اليوميةإلى إشباع مبرنامج المقترح لألنشطة الموسيقية ال يسعي -
، العفو االجتماعي طلب رغبة في، في مجتمعهم وفقًا لثقافة المجتمع وتعاليم الدين ألطفالالمتوقع من ا

 سالم.و ، وطمأنينة، في تسامح وأمنوالتعايش 
 من الناحية العملية: 

 : الناحية العملية أيضًا فيما يليتنبع أهمية البحث من 
 بالقصص ولعب األدوار -والعزف -تصميم برنامج أنشطة موسيقية قائم على أنشطة )الغناءإن 
 : يسعى إلي( الحركية الموسيقية

السارة وأنشطتها ، الفعال خالل خبرات الموسيقي تذاراالعسلوكيات تدريب أطفال الروضة على  -1
واقل ، يجعل من تلك الخبرات لديه خبرات أبقى أثراً  ؛لللطفكأمر مفيد  عدي  وهذا  -المختلفةالجذابة 

 ؛ مملةو غير شيقة بطرق دريبه عليها في جو يسوده المتعة والسعادة بداًل من ت -عرضة للنسيان
 .فتصبح غير مجديةتقليدية ؛ 

ح يمارس وجود مجتمع متسام ، أمر يؤدي إليالفعال العتذار ا سلوكياتدعم ثقافة المساهمة في  -2
 لترسيخ ؛والفرد بالمجتمعات األخري، الواحد المجتمع ال غني عن ممارستها بين أبناء -جوهريةثقافة 
 ؛فالبدء بمرحلة رياض االطفال ؛راقيةلحياة هادئة ال غني عنه ضروري هام مطلب ت عد كأخالقية قيم 

الشخصية فمن شب علي شئ  نفي مرحلة تكويتحضر مثااًل لل أطفالنايبدوا  بأن تسمح ؛مرحلة الناشئة
بعيدًا  تحضر وارتقاءأمن و لبقاء المجتمع في  ؛وتبقي قيم االمن والسالم والتسامح الداعمة، شاب عليه

 .اتعن المخاطر والتهديد
مرحلة رياض األطفال إلى أهمية بتدريس الوطرق والبرامج مناهج الين على تصميم جذب انتباه القائم -3

ثقافة ب ترتبطسلوكيات يهدف إلى تدريب أطفال الروضة على  -دفهامنهج تربوي مقصود  تصميم
أهم مهارات التواصل االجتماعي الفعال؛ لبقاء التسامح باعتبارها إحدى لطلب  ؛الفعالاالعتذار 

 العالقات بشكل ايجابي.
المتمثل  لتربوي الهامولكن لدورها الوظيفي ا ؛النظرة للموسيقي بكونها ليست مجرد أداة للترفيه والتسلية -4

في تدريب أطفال الروضة علي كافة السلوكيات االيجابية لثقافتنا والتي من بينها ثقافة سلوكيات 
المتعة الصعبة المتمثلة في حدوث معادلة البأسلوب سهل شيق مبهج وممتع يحقق االعتذار الفعال ، 

 والفائدة في أن واحد.
 سلوكيات ممارسة ثقافة روضة علىرحلة المبهم بتوجيه معلمات رياض األطفال ألهمية تدريب طال -5

بوا على قيم العفو ليش   ؛نشأتهم منذوالعفو  التسامحوقبول طلب ، للتعاطف ؛المؤدية الفعالاالعتذار 
 بقاء العالقات.الحرص علي والتسامح واالحترام و 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 في اوفوائده اأهميتهترسيخ و ، االعتذار الفعال سلوكيات ممارسةة على تدريب أطفال الروض -6
مشاعر الغضب والحقد والكراهية الناتجة عن الخالفات والمنازعات والمشاجرات ،  التخلص من

 .والسالم ، والتسامح والصداقة ،األمن ، والمحبة ،وأستبدالها بمشاعر ايجابية مثل مشاعر 
دارتها، األطفال على ترويض النفس تدريب -7 بمواجهة النفس ومصارحتها ومراجعتها ومحاسبتها ، وا 

ه وتحمل، واقراره، تدريبه علي الشجاعة في مواجهة االخر لألعتراف بالذنبو ، رفة المخطئلمع
السلبية من لوم النفس أو لبعد عن األفكار وا، والوعد بعدم تكرار الخطأ، لمسؤلية تجاه تصرفه الخاطئل

ه لحدوث تعاطف تجا تعويض المتضرر ماديا أو معنويا وطلب العفو والتسامحب ؛تأنيب الضمير
 فوائده.كسب و ، االعتذار الفعال لقدرته علي تقديم ؛المخطئ

كأداة  ستعانة بهلال، كأداة مساعدة لكل من اآلباء واألمهات والقائمين على تربية الطفليعد هذا البحث  -8
 ااالعتذار الفعال التي تساعد أطفالهم على أن يبدو سلوكيات علي أطفالهم  تدريبفي  تربوية تسهم

 لديهم الشجاعة والمواجهة والثقة بالنفس -رحماء -راقيين -متحضرين -محترمين -صادقين -أذكياء
شر وتنت، والوئامالمحبة سود وت ؛المجتمعليحظوا بقبول  ؛مع اآلخر قادرين علي اثارة مشاعر التعاطف

 قيم السالم بين أفراد المجتمع المتحضر.
 : حدود البحث

 : فيما يلي تحدد البحث
 جامعة اإلسكندرية. -كلية رياض األطفال -المركز التربوي للطفولة: نيةمكاالحدود ال: أوال 

  ًالمستوى الثاني الروضة ب أطفال: بشريةالحدود ال: ثانيا(KG2 ،)( 7 -5) البالغ أعمارهم من
طفل وطفلة  (37) ،بالمجموعة التجريبية طفل وطفلة (39طفل وطفلة ) (76)قوامهم البالغ و ، سنوات

 .بالمجموعة الضابطة

  ً23/2الفصل الدراسي الثاني من ( 7201 -6201)العام األكاديمي : نيةزمالحدود ال: ثالثا /
  .دقيقة( 54) حوالي ت كل جلسةثالثة أشهر لقائين أسبوعيًا بلغ بواقع 21/5/2017إلى  2017

  ًي األغان غناء)أنشطة تمثلت في كل من : الموضوعية المرتبطة باألنشطة الموسيقيةحدود ال: رابعا
دور  تمثيلبلعب االدوار أنشطة و ، الت الفرقة االيقاعيةبا العزفأنشطة و ، والتعبير الحركي عنها

 (.الحركية القصص الموسيقيةاحداث ب

  تمثلت في سلوكيات مرتبطة بكل مما : االعتذار الفعالسلوكيات الحدود الموضوعية المرتبطة بثقافة
 :يلي

بايماءات الوجه والجسد وبنبرات الصوت تعبيرا الندم واألسف  مشاعر بداءختيار الوقت المناسب إلإ -1
 وصوال لنطق كلمات تعبر عن االسف. ،الفعل الخاطئالمرتكب أو إزاء الذنب عن الندم 
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 .الخاطئه تصرفتجاه  تهمسئوليالمخطئ تحمل اعالن  -2

  خطأ.من التعويض المتضرر و  ،مرة أخري االلتزام بالوعد بعدم تكرار الفعل الخاطئ -3 

 .التعاطف -4

 .حتسامال قبول طلب -5

 : منهج البحث
لمناسبته لطبيعة البحث الحالي القائم علي  ؛ذو المجموعتين تم أستخدام المنهج شبه التجريبي

واالخري تجريبية يطبق عليها  ،المجموعتين أحداهما ضابطة يطبق عليها محتوي البرنامج بطريقة تقليدية
 .ةالمقترح برنامج األنشطة الموسيقية

 : ممثلة في كل من بحثادوات المن د تم تصميم عد :أدوات البحث

 ( )إعداد الباحثة  .سلوكيات األعتذار الفعال لدي أطفال الروضة مقياستصميم  -1

. لتدريب أطفال الروضة علي ثقافة سلوكيات األعتذار الفعال ؛بناء برنامج األنشطة الموسيقية المقترح -2
 ()إعداد الباحثة               

 :.للتحقق من تجانس عينة البحث وتكافؤها تم تطبيق كل منو 
)إعداد محمد  واستمارة المستوي االجتماعي واالقتصادي، )إعداد إجالل سري(  أختبار الذكاء 

للتحقق من  ؛تجريبيةالضابطة و الالبحث  علي افراد مجموعتي عباس المغربي ( وقد طبقت تلك االداتين
 بمجموعتيها ضابطة وتجريبية.عينة انس أفراد الوتج، تكافؤ

 : إجراءات خطة البحث
 ومـــا تضـــمنته مـــن والدراســـات التربويـــة العربيـــة واالجنبيـــة ، والبحـــوث، واألطـــر النظريـــة، دراســـة لألدبيـــات

التـي مـن  سـلوكياتالسـتخالص اهـم ال لتدريب اطفـال الروضـة علـي سـلوكيات االعتـذار الفعـال؛اساليب 
 وعالقة االنشطة الموسيقية بمجال االعتذار .  فة األعتذار الفعال لدي أطفال الروضةدعم ثقاشأنها 

 إعداد الباحثة .سلوكيات األعتذار الفعال لدي أطفال الروضة مقياس تصميم( ) 

  إعداد الباحثة الطفال الروضة.مقترح الموسيقية النشطة األتصميم برنامج( ) 

 : التطبيق القبلي ألدوات البحث
 ()إعداد إجالل سري   . علي اطفال مجموعتي البحث  بيق اختبار الذكاءتط -أ

 .وتم االستعانة بها من ملف الطفل في الروضةتطبيق اختبار المستوى االجتماعي االقتصادي  -ب
 ( )إعداد محمد عباس المغربي                                                         

؛ (أطفال الروضة على عينتي البحث )ضابطة وتجريبيةلدي  ت األعتذار الفعالسلوكيا مقياستطبيق  -ج
 )إعداد الباحثة(. سلوكيات األعتذار الفعالبثقافة مستوى المعرفة  لقياس



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
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ـمم بهـدف ، تطبيق البرنامج المقترح لألنشطة الموسيقية على أطفال المجموعـة التجريبيـة فقـط -د والـذي ص 
التـدريب مراعاة تطبيق نفـس محتـوي برنـامج  وكيات األعتذار الفعال مععلي سلأطفال الروضة  تدريب

  .تقليديةشفهية ولكن بطريقة ، علي أطفال المجموعة الضابطة الفعال عتذارعلي ثقافة اال
 )إعداد الباحثة(                                                        

طبدق نفدس المقيداس تطبيقدا الروضة أطفال ذار الفعال لدي سلوكيات األعت لمقياسالتطبيق البعدي  -هـ
مجمــوعتي البحــث الضــابطة والتجريبيــة؛ بهــدف قيــاس فاعليــة برنــامج األنشــطة الموســيقية علــي بعددديا 

 .علي سلوكيات األعتذار الفعالأطفال الروضة  تدريبالمقترح في 

أثـر بقـاء حـث التجريبيـة؛ بهـدف قيـاس مجموعـة البسلوكيات األعتذار الفعـال ل بمقياس القياس التتبعي -و
 علــي ســلوكيات األعتــذار الفعــالأطفــال الروضــة تــدريب برنــامج األنشــطة الموســيقية المقتــرح فــي  تــأثير
 تطبيق البعدي بفترة اسبوعين.البعد مرة واحدة  اً تتبعي

 ومناقشة النتائج وتفسيرها.، والتعامل اإلحصائي للبيانات، رصد النتائج -ز

 : ثمصطلحات البح
 أعتذر في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر )قاموس عربي : بمفهوم األعتذار يقصد

 عربي(: 
 .عنه تأسف له، وطلب منه الصفح والسماح ورفع اللوم -أعتذر إلى صديقه -1
عمـا بـدر منـه، لطلـب الصـفح والتسـامح والتجـاوز عمـا حـدث: فمـن : طلـب قبـول معذرتـه اعتذر إليده -2

ف عنه، وأبدى ُعْذَرهر أقر بذنبه، واعتذ  طالبا التسامح او الصفح والعفو. عبَّر عن أسفه، تأسَّ

 (.http://www.almaany.com/"المعاني لكل رسم معنى ")
(/http://www.almaany.com/ar/dict/arar..) 

الشخصية؛ هو فعل متحضر راقي، يعطي األمل بتجديد العالقة، وتعزيزها ودليل علي قوة فاألعتذار 
 ولالعتذار قواعد ومهارات اجتماعية يمكن تعلمها ليتسم تصرفنا بالتصرف الحضاري.

 (:قاموس عربي عربي)في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر  ثقافة األعتذارمفهوم 
 "مجموعة من الممارسات التي من شأنها تدريب تعرف الباحثة مفهوم ثقافة األعتذار الفعال بإنه

الطفل علي مجموعة من السلوكيات االيجابية المرتبطة باالعتذار الذي ي عبر عن الندم الصادق؛ ألرتكاب 
المرتبطة به  السلوكياتفعل أو تصرف ألحق الضرر باألخر، واألعتذار كي يصبح فعال له مجموعة من 
م الفعلي، وتقديم كلمات منها : التعبير الصادق بايماءات الوجه والجسد عن األسف؛ إلبداء مشاعر الند

االعتذار الصادقة المناسبة للشخص المتضرر الذي اخطئ في حقه، والتي تعبر عن رفض المخطئ 
وتحمله مسؤلية هذا التصرف الخاطئ، وتعويض المتضرر عن الفعل  ،للتصرف الخاطئ الذي بدر منه
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د بعدم تكرار الخطأ مرة أخري، وطلب او السلوك الذي ألحق به الضرر نفسيًا، او ماديًا كالهما معًا، والوع
التسامح والعفو؛ للتخلص من المشاعر السلبية كالخوف، ولوم الذات وتأنيب الضمير، وتجنب المخاطر 

 والتهديدات المرتبطة بها، والحفاظ علي بقاء العالقات اإليجابية مع االخر.
  ًالموسيقية التربوية والمواقف خبرات مجموعة من ال: يقصد ببرنامج األنشطة الموسيقية المقترح اجرائيا

انشطة العزف ، عنها ء األغاني واألناشيد والتعبير حركياً غنا من أنشطةممارسة كل المستندة علي 
 جميعها بهدف محدد هووأختيرت ة التي صممت انشطة القصص الموسيقي، باالت الفرقة االيقاعية

 .سلوكيات اإلعتذار الفعال تدريب أطفال الروضة علي

المطلوبـة والمعبـرة كمؤشـر عـن ، األخالقيـةو  يعتبر الّتسامح أحـد المبـادا اإلنسـانية: التسامح فهومم
. والّتســـامح أيضـــًا هـــو الّشـــعور خـــرين ألّي ســـببد قـــد حـــدث فـــي الماضـــيلتخلـــي عـــن رغبتنـــا فـــي إيـــذاء اآلا

المشــاعر  أو ،شــعور بالغضــباليســهم فــي القضــاء علــي و ، تجــاه المخطــئ، والحنــان، والّتعــاطف، بالّرحمــة
والتســـامح فـــي اللغـــة معنـــاه أيضـــًا الّتســـاهل؛ فبالّتســـامح تكـــون لـــك  مخطـــئ معنـــا،أّي شـــخصد تجـــاه الســـلبية 

 (.2016ابريل ، )يانا ضمراوي .نصف السعاده

من قبل المتضرر والرحمة  ،والشفقة ،شعور بالتعاطف بأنه": التسامح اجرائياً  تعرف الباحثة مفهوم
الذي لحـق بـه )نتيجـة أعتـذار فعـال جعـل المتضـرر ؛التصـرف الخـاطئ احبصـنحو المخطـئ  -من الخطأ

 ألحـق بـهوالـذي ، قبـل نسـيان الخطـأ الصـادر فـي حقـهويت، المخطئ معيتساهل في حقه ( األذي أو الضرر
المشـــاعر الســـلبية المؤديـــة للحقـــد والكراهيـــة والرغبـــة فـــي  وبالتســـامح تتالشـــي ،الضـــرر المـــادي أو المعنـــوي

 ."الخالق والمخلوق والعفو من طلب التسامحيتم و ، العالقات من جديد تعودو ،م التصالحتوي ،األنتقام
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 والدراسات السابقة للبحث اإلطار النظري
 األنشطة الموسيقية المرغوب توظيفها لتدريب أطفال الروضة: المبحث األول

 طلب التسامحقبول على سلوكيات ثقافة االعتذار الفعال ل
 : مقدمة

داة التربوية الجاذبة الم حببة "تعد بكونها األ :وانشطتها ه عام ومن بينها فن الموسيقي الفنون بوج
لتدريب أطفال الروضة على كافة أنواع المعارف والمهارات  ؛وأستثمارها، والتي ي مكن توظيفها ؛لألطفال

مارسات اإليجابية يدعم العديد من الم -"نشاط إنساني أساسي فالموسيقى ؛واإلتجاهات اإليجابية السوية
لما تمتلكه الموسيقى من ق درات ت عزز وظائف االتصال  ؛المرتبطة بثقافات متنوعة كثيرة حول العالم

تدريب األطفال علي العديد  ي مكنفمن خالل أنشطتها المختلفة  ؛العالمية مع مختلف الثقافات البشرية
وأكثر تأثيرًا في بناء العالقات السوية ، فعاً وأكبر ن، لتصبح أكثر عمقاً  ؛السلوكيات المؤثرة في شخصيته

 (.25، 2013، )شيرين البغدادي(، 25، 2006، كريس هاريسون، )ليندا .بين الفرد والمجتمع
 التربوية عرف األنشطة الموسيقية بكونها "مجموعة من الخبرات والمواقفت  مفهوم األنشطة الموسيقية : 

 ،من جهة المتعلم بما يتماشى مع استعدادات وقدرات المتعلمالتي تتسم ببذل جهد عقلي، وبدني محسوب 
تساعده على المرور بخبرات مباشرة، وغير مباشرة ومستمرة، يكتسب من فليقبل عليها برغبة ودافعية، 

خاللها العديد من القيم والمهارات والمعلومات، وترسخ لديه العادات، والمهارات، واالتجاهات السلوكية 
ميع الجوانب العقلية والجسمية والوجدانية أو االجتماعية التي تؤدي إلى نمو الطفل بشكل اإليجابية في ج
 (.1، 1991أميرة سيد فرج، ) .وأحتياجات الفرد في مجتمعه ،ويساير متطلبات ،متوازن بما يخدم

 (سنوات: 7 -5خصائص مواصفات النمو الموسيقي لألطفال من عمر)
ثر وعيًا بالقواعد واألصول الثقافية للموسيقى التي يسمعونها يصبح األطفال في هذه المرحلة أك

األنفعاالت الخاصة ويكتسبون القدرة األكبر على التعرف على تنوع التغيرات في األلحان النغمية لمعرفة 
 ، كما يستطيعون أيضًا التعرف على اللحن الواحد عند أدائه بسرعات مختلفة.بها

نامية من خالل ازدياد قدرتهم على الغناء مع اللحن، والتحكم في وتتجلى مهارتهم الموسيقية المت
الديناميكيات، واألداء واالستجابة إيقاعيًا، وفي الوقت المناسب، فهناك اتفاق هام في الرأي بين الباحثين 

 (.38، 2013)شيرين بغدادي، سنوات في النمو الموسيقي ( 7 -6 )على أهمية سن
ومن بينها فن الموسيقي في  ،على فاعلية استخدام الفنون ت السابقةالعديد من الدراسا أكدت وقد

ثراء العديد من السلوكيات القيمية في شخصية الطفل، و تنمية المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية ، ا 
التي هدفت إلى التعرف على أهمية  Marry Mitchell (2004)دراسة ماري ميشيل : ومن بينها

تي أكدت علي وال ،لتحقيق كاًل من المتعة والتربية في آن واحد ؛ضة بسلوكيات االتيكيتتثقيف أطفال الرو 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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وقد ، بهجةو  االجتماعي بشكل أكثر متعة تواصلوال، لسلوكيات االتيكيت ضرورة أن يتم تعليم االطفال
، يقىأسفرت الدراسة عن أنه من بين األنشطة التي يمكنها تحقيق سلوكيات اإلتيكيت هي أنشطة الموس

الدراسة إلى أن االفتقار في تعليم األطفال الصغار لسلوكيات االتيكيت المرتبطة باالعتذار كما تطرقت 
هذا إلى جانب القلق والحيرة واالرتباك التي ت ظهر  -يؤدي إلى إظهار عيوب الفرد أمام اآلخرينالفعال 

حتى ينمو  ؛شبع بسلوكيات االحترام الجيدوقد أوصت الدراسة بأهمية الت، الطفل بكونه يبدوا عدواني أحياناً 
ووسيلتهم في ذلك هي ، متعاطفين ومتسامحين معهم -ورؤفين بمن حولهم، ورحماء، األطفال لطفاء

 ممارسة األنشطة الموسيقية المختلفة.
والتي هدفت إلى توضيح متطلبات التدريب  Tom Wolfeتوم والف كذلك بينت دراسة أجراها 

واحتياجاتها أن هناك ضرورة لممارسة سلوكيات اإلتيكيت التي ترتبط بزيادة لفعال التواصل اعلى ثقافة 
كي يفهم الطفل  ؛واالهتمام بتبسيط أفكارها، واحترام أدابها، الوعي باحترام االختالفات بين الثقافات

لتلطف وا، باإلضافة إلى السلوكيات المرتبطة بالثقافة المشتركة لالتيكيت متضمنة التعاطف، قواعدها
وثقافة االعتذار التي تسمح ببقاء ، واحترام اآلخرين، أو التهكم على األفراد، والبعد عن السخرية، باآلخرين

(، http:// web. bseohost.com)أو الرغبة في االنتقام،بعيدة عن العدوان العالقات آمنة سوية
(Ehost Idetail: ved= 6 hid= 105, sid= f7421180- 05- f6- 496f ،)(Tom Wolfe, 

Radical Chic and Mquing the Flak Catches).) 
االعتذار  خاللها على ممارسة سلوكياتاألنشطة الموسيقية المرغوب تدريب أطفال الروضة من أنواع 
 : الفعال
 : االعتذار الفعال سلوكياتأنشطة غناء األغاني واألناشيد وتدريب أطفال الروضة على : أوالً 

قى التي ي مكن توظيفها؛ لتدريب أطفال الروضة على ثقافة سلوكيات االعتذار ومن أنشطة الموسي
الفعال نذكر: )أنشطة غناء األغاني واألناشيد والتعبير الحركي عنها، وأنشطة العزف بآالت الفرقة 

 (.الحركية الموسيقية بالقصص لعب االدواراإليقاعية، واألنشطة التمثيلية بأداء دور تمثيلي لمواقف، و 
وللغناء عناصر ، ووجدان أطفال الروضة، من األنشطة الموسيقية المحببة لعقول الغناء ي عتبر

: كما أن للغناء نوعين هما، والمصاحبة الهارمونية ،واإليقاع، للحنلكلمات ، واأساسية تتمثل في كل من ا
 غناء فردي وغناء جماعي.

كما ، والسلوكيات اإليجابية، قيم األخالقيةيسهم الغناء في تدريب أطفال الروضة علي العديد من ال 
صالح ، ويسهم في عالج، يخلصه من العديد من المشاعر السلبية  .العديد من مشكالته السلوكية وا 

يسعى إلى "تدريب الطفل  ومحتوى قيمي، وتكمن قيمة األغنية فيما تحمله من أهداف تربوية
لقصيرة على األهداف المختلفة المنشودة التي يسعى ورسائلها التربوية النصية القوية ا، خالل كلماتها
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ونري الطفل ، وسيلة تربوية جذابة تصل لعقل ووجدان الطفل بسهولة ويسر فاألغنية "لتحقيقها.  ؛الغناء
لكونها أنشطة جذابة يسهل عليه  ؛ويتوحد مع إيقاعاتها وألحانها، ويتعايش مع كلماتها، ي قبل على تعلمها

وأن عظم قدر وقيمة ، فهي ليست مجرد وسيلة للترفيه والتسلية ؛غنائها بسهولة وي سروتذكرها و  ،ترديدها
وهي من ، واألخالقية المنشودة، والتعليمية، فهي تؤدي العديد من المهام التربوية ؛هذا الدور الترفيهي

 األنشطة الموسيقية األساسية في حياة الطفل".
 

يمكنه تدريبه على العديد من القيم ، ي حياة الطفلمن األنشطة الموسيقية األساسية ف فالغناء
فاللغناء دور أساسي وفعال في حياة طفل ، والسماح له بأن ي عبر عبن نفسه، والمهارات االجتماعية

 وي عد كوسيط تربوي ألداء العديد من األدوار التربوية.، وي نمي إحساسه، يسهم في تشكيل وجدانه الروضة
على  Shin, I. S., Choi, J. Js,(2005, 1- 23جس شوي ).وج ،أي. س شيينوتؤكد دراسة 

باعتبارها أداة تربوية لها تأثير قوي على  ؛وتحسين أخالقياته، أن لألغنية دور في تهذيب سلوك الطفل
لما تتضمنه كلماتها من رسائل  ؛سلوك الطفل وأخالقياته أكثر بكثير من محاوالت إقناعه بالقول واإلرشاد

 تحقيق أهداف تربوية وتعليمية وتثقيفية وأخالقية.ل ؛نصية تسعي
، واإليقاع، اللحنالكلمات ، و تتكون األغنية من أربع عناصر أساسية هي : عناصر األغنية
 .والمصاحبة الهارمونية

ت عرف بكونها " النص األدبي لألغنية، وينبغي أن يتم اختيار، وتصميم كلمات  :Wordsالكلمات  -أ
علي أن يتم غنائها علي  -مستمدة من بيئة الطفل -قصيرة -الطفل اللغويةضمن حصيلة  -بسيطة

صحيحة، وتسعى إلى تحقيق الهدف المنشود  -سهلة -وتنطق بمخارج ألفاظ واضحة -لسان الطفل
 منها.

ويراعي عند اختيار ، هو "نغمات م نسقة بترتيب م عين يفصل بينهم بعد زمني :Melodyاللحن  -ب
، وترديده، يسه ل على الطفل حفظه نشط -سهل -جذاب -كون لحن مشوقوتصميم اللحن أن ي

 -سهل المسافات، وأن يكون بمنطقة صوتية ت ناسب المنطقة الصوتية لطفل الروضة، وغناءه بسهولة
 (.Carla Sunggs, 2008ليس به قفزات واسعة" )

، الموسيقية في النبراتوسكتاتها ، هو "تنظيم مجموعة من العالمات اإليقاعية :Rhthmاإليقاع  -ج
ويؤدي إلى تجميع العناصر المنفصلة في ، والضغوط تنظيمًا مجردًا عن محتواها النغمي، واألزمنة

مناسبة لعمر  -متجانسة -متوافقة -وي راعي عند اختيار اإليقاعات أن تكون بسيطة، وحدات أكبر
 ا".وتتفق مع طابع كلماته، أو النشيد، وت ناسب سرعة األغنية، الطفل
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حتي التطغي ؛  يتسم بالبساطة حن االساسي ثراء ي صاحب اللإ :تعرف بكونها: المصاحبة الهارمونية -د
و بأستخدام الطرق علي أ، و إيقاعيةأ، قد تكون علي الة موسيقية والمصاحبة ، علي اللحن االساسي
ة وجمال ي ثري وت ضيف للحن قيم، كمصاحبة ايقاعية بسيطة تثري اللحن -اجزاء الجسم المختلفة

 ويجملها. ، األغنية
 : طرق تدريس األغنية

وي لجأ  -الطريقة الجزئيةثم  -الطريقة الكلية: يتم تدريس األ غنية بتوظيف ثالث طرق تدريسية هي
 أو غناؤه.  ،أو فهمه ،و لحني صعب يصعب ترديدهأ، حال وجود مقطع صوتي الطريقة التحليليةإلى 

                               (Hae, Wan Jang, 2001 ،)(Debbie Despirt, 2006.) 
ليضفي عليها صبغة حسية  ؛ويخلصها من الجمود، فالغناء يدعم ويثري مفاهيم ومهارات مختلفة

فتتحقق المتعة  ؛ويدعم المفاهيم والمعلومات والمهارات في جو يسوده المتعة والحيوية والنشاط، حيوية
 والفائدة في آن واحد.

 : األعتذار الفعال يب أطفال الروضة علي سلوكياتأنشطة العزف بآالت الفرقة اإليقاعية وتدر : ثانياً 
، ت عد أنشطة العزف بأالت الفرقة اإليقاعية بكونها "وسيلة طفل الروضة الصغير؛ للتعبير عن ذاته

 ؛كونها مصدر كبيرباإلضافة إلى ، وبين الطفل وبيئته، كما ت عد بمثابة وسيلة إتصال بين الطفل وأقرانه
وت حسن لديه ، ت ؤثر بالفعل على تعليم الطفل بطرق أفضل، فهي أداة تربوية كبيرة الفائدة، للمتعة والفائدة
والسلوكيات ، والمهارات، وتجعل من التدريب على المفاهيم، والتركيز، والذاكرة، والتفكير، مهارات الفهم

 (.Gupta, M., Gupta, BS., 2008) .سهولة وأكثر، وجذاب، أمرًا سهاًل بسيطًا بشكل حيوي
 : آالت الفرقة اإليقاعية

هي آالت سهلة الحمل يصدر عنها الصوت اإليقاعي بسهولة نتيجة الطرق أو االهتزاز أو 
 االحتكاك واألصوات الصادرة من هذه اآلالت تكون قصيرة المدى.

