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الصغيرة في تنمية بعض قيم المواطنة لدى أطفال الرياض بعمر  باأللعابفاعلية برنامج 
 ( سنوات6-5)

 
 نبراس يونس دمحم ال مراد                              شهد رافع عبد الرزاق سعيد           

  كلية التربية للبنات  قسم التربية البدنية والعلوم الرياضية جامعة الموصل 

 ( 2021/8/10قبل للنشر في  2021/7/15)قدم للنشر في 

 

 ملخص البحث 

 
 (سشؾات .٘-ٙترسيؼ أداة لؿياس بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض بعسخ ) -ٔ
 ( سشؾات، ٘-ٙؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض بعسخ )ترسيؼ بخنامج باأللعاب الرغيخة في تشسية بعض  -ٕ
-ٙالكذف عؽ أثخ استخجام بخنامج باأللعاب الرغيخة في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض بعسخ ) -ٖ
٘). 

( طفال ٗٔ، بؾاقع )( طفالٕٛالسشيج التجخيبي لسالئستو وطبيعة البحث، واشتسمت عيشة البحث عمى )استخجم الباحثان 
( اناث , وتؼ التكافؤ بيشيؼ في متغيخات تختيب الظفل بيؽ اقخانو في السيالد , ٙ( ذكؾر و )ٛوطفمة لكل مجسؾعة مشيؼ )

( دؾيقة، وبشاء ٖٓ( وحجة تعميسية، زمؽ كل مشيا )ٓٗوالعسخ , والتحريل  الجراسي لؤلبؾيؽ , والحكاء , قدؼ البخنامج إلى )
( وحجات اسبؾعيا، استغخق الؾقت الكمي لمبخنامج التعميسي ٘شفيح البخنامج ثسانية اسابيع وبؾاقع )عمى ذلػ استغخق ت

ولغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٚ( ساعة لمبخنامج، قامت السعمسة بتشفيح البخنامج التعميسي لمفتخة مؽ ٕٓ( دؾيقة، أؼ ما يعادل )ٕٓٓٔ)
 , واستخجم الباحثان الؾسائل االحرائية االتية : ٕٕٔٓ/ٗ/ٛٔ

اختبار )ت( ،اختبار )ت( لؾسظيؽ حدابييؽ مختبظيؽ  البديط،معامل االرتباط  السعيارؼ،االنحخاف  الحدابي،الؾسط 
 الثبات.بخوان لترحيح معامل  – مانبيخ سمعامل  ،لؾسظيؽ حدابيؽ غيخ مختبظيؽ 

 : ما يأتيوتؾصل الباحثان الى 
تؾجج فخوق احرائية ذات داللة معشؾية بيؽ الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعة الزابظة ألطفال  -5

 سشؾات. ٙ-٘الخياض بعسخ 
تؾجج فخوق احرائية ذات داللة معشؾية بيؽ الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعة التجخيبية ألطفال  -2

 سشؾات. ٙ-٘الخياض بعسخ 
تؾجج فخوق احرائية ذات داللة معشؾية في الؿياس البعجؼ لبعض ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة  -3

 سشؾات. ٙ-٘ألطفال الخياض بعسخ 
 :انوقج استشتج الباحث

( سشؾات ٘-ٙحقق بخنامج  االلعاب الرغيخة تظؾرا في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ اطفال الخياض بعسخ) -
 ذخيص ؾيؼ السؾاطشة عشج استخجامو وسيمة لمؿياسوقجرتو عمى ت

 ؾصيات مشيا:ت الباحثان ووضع
استخجام االلعاب الرغيخة في رياض االطفال لتاثيخىا االيجابي والفعال في تشسية ؾيؼ السؾاطشة لجػ اطفال الخياض  -

 ( سشؾات٘-ٙبعسخ)
 
 
 

  

         ث     :
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Abstract 
1-Designing a tool to measure some of the values of citizenship among kindergarten 
children aged (5-6) year. 
2-Designing a program with small games in developing some values of citizenship 
among the children of kindergarten aged (6-5) years, 
3-Detecting the effect of using a program with small games in developing some 
values of citizenship among the children of kindergarten at the age of (6-5). 
The researchers used the experimental method for its suitability and the nature of the 
research, and the research sample included (28) children, with (14) boys and girls for 
each group, including (8) males and (6) females, and they were equal in the variables 
of the order of the child among his peers in birth and age. The educational 
achievement of the parents, and intelligence. The program was divided into (40) 
educational units, the time of each of them (30) minutes. Accordingly, the 
implementation of the program took eight weeks and at a rate of (5) units per week. 
The total time of the educational program took (1200) minutes, which mean that the 
program is equivalent to (20) hours. The teacher implemented the educational 
program for the period from 7/2/2021 to 18/4/2021. The researchers used the 
following statistical methods: 
Arithmetic mean, standard deviation, simple correlation coefficient, t-test for two 
related and equal arithmetic, t-test for two unrelated and equal arithmetic, Saberman-
Brown coefficient to correct the reliability coefficient. 
The researchers concluded the following: 
1 - There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements in some citizenship values of the control group for Riyadh children 
aged 6-5 years in favor of the post measurement. 
2 - There are statistically significant differences between the tribal and remote 
measurements in some citizenship values for the experimental group of Riyadh 
children aged 6-5 years in favor of the post measurement. 
3 - There are statistically significant differences in the dimensional measurement of 
some citizenship values for the two experimental and control groups and in favor of 
the experimental group for Riyadh children aged 6-5 y 

 
 التعريف بالبحث: -1
 مشكلة البحث: 1-1

 ؾيؼ السؾاطشة واالنتساء مؽ اجل الحفاظ عمى اليؾية الخاصة بكل مجتسع في عل ما أىسيةليؾم تبخز ا
وىحا يعشي ضخورة تشسية ؾيؼ السؾاطشة لكل فخد مؽ خالل تخبيتو تخبية وطشية تخكد   إخظاريذيجه مؽ 

والسيارات والتي يدتظيع بيا التفاعل مع العالؼ السعاصخ دون أن  والسبادغعمى تدويجه بالسعارف والؿيؼ 
بأن مقخرات وزارة التخبية مؽ خالل مشاىجيا  حيث الحع الباحثان ,يؤثخ ذلػ عمى شخريتو الؾطشية

قرؾرا في مقخرات تخبية السؾاطشة والتي تتزسؽ مؾضؾعات ميسة  األطفال بان ىشالػالسقجمة لخياض 
الشغخية ليحه الؿيؼ والتي بجورىا تذجع الظفل عمى الحفع  واالستغيار  بالجؾانمى تخكد ع إال أنياججا 

فزال عؽ ذلػ قمة تخكيد معمسات رياض  فخص عسمية لسسارسة السؾاطشة ومبادئيا  إيجادبجال مؽ 
ا األطفال عمى تعديد الجؾانب الؾطشية والؾججانية وتخكيد غالبية السعمسات عمى الجؾانب السعخؼية وىحا م

ومؽ  , عمى السسارسة السيجانية الفعمية في رياض األطفال مؽ خالل التعامل مع األطفال مباقج يشعكذ س
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األكبخ في تشسية ؾيؼ السؾاطشة يقع عمى عاتق السؤسدات التخبؾية  بان العْب  انالباحث يخػ خالل ما سبق 
بخنامج  باستخجام اليوباألخص مؤسدات رياض األطفال ومؽ ىحا السشظمق تحجدت مذكمة البحث الح

التي تتزسشيا وتؾعيفيا في  األلعابالرغيخة كبخنامج نزسؽ بو حدؽ االستفادة مؽ خالل  باأللعاب
 تخبؾؼ في تشسية كأجخاءالستختب عؽ استخجام البخنامج  األثخفزال عؽ ذلػ معخفة رياض األطفال مجال 
 ت.سشؾا ٙ-٘خلجػ أطفال الخياض بعس ؾيؼ السؾاطشة واالنتساء بعض

 
 المقدمة واهمية البحث:1-2

 تخسؼ فييا مالمح  وإعجادتعج مخحمة تكؾيؽ  أوالفتخات في تكؾيؽ شخرية الظفل   أىؼتعج فتخة الظفؾلة مؽ 
 وتفتح القجرات تواالستعجاداشخرية الظفل مدتؿبال ,وتتذكل فييا العادات واالتجاىات وتشسؾ السيؾل 

الدمؾكية  وخالليا يتحجد مدار نسؾ  واألنساطوتتكؾن السيارات وتكتذف وتتسثل الؿيؼ الخوحية والتقاليج 
السحيظة لعشاصخىا  البيئةوالعقمي والشفدي واالجتساعي  والؾججاني  طبقا لسا تؾفخه لو  الظفل الجدسي

رحلة الطفولة المبكرة ٌقل فٌها االعتماد على الكبار مففً "  .التخبؾية والثقاؼية والرحية واالجتساعية
 األطفالبٌئة الحضانة ورٌاض  إلىوٌزداد اعتماده على نفسه وذاته وٌتم فٌها االنتقال من بٌئة المنزل 

حٌث ٌبدأ فٌها بالتفاعل مع البٌئة الخارجٌة والمحٌطة به وفً هذه المرحلة تبدأ عملٌة التنشئة االجتماعٌة 
 أهمٌةاللعب له  أنوبما "  (.12، 2112،. )الهنداوي "ٌم واالتجاهات والعادات االجتماعٌةواكتساب الق

احد  أنهااحد المفردات الرئٌسٌة فً عالم الطفل كما  أنهاكبٌرة فً تكوٌن شخصٌة الفرد , فضال عن 
 األهمٌةغاٌة التعلٌم واكتساب الخبرة  لذلك ٌعتبر اللعب فً منظور علماء النفس والتربٌة ورقة  أدوات

فً الجوانب العقلٌة والجسمٌة واالجتماعٌة  األطفاللنمو  أساسٌافً ملف الطفولة  لذا ٌعد اللعب مدخال 
الصغٌرة جزءا هاما  األلعابوتعد  (.5، 5111،)المصري " والمعرفٌة واالنفعالٌة واللغوٌة واألخالقٌة

تماد علٌها فً البرامج التعلٌمٌة بهدف من المقومات التً ٌمكن االع وأصبحتالتعلٌمٌة  األنشطةفً 
( " بأن 2151وٌرى )قندٌل,  .وتحقٌق مستوى متقدم فً مختلف القدرات أفضلنتائج  إلىالوصول 

الطفل ٌتعلم وٌكتسب المهارات والقٌم المختلفة من خالل ماٌقدم له من العاب، فاللعب أفضل وسٌلة لتعلٌم 
اذ ٌشٌر )حمدان  (.565,2151لمفاهٌم والقٌم المختلفة )قندٌل,االطفال السلوكٌات االٌجابٌة واكسابهم ا

