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 الممخص:

فعال في العممية التربوية في الروضة و ن معممة الروضة ىي عنصر ميم إ
ق التعمم المناسبة , وتختار طر الموقف التعميمي وتكيف األطفاللكونيا تتعامل مع 

ض المشكالت منيا النزاعات اليومية بين عمميا اليومي معيم تواجو بخالل عو , ليم
عداد جيد وكفاءة ذاتية لمتعامل مع ىذه إلى إوالتي تحتاج فييا معممة الروضة  األطفال

قامت  ,ىداف البحثأ. ولتحقيق لى مشكالت أكبرإتتطور و النزاعات حتى ال تزداد 
ا لعينة ( ليكون مالئمً 2102 )طاىرمن أعداد  بتكييف مقياس الكفاءة الذاتية الباحثة
ت , ثم طبقطفال الرياضأ, فضال عن بناء مقياس النزاعات اليومية بين البحث

( معممة 011ء والمحكمين عمى عينة مكونة من )المقياسين بعد عرضيما عمى الخبرا
وبعد   ,( روضة حكومية51في مدينة بغداد يعممن في ) األطفالمن معممات رياض 

 :منتائج التاليةحصائي وتوصمت الباحثة لالتحميل اإل

 .متوسطة بدرجة ة ذاتيةتمتمك معممات الرياض كفاء .0
  .األطفالحل النزاعات اليومية بين  التجنب أسموبتستخدم المعممات  .2
في حل  ينأسموبات و ىناك عالقة ارتباطية جيدة بين الكفاءة الذاتية لممعمم .3

  .األطفالالنزاعات اليومية بين 
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Abstract: 

The kindergarten teacher is an important and effective element 

in the educational process in the kindergarten; because it affects the 

children and adopt the educational situation and choose the 

appropriate learning methods for them. During her daily work with 

them، she faces some problems، including daily conflict among 

children، in which she needs good preparation and self – effacing to 

deal with these problems، so that these problems not to increase and 

develop ; to achieve the research objectives، the researcher adopted 

the self – efficacy scale for (Taher 2012) to be suitable for the symple 

of the research, as well as the researcher construction of daily conflict 

measurement scale among children، then the tow measurements were 

applied to a group of experts and arbitratore on a sample of (100) 

kindergarten teacher works in (50) government kindergarten in 

Bagdad city. After the statistical analysis, the researcher found the 

following results:  

1- Kindergarten teachers have average self –efficacy. 

2- Kindergarten teachers use the avoidance method to resolve 

daily conflicts among children. 

3- There is a good correlation between the teachers self – efficacy 

and there style in resolving daily conflicts.                                                                     
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  :مشكمة البحث

في  متكررةتعد الخالفات والنزاعات اليومية بين أطفال الرياض صورة 
وقد يكون النزاع مشكمة  ,الروضة بوصفيا صورة من صور التفاعل االجتماعي بينيم

 ,وضع حد ليا قبل تفاقميا لتصبح مشكمة سموكية وأ لى حميا من قبل المعممةإتحتاج 
ألنيم في فترة تكوين شخصياتيم وىم أقل  ؛أكثر عرضة الى النزاعات األطفالويعد  

لذا يكون ىنا دور المعممة التي يجب أن تتمتع بكفاءة ذاتية  ,قدرة عمى حل المشكالت
ة الطفل وتساعده ن تؤثر بشخصيأحل النزاعات دون  أساليبوتدريب جيدين ومعرفة 

 ,األطفالمن خالل عمل الباحثة في مجال رياض و في جميع جوانب نموه و عمى النم

 :جابة عن التساؤالت التاليةتتمثل مشكمة البحث الحالي باإل

النزاعات  ىل لدى معممات الرياض الكفاءة الذاتية التي تؤىمين في حل .0
 ؟وضةطفال الر أاليومية بين 

 ؟الذي تستخدمو المعممات في حل النزاعات اليومية سموباألو ما ى .2
 ؟حل النزاعات اليومية أسموبىل ىناك عالقة بين الكفاءة الذاتية و  .3

  :أهمية البحث

ختيارىا من خالل ايتم , تعد معممة الروضة معممة متخصصة في تربية الطفل
لمعمل بعد ا يؤىميا ا وتدربيً عدادً إوتتمقى  ,مجموعة معايير وسمات شخصية خاصة
ثر القوي األ األطفالولما لمرحمة رياض  ,التخرج في العمل التربوي داخل الروضة

ن تتمتع أجعمت من الضرورة  ,عمى شخصية الفرد في مستقبل سني حياتو القادمة
لى إنيا ستتعرض أل ؛من المعارف والخبرات التربوية مزودة بقدر كاف  و المعممة بكفاءة 

وضع حمول سريعة  إلىالتي تحتاج منيا  األطفالبين بعض المشكالت والنزاعات 
ثراء الطفل بالخبرات إمور فضال عن وذكية وبدون الكفاءة لن تتمكن من تولي زمام األ

ومن تاتي أىمية البحث الحالي في تعرف  بجميع جوانبوو التي تساعده عمى النم
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التي تستخدمو  سموبفضال عن تعرف األ ,الكفاءة الذاتية التي لدى معممات الرياض
ا العالقة بين الكفاءة الذاتية لممعممة خيرً أو  ,المعممات في حل النزاعات اليومية

 .األطفالالمستخدم في حل النزاعات اليومية بين  سموبواأل
  :أهداف البحث

 :ما يمي إلىييدف البحث الحالي 
 .كفاءة الذاتية لمعممة الرياضعمى التعرف ال .0
 .حل النزاعات اليومية لدى معممات الرياض أسموبعمى تعرف ال .2
حل النزاعات اليومية  أسموبو العالقة بين الكفاءة الذاتية لممعممة عمى تعرف ال .3

 .األطفالبين 
  :حدود البحث

في مدينة بغداد بجانبييا الكرخ  األطفاليتحدد البحث الحالي بمعممات رياض 
 .2108/2109لمعام الدراسي  ,الرصافةو 

 :ة لمبحثاألساسيتحديد المصطمحات 

  :عرفها كل منو حل النزاعات:  - ًل أو 
 Roberts& Ash (1990): القدرة عمى استخدام تدابير المقاومة الالعنفية من

 الفعال محاولة لتعزيز الحل ىقبل االطراف المنتازعة في
(23:1990,Roberts&Ash) 

 Zartman (2000):  عمى و القدرة عمى االشتراك الفعال في مواقف النزاع
مخرجات محددة ترضي و البيئية لتحقيق أىداف و استخدام المصادر الشخصية 

 ((Zartman, 2000:149           .االطراف المتنازعة

 لحل النزاعات اليومية   Zartman تبنت الباحثة تعريف



 هند لؤي عبد الحميدأ.م.              وعالقته بالكفاءة الذاتية لمعممة الروضة حل النزاعات اليومية بين األطفال 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

 :الكفاءة الذاتية: وعرفها كل من -اثانيً 

 Bandora (1994) نتاج مستويات إىي معتقدات الناس حول قدراتيم عمى
داء التي تمارس لمتأثير في األحداث التي تؤثر في حياتيم والتي معينة من األ

 ((Bandora,1994:2 .سموكياتيمو تحدد تفكيرىم وجيدىم وتصرفاتيم 
 ( 2117عبد الحق)  نتيجة معينة وىدف إلىالقدرة عمى الوصول و القابيمة, 

 نتاجية الفرد وعمى مدى تحقيق أىدافو. إوتدل عمى مستوى 
 ( 2117,5)عبد الحق:                                                      

