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فاعلية برنامج تدريبي في تحقيق ثقافة السالم عند االطفال
اسماء عبد الجبار سلمان *

تاريخ االستالم2022/07/16 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

الملخص
هدف البحث الحالي التعرف على ثقافة السالم لدى االطفال والتعرف كذلك على فاعلية برنامج تدريبي
في تحقيق ثقافة السالم لدى االطفال ،ولتحقق هدفي البحث اشتقت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية :ال
يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0,05في ثقافة السالم بين اطفال المجموعة التجريبية وأطفال
المجموعة الضابطة في االختبار القبلي وال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0,05في ثقافة
السالم بين اطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ،ال يوجد فرق ذو
داللة احصائية عند مستوى ( )0,05في ثقافة السالم بين اطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة
الضابطة في االختبار البعدي االول واالختبار البعدي الثاني ،وطبق البحث على عينة مكونة من( )63تلميذ
وتلميذة من الصف االول االبتدائي من تالميذ مدرسة الميثاق االبتدائية في مدينة بعقوبة )33( ،تلميذ وتلميذة
يمثلون المجموعة الضابطة و( )30تلميذ وتلميذة يمثلون المجموعة التجريبية ،وتوصلت الدراسة الى عدم
وجود فرق بين المجموعتين ،التجريبية والضابطة في االختبار القبلي ،كما توصلت الدراسة الى وجود فرق
بين المجموعتين في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية وهذه النتيجة ترجع الى تأثير البرنامج
التدريبي الذي قدمته الباحثة لعينة البحث والذي كان له االثر االيجابي في تنمية مهارات ثقافة السالم لدى
االطفال ،وعدم وجود فرق في مهارات السالم بين االختبارين البعدي االول والثاني.