الجدٌد وتكوٌن قاعدة متٌنة  بالنشءاستثنائٌة الرتباطها  أهمٌةالصغٌرة لها  األلعاببأن  ( "2152,
لتطوٌر مستواهم وكذلك تتٌح لهم  األحسنراسخة البنٌان وتوفر كافة المستلزمات التً تأخذ بهم نحو 

  "لتعبٌر عن رغباتهم ومٌولهم فضال عن المتعة التً ٌكتسبونها من خالل مزاولتهم لهاالفرص المناسبة ل
 (.55، 2152)حمدان،

بالظروف البنائٌة  تأثرهاوتمثل قٌم المواطنة قضٌة نفسٌة اجتماعٌة وتربوٌة تتوقف بلورتها على مدى 
الفرد ووعٌه لقضاٌا ومشكالت وطنه  إدراكباالعتبار مدى  األخذمع  ،للمجتمع ومراحله التارٌخٌة

القائمٌن على البرامج  جعل وهو ما  آخر إلىمن فرد  اإلدراكوالتً تختلف فً هذا  ،الداخلٌة والخارجٌة
التربوي هو المجال  المٌدانتركٌز على هذا المفهوم المهم باعتبار أن بال ٌستمرون انالتربوٌة خصوصا 

 فً مختلف المستوٌات التعلٌمٌة اإلفرادمارسته وتنمٌته عند الخصب الذي ٌغرس فٌه هذا المفهوم وم
اذ تؤدي   ،قٌم المواطنة فً تماسك المجتمع أهمٌة على أن( "2115وي، ا) البكاتوشً،والص ٌؤكدو

دورا مهما فً تنمٌتها وتعزٌزها فً  األطفالوالمدرسة ورٌاض  األسرةمؤسسات التنشئة االجتماعٌة 
المناهج  أهمهاوالتً  ،بتنمٌة قٌم المواطنة عبر مدخالتها المختلفة األطفالاض اذ تقوم رٌ األطفال،سلوك 

الحركٌة والمناخ السائد فٌها " )البكاتوشً ،  واألنشطة ،وطرائق التدرٌب المتبعة  ،الدراسٌة 
 (.512،2115وي،اوالص

 أ د     بحث: 1-3
 (سشؾات .٘-ٙالخياض بعسخ ) أطفاللؿياس بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ  أداة ترسيؼ  -ٔ
( ٘-ٙالخياض بعسخ ) أطفالالرغيخة في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ  باأللعابترسيؼ بخنامج  -ٕ

 سشؾات.
 أطفالالرغيخة في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ  باأللعاباستخجام بخنامج  أثخلكذف عؽ ا -ٖ

  .سشؾات (٘-ٙالخياض بعسخ )
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 فروض   بحث: 1-4

الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في بعض ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعة ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية تؾجج فخوق  -ٔ
 سشؾات.ٙ-٘الزابظة ألطفال الخياض بعسخ 

الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في بعض ؾيؼ السؾاطشة ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية تؾجج فخوق  -ٕ
 سشؾات. ٙ-٘لمسجسؾعة التجخيبية ألطفال الخياض بعسخ 

في الؿياس البعجؼ لبعض ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعتيؽ ذات داللة معشؾية  رائيةاح تؾجج فخوق  -ٖ
 سشؾات.ٙ-٘التجخيبية والزابظة ألطفال الخياض بعسخ 

   بحث: دو  1-5
 سشؾات.( ٘-ٙبعسخ ) األىميةعيشة مؽ أطفال روضة الؾرود    سجال   بذري: 1-5-1
 .األيدخفي محافغة نيشؾػ الداحل  األىميةالؾرود روضة    سجال   سكاني: 1-5-2
  ٕٕٔٓ/ٗ/ٛٔولغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٚمؽ   زماني:   سجال  1-5-3
   سرظلحات:تحديد  1-6
 : أل عاب   رغيرة 1-6-1
كبيخة  أوميارات حخكية صعبة  إلىوالتحتاج  ،لعاب ذات تشغيؼ بديطإىي "( 2117 ،عرفها ) طارق  -

التشغيؼ الخاص بيا وفقا لمسخحمة الدشية ودرجة  أوييؽ انويسكؽ لمسجرس تقخيخ القؾاعج والقؾ  ،عشج تشفيحىا
 ،ىجاف تخبؾية كثيخةأ شكال المعب التي عؽ طخيقيا يسكؽ تحقيق أحج أ ىؾواليجف السخاد تحؿيقو  ،الشزج 

الرغيخة  األلعاب وفي ،كدابو ميارات التفاعل االجتساعي إو  ،مؽ اىسيا تشسية القجرات الحخكية لمظفل
كسا تتزسؽ العجيج مؽ  ،اتو وفقا لسيؾلو ورغباتو انمكإمجاالت متدعة لمعسل حدب قجرات الفخد الخاصة و 

 .(ٕٚٔٓ،ٕٚ،.)طارق  "ني وحل السذكالت الحخكيةاو الفخص لمعسل الجساعي التع
باستخجام االدوات مجسؾعة متعجدة مؽ العاب الجخؼ والكخات او التي تسارس "( 2119, يعرفها )عل -

  (ٜٕٔٓ,ٔ, ي. )عم" الرغيخة
ىي مجسؾعة العاب مختارة محببة لؤلطفال ذات اغخاض متعجدة، تتسيد  جر ئيا:  وعرفها   با ثان -

الى قاعات مجيدة او مالعب كبيخة وتتسيد بظابع السشافدة  بالبداطة مؽ حيث القؾانيؽ، واالدوات والتحتاج
 كسا تداعج االلعاب الرغيخة في تذكيل شخرية الظفل واكتدابو سمؾكيات وؾيؼ خمؿية مشاسبة.

 قيم   سه طشة: 1-6-2
سذ تخبؾية واجتساعية أمجسؾعة الدمؾكيات الفظخية السكتدبة السبشية عمى " (:2115،عر  )زمزم  -

تحجد تفاعميؼ ،دراكا بأىسيتيا برؾرة تجعل مشيا مخجعا لجييؼ إتذكل لجػ الفخد قشاعة و  ،وسياسية 
ساط أنفي التسييد بيؽ  سيسةوىي مؽ الؾسائل ال ،ي الحؼ يعيذؾن ؼيو انوسمؾكيؼ مع السحيط السك

 (.ٕ٘ٔٓ،ٕٗ،)زمدم"فخاداأل
ىي جسمة السعاييخ والسعتقجات التي تحجد سمؾل الفخد تجاه وطشو وتتسثل " : (2118عرفتها )كهندة   -

 ، ؾيؼ السذاركة السجتسعية....الخوالؾالء االنتساءفي: ؾيؼ العجل والسداواة، ؾيؼ الجيسقخاطية، ؾيؼ 
 (      ٕٛٔٓ,ٜٙٔ)كؾنجة,"
دبيا االطفال , : مجسؾعة الدمؾكيات  والسبادؼء واالخالؾيات  التي يكت قيم   سه طشة  جر ئيا -

وتؤثخ ايجابيا في تكؾيؽ شخرية الظفل  مؽ خالل مايعخض ليؼ مؽ خبخات تعميسية تؾفخىا االلعاب 
الرغيخة, ويكؾن ليا تاثيخ كبيخ عمى معتقجاتيؼ وافكارىؼ  فتجعمو ممتدما اخالؾيا وسمؾكيا , واتباع  مبجأ 
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ؾيؼ السؾاطشة مؽ خالل الجرجة  ام ويتؼ ؾياسالتعاون والحؾار والعسل السذتخك  مدارا لتحقيق الرالح الع
 التي يحرل عمييا طفل الخوضة بعج اجابتو عؽ السؿياس السخرص ليحا الغخض.

   در سات   دابقة : -2

 :(2113دمحم ، ) ر سة 2-1
  عشه ن : ) تأثير  رنامج  تعليسي تربهي باستخد م  أل عاب   تربهية عل   النتساء وقيم   سه طشة  ظفل 

  (  سدرسةما قبل 
ييجف البحث إلى ترسيؼ بخنامج تعميسي باستخجام األلعاب التخبؾية والتعخف عمى تأثيخه عمى كل مؽ 

( سشؾات، استخجم الباحث السشيج التجخيبي ٘-ٙتقجيخ االنتساء وتشسية ؾيؼ السؾاطشة لؤلطفال مؽ )
وتؾصل  ( طفال وطفمةٕٗ) بالترسيؼ التجخيبي لمسجسؾعتيؽ إحجاىسا تجخيبية واألخخػ ضابظة لعيشة مؽ

 لجػ السؾاطشة ؾيؼ وتشسية االنتساء تقجيخ في ممسؾسا تقجما أحجث السقتخح البخنامج فاعمية الباحث عمى
 .سشؾات( ٘-ٙ) مؽ األطفال رياض اطفال
 :(2119،)إ ر هيم ،وعلكم ر سة  2-2

و  تعر  عل  تاثير   سشهج   عشه ن:) عد   مشهج تعليسي مفترح  أل عاب  الجتساعية  رياض  ألطفال 
   سقترح في تظهير   تكيف  الجتساعي  رياض  ألطفال(

التعخف عمى اعجاد مشيج تعميسي مقتخح )لؤللعاب االجتساعية ( لخياض األطفال ، والتعخف عمى  استيجف
 تاثيخ السشيج التعميسي السقتخح )لؤللعاب االجتساعية( في تظؾيخ التكيف االجتساعي لخياض األطفال

( طفال اختيخت بالظخيقة العسجية وتؾصمت الباحثتان ٕٓان السشيج التجخيبي لعيشة مؽ )تواستخجمت الباحث
الى ان السشيج السعج أدػ الى استجابة ممحؾعة وفاعمة نفديا واجتساعيا الطفال الخياض فزال عؽ 

 .التؾصل الى تكيف اجتساعي ممحؾظ لؤلطفال مؽ خالل تظبيق السشيج السعج
 إجر ء ت   بحث : -3
 السشيج التجخيبي لسالئسة وطبيعة البحث. انالباحث استخجممشهج   بحث:  3-1
 مجتسع   بحث وعيشته: 3-2
عمى ان وبيجف تحجيج مجتسع البحث حرل الباحث بعج الحرؾل عمى السؾافقات الخسسية ألجخاء البحث 

اسساء رياض االطفال ومشاطقيؼ في السجيشة مؽ خالل شعبة التخظيط التخبؾؼ في السجيخية العامة لتخبية 
عمى قائسة بأسساء رياض االطفال ومؾاقعيا في السحافغة وقع  انمحافغة نيشؾػ وبعج اطالع الباحث

يا وتجسيع السعمؾمات ، اذ ا عمى ستة مؽ رياض االطفال تؼ اختيارىؼ برؾرة عذؾائية ليتؼ زيارتساختيارى
 ( طفال ٓٗٔ( والبالغ عجدىؼ )ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓتكؾن مجتسع البحث مؽ اطفال الخوضة) التسييجؼ( لمعام )