 : أهداف العزف
السرعة ، الشدة والخفوت: يم الخاصة بالصوت مثلتساعد أنشطة العزف على إدراك الطفل للمفاه -1

 المتصل والمتقطع.، والبطء
 (.69، 2013، )شيرين البغدادي .أنشطة العزف تساعد الطفل وتشجع الطفل على االبتكار -2

 واإلكسليفون.، والطبول ،، والصنوج ، والجالجل ات ، والمثلث ،ستانيتالكوتتمثل هذه اآلالت في 
 : اإليقاعية المرغوب تدريب أطفال الروضة من خاللها علي سلوكيات األعتذار الفعال أنواع آالت الفرقة

 : وهي آلة من أصل أسباني ومنها نوعان: Castanetآلة الكاستنيت  -
 واستخدامها صعب بالنسبة لألطفال.، آلة الكاستنيت التي عادة ما تستخدم في الرقص األسباني -1



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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وهي عبارة عن نقارتين مثبتتين ، هي الشائعة في فرقة اآلالت اإليقاعيةو ، آلة الكاستنيت ذات المقبض -2
بحيث ال يسمح ببعد النقارات عن المقبض  -ويجب ربط الخيط جيداً ، في مقبض خشبي بواسطة خيط

 سم.2بأكثر من 
وتمسك آلة الكاستنيت باليد اليمنى ثم تهز إلى أعلى أو أسفل ويمكن أيضًا  :طريقة العزف

 بواسطة الضرب على راحة اليد اليسرى.استخدامها 
حتى تتحكم في  ؛ويمكن االكتفاء بنقارة واحدة تثبت في المقبض في المراحل األولى من التعلم

 أصدار الصوت الناتج منها.
 : Triangleآلة المثلث  -

، ومشكل على هيئة مثلث مفتوح من أحد الزوايا، له رنين، وهي عبارة عن قضيب من معدن المع
أو المعدن من الزاوية العليا ، ويعلق في اليد اليسرى بشريط من الجلد، عليه بمضرب من المعدنويطرق 
 للمثلث. 

 يمسك المضرب باليد اليمنى من نهايته الملتوية بين اإلبهام والسبابة. :طريقة العزف
 ويصلح المثلث ألداء جميع اإليقاعات.، فيصدر الصوت ؛يطرق بالمضرب داخل المثلثكما  

 : Hand Bellsة الجالجل آل -
وهي عبارة عن مجموعة من القطع المعدنية المكورة بداخلها قطع معدنية صغيرة تسمى بالجالجل 

 مثبتة في سلك معدني نصف دائري مثبت من الطرفين.
 .بالهز :طريقة العزف

 : األت الطبول -
ليقها بواسطة ويمكن تع، وهي إطار خشبي مشدود على رق من الناحيتين Drumsالطبلة الجنب 

وقد توضع على ، وتحت الذراع األيمن، شريط أو حبل في رقبة الطفل بحيث يمر فوق الكتف األيسر
 .حامل

 أو الخبط باليدين.، بالنقر بعصايتين: وطريقة العزف عليها
 : Tambourineآلة الدف  -

في اإلطار وأحيانًا تعلق صفائح ، وهي عبارة عن إطار خشبي مستدير مشدود عليه رق من الجلد
 وفيه يوضع إبهام اليد اليسرى عند استخدامها.، وعادة ما يوجد ثقب في اإلطار الخشبي، الخشبي
وأحيانًا تستخدم آلة الدف بطريقة ، يعزف عليها بالنقر باليد اليمنى على الرق الجلد: طريقة العزف 
 الهز.
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 : Tam -Tamآلة الصنوج  -
 أو من قطعة واحدة.ألف اما من قطعتين وهي دائرية الشكل مصنوعة من النحاس وتت

من قطعة واحدة في حالة كونها ببعضهما البعض أو  قطعتان النحاس  تضرب،  :طريقة العزف
 .تضرب بواسطة المضرب أو اليد

 
 (Castanetكاستانيت ) الة

 وهي عبارة عن مقبض خشبي مثبت عليه قطعتان متحركتان . كاستانيت هي آلة ايقاعيه
 تمسك باليد اليمني ويصدر الصون منها اما بالهز او بطرقها علي اليد اليسري.  طريقة العزف

االعتذار  سلوكياتأنشطة تمثيل القصص الموسيقية ودورها في تدريب أطفال الروضة على : ثالثاً 
ووجدان الطفل بمرحلة الطفولة ، وأحبها إلي عقل، إن رواية القصة من أجمل الفنون :الفعال
لذلك كان من الواجب على التربوين تعليمه  ؛ل في أول عهده ال يعرف القراءةفالطف؛ المبكرة
  .(65، 2010، )هبة عبد ربه وتدريبه عن طريق األداء التمثيلي للقصة المسموعة، وتربيته

 : مفهوم القصة الموسيقية الحركية
ويقوم الطفل ، أو حل، هي " نص أدبي يدور حول فكرة تبدأ بمقدمة تليها عقدة ثم نهاية: القصة

وفي بعض األحيان تغلف القصة بالقيم فهي "أداء فني يجمع ، بتنفيذ أحداثها بالحركة والتعبيرات الحسية
وتعد القصص الموسيقية باعتبارها من الوسائل التربوية الهامة التي ، بين أكثر من فن في آن واحد "

تنمية المعلومات والمفاهيم التربوية والتثقيفية  والتي يليها، يتحقق من خاللها العديد من الوظائف التربوية
ليصبح  ا والتعايش مع أحداثها؛، وخالل التقمص ألدواره، بشكل ممتع وجذاب خالل تفاعل الطفل معها
 أداءها عمل إيجابي داخل مواقفها المختلفة.

واقل ، تصبح ابقي أثراً ، وبطريقة غير مباشرة، فيكتسبت ما يراد تعلمه منها في سهولة وبساطة
 (.Ahn,G.S.,K I M. S. H, 2006)(، 18، 2009، )نيللي العطارعرضة للنسيان 

من األنشطة السارة التي يمكن أن يتعلم منها الطفل العديد من  فأنشطة القصص الموسيقية
، والغضب، والحسد، والحقد، ويتخلص من األفعال السلبية المرتبطة بالعدائية، السلوكيات اإليجابية

والرغبة في ، والشجاعة، وتكوين القيم االيجابية والتربية علي قيم الصدق والشفافية، والخصام، ةالشجار
وتحويل المشاعر من مشاعر سلبية الي ، التخلص من األنانية والكبر لبث قيم التواضع وااليثار االنتقام

 مثل مشاعر االحساس بمشاعر التعاطف والتسامح والسالم. مشاعر إيجابية
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ويتخللها العديد من األنشطة ، أو علمياً ، تحوي مضمونًا تربوياً  -عبارة عن " أحداث متتالية والقصة
عالوة على إكسابه القيم ، لجذب انتباه الطفل ؛الموسيقية التي ت ضفي عليها طابع الحيوية واإلثارة

، )شيرين البغدادي .والتفاعل االجتماعي السليم، واألنماط السلوكية سوية تؤدي إلى التكامل، األخالقية
2013 ،64 ) 

 : شروط القصة الموسيقية الجيدة
 أو عناء.، شائعًا يفهمه األطفال بغير مشقة، أن يكون أسلوبها سهالً  -1
 والقيم االيجابية الجديدة.، أن ت زود المتعلمين الصغار بشيء من المعارف والخبرات -2
 والخيال والحركة.، ة والطرافةكالجد، والتشويق، أن تتوافر فيها عناصر اإلثارة -3
 لمستوى المتعلمين من حيث الموضوع والمتعة.؛ أن تكون مالئمة -4
،  سحدر محمد فوزى الشعراوى )أو اجتماعي ، أو فكري، أو خلقي، أن يكون لها مغزى تهذيبي -5

 ( 65، 2013)شيرين البغدادي، (، 2007
 أو طويلة تبعث على الملل.، قصيرة مقتضبة بحيث ال تكون -أن يراعي في طولها مناسبة الزمن -6

 : مقومات القصة الموسيقية الحركية
على أن ، أو عدة أهداف تسعى إلى غرسها في نفوس األطفال، يجب أن يكون للقصة هدف تربوي

عن  وأال تزيد عدد شخصياتها، وتكون في مستوى العمر الزمني للطفل، وتترابط، وتترتب، تتسلسل أحداثها
لتتناسب مع مستوى إدراك الطفل ، دقيقة( 20: 15)وأال تزيد مدة عرضها من، أربع شخصيات ثالث إلى
وتراعي في الخاتمة ، وأن تكون كلمات األغنية بسيطة واضحة في حدود قاموس الطفل اللغوي، وانتباهه

ال تترك و ، والمفاهيم المرغوب تعليمها، أن تكون واضحة مبرزة ألوجه الثواب والعقاب بشخصيات القصة ا 
أو فزع وأن تهتم في النهاية على تأكيد السلوكيات الصحيحة المرغوب تعليمها ، أو خوف، الطفل في حيرة

 (.50، 2005، )نيللي العطار له
وبعد استعراض األنشطة الموسيقيى يتضح أنها ليست منفصلة عن بعضها بل هي كتلة متجانسة 

 يمكن االستغناء عن عنصر من عناصرها وهدفها ومتداخلة ومندمجة ومكملة لبعضها البعض بحيث ال
هو توصيل الموسيقى ببساطة وبصورة يسهل فهمها للشخص العادي الذي ليست لديه خيرة أو خلقية عن 
الموسيقى وكذلك تساهم في إثراء الحركة التربوية والتعلمية لجميع المراحل الدراسية إذا ما تم توظيفها 

المراد تدريسها أو الفئة المراد التدريس لها من حيث حالتهم الصحية  بشكل صحيح مناسبة سواء للمادة
 والعمر الزمني وهذا ما تم اتباعه في البرنامج بما يتفق واإلمكانيات المتاحة لدى المؤسسة الباحثة.

 
 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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 : الموسيقية بصفة خاصة صأهمية القصص بصفة عامة والقص
، واآلداب، لتدريب الطفل علي القواعد ؛والتعليمية تعد القصص بأعتبارها من أنجح الوسائل التربوية

وعلي خلق وابتكار ، فهم خصائص األشياء، و وتساعده علي تعلم المفاهيم، وسلوكيات األخالق القويمة
 لحل المشكالت ؛وحيل مختلفة، وتوليد افكار، طرق مبدعة لوضع نهايات مفتوحة تسمح للطفل باستدعاء

 .(420، 2002، )محمد صالح سمك
كما ، واحترام الرأي واإلنصات له، وتساعده على تبادل الحوار مع اآلخرين، تجذب أنتباه الطفل كما

 وتزيد من القدرة على التخيل.، ت نمي قدرات األطفال اإلبداعية
وبصفة ، فالقصة من الوسائط التربوية الهامة التي يمكن استخدامها في مراحل التعليم المختلفة

، فتركيب القصة وبناءها، ويرجع ذلك إلى ما في القصة من جاذبية، طفالخاصة مرحلة رياض األ
وتتابع تركيبها من مقدمات وعقدة وحل ي ثير في الطفل مشاعر وجدانية تدفعه إلى ، وتسلسل األحداث فيها

وعلي ، كما تساعد الطفل على المشاركة الجماعية، لمعرفة الحل ؛للوصول في النهاية ؛االندماج فيها
، كالتعود على النظام ؛واكتساب أنماط سلوكية وأخالقية مرغوبة، االندماج والتصرف في المجموعةح سن 

فهي تسهم في إكساب الطفل للمعلومات ، وتعديل السلوكيات غير المرغوب فيها، وحب اآلخرين، والتعاون
دراكها والتعبير عنها لسمع والقدرة على ا قدراتكما ت نمي ، الموسيقية كاإلحساس بعناصر الموسيقى وا 

 التخيل واالبتكار.
والطفل ما بين الخامسة والسادسة من العمر يستمتع أيضًا بالقصص التي تحدث في أي زمن 

 (.2010، شريف إبراهيم خميس، )نيللي محمد سعد زكريا العطارومكان خاصًة القصص الخيالية 
ا تزوده بالقيم واالتجاهات من كم، فالقصة تقدم للطفل معلومات وحقائق معرفية في سياقًا جذاب

وهي ، حيث تقدم نماذج سلوكية يشعر نحوها الطفل بالتقبل والتعاطف، خالل موقف تعليمي غير مباشر
كما تشبع في الطفل حاجات نفسية متعددة كالرغبة في المغامرة ، نماذج تتفق مع المعايير االجتماعية

وتحقق له ، وتفكير وتخيل تذكرا قدراته العقلية من وتوفر له مواقف يستثمر فيه، والقيادة واالستطالع
كما تنمي قدرات الطفل ، فرصة التعبير عن رغباته من خالل التوحد والتقمص مع شخصيات القصة

 االبتكارية من خالل ما تسمح به من التحرر من قيود الواقع.
دراكًا لألهمية القصوى التي تلعبها القصص في حياة األطفال  Dalcoroze الكروزفقد أكد د، وا 

أهمية تدريس الموسيقى مصاغة في شكل قصص موسيقية حركية هادفة من الناحية التربوية والموسيقية 
 ويعبر األطفال عن موسيقاها بالحركة.، يحكيها المعلم، ومناسبة للطفل
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 : تنمي التعبير الشفهي -1
ليحسن ؛ ويعتاد ترتيب أفكاره، ليمفمن خاللها يتعود الطفل علي االنطالق في الحديث والتفكير الس

 والتعبير عن أحاسيسه ومشاعره.، عرضها
 : التمثيل واألداء الدرامي -2

وتنمو الثروة اللغوية. ومهارات ، ومن خالل األداء الدرامي تكون اللغة الشفهية لألطفال مبتكرة
والقدرة على التعبير ، ليواألداء التمثي، وتتضمن القدرة على فهم الدور، واالتصال اللفظي، االستماع

يماءاته واإلشارات والحركات جادة الكالم، لتدريبهم على التعبير ؛وهي وسيلة، بالوجه وا  والتصور ، وا 
 وخصوصًا إذا شاركوا في رواية القصة.
، ونبرات الصوت وتنويعها، وتعبيرات الوجه والجسد، واإليماءات، البد أن تستخدم القصة لإلشارات

، لرواية القصة ؛بما يثير عندهم حب التجريب، ال شخصيات القصة بالصوت والحركةوأن يحاكي األطف
، تنمي إبداعهم والثقة بالنفس عندهم، بل تدفعهم الرواية الجيدة إلى القيام بإعادة رواية القصة بطريقة ذاتية

 وتنمية القدرة على التعبير عن ذاتهم.
 : طرق تعليم القصة الموسيقية الحركية

 : ي توضيح للقصة الموسيقية الحركية وكيفية تنفيذها وأهميتهاوفيما يل
تحتوي القصة الموسيقية الحركية على مجموعة من األنشطة الموسيقية الجماعية التي ي عبر عنها 

حيث تتضمن المتعة واللعب والمشاركة ، ويستمتع بتكرار أدائها مرة وراء األخرى، الطفل بالحركة
 Susan Young & Joanna) داف موسيقية تعليمية وتربوية للطفلبقصد تحقيق أه، الجماعية

Glover, 1998, 16). 
تلعب دورًا هامًا في بناء ، و وميول الطفل، وتحتل القصة الموسيقية حيزًا كبيرًا من اهتمامات

وعلى هذا فإن الجمع بين القصة والموسيقى في إطار شيق محبب ، واكسابه مثل إيجابية، شخصية الطفل
، فال يتم التعبير عنه بالحركة والغناء يعد بكونه خطوة موفقة نحو تحقيق الهدف من العملية التعليميةلألط

واالتجاهات باإلضافة إلى شعوره بالمتعة ، كما أنه يساعد على تدريب الطفل علي المعلومات والمثل
 والسعادة.

 تنفيذ القصة الموسيقية الحركية:
 : قصة الموسيقية الحركية كالتالينتبع الخطوات التالية لتنفيذ ال

 ويمكن أن يسأل سؤال أو ، ومركزة على األطفال وهم جالسون، يقص المعلم القصة بطريقة مشوقة
ليستثير أطفاله وعلى المعلم أثناء سرد القصة أن يعرض بعض الوسائل التي تمثل بعض  ؛سؤالين
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والتي سيقوم ، ال القصة األصليينكما يمكنه أداء بعض الحركات التي يؤديها أبط، مشاهد القصة
 بأدائها األطفال فيما بعد.

  يبدأ األطفال في التعبير عن مضمون القصة خطوة خطوة بإرشاد ومشاركة من المعلم في أداء
ويكون ذلك بمصاحبة األلحان واإليقاعات ، الحركات المناسبة لكل موقف من مواقف القصة

 المستخدمة في كل موقف.

 بكل مواقفها مع مالحظة اشتراك جميع األطفال في تنفيذها عن طريق توزيع األدوار  أداء القصة كاملة
 عليهم جميعًا.

  يمكن للمعلم أن يختبر ذاكرة األطفال للمواقف الموسيقية والتربوية المختلفة المتضمنة في القصة عن
 ب للموسيقى.طريق عزف أو أداء المواقف غير مرتبة وعلى األطفال أن يستنتجوا الموقف المصاح
حيث يمكن من ، فالموسيقى المصاحبة للقصة يجب أن تكون مناسبة لكل موقف من مواقف القصة

كما تنمي لديه القدرة على االبتكار ، خاللها تنمية المهارات الحركية للطفل مثل المشي والجري والحجل
 والتخيل من خالل الحركات التعبيرية عن مواقف القصة.

لقصة الموسيقية الحركية أحد وسائط التعلم الموسيقى الهامة في مرحلة ومما سبق يتضح أن ا
لما تتضمنه من  ؛فهي مناسبة للطفل في تلك المرحلة ؛وبصفة خاصة القصص الخيالية، رياض األطفال

فمن خاللها يمكن تقديم العديد من الخبرات ، أو أشياء محيطة ببيئة الطفل، أبطال خياليين من الحيوانات
ويقلد ، بحيث يتفاعل معها الطفل -مات والمهارات الموسيقية للطفل في سياق جذاب وممتعوالمعلو 
وخاصًة نشاط اإليقاع والتذوق ، كما يمكن من خاللها تقديم األنشطة الموسيقية المختلفة، أبطالها

محمد سعد  )نيللي والمفاهيم المرتبطة بالصوت من حيث النوع والطابع والشدة والدرجة واألداء، الموسيقي
 (.2010، شريف إبراهيم خميس، زكريا العطار

يمكن ، إعداد المكان المناسب لرؤية وسماع المعلمة: وتتم عملية الرواية لألطفال الصغار كما يلي
استخدام التعبيرات الصوتية ، الترابط البصري بين المعلمة واألطفال، أن تجلس بين األطفال أو تقف

 التأثير في األطفال.، التنوع في أسلوب الرواية، تشويق األطفال، وتالمختلفة ودرجة ونغمات الص
                                                (Young, S., & Glover, J., 1998, 16.) 

األديدان السدماوية التدوراة واالنجيدل وأهدم مدا ندادت بده  :ثقافة سدلوكيات األعتدذار الفعدال: المبحث الثاني
 باالحاديث النبوية.بعض ما ورد ريم و والقران الك

ثقافة االعتذار ، كما يستعرض ما نادت به االديان السماوية وما مفهوم يستعرض المبحث الثاني 
، البشراألعتذار لدي بعض  صعوبةناقش اسباب ،كذلك يالتسامح شأن في  ورد باالحاديث النبوية الشريفة

صية المعتذر؟ وما هي السمات ومقومات الشخصية التي كما يناقش هل االعتذار دليل ضعف ام قوة لشخ
الكيفية التي يجب أن نعتذر من خاللها بشكل مالئم؟  كما يستعرض تمارس سلوكيات األعتذار الفعال؟

ويستعرض صور وأنواع االعتذار؟ وكيف نجعل لألعتذار م جدي وله معني؟وما هي طرق تدريب أطفال 
 ال؟الروضة علي سلوكيات األعتذار الفع
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 : Apologyمفهوم االعتذار 
ذا أساء لي البشر؛  -فأمنحني شجاعة االعتذار ؛يارب إذا أسئت إلي البشر: يقول طاغور وا 

 فامنحني شجاعة العفو والغفران.
شاعرًا  -م بديًا أسفه -تجعل الفرد يعترف بخطأه -فهو "مهارة من مهارات االتصال االجتماعية

ويكون لديه الرغبة في ، واعدًا بعدم تكراره، مسئولية تجاه ما يقترفه من خطأيتحمل ال، بالندم لما صدر عنه
 (.2012، )سيف اليزل برعي إصالح الوضع "

توبة سريعة إلى  ويساعده علي أن يتوب، ي خلص اإلنسان من الذنوب واألثام -فاالعتراف بالخطأ
 الصادقة في التوبة.ويعلن نيته ، ويعاهده بعدم العودة بتكرار الذنب مرة أخرى، اهلل

ال يليق بأي أنسان  -فهذا يعتبر سلوك أحمق، عدم االعتراف بهو  ،فال يجوز التمادي في الخطأ
فاألنسان الراقي صاحب شخصية عادلة متزنة تعرف حقوق ، متحضر يتأدب بأداب التحضر أن يسلكه

، الذين أخطأنا في حقهم واالعتذار عن الخطأ في أهمال حق من حقوق، وت بادر بالوفاء بها، اآلخرين
أو ، بحال من األحوال أن يصر على خطأ ولذلك ال يجوز ألنسان، وأهدرنا حقوقهم المادية واإلنسانية
 أو يجد حرجًا في الرجوع عن األخطاء والتجاوزات التي صدرت منه، يدافع عن سلوكه الخاطئ بالباطل

 (.2016، )العواري
 ؟وكيات االعتذار الفعالمتى يبدأ تدريب األطفال علي ثقافة سل

يري بعض الباحثين والك تاب أن األطفال يستطيعون فهم مشاعر التعاطف في المرحلة األولى في 
فهم يستطيعوا التعرف على مشاعر التعاطف ويميزوا بين الصواب  ؛سنوات 4أو  3من العمر في سن 

 (.2011، )جمال شفيق أحمدوالخطأ 
 ذار الفعال؟فما الهدف من ممارسة ثقافة االعت

مع ضرورة ، ورد االعتبار للشخص الذي تعرض لإلساءة، الهدف هو "تصحيح الخطأ الحاصل
في ظهر ندمه خالل  ؛أبداء الشعور الصادق بالذنب الذي فعله المخطئ في حق من أ خطئ في حقه

كرار تصرفه الخاطئ ملتزمًا بعدم ت، متحماًل المسئولية تجاه فعله، وال ي كابر في االعتراف بذنبه، االعتذار
 (.2012، )حكمت حسنطالبًا العفو والمسامحة من الشخص المتضرر منه ، مرة أخري

  .""كيف ُنعلم األطفال االعتذارفي مقالته وعنوانها ( 2011 -9جمال شفيق أحمد )وأكد 
ومارس تصرف غير ، يكمن في أن يعلم الطفل أنه فعل شيء خاطئ الهدف من االعتذارأن 

أو أعفو ، سامحني، أعذرني، أسفبقول كلمة تعبر عن أعتذاره مثل  -يه أن يعتذر عنهوعل، مقبول
حتى ال  ؛فعليه أن يختار طريقة أخرى يقوم بعملها، أخري تعبر عن األسف واألعتذار أو أي عبارة، عني

 لفهم الطفل لتداعيات االعتذار.  ؛فهذا الهدف يعد بأعتباره هدف أساسي، يجرح أحد

يجدون  -وحتى أن أقروا بخطأهم، ولكنهم ال ي قدرون معنى االعتذار، ال يخطئونفمعظم األطف
ومنهم من يرى ان االعتذار ي عد كطريقة سهلة ، ويكرهون هزيمته، صعوبة في نطق كلمات االعتذار

 إلرضاء الراشدين.؛فهو يعد األعتذار كوسيلة، ولمنع حدوث العقاب والعواقب لفعله الخاطئ، للعودة للعب
 إلي كل من أخطئ في حقه.؟ن يتم تقديم األعتذارلم
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يتعهد باألعتراف بالخطأ، وعدم تكراره، وتحمل مسؤليته؛ طلب العفو الذي االعتذار المجدي هو 
 والتسامح عنه.
من والد ، معلمة لطالبمن  -مدير لموظفمن  -رئيس لمرؤوس: فاألعتذار من قبل: وكمثال

لي الي السلطة االدني يجعل المعتذر من صاحب السلطة االعلي لألبنه وما شابهه أي من السلطة االع
ويجعله يتحلي في نظر ، بعيدًا عن داء العظمة، موضوعياً ، محبوباً ، يبدوا في نظر األخرين متواضعاً 

ويشعرنا بالخضوع بعض الشيء تجاه من نعتذر ، بالتواضع!! فاألعتذار يحفظ لنا عالقات المحبة االخرين
حتى ال نعيد  ؛أو التصرف الخاطئ مرة أخرى، أو الفعل، يدفعنا إلى عدم تكرار الخطأوهو دافع ، إليه

 .(Beverly Engel, 2017االعتذار )
 وينهي األزمة والمشكلة والخصومات.، االمر الذي يطفئ نار العداوة

 : أهمية تدريب أطفال الروضة على ممارسة ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال
لذلك فمن ، يس لديهم أي معرفة بكيفية أداءهم لثقافة سلوكيات االعتذار الفعالول، الناس ي ولدون

ساعدنا علي ان كيات االعتذار الفعال الصادق الذي يعلي سلو  الضروري للغاية والهام أن ندرب أطفالنا
 .وان يتم التعاطف معنا من قبل األخر، تتقبل اعذارنا

فمن الطبيعي أن ن درب ، وقواعده، ة فن االعتذارفإذا كان هناك حاجة للبالغين لمعرف -لذلك 
ويتدرب عليها ، وتلك الثقافة بقواعدها التي ينبغي أن يمارسها الطفل، أطفالنا منذ الصغر علي هذا الفن

مرحلة رياض األطفال كي يستمر في  بداية ومن، وخالل مرحلة الطفولة المبكرة، مبكرًا قدر اإلمكان
 قبلية كلما استدعي االمر ذلك.ممارستها باقي حياته المست

كان يمكن السيطرة عليها ، لتصبح مشكالت كبيرة معقدة خطيرة ؛فكم من خالفات بسيطة تطورت
وأزدادت ، وكم من عالقات طيبة سادها النفور والبغض والحقد والكراهية، من البداية بكلمة اعتذار طيبة

وترجع الباحثة ذلك إلي نقص  ؛العداء والعناءال تستحق كل هذا  -ألسباب بسيطة ؛المشاكل وتطورت بها
، ثقافة االعتذار وغياب وعيينا منذ مراحل طفولتنا األولي بأهمية ممارسة سلوكيات االعتذار الجيد الفعال؛

لتزداد األحقاد والضغائن الناتجة عن الخالفات  ؛وعدم فهم اساليب وقواعد ممارستها بشكل نافع فعال
 لتصل إلى جرائم قتل أحيانًا. ؛واألقارب الهل والجيران ةوالمشاجرات والصراعات قو 
لبناء عالقات  ؛ومجااًل خصباً ، االعتذار مصدر لزيادة الثقة بين الناس :مما سبق أتضح أن

أو الخالفات. وهو إحدى وسائل االتصال االجتماعية الناجحة الفعالة ، ال تتأثر بالمشاكل -اجتماعية قوية
، ومرناً ، فاالعتذار يجعل الحوار متواصالً ، مهارة من مهارات الحوار الجيد معهم ويعد بكونه، مع اآلخرين

 Susan Swaim)، (Susan Swaim, 2013)(، 2012)فتحي األغوان،   .وسهاًل مع من تحدثه

Daicott, 2013)،  ،2015)ماهر زوزو (Beverly Enge, 2017). 
نحن ، سة ثقافة سلوكيات األعتذار الفعالأهمية ممار رؤية الباحثة لضرورة و عن ( 1شكل ) يعبرو 

 : ن مارس ثقافة سلوكيات األعتذار الفعال كي
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 ( 1شكل )

 يوضح أهمية ممارسة سلوكيات االعتذار الفعال

 

 أهمية ثقافة 
 سلوكيات االعتذار

Apology 

 نتقرب أكثر الي 
 رضا اهلل

 نصبح أكثر صدقا 
 وتحمل لمسؤلية افعالنا 

 نتجنب لوم الذات 
 وتأنيب الضمير

نتجنب التهديدات 
والعنف، رواألنتقام والمخاط

والخصومات،والكراهية العيش 
 بدالً من العنف     سالماالمن في 

 .والعدوان

 

 بناء العالقات  نعيد
 التالفة 
 من جديد

 نلتزم بعدم 
 تكرار 

 التصرف الخاطئ

نحتفظ بعالقات المودة 
ب والنرتكوالرحمة والتسامح  

 نفس الفعل مرة أخري

 يحفظ لنا بقاء 
 حياتنا  أماننا وصفو
 بالصحة

نتمتع بالصدق والموضوعية 
مشاعر يسودها  والشجاعة و

التعاطف والرحمة والحوب 
 والخير والسالم

 

 ننجح في 
 عالقاتنا مع البشر
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 .االعتذار لدي بعض البشرتقديم أسباب صعوبة 
لذلك  ؛االعتذار انقاصًا من كبريائهمألنهم يجدوا في ، ويمتنعون عنه، يتردد البشر في االعتذار

، فالخطأ بالنسبة إليه هو حقيقة يدركها بداخله، يتخذون الهروب كحيل دفاعية ت جنبهم مواجهة الحقيقة
ورغم ذلك ، بسبب تصرفه الخاطئ ؛لكونه يشعر بالذنب تجاه المتضرر ؛ولكنه يحاول التغاضي عنها

وترجع تلك الصعوبة إلى شعور ، ما ارتكبه من خطأ وي حاول الظهور بكونه غير نادم على، ي كابر
)حكمت حسينن  وعدم الثقة وعدم الجراءة في مواجهة الشخص المتضرر منه، المخطئ بالضعف