كلمات مفتاحية :برنامج تدريبي ،ثقافه السالم ،االطفال
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Abstract
The aim of the current research is to know the culture of peace among
children, as well as to know the effectiveness of a training program in achieving
a culture of peace among children. The experimental group and the children of
the control group in the pre-test, and there was no statistically significant
difference at the level (0.05) in the culture of peace between the children of the
experimental group and the children of the control group in the post-test, there
was no statistically significant difference at the level (0.05) in the culture of
peace. Among the children of the experimental group and the children of the
control group in the first post-test and the second post-test, and the research was
applied to a sample of (63) male and female students from the first grade of
primary school pupils in Al-Mithaq Primary School in Baqubah, (33) male and
female students representing the control group and (30) A male and a female
student representing the experimental group, and the study concluded that there
was no difference between the two groups, experimental and control in the pretest, and the study also found a difference between the two groups in the post-test
in favor of the group that This result is due to the effect of the training program
that the researcher presented to the research sample, which had a positive impact
on developing peace culture skills for children, and the results also concluded that
there was no difference in peace skills between the first and second post -tests.
Keywords: Training program, peace culture, children
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اذا كانت كل مناطق العالم بحاجة للسالم فان المنطقة العربية عامة والعراق خاصة يعد من اكثر
المناطق العربية بحاجة له ،بسبب ما يدور فيها من صراعات ساخنة ،ودامية تستنفذ طاقة ابناءها وتعوق
امكاناتهم البشرية والمادية لصياغة مستقبل امن ،فالنزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان وبالتالي ال يمكن
القضاء عليه في المجتمع  ،كما انه جزء طبيعي من الحياة اليومية وجزء من العيش في ظل ديمقراطية
تتسم بالتعددية واالزدهار ،وما يجعل المجتمع الديمقراطي ناجح هو قدرته على التعامل مع النزاع والسماح
بالخالفات بين االشخاص وآرائهم المتعارضة وادارة هذه الخالفات ،ومنع النزاع بين االشخاص من خالل
بناء السالم الذي يعتمد على المعرفة والمهارات والتوجيهات التي يمكن اكتسابها من خالل التدريب لكي
يكون الفرد من صناع وحاملي السالم ][ 1
واألطفال يتأثرون بما حولهم من عنف ظاهر ،كما ان البرامج التعليمية في الرياض تعتمد على المنافسة
والتقييم وعدم االهتمام بتنمية مفهوم الذات ،والثقة بالنفس عند الطفل  ،كذلك خلو هذه البرامج من محتوى
ثقافة السالم ووجد ان اغلب المشاكل تأتي من انعدام الحوار والمناقشات ،وفض النزاع بين االطفال ][ 2
و الن بالدنا هي من اكثر المناطق التي يمكن لها ان تحتضن السالم باعتبارها مهد االديان السماوية كلها ،
وهي في جوهرها الحقيقي دعوات للسالم والتسامح وبناء الحضارات ،بالرغم من المحن العصيبة التي تمر
بها شعوب هذه المنطقة ،فهي اكثر تقبال ألسس التعايش السلمي ونبذ الحروب وهي ترنوا دوما لتحقيق
الحرية والعدل في مجتمعها ][ 3
وهي اشد حاجة لتحقيق الشروط المالئمة لتحقيق مفهوم السالم هذا المفهوم الشامل الذي يرتكز على
الحق والعدل والحوار ويرفض استخدام القوة في فرض االمر الواقع واكراه الشعوب ضد خياراتها التاريخية
مما ال يمكن ان يحقق البيئة المالئمة لشيوع هذه الثقافة السليمة
وبالتالي يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال التالي
ما فاعلية برنامج تدريبي في تحقيق ثقافة السالم لدى االطفال؟ ويتفرع عنه
ما ثقافة السالم التي يجب تدريب االطفال عليها ؟
وسوف تتم االجابة عن هذه التساؤالت في اجراءات البحث
اهمية البحث
ان االهتمام بالسالم والسعي نحوه كان دائما مطلبا انسانيا ،والمفاهيم المتعلقة بالسالم والحرب قديمة
قدم االنسان نفسه  .وكان السالم ولم يزل حلما ً للبشرية منذ عصور عديدة فقد عانت البشرية كثيرا ً من
ويالت الحروب والصراعات والعنف واإلرهاب لدرجة أن السالم يكاد يشكل استثناء في مواجهة قاعدة
الصراع والحرب ،وخاصة في الوقت الحالي ونحن في األلفية الثالثة إذ نشهد تزايدا ً ملحوظا ً في معدالت
الصراعات والعنف بجميع أشكاله على الرغم من تطور الوعي بوحدة المصير اإلنساني وبأهمية السلم
كفرض من فروض التنمية والرخاء.
فدروس التاريخ تنبهنا بأنه كان هناك دائما ً جدلية عاشتها البشرية ولم تزل وهي جدلية الحرب والسالم.
وقد اختلفت اآلراء والتوجهات في تعريف مفهوم السالم  ،كما اختلفت في توضيح ورصد أسباب إحالله
وكذلك انهياره ،وهو كأي مفهوم آخر تعددت تعريفاته تبعا ً لتعدد استخداماته وأغراضه ،هذا فضالً عن أن
المفهوم عادة ما يرتبط بإطار فكري وثقافي معين يكون له أثر كبير في تعريفه وتحديد طبيعته.
وحاليا ً لم يعد موضوع السالم هو فقط عدم الحرب ،بل أصبح للسالم أبعاد عديدة ترتبط بها إشكاليات
كثيرة ،فالعدل ،واحترام حقوق اإلنسان وغيرها ،كلها تدخل ضمن أبعاد مفهوم السالم المختلفة.
ما هو السالم المطلوب حاليا ً في األلفية الثالثة هل هو عالم بال حروب أم عالم بال صراعات ،وبمن
نهتم هنا بالصراعات المحلية أم اإلقليمية أم الدولية أم تركيزنا على السالم المحلي الذي يوصلنا في النهاية
إل ى السالم العالمي ،فهناك جدال حول أي أبعاد السالم أولى بالرعاية والتنفيذ إذ أنه مع تشابك األحداث
والمصالح في ظل العولمة أصبح من الصعب تحقيق حيادية ظاهرة بذاتها عن الظواهر األخرى أو مفهوم
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بذاته عن المفاهيم األخرى المرتبطة به ،فال يمكن حاليا ً فهم السالم السياسي بدون االجتماعي أو إهمال
االقتصادي والعناية بالثقافي بدون الديني][4
اهداف البحث
يهدف البحث الحالي الى :
 .1التعرف على ثقافة السالم لدى االطفال .
 .2التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تحقيق ثقافة السالم لدى االطفال.
ولتحقق هدفي البحث اشتقت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية :
 .1ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0,05في ثقافة السالم بين اطفال المجموعة التجريبية
وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار القبلي.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0,05في ثقافة السالم بين اطفال المجموعة التجريبية
وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي.
 .3ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0,05في ثقافة السالم بين اطفال المجموعة التجريبية
وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي االول واالختبار البعدي الثاني.
حدود البحث
تحدد البحث الحالي بالحدود االتية
 .1الحدود الموضوعية  :اقتصر البحث الحالي على فاعلية برنامج تدريبي تمثل في ( انشطة حركية
،انشطة معرفية  ،انشطة فنية ) لتحقيق ثقافة السالم لدى االطفال.
 .2الحدود البشرية  :طبق البحث على االطفال في مدينة بعقوبة.
 .3الحدود المكانية  :طبق البحث على االطفال (تالميذ مدرسة الميثاق االبتدائية ) في بعقوبة.
مصطلحات البحث
الفاعلية