 ( ىي أحكام الفرد عمى قدراتو الذاتية والناتجة من محصمة خبراتو 2104) األلولسي
بشأن القيام بسموك معين بالجيد الذي يبذلو في ذلك  ,الناجحة والفاشمة في حياتو

 (2104:57 ,األلولسي)    .السموك ومثابرتو رغم المعوقات في مواقف الحياة

  .لمكفاءة الذاتية 2104 األلولسيتبنت الباحثة تعريف 

 :معممة الروضة وعرفها -اثالثً 

 ( 2118عامر) :خصية تربوية تم اختيارىا بعناية بالغة من خالل مجموعة من ش
المعايير الخاصة بالسمات والخصائص الجسمية والعقمية واالجتماعية واالنفعالية 

  (2118:63,عامر)                           المناسبة لمينة تربية الطفل. 
 :طار النظري والدراسات السابقةاإل

 :مفهوم حل النزاعات

 وفراد. وىلم يتم االتفاق بين األ إذ ؛النزاع تضارب في وجيات النظريعد 
ويرى  ,ما رأياالنحياز ل ومتناقضة داخل الفرد نتيجة عدم االتفاق في القيم أ أفكار

ن األىداف غير لجممة م دراكاتأن النزاع عبارة عن مجموعة من اإل (2119)ديفيز 
  (2101:9,المتوقعة )الصمادي
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شخاص ( األBuchs, Buteru,Mugny &Darnon 2004ويعد كل من )
مدراء المدارس و التعميمية ىم المعممون و المعنين بحل النزاع في المؤسسات التربوية 

 Sandy لمحصول عمى طرق مفيدة في حل النزاع بين التالميذ
&Akwraz,2000:17) وعد )(Zartman 2000) القابمية عمى و حل النزاعات ى

رضاء مواقف النزاع أذ تستخدم المصادر الشخصية والبيئية إلاالشتراك الفعال في 
ن النزاعات مسألة طبيعية وتحدث في جميع أشكال إذ إ ؛المتنازعين وتحقيق السالم

ذ عمييم تعمم كيفية حل النزاعات إ ؛فراد من تجنب حصولياوقد ال يتمكن األ ,العالقات
 (26: 2100,عينالضال)ميارة التواصل لدييم  لتطويرو لتوسيع مداركيم 

 :استراتيجية حل النزاع

عدد من االستراتيجيات التي يمكن  إلىأشار عدد من عمماء النفس والتربية 
ختيار واحدة من ىذه اوقد رأت الباحثة  ,فراداستخداميا في حل النزاعات بين األ

عتمدتيا في قياس حل النزاعات وىي استراتيجية كمين وتوماس اوالتي االستراتيجيات 
0999 (Thomas & Kilman): 

طراف النزاع أتتركز عمى وجود مشاركة فعالة بين و : استراتيجية التكامل .0
 .الحوار التخاذ حل لممشكمةو المناقشة و المشاركة و وقائمة عمى التواصل 

ىتمام  ايكون لدى الفرد المستخدم ليذه االستراتيجية و : ستراتيجية التجنبا  .2
 .النزاعو ييرب من مواجية المشكمة و نو ينسحب إف ,خرينلذات اآلو متدن لذاتو 

جبار القوة واإل أسموب: في ىذه االستراتيجية يستخدم الفرد استراتيجية الييمنة .3
 .خرينرغبة دون االىتمام باآل ولتحقيق ىدف أ

ىتمام ايكون الفرد الذي يستخدم ىذه االستراتيجية لديو و  :استراتيجية التسوية .4
 Thomas)حمول وسط بين أطراف النزاع     ةويسعى الي ,متوسط لذاتو

&Klimann,1999:130) 
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  :نظريات حل النزاع

فسرت العديد من النظرايات حل النزاعات ومنيا نظرية التحميل النفسي 
التي التتكيف مع قيم والذي يرجع أسباب العنف لوجود عجز في )األنا(  ,لفرويد

 .عالء والتساميلعجز الذات في عممية اإل وأ ,مثموو المجتمع 

ساسي لمعدوان أكما فسرت نظرية العدوان االنفعالي النزاع عمى أنو ىدف  
  .ذاءالذي يكون لدى بعض االشخاص متعة في اإلو العدائي  والغاضب أ

أن النزاع لدى الفرد ما  إلىولقد أشار باندورا في نظرية التعمم االجتماعي 
حساس الخوف إالنزاع الستبدال  إلىسعى وأن الفرد ي ,نزعاجا وال ردة فعل توتر أا  و ى
 (36-35 ,2100,)الضالعين.حساس باألمانإلاب

ات الحديثة التي فسرت أن الذكاء وىي من النظري ,نظرية الذكاء االنفعالي أما
مر الذي يؤثر في األ ,حاسيس والمزاج العام لمفردالنفعالي مرتبط بالمشاعر واألا

وتعد أبحاث  ,وتقدمو في مجاالت الحياة شخصية الفرد ولو دور كبير في نجاحو
جولمان وكتاباتو البحثية والنظرية في الذكاء االنفعالي ميمة وفعالة في المجاالت 

نفعالية أن كمييما تضم الكفاية اال إلىالتربوية حيث ربط الذكاء االنفعالي باألنا وأشار 
 :إلىواالجتماعية وقسميا 

  .من الكفايات الفرعيةالكفاية االجتماعية والتي تضم عدد  .0
 :الكفاية الشخصية: التي يقرر فييا الفرد أموره الذاتية وتتضمن .2

الوعي الذاتي ويتضمن الوعي االنفعالي لمفرد ومعرفتو بو وتأثيره عميو فضال  - أ
 .عف والقوة لمفرد ثم الثقة بالنفسضالعن تقييم الذات من نقاط 

وىي  ,فعاالت والنزاىة والضميرالتنظيم الذاتي ويتضمن التحكم الذاتي عمى االن - ب
تحمل الفرد لمسؤولية أفعالو والتكييف والمرونة لمتعامل مع الغير واالبتكار 

 .ألفكار جديدة وحديثة
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 ,والتفاؤل ,وااللتزام لتحقيق ىدف معين ,إلنجازالدافعية والتي تضم دافع ا - ت
 (2107:66,الفريداوي)ا المبادرة الستغالل الفرص. خيرً أو 

  :الذاتيةالكفاءة 

يتضمن و  ,يضم كل معتقدات الفرد عن ماىيتوو  ,مفيوم لدى المرءالذات 
ن معتقدات الفرد إىذا ف ,الضعف التي لدى الفردو فراد عن مواطن القوة فتراضات األا

ذ إ ؛ما يقولون عنو إلىخرين نما مستمدة من ثأثير اآلإ ,ا من تقديره لذاتوال تأتي دومً 
فأن ليا تأثير  ,ىذه الصفات إلىخرون آيستمع و حين ما يصفنا أشخاص أمام أعيننا 

 .ليوإفيي تقنع الفرد بقناعة نظرة الناس  ,المغناطيسي األيحاء

 (0988:222,الندزمنو )جورارد                                          

دراكات ا  و من ىنا جاءت الكفاءة الذاتية و  ,تحقيق ذاتو إلىا الفرد يسعى دومً و 
تقيمية لسموكو في الحياة بشكل يومي  ومجددات ذات طبيعة وصفية أو الفرد لذاتو 

التي تتصف بالثبات النسبي بأعتبارىا متغيرات شخصية يمكن أن تتطور عبر الزمن و 
(Deic:1980,39 ) لقد حمل وايتو (White)  نساني ذ عد النشاط اإلإالكفاءة الذاتية

االشتراك في النشاطات لتحقيق ىدف بسبب  إلىتدفعو و لو قدر في تطوير الكفاءة 
ن الكفاءة ىي الدافع الذاتي لمفرد من خالل ما إذ إ ؛الحس بالفعاليةو الحاجة لمكفاءة 