( يبيؽ ٔ، والججول ) الحشان(. –الخبيع  -البخاعؼ -الؾرود –السجج  -يسثمؾن روضة )الخظؾة االولى وطفمة
 اسساء الخياض ومؾاقعيا:

 (1  جدول )

 رياض  الطفال ومه قعها في مديشة   سهصليبين  سساء 
 مه قعها   عد   سم   روضة ت

   دا ل  اليدر 22   بر عمروضة  1

   دا ل  اليسن 21   سجدروضة  2

   دا ل  اليدر 19 روضة   خظهة  الو   3
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   دا ل  اليسن 21 روضة   ربيع 4

   دا ل  اليدر 38 روضة   هرو  5

  اليسن   دا ل 21 روضة   حشان 6

  141   سجسهع   كلي
 عيشة   بحث أألساسية: 3-2-1

مؽ رياض االطفال ، إذ تؼ اختيار عيشة البحث بظخيقة   وطفمة( طفالٓٗٔاشتسل مجتسع البحث عمى )
عسجيو ، أؼ أن " يختار الباحث أفخاد العيشة حدب ما يخاه مشاسبا لتحقيق ىجف معيؽ، لحلػ يتؼ اختيار 

%( مؽ مجتسع البحث ٓٛ( ، وتؼ اختيار ندبة  )ٖٚ، ٕٔٓٓاألفخاد لتحقيق مخاد البحث " )طذظؾش،
كعيشة   وطفمة( طفالٕٛ%(  وبؾاقع)ٕٓوأستخجم القدؼ الباقي وبشدبة ) ( طفل كعيشة بشاء،ٕٔٔبؾاقع )
                            .تظبيق

 عيشة   بشاء:  3-2-1-1
، تؼ اختيارىؼ بظخيقة عسجيو مؽ عيشة البحث أألساسية،   وطفمة( طفالٕٔٔاشتسمت عيشة البشاء عمى )   

أالختيار )رياض االطفال( ، وذلػ لكي تسثل عيشة البشاء %( ، وقج روعي في أثشاء ٓٛويسثمؾن ندبة )
( اطفال مؽ عيشة البشاء ألجخاء التجارب االستظالعية ٓٔمجتسع البحث تسثيال صادقا، إذ تؼ اختيار )

( طفل ألجخاء صجق البشاء )التحميل أإلحرائي ٕٚلمسؿياس ، وتؼ استبعادىؼ مؽ عيشة البحث ، و)
( طفل" الستخخاج معامل الثبات ، واستبعجوا كحلػ مؽ عيشة البحث ، وتؼ ٕٓو)لمفقخات( )عيشة التسييد( ، 

 ( اطفال وذلػ لعجم تجانديؼ مع افخاد عيشة البحث ٓٔ)استبعاد 

احجىسا  تيؽوعؽ طخيق القخعة تؼ تدسية السجسؾع  وطفمة( طفالٕٛفأصبحت عيشة البحث مكؾنة مؽ )
، وتؼ التحقق مؽ التكافؤ كسا سؾف يخد ذكخه وطفمة طفال( ٗٔتجخيبية واالخخػ ضابظة قؾام كل مشيا )

 ( يبيؽ ذلػٕالحقا ، والججول )
 (يبين عد  أفر   عيشة   بحث2  جدول )                                       

   سجسهع   عد    برنامج   سظبق مجسهعتي   بحث

  ناث ذكهر
 ٗٔ ٙ ٛ بخنامج االلعاب صغيخة السجسؾعة التجخيبية

 ٗٔ ٙ ٛ اؼ بخنامج يدتخجملؼ  السجسؾعة الزابظة

 ٕٛ ٕٔ ٙٔ الكمي السجسؾع

 عيشة   تظبيق: 3-2-1-2
مؽ مجتسع البحث،إذ"يقتخح عجد مؽ السشغخيؽ أن يكؾن  وطفمة ( طفلٕٛاشتسمت عيشة التظبيق عمى )

صغيخ ندبيا ٝ( مؽ أفخاد مجتسع ٕٓعجد أفخاد العيشة الجراسية في الجراسات الؾصؽية بشدبة)
روضة )الؾرود االىمية( برؾرة عسجية لتكؾن الخوضة التي  انوقج اختار الباحث (ٕٗٚ، ٕٓٔٓ)ممحؼ،

يظبق فييا البحث ، وذلػ لتؾفخ االمكانيات السادية مؽ االلعاب وقاعة لؤللعاب فزال عؽ تعاون االدارة 
مؽ اطفال روضة  وطفمة طفل (ٕٛوالييئة التعميسية في تظبيق البحث، حيث شسمت عيشة البحث عمى )

(سشؾات مؽ السجسؾع الكمي ٘-ٙالؾرود )التسييجؼ( تؼ اختيارىؼ برؾرة عسجية مسؽ تتخاوح اعسارىؼ بيؽ )
 ( يبيؽ تفاصيل عيشة البشاء والتظبيق.     ٖوالججول ) الطفال الخوضة

 (يبين تفاصيل عيشة   بشاء و  تظبيق3دول )ج
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   شدبة   سئهية   عد  عيشة   بحث
 %7,15 11   تجربة  الستظالعية

 %51،42 72   بشاء
 %14،28 21   ثبات

 %7،15 11   سدتبعدون 
 %21 28   تظبيق

 %111 141   سجسهع   كلي
   ترسيم   تجريبي  لبحث: 3-3

وضبط العؾامل  ةأن ترسيؼ البحث ىؾ اإلستخاتيجية التي يرفيا الباحث لجسع السعمؾمات الالزم
والستغيخات التي يسكؽ أن تؤثخ في ىحه السعمؾمات أو مؽ خالل ما جاء بستغيخات البحث. )عالوؼ ,وراتب 

 ،ٜٜٜٔ ،ٕٖٕ) 
إذ تؼ استخجام الترسيؼ التجخيبي ذات السجاميع الستكافئة ذات السالحغة القبمية و البعجية والحؼ يالءم 

 يبيؽ ذلػ.( ٗوالججول ) ىجف البحث وإجخاءات تظبيقو
 يبين   ترسيم   تجريبي  سجسهعتي   بحث (4  جدول )

   قياس   بعدي   ستغير ت   قياس   قبلي   سجسهعتين
  قياس   قبلي    سجسهعة   تجريبية

  لسجسهعة   تجريبية
   ستغير   سدتقل
 رنامج  أل عاب 

   رغيرة

  قياس   بعدي 
  لسجسهعة   تجريبية

  قبلي    قياس   سجسهعة   زابظة
  لسجسهعة
   زابظة 

  بعدي  قياس   -
  لسجسهعة
   زابظة

 
 أ  ة   بحث : 3-4
 ترسيم    ة  قياس قيم   سه طشة ألطفال   رياض : 3-4-1

إن مؽ متظمبات البحث الحالي وجؾد أداة لؿياس ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض ، ونغخا لعجم تؾفخ أداة 
السؾاطشة تتالءم وطبيعة أىجاف البحث، ولعجم تشاول ىحا السؾضؾع سابقا  ، عخاؾية أو عخبية لؿياس ؾيؼ 

والتي يسكؽ تمخيريا  ٜٜٚٔمجسؾعة مؽ اإلجخاءات التي حجدىا كل مؽ الؽ ويؽ عام ان فقج اتبع الباحث
  :بسا يأتي

 التخظيط عؽ طخيق تحجيج السحاور في ضؾء التعاريف والسقاييذ الدابقة.  -ٔ

كتابة عجد مشاسب مؽ الفقخات لتغظي السحاور وصياغة الفقخات ومؽ ثؼ تقجيسيا إلى لجشة   -ٕ
 السحكسيؽ وإجخاء التعجيالت في ضؾء آرائيؼ.

تظبيق الفقخات عمى عيشة مسثمة لمسجتسع الحؼ ستظبق الرياغة الشيائية عميو، وذلػ لبيان  -ٖ
 (ٜ٘، ٜٜ٘ٔالؾضؾح والفيؼ ،وأخيخا انتقاء أفزل الفقخات.   )دمحم، 

 -تحديد مجاالت  ال  ة: 3-4-1-1
بعج االطالع عمى األدبيات والجراسة الشغخية لمسخاجع العمسية التي تشاولت ؾيؼ السؾاطشة بذكل عام ، 

(، )بيية ٜٕٔٓ(،)الجسؾقي، واخخآن، ٜٕٔٓ( ، )نؾر الجيؽ ،ٜٕٔٓ)حسيجوش، وآخخان ، 
( ، ) دمحم ، ٖٕٔٓ( ، )عبج الؾىاب ،ٕٕٔٓ،( ، )البرالٕ٘ٔٓ(، )الخفاعيٕٛٔٓ(،)الدىخاء ،ٕٛٔٓ،
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( ُحجَّدت السجاالت األساسية التي يتألف مشيا مؿياس ؾيؼ السؾاطشة ألطفال الخياض وبعج ىحا ٖٕٔٓ
جخاء وبػية التأكج مؽ صالحية ىحه السحاور واالسئمة التي أعجَّت لجسع الفقخات مؽ أجل ترسيؼ أداة الا

ياض، ُعِخَضت بعج وضع تعخيف لكل مجال عمى مجسؾعة مؽ ذوؼ لؿياس ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخ 
االختراص بالتخبية الخياضية والعمؾم الشفدية والتخبؾية إلبجاء آرائيؼ في صالحية ىحه السحاور واالسئمة 
التي أُِعجَّت لجسع الفقخات ، تؼ االتفاق عمى السحاور واالسئمة التي وردت في االستبيان بػية ترجيق 

% وذلػ بعج ٓٛإذ ححف محؾران لؼ يتفق عمييؼ الدادة الخبخاء فقج كانت ندبة اتفاق الخبخاء  صالحيتيا،
 مشاقذة آراء السحكسيؽ بذأن السحاور واالسئمة التي أِعجّت مؽ أجل ترسيؼ األداة .