Effectiveness

• هي القدرة على عمل شيء او احداث تغيير .
• هي مستوى التحصيل للطلبة على وفق اي جانب من جوانب النواتج التعليمية سواء كانت معرفية
او نفس حركية او عاطفية او انفعالية ) ][ 6
البرنامج التدريبي Training Program
هو مجموعة من االنشطة المخططة المتتالية المتكاملة المترابطة التي تقدم خالل فترة زمنية محددة وتعمل
على تحقيق الهدف العام للبرنامج .
التعريف النظري للبرنامج
هو مخطط مكون من الوحدات التعليمية التي تتضمن مجموعة من االنشطة المناسبة والخبرات التعليمية
عن ثقافة السالم حيث يقوم بها الطفل داخل الروضة وبإشراف المعلمة.

التعريف االجرائي للبرنامج
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هو عملية مخططة ومنظمة تستند الى اسس وفنيات نظريات تعديل السلوك  ،وتتضمن مجموعة من
المهارات والممارسات خالل فترة زمنية محددة  ،بهدف تنمية ثقافة السالم لدى اطفال الرياض والذي يشمل
مفاهيم عدة اهمها ( الشورى  ،التسامح  ،مساعدة االخرين  ،االنصات  ،النظام  ،احترام االخرين  ،االنتماء
)
السالم
السالم لغة  :ما يسلم االنسان من العاهة واالذى  ،قال اهل العلم ان هللا جل ثناءه هو السالم لسالمته مما
يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء  ،قال هللا جل جالله (وهللا يدعوا الى دار السالم )(يونس )25:
عرفته الجمعية العامة لألمم المتحدة ( )2007بانه مجموعة من القيم والمواقف والسلوك يعكس ويدفع الى
التفاعل االجتماعي والمشاركة التي تقوم على اساس مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح
والتضامن وكل حقوق االنسان التي ترفض العنف والتي تسعى الى منع النزاعات والصراعات عن طريق
معالجة اسبابها الجذرية وحل المشكالت من خالل التفاوض والحوار والتي تكفل الممارسة الكاملة لجميع
الحقوق وسبل المشاركة الكاملة في عملية تنمية المجتمع ][ 7
التعريف النظري للباحثة
هو مجموعة القيم والمواقف والسلوكيات التي تؤدي الى المشاركة االجتماعية على اساس مبادئ الحرية
والعدالة والديمقراطية والمساواة والتسامح والتضامن وكافة حقوق االنسان التي ترفض العنف وتسعى الى
منع الصراعات عن طريق المعالجات الجذرية لحل المشكالت من خالل الحوار والتفاوض .
تعريف السالم اجرائيا
هي مجموعة من االفعال المرتبطة بالسالم وما يتصل به من قيم ومعارف واتجاهات متعلقة بالشورى
والتسامح ومساعدة االخرين واالنصات واالحترام  ،واالنتماء  ،ويتم تعليمها لألطفال بصورة مقصودة من
خالل مجموعة من االنشطة التي تشبع حاجاتهم النفسية واالجتماعية .
االطار النظري
السالم مطلب انساني  ،فبدونه يعيش االنسان حالة من الرعب والخوف والفزع ،وكنتيجة لذلك قد يفقد
اتزانه في تعامله مع االخرين من حوله مما يودي به الى الفشل في التكيف مع البيئة من حوله  ،وان ثقافة
السالم هي شرطا اساسيا لتتمكن المجتمعات من بقائها في المنظومة العالمية ،كنتيجة للتطور التقني الهائل
السيما في مجال االتصاالت والمواصالت وتشابك المصالح بين افراد المجتمعات  ،وتدويل العديد من
القضايا ذات االهتمام المشترك بين االمم  ،كل ذلك ينبئ بحتمية ارساء قواعد التعايش السلمي بين البشر
].[ 8
والسالم في حد ذاته هو من المبادئ التي عمق االسالم جذورها في نفوس المسلمين فأصبحت جزءا
من كيانهم وعقيدة من عقائدهم  ،فلقد صاح االسالم منذ مطلع فجره واشراق نوره صيحة مدوية في افاق
كل الدنيا يدعوا الى السالم  ،ويضع خطة رشيدة تبلغ باإلنسانية اعلى المراتب  ،فاإلسالم يحب الحياه
ويقدسها ويحبب الناس فيها وهو لذلك يحررهم من الخوف ويرسم الطريق االمثل للتعايش االنساني القائم
على المحبة والسالم والود واالحترام وقد قال هللا تعالى في كتابه الكريم ( يا ايها اللذين امنوا ادخلوا في
السلم كافة ) (البقرة . ( 208
والسالم ليس مطلب اجتماعي فقط  ،بل هو اقتصادي ايضا ،الن الخالفات والنزاعات تؤثر على قدرات
االفراد االنتاجية وتؤدي الى تدني الدخل وضعف امكاناته االقتصادية ][ 2
ونظرا ألهمية السالم وثقافة السالم في المجتمعات كان البد من ان يبدا التدريب عليها في مرحلة الطفولة
المبكرة ألنها من اهم المراحل التي يمر بها الفرد  ،ففيها تتشكل السمات االولى لشخصيته وتتحدد ميوله
واتجاهاته وتتكون االسس االولية لتكون المفاهيم لديه والتي تتطور معه  ،الن اطفال اليوم هم شباب المستقبل
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 ،لذا البد ان تكون رياض االطفال هي المرحلة االولى التي يتم فيها غرس القيم والثقافات ومنها ثقافة السالم
 ،وذلك بسبب انتشار ثقافة العنف في المجتمع من خالل تعليم االطفال المبادئ والممارسات الديمقراطية
من خالل ممارستها عمليا في الحياه اليومية ].[ 8
اهداف ثقافة السالم
هناك العديد من اهداف ثقافة السالم وجميعها تسعى الى القضاء على الحروب ونبذ العنف وبناء العدالة
ومواجهة كل تحديات السالم التي تظهر في العالم كنتيجة للسياسات الدولية العنيفة واالعالم الذي يشجع
العنف ،ومن هذه االهداف
.1
.2
.3
.4
.5