تؤكد و  (White:1959, 322).يجنيو من مكافاءة ذاتية كالشعور بالرضى عن الذات
دراكات الفرد لذاتو لما ليا من أىمية ا  و العديد من النظريات النفسية عمى أىمية الذات 

( الكفاءة من Jamesذ عد جيمس )ا  و . بناء شخصية الفرد بجميع جوانبيا في
من و ن السعي في سبيل تحقيق أىداف معينة ىأو لشخصية الفرد  ةاألساسيالمحددات 
 ن معرفة الفردأ إلىد أشار باحثون لقو  (0992,09:لمذات )دويدار الميمةالوظائف 

أذ  ؛أن الكفاءة الذاتية خاصة بميمة معينةكذلك و  ,لشخصيتو تمكنو من التنبؤ بسموكو
عتبارىا سمة شخصية فقد يكون لدى الفرد كفاءة ذاتية عالية في حل المسائل االيمكن 
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كما أشارت العديد  ,(Jackson:2002,243)كفاءة منخفضة في الخطابة.و الرياضية 
حساس بكفاءة الذات لمفرد اءة الذاتية ترتبط باإلفأن الك إلىالبحوث و من الدراسات 

ارتبط مفيوم و . كما إلنجازقوة الشخصية لو فضال عن او يعزز من الصحة النفسية 
فكمما أدرك الفرد كفاءتو الذاتية )قدراتو  ,مستوى الطموحو المبادرة و مع المثابرة  اءةالكف
مكو   (5 ,2112:لديو )توفيق إلنجازدافعية او المبادرة و زداد مستوى الطموح ا( اناتوا 

  :مصادر الكفاءة الذاتية
مصادر  ةربعأمن خالل ن مصادر الكفاءة الذاتية تطور أ إلىأشار باندورا 

 لممعمومات:
ا في كفاءة الفرد لكونيا من أكثر المصادر أثرً  وىو  :اجتياز الخبرات المتقنة .0

فعند تكرار النجاح ترتفع الكفاءة  ,الفاشمةو تعتمد عمى خبرات الفرد الناجحة 
  .تدني الكفاءة الذاتية إلىالفشل يؤدي و الثقة و 

تأتي عند مالحظة الفرد و  ,ىي الخبرات غير المباشرةو  ,الخبرات البديمة .2
 (Lunenburg:2011, 3)خرين من خالل النماذج االجتماعية لخبرات اآل

فراد فيم يمتمكون يعد االمتناع المفظي قدرة لدى بعض األو : االمتناع المفظي .3
 إلىأشار باندورا  إذ ؛الفشلو القدرة عمى االقناع  من خالل المزيد من النجاح 

 لو لمجيد المطموبأن الفرد يستطيع أن يقنع نفسو بقدراتو من خالل بذ
 Bandura:1994, 3)) بالمثابرةو 

ثر بشكل كبير عمى القمق يؤ و ن شعور الفرد بالتوتر إ :االستثارة االنفعالية .4
 إذ ؛التي تتطمب قدرة عالية عمى التحمل األنشطة, خاصة في كفاءتو الذاتية

 (Bandura:1977,83).الكفاءة عالقة عكسيةو ن العالقة بين التوتر إ

  :النظرية التي تناولت الكفاءة الذاتية
 :عمى يد ألبرت باندورا في مقال لو كان بعنوانظير مفيوم الكفاءة الذاتية 

( ثم طوره في نظريتو التعمم نظرية أحادية لتعديل السموكو )كفاءة الذات نح
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 أعدىا من المكونات الميمة لنظرية المعرفية االجتماعية كونيا تتنبو  ,االجتماعي
لخ من خالل إ....الحياة االجتماعيةو واج الز و العمل و بالنجاح في حياة الفرد كالدراسة 

محادين سموكو )و تقويم الذات لقدرات الفرد التي يمتمكيا مما يثؤثر في قرارتو 
 (009 ,2102:النوايسوو 

فراد الذين فاأل ,أن الكفاءة الذاتية تؤثر في سموك الفرد إلىلقد أشار باندورا و 
بالكفاءة الذاتية يشتغمون بميام يشعرون من خالليا بالمنافسة  لدييم أحساس عال  

دافعية  ويجتنبون الميام التي ال يشعرون بيا بالمنافسة أو  إلنجازاو 
اءة ذاتية فراد الذين لدييم كفباندورا األ كما يرى ,(Bandur:1986,394)إلنجازا

الكفاءة الذاتية و فراد ذو ما األأ ,نجازىاإعالية يجدون الميام الصعبة كتحديات البد من 
أن تدني الكفاءة و ( Bandura:1994, 6فيجدون ىذه الميام تيديدات ليم ) ,الواطئة

الكفاءة و ( Bandura:1982,141).ىذا بعالقة متبادلةو  ,كتئاباال إلىالذاتية يؤدي 
لىو النجاح  إلىمر الذي يؤدي ألا ,تولد المثابرةو داء الذاتية تحدد نوعية األ المزيد من  ا 
 (2101,534:الكفاءة الذاتية )الكفافي

  :الدراسات السابقة التي تناولت حل النزاعات
تتحدد أىداف و  ,كساب السالم لطفل الروضة(إ)مشروع  (2117المشرفي )

لعاب لمساعدة ألاو  األنشطةرساء مجموعة من ا  و الدراسة بوضع مشروع التربية لمسالم 
بعض  األطفالكساب إ ,السالم من خالل الممارسةطفال الرياض عمى فيم معنى أ

فضال عن المشاركة  ,خرينمساعدة اآلو الميارات لمساعدتيم في تقميل العنف 
طفمة من أطفال و  ( طفاًل 95كانت عينة البحث تتألف من )و  .خريناآل عيجابية ماإل

يقيس ميارة  :ولالمحور األ :محاور يةلقد صممت الباحثة المقياس ثمانو  ,الرياض
في الرحمة  األطفاليقيس ميارة  :المحور الثانيو  ؛في الصداقة بين الشعوب األطفال

الرابع يقيس و المسؤولية و في الحرية  األطفاليقيس ميارة  :المحور الثالث ,التكافلو 
 األطفاليقيس قدرة  :سادسالمحور الو النظام أما المحور الخامس يقيس الثقة بالنفس 
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يقيس الحوار  :المحور الثامنو يقيس الديمقراطية  :المحور السابع ,بالعملعمى المثابرة 
تضمن ثماني مفردات صيغت بعبارات  رو كل محور من تمك المحاو التفاوض. و 

( 1) أحياًنا( عند توفرىا 0) ,( عند توفر الميارة2أما درجات التصحيح كانت ), لفظية
حصائية عند إوضحت النتائج وجود فروق ذات دالالت أقد و  .عند عدم تواجد الميارة

  (7و01و 2117:23,المشرفي) .ما يحقق فرضية الدراسة وىو  ,طفال الرياضأ

 ( 2100ضالعين)( تحسين ميارتي توكيد الذات لفاعمية برنامج توجيو جمعي
 ,في محافظة الكرك( األساسيومية لدى الطمبة الصف التاسع يحل النزاعات الو 

تعرف فاعمية برنامج توجيو جمعي لتحسين ميارتي توكيد  إلىىدفت الدراسة 
, في محافظة الكرك األساسيحل النزاعات لدى طمبة الصف التاسع و الذات 

( طالب لممجموعة التجريبية  26( طالب بواقع )50نة البحث من )تالفت عيو 
أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية و ( طالب لممجموعة الضابطة 25)و