2012.) 
وهناك أسباب أخري يرجع اليها صعوبة األعتذار لدي البشر تجاه ما يصدر عنهم من أخطاء 

 : نذكر منها مايلي
 : والتي ترجع إما إلي، رفض فكرة االعتذار بشكل عامالتنشئة االجتماعية وثقافة 

 فالطفل ال يرى تطبيق عملـي ، إي غياب تطبيق فكرة االعتذار عمومًا في الحياة العملية: ()غياب القدوة
 أو فوائدها.، وال يعرف قيمتها، ويهمل ثقافة االعتذار، وبالتالي يتأثر، لهذه الفضيلة فيمن حوله

 هــدار ، فهنــاك مــن ينظــر إلــي االعتــذار بإعتبــاره ضــعف: تمددع لتعتددذارنظددرة بعددض البشددر فددي المج وا 
 ويقلل منها.، للكرامة

 وقيمـة مـن ، البعض يجهل أن شيمة األعتـذار هـي شـيمة مـن أرقـي شـيم الرسـل: الجهل بفضيلة االعتذار
 .وكباراً ، القيم التي يجب أن نقتدي بها صغاراً 

 اليرغـب فـي ، و شخص المخطئ الذي يتسم بعدم المباالةال هناك: وجود الالمباالة لدي الشخص المخطئ
 وعدم التقدير لألخرين.، فهو شخص يتسم باإلهمال ؛االعتراف بخطأه

 سديف  والعقـاب، والسـخرية، والتأنيب، قد يخشي الشخص المخطئ من الحرج: خوف الشخص المخطئ(
 (.2012، اليزل برعي البدوي

والتأكيد علي سلوكياته كخطوة ، في المجتمع المصري لذلك فنحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة االعتذار
 لحفظ األمن واألمان ونشر التسامح والسالم والمحبة.، من خطوات االتجاه الصحيح

لــيس فــي حــدوث الخطــأ  -لــذلك تتفــق الباحثــة مــع فكــرة ان الغايــة األكثــر أهميــة مــن حــدوث الخطــأ
، وتعهــده بمراقبــة ذاتــه، لمخطــئ مــع هــذا الخطــأاو يتعامــل بهــا ا، بــل فــي الكيفيــة التــي ســيعالج بهــا -ذاتــه

وعدم السماح لها بالبقاء مسترسلة فـي ، وعثراتها، لكشف أخطائها؛ ومراجعتها في كافة مواقفها، ومحاسبتها
 (.2000، )حسن الصغار.طلب التسامحلقبول ، وتعويض المتضرر، تصرفاتها الخاطئة بتكرارها
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 فما الذي تعنيه كلمة أسف؟
أو ، بمجرد دخوله للروضة( قل أنا أسفرحلة رياض األطفال عادة سوف يسمع أمر )الطفل في م

 (.)أسفبكلمة  ولكنه حتي األن ال يستطيع بالضرورة أن يفهم ما تعنيه مثل هذه الكلمة المسماة، المدرسة
ب أن فيج (.)أسفعليهم أوال أن يشرحوا لهم ماذا تعني كلمة ، كي ي علموا أطفالهم االعتذار ؛فاآلباء

ويوضحوا لهم ، ومرادفات يفهمونها جيدًا حول ثقافة االعتذار، وبلغة بسيطة مالئمة مواقف، يشرحوا لهم
وأن االعتذار يعني أنهم يحاولوا تصحيح الموقف. فهي تظهر لألطفال ، أو فعلوا شيء سيء، انهم قالوا

بتدريب الطفل علي تحمل كما تقوم ، والستعادة الصداقة ؛أن االعتذار طريقة جيدة لحل المشكالت
  .(2011، )جمال شفيق أحمدأو األفعال التي سببت األذى لآلخرين ، مسئولية أفعاله الخاطئة

 : صور االعتذارأنواع و 
 : صور لالعتذارأنواع و هناك ثالث 

  االعتذار السريع: :األولى
 ي حالة الغضب.وهو مراجعة النفس مباشرة عند وقوع الخطأ الغير مقصود، أو السلوك السلبي ف

التي تضعك في  وهذه هي الصورة المثالية، لمن أخطأت بحقه، فتقدم اعتذارك سريعاً  ؛أن تخطئأي 
وبقاء قوة أحتفاظك بأواصر الود والمحبة واالحترام ، وأهلك، وتضمن لك احترام أقرانك، المنزلة اإلنسانية

 المتبادل بينك وبين اآلخرين.
.)كريم شغيدك،  ذنَبه إذا اعتذَر الجاني محا الُعذرُ   (.2016*** وكلُّ امراد ال َيقَبل  العذَر م ذِنب 

فقول أسف تشعرك بالراحة عند االعتذار، وت ثير لدى اآلخرين اإلعجاب بصفات العدل والرحمة 
والصدق والتواضع والذكاء والوعي بالمشكلة والشجاعة، وتحمل المسئولية، وااللتزام والموضوعية، عدم 

 م على اآلخرإلقاء اللو 
  االعتذار بعد مراجعة النفس: :الثانية

وهو ما يأتي متأخرًا نوعًا ما، بعد أن يقضي المخطئ حالة مراجعة للموقف، ومحاكمة للنفس، 
حيث ينتابه حالة من تأنيب الضمير، وقد يبدي اعتذارًا رسميًا، أو يدير موقفًا غير مباشر ليبين رغبته في 

 تصحيح سلوكه.
وهذا تكبر ال جدوى ، وتعتبر االعتذار تنازاًل ي نقص من شخصيتك، ت صر على خطئكو ، أن ت خطئ

 وغرور ال معنى له.، والبغضاء بينك وبين اآلخرين، سيخلف العداوة، منه
وهي أسوأ ، فترفضه، ويأتي لتقديم اعتذاره، فهي أن يخطئ أحد بحقك عدم قبول العذر: الثالثة

وال ينفق مع ما أوصى ، وفقدان روح التسامح، والتطرف، نغالق العقليالعادات التي تنم عن التعصب واال
  ."لم يرد على الحوض، فلم يقبل، "من اعتذر إليه أخوة المسلم: به رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم
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 ؟ما هي سمات ومقومات الشخصية القوية القادرة علي ممارسة سلوكيات األعتذار الفعال
 : نهارة علي ممارسة االعتذار الفعال تتسم بأنها ية القوية القادالشخصتري الباحثة أن 

 دق في دراسة المشكلة وتفهمها.اص -1
 تتسم بالموضوعية في الحكم على المشكلة وتفهمها. -2
 تتسم بالشجاعة على مواجهة النفس بارتكاب الخطأ. -3
 طأ في حقه.قرار بالذنب أمام من ارتكب الخباإل والمبادرة تتسم بالمبادأة  -4
 لتبعد عن الكبر والتعالي.، كلمات األسف التي تعبر عن االعتذار، تتسم بالتواضع في اهلل -5
 تتسم بقوة الشخصية في المواجهة للتخلص من القلق والتوتر تجاه الشعور بالذنب المرتكب. -6
 تتسم باالجتماعية ورغبتها في االعتذار ببقاء عالقات الصداقة. -8
 لها للمسئولية تجاه تصرفاتها الخاطئة تجاه من أخطأ في حقه.تتسم بتحم -9

 والمخطئ ، والشخص الذي أخطئ في حقه .تتسم بالذكاء لتفهمها للمشكلة وتحديد الخطأ  -10
 الوعد في عدم تكرار أخطائها تجاه من أخطئ في حقه.ب تتسم باأللتزام -11
 من ارتكب الخطأ في حقهم.تتسم باألمانة في رد الحقوق المادية ألصحابها ع -12
 .الصادق الفعال ومحاولة تصحيحه باالعتذار، تتسم بتأنيب الضمير ولوم الذات على فعل الخطأ -13
نهاء التهديد، لالعتذار، تتسم بالتعقل وقوة للشخصية -14 ات ضدها والرغبات في لدفع الخطر عنها وا 

 .االنتقام منها
والكراهية والضغينة إلى مشاعر األمن والسالم والتعاطف  دتتسم باإليجابية بتحويل مشاعر الحق -15

 والرحمة والتسامح.
 العفو والتصالح مع اآلخر.بقدرتها علي قبول طلب التسامح و تتسم  -16

 (.2011، )فوزية البلوي                                                                
 .؟لمتي يصبح األعتذار غير جيد وغير فعا

األعتذار يصبح أقوي، وفعال عندما يصدر من شخص مخطأ حقًا في حق أحد، وأساء إليه، علي 
أن يذكر الخطأ الذي ارتكبه، ويشعر بالندم عليه، في هذا الوقت؛ فعليه االعتذار، وعليه أن يسرع 

، م واالحترامباالعتذار؛ للمحافظة على بقاء العالقات االجتماعية سوية مليئة بالمحبة واألمن والسال
أو ، ودون األحساس الصادق بالندم علي الفعل، يصبح االعتذار ضعيف عندما يكون في غير محلهو 

 .او الخروج من مأزق، لمجرد انهاء موقف، التصرف المرتكب في حق األخر
ويعتبر هذا ، على الرغم من أنهم لم يخطئوا في حق أحد -فهناك أشخاص دائمي االعتذار

 ، أعتذار غير جيد وغير مقبولاألعتذار بكونه 
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 : سلوكيات االعتذار الفعال أن أهم
 االعتراف بالخطأ ليس باألمر السهل: : تعترف بأخطائك (1

ذا تمكنا من الوقوف مع أنفسنا على  إن االعتراف بالخطأ من األمور التي تحتاج منا إلى شجاعة، وا 
عتذار، واعتذار اإلنسان على ما بدر األخطاء التي تصدر منا؛ فهذا سوف يجعلنا نلتزم بإتيكيت اال

كلما  -منه من خطأ من االمور األخالقية التي تدل على التحضر والرقي، وكلما كان اإلنسان جاهل
 كان االعتراف بخطئه، والذهاب لتقديم االعتذار عنه من األمور الصعبة عليه.

هي األعتراف بالذنب أو  ،التي تساعدنا في فهم ثقافة االعتذار والتطبيقات  من أهم الخطوات
سوف ي سهل عليه إقناع من أمامه بندمه  -الخطأ حيث أن قناعة الشخص الخاطئ بما ارتكبه من خطأ

كما أنه سوف يلقى في نفس ، وهذا بالطبع سوف يسهل عليه ما يقوم به من اعتذار، على ما بدر منه
وفتح بوابات االتصال ، طف معهللتعا ؛والذي بدر الخطأ في حقه فرصة جديدة، الشخص الذي أمامه
 لقبول اعتذاره من جديد. ؛االجتماعي اإليجابي

 : سلوكيات االعتذار الفعالل تطبيقات هامة (2
  :قرر في نفسك أن تتحمل خطأك

 ؛فهذا سوف يسهل عليك تحديد العالقة، وأحرص على تحديد عالقتك بمن أخطأت في حقه
فعلى سبيل المثال اعتذارك لزميلك يختلف ، االعتذار إليه المناسبة التي تساعدك في لتتعرف على الطريقة

 (.2016، منال ماجد) كليًة عن اعتذارك ألبيك
 : سلوكيات االعتذار تطبيقات من

وتؤكد له بأن الخطأ لم يبدر منك عن ، أن ت بين للشخص الذي اقترفت في حقه الخطأ وجهة نظرك -أ
نما صدر منك عن جهل.، تعمد  وا 

في االعتذار أن ت قبل بالقيام بمبادرة لألعتذار بتقديم ما يحبه الشخص الذي  من األمور الهامة  -ب
فمن الممكن  ؛أو الشوكوالتة، وكانت أختك تحب الورد، فإذا أخطأت في حق أختك ؛أخطئت في حقه

كي  ؛وإلثارة التعاطف بقلبها ؛للتقليل من حدة غضبها ؛أن تأتي لها بباقة ورود وقطعة من الشوكوالة
 وتسامح.، وعفو، ومحبة، عتذارك عن رضاتقبل أ

 : اعتذر وجهًا لوجه
أن تعتذر للشخص الذي أخطأت في حقه وجهًا  -أحدي خطوات سلوكيات إتيكيت االعتذار الفعال

وخصوصًا إذا تدخل بعض األفراد ، حيث أن االعتذار الغير مباشر سوف يزيد من األمر سوءاً ، لوجه
 موقف باإلحسان.الذين ال يستطيعون التعامل مع ال
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611 

 : ال تتكلف في مشاعرك
لذا احرص على عدم ، وهذا يبدو أمام من تعتذر إليه، إن التكلف في المشاعر يكون غير الئق بك

قادر على استيعاب  غير حيث أن الشخص الذي أمامك سوف يكون -التكلف في تقديمك للمشاعر
ن تكون طبيعيًا في التعامل مع غيرك لذا فاحرص على أ ؛وهذا سوف يقلل من جمال اعتذارك، تكلفك

 وهذا إتيكيت االعتذار.
 تحمل المسؤلية تجاه افعالك وسلوكياتك الخاطئة 

وعلمه أن من أخطأ في حٌق غيره عليه ، درب طفلك من الصغر على الشجاعة في تحمل أخطائه
وسوف يجعله ، سوف يعّوده على تحمل مسئولية خطأه في الكبر، فأعتذار الطفل في الصغر، االعتذار

 قادر على الوصول إلى إتيكيت االعتذار الذي ينبغي على كل فرد أن يدركه جيدًا.
 : (كن محسنًا )اعفو وسامح

 -والذي يعترف بالخطأ، نخطأفجميعنا  ؛المخطئ من سلوكيات إتيكيت االعتذار أن تتقبل اعتذار 
واحرص على أن ، ممن يقدمه لك فاقبل االعتذار ؛وال يوجد شخص كامل على وجه األرض، هو األفضل

 فال تكون سببًا في زيادة األمر سوءًا بالنسبة إليه. ؛يكون رد فعلك معه غير متكلف
، ويعتـرف بالـذنب، ويقـر، يقـدم االعتـذار عـن الخطـأ مما سبق يتضح أن االعتذار الفعال ينبغي أن

، دقة لمحاسـبة الـنفس ومراجعتهـاويـؤدي وعـد االلتـزام بـالنظر إلـى األشـياء والمواقـف بطريقـة موضـوعية صـا
، 2000، )حسددن الصددغار وتبنــي القــيم األخالقيــة نحــو التعــاطف والرحمــة للحصــول علــي العفــو والتســامح

58.) 
 : االعتذار الفعال
إلي بعض الكلمات بأعتبارها من أقصر العبارات المعروفة لدي ( 2014ليز المبدكين )أشارت 

أعذرني" فهي  -كنت مخطئاً  -أغفر لي -ل عليه مثل "أعتذر لكوتد، البشرية والتي تعبر عن االعتذار
لتقديم أو استقبال االعتذار. ولكنها ككلمات تعد وحدها فقط غير ، ولكنها قد تكون األقوى، عبارات قصيرة

 كي يصبح االعتذار فعال.، وحدها كافية
 ؟فما هي شروط االعتذار الفعال؟ وكيف يكون االعتذار فعال

ذلك الشخص الذي تم ارتكاب الخطأ ، ات االعتذار من الشخص المعتدي عليهسماع وقبول كلم
واوقات ، بلحظات، و لمرتكب ضدهتذار ي ذكر المعتدي عليه بالجرم افهذا االع ؛ال يكون سهل -في حقه

دارة ذاته، فعليه االنتهاء من غضبه -ولكن علي الرغم من ذلك، سيئة مرت عليه في حياته لتقبل  ؛وا 
 ولتحويل قوة غضبه إلى قوة خير مليئة بالتسامح والرضا والعفو والغفران. ؛خراعتذار اآل
 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ

612 

 : لتقديم اعتذار فعال عليك مراعاة مجموعة من اإليجابيات المرتبطة باألعتذار
 : من إيجابيات االعتذار

 وتأسف ألنك تسببت له في األلم واألذى.، أن ت شعر الشخص الذي أذيته بأنه شخص ي همك 
 والشــعور بلــوم ، ويســاعدك علــى شــفاء الجــروح الناتجــة عــن تأنيــب الضــمير، لــك راحــة البــال أنــه يجلــب

 وتأنيب الضمير.، الذات

 فاألعتذار هو أصعب األشياء  ؛لالعتراف بالخطأ ؛ليكون علي أستعداد، االعتذار يسمح بنضج الشخص
 حتى يؤدونه. ؛على بعض البشر

 قت المناسب يعطي الفرصة للمخطأ في حقه على أن يقبـل فالو  -توقيت تقديم االعتذار حتى ولو أخطأنا
 اضطراب في لعالقات الشخصية. فال يحدث، عذركم واعتذاركم

، أجل تدريب الطفل علي فن االعتذار هناك بعض األفكار التي يجدها التربويون واآلباء ومن
 : نموذج االعتذار غير الفعالومنها تقديم ، والمربيين مفيدة في ذلك

 .لينا أن نعرف ان تقديم أعتذار غير صادق وغير فعال ال ينبغي أن يسمي أعتذارينبغي ع
 : (اعتذار غير فعال وغير صادق )ليس باعتذار: كمثال

أنـا أسـف علـى خطئـي لكنـك أنـت ، أقـول لـك أسـف أنـا أسـف طالمـا أنـك تريـد أنقول كلمـات مثـل : 
طالمــا أننــا ال  ؛ تعبــرا عــن االعتــذار الفعــالفكــل مــن العبــارتين الســابقتين ال، فــي حــدوث هــذا الخطــأ الســبب

يسـفرا ، فتلـك العبـارتين السـابقتين لألعتـذار، أو نعتـرف بـه، نعترف بأن هنـاك أي خطـأ نشـعر بأننـا ارتكبنـاه
ومـن أخطـاء  ومبرراتـه.، وعدم قدرتـه علـى مواجهـة الطـرف اآلخـر بأسـبابه، عن عدم وعي المخطئ بخطأه
ولكنـه يقـدم بـداًل مـن ذلـك اعتـذارًا عامـًا ، خص آخر غير الذي ج رح أو أ هـيناالعتذار أن ي قدم االعتذار لش

 (.Jump up Doucette, Elisaa 2014) ألي شخص ربما يكون قد لم يتعرض لإلساءة
. ويجعلــه غيــر فعــال، فتلـك التصــريحات لطلــب العفــو دون اعتـراف صــادق بالخطــأ يفســد األعتـذار، 

(Jump up Lazare, Aaron, 2005). 
ودليــل عــن ، ال يعبــر عــن اعتــذار حقيقــي -فعــالالوغيــر ، مجــديالصــادق وغيــر العتــذار غيــر األف

 .((Jump up Frieswick Kris, 2001 غياب المسئولية
، بذكرها اإلقرار باألخطاءعليه و ، خطأ ماارتكب  هأن يعترف بوضوح كاماًل أن مرتكب الخطأ فعلي

 Jump up ةسامحلموا، عفوطلب الل ؛وجبر الخاطر، هاوالوعد بعدم تكرار ، تجاههاوتحمل المسئولية 

Memmat, Mark, 2013)). 
ولذلك يسعى االعتذار الفعال  ؛فهناك بعض االعتذارات التي يمكن ان تؤدي إلى مزيد من الغضب

، والعقوبات التي تهدد أمن وسالم الصحة النفسية ألطفالنا، إلى تجنب التهديدات بالحرمان والمخاوف
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 ؛لذلك فعلينا أستبدالها بالقيم اإليجابية والتي من بينها قيمة األعتذار، الكراهية في نفوسهم والتي تزرع
وغيرها من المبادا األخالقية الداعمة لقبول اآلخر ، وأحترام األخر، لكونها قيمة تدل علي التحضر

 (.Lucas , Marijo, 2004)والتسامح ، وصواًل للعفو، والتعاطف معه
 : ل الروضة علي ثقافة سلوكيات االعتذار الفعالأسس تدريب أطفا

، وأ ســس االعتــذار الصــادق الفعــال، ليــتعلم الطفــل طــرق ؛هنــاك بعــض األســس التــي يجــب وضــعها
 : ويكون ذلك عن طريق

 فاألطفـــال فـــي ، لفــت انتبـــاه الطفـــل إلـــى المواقـــف التـــي ينبغـــي أن ن مـــارس فيهـــا الطفـــل االعتـــذار كضـــرورة
وبـين ، وال يسـتطيعوا الـربط بـين افعـالهم، ومتمركـزين حـول ذاتهـم، يكونوا أنـانيين -مرحلة ما قبل المدرسة

استجابات األطفال اآلخرين. ولذلك يجب أن نشرح للطفل بلطـف مـا فعلـه او قالـه قـد يكـون أذى شـخص 
 آخر ولذلك يجب عليه التأكد من أن الشخص اآلخر في حالة جيدة.

 عنـــى إذا لـــم يفهـــم المعنـــى مـــن وراء االعتـــذار. ففـــي البدايـــة إخبـــار الطفـــل أن االعتـــذار لـــن يكـــون ذات م
ولكــن بعــد فتــرة مــن تكــرار هــذه الكلمــات نســتطيع الطلــب مــن الطفــل أن يقولهــا ، ســيكون االعتــذار مجــرداً 

 بمفرده.

 : طرق لتعليم الطفل االعتذار

 تعليم الطفل أن أي اعتذار صادق يجب أن يحتوي على: الطريقة األولى : 

 ف.قل أنا أس -1
 .بقبول االعتذار وقبول طلب التسامح معناجعل اآلخرين يشعروا السؤال كيف يمكن أن ن -2
 تغيير السلوك.ايماءات الندم ونبرات الصوت المعبرة عن الرغبة في عرض  -3
 والتسامح عنه.، وأخيرًا طلب قبول العذر -4

 أن يستغرق فقط عدة دقائقوهذا الدرس يمكن ( بإعطاء الطفل دروس )ماذا لو؟: الطريقة الثانية : 

 ماذا لو ضربك صديقك؟ ماذا ستفعل؟ -
 ليلعب بها؟ ماذا ستفعل؟ ؛ماذا لو صديقك أخذ لعبتك المفضلة -

 وهذه الطريقة تحتوي على سبع خطوات وهم: الطريقة الثالثة : 

عتـذار؟ وهي أن يقوم الطفل بالتوقف والتفكير في الموقف هل يحتـاج بالفعـل إلـى اال: توقف وتحقق -1
 هل قام بشيء خاطئ؟ 

 وهذه الخطوة تعتبر حيوية باعتبارها السبيل الوحيد ألنه بحاجة لثواني قبل االستجابة.
فاالعتبـار يجـب أن يكـون عـاجاًل ، الخطوة الثانيـة وهـي أن يجعـل االعتـذار سـريعاً : أن يكون سريعاً  -2

 وليس آجاًل.
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فــإذا كــان االعتــذار طــوياًل فســيبدوا غيــر ، وقصــيراً اجعــل االعتــذار بســيطًا : أن يكددون قصددير وبسدديط -3
 صادق. أسأل الطفل في التفكير في كيفية االعتذار في حاالت محددة.

 : وهم: وعبر بحركات الوجه والجسد عن االعتذاراشرح  -4
بنظــرة العــين بنبــرة الصــوت بايمــاءات  للتعبيــر عــن النــدم واألســف ؛فهــم بحاجــة: األسددف أو الندددم -

 .سدالوجه والج
 .عن الخطأ المرتكب فيجب أن يتحملوا المسئولية: المسئولية -
 لتصحيح أخطاءهم. ؛ينبغي أن يكونوا على استعداد: التصحيح -

وأن تفكــر فــي كيفيــة تجنــب هــذه ، حــاول الــتعلم مــن األخطــاء: تجنددب الوقددوع فددي الخطددأ مددرة أخددرى -5
 األخطاء مرة أخرى.

، أن تـرى إذا كـان مـن المناسـب فعـل شـيء للشـخص اآلخـرالخطوة األخيرة فهـي : فعل شيء لطيف -6
 وبالطبع قد تحتاج إلى أن تنتظر أن يغفر لك.

 ؟أخطاءهم تقديم االعتذار عن علي  همأطفالاالباء  دربكيف ي
رشاد أبناءهم الصغار في السنوات األولى من ، تدريبو  يتحمل اآلباء مسئولية كبيرة في تعليم وا 

لكي يصبحوا أذكياء على  ؛ولذلك يجب وضع أهداف تساعد األطفال ؛يروتأثير اآلباء كب، حياتهم
 المستوى العقلي والعاطفي.

لكي يظهورا ألبناءهم كيف سيتعاملون مع  ؛فإنه يعطي لآلباء فرصة، فعندما يخطئ الطفل
 فاستجابة األطفال األولى تكون عادة بإنكار أخطاءهم.؛ أخطاءهم

 : جعل الطفل يتحمل مسئولية أخطائهبعض اإلرشادات لآلباء والمعلمين ل
 تعليم الطفل أن يواجه أخطائه بداًل من الهروب منها. -1
لكي يشعروا بشعور ؛ ولكن أيضاً ، لتجنب العقاب ؛تشجيع الطفل لعمل األشياء الصحيحة ليس فقط -2

 جيد تجاه أنفسهم.
فإنهم سيتمكنون من فهم ، توصيل لألطفال فكرة أن األفعال الخاطئة سوف تجعله يشعر بشعور سيئ -3

ذلك. عدا ذلك من المهم أن يفهم األطفال أن أخطاءهم سوف تجرحهم أكثر مما جرحت األشخاص 
 ألن أخطاءهم ستجعلهم يشعروا بشعور سيء.، اآلخرين

 يجعله يشعر بشعور جيد.بأن ، التحدث مع الطفل عندما يفعل فعل صحيح -4
ومحاولة إيجاد بدائل أخرى ، رسالة التي نحاول توصيلها إليهمإلى فهم األطفال لليؤدي لعب األدوار -5

 للسلوك المؤذي.
 .لتعزيز الصفات الشخصية التي نريد تطويرها عند األطفال ؛استخدام أدب الطفل -6



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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فنحن أيضًا نحتاج إلى تذكر جزء هام من المعادلة وهو تعليم ، عند تعليم الطفل كيفية االعتذار -7
االعتذار ذو معنى لكال الطرفين. فنحن عندما نعلم الطفل تقبل االعتذار فنحن لكي يكون ، المغفرة

 رف بالمضي قدمًا وهو يشعر شعورًا جيدًا تجاه نفسه.ونسمح لكل ط (.نعلمه )نكران الذات
فال يعني ، فعليهم تحمل المسئولية عنه، تعليم األطفال أنهم إذا قاموا بفعل خاطئ يحتاج إلى االعتذار -8

 ولذلك من المهم أن نسامح أنفسنا على األخطاء. ؛أننا جميعًا نخطئ،  نهم سيئينهذا أ
عطاءهم فرصة؛، من الجيد سؤال الطفلين عن شعورهم -9  ليناقشوا ما حدث. وا 
 وصفاء النفس والروح.، للتجديد ؛ومناسبة، للتواصل العاطفي اإليجابي ؛الضحك وسيلة مهمة 

 لممارســة  ؛والفنيــة والحركيــة التــي تســتند علــى خلــق مواقــف مشــكلة ممارســة األنشــطة الغنائيــة والقصصــية
 سلوكيات االعتذار الفعال.

 ال ستكون في مشكلة كبيرة، وأبقي هادئًا في هذه المواقف، كن مثااًل يحتذى به ولكن (، فال تقل )أعتذر وا 
 (.قل )عندما تجعل صديقك يشعر بحال أفضل يمكنك أن تلعب معه

 أو يـرفض ببسـاطة االعتـذار. ، كن أن تعتـذر بالنيابـة عـن طفلـك إذا كـان مسـتاءاً في المواقف الصعبة مم
أندا : وستشعر الطفل اآلخر بالراحـة. فمـن الممكـن أن تقـول للطفـل اآلخـر، وبذلك تكون مثال جيد لطفلك

 .ثم تعامل مع الطفل بعد ذلك، وطفلي أسفين على حدوث ذلك وسوف أتحدث معه الحقًا في المنزل

 عندما يحدث ذلـك فـاعلم  -ن يستخدم طفلك كلمة أنا أسف تذكرة للخروج من الموقف ببساطةاحذر من أ
 وليس مغزاها.، أن الطفل لم يتعلم أكثر من نطق الكلمات

 واقتــرح بعــض األســئلة التــي يمكــن أن تجعــل طفلــك يفكــر فيمــا حــدث ، إجــراء حــديث بعــد أن يهــدأ الجميــع
 : مثل

 بعد ما سمعه منك؟ كيف ترى شعور الطفل اآلخر اآلن -1
 هل تتذكر عندما جرح أحدهم مشاعرك؟ كيف كان شعورك وقتها؟ -2
 ماذا نقول لشخص اكتشفنا أننا جرحنا مشاعره؟ -3
هــل تتــذكر مــرة عنــدما اعتــذرت لــك؟ هــل ذلــك جعلــك تشــعر بشــعور أفضــل؟ كمــا يمكــن أن تجلــس مــن  -4

لحـل  ؛ل عـن الحلـول األخـرى الممكنـةوسـؤال الطفـ، وترى لماذا هو مصـرًا علـى عـدم االعتـذار، طفلك
 المشكلة.