تنمية االحساس بتقدير قيمة الحرية  ،ودعم احساس االستقاللية وتنمية االحساس بااللتزام نحو المجتمع
 ،باإلضافة الى التشاركية في حل المشكالت لتحقيق مجتمع قائم على السالم والديمقراطية.
تنمية قدرة االطفال على فض النزاعات دون اللجوء الى العنف وذلك من خالل تعزيز االحساس بالسالم
الداخلي لدى االطفال من خالل تبني سمات التسامح والود والشراكة واحترام وتقدير االخرين.
تنمية قدرة االطفال على اتخاذ القرارات المبنية على الدراية والمعرفة الكاملة حتى تكون االحكام
الصادرة صحيحة.
غرس قيم احترام البيئة وحمايتها.
غرس قيم المساواة على المستوى المحلي والعالمي بهدف التنمية المتوازنة على المدى البعيد ][ 9

مفاهيم تربية وثقافة السالم في رياض االطفال
ان تدريب االطفال على ثقافة السالم في سن مبكرة هو من االمور الضرورية  ،وال يتم ذلك اال من
خالل االنشطة التي تقدم للطفل مما يساعده الى تحويلها الى سلوك يمارسه في حياته اليومية ،وقد تم تقسيم
مفاهيم ثقافة السالم الى عدة مجاالت وفق اعتباراتها القيمية الى-:
 .1مجال الخلق الحسن وتتضمن :
( الصدق  ،القناعة  ،االمانة  ،الحياء  ،االستقامة  ،التواضع  ،الكرم  ،العفو  ،الصبر  ،العزم التصميم
 ،الزهد ) .
 .2مجال التعاون الجماعي مثل
(التراحم  ،الشورى  ،االيثار  ،مساعدة المحتاج  ،احترام االخرين  ،الثقة بالنفس  ،العدل  ،الحوار
النصيحة  ،التسامح  ،التكافل االجتماعي  ،العطف على الصغير  ،الروح الرياضية  ،االنتماء ).
وقد اختارت الباحثة بعض من هذه المفاهيم لبناء البرنامج الخاص بالبحث من خالل االنشطة وهي
الشورى  ،التسامح  ،مساعدة االخرين  ،االنصات  ،النظام  ،احترام االخرين  ،االنتماء ).