 جسع   فقر ت وصياغتها: 3-4-1-2
 ،عمى السرادر األتية في جسع فقخات السؿياس : األدبيات التي تشاولت ؾيؼ السؾاطشة اناعتسج الباحث

االستفادة مؽ استسارة تقؾيؼ  ،مالحغة سمؾك األطفال في أثشاء الديارات السيجانية وحزؾر بعض الجروس
 ل.الظفل في الخوضة التي تتزسؽ معمؾمات عؽ الجؾانب العقمية والشفدية واالجتساعية لجػ األطفا

م استبيان استظالعي مفتؾح إلى الوخالل  ومعمسات  مجيخاتديارة لمخياض التي وقع عمييا االختيار ُقجَّ
( فخدا ، تزسؽ االستفتاء مجسؾعة مؽ األسئمةوبعج تفخيغ البيانات بمغ مجسؾع ٓ٘الخياض البالغ عجدىؽ )

وححفت الفقخات التي تكخرت وقج عجلت ىحه الفقخات ،  ،( فقخة مؾزعة عمى وفق السحاورٕٓٔالفقخات )
لييا عبارات مدتسجة مؽ الجراسات واألدبيات الستعمقة بالسؾضؾع وذلػ بعج مشاقذتيا إضيفت أمزاميشيا ، و 

 .ات( فقخ ٜٓٔفأصبحت )
ُعِخَض السؿياس عمى مجسؾعة مؽ الستخرريؽ في مجال    ردق   ظا ري  لفقر ت : 3-4-1-3

ريذ  وذلػ لمتأكج مؽ صالحية الفقخات وصجقيا بعج رفعيا في العمؾم الشفدية والتخبؾية وطخائق التج
لمدادة السختريؽ بإبجاء مالحغاتيؼ وآرائيؼ في صالحية الفقخات السعجة  اناستبيان تزسؽ دعؾة الباحث

( ٛٗلؿياس ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض ،وكانت حريمة اراء السختريؽ )السحكسيؽ( أن حرمت )
( ٔٙ%( بعج التعجيل ، وعجم اتفاق السختريؽ )السحكسيؽ( عمى صالحية )ٓٛفقخة عمى ندبة اتفاق )

( ، وزعت عمى محاور السؿياس ٔ( فقخة ، )السمحق ٛٗوكان عجد الفقخات ) ،مؽ السؿياس يا الباحثانفححف
في استسارة خاصة وضع امام كل مشيا ميدان تقجيخ ثالثي االبعاد )يغيخ دائسا ، يغيخ أحيانا ، ال 

 يغيخ( .
 صجق البشاء )التحميل اإلحرائي لمفقخات(: ٗ-ٔ-ٗ-3

ويدسى أيزا برجق السفيؾم أو الرجق التكؾيشي ، ويقرج بو مجػ ؾياس االختبار لتكؾيؽ فخضي        
أو سسة معيشة، و تتمخص طخيقة إيجاده في تحجيج األبعاد التي يتكؾن مشيا السفيؾم طبقا لشغخية معيشة . 

( ، ويسثل البشاء سسة سيكؾلؾجية أو صفة أو خاصية ال يسكؽ ٖٙٔ – ٖ٘ٔ، ٕٕٓٓ)الغاىخ وآخخون ، 
( ، إذ ُكذَف عؽ صجق ٜٖٔ، ٕٓٔٓمالحغتيا، وإنسا يدتجل عمييا مؽ الدمؾكيات السختبظة بيا )ممحؼ، 

 البشاء بأسمؾبيؽ :                      
فات السؿياس الجيج، وإجخاء إيجاد صجق السفخدة عؽ طخيق حداب قؾة التسييد لمفقخات مؽ مؾاص -

  .التحميل اإلحرائي لفقخاتو
إيجاد قؾة االرتباط بيؽ الفقخات والجرجة الكمية لمسؿياس ، و الحؼ يجعى باالتداق الجاخمي  أو يدسى  -

  .برجق الفقخات
 أسمؾب السجسؾعتيؽ الستزادتيؽ أو الستظخفتيؽ  ٔ-ٗ-ٔ-ٗ-ٖ
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كذف عؽ الفقخات السسيدة في بشاء مؿياس ؾيؼ السؾاطشة، اسُتخِجم أسمؾب السجسؾعتيؽ الستزادتيؽ لم
أدبيات البحؾث وبعض الجراسات الدابقة  انولتحجيج حجؼ العيشة السشاسبة لتحميل الفقخات ،راجع الباحث

( طفاًل، اذ ُٕٚطبََّق السؿياس برؾرتو األولية ، عمى عيشة التسييد البالغ قؾاميا )،الخاصة ببشاء السقاييذ 
( معمسة مؽ معمسات روضة الخبيع وروضة الخظؾة األولى وروضة الحشان ُٕٔطِخَح السؿياس عمى )

، ( اطفال لكل معمسة ، وبعج أن أجابؾا عمى فقخات السؿياس ٙوروضة السجج لؿياس ؾيؼ السؾاطشة بؾاقع )
ُجسََّعت البيانات وُصحَّحت ، إذ تؼ " تقديؼ أفخاد العيشة إلى مجسؾعتيؽ متداويتيؽ ، وأخح مجسؾعتيؽ 
متظخفتيؽ مشيا ، ولتحقيق ذلػ نختب درجات السستحشيؽ تختيبا تشازليا )مؽ األعمى إلى األدنى( ثؼ نقدسيا 

ٝ( مؽ الجرجات ٕٚاختيار ندبة )( ، وفي العادة يتؼ ٖٙٗ،  ٕٓٔٓإلى مجسؾعتيؽ متداويتيؽ " )ممحؼ ، 
ٝ( واقل ٓ٘ٝ( مؽ الجرجات الجنيا لتسثال السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ ، " يتؼ تحجيج أعمى)ٕٚالعميا وندبة )

ٝ( ، عمى اعتبار أن معامل تسييد ٕٚٝ( وأقل )ٕٚٝ( إذا كان عجد السفحؾصيؽ قميال، أو أعمى )ٓ٘)
( ، إذ اختيخت ٜٙٔ،  ٕٗٓٓخجام ىحه الشدبة " )الشبيان ، الفقخة يكؾن حداسا وأكثخ استقخارا في حالة است

ٝ( مؽ الجرجات الجنيا لتسثال السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ ، وقج ٓ٘ٝ( مؽ الجرجات العميا وندبة )ٓ٘ندبة  )
( طفاًل بعج أن رتبت درجاتيؼ تختيبا تشازليا في ضؾء إجاباتيؼ عمى فقخات ٖٙتزسشت كل مجسؾعة )
اختبار )ت( السحتدبة الختبار داللة الفخوق بيؽ متؾسظات إجابات السجسؾعتيؽ  السؿياس واعتسجت ؾيسة

العميا والجنيا لكل فقخة مؽ فقخات السؿياس وذلػ باستخجام البخنامج اإلحرائي السعخوف بالـ)الحقيبة 
 يبيؽ (٘اإلحرائية لمعمؾم االجتساعية( ، والججول)

 لحداب التسييد لسؿياس ؾيؼ السؾاطشة يبيؽ نتائج االختبار التائي  (٘الججول )
 داللة الفخوق  معامل التسييد الفقخةرقؼ  داللة الفخوق  معامل التسييد الفقخةرقؼ  داللة الفخوق  معامل التسييد الفقخةرقؼ 

 معشؾؼ  ٚٔ،ٖ ٖٖ معشؾؼ  ٖٖ،ٗ ٚٔ معشؾؼ  ٙٙ،ٗ ٔ
 معشؾؼ  ٕٚ،ٕ ٖٗ معشؾؼ  ٛٚ،ٖ ٛٔ معشؾؼ  ٛٚ،ٖ ٕ

 معشؾؼ  ٜٗ،ٕ ٖ٘ معشؾؼ  ٘٘،ٖ ٜٔ معشؾؼ  ٓٛ،ٕ ٖ

 معشؾؼ  ٔٚ،ٖ ٖٙ معشؾؼ  ٖٙ،ٖ ٕٓ ؼ معشؾ  ٘ٔ،ٕ ٗ

 ؼ معشؾ  ٓٙ،ٖ ٖٚ معشؾؼ  ٛٚ،ٕ ٕٔ معشؾؼ  ٘ٗ،ٕ ٘

 معشؾؼ  ٛٚ،ٕ ٖٛ معشؾؼ  ٕٓ،٘ ٕٕ معشؾؼ  ٖٖ،ٖ ٙ

 معشؾؼ  ٚ٘،ٕ ٜٖ معشؾؼ  ٔ٘،ٖ ٖٕ معشؾؼ  ٕٚ،ٕ ٚ

 معشؾؼ  ٚٔ،ٖ ٓٗ معشؾؼ  ٜٕ،ٗ ٕٗ معشؾؼ  ٙٗ،ٖ ٛ

 معشؾؼ  ٜٛ،ٕ ٔٗ معشؾؼ  ٖ٘،ٕ ٕ٘ معشؾؼ  ٖٖ،ٕ ٜ

 معشؾؼ  ٚٗ،ٖ ٕٗ معشؾؼ  ٜٜ،ٖ ٕٙ ؼ معشؾ  ٛٛ،ٕ ٓٔ

 معشؾؼ  ٕٕ،ٕ ٖٗ معشؾؼ  ٗٛ،ٕ ٕٚ معشؾؼ  ٓٚ،ٖ ٔٔ

 معشؾؼ  ٜٔ،ٖ ٗٗ معشؾؼ  ٜٙ،ٖ ٕٛ معشؾؼ  ٚٗ،ٕ ٕٔ

 معشؾؼ  ٕ٘،ٕ ٘ٗ معشؾؼ  ٛٛ،ٕ ٜٕ معشؾؼ  ٕٜ،ٕ ٖٔ

 معشؾؼ  ٚٛ،ٖ ٙٗ معشؾؼ  ٕٓ،ٗ ٖٓ معشؾؼ  ٓٚ،ٖ ٗٔ
 معشؾؼ  ٔٚ،ٕ ٚٗ معشؾؼ  ٗٗ،ٕ ٖٔ معشؾؼ  ٚٚ،ٕ ٘ٔ
 معشؾؼ  ٓٙ،ٕ ٛٗ معشؾؼ  ٖٚ،ٖ ٕٖ معشؾؼ  ٜٜ،ٕ ٙٔ
 (ٓٓ،ٕتداوؼ) ة(، ؾيست)ت( الججوليٓٚ( وأمام درجة)ٓ،٘ٓ) ≥معشؾؼ عشج مدتؾػ معشؾية   
( وعشج الخجؾع إلى ؾيسة ٕٓ،٘ -٘ٔ،ٕ(: أن الؿيؼ التائية لفقخات السؿياس تخاوحت بيؽ )٘يبيؽ الججول )  

(، و في ٓٓ،ٕ( نجج أنيا تداوؼ )ٓ،٘ٓ) ≥(، وأمام مدتؾػ معشؾية ٓٚأمام درجة حخية ) ة)ت( الججولي
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ضؾء ذلػ يتزح أن جسيع الفقخات أثبتت قجرتيا التسييدية، واسُتِجلَّ عمييا مؽ خالل مقارنة ؾيسة )ت( 
 السحتدبة مع ؾيستيا الججولية.  