 .يجب أن يكون االعتذار وقت حدوث الخطأ 

 ومـع مـرور الوقـت يسـتطيع تفهـم ، كلما استطعنا تعليم الطفل الصغير االعتذار تصبح هـذه العـادة تلقائيـة
 وتحمل المسئولية.، مشاعر اآلخرين
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  قليــل ، فهــذا سـوف يخلــق طفـاًل أنــاني ؛كثيـرةتأكـد مــن عـدم التســاهل مـع الطفــل بـأن تقــدم لــه أشـياء ماديــة
 وال يتحمل المسئولية على أفعاله التي قد تؤذي مشاعر اآلخرين.، التعاطف

 : ومع ذلك هناك أشياء يجب تجنبها مع األطفال
، ألن ذلك قد يشعره باإلحباط، حتى ي قبل اعتذاره ؛يجب أن نتجنب أن نجعل الطفل يتذلل: التذلل: أوالً 

 ه.ويجرح إحساس
ساعد الطفل على أال يتخذ  بل ،وال لوم للطفل، فال تأنيب، نجعل الطفل يصلح خطأه: المجادلة: ثانياً 

 موقفًا دفاعيًا.
كما أن نبرة ، ويجب أن يكون االعتذار صادق، يعد أعتذار غير فعالإجبار الطفل على االعتذار : ثالثا

 لتوصيل رسالة االعتذار مهمة.، الصوت التي تستخدم
  طلب التسامح من وجهة نظر االديان السماوية قبول

والتسامح سلوك ي ريح القلب، ويرسم البسمة على الشفاه، ويجعل من حولك أكثـر محبـة لـك، وقبـل كـل ذلـك 
محبة اهلل لك، وما وعدك من ثواب عظيم، والمقصود بالتسامح "ليس الموافقة على االعتذار منذ الوهلة 

ع المخطئ، حتى يتعلم من أخطائه، ألن التسرع في التسامح قد يعطيـه األولى بطرح المشكلة للنقاش م
الفرصة؛ لتكرار ما حدث؛ مما يدمر العالقة فـي المسـتقبل، ولكـن البـد مـن التسـامح فـي النهايـة، وقبـول 
االعتذار؛ ألن ذلك يساعد في إصـالح ذات البـين فـي الكثيـر مـن العالقـات التـي انتهـت، وأسـدل عليهـا 

 أطرافها في الوصول إلى حل نتيجة إخفاقهم في االعتذار والتسامح.الستار؛ لفشل 
)مجددددي سدددليمان وقــديمًا قـــالوا: "أشـــر النــاس مـــن ال يقبـــل االعتــذارات وال يســـتر الـــزالت وال يقبـــل العثــرات" 

 (.2012صفوت، 
 أثار العفو والتسامح على الفرد والمجتمع: 

ر االنتقـام، باإلضـافة إلـي انتشـار المحّبـة والسـالم بـين سالمة القلوب من الضغينة والحقد والغّل وَمشـاع -
 أفراد المجتمع كّله، وتعزيز أواصر العالقات بينهم. 

 اتّقاء األضرار والعداوات التي قد تنجم عن انتشار اإلساءة بين الناس، وترك فضيلة العفو  والتسامح.  -
إرضــاًء هلل، وســعًيا؛ لنيــل عفــوه فــي  ارتفــاع رصــيد اإليمــان لــدى صــاحبها؛ بــأن يجعــل عفــوه وتســامحه؛ -

 قادًرا على أخذ حّقه إن شاء.  -بفضله سبحانه وتعالى -اآلخرة، وشكًرا له على َأن جعله
َفَمْن َعَفا  ۖ  الفوز باألجر العظيم الذي وعد اهلل تعالى به عباده حيث قال: )َوَجَزاء  َسيَِّئةد َسيَِّئٌة ِمْثل َها  -

 (.2016أكتوبر  4[ )دعاء مفيد 400ِإنَّه  اَل ي ِحبُّ الظَّاِلِميَن( ]الشورى:  ۖ  َلى اللَِّه َوَأْصَلَح َفَأْجر ه  عَ 
نادت جميع االديان السماوية بالعفو والتسامح بدءا من التوراة ومرورًا باالنجيل وختامًا بالقران فجميعها 

 تحث المرء علي العفو والتسامح فما هو العفو؟



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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مرء عن معاقبة َمن يستحق العقوبة، ويتركها مع قدرته على إيقاع تلك العقوبة، العفو هو "أن يترّفع ال 
 طلًبا لمرضاة اهلل، وعفوه وغفرانه وقرًبا منه سبحانه وتعالي".

أّما التسامح فهو عدم رد اإلساءة باإلساءة، ويقترب معناه من العفو، وكالهما من األخالق الحسنة  
اليات ما يشهد بذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المستحبة هلل عز وجل، وهناك من ا

ومنها: ما ورد بذكر العفو في القرآن الكريم في مواضع عديدة حيث قال تعالى: )ِإنَّ اللََّه َكاَن َعف وًّا 
وا 149َقِديًرا( ]النساء:  َواللَّه  َغف وٌر  ۖ  َر اللَّه  َلك ْم َأاَل ت ِحبُّوَن َأْن َيْغفِ  ۖ  [ وقال أيًضا: )َوْلَيْعف وا َوْلَيْصَفح 
[ وهذه اآليات إنما تدّل على ِعَظم مكانة من يّتصف بهذه الصفات؛ إذ إّن من 222َرِحيٌم( ]النور: 

 وجوه التسامح العفو والتساهل والتجاوز، وتطهير القلب من أي حقد أو غّل دفين.
حين أوصانا باالعتذار  -العتذار والعفو والتسامحفي البدايه حثنا اهلل سبحانه وتعالى على تطبيق ثقافة ا

عند السهو في الصالة بأداء صالة السهو، وبأداء الكفارة، والتوبة، واالستغفار، فجميعها ممارسات 
 تعبر عن دعوة اهلل سبحانه وتعالي؛ لممارسة ثقافة االعتذار.

ه، ويكون الحل في ذلك عندئذ هو أيًا كان نوع الخطأ، ودرجت -فليس هناك من البشر من يسلم من الخطأ
 ممارسة ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال.

لم  -فعلى الرغم من مكانة األنبياء والرسل، وكونهم أرقى البشر جميعًا، ولكن مكانتهم ذات المنزلة العالية
 (.2009تمنعهم من ممارسة ثقافة االعتذار )علي الشيادي، 

ن عبد اهلل عليه الصالة والسالم ثقافة األعتذار والشجاعة األدبية في فيعلمنا رسولنا الكريم سيدنا محمد اب
االعتراف بالخطأ لمن أخطأنا في حقه؛ فعندما وجد النبي صلى اهلل عليه وسلم أبن مكتوم احتضنه 

 وقال: )أهاًل بمن عاتبني فيه ربي( ومن هذا نتعلم أهمية ممارسة ثقافة االعتذار.
إال أن رسولنا عليه أفضل  -كان كفيفًا، ولم ير عبوس وجه رسولنا الكريم فعلى الرغم من أن أبن مكتوم

 أعتذر إليه واحتضنه؛ ليعلمنا ثقافة االعتذار. -الصالة والسالم
كذلك بصم سيدنا موسى بصمته في ثقافة االعتذار مع أخيه حين لم يلتزم مع سيدنا موسى بشرط العبد 

 عتذار يقوله )ال تؤاخذني بما نسيت(.ثقافة اال -لديه -الصالح نسيانًا. فتجلت
وقول سيدنا يونس حين أخطأ؛ فطبق ثقافة االعتذار بقوله )ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من 

 الظالمين" )االعتراف بالخطأ والذنب(.
 [.16فغفر له إنه هو الغفور الرحيم" ]القصص:  -وقول سيدنا موسى: "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي

 لعفو والتسامح للمخطئ والمخطئ في حقه:ومن مزايا ا
 -أن العفو عن المسيء ي حول الكاره إلى م حب، والعدو إلى صديق، كما أن للعفو أثره في نفس من يعفو
حيث ي عينه على التقوى، وعلى راحة الضمير، وسكينة النفس، وكذلك للعفو أثرًا بالغًا في من يعفو 
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ساء ته، ويرى كيف قوبل خطئه بالعفو واإلحسان؛ فيتوب إلى اإلنسان عنه، حيث يستشعر خطأه، وا 
الرشد، ويرحع إلي الصواب، وتنطفئ من داخله الكراهية، وتذوب لديه النزعة العدوانية، والرغبة في 

االنتقام، وال يملك إال أن يكون مع أخيه كأنه ولي حميم، قال اهلل تعالى: "وال تستوي الحسنة وال السيئة 
سن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إال الذين صبروا وما أدفع بالتي هي أح

 (.35 -34)سورة فصلت اآليتان )يلقاها إال ذو حظ عظيم".صدق اهلل العظيم 
 (..2017مايو  03 -هد38(، )يوسف جمعة سالمة2016)العواري،                            
ل قان كريمان تحتاجهما النفس البشرية؛ لتتخّلص من كل الشوائب مما سبق يتضح إّن العفو والتسام ح خ 

التي قد تعلق في القلب من أثر األذى، وكذلك؛ لينعم األفراد بالخير والحب وانشراح الصدر، وهما 
، وكظمد للغيظ، واحتساب األجر عند اهلل سبحانه وتعالى، وال ريب أّن تغليب العفو  يتحّققان بطوِل صبرد

ح على العقاب ي نّجي األفراد من المنازعات الحادة التي قد تنشأ بينهم، إاّل إذا تمادى أصحاب والتسام
ساءتهم؛ َفَعلى المسلم أن يكون َفِطًنا َيقد ر لألمور قدرها؛ فيكون  األذى مع كثرة العفو، وتكّرر ظلمهم وا 

قد ورد عن رسولنا الكريم اإلصالح في هذه الحالة أولى من العفو والتسامح؛ لدفع الضرر الحاصل. و 
يذاء قريش واضطهادهم لنبي  صلى اهلل عليه وسلم ما به أسوة حسنة في هذا المجال، فبعد فتح مكة، وا 

خراجهم له إال أنه قد واجههم بنفس سمحة وبعفوه  -اهلل ورسوله محمد بن عبد اهلل، ومكرهم به، وا 
قال اذهبوا فأنتم  -وابن أخ كريم -أخ كريم -قالوا خيراً  -الشامل في قوله )ما تظنون إني فاعل بكم

 الطلقاء(.
 كما نادت آيات من اإلنجيل: اخذت من آيات الكتاب المقدس عن العفو، والغفران، المسامحة.

وا ي ْغَفْر َلك ْم"   (.37: 6)أنجيل لوقا "اْغِفر 
؛ سفر المزامير 7: 4الرسول إلى أهل رومية "َطوَبى ِلّلِذيَن غ ِفَرْت آثَام ه ْم َوس ِتَرْت َخَطاَياه ْم" )رسالة بولس 

32 :1.) 
 (.2: 85"َغَفْرَت ِإْثَم َشْعِبَك. َسَتْرَت ك لَّ َخِطيَِّتِهْم" )سفر المزامير 

َتَساِمِحيَن َكَما َساَمَحك م  الّله " )رسالة بولس الرسول إلى أهل  ك ْم َنْحَو َبْعِض، َشف وِقيَن م  "ك ون وا ل َطَفاَء َبْعض 
 (.32: 4أفسس 

 -http://st/) .(St.Taka.org)( 14 -9: 1"الخطايا" )رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 

takla.org) 

على ثقافة سلو  ات االعتذار الفعال:   الروضة أطفال تدر ب في الموس ق ة األنشطة أهم ة
تعتبر الموس قى  مختل  أنشطتها   ونها "أقرب الفنون إلى وجدان الطف ، ب  وأكثرها جاذب ة  النس ة له 
على اإلطالق، فمن خاللها يندمج الطف  في الثقافة، و تم ن من إقامة عالقات إيجاب ة جيدة مع من حوله. 

( 84، 2004) س  وهين وقد أكدت العديد من الدراسات التر و ة الحديثة، ومن بينها دراسة أجراها
Cohen, S,  على دور الموس قى في تحسين المهارات االجتماع ة، وفاعليتها في دعم فرص االتصال الفعال

مع اآلخر، ومن بين أكثر المهارات االجتماع ة أهم ة وضرورة، والمرت طة ب قاء العالقات االجتماع ة  صورتها 
 ومعرفة مقوماتها وشروطها، فقد أشارت الدراسات ،ممارسة سلو  ات ثقافة االعتذار الفعالاإليجاب ة اآلمنة 

ثارة  التر و ة الحديثة إلى قدرة الموس قى وخبراتها، وأنشطتها المختلفة في التدر ب على تلك الموضوعات، وا 
نهاء النزاعات والمش الت والصراعات،  األف ار التي من شأنها الوصول إلى قواعد تدعم تسو ة الخالفات، وا 
ثارة التهديد ات والمخاطر المرت طة  والس طرة علي مشاعر الغضب المؤد ة إلى إشعال الرغ ة في االنتقام، وا 
 ارتكاب األخطاء، وحدوث المش الت؛ للوصول إلى حلول إبداع ة، وتفاوض ة غرضها ح  تلك المش الت، 

 وتسو ة تلك الخالفات، والقضاء عليها،.
لذلك فقد اسفرت قراءات ال احثة االدب ة للدراسات واالكر النظر ة المرت طة بثقافة االعتذار عن ضرورة 
االعتراف بتلك األخطاء، وتحم  المسئول ة عنها، وعدم تكرارها، والتأس  عنها بإبداء الندم الصادق  ا ماءات 

 الوجه والجسد عن حدوثها.
و م ننا التطرق ل عض االمثلة التي صممتها ال احثة بهدف التدر ب علي ثقافة األعتذار الفعال لد  

 التي غناء األغاني واألناشيداألنشطة الموس ق ة الممثلة في: أطفال الروضة ، وذلك بتوظي  مجموعة من 
هدفت جم ع  لماتها إلي التدر ب علي سلو  ات أو خطوات االعتذار الفعال، التي تجع  االعتذار أعتذار فعال 

جيد مقبواًل صادقًا، خالل تصم م مجموعة من االغن ات التي تحم  رسائ  تر و ة تدعو إلى   ف ة ممارسة 
سلو  ات االعتذار الفعال،  ما حرصت ال احثة علي تألي  ألحان مبتكرة- جذا ة- نشطة-  س طة- حيو ة، 

ل س بها قفزات واسعة، و اخت ار اإل قاعات ال س طة المتوافقة والمتناسقة التي  سه  على الطف  حفظها؛ 
ألدائها، وترديدها  سهولة و سر بتصم م مصاح ة هارمون ة  س طة للغا ة؛  ي  ص  إلى الطف  مضمون 

األغن ة التر و ة المرت طة    ف ة ممارسة فن االعتذار الفعال وقواعده، وسلو  اته. 

؛ التي هدفت جم عها الي تدر ب أنشطة العزف  آالت الفرقة اإل قاع ة ما اعدت ال احثة مجموعة من 
الطف  علي  عض المواق  التر و ة الهادفة التي تسعى إلي تقد م اعتذار فعال عن  عض المواق  الخاطئة 

التي قد  قع بها طف  الروضة، و تطلب منه تقد م اعتذار فعال عنها مثال)  سر الطف  أللة صد قه اال قاع ة 

) 
 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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 :الدراسات العربية واالجنبية: المبحث الثالث
يستعرض هذا الجزء مجموعة من الدراسات األجنبية ذات العالقة بمجال االعتذار وشروطه وقواعـد 

 يات األعتذار الفعال وأخري عن ارتباط األعتذار بالتعاطف وقبول التسامح.ممارسته وفق ثقافة سلوك
  :الدراسات العربية: أوال ً 

تـدريب اطفـال المـرتبط ب البحـث الحـاليموضـوع للباحثـة لـم يتطـرق احـد مـن البـاحثين علـم  ودحد في
بمرحلــة ريـــاض  حــةة المقتر نشـــطة الموســيقيبرنــامج األ بإســتخدامعلــي ســلوكيات االعتـــذار الفعــال الروضــة 
  االطفال.

 :الدراسات المرتبطة باألعتذار الفعال [1]

 : Rahul Sinha 4 Aug(2015) دراسة راهول سينها -1
تســتخدم و ، ويجــب ان تمــارس، ككلمددة قويددةتعــد  آسددف كلمــة ان هــدفت الدراســة إلــي التأكيــد علــي

 What is the؟عالقــاتالاســتمرار فــي كبيــرة أهميــة ولهــا  ، ونتائجهــا إيجابيــة فتكلفتهــا زهيــدة ؛بفاعليــة

importance of apology in a relationship? الكلمـة ولهـذه، هائلـة، و عتـذار أهميـة كبيـرةفالال 
وتســتمر لفتــرات ، تــدوم عالقــات الصــداقةل -وتــم أيذائــه، أخطــئ فــي حقــه تــأثير كبيــر علــي الشــخص الــذي

 ؛االعتـذار وصادقًا حقا في تعبيره عن شعوره باألعتذار عندما يقدم، أطول شرط أن يكون المعتذر مخلصاً 
  .لبقاء العالقات بشكل أفضل واطول ؛لذلك فهذه الدراسة تظهر أهمية االعتذار

إ. س كدارتر. ، ب. أ تابداك، ج بيدرسدين، إ، مكولدو ، يو. أس. أ، دراسة بروك ناتل أكاد سي سي -2
 Proc Natl Acad( Jul, 2014 ,29)إ. س كدارتر ، أ تابداك، ب، إ. ج بيدرسدين، م. إ مكولدو 

Sci U S A. McCullough ME1, Pedersen EJ2, Tabak BA3, Carter EC4 : 
 .وتقلل من الغضب واالنتقام لدى البشر، اإليماءات التصالحية تعزز التسامح: عنوانها

لعفو ا الذي يسمح بقبول طلب تعاطفإثارة ن اإليماءات التصالحية تسرع من اشارت الدراسة إلي أ
 وت حد من آثاره السلبية، الناتج عن الخالفات والصراعات قلل من الغضب التفاعلييو ، والتسامح والغفران

 والشعور بالرغبة في االنتقام من الشخص المخطئ .وتقلل من مخاطر سيطرة الغضب اإلنفعالي 
من تصورات وت حد ، الغفران، و النتائج بقوة إلى أن اإليماءات التصالحية تسهل العفوفقد أكدت 

مما  ؛مع من اخطأوا في حقهمالتعاطف  المتضررين ممن اخطئ في حقهم ؛ لتثير الرغبة فيالضحايا 
 .العودة إلى فعل الجرم او التصرف الخاطئ مرة اخري يقلل من مخاوف أحتمالية

 : Susan Swaim Daicoff( 2013) يكوندراسة سوزان سوايم دا -3
والشـعور ، أشارت الدراسة إلي إن اإلعراب عـن النـدم أثنـاء االعتـذار، والتسامح، وعنوانها االعتذار 

هـو االعتـذار الـذي  -بالرغبة الحقيقية الصادقة المرتبطة بتحمل المسئولية تجاه الفعل او التصرف الخاطئ

https://www.quora.com/profile/Rahul-Sinha-113


 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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وي عبـر عـن اسـفه وندمــه ، ًة بإبـداء النـدم تجـاه الشــخص المتضـرريمكـن أن ن طلـق عليـه اعتـذار فعــال خاصـ
معتـذرًا  -معترفـًا بخطئـه مقـرًا بـه -(مـادي )خسـارة ماديـة أو ،الفعلي تجاه ما تسبب فيه من تضـرر معنـوي 

والوعد الصادق بعدم تكرار ، تصحيح األمور قدر اإلمكانب -محاواًل تحمل المسؤلية بتصحيح خطئه -عنه
نطــق كلمــات األســف مــع غيــاب الشــعور بلــى عكــس االعتــذار الــذي يكتفــي ع)ئ مــرة أخــري الســلوك الخــاط

 بالذنب أو اإلقرار به أو حتي تصحيحه.
                                                      (Susan Swaim Daicoff, 2013). 

د. إ دافيدددذ ، د.ر فدددإن تدددونجيرن، إ مكولدددوج.إم، دراسدددة بيدددرس سدددوك سددديكول بدددول ج.ل بورنيدددت -4
 Pers Soc Psychol Bull. Burnette JL, McCullough: (345 -56، 2012، )مارس

ME, Van Tongeren DR, Davis DE ) 
، واألختيار الطبيعي للرد عن هذا األستغالل، االستغالل هو واقع الحياة بين الكائنات االجتماعية 

فالبشر قد يمتلكون أيضًا آليات العفو ، ومع ذلك -الللردع ومقاومة هذا األستغ ؛هو أختيار آليات االنتقام
 وتعزيزها بين البشر حتي بعد، والتسامح التي تهدف إلي استعادة العالقات االجتماعية الهامة والضرورية

 حدوث هذا االستغالل. 
ألخطاء يختبر المؤلفون الفرضية القائلة بأن القرارات المتعلقة بالعفو والتسامح عن ا، في هذه المقالة

ودراسة المخاطر التي قد تنتج عن اتخاذ ، تتطلب جمع معلومات عن قيمة العالقة وضرورتها بين البشر
 بين هؤالء األشخاص.  والتصرفات الخاطئة للجرائم غفران القرارات بشأن عدم

، وتوظيف تدابير مغفرة متنوعة، لعب األدوار التجريبي بتصميم جرائم افتراضية استخدم الباحث
العالقة ذات القيمة المرتفعة هي و  بين مخاطر االستغالل المنخفض أن الجمع هيالدراسة  انت نتيجةوك

 .Pers Soc Psychol Bull) ولحدوث العفو والتسامح بين البشر، األكثر أحتمالية لبقاء العالقات

Burnette JL, McCullough ME, Van Tongeren DR, Davis DE, Mar, 2012). 
Apr 2012 :ج. و.ج بيدرز وجدوج بيدرس، ج. بوندو، ل.ر لوندا، م.إ مكولدو ، تابداكدراسدة ب. أ  -5

)36 ))Tabak B (A, McCullough ME,Luna LR, Bono G, Berry JWJ Pers: 
"اإليماءات التصالحية تسهل الغفران ومشاعر الصداقة وتجعل المتخاصمين يبدون أكثر : عنوانها

تؤثر على ، تصالحية التي تظهر ردًا على التجاوزات بين األشخاصأن اإليماءات ال البحث فترضأ .قبواًل"
 وتعزز مشاعر الصداقة مع المتجاوزين. ، قبول التسامح والغفران

معدالت تؤدي إلي  ظهرها المعتدون ي  تصالحية التي اإليماءات ال أفترضت أن االولي في الدراسة
االشخاص هذه العالقة بواسطة تصورات وكانت ، يوماً  21والعفو على مدى ، أعلى لحدوث التسامح

  .توافقهم على المتخالفين معهم وافتراض زيادة اعلي في مستوي المتضررين ممن اخطئ في حقهم
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وتحملوا مسؤلية ، لثقة عندما اعتذر المخطئونبناء اتجربة  فترضتفقد أ اسة الثانية الدر  أما
توصلت ، عليهم من الذين أخطئ في حقهم وقدموا تعويضات مالية عنها للمعتدي، تصرفاتهم الخاطئة
تزداد مستويات التعاطف من قبل  -أنه بتحمل المخطئ مسؤليته تجاه تصرفه الخاطئنتائج الدراسة الي 
والي دعم عالقات الصداقة وبناءها من ، مما يؤدي إلي حدوث التسامح والغفران ؛المخطئ في حقهم

 جديد.
اإليجابية لالعتذار الذي يتحمل فيه المعتذر المسؤلية اآلثار  وقد توصلت نتائج الدراسة إلي 

، الغفران، و لحدوث التعاطف الذي يؤدي إلي التسامح (؛التعويض المالي )المتمثلة في هذه التجربة بدفع
وذلك من وجهة نظر الضحايا المتضررين الذي تم الخطأ ، واألحتفاظ بها، ويهدف لبقاء عالقات الصداقة

 هم. تخاصمين معحهم وتوافقهم مع المتصال وعودة، في حقهم
وتشير النتائج بالدراسة إلى أن اإليماءات التصالحية تعزز الغفران جزئيًا من خالل تصوير 

مع االشخاص المخطئ في حقهم  تعاطفنجاحا في اثارة العلى أنهم أكثر  تخاصمين من المعتدينالم
 ,Tabak BA)قبولة مع المعتدي عليهم ويمارسون العدالة الم، لمشاعر االخر تهممراعانتيجة ؛ ل

McCullough ME,Luna LR, Bono G, Berry JWJ Pers, Apr, 2012, 36- 503).  
 

 :Edens, J. Davis, K. (2012, 11-  (175دراسة ج إيدنزن ك دافير  -6

وك دافيز الزميل ، M.Aوهو أستاذ في علم النفس بجامعة تكساس إيدنز  ج.أجراها في دراسة 
أشارت نتائج تحليل البيانات بها إلى أن نسب سمات االعتالل النفسي بين بعض معة والتي بذات الجا

والتي ، وعدم الثبات، المجرمين من المخطئين المصابين باالضطراب تصنف الي مشاعر عدم الراحة
تعطي مؤشر قوي نحو العواقب الوخيمة والخطيرة المحتمل صدورها من المخطأ في حقهم في حال عدم 

 (.Edens, J. Davis, K: et al, 2012, 11- 175) وث اعتذار مقبولحد
 

  :Gilovich, T, Rosenz heig, E, (2012, 215)ياهإ. روزين ، دراسة ت. جيلوفي  -7
بداء الندم يعدان كعناصر أساسية هامة، أكدت دراسة حديثة علي أن الشعور باألسف الستقرار  ؛وا 

 ,Gilovich, T, Rosenz heig, E) الحصول على الوظائفو ، والنجاح في العلم، عالقات الصداقة

2012, 215- 223).  
 
 
 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
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 :175Edens, J, Davis, K ,2012) .- (181ك. دافيز ، دراسة ج. إيدنز -8
كشفت البحوث والدراسات عن أن تعبيرات الوجه والجسد تؤثر على مواقف البشر المخطئ في 

في حين أن الندم قد يقلل ، الغفرانو  ،التسامح، و تبطة بالعفووبالتالي تؤثر على نتائج قراراتهم المر ، حقهم
يؤثر على االعتالل ( )ابداء الندموالغفران فغياب هذه سمة ، الذنب الذي يؤثر على قرار المسامحة

 -Edens, J, Davis, K: etal, 2012, 175) ويقود إلى عدم التعاطف مع الشخص المخطئ، النفسي

181).  
51Brinke,L,. MacDonald's. et al ,2012) .- ماكدونالد وآخرون  س، ل. برينكي دراسة -9

59):  

، وأفعال لغة الجسد، أكد الباحثين من األساتذة العاملين بجامعة كولو علي أن الدموع المزيفة
يماءات الوجه غير الصادقة ال تجدي علي قبول المتضرر  -وسلوكياتها الكاذبة غير الحقيقية، وا 

، رت دراسة حديثة عن أن مشاعر الندم الحقيقية التي تظهر من خالل إيماءات الوجهفقد أسف لألعتذار.
مشاعر ، و تختلف كثيرًا عن تعبيرات الندم الكاذب، والتي تعبر بصدق عن الندم الحقيقي، وأفعال الجسد
 وأسفرت عن مشاعر خداع غير، فقد أظهرت المشاعر المزيفة وصفا مخادعًا عن الندم، الندم المزيفة

ولكنها في حقيقتها ال تحمل ، فقد أسفر الباحثون عن أن ما شاهدوه من عيون قد تبدو حزينة، مكتملة
وال تبعث إال علي االبتسام أحيانًا كنوع من ، يعرقل حدوث قبول طلب السماح ؛مشاعر ندم صادقة

، ن المشاعرالخادعة التي تم التعيير عنها بعدد أقل م، من تلك المشاعر المزيفة مشاعر السخرية
 التي تعبر عن مشاعر الندم المزيف، فايماءات الوجه التي تسربت تعطي شعور الوجه المحايد

(59 -Brinke,L,. MacDonald's. et al, 2012, 51).  
 : (2011ج جولد )، ج. دافيز دراسة -10

بناءًا و ، أشارت دراسة حديثة إلى أن إبداء مشاعر األسف والندم تعدان بكونهما ضرورة لالعتذار 
فاالعتذار الفعال ي قلل من العواقب ، كلما كان االعتذار مقبواًل وفعال -فكلما كان الندم صادقاً  ؛علي ذلك
لذلك  .وي سهل التغيرات المعرفية والسلوكية المرتبطة بالتسامح والغفران الذي ينتج عن التعاطف، السلبية

ال يمكن للمرء ، جزءان أساسيان من االعتذارفاالعتذار الصادق يصدر عن األسف والندم الحقيقي فهما 
من الطرف الثاني المخطئ في حقه التعاطف مع الجاني مرتكب الخطأ بدونهما ومن خاللها تحدث عملية 

 التعاطف التي تؤدي إلى العفو والتسامح والغفران.
 .,Davis,J, Gold, G)392 ,2011- 397( جولد .ج، دراسة ج. دافيز -11

أشارت النتائج ، ملء استبيانات حول التسامح داخل العالقات الشخصية أعتمدت علي في دراسة
فإن  ؛الندم الفعليالشعور ب بها إلى أنه عندما يرى المخطئ في حقه اعتذار صادق حقيقي قائم علي
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أو يحدث مرة ، أو الفعل السلبي الذي حدث معه لن يتكرر، المخطئ في حقه يري أن السلوك العدواني
  (.Davis,J, Gold, G, 2011, 392- 397) .يكون المتضرر أكثر استعدادًا للتسامحووقتها س، أخرى
.Davisa.A,  Fevruary, James Rوجولددد ، جددريج .ج، و أ. دافيسدداو  ،دراسددة ر. جدديمس -12

(2011) Gregg J. Gold: 
والتسامح ، فترضوالصلة بين الندم الم، وخصائص االستقرار، "التعاطف االنفعالي: عنوانها

ومع ذلك ، ".أشارت الدراسة إلى أن االعتذار الصادق يمكن أن يؤدي إلي التسامح والغفرانان والغفر 
 فهناك وجهات نظر مختلفة على اآللية التي يتم بها ذلك األعتذار.