(

مداخل تحقيق ثقافة السالم عند االطفال
اكدت طعيمه ( )2006على ان ثقافة السالم يجب ان تضم الى مناهج الدراسة كافة ومنها مناهج مرحلة
الرياض والتي تتم من خالل خمس مراحل هي.
 .1مدخل التخصص المتعدد المتباعد
وتعرف بالمدخل المستقل ويكون على شكل مجموعة من التخصصات التي ال توجد فيها اي عالقة
بيئية  ،فاألهداف متعددة على مستوى واحد ويتمثل هذا المدخل في تطبيق برامج دراسية متكاملة من اجل
تربية وثقافة السالم شانه في ذلك شان اي مادة دراسية في خطة الدراسة  ،ويمكن اعتماد هذا المدخل في
رياض االطفال وتقديم وحدة خاصة تسمى (وحدة السالم (
 .2المدخل االندماجي ( المتداخل )
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يكون هذا المدخل بان تدخل ثقافة السالم ومفاهيمها في المواد الدراسية المناسبة  ،عن طريق ادخال
معلومات تتعلق بثقافة السالم والتسامح والعدل او ربط المضمون بقضايا سالم مناسبة مثل مفاهيم محاربة
االرهاب والعنف والحرية والتسامح والتعايش السلمي ].[ 9
 .3مدخل الوحدات المستقلة
ويعتمد هذا المخل على تضمين وحدة دراسية او عدد من الدروس في احدى المواد الدراسية  ،مثل
تضمين وحدة دراسية عن ثقافة السالم والألعنف في مادة التربية االسالمية ووحدة معاهدات السالم في
مادة التاريخ .
 .4مدخل الدمج المتعدد الفروع ( التسريب )
يعتمد هذا المدخل على ادخال امثلة تدور حول مفاهيم السالم (اي تسريب المفاهيم المطلوبة خالل
الدروس ) على اجزاء موجودة في المنهاج وفق الظروف وطبيعة الموضوعات ويحتاج هذه المدخل الى
ادراك العالقة بين مفاهيم السالم ومفاهيم العلوم االخرى .
 .5مدخل التخصص المتناسق المتناغم
يعتمد هذا المدخل على تنظيم المفاهيم والمعلومات الرئيسية في مقرر واحد مستقل يسمح بالربط
وتوضيح العالقات بين المفاهيم االساسية للسالم  ،ويمكن االنتقال من صف الى اخر اعلى منه ويسمح هذا
المدخل بالتنسيق بين جميع التخصصات المتداخلة في النظام التعليمي باتباع قاعدة عامة ( اخلت عبر
المستوى االعلى وعبر تركيبة فلسفية للعلوم ) فاألهداف فيه متعددة على عدة مستويات والتنسيق موجه
نحو غاية نظامية مشتركة ].[ 10
طرق واساليب تنمية وتدريب االطفال على ثقافة السالم عند االطفال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االمثلة والحكم  :والتي يفضل ان تكون مرتبطة بالموضوعات والقيم التي تعزز ثقافة السالم لدى
المتعلمين .
الصور والرسوم واالشكال  :وفيها يتم التركيز على مفاهيم السالم من خالل اظهار دور السالم في
حماية المجتمعات وتصوير بشاعة الحروب والعنف.
القصص  :وهو من االساليب التي تجذب انتباه االطفال.
التطبيقات العلمية والتجارب  :وهنا يتم التركيز على المفاهيم المتعلقة بالسالم والالعنف.
االنشطة الصفية والالصفية  :والتي تهتم في غرس قيم السالم والتسامح والحوار والديمقراطية في
نفوس االطفال.
العمل الجماعي ومشاركة االقران :وهي من اهم االساليب داخل وخارج الصف  ،حيث تمنح لهم
فرصة كبيرة للتعبير عن آرائهم والتعلم من بعضهم وتقبل االخر والتنوع في اآلراء.
حل المشكالت من خالل اللعب والترفيه  :ويتم ذلك من خالل مشاركة االطفال اللعب وحل مشاكلهم
من دون عنف ويتم اثناء اللعب والرحالت والزيارات الميدانية.

الدراسات السابقة
دراسة ) ... Johnson and Johnson (2001نشر ثقافة السالم بين االطفال
هدفت الدراسة الى تدريب االطفال من خالل اربع خطوات لكي يكونوا مساهمين في نشر ثقافة السالم
داخل وخارج المدرسة في امريكا وهذه الخطوات هي تعليم الطفل التعرف على ماله وما عليه ،الحل من
خالل التفاوض ،التوسط في الصراعات بين الزمالء  ،تلقي التدريب المستمر  ،وتضمنت العينة اطفال من
مرحلة الرياض الى مرحلة التعليم االبتدائي وتنوعت المدارس من بيئات مختلفة ( ريف ،ضواحي المدن )
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وكانت طرق جمع المعلومات من خالل المالحظات والمقابالت  ،وبينت النتائج الى الحاجة الماسة لتعليم
االطفال االجراءات الضرورية لتسوية النزاعات ومتابعة ذلك طول السنة الدراسية ونقل االجراءات الى
خارج الفصل الدراسي ][ 13
 .2دراسة عبد اللطيف واخرون (  ... )2007فاعلية برنامج تدريبي في اكساب مهارات السالم
هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج تعليمي في اكساب االطفال مهارات السالم وقد تم ذلك من
خالل مجموعة من االنشطة التي تساعد االطفال على تفهم معنى السالم وممارسته لتحسين سلوكهم تجاه
االخرين وتجاه المجتمع واكساب االطفال بعض المهارات التي تساعدهم على تقليل العنف والمشاركة
االيجابية ومساعدة االخرين والحوار االيجابي وتكونت العينة من ( )37طفال وطفلة في المستوى االول و(
 )48طفال وطفلة في المستوى الثاني في كلية رياض االطفال في جامعة االسكندرية تم تطبيق البرنامج لمدة
شهرين في العام الدراسي ( )2007بواقع( )5ايام في االسبوع واستخدام االسلوب التجريبي ذو المجموعة
الواحدة وكانت النتائج تشير الى فاعلية البرنامج في اكساب االطفال مهارات السالم [ 2].
منهج البحث
اعتمدت الباحثة في هذا البحث المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين احدهما تجريبية تخضع
للتجربة او للعامل التجريبي وهو (البرنامج التدريبي ) واالخرى الضابطة ال تخضع لهذا العامل بل تترك
في ظروفها الطبيعية  ،والمنهج التجريبي هو عبارة عن استخدام التجربة في اثبات الفروض عن طريق
التجريب.
اوال  :التصميم التجريبي
لما كان هدف البحث الحالي هو التعرف على( فاعلية برنامج تدريبي في تحقيق ثقافة السالم عند
االطفال) لذا فقد اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي والجدول ( )1يوضح ذلك
جدول ()1
التصميم التجريبي المستخدم في البحث