       التداق   د خليأسلهب معامل  2- 3-4-1-4
،  طفالً ( ٕٚالبالغة ) االتسييد نفديعيشة لمعامل ارتباط درجة كل فقخة بالجرجة الكمية لمسؿياس  أوِجج

بيؽ السفخدة  االرتباطمؽ خالل حداب معامل  قاسويدسى " برجق االتداق الجاخمي لمسؿياس ، إذ يُ 
 االرتباطم معامل جِ خ( ، وقج استُ ٛٙ، ٕٔٓٓوالسجسؾع الكمي لؤلبعاد ، الجرجة الكمية لمسؿياس" )فخحات ،

                  ( يبيؽ ذلػ .ٙالبديط )بيخسؾن( لتحقيق ذلػ ، والججول )
  



 0207(، لسنة 3، العدد )71أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد جملة 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

5561 

 (6  جدول)
يبين معامل  الرتباط  ين   فقر ت و  درجة   كلية  سقياس   سشاعة   شفدية باستخد م أسلهب  التداق 

   د خلي

  ال ة   فروق  معامل  الرتباط رقم   فقرة  ال ة   فروق   الرتباط معامل رقم   فقرة  ال ة   فروق  معامل  الرتباط رقم   فقرة

 معشهي  1،514 33 معشهي  1،348 17 معشهي  1،325 1

 معشهي  1،421 34 معشهي  1،524 18 معشهي  1،357 2

 معشهي  1،397 35 معشهي  1،369 19 معشهي  1،481 3

 معشهي  1،479 36 معشهي  1،681 21 معشهي  1،271 4

 معشهي  1،444 37 معشهي  1،574 21 معشهي  1،321 5

 معشهي  1،512 38 معشهي  1،359 22 معشهي  1،314 6

 معشهي  1،458 39 معشهي  1،471 23 معشهي  1،411 7

 معشهي  1،571 41 معشهي  1،562 24 معشهي  1،512 8

 معشهي  1،522 41 معشهي  1،419 25 معشهي  1،489 9

 معشهي  1،421 42 معشهي  1،333 26 معشهي  1،327 11

 معشهي  1،536 43 معشهي  1،412 27 معشهي  1،418 11

 معشهي  1،387 44 معشهي  1،611 28 معشهي  1،317 12

 معشهي  1،439 45 معشهي  1،367 29 معشهي  1،422 13
 معشهي  1،421 46 معشهي  1،471 31 معشهي  1،291 14
 معشهي  1،441 47 معشهي  1،321 31 معشهي  1،427 15
 معشهي  1،411 48 معشهي  1،411 32 معشهي  1،398 16

 (1،232تداوي) (،قيسة)ر(   جدو ية71) رية  رجة وأمام( 15،1) ≥معشهي عشد مدتهى معشهية          
أن ؾيؼ معامل االرتباط بيؽ فقخات السؿياس والجرجة الكمية لمسؿياس تخاوحت  ( :6يبين   جدول ) 

(،وأمام ٓٚ(، وعشج الخجؾع إلى ججاول داللة معامل االرتباط عشج درجة  حخية)ٔٛٙ،ٓ-ٕٓٚ،ٓبيؽ)
( ، وفي ضؾء ذلػ يتبيؽ أن كل الفقخات ٕٖٕ،ٓتداوؼ) ة(نجج أن ؾيسة)ر(الججوليٓ،٘ٓ)≥مدتؾػ معشؾية

وبيحا  ةيا  التسييدية ، واسُتِجلَّ عمييا مؽ خالل مقارنة ؾيسة )ر( السحتدبة مع ؾيستيا الججوليأثبتت قجرت
 ( فقخة .ٛٗيربح السؿياس برؾرتو الشيائية بعج عسمية التحميل اإلحرائي لفقخاتو مؤلف مؽ )

 ثبات  أل  ة :  3-4-1-5
( طفاًل اختيخوا مؽ ٕٓاألداة عمى )  انولغخض حداب ثبات األداة السعجة لمبحث الحالي طبقَّ الباحث

-ٙروضة السجج، إذ أعظيت كل معمسة ندخة مؽ األداة لؿياس ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض وبعسخ )
( سشؾات وطمب مشيؽ االجابة عؽ أحج األطفال الحؼ تقؾم بتعميسو ، فقج ُاحتِدَب معامل الثبات بظخيقة ٘

بخوان  –( وبعج إجخاء التعجيل عميو بسعادلة سبيخمان ٘ٛ،ٓ)   التجدئة الشرؽية، إذ بمغ معامل الثبات
 ( مسا يؤكج لشا أن السؿياس يتستع بسعامل ثبات عال.    ٚٛ،ٓالسعجلة بمغ معامل الثبات ) 

 وصف   سقياس وترحيحه  3-4-1-6
مؿياس ؾيؼ السؾاطشة لجػ اطفال الخياض , ييجف الى تؾفيخ اداة ؾياس صادقة وثابتة لؿياس ؾيؼ السؾاطشة 

( ابعاد وضع امام كل مشيا ميدان تقجيخ ٙ( فقخة , مؾزعة عمى )ٛٗ, تالف السؿياس برؾرتو الشيائية مؽ )
( ٖ,ٕ,ٔن تبعا لسزسؾن الفقخة )ثالث االبعاد ) يغيخ دائسا , يغيخ احيانا , ال يغيخ ( , وتكؾن االوزا

 ( . ٛٗ( درجة , اما الجرجة الكمية الجنيا ىي )ٗٗٔدرجة , وتكؾن الجرجة الكمية العميا لمسؿياس ىي )
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   تكافؤ  ين مجسهعات   بحث : 3-5
"يجب عمى السجخب ان يحاول عمى األقل تكؾيؽ مجسؾعات متكافئة ؼيسا يتعمق بالستغيخات ذات العالقة 

عمى ضبط الستغيخات ذات العالقة بيؽ  الباحثان ( . لحلػ حخصٜٖٛ،  ٜ٘ٛٔ)فان داليؽ ، بالبحث" 
 مجسؾعتي البحث وكسا يأتي :  

  ترتيب   ظفل  ين  خهته في   سيال  : 3-5-1
التختيب في السيالد بيؽ األخؾة مؽ العؾامل البيئية التي تؤثخ في الفخد وعمى نسؾه وتؾافقو فسؽ السعخوف 

( ٕٚ،  ٖٜٛٔان تختيب الظفل في األسخة لو أثار متعجدة عمى التكؾيؽ الشفدي واالجتساعي )معؾض ، 
تختيب الفخد في السؾلج  يختبط بتغيخ –وفي حجود مجتسعشا  –وذلػ ألن مؽ انساط التشذئة االجتساعية 

)لكؾن االبؽ الؾحيج ، األول ، الؾسط األخيخ( مؽ حيث مدتؾػ االىتسام والخعاية والخبخة في التخبية فزال 
عؽ تجخبة الظفل اثخ والدة طفل ثان وما يتختب عمييا مؽ مذاعخ وانعكاس ذلػ عمى العجيج مؽ 

 الخرائص السعخؼية والشفدية لؤلفخاد .
(، وبعج أن تؼ الحرؾل عمى معمؾمات كاؼية عؽ كل طفل مؽ خالل الخجؾع إلى ٛٙ،  ٖٕٓٓ)عمي ، 

باعظاء الظفل درجة واحجة اذ كان ان سجالت الخوضة وكحلػ مؽ خالل استسارة خاصة. فقج حجد الباحث
 تدمدمو السيالدؼ االول ، ودرجتيؽ اذا كان تدمدمو الثاني وىكحا .

  دابه القرب نرف شهر( :    عسر   زمشي مقاسا باألشهر )تم3-5-2
 ( .ٕٕٔٓ/ٕ/ٔبحداب اعسار األطفال باالشيخ ولغاية ) انقام الباحث

   تحريل   در سي  أل هين :  3-5-3
ان لغخض معخفة مجػ تكافؤ عيشة البحث في السدتؾػ التعميسي لمؾالجيؽ )األب ، األم( فقج اعتسج الباحث

 عمى عجد سشؾات دراسة األبؾيؽ 
  اريس(:  –باستخد م  ختبار )جه  نف   ذكاء  3-5-4 

باعتباره اختبارا مشاسبا لؿياس اليجف السخجؾ ولتؾفخ  األطفالتؼ اختيار اختبار )جؾد انف_ىاريذ( لحكاء 
مفتاح الترحيح الخاص باالختبار كسا يتسيد بخمؾه مؽ التعقيجات الفشية ويسكؽ لجسيؾر العامميؽ مع 

ولقج تؼ عخض االختبار عمى مجسؾعة مؽ  الخبخاء والسختريؽ ( ٚ،ٕٜٛٔمؽ استخجامو)عظية، األطفال
السخحمة العسخية وىحا االختبار مقشؽ عمى البيئة العخاؾية حرخا  ىحهالحيؽ اقخوا صالحية استخجامو عمى 

 (٘ٗ،ٕٗٓٓمحافغة نيشؾػ.)السخاد،
   تكافؤ في قيم   سه طشة : 3-5-5
ندــبة  ،، التحرــيل الجراســي لــالم لــؤلبتكــافؤ السجســؾعتيؽ فــي العســخ الدمشــي ، التحرــيل الجراســي أجــخؼ و 

  .( ٚججول رقؼ) إخؾتوالحكاء، تختيب الظفل بيؽ 

  سحدهبة  لسجسهعتين   تجريبية    سعياري و  قيسة   تائية و النحر  يبين   هسط   حدا ي  (7جدول )
 و  زابظة في   ستغير ت ذ ت   عالقة  لبحث

و دة    ستغير
   قياس

   سجسهعة   تجريبية
 ع+س               

   سجسهعة   زابظة
 ع+س           

قيسة)ت( 
   سحتدبة

 1.55 2.31 65.64 2.42 64.45 شهر   عسر
 1.59 3.64 13.45 4.11 13.75  رجة  ألب  تحريل   در سي 

 1.66 3.47 11.71 3.22 12.39  رجة م  تحريل   در سي  أل
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 1.77 12.2 118.5 11.9 112.5  رجة   ذكاء
 1.69 1.77 1.851 1.89 1.731  رجة ترتيب   ظفل  ين إخهته

 2.16= 1.15 > ( ومدتهى  ال ة26*قيسة )ت(   جدو ية عشد  رجة  رية )

وجــؾد فــخوق ذات داللــة غيــخ معشؾيــة بــيؽ السجســؾعتيؽ التجخيبيــة والزــابظة فــي  أعــالهيتبــيؽ مــؽ الجــجول 
  الستغيخات. ىحهالستغيخات ذات العالقة بالبحث. مسا يجل عمى تكافؤ السجسؾعتيؽ في 

   برنامج   تعليسي : 3-6
خبـخات مخظظـة "البخنامج بسفيؾمو العام يعشي خظة يمدم اتباعيا ، وبخنامج التخبية الخياضية ىـؾ مجسؾعـة 

( ،ومـؽ خـالل ٜٜٔ،  ٜٔٛٔيسارسيا السذتخكؾن ؼيو مؽ خالل الفعاليات الخياضية" .)صالح والتكخيتي ، 
(  ،  )الخـــؾلي، والذـــافعي ٕٗٔٓ( ، )الكاتـــب، ٕ٘ٔٓالجراســـة الشغخيـــة لمسخاجـــع العمسيـــة )قـــجورؼ ،وعبـــؾد،

( ٖٕٔٓ(  ، )الـــــــؾدؼ ،ٜٕٔٓ(  ،  )خظايبـــــــة ،ٕٕٔٓ(  ،  )التكخيتـــــــي ،ٕٙٔٓ(  ،  )مـــــــخوة ، ٜٕٓٓ،
ُحجَّدت مجسؾعة مؽ األلعاب الرغيخة وُعِخَضت عمـى ذوؼ الخبـخة واالخترـاص لسعخفـة صـالحية كـل لعبـة 

 لمغخض واليجف السخرص ليا ،ومجػ مالءمة ىحه األلعاب لمسخحمة العسخية لمعيشة .
الخيــاض ، وُعــِخَض عمــى ( لتشسيــة ؾــيؼ السؾاطشــة  لــجػ أطفــال ٕوبعــج ذلــػ ُوِضــَع بخنــامج تعميســي )السمحــق 

 .مجسؾعة مؽ ذوؼ الخبخة واالختراص في مجال العمؾم الشفدية والتخبؾية والتعمؼ الحخكي وطخائق 
وقج تزسؽ البخنامج الشذاط اإلدارؼ والتشغيسي واإلحساء، والقدؼ الخئيدي الستزسؽ الشذاط التعميسي )شخح 

لعـاب الرـغيخة( مـؽ قبـل األطفـال، وأخيـخا الشذـاط المعبة الرغيخة وعخضيا(، والشذـاط التظبيقـي )تظبيـق األ
 الختامي .