 االعتذار بالتسامح عالقةوبيان ، التسامحإلي  يؤديالذي  التعاطف االنفعاليوباستعراض نموذج  
 ية بين األفراد قامت التجربة.في إطار الخالفات الشخص

على سلوك الخطأ الصادر الندم واألسف قامت التجربة على اختبار فرضية أساسية تعتمد على أن 
ويثير به ، يؤثران على صفات االستقرار السلوكي للمخطئ في حقه -واعتراف المخطئ به، من المخطئ

فاالعتذار الصادق يؤدى إلى امتيازات  ،وغير مباشر، إلي التعاطف المؤدي إلي الغفران بشكل مباشر
والتعاطف الذي ي سبب التسامح والغفران. وهذه هي ، التسامح والغفران بسبب تأثير الشعور بالندم الصادق

الفكرة التي يستند عليها النموذج المتكامل لالعتذارات الفعالة الصادقة المستندة علي الندم وطلب العفو 
 (.James R. Davisa., Gregg J. Gold, February, 2011, 393- 397)والغفران، والتسامح

 :James R. Davis, Gregg J, Gold (2010)وج. جريج جولد، دراسة ر. جيمس دافيز -13

فهناك وجهات النظر المختلفة لآللية التي ، "االعتذارات الصادقة يمكن ان ُتحفز التسامح" :عنوانها
يحتل التعاطف الوساطة األولي  -اطف لطلب التسامح والعفوففي نموذج التع .يحدث بها تلك األعتذارات

فاالرتباط بين االعتذار لطلب التسامح وحدوث ، وطلب قبول العفو والتسامح، للعالقة بين تقديم االعتذارات
والثبات السلوكي لدي كل من ، التسامح فعليًا يعتمد علي التعاطف فالتعاطف يتسبب في حدوث االستقرار

 عتدي؛ فنموذج التعاطف يدعم التسامح بقدر كبير.المتضرر والم
وتعد تلك ، لطلب التسامح تتحقق بحدوث التعاطف ؛فكل من هذه اآلليات المبنية علي االعتذار 

العالقات بكونها مازالت عالقات غير مدروسة علميًا إلي االن. ففي إطار العالقات الشخصية بين 
 لتسامح الذي يركز على الندم.نقوم بتقديم االعتذارات لطلب ا، األشخاص

وتركز علي الندم المتصور الذي يؤثر على تحقيق تعاطف من جانب ، والفرضية األساسية تستند
السلوك السلبي ويزيد من  والذي بدوره يؤثر على الغفران بشكل مباشر يخفض من صفات، المتضرر

 (.James R. Davis, Gregg J, Gold, 2010التعاطف والمغفرة )
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 Ashy, Majedكدددازلين ، موريسدددون -مددداليو  ،إ. أنددددريا، ميركيوريدددو، ماجدددد، دراسدددة أشدددي -14

,26) -(2010, 17 Morrison, Kathleen -Mercurio, Andrea E., Malley: 

 ,Apologyإطار عرض إيكولوجي للعالم : والمصالحة، الغفران، االعتذار: عنوانها

Forgiveness, and Reconciliation: An Ecological World View Framework. 
، من خالل دراسة عالمية تم البحث من خاللها عن التوجهات نحو االعتذار والتسامح والمصالحة

، والمصالحة، والمغفرة، وامرأة. أكمل المشاركون مقياس االعتذار، ذكراً ( 543طبقت الدراسة على)
 اذ التدابير؛ لتقبل االعتذار.والمرتبط باتخ، والحقوق الشخصية والمؤسسية في مقياس العدوان

أسفرت النتائج عن أن معظم الجداول أكدت على أن عدوان الطفولة مرتبط إيجابيًا مع معتقدات  
وجاءت لتشمل ، لتسهيل االعتذار والمغفرة، والمصالحة، عدم اتباع ثقافة ممارسة فن االعتذار والغفران

 والدعوة إلى الالعنف.، تسامح مع العدوانوقبول العفو وال، والتدين، والتأمين األمن، العمر
، كما كشفت الدراسة عن أن التوجه نحو االعتذار والغفران يستند علي أسلوب التعلق الخفي باهلل

 والدعوة إلى الالعنف.، والتسامح من العدوان المرتكب، والتدين
ات حول فائدة وقد يستفيد البحث المستقبلي من النظر في كل من التوجهات الداعمة والتوجه 

 Ashy, Majed)االعتذار والصفح والمصالحة في سياق حل النزاعات والمشكالت وخالفاتها.

Mercurio, Andrea E., Malley- Morrison, Kathleen, 17 Mar, 2010, 17- 26) 
et al,: Downs, C,: Maclin, M 323 ,2009)- وآخر عام ، س. داونزو  ،دراسة م. ماكلين -15

332): 
على ما أرتكبه من جرم أو خطأ في حق  أن عدم إبداء المخطئ للندم حديثة سةدراوصفت  

فالندم هو رد الفعل السليم على أي سوء ، يجعلنا ننظر إلى المخطئ نظرة دونية مقيدة، المخطئ في حقه
أو الترخي لسوء السلوك الذي يؤدي إلى ، كما أن الندم ينشأ من األسف الفعلي، سلوك صادر عن الفرد

 (.Maclin, M: Downs, C,: et al, 2009, 323- 332) رقوع أو التسبب في ضر الو 
 Wardنيكون شيرفانها ، سانتلياميليسا أوشياما .Gدودي إيتونباليكساندر ، دراسة وارد ستروثرزا -16

Struthers, Judy Eaton Alexander G. Santelli Melissa Uchiyama, Nicole 

992) -(2008, 983 Shirvani): 
دراسة أجريت حديثًا كشفت عن آثار إسناد النوايا واالعتذار على التسامح والغفران عندما أقول في 

على الرغم من اآلثار ، وتحقيق عفو المعتدي عليه، أسف قد ال تساعد هذه الكلمة فقط في حل الموقف
تسامح وغفران ففي ثالث إال أن األعتذار ال يتبعه دائمًا  -اإليجابية المذكورة لالعتذار على حدوث الغفران



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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أو ال يؤدي إلى ، دراسات اختبرنا الفكرة والسخرية بأن االعتذار بعد التوقيت المالئم لالعتذار قد يعوق
 .عملية الغفران

يكون الغفران اقل ، فعندما يرتكب المجرمون عمدًا خرقاً ، فكلمة أسف ال تؤدي دائمًا إلى الغفران
يكون الغفران أكثر احتمااًل بعد ، عندما تكون الجرائم غير مقصودة، احتمااًل بعد االعتذار. ومع ذلك

 Ward)فاالعتذار عن الخطأ بعد االعتداء ربما ال يؤدي دائمًا إلى التسامح والغفران ، االعتذار

Struthers, Judy Eaton Alexander G. Santelli Melissa Uchiyama, Nicole 

Shirvani, 2008, 983- 992). 
 :) ,Exline, J., Fisher, M ,462006- 127(فيشر  .م، إكسليندراسة ج.  -17

لطلب  ؛أن الشعور بالندم يرتبط أرتباط وثيق باستعداد الذات المتواضعة دراسة حديثة عنكشفت 
، وتأنيب الضمير، أما اإلدانة الذاتية الممثلة في لوم الذات، العفو والتسامح عن أفعال خاطئة أرتكبتها

وترتبط أيضًا بمشاعر الذنب ، وأكثر ألمًا بكثير من الخطأ في حد ذاته، فهي أكبرواالعتراف بالخطأ 
 الغفران.، و واألسف والحزن لطلب التسامح

، ليس من من قبيل خيبة األمل، واألحساس بالذنب، فالتخلص من مشاعر األلم المريرة المؤلمة 
ي حين أن اإلدانة الذاتية تشير إلى نوع ف -ولكن من الشعور بالحزن الناتج عن الندم علي الفعل المرتكب

فاإلدانة ، لما يدور في ذهن الشخص من أفكار شخصية ؛وتأنيبها ؛من الغضب والرغبة في عقاب الذات
فالبشر على استعداد ألن يتعرضوا لسلوكيات رفض المجتمع  ؛الذاتية هي األكثر تدميرًا مقارنة باالسف

وعدم التسرع في التخلص من ، وتحملهم رد الفعل عن أخطائهم وقبول المسئولية، عن تجاوزاتهم الخاصة
 (.Exline, J., Fisher, M, 2006, 46- 127) والتسامح الحقيقي، المشاعر المزيفة

 : (2005دراسة أجراها كل من هد. ماي بوم ) -18
إن هناك أناس من البشر يتجاهلون بشكل صارخ المعايير االجتماعية  بينت دراسة حديثة

وشخصيات تتسم بالعنف واالستغالل والتخريب ، وهم من المفترض أن يكونوا مرضي نفسيين، ةواألخالقي
وهم يستجيبون بشكل غير طبيعي للخوف ، أو التعاطف، فهم غير قادرين على الشعور بالذنب ؛عاطفياً 

لبشر لدى البشر. فهؤالء ا واأللم وغيرها من العواطف الضحلة القليلة مقارنة مع العواطف الموجودة
مثل ، ألنهم ال يتأثرون بالعواطف ؛يرفضون كمرضي نفسيين اعتماد المعايير االجتماعية واألخالقية

 ,Maibow H) والتي تؤثر على البشر اآلخرين، أو الخوف من االنتقام، أو بالندم، األحساس بالذنب

2005, 237- 257.) 
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 : (2006وجينفر توماس ) ،ودراسة جاري شامب مان(، 2004أرون الزاري ) دراسة كل من -19

علي أن االعتذارات الفعالة هي ، خمس لغات لالعتذار: عنوان احداهمااتفقت دراستين حديثتين 
أو ، ووصفه تفصيليًا للخطأ، والتي تتضمن اعتراف المخطئ بخطئه، التي ي عبر أصحابها حقًا عن الندم
 او الفعل الخاطئ، سؤلية تجاه تصرفهوتحمله الم، واالقرار بذنبه، الفعل السلوكي الخاطئ المرتكب

واأللتزام بوعد االمتناع عن تكرار ، بأنه المتسبب في إلحاق األذى بالمخطئ في حقه واقراره، الصادر عنه
 والتواضع والندم في طلب المغفرة. ، والتعبير بصدق عن األسف، فعله مرة أخرى

,(Gary Chapman,Jennifer Thomas, 2006).(Aaron La Zare, 2004 ) واشارت
وعلى سبيل المثال عندما يتأخر توقيت االعتذار حال تعرض ، التوفيت له داللةالدراسة االخري الي ان 

فإن حجم الخطأ يمكن أن يتضاعف  ؛ولم يتم اإلعتراف بالخطأ من الطرف المسئ، أحد األصدقاء للظلم
وعلي ، . بقصد التفكير عن الندمليعرف فيما بعد بالخطأ أو الجرم أو الندم المرتكب، بمرور الوقت

  كي ي عبر له عن أسفه. ؛أن يقترب من الشخص المتضرر جسدياً  الشخص عند التعبير عن االسف والندم
 
يفريتي د ل، م.س سانداج، ج. أستيفن، ف.د مكولوف، دراسة إ. ميكائيل-20  ج. ,، إيفرتي، وا 

 Sandage, M. S, and Michael E. McCuullough Ph. D, Steven. J ر ورثينجتون

(Beverly Engel, 2017) Everettl Worthington Jr, PhD:  

 The Connection Between Apology and)االعتذار بالتعاطف بين عالقة ال: عنوانها

Empathy). 

 : تبدو عالقة االرتباط بين التعاطف واالعتذار فيما يلي
 وهذه علي حقه  تجاه المخطئ والمعتدي لكي يغفر الشخص ويسامح البد من أن يشعر بالتعاطف .

فعندما يعتذر  ؛عندما يعتذر شخص ما فإن الطرف اآلخر يتقبل اعتذاره بطريقة رحيمةفهي النقطة 
 .ويسامحونهم، لهم المخطئون نجد أنه من األسهل علي المخطئ في حقهم أن يغفروا

نجد في  -ء والضرر لناالذي سبب اإليذا -باعتذار الشخص المخطئ في حقنا هذا هو األرجح
 أنفسنا مقدرة على تطوير صورة هذا الشخص بشكل جديد.

فبداًل من رؤيته من خالل الغضب والمرارة فإن تواضع الشخص وصدقه باعترافه بذنبه يجعلنا نرى 
 فنتعاطف معه ونقبل أعتذاره.، المخطئ أكثر إنسانية

وعلي رفض أو قبول العفو والتسامح ، أختبرت الدراسة لو أن لالعتذار تأثير على قدرة الشخص 
 وكمقدم اعتذار.، والتعاطف معه كمخطئ
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توصل البشر أنهم يجدوا سهولة في قبول األعتذار وطلب التسامح والنسيان من تقديم المخطئ  
ويزيدون من قدرتهم على التسامح والغفران لهم. ، لالعتذار الفعال الصادق الذي يجعلهم يتعاطفون معهم

(Michael E. McCuullough Ph. D, Steven. J Sandage, M. S, and Everettl 

Worthington Jr, PhD). 
وفي دراسة أخرى أجراها ماكولو مدير البحوث في المعهد الوطني لبحوث الرعاية الصحية في 
ه روكفيل بماريالند أن االعتذار يشجع على الغفران من خالل إثارة التعاطف وهو بحث منشور له ولزمالئ

 بمجلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي الذي تدعم هذه الفرضية.
 : االعتذار يؤدي إلى التعاطف والتعاطف يؤدي إلى الغفران -

فإن هذا ، إذا لم يكن اعتذارك عن خطأك يأتي صادق: تؤكد الدراسات علي أنه: النية والمواقف
 االعتذار ال فائدة منه وليس له مغزى أو جدوي.

ورغبة حقيقية صادقة تصدر من داخله في ، خطئ أن يشعر بنية مخلصةعلى الشخص الم
 كي يقدم مجرد اعتذار. ؛وليس لمجرد ضغط اآلخرين عليه، االعتذار للمخطئ في حقه

فباالعتذار تتغير الحياة  وال معنى لها، االعتذارات الوهمية غير الصادقة ليس لها أي جدوى
 حميمية، و قات إلي البناء من جديد ووجود عالقات محبةوتتبدل المواقف من كسر للعال، والمواقف

لعالقاته ، و إلدارة قوية من مانح االعتذار ؛عالقات الود والتعاطف والمحبة فثقافة االعتذار هي ثقافةو 
 أخطئ في حقه من قبل. لقضاء أوقات سعيدة صادقة مع شخص ؛المستقبلية

لما به من فوائد تسعي لمنح ، فة االعتذارتدريب األطفال علي اتيكيت ثقا مما سبق اتضح ضرورة
عادة التأهيل وتغيير الحياة االمر ، وتساعد في التركيز على المعالجة، والغفران والمصالحة، التسامح وا 

للمصالحة قد تكون أهدافًا واضحة ، والتسامح، الذي يفسر لماذا يجب علينا التدريب على ثقافة االعتذار
 مشاكل اإلبداعية بطريقة عادلة وشاملة.صريحة. وبالمثل ربما لحل ال

والمصالحة في المسائل الحياتية تبين أن االعتذارات تمنع وتخفض ، والتسامح، ومن آثار االعتذار
من منظور العلوم ، مما يثبت صلة االعتذارات بالقانون الوقائي. وتفسر العدالة اإلجرائية، حاالت التقاضي

تضر ، و عتذار والتسامح الفعالة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمخالفيناالجتماعية لماذا تعتبر عمليات اال
والعدالة التصالحية غالبًا ما توفر فرصًا ، وتحل محاكم حل المشاكل، بأفعال المرتكب على حد سواء

التي تعزز ثقافة االعتذار لطلب ، والعدالة التصالحية، لالعتذار والغفران والمصالحة. فالوساطة التحويلية
مهنة لعالج سامح. فدمج الفرص المناسبة لالعتذار والغفران والمصالحة في القانون يعزز حقًا القانون كالت

 (.Susan DaiCoff, 2013, 2- 15) المشكالت قبل تفاقمها
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والحد من حاالت العنف بين البشر انطالقًا من أن ، فكم من أسلوب نجح في تخفيف المشاكل
وغياب لغة االعتذار ، إلى حد أروقة المحاكم كان دافعها التسرعالعديد من القصص المؤسفة وصلت 

والتسامح. فكم من خالفات بسيطة أصبحت مشاكل معقدة كان يمكن السيطرة عليها بكلمة اعتذار بسيطة 
الصراعات بين األهل واألصحاب والجيران والتي قد و  وكم من كلمة طيبة انهت مراحل تطور الكراهية

 ل غياب ثقافة االعتذاًر.حا أحياناً تصل إلى جرائم قتل 
وبهذه الصفة كلما كان تصور الندم أكثر فعالية في ، أن تصور الندم ضروري لالعتذار التسامح

ويسهل من التغييرات المعرفية ، يقلل من العواقب السلبية -االعتذار. كلما كان االعتذار صادق فعال
باعتبارها جزءًا  -لقبول االعتذارات والتسامح والندموالسلوكية المرتبطة الغفران. مع التعاطف كوسيط 

 أساسيًا من االعتذار يمكن للمرء أن يتوقع التعاطف للتوسط لطلب المغفرة. 
األمر الذي يؤدي إلى التعاطف من ، قد يشير إلى أن أحد يعاني نفسيًا بسبب سلوكه السلبي الندم

 الغفران. ، و لعفووا، الطرف الثاني الذي يؤدي بعد ذلك لقبول التسامح
 

 ل. أوسدددتيرمان، م. كارفدددالو ر. ب بدددراون، وسددديكول بددول. س. د بدددارنيز، دراسددة بيدددرس سدددوك -21
Pers Soc Psychol Bull. Barnes CD, Carvallo M, Brown RP, Osterman 

1148) -. (Sep 2010, 60L : 

 Forgiveness and the need to"التسامح والغفران والحاجة إلى االنتماء : عنوانها

belong." 
يميلون بشكل خاص إلى التسامح ، أشارت الدراسة إلى أن البشر يواجهون حاجة إلى االنتماء

وأثبتت الدراسات ، والغفران تجاه المخالفات والصراعات التي قد تعوق الحفاظ على الروابط االجتماعية
 أن هذا ليس هو الحال دائمًا.الثالث التي استخدمت كأساليب وتدابير مختلفة لطلب التسامح والغفران 

ووجد أن الغفران كممارسة يحدث مع ، كبيرة إلى االنتماء ووجد الباحثون أن األفراد بحاجة
للتعبير عن استعداد أكبر ، ويسعون إلي تلبية الحاجة إلى االنتماء، من الذين لديهم انتماء االشخاص

 إلى أن الحاجة إلى االنتماء تناقض بشكل كبير وتشير هذه النتائج، التسامح والغفران ضد تجاوزات محددة
 Pers Soc) اال أن التسامح يمكن أن يعزز االرتياح الحتياجات االنتماء بعد التجاوزات، مع الغفران

Psychol Bull. Barnes CD, Carvallo M, Brown RP, Osterman L ,Sep: 2010, 

1148- 60). 
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لدوتز  س، ك. ج كيرشدمان;بدراون ، و. بدان، ري مدس ،ر. كارابالو -دراسة ج. بيهاي ميد. ستويا -22
Caraballo R, Rye MS, Pan W, Brown  -J Behav Med. Stoia أ. م ليونز، زويز

(Dec, 2008, 31) Zois C, Lyons AM -Kirschman KJ, Lutz : 

 Negative affect and"التأثير السلبي للغضب والعالقة بين الصفح ونوعية النوم : عنوانها

anger rumination as mediators between forgiveness and sleep quality. ." 
وتشير البحوث إلى أن التسامح إزاء االعتداءات بين األشخاص يرتبط بتحقق نوعية أفضل في 

لم يتم بعد تحديد ، فيحين أن بقاء مشاعر الغضب والعداء تتعلق بنوعية األكثر فقرًا. ومع ذلك، النوم
والتأثير السلبي لبقاء (، ي تشرح هذه العالقات ونوعية النوم )النوم الليلي والتعب أثناء النهاراآلليات الت

 والغضب. باستخدام النمذجة وجدنا أن التأثير السلبي لعالقة، والغرور(، العداء في وجود )االكتئاب والقلق
سلبي بوساطة بين التسامح  تؤثر، الغفران ونوعية النوم من خالل مسارين غير مباشرين في مسار واحد

 -J Behav Med. Stoia)كل من التأثير السلبي للعداء والغضب، ونوعية النوم. في المسار الثاني

Caraballo R, Rye MS, Pan W, Brown Kirschman KJ, Lutz- Zois C, Lyons 

AM ,31 Dec, 2008.)  
. ل.جو  ،بيدريو  دراسدة ج. -23  ,Berry JWن. ج واد ، روتل. بدا، ول. إ أوكندور، ر ورثينجتدون.ا 

Worthington El Jr, O'Connor LE, Parrott L 3rd, Wade NG (2005 Feb, 

225 -183) : 

 ,Forgivingness vengeful ruminationوالصفات العاطفية ، االنتقام، "الغفران: عنوانها

and affective traits." 
"استبدال المشاعر هو الغفران بين   اشارت الدراسة إلي أن هناك سمة عالقة العفو -التسامح

التي تثتثير الرغبة في السالم والرحمة المشاعر اإليجابية التي يسودها الحقد ، والرغبة في االنتقام بالسلبية 
.فالتسامح وطلب الغفران كان مرتبطًا  ة العالقة بين التسامح والتعاطف". وقد اقترح البحث مناقشوالشفقة

، النتقام وكان مرتبطًا إيجابيًا مع االتفاقواوالتشنج ، والخوف، والعصبية، والعداء، سلبًا مع الغضب كسمة
 والتعاطف. ، االنبساط

، الصفات المرتبطة بالغضبفالقسوة من الغفران و  له عالقة عكسية بعدم قبولإن التصرف بجفاء 
الكتئاب والخوف على حد تتوسط العالقة بين الغفران وا، لالكتئاب الوسيطهي ، كراهية الذاتف، والخوف
 ,Berry JW, Worthington El Jr)ولكن ليس العالقة بين الغفران والغضب بشكل مباشر. ، سواء

)225 -2005 Feb, 183 , Wade NG,rdO'Connor LE, Parrott L 3.  
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 :التعليق علي الدراسات السابقة
ياتها بين البشر للحفاظ علي وسلوك ،أكدت الدراسات السابقة علي أهمية ممارسة ثقافة االعتذار

عالقات اجتماعية سوية بعيدة عن الصراعات والخالفات والمشكالت المؤدية الي الرغبة في االنتقام وعدم 
للتعبير عن  ؛أهمية استخدام كلمات االسف(2015راهول سينيها )بينت دراسة كل من  فقد ،التسامح
، وكذلك أكدت دراسة  وخاصة عالقات الصداقة ،اتستمرار العالقال؛بكونهاغاية في االهمية ،االعتذار

لبقاء واستمرار ؛بالذنب، هو االساس واقرار المخطئ ،علي أن االعتراف باألسف(2012جيلوفي  وأخر)
 ،ك.إيدنز وفي استمرار الحصول علي الوظائف االرتقائية أيضًا.وكذلك أظهرت دراسة ،بل،نجاح العالقات

الذنب، وطلب العفو والتسامح يعدوا كأساسيات لسلوكيات ثقافة أعتذار أن الندم، والشعور ب(2012دافيز)
ناجحة، فغياب االحساس والشعور بالندم ال يسبب حدوث التعاطف الذي يؤدي الي التسامح، فقد 

إلي ان االعتذار الصادق الحقيقي يجعل المتضرر المخطئ (2011ج. دافيز ج. جولد )اوضحت دراسة
النه يشعر بالنية الصادقة للمعتذر بعدم الرغبة أو النية  ؛السلوك العدواني في حقه يرجع عن الخوض في

 مما يجعله كمتضررأكثر قبوال للتسامح مع المخطئ. ،في تكرار خطأه مرة أخري
فاالعتذار الصادق يؤدي حقا  الي  ؛أن الندم الحقيقي(2011واخرون ) ،ر.جيمس فقد بينت دراسة

فقد أكدت دراسة ر. جيمس دافيز علي دور التعاطف  ؛ف مع المخطئالتسامح والغفران لحدوث التعاط
ان ايماءات الوجه والجسد  (،2012ل. برينكس، وأخر)وكذلك بينت دراسة  ،في حدوث التسامح الفعلي

ج.دافيز جولد كما توصلت دراسة  ،الغير صادقة أثناء االعتذار تؤدي الي عدم التعاطف مع المخطئ
ويسهم في  ،يقلل من العواقب السلبية الخطيرة ؛والندم الصادق ،اعر االسفإلي ان ابداء مش( 2011)

 قبول التعاطف وطلب التسامح.

منذ الطفولة يرجع  وعدم حل المشاكل والنزاعات ،العدوانإلي أن  شي ماجدالقد أشارت دراسة و 
ما أن عدم ابداء ، كلفعالاالعتذار اسلوكيات رسة ثقافة و بنسبة كبيرة الي عدم مما،االساسسببه في 

المخطئ للندم علي ما ارتكبه من خطأ وجرم في حق االخر المتضرر يشعر األخرين بالنظرة الدونية تجاه 
فالندم هو التعبير ورد الغ=فعل الطبيعي تجاه اي تصرف خاطئء يحولنا عن اتباع السلوك  ؛المخطئ
حل المشكالت بل يمكنه البقاء علي  اليسهم فقط في ،، كما ان االسف الحقيقي(2009)م،ماكلين،القويم 

 ويجنب حدوث الجرائم والمخاطر المحتمله من دم ممارسته.  ،عالقات افضل واطول
عن ان الشخصية المعتذرة هي شخصية تحمل (2006دراسة اسبلين)ويعبر االعتذار كما اشارت 

 ،لتأنيبها ضميرها ،اجعتهاقادرة علي محتاسبة نفسها ومر  ،نفس متواضعة صادقة بعيدة عن الكبر واالنانية
علي ان البشر الذين (2005ه. ماي )لألعتراف بخطأها وتحملها المسؤلية عنه، فقد اكدت دراسة 

هم بشر بعيدين  ،والتعبير عن خطئها، واالعتذار عن التصرفات الخاطئة ،يتجاهلون لوم الذات ومراجعتها



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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االعتذار الصادق الفعال ينبغي ان يتضمن  وقد اشارت دراسة أرون الزاري الي ان ،عن السلوك القويم
االعتراف  ،تحمل المسؤلية عنه ،أختيار التوقيت الصحيح لألعتذار، التعبير عن الندم ازاء الجرم المرتكب

 .بالخطأ وطلب العفو والتسامح

للحفاظ علي بنية  ،مما سبق اتضح اهمية ممارسة ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال كاساس
نما يعيش ضمن مجموعة  ،ال يستطيع العيش منفرداً  ؛بطبعه كائن اجتماعي فاالنسان أجتماعية سوية وا 

وقد ت سبب  ،وسلوكيات "تلك التصرفات قد تكون خاطئة ،لذل فالبد أن يكون له تصرفات ؛من البشر
ن وأن م ،وحيث أن التصرفات الخاطئة بحد ذاتها تصرفات سلبية، فإنه البد من معالجتها ،األضرار للغير

كونه معالجة  -واالقرار بممارسة االعتذار عنه ،أولى خطوات معالجة هذه التصرفات، االعتراف بالخطأ
 ،في محاولة لعالج واصالح االمر -لجبر خاطر المتضرر من الضرر الذي لحق به ؛معنوية صادقة

 وبقاء عالقات ايجابية سوية صحية سليمة في أطار كل من الع رف والدين".
احثة من االطر النظرية لالدبيات والدراسات السابقة في اعداد محتوي البرنامج المقترح استفادت الب

لالنشطة الموسيقية ، واعداد مفردات المقياس المرتبط بسلوكيات االعتذار الفعال .، وفي تفسير نتائجها 
 بالبحث الحالي.