المجموعة
التجريبية

عينة البحث

المجموعة
الضابطة

اختبار قبلي
اختبار قبلي

البرنامج
التدريبي

اختبار بعدي

اختبار بعدي
ثاني

اختبار بعدي

اختبار بعدي
ثاني

ثانيا  :مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث الحالي من جميع تالميذ الصف االول االبتدائي ( )7-6سنوات في مدينة بعقوبة
مركز محافظة ديالى والبالغ عددهم (  )2557طفال وطفلة للعام الدراسي  2017 -2016موزعين على
( )29مدرسة بحسب احصائيات مديرية التربية لمحافظة ديالى شعبة االحصاء التربوي للعام الدراسي
2017-2016
ثالثا  :عينة البحث
اختارت الباحثة بالطريقة العشوائية احدى الصفين في مدرسة الميثاق االبتدائية ليمثل المجموعة
التجريبية وهو صف وكان عدد االطفال فيه (  )33طفال وطفلة اما الصف االخر فكان يمثل المجموعة
الضابطة كان عدد االطفال فيه (  )30طفال وطفلة  ،وبذلك تكون عينة البحث (  )63طفال وطفلة في الصف
االول االبتدائي ( جدول  )2يبين ذلك .
جدول ( )2
توزيع اطفال ( عينة البحث ) على المجموعتين التجريبية الضابطة وحسب الجنس
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عدد
االطفال
االناث