   خظة   زمشية  لبرنامج : 3-6-1
( دؾيقة، وبشاء عمى ذلػ استغخق تشفيح البخنامج ٖٓ( وحجة تعميسية ، زمؽ كل مشيا )ُٓٗقِدَؼ البخنامج إلى )

( دؾيقة ، أؼ ٕٓٓٔالتعميسي )( وحجات أسبؾعيا ، استغخق الؾقت الكمي لمبخنامج ٘ثسانية أسابيع، وبؾاقع )
ولغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٚ( ساعة لمبخنامج ، لحا نفحت السعمسة البخنامج  التعميسي لمفتخة مؽ ٕٓما يعادل )

ٔٛ/ٗ/ٕٕٓٔ 
 عرض   شتائج ومشاقذتها :  -4
الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في ؾيؼ ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية تؾجج فخوق     فرضية  ألو  : 4-1-1

 سشؾات.  ٙ-٘السؾاطشة لمسجسؾعة الزابظة ألطفال الخياض بعسخ 
ة في زابظ   ةلسجسهع يبين   هسط   حدا ي و النحر     سعياري و  قيسة   تائية   سحتدبة (6جدول )

 و  بعدي  قيم   سه طشة   قياس   قبلي
   ستغير

و دة 
   قياس

   قبلي
 ع+س               

   بعدي
 ع+س           

قيسة)ت( 
   سحتدبة

 قيسة
Sig 

 1.118 2.522 1.556 14.5 1.875 12.857  رجة  النتساء و  هالء  لهطن
 1.111 4.118 1.328 14.928 1.423 12.785  رجة   تدامح
 1.119 2.516 1.672 14.214 1.894 12.714  رجة   سبا رة
 1.111 4.554 1.222 14.571 1.118 12.642  رجة   تعاون 

 1.11 2.785 1.231 13.857 1.344 12.5  رجة   تر م   سستلكات   عامة
 1.121 2.881 1.416 14.142 1.416 13.142  رجة   شظام

 1.111 5.777 4.519 86.214 4.253 76.642  رجة قيم   سه طشة   كلي
 2.16= 1.15 >ومدتهى  ال ة( 13*قيسة )ت(   جدو ية عشد  رجة  رية )
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 ( ما يأتي:ٙيتزح مؽ الججول )
في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٕٕ٘.ٕ( ) النتساء و  هالء  لهطن) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖ)ت( الججولية  عشج درجة حخية )
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٛٔٔ.ٗ( )  تدامح) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٙٓ٘.ٕ( )  سبا رة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٗ٘٘.ٗ( )  تعاون ) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة  (٘ٛٚ.ٕ( )  تر م   سستلكات   عامة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖالججولية  عشج درجة حخية ) )ت(

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
بمغت ؾيسة )ت( الججولية  عشج في حيؽ  (ٔٛٛ.ٕ( )  شظام) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ الججولية  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖدرجة حخية )
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت(  (ٚٚٚ.٘)   كلي( )قيم   سه طشةلسؿياس بمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖالججولية  عشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
ذوات داللة معشؾية بيؽ متؾسط درجات الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في احرائية ىشاك فخوقا  أنوىحا يعشي 

تتحقق صحة وبيحا ولسرمحة الؿياس البعجؼ .  أطفال السجسؾعة الزابظةلجػ  مؿياس ؾيؼ السؾاطشة
الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية فخوق  وجؾدذيخ إلى ت والتي الفخضية األولى

ويعدو  سشؾات ولرالح الؿياس البعجؼ. ٙ-٘ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعة الزابظة ألطفال الخياض بعسخ 
تعسل عمى تعميؼ األطفال أشياء ذات  مؽ بخامج تعميسية األطفالماتقجمو رياض  سبب ىحا إلى الباحثان

بالخبخات اليؾمية لمظفل فزال عؽ اكتدابيؼ معشى وفائجة فاألنذظة التي يقؾمؾن بيا تكؾن عمى صمة 
العجيج مؽ الدمؾكيات والؿيؼ االيجابية والتي تؾثخ وبذكل ايجابي عمى حياتيؼ اليؾمية مؽ خالل إفيام 
األطفال وتؾعيتيؼ بسا ليؼ مؽ حقؾق وما عمييؼ مؽ واجبات وماـية ىحه الحقؾق والؾاجبات وتعخيفيؼ 

يؽ واألقارب واألصجقاء وكحلػ عمى التدامح والتعاون مؽ خالل بحؿيقة حقؾق اآلخخيؽ كحقؾق الؾالج
  .األنذظة التي تقجميا رياض األطفال ليؼ برؾرة عامة 
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  (7  جدول)
  تجريبية في   قياس  ةلسجسهع يبين   هسط   حدا ي و النحر     سعياري و  قيسة   تائية   سحتدبة 

 و  بعدي قيم   سه طشة   قبلي
   ستغير

و دة 
   قياس

   قبلي
 ع+س               

   بعدي
 ع+س           

قيسة)ت( 
   سحتدبة

 قيسة
Sig 

 1.111 8.972 2.68 19.428 1.116 13  رجة  النتساء و  هالء  لهطن

 1.111 8.135 2.224 18.785 1.519 13  رجة   تدامح

 1.111 11.711 2.233 19.714 1.325 12.285  رجة   سبا رة

 1.111 8.637 2.577 19.214 1.875 11.857  رجة   تعاون 

 1.111 7.357 2.711 19.285 1.719 13  رجة   تر م   سستلكات   عامة

 1.111 7.112 2.537 19.142 1.94 13.171  رجة   شظام

 1.111 11.473 11.94 115.571 4.719 76.214  رجة قيم   سه طشة   كلي

الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ في ؾيؼ ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية تؾجج فخوق     فرضية   ثانية: 4-1-2
 سشؾات. ٙ-٘السؾاطشة لمسجسؾعة التجخيبية ألطفال الخياض بعسخ 

 
 2.16= 1.15 >( ومدتهى  ال ة13*قيسة )ت(   جدو ية عشد  رجة  رية )

 ( ما يأتي:ٚيتزح مؽ الججول )
في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٕٜٚ.ٛ( )و  هالء  لهطن النتساء ) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖ)ت( الججولية  عشج درجة حخية )
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٖ٘ٓ.ٛ( )  تدامح) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٔٓٚ.ٓٔ( )  سبا رة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٖٚٙ.ٛ( )  تعاون ) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖعشج درجة حخية )
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٖٚ٘.ٚ( )  تر م   سستلكات   عامة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖ)ت( الججولية  عشج درجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
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في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية  عشج  (ٕٔٔ.ٚ( )  شظام) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ الججولية  ٙٔ.ٕ)  1.15وندبة خظا( ٖٔدرجة حخية )

 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 
في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٖٚٗ.ٔٔ) )قيم   سه طشة   كلي(لسؿياس بمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٔ.ٕ)  1.15( وندبة خظأٖالججولية  عشج درجة حخية ))ت( 
 .الؿياس البعجؼولرالح الؿياس القبمي والبعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا بيؽ 

ط درجـات الؿياسـيؽ القبمـي والبعـجؼ فـي ذوات داللـة معشؾيـة بـيؽ متؾسـاحرائية ىشاك فخوقا  أنوىحا يعشي 
 . أطفال السجسؾعة التجخيبيةلجػ  مؿياس ؾيؼ السؾاطشة

الؿياسيؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  احرائية فخوق  وجؾدذيخ إلى ت والتي تتحقق صحة الفخضية الثانيةوبيحا 
سـشؾات ولرـالح الؿيـاس  ٙ-٘القبمي والبعجؼ في ؾيؼ السؾاطشة لمسجسؾعة التجخيبية ألطفـال الخيـاض بعسـخ 

 البعجؼ.
ىحه الشتائج إلى فاعمية بخنامج األلعاب الرغيخة والحؼ كان لو الجور الكبيخ والفعال في ويعدو الباحثان 

تشسية وتعديد ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال السجسؾعة التجخيبية وذلػ مؽ خالل ماتزسشو البخنامج مؽ العاب 
ل تمػ األلعاب عمى استخاتيجيات تداعجىؼ في تشسية ؾيؼ صغيخة ىجفت إلى تجريب األطفال مؽ خال

السؾاطشة وذلػ  لسا احتؾاه البخنامج مؽ قرص حخكية شيقة يشجحب إلييا األطفال فزال عؽ ذلػ 
مجسؾعة مؽ األلعاب الحخكية واالجتساعية والتي عسمت عمى تشسية خيال الظفل وتغحية قجراتو الشفدية 

حؾار مع اآلخخيؽ والتعخف عمييؼ والتعبيخ عؽ رغباتيؼ وحاجاتيؼ الذخرية واالجتساعية وعؽ كيؽية أقامة 
والتي كان ليا األثخ االيجابي في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة عشج أطفال السجسؾعة التجخيبية، ولعل مازاد 

تباه يذعخون بجرجة اكبخ مؽ االن امؽ فاعمية بخنامج األلعاب الرغيخة بان أطفال السجسؾعة التجخيبية كانؾ 
واإلثارة والحؼ جعميؼ أكثخ حساسة ودافعية وقجرة عمى التعمؼ واالستفادة مؽ وحجات البخنامج التي قجمت 