ء التالي أدوات وعينة وبعد ان انتهينا من االطار النظري والدراسات السابقة سنعرض في الجز 
 البحث

 

  :عينة البحث
  :العينة االستطالعية -1

تهدف العينة االستطالعية إلى التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث الممثلة في كل من 
ــه ، الثبــات(، و  -)الصــدق تكونــت مــدي مالئمتهــا لطبيعــة العينــة واتفاقهــا مــع الهــدف الــذي شــيدت مــن اجل

كليوباترا التجريبية التابعة الدارة شرق  روضة أطفالطفل وطفلة من  (40)ة للبحث من العينة االستطالعي
 .بمحافظة االسكندرية –والتابعة لوزارة التربية والتعليم  ،التعليمية

تـــم تطبيـــق ادوات البحـــث االساســـية الممثلـــة فـــي مقيـــاس ســـلوكيات االعتـــذار الفعـــال اعـــداد الباحثـــة، 
المقترح للتحقق مـن مـدي مناسـبة ادوات البحـث للتطبيـق علـي اطفـال الروضـة  وبرنامج االنشطة الموسيقية

ع الهدف الـذي ومالئمتها معهم ، وبعد التطبيق والتجربة االستطالعية ، اتضح مناسبة االدوات المقترحة م
 مالئمتها مع االطفال بمرحلة الروضة. شيدت من اجله ، و
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  العينة األساسية: -2

المركز التربوى الملحق بكلية رياض  أطفالطفل وطفلة من ( 76)من اسية تكونت عينة البحث األس
 ،مجموعـة تجريبيـةتمثل الي مجموعتين االولي عينة البحث االساسية قسمت ،جامعة اإلسكندرية -األطفال

 وطفلة.  ،طفل( 37) بلغ قوامها مجموعة ضابطةتمثل والثانية  ،طفل وطفلة( 39)بلغ قوامها 
  :منهج البحث

والتصــــميم التجريبــــي ذو المجمــــوعتين المجموعــــة  مــــد هــــذا البحــــث علــــى المــــنهج شــــبه التجريبــــيعتأ
  :اآلتى، وفقًا للتصميم التجريبي والمجموعة الضابطة ،التجريبية
 

 

 

 التصميم التجريبي للبحث (1)شكل 
 

 (1)ملحق    ة(الباحث/ إعداد) :مقياس سلوكيات االعتذار الفعال[ 1]

  :سالهدف من المقيا -أ
يهدف هذا المقياس إلى قياس سلوكيات االعتذار الفعال لدى أطفال الروضة المستوي الثـاني ريـاض 

 سنوات.( 7 -5)االطفال البالغ اعمارهم من 
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  :وصف المقياس -ب
ة على العديد من الدراسـات والبحـوث العربيـة واألجنبيـة التـى تناولـت الباحث لبناء هذا المقياس إطلعت

 ودراســــــــة ،(Takaku,S.,2001:141,494) دراســــــــة: االعتــــــــذار الفعــــــــال مثــــــــلموضــــــــوع ســــــــلوكيات 
Takaku, S., Weiner, B., & Ohbuchi, K., 2001:144- 166))،  

 ، ((Konstam,v.,Chernoff,M.,&Deveney,.S,2001:46,26- 39ودراســــــــــــــة 
 ودراســــة (Van Oyen Witvliet,C.,Ludwig,T.E,2001:12,117- 123)ودراســــة 

Zechmeister,J.S,&Romero,c.,2002:82,675- 686)). 
لقيــاس  Pدامها فــى هــذه الدراســات تبيانات التــى تــم اســتخكمــا اطلعــت الباحثــة علــى المقــاييس واالســ 

 سلوكيات االعتذار الفعال. 
مجموعـة السـلوكيات التـي تعبـر عـن شـعور " وتبنت الباحثة تعريف سلوكيات االعتدذار الفعدال بأنهدا

فتســبب فــي  ؛أو الـذنب تجــاه الفعــل الـذي ارتكبــه مــن قـول أو فعــل صــدر منـه ،مأو بالنــد ،المخطـئ باالســف
وابـداء مشـاعر  ،وذلـك بـاالعتراف بالـذنب ،أو ضـرر مـادي أو معنـوي لشـخص آخـر ،أو إسـاءة ،حدوث ألم
أثنــاء  والنــدم الصــادق بايمــاءات الوجــه والجســد التــي تظهــر أيضــًا فــي نبــرة الصــوت أو نظــرة العــين ،االسـف
وااللتــزام بتعــويض المتضــرر  ،وبــأعالن المخطــئ تحملــه لمســؤلية هــذا الــذنب ،واالعتــراف بالــذنب ،االقــرار
 والبقــــاء علــــي العالقــــات بشــــكل  ،لقبــــول طلــــب التســــامح معــــه ؛للتعــــاطف معــــه ؛أو كالهمــــا أومعنويــــا ماديــــا
  .جيد"

العتــذار تقــويم بســبب عــدة ســلبيات تجتــاح دواخلهــم، فا ؛"ثقافــة راقيــة ال ي جيــدها الكثيــرون فاالعتددذار
 وتجاه المجتمع. ،لسلوك سلبي يجعل شجاعة الفرد في قمتها تجاه نفسه

  -:ة بتحديد سلوكيات االعتذار الفعال اآلتيةالباحث تقاموعليه  
 االعتراف به دون القاء اللوم علي االخر او تبريره".به " وي قصد :سلوك االقرار بالذنب  

 المذنب لكافة النتائج المترتبة علي حدوث التصرف الخاطئ  به "تحمل وي قصد :سلوك تحمل المسؤلية
  أو الذنب المرتكب الذي الحق الضرر بالحالة المعنوية أو الحالة المادية".

 للحفاظ علي وعد رد الحقوق  ؛وي قصد به "التعويض الفعلي :وعدم تكرار الخطأ  بالوعد سلوك االلتزام
 .حقه، والوعد بعدم تكرار الخطأ مرة أخري "أو المخطئ في ،للمتضررعنوية المادية والم

 وي قصد به حدوث حالة من الشفقة والرحمة من جانب المتضرر أو  :سلوك التعاطف وطلب التسامح
؛ وتهيئته لقبول العذر لتقديمه سلوكيات اعتذار صادق (تجاه المخطئ )المذنب حقهمن أ خطئ في 

 فعال".

 صالح األمر اء المخطئ لمجموعة سلوكيات االعتذار الفعال التي تسهم وي قصد به اد :سلوك العالج وا 
 لبقاء وعودة العالقات من جديد.  ؛االمر وعالجه اصالحفي 
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 بني المقياس علي االسس التالية
  :وعند صياغة مفردات المقياس قامت الباحثة بمراعاة ما يلي 
 .تجنب العبارات التي تشير إلى حقائق 

  أو ال يوافق عليها جميع المفحوصين، فمثل هذه العبارات  ،يوافق عليهاتجنب العبارات التي يحتمل أن
 ال تميز بين درجات الموافقة أو األفضلية.

  ًحتى ال يكتشف المفحوص التسلسل المقصود، وبالتالي يكون  ؛توزيع العبارات الموجبة والسالبة عشوائيا
 قلي مسبق لالستجابة.لديه وجهه معينه لالستجابة مسبقًا، أي: أن يكون لديه تهيؤ ع

 .ينبغي أن تشير العبارات إلى الحاضر والمستقبل ال إلى الماضي 

 .استخدام عبارات مباشرة وواضحة وبسيطة 

 .استخدام عبارات مختصرة مركزة 

 )عالم،  محمود )صالح الدين تجنب استخدام التعميمات أو العبارات الشمولية مثل: )دائمًا، أبدًا، كل
 .(563 -562، ص ص2000

ويوضــح الجــدول اآلتــي عــدد المفــردات الم خصصــة لكــل ســلوك مــن ســلوكيات االعتــذار الفعــال فــى 
 الصورة األولية للمقياس. 

 
 ( 1)جدول 

 عدد المفردات الُمخصصة لكل سلوك من سلوكيات االعتذار الفعال 
 فى الصورة األولية للمقياس

عدد 
 اتالمهار  أرقام المفردات  المفردات

  ةالصادق اتالتعبير و  ،و أختيار الوقت؛األول : اإلقرار بالذنبالمحور  6 -1 6
 . تجاه التصرف الخاطي تحمل المسؤلية 9 -7 3
 . وعدم تكرار الخطأ ،برد الحقوق المادية والمعنوية بالوعد االلتزام 15 -10 6
 .وحدوث الشفقة والرحمة تجاه المخطئ لصدق اعتذاره ،التعاطف 18 -16 3
صالح األمرالع 21 -19 3  .طلب التسامحو  الج وا 

 المجموع 21
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  :صدق المقياس -ج
 

  المحكمين وصدق المحتوي لالوشي:صدق 
قامت الباحثة بحساب صدق مقياس سلوكيات االعتذار الفعال باستخدام صدق المحكمين وصدق المحتوي 

األوليـة فـي صـورته  المقيـاستـم عـرض حيـث  Lawshe Content Validity Ratio (CVR)لالوشـي 
 أساتذة رياض األطفال وعلم النفس التربوى والصحة النفسية بالجامعات المصـريةمن أستاذ  (9)على عدد 

والتعريـف اإلجرائــي  ،والهـدف منـه ،مصـحوبًا بمقدمـة تمهيديـة تضـمنت توضـيحًا لمجـال البحـث( 2ملحدق )
بددداء مالحظدداتهم  عــال،ســلوكيات االعتــذار الفبهــدف التأكــد مــن صــالحيته وصــدقه لقيــاس  ،لمصــطلحاته وا 

  -:حول
 المقياس. مدي وضوح ومالئمة صياغة مفردات 

  المقياسوضوح تعليمات مدي . 

 .مدي كفاية مفردات المقياس 

  ومناسبة خيارات اإلجابةوضوح مدي . 

  يحتاج الى ذلكسيادتكم ضافة ما ترونه إو أو حذف أتعديل. 

 

دة أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات علـي كـل بحساب نسب اتفاق المحكمين السا ةالباحث توقد قام
  سلوكيات االعتذار الفعال.لقياس  المقياسمفردات من حيث: مدي تمثيل  المقياس مفرداتمن  مفردة

لحسـاب نسـبة صـدق  Lawsheكما قامت الباحثة بحساب صدق المحتوي باستخدام معادلة الوشي 
 سـلوكيات االعتـذار الفعـال مفـردات مقيـاس لكل مفردة مـن Content Validity Ratio (CVR) المحتوي

(In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5). 

ســلوكيات  مقيــاس لمفــردات ومعامــل صــدق الوشــينســب اتفــاق المحكمــين  اآلتــي جــدولاليوضــح و 
 االعتذار الفعال.
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 ( 2) جدول
 لفعال مقياس سلوكيات االعتذار ا لمفردات ومعامل صدق الوشينسب اتفاق المحكمين 

 (9)ن=

 م

 العدد 

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

 % 

 معامل 

 صدق الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 تُقبل 1 100 0 9 9 1

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 2

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 3

 ل وتُقبلتُعد 0.556 77.78 2 7 9 4

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 5

 تُقبل 1 100 0 9 9 6

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 7

 تُقبل 1 100 0 9 9 8

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 9

 تُقبل 1 100 0 9 9 10

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 11

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 12

 تُقبل 1 100 0 9 9 13

 تُعدل وتُقبل 0.556 77.78 2 7 9 14

 تُقبل 1 100 0 9 9 15

 تُقبل 1 100 0 9 9 16

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 17

 تُعدل وتُقبل 0.556 77.78 2 7 9 18

 تُقبل 1 100 0 9 9 19

 تُعدل وتُقبل 0.778 88.89 1 8 9 20

 تُقبل 1 100 0 9 9 21

 % 92.063 لية لإلتفاق على المقياسمتوسط النسبة الك

 0.841 متوسط نسبة صدق الوشى للمقياس ككل

 

 مفـردةأن نسب اتفاق السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات علـي كـل السابق جدول اليتضح من 
 .(%100 -77.78تتراوح ما بين )سلوكيات االعتذار الفعال  مقياسمفردات من 

ســلوكيات االعتــذار  مقيــاسفــاق الســادة المحكمــين علــى مفــردات كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق ات
  (.%92.063)بنسبة اتفاق كلية بلغت الفعال 



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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سـلوكيات  مقياسلالوشى يتضح من الجدول السابق أن جميع مفردات  (CVR)وعن نسبة صدق المحتوى 
ككــل  مقيــاسلل، كمــا بلــغ متوســط نســبة صــدق المحتــوي جيــدةتتمتــع بقــيم صــدق محتــوي االعتــذار الفعــال 

  .وهي نسبة صدق مقبولة( 0.841)

  -مثل:المالحظات  من أراء وتوجيهات السادة المحكمين من خالل مجموعة من ةالباحث توقد استفاد
  لتصبح أكثر وضوحًا. ؛المقياستعديل صياغة بعض مفردات 

 .إعادة ترتيب لبعض المفردات بتقديم بعضها على بعض 

  :الصدق العاملي
لعاملي علي أسلوب التحليل العاملي، وهو أسلوب يكشف مدي تشبع االختبار يعتمد الصدق ا

 .(17، ص 1991)صفوت فرج،بالعوامل التي يتكون منها 
للتوصل إلى مكونات تتضمنها  ؛األساسية للتحليل العاملى هي تحليل بيانات المتغيرات والمهمة

ن النظري، ويتحدد هذا النموذج من العالقات تلك المتغيرات. حيث يقدم التحليل العاملى نموذج عن التكوي
 .(483، ص 2011)صالح مراد، الخطية بين المتغيرات

 سلوكيات االعتذار الفعال.قياس ملويوضح الجدول اآلتي الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات 
 (3جدول )

 سلوكيات االعتذار الفعال قياس ملالجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات  
 (40)ن=

 لعواملا
 الجذور المستخلصة من عملية التحليل الجذور الكامنة األولية

 نسبة التباين المفسر % القيمة نسبة التباين المفسر % القيمة

1 2.609 60.931 2.609 60.931 

2 0.974 22.562   

3 0.802 9.614   

4 0.344 5.079   

5 0.271 1.814   

قيمة الجذر الكامن الذي يمكن أن ي فسر التباين أن  (175، ص2003) سعد زغلول بشيرويرى 
وعليه يتضح من الجدول السابق وجود عامل واحد فقط ي فسر  ؛الكلي ال تقل قيمته عن واحد صحيح

وبذلك  ،تقل عن قيمة الواحد الصحيح -ألن جذورها الكامنة ؛التباين الكلي، بعد إهمال العوامل األخري
من تباين أداء ( %60.931) قد كشف عن وجود عامل واحد ي فسر -ييمكن القول أن التحليل العامل
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سلوكيات االعتذار الفعال؛ لذا يمكن أن نطلق عليه عامل سلوكيات االعتذار الفعال، قياس ماألطفال فى 
 حيث أن محاور المقياس قد تشبعت به بصورة جوهرية. 

الناتجة عن التحليل  الخمسةلعوامل األعمدة البيانية لقيم الجذور الكامنة لاآلتي شكل الويوضح 
 . سلوكيات االعتذار الفعالقياس مل العاملي

 
  (2)شكل 

  الناتجة عن التحليل العاملي الخمسةاألعمدة البيانية لقيم الجذور الكامنة للعوامل 
 سلوكيات االعتذار الفعالقياس مل

علي العامل الوحيد الناتج لفعال سلوكيات االعتذار اقياس متشبعات أبعاد  اآلتيجدول الكما ي بين 
 من التحليل العاملي.

  (4جدول )
 ىعلي العامل الوحيد الناتج من التحليل العاملسلوكيات االعتذار الفعال قياس متشبعات أبعاد 

  (40)ن=
 التشبع على العامل الوحيد األبعاد م

 0.552 االقرار بالذنب. 1

 0.520 تحمل المسؤلية.  2

 0.648 وعد. بال االلتزام 3

 0.519 التعاطف وطلب التسامح. 4

 0.526 العالج وإصالح األمر. 5
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 جدوليتضح من ال؛ وعليه (0.30)التشبع المقبول والدال إحصائيًا يجب أال تقل قيمته عن و 
على ( 0،30) نزادت قيمتها عأظهرت تشبعات  -سلوكيات االعتذار الفعالقياس مأن أبعاد  السابق

، ص 2002عبد الحميد، وعزت بن ضحيان سعود ) إحصائيًا.لة ولذلك فهي تشبعات دا ؛الوحيد للعاما
206) 

والصدق  ،بطرق صدق المحكمينسلوكيات االعتذار الفعال قياس ومن خالل حساب صدق م
يتضح أن المقياس يتمتع بمعامل صدق مقبول؛ مما يشير إلى إمكانية  -والصدق العاملي ،الوشي

 حالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث.استخدامه في البحث ال
  -:ثبات المقياس -د

 :Cronbach's alpha -معامل ثبات ألفا كرونباخ:
ـــا كرونبـــاخ ـــة ألف ـــذار الفعـــال باســـتخدام طريق ـــاس ســـلوكيات االعت ـــة بحســـاب ثبـــات مقي  ،قامـــت الباحث

ومعامــل الثبــات لمقيــاس  ،مفــردة لكــل "ألفددا كرونبدداخ"والجــدول التــالى يوضــح قــيم معــامالت الثبــات بطريقــة 
 سلوكيات االعتذار الفعال ككل.

  (5جدول )
قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ" لكل مفردة ومعامل الثبات لمقياس سلوكيات االعتذار الفعال 

 (40ككل )ن=

 المفردة
 معامل

 ثبات ألفا
 المفردة

 معامل

 ثبات ألفا
 المفردة

 معامل

 ثبات ألفا

1 0.780 8 0.792 15 0.733 

2 0.761 9 0.775 16 0.767 

3 0.784 10 0.783 17 0.752 

4 0.773 11 0.789 18 0.773 

5 0.764 12 0.770 19 0.765 

6 0.789 13 0.794 20 0.754 

7 0.787 14 0.759 21 0.787 

 0.811 معامل ثبات المقياس ككل

ذا كان معامل الثبات بطريقة ألفا لكل سؤال مـن أ سـئلة االختبـار أقـل مـن قيمـة ألفـا لمجمـوع أسـئلة وا 
الجدول، فهذا يعني أن السؤال هام وغيابه عن االختبار يؤثر سلبًا عليه، وأما إذا كان  أسفلاالختبار ككل 

معامل ثبات ألفا لكل سؤال أكبر من أو يساوي قيمة ألفا لالختبار ككل أسفل الجدول، فهذا يعني أن وجود 
 .(188، ص 2000)أحمد غنيم ونصر صبري، ضعف من ثبات االختبارالسؤال يقلل أو ي  

معامــل ثباتهــا عــن  ليقــمفــردات مقيــاس ســلوكيات االعتــذار الفعــال ومــن الجــدول الســابق يتضــح أن 
 (.0.811)قيمة معامل ثبات المقياس ككل وهي 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 :test Method -Test Re -معامل ثبات بطريقة إعادة التطبيق:
وذلـك بإعـادة تطبيـق  ،بات مقياس سلوكيات االعتذار الفعال بطريقة إعـادة التطبيـققامت الباحثة بحساب ث

ويوضـــح أســـابيع، ( 3)طفـــل بفاصـــل زمنـــى قـــدره  (40)المقيـــاس علـــى العينـــة االســـتطالعية البـــالغ عـــددها 
 سلوكيات االعتذار الفعال بطريقة إعادة التطبيق.  مقياسالجدول اآلتي معامالت ثبات 

 ( 6جدول )
 ت ثبات مقياس سلوكيات االعتذار الفعال بطريقة إعادة التطبيق معامال

 (40)ن= 

 المهارات
 معامل االرتباط

 معامل الثبات

 ** 0.757 االقرار بالذنب.

 ** 0.736 تحمل المسؤلية. 

 ** 0.760 بالوعد.  االلتزام

 ** 0.738 التعاطف وطلب التسامح.

 ** 0.732 العالج وإصالح األمر.

 ** 0.867 ككلالمقياس 

سلوكيات االعتذار الفعال ككل بطريقة  يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ثبات مقياس
 .(0.01)وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة  **(،0،867)بلغت  التجزئة النصفية

 ،بطريقتي ألفا كرونباخومما تقدم ومن خالل حساب ثبات مقياس سلوكيات االعتذار الفعال 
والتجزئة النصفية يتضح أن :المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، مما يشير إلى إمكانية 

 استخدامه في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث.
  -:تصحيح المقياس -هد

(للمفردة حال االجابة الصحيحة ب )نعم(، ودرجة )صفر(للمفردة 1يتم تصحيح االختبار بدرجة )
 (درجة 21الخاطئة حال االجابة ب)ال( وبذلك بلغت الدرجة الكلية للمقياس )

  األنشطة الموسيقية المقترح: برنامج[ 2]

  :مقدمة عن البرنامج

 برنامج األنشطة الموسيقية المقترح:
 األهدا ف العامة:

ة االعتذار يهدف برنامج األنشطة الموسيقية المقترح إلى تدريب أطفال الروضة على سلوكيات ثقاف
 الفعال لطلب التسامح لدى أطفال الروضة )إعداد الباحثة( المرتبطة بكل من االهداف التالية :
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أبداء مشاعر  ،بأختيار الوقت المناسب لألعتذار التدريب علي سلوكيات األعتذار الفعال المرتبطة -1
 الندم بايماءات الوجه والجسد؛ للتعبير بصدق عن االعتذار الفعال.

 علي سلوكيات األعتذار الفعال المرتبطة بتحمل المسئولية تجاه التصرف الخاطئ. التدريب -2
 ،برد الحقوق المادية والمعنوية للمتضررالتدريب علي سلوكيات األعتذار الفعال المرتبطة بااللتزام  -3

 عدم تكرار الخطأ.بوعد وال
  قة والرحمة تجاه المخطئ.بحدوث التعاطف والشفالتدريب علي سلوكيات األعتذار الفعال المرتبطة  -4
 مرة أخري. وعودة العالقات ،طلب التسامحالتدريب علي سلوكيات األعتذار الفعال المرتبطة ب -5

طفل الروضة ان يكون قادرًا  األهداف اإلجرائية: في نهاية لقاءات البرنامج الموسيقي المقترح يتوقع من
  :علي أن

 أواًل: في المجال المعرفي:
 م االعتذار واالعتذار الفعال.يتعرف على مفهو  -

 قواعدها الصحيحة.، و سلوكيات االعتذار الفعال يذكر أهمية ممارسة ثقافة -

 يحدد ان قول كلمة أسف وحدها غير كافية، للتعبير عن االعتذار وقبوله. -

 ،الصادقةيحدد ان التعبير عن االسف الصادق البد ان يصاحبه إيماءات الوجه وتعبيرات الجسد  -
 للتعبير الصادق عن األعتذار. ؛اسكأس

التصرف الخاطئ للشعور بالندم الصادق تجاه  ؛يحدد أن التعبير بنبرات الصوت عن االسف اساس -
 الذي الحق الضرر بالذي حدث الخطأ في حقه. 

 ليعبر عن إحساسه بالندم بمن أخطأ في حقه. ؛يعتذر صادقًا من القلب -

 ه في مواجهة من أخطئ في حقه.ليعلن شجاعت ؛يعتذر هازمًا خوفه -

 وتأنيب الضمير، ولوم الذات. ،يعتذر؛ ليتخلص من مشاعر القلق، والتوتر -

 وهو يعلم. ،وال يضع اللوم على اآلخر ،يعتذر -

 رغبة في بقاء عالقات الصداقة. ؛يعتذر -

 ليعبر عن تواضعه، ليبعد عن الكبر والتعالي. ؛يعتذر -

 مشكالت ليشعر بالراحة والسالم.لينهي الخالفات وال ؛يعتذر -

 بينه وبين اآلخر.ليعيد عالقة الود والسالم والتعاطف يعتذر  -

 يعتذر محددًا الخطأ المرتقب في حق المخطئ في حقه. -

 حتى يصبح مقبواًل اجتماعيًا، وال يبدو سخيف. يعتذر؛ -

 .فيتعاطف معه ؛اللحاق الضرر قه، موضحاً  عدم وجود نية مقصودةيعتذر لمن أخطئ في ح -
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 يعتذر معلنًا عدم تكرار الخطأ مرة أخرى. -

 يعتذر عن أي سلوك خاطئ يضر بالغير. -

 لغة مناسبة صادقة لالعتذار. يعتذر مختار اي -

 يعتذر عن السخرية من صديق. -

 يعتذر إذا لم يشجع صديقه على الفوز. -

 يعتذر إذا امتنع عن تقديم المساعدة. -

 عد والداه.يعتذر إذا لم يسا -

 يعتذر إلى اهلل إذا سرق وخان األمانة. -

 يعتذر إذا جرح أحد. -

 يعتذر إذا أزعج جاره بلعبة الكرة. -

 يعتذر إذا تعدى على دور صديقه بالروضة. -

 يعتذر عن نقد معلمتك. -

 نفسه بأخطائه.يعتذر تعبيرًا عن مواجهة  -

 كيًا متفهمًا.ذيعتذر ليبدو  -

 قة عالية.يعتذر ليبدو ذو ث -

 يعتذر ليخفف آالم المخطئ في حقه. -

دراكه لتفهمه للحقائق. -  يعتذر ليكشف فهمه وا 

 (.والنباتات  حيواناتال -والديه -جيرانه -زمالءه -يعتذر لدعم نجاحه في عالقاته مع اآلخر )اهلل -
 يبين أن حدوث التعاطف ضروري لحدوث التسامح. -

 عالة.يصف طريقة االعتذار الصحيحة الف -

 يعتذر مستخدمًا كلمات صحيحة تعبر عن االعتذار. -

 يحدد قواعد وشروط االعتذار الفعال. -

 .من ايماءات بالوجه وتعبيرات بالجسد يذكر ما ينبغي أن يصاحب كلمات األسف -

 وغير الفعال. -يوضح الفرق بين أسلوبين لالعتذار الفعال -

 تذار.يوضح أن الختيار الوقت أهمية لحدوث االع -

 يحدد نبرة الصوت للتعبير عن االسف واالعتذار -

 يحدد لمن يتم االعتذار. -

 يوضح صور االعتذار. -
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 يعرض صفات الشخصية التي تعتذر. -

 أو جيرانه. ،أو أصدقائه ،يحدد موقفه عندالخطأ في أحد أقاربه -

 يعتذر عندما يسعل، أو يعطس في وجه أحد. -

 أو على أدواته. ،يعتذر إذا أعتدي على شخص -

 يعتذر عندما يصدر ضوضاءأو يتسبب فيها. -
يختار الوقت المناسب لالعتذار لمن أخطئ في حقه بعد مراجعة نفسه والتحقق من صدق الخطأ )فال  -

 تعجيل وال تأخير(.
 يختار كلمات تعبر عن األسف والندم الصادق لتصرفه الخاطئ. -
يماءات جسده ون - برة صوته مشاعر تعبر عن شعوره بالندم إزاء تصرفه يظهر على مالمح وجهه وا 

 الخاطئ لمن أخطئ في حقه.
 يعلن تحمله لمسئولية تصرفه الخاطئ لمن أخطئ في حقه. -
 يلتزم بوعده في عدم تكرار الخطأ. -
 يطلب إنهاء الخالفات وتسوية المشكالت إلنهاء التوتر والقلق. -
 ي حقه.يرد الحق المادي أو المعنوي لمن أخطئ ف -
 يشرح موقفه ليضع المعتدي نفسه في محله فيحدث التعاطف والرحمة والشفقة. -
 يطلب العفو والتسامح ممن أخطئ في حقه. -
 يعلن حرصه على بقاء الصداقة والسالم بينه وبين من أخطئ في حقه. -
 .ار أي سلوك خاطئ مرة أخرى تجاه من أخطئ في حقهيتعهد بمراقبة ذاته لعدم إصد -
 نيًا: األهداف المهارية:ثا
 يغني أغاني تحمل في مضمونها رسائل عن أهمية االعتذار. -

 يغني أغنية تعبر عن معنى االعتذار الفعال. -

 يغني أغنية تعبر عن أنواع االعتذار. -

 يغني أغنية تعبر عن لمن يعتذر. -

 يعتذر عن خطفه آللة موسيقية. -

 ف بآلة اإليقاع.يعتذر عن عدم التزامه بدوره في العز  -

 يعتذر عن حدوث ضجيج بآلة دون إذن معلمته. -

 يمثل دور يجسد شخصية اإلنسان المخطئ الذي ال يرغب في االعتذار. -

 يمثل دور يجسد شخصية اإلنسان المتحضر الذي يعتذر. -
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 يعتذر عندما يرفع صوت على صوت معلمته. -

 يعتذر عندما يأخذ آلة صديقه دون استئذان. -

 تذر على أن يكره اآلخر على إعطائه ألدواته الموسيقية.يع -

 يعتذر عن صدور ألفاظ سيئة منه لصديقه. -

 يعتذر ليهزم خوفه من المواجهة. -

 يغني أناشيد تعبر عن االعتذار. -

 يؤدي بالحركة التعبيرية سلوكيات تعبر عن االعتذار. -

ل المسئولية، االلتزام بعدم تكرار الخطأ، رد يعني نشيد عن سلوكيات االعتذار الفعال )األسف، تحم -
 الحقوق، طلب العفو(.