 .اليومية رة حل النزاعاتمياو في تحسين ميارتي توكيد الذات 
 : ز(2100,)ضالعين

 ( 2107الفريداوي) في تنمية ميارة حل النزاعات اليومية  إرشادي)تأثير برنامج
في تنمية ميارة  إرشاديتأثير برنامج  إلىىدت الدراسة و بين أطفال الرياض( 

 ( طفاًل 61تألفت عينة البحث من )و حل النزاعات اليومية بين أطفال الرياض, 
( لممجموعة 31)و( لممجموعة التجريبية 31طفال الرياض بواقع )أمن 

تبار حل النزاعات من خالف أتو جابة عن االختبار تقوم المعممة باإلو  ,الضابطة
أما  , التعاون(المنافسة, المساومة, و, تمطيف الجىي )االنسحاب أساليب

)صفر( والخمسة  ساليب( لكل اختيار من األ0درجات االختبار فكانت يعطى )
نامج وجدت الباحثة ر , وبعد التطبيق لمباالختيارات التي لم يتم اختيارىالبقية 

لضابطة المحموعة او حصائية بين المجموعة التجريبية إوجود فروق ذات داللة 
 ز(-ر,2107,الفريداوي)                        .ة التجريبيةلصالح المجموع
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  :الدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة الذاتية
 Baar (2118 ) عالقتيا و كاديمية تعرف فاعمية الذات األ إلى ىدفت الدرسةو

( مدرس 011بمغت العينة ) إذ ؛وبالحالة الجيدة لدى المدرسة في والية أوىاي
يجابي أثرىا اإلو كاديمية العالية لقد أظيرت النتائج فاعية الذات األو  ,ومدرسة

كانت متساوية لدى و  ,عمى الصحة النفسية لدى المدرسين
 ( :Baar,2008).الجنسين

 ( 2102طاىر) عالقتيا ببعض السمات و كاديمية المدركة )الكفاءة الذاتية األ
قياس  إلىىدفت الدراسة و  ,التحويمية عند طمبة الجامعة(و القيادية و الشخصية 

سمات , قياس بعض الالجامعة كاديمية المدركة لدى طمبةالكفاءة الذاتية األ
, قياس (, السيطرةالدافعية لمتحصيل, الكفاية العقمية, الموضوعية)الشخصية 

 ( طالب311)منلفت عينة البحث ألقد تو  ,القيادة التحويمية لطمبة الجامعة
نساني من إ( تخصص 311)و( تخصص عممي 311( طالبة بواقع )311)و

من الكفاءة  أظيرت النتائج أن العينة لدييا مستوى عال  و  ,مراحل دراسية مختمفة
 داالً  االصف الدراسي( لم تظير فرقً و التخصص و النوع أن المتغيرات )و , الذاتية

التخصص و كفاءة بما يخص النوع من ال العينة لدييا مستوى عال  و , حصائياإ
السمات و تم الكشف عن عالقة ارتباطية موجبة بين الكفاءة الذاتية و 

 ك( :2102, )طاىر.التحويمية
 ( لكفاءة الذاتية عند طمبة الجامعةعالقتة باو ( )توكيد الذات 2106ورة ) ىدفت و

 االفروق بين الطمبة تبعً و تعرف توكيد الذات لطمبة الجامعة  إلىالدراسة 
(, تعرف الكفاءة الذاتية لدى طمبة لمتغيرات )الجنس, المرحمة, التخصص

الكفاءة الذاتية لدى و تعرف العالقة بين توكيد الذات  ,ا لممتغيراتالجامعة تبعً 
طالبة من اختصاصات و ( طالب 481بمغت عينة البحث )و .طمبة الجامعة

كميات ناث من أربع مراحل من إ( 241)و( ذكور 241)عممية و نسانية إ
لقد أظيرت النتائج أن طمبة و  ,اليندسةو التربية الرياضية و العموم و لة الصيد
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ا بين حصائي  إتوجد فروق دالة  الو من توكيد الذات  الجامعة لدييم مستوى عال  
 الو من الكفاءة الذاتية  ا لممتغيرات كما يتمتع الطمبة بمستوى عال  الطمبة تبعً 

, فضال عن أن العالقة بين الطمبة تبعا لممتغيراتا بين حصائي  إتوجد فروق دالة 
                                                                        .طردية دالة الكفاءة الذاتية عالقةو توكيد الذات 

 (ط–ح :2106 ,)ورة
  :جراءات البحثا  و منهج 

عتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي الذي يقوم عمى جمع ا :منهجية البحث - أوًل 
ا في سبيل التعبير عنيا كمي  و المعمومات عن الظاىرة محل الدراسة ثم تنظيميا 

 .فيم العالقة بين المتغيرات في البحث إلىالتوصل 

العامالت  األطفاليتحدد مجتمع البحث الحالي بمعممات رياض :مجتمع البحث –اثانيً 
( معممة بحسب 0521عددىن ) والبالغفي الرياض الحكومية في مدينة بغداد 

 .2108حصاء في وزارة التربية لعام دائرة اإل

( روضة 51( معممة يعممن في )011حث من ): تألفت عينة البعينة البحث –اثالثً 
 .تم اختيارىم بشكل عشوائي من بين مجتمع البحث ,حكومية في مدينة بغداد

 :أداتي البحث –ا رابعً 
: قامت لمعممة الروضة طفال الرياضأمقياس حل النزاعات اليومية بين 

الرياض بتوجيو سؤال  طفالأالباحثة بدراسة استطالعية عن النزاعات اليومية بين 
ما ىي النزاعات ) ,الحكومية األطفال( معممة من معممات رياض 25مفتوح ل )

 (قاعة التغذية أوقاعة المعب  وأخالل اليوم في الصف  األطفال اليومية التي تحدث
طفال مقياس حل النزاعات اليومية ألو طار النظري ستعانت الباحثة باإلالقد و 

 .(0( لبناء مقياس حل النزاعات اليومية لمعممة الروضة ممحق )2107)الفريداوي 
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لمتحقق من صدق أداة البحث  :مقياس حال النزاعات اليومية ثباتو صدق 
في قياس متغيرات البحث عرضت الباحثة مقياس حل النزاعات اليومية عمى مجموعة 

( لمتاكد من صالحية 3التقويم ممحق )و القياس و عمم النفس و من الخبراء في التربية 
لصدق لمقياس حل بمغ معامل ا إذ ؛راء الخبراءآلقد تم التعديل وفق و  ,الفقرات

عادة تطبيق المقياس إ, كما تم احتساب معامل الثبات  من خالل (1882النزاعات )
ن معممات الرياض ( معممة م51( عمى عينة تألفت من )4بصورتو النيائية ممحق )

  .(1879الثبات لمقياس حل النزاعات )بمغ معامل و  ن,يسبوعأفي فترة تراوحت 
اس الكفاءة بتكييف مقي: قامت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية لمعممة الروضة

استعانت و , كما عمل معممة الروضةو ( عمى وفق متطمبات البحث 2102الذاتية ل )طاىر 
 (.2ممحق )اولت الكفاءة الذاتية الدراسات السابقة التي تنو طار النظري الباحثة باإل

لمتحقق من صدق أداة البحث في قياس  :الذاتيةمقياس الكفاءة ثبات و صدق 
متغيرات البحث عرضت الباحثة مقياس الكفاءة الذاتية عمى مجموعة من الخبراء في 

لقد تم و  ,( لمتاكد من صالحية الفقرات3التقويم ممحق )و القياس و عمم النفس و التربية 
(, كما 1887بمغ معامل الصدق مقياس الكفاءة الذاتية ) إذ ؛راء الخبراءآالتعديل وفق 