عدد
االطفال
الذكور

عدد
االطفال
الكلي

19

33
30
63

الشعب

المجموعتان

المتغير المستقل

الزهور

المجموعة
التجريبية

البرنامج التدريبي في تحقيق
ثقافة السالم لدى االطفال

14

الرياحين

المجموعة
الضابطة

الطريقة االعتيادية في التعليم

17

13

31

32

المجموع
الصدق

يعد صدق المقياس احد اهم الوسائل في الحكم على صالحيته وهو من الخصائص المهمة التي يجب
االهتمام بها في بناء المقاييس النفسية  ،والمقياس الصادق هو المقياس القادر على قياس السمة او الظاهرة
التي وضع من اجلها وقد تحققت الباحثة من صدق المقياس من خالل الصدق الظاهري .
الصدق الظاهري
يدل الصدق الظاهري على المظهر العام للمقياس بوصفه وسيلة من وسائل القياس  ،اي انه يدل على
مدى مالئمة المقياس للعينة موضع البحث ووضوح تعليماته ويمكن تقويم درجة الصدق الظاهري
لالختبار عن طريق التوافق بين تقديرات المحكمين  ،ويعتمد الباحث في ذلك على الخبراء المحكمين وقد
تحقق هذا الصدق بعرض المقياس على خمس خبراء مختصين في مجال العلوم النفسية والتربوية  ،وقد
كانت جميع اراء الخبراء مؤيدة لصالحية المقياس مع اجراء تعديل بسيط لصياغة الفقرات وبقاء مفهوم
الفقرة دون حذف اي فقرة من الفقرات.
الثبات
ان ثبات مفهوم المقياس يتعلق بمستوى دقته في قياس الصفة التي يقيسها المقياس مهما كانت هذه
الصفة  ،وان من شروط المقياس الجيد هو اتصافه بنسبة ثبات عالي  ،وقد تم ايجاد مؤشرات ثبات
المقياس كما يأتي -:
طريقة االختبار وإعادة االختبار
يؤشر الثبات بطريق اعادة االختبار بأنه معامل االستقرار عبر الزمن والثبات الذي يقصد به هنا هو
مقدار االرتباط بين الدرجات التي يحصل عليها المستجيب عند تطبيق االختبار في المرة االولى وعند اعادة
تطبيقه في المرة الثانية  ،بشرط ان يمر وقت مناسب اي انه ال يكون وقتا قصيرا بحيث يتأثر به المستجيب
باأللفة والتمرين على االختبار ،وال يكون طويال بحيث يباعد بين المختبر وعملية وقف االختبار  ،وقد
قامت الباحثة بتطبيق المقياس للمرة االولى على عينة من اطفال مدرسة بالل االبتدائية في تاريخ 11 /1
 ، 2017 /ثم قامت بتطبيق المقياس على نفس العينة بعد عشرة ايام وكانت بتاريخ  2017 /11 /15وعدد
هذه العينة كان (  )25طفال وطفلة وقد تم حساب معامل االرتباط بين االختبارين فكانت النتيجة ( )0.83
وهو معامل ثبات جيد .
فلسفة البرنامج التدريبي المقدم لألطفال
ان هذا البرنامج موجه لألطفال بعمر (  ) 7 – 6سنوات  ،والن السالم هو احد اهم تحديات القرن الحادي
والعشرين بالعالم ،وبخاصة في بلدنا (العراق) فقد اشتدت فيه الصراعات والعنف وقد امتد العنف حتى
داخل المنازل في كل المحافظات من خالل شاشات التليفزيون ووسائل االعالم المختلفة فاصبح الطفل
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يعرف معنى الصراعات والحروب والعنف ازاء هذا الوضع مما دعت الحاجة الى جعل الطفل بحاجة الى
ثقافة السالم .
اهداف البرنامج
الهدف العام للبرنامج التدريبي
يهدف البرنامج الى اكساب اطفال الرياض مفاهيم ثقافة السالم وبما يالئم هذه المرحلة العمرية ،وقد تم
صياغة االهداف العامة للبرنامج كما يأتي :
 -1تعريف االطفال بمفاهيم السالم
 -2اطالع االطفال على مفهوم الشورى
 -3تعريف االطفال بمفهوم التسامح
 -4تعريف االطفال بمفهوم مساعدة االخرين
 -5تعريف االطفال بمفهوم االنصات
 -6تعريف االطفال بمفهوم النظام
 -7تعريف االطفال بمفهوم احترام االخرين
 -8تعريف االطفال بمفهوم االنتماء .
االهداف الخاصة للبرنامج (السلوكية )
بعد ان تم تحديد االهداف العامة للبرنامج تم تحديد االهداف الخاصة التي يراد تحقيقها من البرنامج
واألهداف السلوكية هي جملة اخبارية تصف وصفا مفصال لما يتوقع من المتعلم ان يظهره بعد تعلمه لمفهوم
او مبداء او لحقيقة تقدم له في فترة زمنية معينة ] [10
محتوى البرنامج
تكون محتوى البرنامج من جلسات تعليمة قسمت على  8اسابيع تعمل على تحقيق االهداف التربوية
لثقافة السالم عند االطفال بعمر ( )7-6سنوات وقد تضمن محتوى البرنامج المفاهيم االتية ( السالم ،
الشورى  ،التسامح  ،مساعدة االخرين  ،االنصات  ،النظام  ،احترام االخرين  ،االنتماء ).
االنشطة التعليمية المعتمدة
اعتمدت الباحثة عدة انشطة وأساليب في تنفيذ البرنامج هي (االنشطة الفنية  ،وأسلوب االستكشاف ،
وطريقة البحث العلمي  ،واألنشطة الحركية  ،وأسلوب التعلم الذاتي  ،وأسلوب المناقشة والحوار )
اساليب تقويم البرنامج
اعتمدت الباحثة اسلوبين لتقويم البرنامج هما-:
 .1التقويم التكويني في تقويم البرنامج والذي يبدا منذ بداية تقديم البرنامج وحتى نهايته وذلك من خالل
التطبيقات التربوية االدراكية اليومية واالسئلة والمناقشات.
 .2التقويم الختامي  :ويتلخص بتقديم االختبار البعدي للتعرف على مدى الفرق بين درجات االختبارين
القبلي والبعدي ومدى االختالف بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
نتائج البحث ومناقشتها
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يتضمن هذا الفصل عرضا شامال لما توصل اليه البحث الحالي من نتائج بعد تطبيق مقياس مهارات
ثقافة السالم لدى االطفال ومناقشتها وفق هدفي البحث وفرضياته ومدى اتفاقها مع الدراسات السابقة
واإلطار النظري  ،وسيتم عرض النتائج على وفق كل فرضية وكما يأتي -:
اوالً :الفرضية االولى
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0,05في مهارات ثقافة السالم لدى اطفال الرياض بين
اطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار القبلي ،وللتحقق من هذه الفرضية تم
حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واستخراج القيمة التائية للفرق بين المجموعتين وكما موضح
في جدول (.)3
جدول ()3
يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  tالمحسوبة والجدولية لالختبار القبلي لمجموعتي البحث