 يمثل مواقف تعبر عن شروط االعتذار الفعال. -

 يبعد عن السلوكيات الخاطئة التي ال تعبر عن االعتذار الجيد الفعال. -

 يصحح السلوكيات الخاطئة التي ال تعبر عن االعتذار الفعال. -

 ومواقفها المختلفة، ليتفهمها بموضوعية ويبدي عليه بأنه شخص زكي. يراجع ذاته لفهم المشكلة -
أو قلق من الشخص الذي  ،دون خوف -عية مسئوليته عن الخطأ غير المقصودو يعلن بصدق وموض -

 ارتكب ضده الخطأ.
 وبتعبيرات الجسد لمن أخطأ في حقه. ،يظهر ندمه أثناء أعتذاره على مالمح الوجه، وبإيماءات الوجه -
 يقر بذنبه )خطأه( أمام المخطئ في حقه بوضوح وصراحة، وشجاعة. -
أعفو  -سامحني -أعذرني -يعتذر باختيار كلمات مناسبة تعبر عن األسف والندم مثل )أنا أسف -

 عني(.
 يتحمل مسئوليته تجاه تصرفاته الخاطئة، بطريقة علمية أمام الشخص الذي تم الخطأ في حقه. -
 لعدم إصرار أي سلوك خاطئ مرة أخرى تجاه من أخطئ في حقه. ؛يتعهد بمراقبة ذاته -
 يلتزم بعدم تكرار التصرفات الخاطئة )من قول أو فعل(. -
 يرد الحق المادي أو المعنوي إلى صاحبه ممن أخطئ في حقه. -
 ال يلوم اآلخرين على أفعالهم وهو يدرك بأنه المسئول عن الخطأ. -
 مجدية، لمحاولة تبرأته. ال يبرر أخطائه بأي كلمات غير -
يتواضع أثناء اعتذاره باختيار نبرات صوت مناسبة وكلمة أسف صادقة تبعده عن مشاعر الكبر  -

 والتعالي.
 ألنانية ليتعاطف معه ويشفق عليه.يبادر باالعتذار ليظهر تضحيته وبعده  عن ا -
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 ليعتذر لمن ارتكب بحقه خطأ. ؛يختار الوقت المناسب -
 ويشفق عليه، ويسامحه. ؛ي موقفه، ويطلب منه أن يضع نفسه محله لتعاطف معهيشرح للمعتد -
 يطلب بقاء العالقات بشكل سوي إيجابي مع من ارتكب معهم الخطأ. -
 ليتخلص من التهديدات والمخاطر ورغبة المعتدي في االنتقام منه. ؛يطلب العفو -
 ه.يتأسف إلزالة مشاعر القلق والتوتر وتأنيب الضمير لدي -
 وال يلوم االخرين علي عن تصرفاته الخاطئة. ،ال يبرر خطأه -
 واالعتراف بها أمام من أخطئ في حقه. ،يعتذر هازمًا خوفه، معلنًا شجاعته في مواجهة أخطائه -
يعتذر طالبًا العفو، للتخلص من مشاعر الخوف والقلق والتهديد والخطر الناتج عن غضب المعتدي  -

 نتقام والعدائية.ورغبته في اال ،عليه
 يعتذر إلبقاء عالقات الصداقة. -
 ليشعر بالسالم. ؛يعتذر إلنهاء الصراعات والخالفات والمشكالت -
 يعتذر ليعيد عالقاته االجتماعية مع الشخص الذي أخطئ في حقه. -
 يعتذر طالبًا التعاطف مع من أخطئ في حقه بنبرة صوت مناسبة وتعبير جسمي مناسب. -
 تيار لغة اعتذار مناسبة صادقة.يعتذر باخ -
 صديق. -يعتذر ليعبر عن خطأه من السخرية من زميل -
 يعتذر ليرد اعتبار وكرامة من أخطأ في حقه. -
 يعتذر عن إهانته ألحد بالفعل أو القول. -
 يعتذر إذا أخطأ في حق من حقوق اهلل. -
 يعتذر إذا لم يساعد والداه. -
 قه. يعتذر إلى اهلل لو أخطئ في ح -
 يعتذر لو رفع صوت فوق صوت معلمته. -
 يحدد لمن يكون االعتذار. -
 يواجه أخطائه دون خوف أو تردد. -
 يعتذر ألخيه حال تعديه عليه بالضرب أو السرقة أو السب أو اإلهانة -
 .يعتذر إذا أزعج جيرانه أو أجداده أو والديه علي لعبه الكرة اثناء نومهم او مرضهم -
 مته حال رفع صوته عليها، أو حضوره متأخرًا، أو نقده لمعلمته.يعتذر لمعل -
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 األهداف السلوكية المرتبطة بالجانب االنفعالي: ثالثًا:

تتسم ؛ كي  وتتبناها ،تري الباحثة ان شخصية المعتذر ينبغي ان تحمل مجموعة من االتجاهات
 لي االعتذار بصدق وفاعلية، ويعكس مابمجموعة من القيم األيجابية المتحضرة التي تمكنها من القدرة ع

 :في تحمله في باطنها من االتجاهات االيجابية يمارسها من يسلك ويطبق ثقافة االعتذار وتتمثل 
تكوين اتجاهات ايجابية نحو بعض القيم االيجابية التي تتمثل في ان تتسم الشخصية المعتذرة بقدرتها 

 :علي أن
 كلة وتفهمها.لتفهم ابعاد المش ؛تتسم بالذكاء -
 تتسم بالموضوعية في الحكم على المشكلة وتفهمها. -
 تتسم بالشجاعة على مواجهة المتضرر بارتكاب الخطأ. -
 واإلقرار بالذنب أمام من ارتكب الخطأ في حقه. ،تتسم بالمبادرة لألعتراف -
 .لخاطئفيسهل عليها قول كلمات األسف التي تعبر عن الندم عن الفعل ا ،تتسم بالتواضع -
 تتسم باإليجابية والمبادأة في مواجهة من أخطأت بحقه. -
تتسم بقوة الشخصية في مواجهة المخطئ في حقه؛ للتخلص من القلق والتوتر تجاه الشعور بالذنب  -

 المرتكب.
 لبقاء عالقات الصداقة. ؛لرغبتها في االعتذار ؛تتسم باالتصال والتواصل االجتماعي الجيد -
 للمسئولية تجاه تصرفاتها الخاطئة تجاه من أخطأ في حقه. تتسم بتحملها -
 تتسم بالذكاء لتفهمها للمشكلة وتحديد الخطأ والمسئولية عنه. -
 تتسم بالتزام في الوعد في عدم تكرار أخطائها تجاه من أخطئ في حقه. -
 تتسم باألمانة في رد الحقوق المادية ألصحابها عمن ارتكب الخطأ في حقهم. -
 م بتأنيب الضمير ولوم الذات على فعل الخطأ، ومحاولة تصحيحه باالعتذار.تتس -
نهاء التهديدات ضدها. -  تتسم بالتعقل وقوة للشخصية، لالعتذار، لدفع الخطر عنها وا 
تتسم باإليجابية بتحويل مشاعر الحق والكراهية والضغينة إلى مشاعر األمن والسالم والتعاطف والرحمة  -

 والتسامح.
 سم بالنصائح مع الذات وقبولها، تطلب العفو والتصالح مع اآلخر.تت -
 يشعر بأهمية ممارسة سلوكيات االعتذار الفعال الصادق. -

 يفضل استخدام كلمات تعبر عن ثقافة االعتذار )أسف، أعذرني، سامحني، أعفو عني، أغفر لي(. -

 لتسامح والسالم بين األفراد.يرغب في أداء االعتذار الفعال لينال دوام الحب والوئام وا -

 يثق في ذاته لقدرته على الصدق والشجاعة والمواجهة لالعتراف بسلوكيات وتصرفاته الخاطئة. -



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
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يشعر بالراحة واألمن والسعادة في التخلص من العداءات والخصومات والصراعات الناتجة من  -
 الخالفات.

 محتوى البرنامج:
 :الموسيقية المقترحة يتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة

 والتعبير بالحركة عنها. ،أنشطة غناء األغاني واألناشيد -1
 أنشطة العزف بآالت الفرقة اإليقاعية. -2
 أنشطة تمثيل دور بالقصص الموسيقية الحركية التعبيرية  -3
تدريب أطفال الروضة علي  صممت جميع االنشطة الموسيقية السابقة بهدف محدد يتمثل في -4

 يات االعتذار الفعال والمشار إليها البحث الحالي.سلوك
 تحديد طرق وأساليب التعلم بالبرنامج:

استخدام البرنامج المقترح الطرق واألساليب التربوية التالية: )الحوار والمناقشة، العصف الذهني، 
 لعب األدوار، القدوة، اإلرشاد والتوجيه، التعلم بالمالحظة(.

بالقصص  بالعزف، بتمثيل األدوار -التعلم الموسيقية مثل )التعلم بالغناءكما تم استخدام أساليب 
 (.الموسيقية

 تحديد الوسائل التعليمية:
المختلفة اقنعة استخدام برنامج الوسائل واألدوات التعليمية التالية: )األورج، النوتة الموسيقية، 

لفرقة اإليقاعية، طبول شخاليل، جالجل، النفعاالت التعبيرية، الكمبيوتر، الصور الفوتوغرافية، آالت ا
 صنوج، مسرح بشري، ساعة، موبايل(.

 الفترة الزمنية للبرنامج:
الفصل  (2018 -2017)طبق البرنامج المقترح لألنشطة الموسيقية خالل العامل األكاديمي 

 .20/5/2018 -25/2/2017الدراسي الثاني من 
 التجربة االستطالعية للبحث:

الستطالعية بغرض حساب كل من صدق وثبات االختبار، فضاًل عن اكتساب أجريت التجربة ا
خبرة التطبيق، والتعرف على الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تنفيذ تجربة البحث األساسية إضافة 

 إلى تحديد الخطة الزمنية للتجربة األساسية.
فل وطفلة من أطفال روضة ط (40)أجريت التجربة االستطالعية على عينة عشوائية تتكون من 

سنوات بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  (7 -5)كليوباترا التجريبية، يتراوح أعمارهم من 
 بحيث اتبعت اإلجراءات التالية لتنفيذ التجربة االستطالعية.( 2018 -2017)
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ليها االختيار أجريت التجربة بروضة كليوباترا التجريبية على مجموعة من األطفال التي وقع ع
 .Kg2 العشوائي من المستوى الثاني

في ( 2018 -2017) بدأت التجربة االستطالعية بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
 (.20/5/2017( إلى )25/2/2017)الفترة من 

شرحت الباحثة لمعلمات الروضة التي يدرسن لألطفال الهدف من تعيين البرنامج الموسيقي 
 و تدريب الطفل على سلوكيات االعتذار الفعال الصادق.المقترح، وه

شرحت الباحثة لمعلمات الروضة كيفية تنفيذ أنشطة البرنامج المقترح لتدريب أطفال الروضة على 
ثقافة االعتذار الفعال مع توضيح عملي لكيفية تنفيذ بعض األنشطة خالل مواقف بسيطة وترك تنفيذ 

 األنشطة كاملة لمعلماتهم.
 بة األساسية للبحث:التجر 

هدفت هذه التجربة األساسية للبحث من قياس فاعلية برنامج األنشطة الموسيقية في تدريب أطفال 
 (76)الروضة على سلوكيات ثقافة االعتذار الفعال، وللتحقق من هذا حددت عينة البحث عشوائيًا من 

سنوات من المستوى  (7 -5)أعمارهم طفل وطفلة من أطفال المركز التربوي بكلية رياض األطفال يتراوح 
أما اطفال المجموعة  ،طفل وطفلة (39)، الغت أطفال المجموعة التجريبية Kg2الثاني رياض األطفال 
( 2017 -2016وذلك بالفصل الدراسي الثاني العام األكاديمي )،طفل وطفلة(37)الضابطة فبلغ عدها 

 .بواقع مرتان أسبوعياً  20/5/2017إلى  25/2/2016من 
 أساليب التقويم المنبثقة بالبرنامج:

 اتبعت الباحثة أساليب التقويم التالية:
 ،والذي يتم في بداية كل نشاط. التقويم المبدئي 

 أنشطة البرنامج  الذي يتم أثناء أداء وتنفيذ التقويم المرحلي 

  ويتمثل بالتطبيق البعدي باختيار سلوكيات ثقافة االعتذار. التقويم النهائي 
 ج البحث، ومناقشتها وتفسيرها.نتائ 

  صدق البرنامج:

ريـاض مـن أسـاتذة  (9)األولية علـى عـدد  صورته في األنشطة الموسيقية المقترح برنامجتم عرض 
مصــحوبًا بمقدمــة تمهيديــة تضـــمنت  بالجامعــات المصـــرية الصــحة النفســيةو علــم الــنفس التربـــوي األطفــال و 

يف اإلجرائي لمصطلحاته، بهدف التأكد من صالحيته وصدق توضيحًا لمجال البحث، والهدف منه، والتعر 
بداء مالحظاتهم حول مديتنمية سلوكيات االعتذار الفعال لدى أطفال الروضة، بنائه وقدرته على    :وا 

  البرنامجوضوح أهداف. 
  ومحتواه.البرنامج الترابط بين أهداف 
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 .التسلسل المنطقي لمحتوي البرنامج 

  امجالبرنالترابط بين جلسات. 

 للبرنامج كفاية المدة الزمنية الم خططة. 

  البرنامجومدي ارتباطها بأهداف  االستراتيجيات التدريسيةفعالية. 

  البرنامجومدي ارتباطها بأهداف  الوسائل التعليمية المستخدمةفعالية. 

  البرنامجفعالية األنشطة المختلفة ومدي ارتباطها بأهداف. 

 األنشطة المختلفة. التكامل بين 

  البرنامجكفاية ومالئمة أساليب التقويم المستخدمة فى. 

 .األنشطة الموسيقية المقترح برنامجويوضح الجدول اآلتي نسب إتفاق السادة المحكمين حول 
 ( 7جدول )
  األنشطة الموسيقية المقترح برنامجنسب إتفاق السادة المحكمين حول 
 (9)ن=

 البند م

 عدد

 مرات

 االتفاق

 عدد

 مرات

 فاالختال

 نسبة

 االتفاق

 %100  - - - 9 وضوح أهداف البرنامج. 1

 %88.89 1 8  الترابط بين أهداف البرنامج ومحتواه. 2

 %100  - - - 9 البرنامج. ىالتسلسل المنطقي لمحتو 3

 %88.89 1 8 الترابط بين جلسات البرنامج. 4

 %88.89 1 8 .للبرنامجكفاية المدة الزمنية الُمخططة  5

 %100  - - - 9 ارتباطها بأهداف البرنامج. ىلية االستراتيجيات التدريسية ومدفعا 6

7 

 
 %88.89 1 8 ارتباطها بأهداف البرنامج. ىفعالية الوسائل التعليمية المستخدمة ومد

 %88.89 1 8 ارتباطها بأهداف البرنامج. ىفعالية األنشطة المختلفة ومد 8

 %88.89 1 8 التكامل بين األنشطة المختلفة. 9

 %100  - - - 9 كفاية ومالئمة أساليب التقويم المستخدمة فى البرنامج. 10

 % 93.33 النسبة الكلية لإلتفاق على البرنامج

 برنامجتفاق الكلية من قبل السادة المحكمين علي صالحية يتضح من الجدول السابق أن نسبة اإل
؛ مما ي شير إلى صالحية البرنامج مرتفعةنسبة اتفاق  ىوه (%93.33)بلغت  األنشطة الموسيقية المقترح

 للتطبيق والوثوق بالنتائج التى سي سفر عنها البحث.
 
 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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  التكافؤ فى سلوكيات االعتذار الفعال:

المجموعتين التجريبية والضابطة فى طالب درجات  للتأكد من مدي تحقق التكافؤ بين متوسطي
 t_Testاختبار "ت"  ةالباحث تاستخدم ل ومجموعها الكلىالقياس القبلى لسلوكيات االعتذار الفعا

 . للمجموعات غير المرتبطة
المجموعتين ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات أطفال 

 فى القياس القبلى لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي. التجريبية والضابطة
 ( 8جدول )

  المجموعتين التجريبية والضابطةبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات أطفال نتائج اخت
 (76فى القياس القبلى لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي )ن=

 المتغيرات

المجموعة 

 التجريبية

 (39)ن = 

المجموعة 

 الضابطة

 (37)ن = 

 داللة الفروق

 ع م ع م
قيمة 

 )ت(

 مستوى 

 الداللة

رار بالذنب واختيار الوقت والتعبير بايمات االق

 الوجه والجسد.
2.15 1.42 1.92 0.76 0.890 

غير 

 دالة

 0.706 1.02 1.19 0.65 1.05 تحمل المسؤلية. 
غير 

 دالة

 0.442 0.49 1.97 1.35 2.08 بالوعد.  االلتزام
غير 

 دالة

 1.166 0.73 1.43 0.95 1.21 التعاطف وطلب التسامح.
غير 

 دالة

 0.396 0.93 0.97 0.79 1.05 لعالج وإصالح األمر.ا
غير 

 دالة

  المجموع الكلي

 لسلوكيات االعتذار الفعال
7.54 2.65 7.49 2.32 0.091 

غير 

 دالة

  :أنه السابقجدول اليتضح من 
 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي ال

دالة قيمة غير وهى ( 0.890)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث ، لسلوك االقرار بالذنب القبلى
 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

  فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائيال
دالة قيمة غير وهى ( 0.706)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث  ،لسلوك تحمل المسؤليةالقبلى 

 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 
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651 

 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي ال
دالة قيمة غير وهى ( 0.442)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث ، بالوعد لسلوك االلتزامالقبلى 

 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

  القياسفى  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائيال 
قيمة غير وهى  (1.166)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث ، لسلوك التعاطف وطلب التسامحالقبلى 

 .(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

  فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات أطفال بين متوسطي  اً توجد فروق دالة إحصائيال
صالح األمرالقبلى  دالة قيمة غير وهى  (0.396)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث  ،لسلوك العالج وا 

 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

  لقياس فى ا المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً فروق دالة إحصائي توجدال
وهى ( 0.091قيمة )ت( المحسوبة ) بلغتحيث ، لسلوكيات االعتذار الفعال لمجموع الكليلالقبلى 

 .(0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة غير 

 المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطةويوضــح الشــكل اآلتــي األعمــدة البيانيــة لمتوســطي درجــات أطفــال 
 ار الفعال ومجموعها الكلي.فى القياس القبلى لسلوكيات االعتذ

 

 ( 3شكل )
فى القياس القبلى لسلوكيات  المجموعتين التجريبية والضابطةاألعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 

 االعتذار الفعال ومجموعها الكلي



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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ومن خالل الطرح المتقدم يتضـح التكـافؤ بـين أطفـال المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة فـى 
قبلـــى لســـلوكيات االعتـــذار الفعـــال ومجموعهـــا الكلـــى؛ وعليـــه ي مكـــن إرجـــاع الفـــروق فـــى القيـــاس القيـــاس ال

األنشطة الموسديقية  برنامجلسلوكيات االعتذار الفعال بين المجموعتين إن وجدت ألثر المتغير المستقل )
 (.المقترح

 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
 :مقدمة

ومناقشة النتائج فى ضوء اإلطـار النظـرى  ،وتفسير ،ض البحثيتناول هذا الجزء اختبار صحة فرو 
 ةالباحث تاعتمدبدايًة هذا الجزء بتوصيات البحث، والبحوث المقترحة.  وتختتم الباحثةوالدراسات السابقة، 

األسدداليب  علددىمسددتندة مددن عدددمها  البحددث للبيانددات للتأكددد مددن صددحة فددروض اإلحصددائيفددى التحليددل 
  -:اإلحصائية األتية

  -:ويتضمنلمقارنة المتوسطات  ؛T._Test "ت" اختبار -1

 ت" للعينات المستقلة  اختبار"Independent- samples T- test لمقارنة متوسطات  ؛ويستخدم
 درجات مجموعتين مختلفتين من المفحوصين.

 ت" للعينات المرتبطة  اختبار"Paired- samples T- test  ويستخدم لمقارنة متوسطات الدرجات
  (Pallant, J, 2007, P232) نفس المجموعة فى مناسبتين مختلفتين.ل

 للتعرف على حجم تأثير برنامج األنشطة الموسيقية المقترح فى تنمية ؛(η2)مربع إيتا  التأثير حجم -2
قيمة حجم التأثير من  ، وتتراوحلدى أطفال الروضة ومجموعها الكلي ،سلوكيات االعتذار الفعال

تعني حجم تأثير منخفض، بينما  (0.1)أن القيمة  Cohen (1988)كوهين  ري، حيث ي(1 -)صفر
 ,Corder)حجم تأثير مرتفع.  (0.5)حجم تأثير متوسط، فى حين تعني القيمة  (0.3)تعني القيمة 

G; Foreman, D, 2009, p59)  

وم االجتماعيـة حزمـة البـرامج اإلحصـائية للعلـللبيانـات  اإلحصـائيالتحليل وقد استخدمت الباحثة في 
(SPSS 20)وفيما يلي عرض النتائج وتفسيرهاوذلك الجراء المعالجات اإلحصائية،  ؛:  

  :اختبار صحة الفرض األول -1

المجموعتين أطفال درجات  متوسطات" توجد فروق دالة إحصائيًا بين ينص على أنه الذي 
أطفال لصالح  ومجموعها الكلي ،فى القياس البعدي لسلوكيات االعتذار الفعال التجريبية والضابطة
 .يرجع الستخدام البرنامج الموسيقي المقترح المجموعة التجريبية



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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للمجموعات غير المرتبطة  T_Test"ت" اختبار  ةالباحث توالختبار صحة هذا الفرض استخدم
فى القياس البعدي  المجموعتين التجريبية والضابطةأطفال درجات  متوسطيلحساب داللة الفروق بين 

 لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي.
للتعرف على حجم تأثير برنامج األنشطة  ؛(η2)مربع إيتا  التأثيربحساب حجم  ةالباحث تكما قام

لدي أطفال المجموعة التجريبية  ومجموعها الكليسلوكيات االعتذار الفعال  الموسيقية المقترح فى تنمية
 .المجموعة الضابطةبأطفال بالمقارنة 

ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطي درجات أطفال 
 فى القياس البعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي. المجموعتين التجريبية والضابطة

 ( 9جدول )
مجموعتين التجريبية الدرجات أطفال  ة الفروق وحجم التأثير بين متوسطاتنتائج اختبار "ت" لدالل

 (76فى القياس البعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي )ن= والضابطة

 المتغيرات

المجموعة 

 التجريبية

 (39)ن = 

المجموعة 

 الضابطة

 (37)ن = 

 داللة الفروق
 حجم التأثير

(η2) 

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى 

 الداللة
 الداللة القيمة 

ختيار وأ ،األعتراف بالذنب

للتعبير عن  ؛الوقت المناسب

 االسف.
 مرتفع 0.722 0.01 13.854 1.29 2.08 0.66 5.33

تحمل المسؤلية تجاه 

التصرف الخاطئ وعدم 

 اللوم او التبرير دون حق. 
 متوسط 0.467 0.01 8.050 0.90 1.51 0.41 2.79

برد الحقوق والوعد  االلتزام

  .بعدم تكرار الخطأ
 مرتفع 0.666 0.01 12.134 1.47 2.19 0.66 5.33

 منخفض 0.167 0.01 3.858 1.27 1.68 0.81 2.62 التعاطف وطلب التسامح.

العالج وإصالح األمر وطلب 

 .العفو
 متوسط 0.430 0.01 7.474 0.92 1.14 0.87 2.67

  المجموع الكلي

 لسلوكيات االعتذار الفعال
 مرتفع 0.718 0.01 13.735 3.32 10.27 1.90 18.74

  -:أنه السابقجدول اليتضح من 
 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات أطفال  بين متوسطات اً توجد فروق دالة إحصائي

 الصادقوالتعبير عنه بحركات الوجه والجسد  وك األعتراف بالذنب في وقت مناسب،لسل البعدي
دالة قيمة وهى ( 13.854)بة المحسو )ت( قيمة  بلغتحيث لصالح أطفال المجموعة التجريبية، 

 .(0.01)إحصائيًا عند مستوى داللة 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي
 بلغتحيث لصالح أطفال المجموعة التجريبية، لسلوك تحمل المسؤلية تجاه التصرف الخاطئ  البعدي
 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى  (8.050)المحسوبة  )ت(قيمة 

 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي
لصالح أطفال المجموعة التجريبية،  والوعد بعدم تكرار الخاطئ ،برد الحقوق لسلوك االلتزام البعدي
 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى  (12.134)المحسوبة  )ت(قيمة  بلغتحيث 

 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي
 )ت(قيمة  بلغتحيث لصالح أطفال المجموعة التجريبية،  لسلوك التعاطف وطلب التسامح البعدي

 .(0.01) إحصائيًا عند مستوى داللة دالةقيمة وهى ( 3.858المحسوبة )

 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي
صالح األمروطلب العفو البعدي قيمة  بلغتحيث لصالح أطفال المجموعة التجريبية،  لسلوك العالج وا 
 .(0.01)د مستوى داللة دالة إحصائيًا عنقيمة وهى  (7.474)المحسوبة  )ت(

 فى القياس  المجموعتين التجريبية والضابطةبين متوسطي درجات أطفال  اً توجد فروق دالة إحصائي
قيمة  بلغتحيث لصالح أطفال المجموعة التجريبية، لسلوكيات االعتذار الفعال  لمجموع الكليل البعدي
 .(0.01)داللة دالة إحصائيًا عند مستوى قيمة وهى  (13.735)المحسوبة  )ت(

ســـبق يتضـــح فعاليـــة برنـــامج االنشـــطة الموســـيقية فـــي تـــدريب أطفـــال الروضـــة علـــي ســـلوكيات  ممـــا
المرتبطـة بنتـائج اختبـار "ت" لداللـة الفـروق ( 9)ول رقـمكمـا كشـفت عنهـا نتـائج جـد االعتذار الفعـال، وذلـك

ى القياس البعدي لسلوكيات ف المجموعتين التجريبية والضابطةوحجم التأثير بين متوسطات درجات أطفال 
 .(76)ن=االعتذار الفعال ومجموعها الكلي 

باالداء علي مقياس سـلوكيات  والتي بينت حدوث تحسن واضح في أداء أفراد العينة التجريبية بعدي
مقارنـــة بـــاالداء البعـــدي الطفـــال المجموعـــة الضـــابطة ترجعـــه المختلفـــة االعتـــذار الفعـــال بمحـــاوره الخمســـة 

المــرتبط  للمحددور االول )ت(حيــث بلغــت قيمــة  –عــرض لبرنــامج االنشــطة الموســيقية المقتــرح لتل ؛الباحثــة
ذات و  ،وهـي قيمـة مرتفعـة(، 13.854)للتعبيـر عـن االسـف  ؛وأختيار الوقـت المناسـب ،باألعتراف بالذنب
لخـاطئ المـرتبط بتحمـل المسـؤلية تجـاه التصـرف ا للمحور الثداني )ت(بينما بلغت قيمة  ،حجم تأثير مرتفع

، بينمـا بلغـت قيمـة ةمتوسـطنسـبة حجـم تـأثير  كمـا بلغـت قيمـة ،(8.050)او التبريـر دون حـق ،وعدم اللوم
وهــو حجــم  (12.134ت) بــرد الحقــوق والوعــد بعــدم تكــرار الخطــأ المــرتبط بمحــور االلتــزامالمحددور الثالددث 

وطلــــب التســــامح قيمــــة التعــــاطف  بددددالمحور الرابددددع المرتبطــــة (تــــأثير مرتفــــع ايضــــا بينمــــا بلغــــت قيمــــة )ت
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صــالح األمــر وطلــب  المحددور الخددامسثم يــأتي ،ثير مــنخفضحجــم تــأوهــو  ،(3.858) المــرتبط بعــالج وا 
 .وهو حجم تأثير متوسط ايضًا، أما المجموع الكلي ،(7.474)به )ت(لتبلغ قيمة  .االتسامح

 كل. وهو حجم تأثير مرتفع ك ،13.735بها  )ت(لسلوكيات االعتذار الفعال فبلغت قيمة 
أكــدت النتــائج علــي فاعليــة البرنــامج التــدريبي فــي تحقيــق الهــدف الــذي صــمم مــن أجلــه والمتمثــل فــي 

 ،فالنتائج السابقة بالجدول تؤكد تحقق فروض البحث ؛تنمية سلوكيات االعتذار الفعال لدي أطفال الروضة
 وقبول الفروض بصورة علمية.

فى  المجموعتين التجريبية والضابطةرجات أطفال ويوضح الشكل اآلتي األعمدة البيانية لمتوسطي د
 القياس البعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي.

 
 ( 4شكل )

فى القياس البعدي  المجموعتين التجريبية والضابطةاألعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 
 لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي

سلوكيات االعتذار الفعال  امج األنشطة الموسيقية المقترح فى تنميةبرن (η2)وعن حجم تأثير 
يتضح من  لدي أطفال المجموعة التجريبية بالمقارنة بأطفال المجموعة الضابطة ومجموعها الكلي

  -:أن السابقجدول ال
 ق عنهسلوك االعتراف بالذنب والتعبير الصادفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم 

والتعبير الصادق  سلوك االقرار بالذنبوهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى  (0.722)بلغ 
 (.%72.2) والتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى عنه



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 سلوك تحمل المسؤلية تجاه التصرف الخاطئفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم 
والتى ترجع سلوك تحمل المسؤلية وهو حجم تأثير متوسط، أي أن نسبة التباين فى ( 0.467)بلغ 

 .(%46.7)لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى 

 سلوك االلتزام برد الحقوق المادية والمعنويةفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم ،
 سلوك االلتزامهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى و  (0.666) بلغ الوعد بعدم تكرار الخطأو 

 (.%66.6)والتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى  بالوعد

 سلوك التعاطف وحدوث الشفقة والرحمة تجاه فى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم
وهو حجم تأثير منخفض، أي أن نسبة التباين ( 0.167) بلغ المخطئ حال اعتذاره الصادق الفعال

 (.%16.7والتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى ) سلوك التعاطف وطلب التسامحفى 

 صالح األمرفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم ( 0.430)بلغ  سلوك العالج وا 
صالح األمرى وهو حجم تأثير متوسط، أي أن نسبة التباين ف لتى ترجع لبرنامج ا سلوك العالج وا 

 (.%43)األنشطة الموسيقية المقترح هى 

 بلغ لسلوكيات االعتذار الفعال  لمجموع الكليفى تنمية ابرنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم
ار الفعال لسلوكيات االعتذ لمجموع الكليوهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى ا( 0.718)

 (.%71.8والتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى )

 ,Vescio)دراســة وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج العديددد مددن الدراسددات والبحددوث السددابقة مثددل

T.K., Sechrist, G.B., & Paolucci, M.P, 2003: 33, 455-472), (Jump Up- 

Battistella, Edwin L.(2014: 33- 34) ين تختلف هذه النتيجة مع بعض نتدائج الدراسدات في ح
 (Jump Up- Kador,John.2009:203) والبحوث السابقة مثل دراسة

 :هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية  وُترجع الباحثة
انشطة  ،تصميم برنامج االنشطة الموسيقية المقترح القائم علي انشطة غناء االغاني واالناشيد -1

لغرض  والتي قد صممت جميعا -أنشطة سرد وتمثيل وتجسيد االدوار ،االيقاعيةالعزف باالت الفرقة 
وهدف محدد هو التدريب علي ثقافة سلوكيات االعتذار الفعال ألطفال الروضة في جو يسوده 

والسالم.، مما ساهم في تكوين خبرات ابقي اثر واقل عرضة للنسيان في  ،المحبة واالمن والتسامح
 مما أدي الي تكوين ،ذار الصادق الفعال لدي أطفال مجموعة البحث التجريبيةاداء سلوكيات االعت

تبريره، او ايقاع اللوم علي االخر، وعدم  ،اتجاهات ايجابية نحو ممارسة االعتراف بالخطأ وتحديده
وساهم في التعبير الصادق عن االسف والندم سواء بايماءات الوجه والجسد او بنبرات الصوت او 

وتحمل المخطئ للمسؤلية تجاه التصرف  ،واختيار الوقت المناسب لتقديم االعتذار ،عينبنظرات ال
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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والوعد بعدم تكرار الخطأ، لحدوث التعاطف مع  ،وااللتزام برد الحقوق المادية والمعنوية ،الخاطئ
 تمهيدا لقبول طلب التسامح والعفو. ،المخطئ

مثل االغاني التي تحمل مجموعة من المقترحة التنوع في تصميم مجموعة من االنشطة الموسيقية  -2
الرسائل التربوية القصيرة التي يمكنها تدريب اطفال الروضة علي سلوكيات االعتذار الفعال وفق 
االهداف التربوية المنشودة؛ مما ساهم في بناء خبرات تربوية ايجابية فعالة علي الحان نشطة 

وبتصميم مجموعة من القصص التربوية .قصيرة وايقاعات متجانسة وكلمات سهلة بسيطة ،حيوية
 المصممة من أجل التدريب علي سلوكيات االعتذار الفعال باالستماع اليها واعادة سردها وتمثيل

وفي توفير جو من الحوار االيجابي الفعال واثارة العصف الذهني  ،والمناقشة في احداثها ،ادوارها
عالوة علي تصميم مجموعة من  ،ال بين االطفال واقرانهموالمناقشات االيجابية بين الباحثة واالطف

انشطة العزف باالت الفرقة االيقاعية وتصميم مجموعة من المواقف التي تستدعي تقديم الطفل 
لألعتذار وجميع االنشطة المصممة جاءت حسية تواصلية متنوعة تسعي لتدريب االطفال عليها في 

 ان واحد.بيئة تدريب تسودها البهجة والمحبة في 
( بين متوسطي 0.01ومن خالل الطرح المتقدم يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )

فى القياس البعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها  المجموعتين التجريبية والضابطةأطفال درجات 
 ؛ وعليه يمكن قبول الفرض األول.المجموعة التجريبيةأطفال لصالح  الكلي

  -:ختبار صحة الفرض الثانيا -2

 ةالمجموعدددأطفدددال درجدددات  متوسدددطات" توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائيًا بدددين يـــنص علـــى أنـــه الـــذي 
القيدداس لصددالح  فددى القياسددين القبلددي والبعدددي لسددلوكيات االعتددذار الفعددال ومجموعهددا الكلدديالتجريبيددة 

 ".البعدي
للمجموعات المرتبطة لحساب  t_Testاختبار "ت"  ةالباحث توالختبار صحة هذا الفرض استخدم

فى القياسين القبلي والبعدي لسلوكيات التجريبية  ةالمجموعأطفال درجات  متوسطيداللة الفروق بين 
 االعتذار الفعال ومجموعها الكلي.