ية ممحق عادة تطبيق المقياس بصورتو النيائإمن خالل تم احتساب معامل الثبات 
 ينسبوعأ( معممة من معممات الرياض في فترة تراوحت 51( عمى عينة تألفت من )5)
 .(88, 1ت  مقياس الكفاءة الذاتية )بمغ معامل الثباو 

قامت الباحثة بتطبيق المقياسين بصورتيما  :حصائي لمفقراتتحميل اإلال -اخامسً 
( 311عممات الرياض الحكومية بمغت )من حصائي التحميل اإل النيائية عمى عينة 

حصائي لفقرات المقياسي قد بينت الباحثة التحميل اإلو  ,تم اختيارىن بشكل عشوائي
 :كما يمي
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  :مقياس حل النزاعات اليومية

التي و ستخدام لفقرات المقياس اقامت الباحثة ب ,يجاد القوة التميزية: إلالتميزيةالقوة  .0
, التكامل سموب( أل3)و, الييمنة سموب( أل2التجنب, ) سموب( أل0كانت بدائمو )

الثالثة ألفراد  ساليبمن األ أسموببحساب التكرارات تم تحديد الدرجة الكمية لكل و 
من  %(27ا لتحديد ال )االستمارات تنازلي  حصائي ثم رتبت عينة التحميل اإل

 .(80البالغة )و %( الدرجات الدنيا  27وال ) (80) التي بمغتو  الدرجات العميا
 

 ( 2جدول )
 معامل تمييز فقرات مقياس حل النزاعات

عالقة الفقرة بالدرجة الكمية  باستخراجقامت الباحثة  :عالقة الفقرة بالدرجة الكمية -2
, وكما باستعمال معامل ارتباط بيرسونحل النزاعات  أساليبمن  أسموبلكل 

  (2) مبين في الجدول
  

القيمة  الدنيا العميا الفقرة
التائية* 
 المحسوبة

مستوى 
انحراف  وسط حسابي انحراف معياري وسط حسابي الدللة

 معياري
 دالة 08220 28222 28222 28222 08220  .2
 دالة 28022 28222 28022 28222 08222  .0
 دالة 228222 28222 28222 28222 08222  .2
 دالة 28202 28222 28222 28222 08222  .2
 دالة 08222 28222 08202 28222 08222  .2
 دالة 28222 28222 28222 28220 08222  .2
 دالة 08222 28220 28222 28222 08022  .2
 دالة 28222 28222 28222 28220 08222  .2
 دالة 28202 28222 28222 28222 08222  .2

 دالة 28220 28222 28222 28222 08222  .22
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 (0) الجدول
 حل النزاعات معامالت ارتباط فقرات مقياس

 معامالت الرتباط الفقرة معامالت الرتباط الفقرة
2 2822 2 2822 
0 2822 2 2822 
2 2822 2 2822 
2 2822 2 2822 
2 2822 22 2820 

طبقت الباحثة مقياس حل النزاعات  :تطبيق المقياس عمى عينة البحث – ادسً سا
( بصورتيما النيائية عمى عينة 5مقياس الكفاءة الذاتية ممحق )و  (4اليومية ممحق )

 .معممة (011البمغة )و البحث 
 :وصف المقياسين -اسابعً 

 لكل نزاع و  ,( نزاعات يومية01تألف المقياس من ) :مقياس حل النزاعات اليومية
  :ىي كما يميو ممن حل النزاعات  أساليبكان ىناك ثالثة 

 .(3يعطى درجة )و التكامل  أسموب -0
 .(2يعطى درجة )و الييمنة  أسموب -2
 .(0يعطى درجة )و التجنب  أسموب -3

( 31)وكأقل درجة  (01فقد تراوحت ) ,بحساب الدرجة الكمية لممقياسو 
  .(21بوسط فرضي بمغ )و كأعمى درجة 

  بدائل )أوافق,  ة( فقرة بواقع ثالث34تألف المقياس من ) :الكفاءة الذاتيةمقياس
ا الدرجة الكمية لممقياس ( أم08283كانت درجات البدائل )و ( , ال أوافقأحياًناأوافق 

  (68بوسط فرضي )و (كأعمى درجة 012)و( كأقل درجة 34تراوحت بين )
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 مناقشتهاو تفسيرها و عرض النتائج 

 :األطفالتعرف الكفاءة الذاتية لدى معممات رياض  -الهدف األول

 (78804قد بمغ )و يجاد المتوسط الحسابي إمن اليدف قامت الباحثة ب قلمتحق
بصورتو النيائية  بعد تطبيقيا لمقياس الكفاءة الذاتيةو , (85, 9االنحراف المعياري )و 
الحسابي مع عند جمع المتوسط و ( معممة 011ى عينة البحث البالغة عددىا )عم

 ( معممة يشكان ما نسبة02ن )إ( أي 87899لمعياري تكون نتيجة الجمع )االنحراف ا
يبمغ و ( 68829)عند طرح المتوسط مع االنحراف و , %( يمتمكن كفاءة ذاتية عالية02)

, أما %( يمتمكن كفاءة ذاتية ضعيفة02) ( معممة أي ما نسبة02عدد المعممات )
( معممة اي 76فقد بمغ عددىن ) (78899-68829)تي درجاتين بين المعممات اآل

 (0%( يمتمكن كفاءة ذاتية بدرجة متوسطة كما مبين في الجدول )76مانسبة )
 (2جدول )

 فراد العينة عمى مقياس الكفاءة الذاتية أيجابات النحراف المعياري إلو الوسط الحسابي 

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

الحد العمى  المدى 
 لمدرجات 

الحد الدنى 
 لمدرجات

 حجم العينة 

2822 22822 22 222  20 222 

قد و  ,نجد أن معممات الرياض يمتمكن كفاءة ذاتية متوسطة ,في الجدولو 
كما أشار و , عدد سنوات الخدمة الطويمة أوسباب تتعمق بالدراسة أ إلىيعزى ذلك 

 إلىنو يؤدي إف ,أن الفرد الذي ال يشعر بنوع من المنافسة إلىباندورا في نظريتو 
 انخفاض الكفاءة الذاتية لو. 

  :األطفالحل النزاعات اليومية لدى معممات رياض  أساليب: تعرف الهدف الثاني

ستخدام االختبار التائي لعينة واحدة مستقمة حسبت الباحثة الفروق بين اب
 (2ظيرت النتائج كما في الجدول )و  ,لمعينةالوسط الفرضي و حل النزاعات  أساليب
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 ( 0جدول )

 الوسط الفرضي لكل منها و  ساليبالقيمة التائية المحسوبة لدللة الفروق بين متوسطات األ
القيمة التائية 
 المحسوبة

  سموباأل متوسط حسابي  انحراف معياري  الوسط الفرضي 
 التكامل  أسموب 2.22 2820 2 20802

 الهيمنة  أسموب 0800 2822 2 22.22 -
 التجنب  أسموب 2822 2.20 2 22822 -

ن القيمة التائية لداللة الفروق بين أوساط العينة أنجد  ,من خالل الجدولو 
  :الوسط الفرضي كانت كما يأتيو 

أكبر من القيمة و ( 02820: بمغت القيمة التائية المحسوبة )التكامل أسموب - 0
( أي أن  أفراد العينة  المعممات 0898)البالغة و  (1815الجدولية عند مستوى )

 إلىقد يعود ذلك و  األطفالالتكامل في حل النزاعات بين  أسموبستخدمن ي
 .األطفالالخبرة الطويمة بالتعامل مع 

ىي أكبر من و ( - 07.08بمغت القيمة التائية المحسوبة ) :الييمنة أسموب - 2
ن أفراد العينة إ( أي 0898البالغة )و ( 1815القيمة الجدولية عند مستوى )