المجموعات العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف درجة
المعياري الحرية

التجريبية

33

59,09

8,97

الضابطة

30

58,7

5,41

61

مستوى
الداللة
0,05

القيمة التائية القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
0,207

1,99

بما ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة (  )0,207اقل من القيمة الجدولية البالغة (  )1,99عند درجة
حرية (  )61ومستوى داللة ( )0,05لذا ال يوجد فرق بين المجموعتين ،التجريبية والضابطة في االختبار
القبلي  ،لذلك تقبل الفرضية الصفرية االولى.
ثانيا ً الفرضية الثانية
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0,05في مهارات ثقافة السالم لدى اطفال الرياض
بين اطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ،وللتحقق من هذه الفرضية
تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واستخراج القيمة التائية للفرق بين المجموعتين وكما
موضح في جدول (.)4
جدول ()4
يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة tالمحسوبة والجدولية لالختبار البعدي لمجموعتي البحث

المجموعات

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

القيمة التائية
المحسوبة

القيمة التائية
الجدولية

التجريبية

33

89,24

7,11

61

0,05

14,34

1,99

الضابطة

30

57,83

10,14

بما ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة ( )14,34اكبر من القيمة الجدولية البالغة (  )1,99عند درجة
حرية ( )61ومستوى داللة ( )0,05لذا يوجد فرق بين المجموعتين ،في االختبار البعدي ولصالح المجموعة
التجريبية وهذه النتيجة ترجع الى تأثير البرنامج التدريبي الذي قدمته الباحثة الى عينة البحث والذي كان
له االثر االيجابي في تنمية مهارات ثقافة السالم لدى االطفال ،لذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية .
ثالثا ً  :الفرضية الثالثة
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ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0,05في مهارات ثقافة السالم بين اطفال المجموعة
التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي االول واالختبار البعدي الثاني ،وللتحقق من هذه
الفرضية تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واستخراج القيمة التائية للفرق بين المجموعتين
وكما موضح في جدول (.)5
جدول ()5
يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لالختبار البعدي
للمجموعة التجريبية في االختبارين البعدي االول والثاني

المجموعات

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

القيمة
التائية
المحسوبة

القيمة
التائية
الجدولية

االختبار البعدي االول

33

89,24

7,11

32

0,05

1,96

2,031

87,21

5,67

االختبار البعدي الثاني

بما ان القيمة التائيه المحسوبة والبالغة ( )1,96اصغر من القيمة الجدولية البالغة ( )2,031عند درجة
حرية ( )32ومستوى داللة ( )0,05لذا ال يوجد فرق بين االختبارين البعدي االول والبعدي الثاني
االستنتاجات
.1
.2
.3
.4

هناك اثرا ذا داللة احصائية للبرنامج التدريبي في تنمية ثقافة السالم لدى االطفال ،وان هذا البرنامج قد
ادى الى تنمية مهارات ثقافة السالم في جميع ابعاد المقياس ،اي ان االطفال قد استفادوا من دروس
البرنامج الذي قدم لهم.
ان تنمية مهارات ثقافة السالم عند االطفال يسهم في اعداد جيل الغد ،جيل يتقبل االخر وقادر على
الحوار ،والعمل من اجل بناء االوطان.
وجود تأثير للبرنامج التدريبي بين اطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة لصالح
المجموعة التجريبية.
ً
كان تفاعل اطفال المجموعة التجريبية مع البرنامج التدريبي تفاعال ايجابيا مما ادى الى اكتساب مهارات
السالم لديهم بصورة فاعلة وملموسة.

التوصيات
 .1تطبيق البرنامج التدريبي على عينات اكبر من االطفال.
 .2تطبيق البرنامج التدريبي على مراحل دراسية مختلفة.
 .3اعداد وتنظيم دورات تدريبية لمعلمات الرياض ومعلمات المرحلة االبتدائية لالستفادة من البرنامج .
المقترحات
 .1اجراء دراسات مقارنة بين االطفال الملتحقين واألطفال الغير ملتحقين برياض االطفال.
 .2اجراء دراسة مماثلة في مرحلة التعليم االبتدائي  ،والثانوي وبين طالب الجامعة .
المصادر
 .1القران الكريم
 .2ميلوفسكي  ،اليسون واخرون مجموعة ادوات بناء السالم للمعلمين ،دروس المدارس الثانوية  ،مطبعة معهد السالم
االمريكي واشنطن .)2016( ،
 .3عبد اللطيف ،فاتن ابراهيم واخرون  ،مشروع اكساب مهارات السالم لطفل الروضة  ،كلية رياض االطفال  ،جامعة
االسكندرية .2007 ،
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