للتعرف على حجم تأثير برنامج األنشطة  (η2)مربع إيتا  التأثيربحساب حجم  ةالباحث تكما قام
 لدي أطفال المجموعة التجريبية. ومجموعها الكليسلوكيات االعتذار الفعال  تنمية فى المقترحالموسيقية 

أطفال درجات ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطي 
 .فى القياسين القبلي والبعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي التجريبية ةالمجموع



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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 ( 10جدول )
فى التجريبية  ةالمجموعأطفال درجات  ة الفروق وحجم التأثير بين متوسطاتنتائج اختبار "ت" لدالل

 (39)ن= القياسين القبلي والبعدي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي

 المتغيرات

 داللة الفروق القياس البعدي القياس القبلي
 حجم التأثير

(η2) 

 قيمة )ت( ع م ع م
 ى مستو

 الداللة
 الداللة القيمة 

 مرتفع 0.773 0.01 11.377 0.66 5.33 1.42 2.15 االقرار بالذنب.

 مرتفع 0.859 0.01 15.225 0.41 2.79 0.65 1.05 تحمل المسؤلية. 

 مرتفع 0.832 0.01 13.724 0.66 5.33 1.35 2.08 بالوعد.  االلتزام

 مرتفع 0.583 0.01 7.292 0.81 2.62 0.95 1.21 التعاطف وطلب التسامح.

 مرتفع 0.692 0.01 9.247 0.87 2.67 0.79 1.05 العالج وإصالح األمر.

  المجموع الكلي

 لسلوكيات االعتذار الفعال
 مرتفع 0.911 0.01 19.681 1.90 18.74 2.65 7.54

  :أنه السابقجدول اليتضح من 
 فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 

( 11.377)المحسوبة  )ت(قيمة  بلغتحيث لصالح القياس البعدي،  لسلوك االعتذارو االقرار بالذنب
 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى 

 لي والبعديفى القياسين القبالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 
وهى  (15.225)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث لصالح القياس البعدي،  لسلوك تحمل المسؤلية

 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة 

 فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 
)ت( قيمة  بلغتحيث لصالح القياس البعدي، لوعد بعدم تكرار الخطأ لسلوك االلتزام برد الحقوق وا

 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى ( 13.724)المحسوبة 

 فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 
( 7.292)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث اس البعدي، لصالح القيلسلوك التعاطف وطلب التسامح 

 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى 

 فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 
صالح األمرلطلب التسامح المحسوبة  )ت(مة قي بلغتحيث لصالح القياس البعدي،  لسلوك العالج وا 

 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى  (9.247)



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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 فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق د 
المحسوبة  )ت(قيمة  بلغتحيث لصالح القياس البعدي، لسلوكيات االعتذار الفعال لمجموع الكلي ل
 .(0.01)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة قيمة وهى ( 19.681)

فى القياسين القبلي التجريبية  ةالمجموعويوضح الشكل اآلتي األعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 
 لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي. والبعدي

 
  (5)شكل 

لسلوكيات  فى القياسين القبلي والبعديبية التجري ةالمجموعاألعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 
 االعتذار الفعال ومجموعها الكلي

سلوكيات االعتذار الفعال  برنامج األنشطة الموسيقية المقترح فى تنمية (η2)وعن حجم تأثير 
يتضح من  لدي أطفال المجموعة التجريبية بالمقارنة بأطفال المجموعة الضابطة ومجموعها الكلي

  -:أن السابقجدول ال
 وهو حجم  (0.773)بلغ  سلوك االقرار بالذنبفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم

والتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية  سلوك االقرار بالذنبتأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى 
 (.%77.3)المقترح هى 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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  وهو ( 0.859)بلغ  بالذنب تحمل المسؤليةتنمية فى برنامج األنشطة الموسيقية المقترح حجم تأثير
والتى ترجع لبرنامج األنشطة  سلوك تحمل المسؤليةحجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى 

 (.%85.9)الموسيقية المقترح هى 

  وهو  (0.832)بلغ  االلتزام بالوعد بالذنبفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح حجم تأثير
والتى ترجع لبرنامج األنشطة  سلوك االلتزام بالوعدير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى حجم تأث

 (.%83.2)الموسيقية المقترح هى 

 بلغ  التعاطف وطلب التسامح بالذنبفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم
والتى ترجع ف وطلب التسامح سلوك التعاطوهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى  (0.583)

 (.%58.3)لبرنامج األنشطة الموسيقية المقترح هى 

  صالح األمر بالذنبفى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح حجم تأثير ( 0.692بلغ ) العالج وا 
صالح األمروهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى  والتى ترجع لبرنامج  سلوك العالج وا 

 (.%69.2)ة الموسيقية المقترح هى األنشط

 بلغ  لسلوكيات االعتذار الفعال ىلمجموع الكلافى تنمية برنامج األنشطة الموسيقية المقترح تأثير  حجم
 لسلوكيات االعتذار الفعال ىلمجموع الكلاوهو حجم تأثير مرتفع، أي أن نسبة التباين فى  (0.911)

 (.%91.1) مقترح هىوالتى ترجع لبرنامج األنشطة الموسيقية ال

 Gary)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة

Chapman, Jennifer Thomas ,2006) & (Aaron. La Zare ,2004). ، في حين تختلف
 ..(Susan Daicoff ,2013) هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة

فاعلية االنشطة الموسيقية المقترحة بالبرنامج ع الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية وُترج
سلوكيات االعتذار في تدريب أطفال الروضة علي  والتي اتسمت بأنها تواصلية حسية متنوعة جذابة

هي  فانشطة الموسيقي ،وااللقاء الشفهي التقليدية ،بتدريبه عليها بطرق التلقينالفعال مقارنة 
وتشجعه  ،االنشطة المبهجة السارة المتنوعة التي تعتمد علي جذب واستثارة عقل وخيال ووجدان الطفل

 علي ممارسته الخبرة كعنصر نشط ايجابي فعال داخل مواقفها وخبراتها الحسية التربوية المختلفة. 
بين  (0.01)من خالل الطرح المتقدم يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي داللة و 

لسلوكيات االعتذار الفعال  فى القياسين القبلي والبعديالتجريبية  ةالمجموعدرجات أطفال  متوسطات
 .لفرض الثانيا يمكن قبول؛ وعليه القياس البعدىلصالح  ومجموعها الكلي
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  :اختبار صحة الفرض الثالث -3

التجريبية  ةالمجموعل أطفادرجات  اتمتوسطتوجد فروق دالة إحصائيًا بين ال " ينص على أنه 
 ".فى القياسين البعدي والتتبعي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي

للمجموعات المرتبطة لحساب  t_Test"ت" اختبار  ةالباحث توالختبار صحة هذا الفرض استخدم
لسلوكيات  فى القياسين البعدي والتتبعيالتجريبية  ةالمجموعأطفال درجات  متوسطيداللة الفروق بين 

 .االعتذار الفعال ومجموعها الكلي
 ةالمجموعأطفال درجات ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي 

 .لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي فى القياسين البعدي والتتبعيالتجريبية 

 ( 11جدول )
فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعأطفال رجات دنتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي 

 (39)ن= والتتبعي لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي

 المتغيرات

 داللة الفروق القياس التتبعي القياس البعدي

 قيمة )ت( ع م ع م
 مستوى 

 الداللة

 غير دالة 1.433 0.63 5.38 0.66 5.33 االقرار بالذنب.

 غير دالة 1 0.39 2.82 0.41 2.79 ة. تحمل المسؤلي

 غير دالة 1.780 0.64 5.41 0.66 5.33 بالوعد.  االلتزام

 غير دالة 0.240 0.74 2.64 0.81 2.62 التعاطف وطلب التسامح.

 غير دالة 0.539 0.85 2.56 0.87 2.67 العالج وإصالح األمر.

  المجموع الكلي

 لسلوكيات االعتذار الفعال
 غير دالة 0.357 2.02 18.82 1.90 18.74

  :أنه السابقجدول اليتضح من 
  فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال

دالة قيمة غير وهى  (1.433)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث ، لسلوك االقرار بالذنب والتتبعي
 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

  فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال
دالة إحصائيًا قيمة غير وهى ( 1) قيمة )ت( المحسوبة بلغتحيث ، لسلوك تحمل المسؤلية والتتبعي

 .(0.05)عند مستوى داللة 



 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــ
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  فى القياسين البعدي التجريبية  ةمجموعالبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال
دالة قيمة غير وهى  (1.780قيمة )ت( المحسوبة ) بلغتحيث ، بالوعد لسلوك االلتزام والتتبعي

 .(0.05)إحصائيًا عند مستوى داللة 

  فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال
قيمة غير وهى ( 0.240)قيمة )ت( المحسوبة  بلغتحيث ، التعاطف وطلب التسامح لسلوك والتتبعي

 .(0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

  فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال
صالح األمر والتتبعي قيمة غير وهى  (0.539)وبة قيمة )ت( المحس بلغتحيث ، لسلوك العالج وا 

 .(0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

  فى القياسين البعدي التجريبية  ةالمجموعبين متوسطي درجات أطفال  اً الة إحصائيتوجد فروق دال
وهى  (0.357قيمة )ت( المحسوبة ) بلغتحيث ، لسلوكيات االعتذار الفعال لمجموع الكليل والتتبعي

 .(0.05)ائيًا عند مستوى داللة دالة إحصقيمة غير 

فى القياسين التجريبية  ةالمجموعويوضح الشكل اآلتي األعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 
 لسلوكيات االعتذار الفعال ومجموعها الكلي. والتتبعي البعدي

 
 ( 6شكل )

لسلوكيات والتتبعي  ديفى القياسين البعالتجريبية  ةالمجموعاألعمدة البيانية لمتوسطي درجات أطفال 
 االعتذار الفعال ومجموعها الكلي
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 :وُترجع الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية
ترابط االنشطة الموسيقية جميعها، وتكاملها من أجل تحقيق هدف محدد منشود يتمثل في :  -1

 تدريب أطفال الروضة علي سلوكيات االعتذار الفعال؛ من أجل قبول طلب التسامح.
 

واحتياجات  ،وقدرات ،يم األنشطة الموسيقية المشوقة الجذابة التي تتناسب مع خصائصتصم -2
 .واالجتماعي لطفل الروضة ،والتربوي ،النمو النفسي

 
العزف  ،واالناشيد ،التنوع في تصميم أنشطة البرنامج الموسيقي المقترح ما بين )غناء االغاني -3

داث القصص الموسيقية التربوية ذات المواقف باالت الفرقة االيقاعية، التمثيل الدرامي الح
واالحداث التربوية القصيرة.)وقد ساهمت االنشطة الموسيقية المختلفة بالبرنامج في تدريب أطفال 

 .الروضة علي سلوكيات االعتذار الفعال
 

االنشطة الموسيقية تمنح اطفال الروضة فرصة تجريب ممارسة تقديم سلوكيات االعتذار الفعال،  -4
 وهادفة في أن واحد. ،وممتعة ،و من المتعة والجاذبية واالثارة، فالموسيقي تعد كتجربة سارةفي ج

 
والتسامح والسالم خالل ممارسة  ةالراحة والمحبوالمتعة و  ،البهجةدعم بيئة التدريب بمناخ يسوده  -5

قد ترجع ففاعليتها  ؛االعتذار الفعالممارسة انشطة الموسيقي وتجسيد افكار تدعم قيمة واهمية 
لكونها تجربة حسية ناجحة وهادفة وممتعة في أن واحد لها تأثير ايجابي يؤثر علي سلوك الطفل 

فالموسيقي أنشطة  ؛اكثر بكثير من محاوالت اقناعه بمجرد القول واالرشاد والتلقين الشفهي فقط
ة لتربويللتواصل معهاخالل استخدام االساليب ا ؛قادرة علي جذب الطفل مثيرة مبهجة متنوعة
 .والحوار والمناقشة ،في التعزيزالصحيحة الممثلة 

 
السماح لألطفال بالتواصل الفعال خالل مشاركتهم التعبير عن أراءهم في جو يسوده االحترام  -6

 .وتعزيز االيجابي منها ،وتصويب االخطاء دون نقد الذع او سخرية ،والتقدير
وخبراتها المختلفة في تدريب اطفال الروضة علي  مما سبق يتضح الدور الفعال للموسيقي وانشطتها

وكيف تجعل الموسيقي الطفل الذي يمارسها ان يبدوا في نظر االخرين  ،سلوكيات االعتذار الفعال
 وان يتصفوا بقدرتهم علي التعايش في ،متحضر ومحترم، بعيدًا عن العنف والعدوان والرغبة في االنتقام

 محبو تسامح وسالم مع االخر.
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 :يتصف بالتحضر الي بكونه رجع الباحثة قدرة الموسيقي علي ان تبدي من يمارسها وت

 عزفال – واالناشيد غانيغناء االبرنامج المقترح، وتنوعها ما بين المقدمة بال بساطة األنشطة الموسيقية -
وتوظيف  ،مرن شيق جذاب باسلوبوتقديمها ، دور بالقصص الموسيقية تمثيل – باالت الفرقة االيقاعية

ة ثقة الطفل في ذاته، وتشجيعه علي ان يظهر بكونه عنصر نشط لزياد ؛والمرونة التعزيز اساليب
 ومواقفها المختلفة لقاءاتها،داخل  المختلفة جابي فعال اثناء ممارسته لخبرات الموسيقيمشارك اي

وما تحمله  ،باه لكلماتهااو باالستماع بانت ،ما بالمشاركة في غناء اغانيهاإ ،رحبانشطة البرنامج المقت
او الدائه  ،قيم تربوية ايجابية تترسخ في عقله ووجدانه تربوية تحتوي عليمن رسائل تلك الكلمات 

صممت خصيصًا من أجل  وتجسيد مواقف ،الذاتي النشط النشطة العزف باالت الفرقة االيقاعية
التي ارسة سلوكياته الصادقة الفعالة وتدريب الطفل علي مم ،التدريب علي كيفية تقديم االعتذار الفعال

وتجسيد  بقصة موسيقية من خالل تمثيل دورباالضافة الي انه  ،هذا االعتذار تؤدي الي قبول
كأنشطة تمثيلية تستدعي التدريب علي  ،او المخطئ في حقه ،المخطئ المختلفة لسلوكياتالشخصيات 

التخاذ قرار االعتذار  ؛مع االخرالجيد واصل سلوكيات االعتذار الفعال كوسيلة تسعي لدعم وتعزيز الت
والوعد بعدم تكرار الخطأ، لحدوث التعاطف المسبب  ،االلتزام برد الحقوق، و وتحمله المسؤلية عن الخطأ

 وبقاء العالقات االمنة السوية. ،طلب التسامحلقبول 
 

( بين 0.05ة )خالل الطرح المتقدم يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي دالل منو 
فى القياسين البعدي والتتبعي لسلوكيات االعتذار الفعال التجريبية  ةالمجموعدرجات أطفال متوسطي 

 .الفرض الثالث يمكن قبول؛ وعليه ومجموعها الكلي
 

خالل  منحجم تأثير البرنامج المقترح القائم علي استخدام االنشطة الموسيقية فيتضح مما سبق 
لقياس م علي االنشطة الموسيقية في االقائ اثر البرنامجواستمرار  ،بقاءيتضح  السابقة عرض النتائج
أثر علي  مما ،الخبرات التدريبية الموسيقية مع الهدف الذي شيد من أجله البرنامج المقترح التتبعي، واتفاق

ح القائم علي يدلل علي فاعلية البرنامج المقتر  وان دل ذلك علي شئ انما ،بقاء تأثيره بالقياس التتبعي
يب علي سلوكيات االعتذار الفعال وانتقال اثر التدر  ،انشطة الموسيقي في تحقيق الهدف المنشود منه

 ،بالتطبيق التتبعي حتي بعد مرور ثالثة اسابيع من القياس البعدي بمقياس سلوكيات االعتذار الفعال
 .ترحوالتي ترجعه الباحثة الي فاعلية انشطة الموسيقي بالبرنامج المق
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 توصيات البحث: 

 توصي الباحثة بما يلي: 
 التــي مــن من البــرامج(وغيرهــا ،حركيــةكمبيوترية، ،مســرحيةفنيــة، ) متكاملــة تربويــة أنشــطة بــرامج تصــميم 

 الجـــامعي التعلـــيم ثقافـــة االعتـــذار الفعـــال بـــدءا مـــن مرحلـــة ريـــاض االطفـــال وصـــوال لمرحلـــةشـــأنها دعـــم 
المحبــة والعفــو والســالم والتســامح قــيم نشــر لو  ،لقبــول طلــب التســامح ؛ســلوكيات االعتــذار الفعــال ممارســةل

 . بين البشر
 الروضــات مــدراءو ، يهممعلمــو  ،أوليــاء امــور االطفــالدورات تدريبيــة عــن البرنــامج المقتــرح لتثقيــف  عمــل ،

 .سلوكيات االعتذار الفعالاهم ممارسات ب والموجهين، واإلخصائيين األجتماعيين

 لـــدعوة البـــاحثين فـــي تصـــميم بـــرامج مـــن شـــأنها تعلـــيم الطـــالب لفـــن  ؛ثيـــة والطالبيـــةعقـــد المـــؤتمرات البح
 االعتذار الفعال.

 والدورات التدريبية التي من شـأنها تثقيـف معلمـات الروضـة واألخصـائين االجتمـاعين  ،إقامة ورش العمل
 واولياء امور الطالب بكيفية ممارستهم وتطبيقهم لثقافة االعتذار الفعال.

 ت المقترحة للبحث: الدراسا

  طفـال الروضـة لثقافـة سـلوكيات االعتـذار الفعـال فـي تربيـة أ أولياء امدورالرشاد برنامج انشطة موسـيقية
 اطفالهم تربية والدية سليمة.

  منـاهج الروضــة بأنشـطة تدريبيــة لـدعم  الرشداد مصددممي منداهج ريدداض االطفددالمقتــرح برنـامج موسـيقي
 رياض االطفال.  متعلسين التواصل في بيئة لتح ؛لدعم ممارسة ثقافة االعتذار

 بالروضــات والحــد مــن  معلمددات ريدداض االطفددال واالخصددائيات االجتمدداعييناالعتــذار ل ةممارســ تــأثير
 الجامعي. قبل  التعليممراحل  لدى طالبمشكالت العنف والعدوان 

  م الصـغير بمرحلـة ريـاض لـدي المـتعل االعتـذار الفعـالفاعلية برنامج انشـطة موسـيقية لتعزيـز اسـتراتيجية
 األطفال. 
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 العربية واالجنبية  المراجع
 :المراجع العربية

(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2000) ونصر محمود صبري، أحمد الرفاعي غنيم -
(SPSS).القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر . 

  . القاهرة: المكتبة االكاديمية.SPSSنامج (. التحليل اإلحصائي باستخدام بر 2007أسامة ربيع ) -
 درية: دار المعرفة الجامعية.ن(. علم النفس التربوى. اإلسك2006األنصارى ) سامية -

. العراق، بغداد: منشورات (SPSS)(. دليلك إلى البرنامج اإلحصائي 2003سعد زغلول بشير ) -
 .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

الجزء  .SPSSمعالجة البيانات باستخدام برنامج  .(2002زت عبد الحميد )سعود بن ضحيان وع -
مكتبة الملك فهد : الرياض .الكتاب الرابع سلسلة بحوث منهجية .الثاني

 الوطنية.
(. القاهرة: مكتبة األنجلو 2(. التحليل العاملي في العلوم السلوكية. ط )1991صفوت أحمد فرج ) -

 المصرية.
(. القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته 2000م )صالح الدين محمود عال -

 وتوجهاته المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي. 
(. األساليب اإلحصائية فى العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية. القاهرة: 2011صالح مراد ) -

 مكتبة األنجلو المصرية.
 .620. الطبعة الرابعة. ص1كامل في التاريخ. جعز الدين أبو الحسن علي ابن األثير. ال -
(. المهددارات الموسدديقية فددي التربيددة 2010نيللددي محمددد سددعد العطددار، شددريف إبددراهيم خمدديس ) -

 .الحديثة، مؤسسة حورس الدولية. االسكندرية

 .703. حديث رقم 378. ص 3علي المتقي الهندي. كنز العمال. ج -

 .7642/643/7644. حديث رقم 506. ص 3علي المتقي الهندي. كنز العمال. ج -

. دار الخليج، مركز الخليج (ملحق الدين للحياة)(. ثقافة االعتذار والتسامح. 2016العواري ) -
 للدراسات. مؤسسة تريم وعبد اهلل عمران لألعمال الثقافية واإلنسانية.

 (. هل االعتذار دليل على الشخصية الضعيفة أم القوية، عمان.2012فتحي األغوان ) -

 (. مهارة فن االعتذار. جريدة الرياض.2011فوزية البالوي ) -

 (.15814(. فن االعتذار. جريدة الرياض العدد )2017فوزية البالوي ) -
 .53سورة يوسف اآلية  -206اآلية  -القرآن الكريم: سورة البقرة -



 (2017العدد السابع والعشرون ) عدد سبتمبر        مجلة الطفولة                                                                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 

667 

. 1(. تأديب الطفل باللطف ال بالعنف. وزارة التربية، ط2011 -1432لطيفة حسين الكندري ) -
 .http://www.Late.fah.netالكويت: العمرية قطعة الشارع الثاني 

(. دعم المهارات الموسيقية في سنوات الطفولة المبكرة. ترجمة 2006ليندا باوند، كريس هاريسون ) -
عال أحمد صالح. سلسلة دعم التعلم في سنوات الطفولة المبكرة. 

 ة النيل العربية.مجموع

 (. االعتذار مصدر لزيادة الثقة بين الناس، مدونات إيالف.2015ماهر زوزو ) -

. الطبعة األولى. دار 389. ص 2(. موسوعة نضرة النعيم. ج1998مجموعة من المتخصصين ) -
 .389الوسيلة. جدة. ص

بخاري في . وردت هذه الحادثة في صحيح ال142. ص21محمد باقر المجلسي. بحار األنوار. ج -
 .office@saffar.org. 7189ورقم  4339الحديث رقم 

 .144. ص 2محمد بن يعقوب. األصول من الكافي. ج -

(. اإلسالم سؤال وجواب هل يأثم من لم يقبل 2017إبريل 14 -1438رجب 7محمد صالح المنجد ) -
 حسن المسلم االعتذار.طلب الصلح من أخيه المخطئ؟ وكيف يُ 

 .601. ص5محمدي الريشهري. ميزان الحكمة. ج -

 (. إتيكيت االعتذار. كيف تعتذر بالشكل المالئم. 2016منال ماجد ) -

 الرسائل العلمية 
("أثر القصة الموسيقية الحركية فى تنمية بعض األنماط  2007سحدر محمد فوزى الشعراوى)   -

المدرسة دراسة مقارنة بين األطفال العاديين والمعاقين عقلًيا" السلوكية اإليجابية لدى طفل ما قبل 
مركز النظم -رسالة دكتوراه ، كلية التربية للبنات عين جامعة عين شمس ملخصات االبحاث 

 للدراسات وخدمات البحث العلمي.
(. األنشطة الموسيقية ودورها في تنمية بعض المهارات األساسية للطفل 2013شيرين بغدادي ) -

 متخلف عقليًا. رسالة دكتوراه. كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان.ال

(. فاعلية برنامج مقترح للنشاط الموسيقي في تنمية بعض القيم 2001نيللي محمد سعد العطار ) -
االجتماعية لطفل رياض األطفال. رسالة ماجستير. كلية رياض األطفال. 

 جامعة اإلسكندرية.

(. دور األنشطة الموسيقية في تحسين أستيعاب طفل الروضة 2005نيللي محمد سعد العطار ) -
لبعض المفاهيم الرياضية. رسالة دكتوراه. كلية رياض األطفال. جامعة 

 اإلسكندرية.

 

http://www.late.fah.net/
mailto:office@saffar.org


 "فاعلية برنامج أنشطة موسيقية مقترح في تدريب أطفال الروضة على سلوكيات االعتذار الفعال لقبول طلب التسامح" 
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 البحوث والمجالت العلمية
(. األنشطة الموسيقية كاستراتيجية تربوية لتثقيف طفل الروضة 2009نيللي محمد سعد العطار ) -

اإلصابة المنزلية. مجلة الطفولة والتربية. العدد األول. بسلوكيات منع 
 جامعة االسكندرية. –كلية رياض االطفال  2009أبريل  -األولىالسنة 

ثقيف طفل الروضة ببعض سلوكيات (. دور أنشطة الموسيقى في ت2010نيللي محمد سعد العطار ) -
لثة. مجلة الطفولة والتربية. العدد الخامس السنة الثا. يتكيت اإل

 .2011سبتمبر

(. فعالية برنامج قائم على األنشطة الموسيقية في تحسين مفهوم 2011نيللي محمد سعد العطار ) -
سنوات(. مجلة الطفولة والتربية. 6 -5السعادة لدى أطفال الروضة )
-رياض االطفال كلية كلية و االسكندرية .العدد السادس السنة الثالثة

 جامعة االسكندرية

(. علددم نفددس الموسدديقى تنميددة سددمات الشخصددية لدددى طفددل 2010يم عبددد ربدده )هبددة عبددد الحلدد -
 الروضة. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم علوم نفسية كلية رياض األطفال. جامعة اإلسكندرية.

 المقاالت 

وال تستوي الحسنة وال السيئة أدفع باللتي هي أحسن" جريدة  .(2017مايو، 3يوسف جمعة سالمة) -
  .رونيةاالتحاد الكت

 .)www.yousefsalama.com( خطيدب المسدجد األقصدى المبدارك -

 BB(. كيف نعلم األطفال االعتذار. مقال الدكتور جمال شفيق أحمد 2011جمال شفيق أحمد ) -

Code asmaa. Laila .منتدى مجاني 
 Cook.e consent 3750العدد  -وار المتمدنالح -(. ثقافة االعتذار2012حكمت حسين ) -

Plugin for the Eu Cookielaw. 
 .www.yousefsalama.com(. العفو والتسامح2016أكتوبر ) 4دعاء مفيد  -
(. فن وأهمية 2012سيف اليزل برعي البدوي ) -

 www.Ibadiy.com/vb/imagcacf/828.Imgcache .gifاالعتذار/
 (. سبلة عمان. 2009علي الشيادي ) -

http://www.Ibadiy.com/vb/imagcacf/828.Imgcache.gif. 

 .www(. االعتذار واحد أخالقي وباب للتفاهم والتواصل جريدة الصباح 2016كريم شغيدل ) -

Alsabaah.eg. 
 ticles/viehttp://www.ImnIg/ar- 771نبية جابر، حول االعتذار  -

http://www.yousefsalama.com/
http://www.ibadiy.com/vb/imagcacf/828.Imgcache.gif
http://www.ibadiy.com/vb/imagcacf/828.Imgcache.gif
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