 إلىقد يعود ذلك و  األطفالالييمنة في حل النزاعات بين  أسموبيستخدمن 
نين أو  األطفالرىاق الذي تتعرض لو معممة الروضة خالل اليوم مع اإل

  .نياء النزاع بسرعةإل سموبيستخدمن ىذا األ
ىي أكبر من و ( -31,55: بمغت القيمة التائية المحسوبة )التجنب أسموب – 3

ن أفراد العينة يستخدمن إ( أي 0898البالغة )و ( 1815الجدولية عند مستوى )
كثرة عدد  لىإوقد يعود ذلك  ,األطفالالتجنب في حل النزاعات بين  أسموب
  .رىاق الذي تتعرض لو المعممةاإل أوداخل الصف  األطفال
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حل النزاعات  أساليبو تعرف العالقة الرتباطية بين الكفاءة الذاتية  :الهدف الثالث
  :لدى معممات الرياض

 أساليبو ن حسبت الباحثة معامالت ارتباط بيرسون بين الكفاءة الذاتية أبعد 
 (3جدت النتائج الموضحة في الجدول )و حل النزاعات 

 (2جدول )
 حل النزاعات لدى معممات الرياض  أساليبو معامالت ارتباط الكفاءة الذاتية 

 حل النزاعات  أساليب الكفاءة الذاتية 
 التكامل 1871
 الييمنة  1856
 التجنب  1884

 :نأنجد  ،من خالل الجدولو 

التكامل بمغ معامل االرتباط  أسموبو العالقة االرتباطية بين الكفاءة الذاتية   - 0
موجب يدل عمى أن معممات الرياض ذوات و  معامل ارتباط عال   وىو  ,(1871)

ذوات قد يفسر ذلك بأن المعممات و التكامل  أسموبالكفاءة العالية يستخدمون 
 ضحو باندورا في نظريتو.أو حل النزاع كما و الكفاءة العالية يجدن دافعية لمنجاز 

بمغ معامل  إذ ؛الييمنة أسموبو العالقة االرتباطية بين الكفاءة الذاتية  – 2
نو إال إلى وجود عالقة موجبة إيشير و  ,متوسط معامل وىو ( 1856االرتباط )

لى إقد يعود و  ,التكامل أسموبو أقل من معامل ارتباط بين الكفاءة الذاتية 
الذي يفرض  سموبالمعممات ذوات الكفاءة الذاتية المتوسطة يعتمدن عمى األ

لين العمل في الروضة  ال يشكلو بسرعة  األطفالو سيطرتين عمى الصف 
 .إلنجازدافعية  ومنافسة أ

ن أتبين في الجدول و التجنب  أسموبو العالقة االرتباطية بين الكفاءة الذاتية  – 3
لى أن المعممات إر يشي عال  و معامل جيد  وىو  ,(1884بمغ )معامل االرتباط 
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أن  إلى ربما يفسر ذلكو التجنب  أسموبذوات الكفاءة الذاتية يستخدمون 
التجنب كونو  أسموبالمعممات ذوات الكفاءة الذاتية المتوسطة يستخدمن 

ن الكفاءة الذاتية أ ,ألنين حسب نظرية باندورا لمكفاءة الذاتيةو سيل األ سموباأل
وضحت نتائج البحث لديين ألكون معممات الرياض كما و  ,داءتحدد نوع األ

المنافسة في ميامين و  جازإلننين ال يشعرن بدافعية اإكفاءة ذاتية متوسطة ف
 .األطفالعممين مع  أثناءو الروضة و داخل الصف 
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ليها الدراسة بما إالتي توصمت  نتائج البحث لىإ استناًداالتوصيات: توصي الباحثة 
 :يأتي

حل النزاعات بين  أساليبعمل دوررات تدريبية لمعممات الرياض لتعممين  .0
  .مثالي في حل النزاعات أسموبالتكامل الذي يعتبر  أسموبخاصة و  األطفال

ة لمعممات الرياض لرفع الكفاءة الذاتية لين يدورات تدريبو عمل ورش عمل  .2
 .الطفل عمى السواءو مر الذي يعود بالمنفعة لممعممة األ

 .لى زيادة الكفاءة الذاتية لديينإشراك معممات الرياض في أنشطة تيدف إ .3
 :المقترحات

من خالل معممات الرياض بمحافظات العراق  جراء دراسة مماثمة تشملإ .0
التي تستخدميا  ساليباأل لىإأخرى لحل النزاعات لمتوصل  أساليبعرض 

   .الريفيةو المعممات في حل النزاعات بحسب المناطق المدنية 
نين معممات ألكون  األطفالجراء دراسة مماثمة لتشمل طالبات قسم رياض إ .2

  .المستقبل
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 المالحق

 (2ممحق )

 وليةمقياس حل النزاعات بصورتو األ
 البحث العممي و وزارة التعميم العالي 

 / كمية التربية لمبنات جامعة بغداد
  األطفالقسم رياض   
 ستاذ الفاضل..................األ

 تحية طيبة 

عالقتو و  األطفالحل النزاعات اليومية بين جراء بحث بعنوان )إبالباحثة  تقوم
لتحقيق أىداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس و بالكفاءة الذاتية لمعممة الروضة( 

, س الكفاءة الذاتية لمعممة الروضةتكييف مقياو حل النزاعت اليومية لمعممة الروضة 
بيان صالحية فقرات  أرجو ,االختصاص في ىذا المجالو لكونك من ذوي الخبرة و 

 :ن البدائل ىيأعمما  .التقديرو المقياسين مع بالغ الشكر 

 سموب( أل2, درجة )التكامل )أ( سموب( األ3)تعطى درجة  :مقياس حل النزاعات
 التجنب )ج( سموب( أل0, درجة )الييمنة )ب(

 ( 0( ال أوافق )2) أحياًناوافق أ( 3افق)أو : مقياس الكفاءة الذاتية

 الباحثة         
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الروضة مقياس حل النزاعات اليومية لمعممة  

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 المالحظات

فيما بينيم عمى  األطفالعندما يتنازع  0
 :فإننيأماكن جموسيم في الصف 

الجموس في  بيدوءأطمب منيم -ا
  .أماكنيم

 .والداألو أفصل بين البنات -ب
تركيم أو تدخل في النزاع أال  -ج

  .لوحدىم

   

عندما يتنازع طفل مع قرينو لمحصول  2
 :فإننيعمى لعبة 

   .جعميم يتشاركون في المعبةأ -ا
طمب من الطفل ترك المعبة أ -ب

  .لقرينو
  .تدخل في حل النزاعأال -ج

   

فيما بينيم في  األطفالعندما يتنازع  3
 :فإننيقاعة المعب 

 ء لحل النزاعو تدخل بيدأ-أ
 األطفالىدد بالعقوبة لجميع أ-ب 
 األطفالصرخ لحل النزاع بين أ-ج
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طعام قرينو  األطفالعندما يأخذ أحد  4
 :فإنني

ن يرجع الطعام أطمب من الطفل أ-أ
  .قرينو إلى
أطمب منيم مشاركة الطعام فيما -ب

 بينيم. 
  .عاقب الطفل ألخذه طعام قرينوأ-ج

   

 :فإننيعندما تحدث مشكمة بين طفمين  5
تكمم مع الطفمين لمعرفة سبب أ-أ

  .وضع الحمول المناسبةو المشكمة 
بالمشكمة الذي بدأ  عاقب الطفلأ-ب
 ا.فورً 
 .بالي بالمشكمةأال -ج

   