 . إلييؼ
فــي الؿيــاس البعــجؼ لؿــيؼ السؾاطشــة ذات داللــة معشؾيــة  احرــائية تؾجــج فــخوق     فرضييية   ثا ثيية: 4-1-3

 سشؾات. ٘-ٙولرالح السجسؾعة التجخيبية ألطفال الخياض بعسخ 
 رجات  يبين   هسط   حدا ي و النحر     سعياري و  قيسة   تائية   سحتدبة  ين متهسظي (8جدول )

 بعدي  قيم   سه طشة  سجسهعتين   تجريبية و  زابظة في   قياس   
   ستغير

و دة 
   قياس

   سجسهعة   تجريبية
 ع+س               

   سجسهعة   زابظة
 ع+س           

قيسة)ت( 
   سحتدبة

 قيسة
sig 

 1.111 5.949 1.556 14.5 2.68 19.428  رجة  النتساء و  هالء  لهطن

 1.111 5.571 1.328 14.928 2.224 18.785  رجة   تدامح

 1.111 7.375 1.672 14.214 2.233 19.714  رجة   سبا رة

 1.111 6.19 1.222 14.571 2.577 19.214  رجة   تعاون 

 1.111 6.842 1.231 13.857 2.711 19.285  رجة   تر م   سستلكات   عامة
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 1.111 6.448 1.416 14.142 2.537 19.142  رجة   شظام

 1.111 8.616 4.519 86.214 11.94 115.571  رجة قيم   سه طشة   كلي

 2.16= 1.15 >( ومدتهى  ال ة26*قيسة )ت(   جدو ية عشد  رجة  رية )

 ( ما يأتي:ٛيتزح مؽ الججول )
في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٜٜٗ.٘( ) النتساء و  هالء  لهطن) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙ)ت( الججولية  عشج درجة حخية )
 .ولرالح السجسؾعة التجخيبيةفي الؿياس البعجؼ اكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٓٚ٘.٘( )  تدامح) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙعشج درجة حخية )

 .البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبية في الؿياسالججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية   (ٖ٘ٚ.ٚ( )  سبا رة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙعشج درجة حخية )

 .في الؿياس البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبيةالججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 
في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية  عشج  (ٜٓ.ٙ( )  تعاون ) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ الججولية  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙدرجة حخية )
 .في الؿياس البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبيةفيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 

في حيؽ بمغت ؾيسة  (ٕٗٛ.ٙ( )  تر م   سستلكات   عامة) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙ)ت( الججولية  عشج درجة حخية )

 .في الؿياس البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبيةاكبخ مؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 
في حيؽ بمغت ؾيسة )ت( الججولية  عشج  (ٛٗٗ.ٙ( )  شظام) لستغيخبمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -

( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ مؽ الججولية  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙدرجة حخية )
 .في الؿياس البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبيةفيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 

في حيؽ بمغت ؾيسة )ت(  (ٙٓٙ.ٛ) )قيم   سه طشة   كلي(لسؿياس بمغت ؾيست )ت ( السحدؾبة  -
( . ولسا كانت ؾيسة )ت( السحدؾبة اكبخ  ٙٓ.ٕ)  1.15( وندبة خظإٙحخية )الججولية  عشج درجة 

 .في الؿياس البعجؼ ولرالح السجسؾعة التجخيبيةمؽ الججولية فيحا يعشي وجؾد فخقًا معشؾيًا 

فـي الؿيـاس ة ذات داللـة معشؾيـ احرـائية فخوق  وجؾدذيخ إلى ت والتي تتحقق صحة الفخضية الثالثة وبيحا 
 سشؾات.ٙ-٘البعجؼ لؿيؼ السؾاطشة ولرالح السجسؾعة التجخيبية ألطفال الخياض بعسخ 

التي تزسشيا  األلعابالتي حرمت مؽ خالل  الذسؾل الكميعسمية إلى   ىحه الشتائج ويعدو الباحثان
احتؾتو مؽ العاب جسيمة ومذؾقة لؤلطفال بذقييا الحخكي واالجتساعي فزاًل  وما بخنامج األلعاب الرغيخة
أن الشذاط الحخكي لمظفل يعشي الحياة ، استكذاف الحات ،  عمى اعتبار أدائياعؽ التشؾع الكبيخ في 

احتخام ،  التعاون ،  التدامح،  الشغاماستكذاف البيئة السادية واالجتساعية السحيظة بالظفل ، الحخية ، 
الشذاط الحخكي يداىؼ في تشسية الظفل اجتساعيًا مؽ خالل اكتدابو لمعجيج مؽ  أن، فزال عؽ  السمكية

 وطشيا تفاعمو وتكيفو وتعاونو وانتسائو  إلىمسا يؤدؼ  األخالؾية والؾطشيةالسيارات االجتساعية والؿيؼ 
 . وكحلػ احتخامو لمسبادغ والقؾاعج ولمدمظة والؿيادة
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وضع برؾرة عمسية فزال عؽ كؾنو  بخنامج األلعاب الرغيخةأن  تمػ الشتائج إلى زاأي ويعدو الباحثان
 . األداءيستاز بالديؾلة والبداطة في 

 :و  سقتر ات  الستشتاجات و  تهصيات  -5
 االستنتاجات : 5-1
-ٙبعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض بعسخ)الرغيخة تظؾرا في تشسية  األلعابحقق بخنامج  -ٔ
 .ةالتجخيبيالسجسؾعة  ألطفالعشج السقارنة بيؽ الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ  سشؾات( ٘
( ٘-ٙبعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض بعسخ)تظؾرا في تشسية  رياض األطفالحقق بخنامج  -ٕ

 .الزابظةالسجسؾعة  ألطفالعشج السقارنة بيؽ الؿياسيؽ القبمي والبعجؼ  سشؾات
السجسؾعة التجخيبية  أطفاللجػ بعض ؾيؼ السؾاطشة في تشسية  الرغيخة األلعابتفؾق بخنامج  -ٖ

 مقارنة بالسجسؾعة الزابظة.

   تهصيات : 2 -5
ؾيؼ السؾاطشة لجػ االيجابي والفعال في تشسية  لتأثيخىا األطفالالرغيخة في رياض  األلعاباستخجام  -ٔ

 .( سشؾات٘-ٙأطفال الخياض بعسخ)
بسا يجحب انتباه  األلعاب ىحهالستاحة في تشفيح  األدواتالرغيخة مع استثسار  األلعابالتشؾع باستخجام  -ٕ

 برؾرة ايجابية. مسارسة ؾيؼ السؾاطشةويحثيؼ عمى  األطفال
ؾيؼ السؾاطشة  تشسيةمؽ اجل  األطفالدراسة مساثمة عمى عيشة اكبخ تذسل العجيج مؽ رياض  أجخاء -ٗ

 ( سشؾات٘-ٙلجػ أطفال الخياض بعسخ)

   سقتر ات: 5-3
العسل عمى تظؾيخ بخامج رياض األطفال مؽ خالل العسمية التخبؾية الستسثمة في غخس ؾيؼ  -ٔ

 السؾاطشة لجػ أطفال الخياض.
 تدويج رياض األطفال بسشغؾمة ؾيؼ السؾاطشة الرالحة وطخيقة تفعيميا. -ٕ
 ياتياتؾفيخ مشاخ تخبؾؼ يدؾده الؾعي بؿيؼ السؾاطشة يداىؼ في تظبيق عسمي لدمؾك -ٖ

   سرا ر
( : فعالية بخنامج إرشادؼ في تشسية بعض ؾيؼ السؾاطشة لجػ ٕٕٔٓالبرال ،إيشاس الديج سادات) .ٔ

سشؾات( بالسشاطق العذؾائية بسحافغة بؾرسعيج، مجمة كمية التخبية،  ٙ-ٗأطفال الخوضة مؽ )
 جامعة بؾرسعيج ، العجد الثاني عذخ.

يؼ والراوؼ، الغشي، عبج جشات البكاتؾشي، .ٕ  المعب عمى قائؼ بخنامج فاعمية(:ٕ٘ٓٓ)زكي إبخـا
 .مرخ السعاصخة، التخبية مجمة السؾاطشة، مفيؾم الخوضة طفل إلكداب

(: دور التشذئة األسخية في تخسيخ ؾيؼ السؾاطشة لجػ األطفال ، مقالة في ٕٛٔٓبيية ، بظاط ) .ٖ
 .ٔ، العجدٙمجمة األسخة والسجتسع، السجمج 

( : السخشج في األلعاب الرغيخة لكافة السخاحل الجراسية ، دار ٕٕٔٓ)التكخيتي ، وديع ياسيؽ  .ٗ
 الؾفاء ، اإلسكشجرية.

( : خرائص المعب الذائعة لجػ االطفال ذوؼ اضظخابات طيف التؾحج ٕٚٔٓحسجان , دمحم) .٘
 .(االندانية العمؾم) لالبحاث الشجاح جامعة مجمة, ٖٔ, السجمج  الستغيخات ببعض وعالقتيا

 (:التخبية الخياضية لؤلطفال والشاشئة دار اليازورؼ العمسية ،عسان.ٜٕٔٓأكخم )خظايبة،  .ٙ
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ألعاب كبيخة )االطار  –( :ألعاب صغيخة ٜٕٓٓالخؾلي، أميؽ أنؾر ، والذافعي ، جسال الجيؽ ) .ٚ
 السفاـيسي والتعميسي لؤللعاب( ،دار الفكخ العخبي .

يؼ، وأخخآن) .ٛ امج الكتخوني لتشسية بعض مفاـيؼ السؾاطشة (: فعالية بخنٜٕٔٓالجسؾقي ، أماني إبخـا
لجػ اطفال الخوضة ذوؼ صعؾبات التعمؼ، السجمة العمسية لكمية رياض األطفال، ، جامعة 

 (.ٗٔبؾرسعيج ،العجد)

(:  دور معمسات رياض األطفال الحكؾمية في تشسية ٕ٘ٔٓ، غالية بشت حامج بؽ شجيج)الخفاعي .ٜ
 (.ٙٔ(، العجد)ٖٗالتخبية جامعة، االزىخ ،السجمج) ؾيؼ السؾاطشة لجػ األطفال ،مجمة كمية

  مخكد ،ٔ،ط الدمؾكي باألنحخاف وعالقتيا السؾاطشة ؾيؼ ميجدات( :ٕ٘ٔٓ)  عمي ، زمدم .ٓٔ
 . الذارقة شخطة بحؾث

 الدخاج مجمة األطفال عشج السؾاطشة ؾيؼ تشسية في األسخة مداىسة(:ٕٛٔٓ)الدىخاء،فزمؾن  .ٔٔ
 .الجدائخ ،ٚ،العجد البؾاقي، أم ،جامعة السجتسع وقزايا التخبية في

 لجػ الحات مفيؾم ونسؾ الرغيخة باأللعاب الخياضي الشذاط(: ٕٚٔٓ)صؾلة طارق  .ٕٔ
 .ٕ،العجد بدكخة خيزخ دمحم جامعة الخياضة، لعمؾم التسيد مجمة الظفؾلة،

(: اساسيات السعايشة االحرائية، دار الذخوق لمشذخ، ٕٔٓٓطذظؾش، سميسان احسج ) .ٖٔ
 عسان.