ا حدث جدال في غرفة الصف بين إذ 6
 :فإنني األطفال

وضع و تدخل لفيم سبب الجدال أ-أ
  .الحمول المناسبة

 .األطفالعاقب جميع أ-ب
 بالي بالجدال أال -ج

   

 أثناءعندما يحدث تدافع في الطابور  7
 :فإننيلى القاعة  إالخروج  والدخول أ

  .بيدوءعود لترتيب الطابور أ-أ
 .عادة الترتيبستعمل الصافرة إلأ-ب
عادة إل األطفالصرخ عمى أ -ج 

  .الترتيب
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يم بخصوص آرائ األطفالعندما يطرح  8
 :فإننيموضوع ما 

  .اعتراضىتمام دون ابنصت ليم أ-أ
 اعتراضألبي ليم طمبيم بدون -ب

 .ميما كان
أتصرف بفردية دون االىتمام -ج
 .ئيمبآرا

   

لوان عندما يتنازع طفالن عمى عمبة األ 9
 :فإنني

المشاركة بعمبة  الطفمينأطمب من -أ
  .لواناأل
  .لوان بينيما بالتساويقسم عمبة األأ-ب
عمى لوان كعقوبة أخذ منيما األ-ج

  .النزاع

   

 عندما يعتدي طفل بالضرب عمى 01
 :فإننيخر طفل آ  
ضع أو سباب االعتداء أأحاول فيم -أ

  .الحل المناسب
  .عاقب الطفل المعتديأ-ب
 .تركيم لوحدىمأو بالي أال -ج 

   

 
  



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

 
 (0ممحق )

 ليةو مقياس الكفاءة الذاتية بصورته األ 
غير  صالحة  الفقرات ت

 صالحة 
 

 المالحظات
     .أعتقد أن قدرتي لمعمل في الروضة ضيفة 0
     .واجو الصعوبات في العمل داخل الروضةأ 2
     .ستطيع حل المشكالت التي تواجيني في عمميأ 3
جد نفسي قادرة عمى التخطيط لمحصول عمى شيادة أ 4

  .ختصاصياعميا ب
   

دبية في األو الكتب العممية  ءةاستمتع بقرا 5
  .اختصاصي

   

س بيا في الموضوعات التي أامتمك معرفة ال ب 6
  .األطفالتخص رياض 

   

 األطفاله بخصوص عاني صعوبة في فيم ما أقرأأ 7
  .األطفالفي مرحمة رياض 

   

فكاري بخصوص العمل أعتقد أن زميالتي يتقبمن أ 8
  .داخل الروضة

   

جديد في مجال و ستطيع استيعاب كل ما ىأ 9
  .تخصصي

   

    .ن اختصاصي ليس لو حاجة في المجتمعأرى أ 01
     .أتجاوز العقبات التي تواجيني في العمل 00
التفاعل االجتماعي مع و متمك القدرة عمى االندماج أ 02

  .زميالتي في العمل
   

     .األطفالالتفاعل مع و متمك القدرة عمى االندماج أ 03
     .الروضةجد صعوبة في الحديث مع مديرتي في أ 04
    . عالقتي مع زميالتي سمبية بسبب طريقة عممي 05
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     .التقدير من مديرتي في الروضةو أحظى باالحترام  06
     .خجل من المشاركة في أي نشاط داخل الروضةأ 07
الذين اتعامل  األطفاللدي القدرة عمى فيم شخصية  08

   .معيم
   

في  األطفالكون مع أينتابني شعور بالوحدة عندما  09
  .الصف

   

    .األطفالجد صعوبة في التعامل مع أ 21
     .زميالتي يتنافسن معي في العمل  20
     .قدم المساعدة لزميالتي في العملأ 22
    .حضاري أسموبنتقد زميالتي بأ 23
      .داخل الروضة األنشطةتضايق من المشاركة في أ 24
     .القرارات في المواقف المختمفةتسرع في اتخاذ أ 25
     .ستطيع ان اضبط انفعاالتي عند الغضبأ 26
     .تحكم بمشاعريأن أستطيع أ 27
تغمب عمى شعوري بالقمق عند حدوث مشكمة في أ 28

  .العمل
   

     .مديرتيو المناقشات مع زميالتي  أثناءتحدث بحرية أ 29
     .ثقتي بنفسي غير مستقرة 31
ا من خالل عممي في ا مرموقً سأحقق مستقبال عممي    30

  .الروضة
   

     .جد  قراراتي بخصوص عممي غير صائبةأ 32
فشل في عممي داخل أحباط عندما اإلو صاب بالفشل أ 33

  .الروضة
   

لى المنافسة لجذب إالجدد  األطفاليدفعني وجود  34
  .ليإانتباىيم 

   

 



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

 

 (2ممحق )
 الخبراء أسماء

 االختصاص المقب العمميو اسم الخبير  ت
 رشاد نفسيإ د أمل داودأ. 0
 عمم النفس العام أ.د ألطاف ياسين 2
 تقويمو قياس  م. د ميادة أسعدأ. 3
 عمم النفس التربوي م.د عزة عبد الرزاقأ. 4
 األطفالرياض  م.د رغد شكيبأ. 5
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 (2ممحق )

 مقياس حل النزاعات
 البحث العممي و وزارة التعميم العالي 

 جامعة بغداد / كمية التربية لمبنات 
  األطفالقسم رياض   

 المعممة الفاضمة...................
 تحية طيبة 

عالقتو بالكفاءة و  األطفالحل النزاعات اليومية بين )جراء بحث بعنوان إبوم الباحثة قت
لتحقيق أىداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس حل النزاعت اليومية و الذاتية لمعممة الروضة( 

االختصاص في و لكونك من ذوي الخبرة و , س الكفاءة الذاتية لمعممة الروضةمقياو لمعممة الروضة 
غراض مالحظة البحث أل .التقديرو جابة عمى فقرات المقياسين مع بالغ الشكر اإل أرجو ,ىذا المجال

 الباحثة البحث العممي فقط. 

 مقياس حل النزاعات اليومية لمعممة الروضة
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 المالحظات

فيما بينيم عمى أماكن جموسيم في  األطفالعندما يتنازع  0
 :فإننيالصف 

  .الجموس في أماكنيم بيدوءأطمب منيم -أ
 .والداألو أفصل بين البنات -ب
  .تركيم لوحدىمأو تدخل في النزاع أال  -ج

   

 :فإننيعندما يتنازع طفل مع قرينو لمحصول عمى لعبة  2
   .جعميم يتشاركون في المعبةأ-أ

  .طمب من الطفل ترك المعبة لقرينوأ-ب
  .تدخل في حل النزاعأال -ج

   

 :فإننيفيما بينيم في قاعة المعب  األطفالعندما يتنازع  3
 .لحل النزاع بيدوءتدخل أ-أ

 .األطفالصرخ لحل النزاع بين أ -ب
  .تدخل لحل النزاعأال -ج
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 :فإننيطعام قرينو  األطفالعندما يأخذ أحد  4
  .قرينو إلىن يرجع الطعام أطمب من الطفل أ-أ

  .عاقب الطفل ألخذه طعام قرينوأ -ب
 .بالي بالنزاعأ ال-ج

   

 :فإننيعندما تحدث مشكمة بين طفمين  5
وضع الحمول و تكمم مع الطفمين لمعرفة سبب المشكمة أ-أ

  .المناسبة
  .ابالمشكمة فورً  أالذي بدعاقب الطفل أ-ب
 .بالي بالمشكمةأال -ج

   

 :فإنني األطفالذا حدث جدال في غرفة الصف بين إ 6
  .وضع الحمول المناسبةو تدخل لفيم سبب الجدال أ-أ

  .األطفالعاقب جميع أ-ب
 بالجدال.بالي أال -ج

   

الخروج  والدخول أ أثناءعندما يحدث تدافع في الطابور  7
 :فإننيلقاعة ا إلى
  .وءعود لترتيب الطابور بيدأ-أ
  .عادة الترتيبإل األطفالصرخ عمى أ -ب 
 .بالي بالمشكمةأ ال-ج

   

بخصوص موضوع ما  آرائيم األطفالعندما يطرح  8
 :فإنني

  اعتراض.نصت ليم بأىتمام دون أ
 .ميما كان اعتراضألبي ليم طمبيم بدون 

  .آرائيمتصرف بفردية دون االىتمام با

   

 :فإننيلوان عمبة األ عندما يتنازع طفالن عمى 9
  .وانالمشاركة بعمبة األل ينأطمب من الطفم-أ

  .لوان كعقوبة عمى النزاعأخذ منيما األ-ب
          .بالي بالنزاعأال -ج

   

 طفل بالضرب عمىعندما يعتدي  01
 :فإننيخر آطفل   
  .اضع الحل المناسبو سباب االعتداء أأحاول فيم -
  .عاقب الطفل المعتديأ-ب
 .تركيم لوحدىمأو بالي أال -ج 

   

 



 هند لؤي عبد الحميدأ.م.              وعالقته بالكفاءة الذاتية لمعممة الروضة حل النزاعات اليومية بين األطفال 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

 

 (2ممحق )

 مقياس الكفاءة الذاتية بصورته النهائية

 مقياس الكفاءة الذاتية لمعممة الروضة
وافق أ أوافق الفقرات ت

 أحياًنا
ال 
 افقأو 

    .أعتقد أن قدرتي لمعمل في الروضة ضعيفة 0
    .اجو الصعوبات في العمل داخل الروضةأو  2
    .ستطيع حل المشكالت التي تواجيني في عمميأ 3
جد نفسي قادرة عمى التخطيط لمحصول عمى شيادة عميا أ 4

 .ختصاصياب
   

    .دبية في اختصاصياألو الكتب العممية  استمتع بقراءة 5
س بيا في الموضوعات التي تخص أمتمك معرفة ال بأ 6

 .األطفالرياض 
   

في  األطفالقرأه بخصوص أعاني صعوبة في فيم ما أ 7
 .األطفالمرحمة رياض 

   

فكاري بخصوص العمل داخل أعتقد أن زميالتي يتقبمن أ 8
 .الروضة

   

    .جديد في مجال تخصصي وستطيع استيعاب كل ما ىأ 9
    .ن اختصاصي ليس لو حاجة في المجتمعأرى أ 01
    .أتجاوز العقبات التي تواجيني في العمل 00
التفاعل االجتماعي مع زميالتي و متمك القدرة عمى االندماج أ 02

 .في العمل
   

    .األطفالالتفاعل مع و متمك القدرة عمى االندماج أ 03
    .جد صعوبة في الحديث مع مديرتي في الروضةأ 04
    .عالقتي مع زميالتي سمبية بسبب طريقة عممي 05
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    .التقدير من مديرتي في الروضةو أحظى باالحترام  06
    .خجل من المشاركة في أي نشاط داخل الروضةأ 07
    .الذين اتعامل معيم األطفاللدي القدرة عمى فيم شخصية  08
    .في الصف األطفالكون مع ينتابني شعور بالوحدة عندما أ 09
    .األطفالجد صعوبة في التعامل مع أ 21
    .زميالتي يتنافسن معي في العمل 20
    .قدم المساعدة لزميالتي في العملأ 22
    .حضاري أسموبنتقد زميالتي بأ 23
    .داخل الروضة األنشطةتضايق من المشاركة في أ 24
    .المواقف المختمفةتسرع في اتخاذ القرارات في أ 25
    .ضبط انفعاالتي عند الغضبأن أستطيع أ 26
    .تحكم بمشاعريأن أستطيع أ 27
    .تغمب عمى شعوري بالقمق عند حدوث مشكمة في العملأ 28
    .مديرتيو المناقشات مع زميالتي  أثناءتحدث بحرية أ 29
    .ثقتي بنفسي غير مستقرة 31
ا من خالل عممي في ا مرموقً عممي  سأحقق مستقبال  30

 .الروضة
   

    .جد  قراراتي بخصوص عممي غير صائبةأ 32
فشل في عممي داخل أحباط عندما اإلو صاب بالفشل أ 33

 .الروضة
   

لى المنافسة لجذب انتباىيم إالجدد  األطفاليدفعني وجود  34
 .ليإ
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 والمراجع المصادر
 فاعمية الذات وعالقتيا بتقدير الذات لدى طمبة الجامعة (2104)سماعيل إأحمد  ,األلولسي, 

  .األردنعمان  ,دار الكتب العممية والنشر والتوزيع
 مم األ ,جامعة السالم ,"ياألردنحل النزاعات " نسخة منقحة لممنظور  (2101زياد ) ,الصمادي

 .األردن ,عمان, المتحدة
 في تنمية حل النزاعات اليومية  إرشادينامج ( تأثير بر 2107وفاء حسن عيسى ) ,الفريداوي

 جامعة بغداد.  ,كمية التربية لمبنات ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,بين أطفال الرياض
 دار  ,0ط ,والتنوع االرتقاء والنمونظريات الشخصية  (2101خرون )آعالء الدين و  ,الكفافي

  األردن. ,عمان ,الفكر لمنشر والتوزيع
 كمية رياض  ,كساب ميارات السالم لطفل الروضةإ( مشروع 2117براىيم )إانشراح  ,المشرفي

  .مصر ,, جامعة بور سعيداألطفال
 عند  إلنجاز( فاعمية الذات وعالقتيا بمستوى الطموح ودافعية ا2112براىيم )أمحمد  ,توفيق

, رسالة التربويةالبحوث , معيد الدراسات و قاىرة, جامعة الالثانوي الفنيطالب الثانوي العام و 
  .ماجستير غير منشورة

   ( الشخصية السميمة دراسة الشخصية من وجية عمم 0988), تيد الندزمنجورارد, سدني و
 ., مطبعة جامعة بغدادد. موفق الحمداني, ترجمة د. صمد دلي الكربولي و نسانيالنفس اإل

 دار التجاىات, بيروتا( سيكولوجية العالقة بين مفيوم الذات و 0992, عبد الفتاح )دويدار ,
 .النيضة لمنشر والطباعة

 ( فاعمية برنامج توجية جمعي لتحسين ميارتي توكيد الذات وحل 2100, أنس صالح )ضالعين
رشاد , اإل, رسالة ماجسترفي محافظة الكرك األساسيالنزاعات لدى طمبة الصف التاسع 

 ., جامعة مؤتةيالتربوي والنفس
 كاديمية المدركة وعالقتيا ببعض السمات ( الكفاءة الذاتية األ2102ميسون حامد ) ,طاىر

ير منشورة, كمية التربية , أطروحة دكتوراه غيادة التحويمية عند طمبة الجامعةالشخصية والق
 ., جامعة بغدادلمبنات

 مؤسسة طيبة لمنشر األطفال( معممة رياض 2118, طارق فاروق عبد الرؤوف )عامر ,
 .0القاىرة طذ ,توزيعوال

 االجتماعي لمطفلاالنفعالي و  ( النمو2102, أديب عبد اهلل )النوايسة, حسين طو و محادين ,
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 .0ط ,األردنثراء لمنشر والتوزيع, عمان إ
 توكيد الذات وعالقتو بالكفاءة الذاتية عند طمبة جامعة بغداد, رسالة  (2106أحالم حسين ) ,ورة
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