( : مبادغ الؿياس والتقؾيؼ في التخبية ، الجار العمسية الجولية ٕٕٓٓالغاىخ ، وآخخون ) .ٗٔ
 ودار الثقافة لمشذخ ، عسان ، األردن .

 (: ذكاء األطفال مؽ خالل الخسؾم، دار الظميعة، بيخوت.ٕٜٛٔعظية، نعيؼ ) .٘ٔ

الخياضية (: البحث العمسي في التخبية ٜٜٜٔ)عالوؼ، دمحم حدؽ، وراتب، اسامة كامل  .ٙٔ
 , دار الفكخ العخبي، القاىخة.ٕوعمؼ الشفذ الخياضي، ط

(: اثخ بخنامج تجريبي مقتخح لاللعاب الرغيخة في تشسية بعض ٜٕٔٓعمي, وزان ) .ٚٔ
عشاصخ المياقة البجنية )قؾة , رشاقة , مخونة(, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة , جامعة دمحم 

 بؾضياف , السديمة.
، السكتبة الؾطشية ٔ(: مؾقع الزبط الشغخية والسفيؾم، طٖٕٓٓعمي، عبج الكخيؼ سميؼ ) .ٛٔ

 الكخدستانية، السؾصل

، تخجسة دمحم ٖ(: مشاىج البحث في التخبية وعمؼ الشفذ، طٜ٘ٛٔفانجاليؽ، ديؾبؾلج ب. ) .ٜٔ
 نبيل نؾفل واخخون، مكتبة االنجمؾ السرخية، القاىخة.

، مخكد الكتاب لمشذخ ٔ(: الؿياس السعخفي الخياضي ، طٕٔٓٓفخحات ، ليمي الديج ) .ٕٓ
 ،القاىخة

(:األلعاب الرغيخة واىسيتيا في تعمؼ ٕ٘ٔٓقجورؼ رافج ميجؼ، وعبؾد، سيا عباس) .ٕٔ
 االشكال الحخكية االساسية، كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة جامعة ديالى.

( : ؾيؼ االنتساء ودور السعخفة التخبؾية في غخسيا لجػ ٕٓٔٓقشجيل , دمحم متؾلي ) .ٕٕ
(, جامعة طشظا مخكد الجراسات ٔاالطفال الرغار , السؤتسخ العمسي الثاني عذخ , السجمج )

 السعخؼية , القاىخة.

(: كتاب األلعاب الرغيخة ، الظبعة األولى ،مظبعة ٕٗٔٓالكاتب ، عفاف عبجهللا ) .ٖٕ
 أوؼيدت ديالى ،العخاق .
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سؾاطشة، مجمة الدخاج (: اسيامات العسل التظؾعي في تخسيخ ؾيؼ الٕٛٔٓ)كؾنجة، سمسى  .ٕٗ
 (.ٚ, الجدائخ , العجد )ٕفي التخبية وقزايا السجتسع , جامعة سظيف 

 االنتساء عمى التخبؾية األلعاب باستخجام تعميسي بخنامج تأثيخ( : ٖٕٔٓ)عبجه أيسؽ ، دمحم .ٕ٘
 الخبيع قمب في الخياضة عمؾم الجولي العمسي السؤتسخ ، السجرسة قبل ما لظفل السؾاطشة وؾيؼ

 .أسيؾط جامعة ، الخياضية التخبية ،كمية العخبي
(: تظؾر اليؾية لمسخاىق العخاقي وعالقتو بجشدو وعسخه ٜٜ٘ٔدمحم، جاجان جسعة ) .ٕٙ

وحخمانو مؽ األب ومؾقع سكشي ، وعائمتو ، اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ، كمية التخبية ، ابؽ 
 رشج ، جامعة بغجاد، بغجاد.

 واأللعاب الحخكية باأللعاب بخامج استخجام (: أثخٕٗٓٓ)السخاد، نبخاس يؾنذ دمحم  .ٕٚ
سشؾات، ( ٘-ٙ) بعسخ الخياض أطفال لجػ االجتساعي التفاعل تشسية في والسختمظة االجتساعية

 اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة السؾصل.

 لمشذخ والتؾزيع . (: األلعاب الحخكية الرغيخة ،الفارابيٕٙٔٓمخوة، مازن أحسج ) .ٕٛ

 السدتمدمات التخبؾية ،العخاق. .ٜٕ
(:دراسة تحميمة لظبيعة المعب بيؽ المعب وتاثيخه في شخرية ٜٜٛٔالسرخؼ,وليج احسج) .ٖٓ

 .ٕاطفال الدادسة ,مجمة العمؾم /الظالب, دائخة التخبية والتعميؼ ,عسان , العجد

، دار الفكخ ٖوالسخاىقة، ط(: سيكؾلؾجية الشسؾ لمظفؾلة ٖٜٛٔمعؾض، خميل ميخائيل ) .ٖٔ
 الجامعي.

, دار السديخة ٙ(: مشاىج البحث في التخبية وعمؼ الشفذ، طٕٓٔٓممحؼ، سامي دمحم ) .ٕٖ
 لمشذخ والتؾزيع والظباعة، عسان، االردن.

(: أساسيات الؿياس والتقؾيؼ في العمؾم الدمؾكية، دار الذخوق ٕٗٓٓالشبيان ، مؾسى ) .ٖٖ
 لمشذخ والتؾزيع ، عسان .

(:عمؼ نفذ الشسؾ الظفؾلة والسخاىقة ,دار الكتاب الجامعي ٕٕٓٓاليشجاوؼ ,عمي فالح) .ٖٗ
 ,العيؽ , االمارات العخبية الستحجة.

(:مؾسؾعة فعاليات مشياج الخياضة السجرسية بالخسؾم ٖٕٔٓالؾدؼ عمي حديؽ) .ٖ٘
 ،شسذ لمشذخ واالعالم ،القاىخة.ٔالتؾضيحية،ط

 

  



 0207(، لسنة 3، العدد )71أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد جملة 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

5511 

 (1  سلحق )
 جامعة السؾصل

 لمبشات التخبيةكمية 
 قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة

 الجراسات العميا
 "  رياض ألطفال قيم   سه طشة"مقياس                     

 .............................. زرة   سربية   فاضلة 
( سشؾات ، وليحا الغخض ٘-ٙالخياض بعسخ ) أطفاللجػ  بعض ؾيؼ السؾاطشة ؾياس الباحثان  في نية 
لؿياس  ياتىحا السؿياس الحؼ يحتؾؼ عمى مجسؾعة مؽ الفقخات ، التي تسثل أنؾاعا مؽ الدمؾك أِعجّ فقج تؼ 

 . ؾيؼ السؾاطشة لجػ أطفال الخياض
عؽ تعميؼ ورعاية ىحه السجسؾعة مؽ األطفال في مخحمة )التسييجؼ( فال  السدؤولةبسا أنػ زميمتي السعمسة: 

الدمؾك الؾاردة في  أنؾاعتقؾمي بتحجيج مجػ عيؾر  أندرة مؽ خالل خبختػ ومالحغتػ ليؼ شػ أنػ قا
 جسيع فقخات السؿياس عشج كل طفل مؽ األطفال في ىحه السجسؾعة ، وباستخجام السؿياس لكل طفل 

فشزع  ( وكأن ىحا الدمؾك يحجث دائسا ،يسيد عمؼ العخاق وألؾانوعؽ الفقخة : ) اإلجابةأردنا  إذافسثال 
كأن الدمؾك يغيخ ولكؽ ليذ بذكل دائسي ،  إذا( أمام الفقخة في حقل )يغيخ دائسا( ، أما عالمة )
( أمام كأن الدمؾك ال يغيخ فشزع عالمة ) إذا( ، أما أحيانا( أمام الفقخة في حقل )يغيخ فشزع )

 الفقخة في حقل )ال يغيخ( .
 مؿياس ؾيؼ السؾاطشة ألطفال الخياض

 :………العسخ …………………………… الخوضة: ……………………… االسؼ : 
 :…………اسؼ لسعمسة    ٕٕٔٓتاريخ االختبار :    /   / …………………… الجشذ : 

 
 
  ألنتساء و  هالء  لهطن : قيسة -
 ال يظهر أ يأنايظهر  يظهر   ئسا   فقر ت ت
    يسيد عمؼ العخاق وألؾانو. ٔ

    يخدد الشذيج الؾطشي بحب وحساس. ٕ

    يفتخخ بخمؾز الؾطؽ وؾيادتو أمام زمالئو. ٖ

    يذعخ أن بمجه أجسل بمج في الجنيا. ٗ

    يفتخخ ويحب عمسو كثيخا. ٘

    ييتؼ بالسؾضؾعات التي تخص وطشو . ٙ

    يحذ بالظسأنيشة لسا يعيذو مؽ أمؽ في وطشو. ٚ

ٛ 
يخغب في استساع القرص التي تؤكج عمى حب الؾطؽ 

 أجمو.والتزحية مؽ 
   

   تدامح : قيسة -       
 ال يظهر أ يأنايظهر  يظهر   ئسا   فقر ت ت
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 :قيسة   سبا رة -       
 ال يظهر أ يأنايظهر  يظهر   ئسا   فقر ت ت
    رغبتو لمؿيام بالعسل مؽ أعساقو وعمى أتؼ وجو. ٔ

    العسل كفخيق واحج والسذاركة في كافة األنذظة ٕ

    يتجخل ألنياء الذجار بيؽ زمالئو. ٖ

    يقجم الشرح واإلرشاد لآلخخيؽ. ٗ

    يداعج زميمو عشجما يخػ أنو بحاجة لمسداعجة . ٘

    يخحب بدميمو الججيج في الخوضة ٙ

    يبادر بجسع القسامة ويزعيا في سمة السيسالت. ٚ

    يدأل عؽ زميمو عشجما يغيب ٛ

 :قيسة   تعاون  محهر -    
 ال يظهر أ يأنايظهر  يظهر   ئسا   فقر ت ت
ٔ 

يفزل أنجاز العسل بالتعاون مع زمالئو بجال مؽ أنجازه 
 بسفخده.

   

    يتعاون مع أصجقائو في المعب وإرجاع األلعاب إلى أماكشيا. ٕ

    ويفزل المعب مع السجسؾعة.يتعاون مع معمستو وأصجقائو  ٖ

    يتعاون مع زمالئو في السحافغة عمى نغافة صفو وروضتو. ٗ

    لجيو القجرة عمى التعاون بإيجابية مع األطفال. ٘

    يتعاون مع اآلخخيؽ لتقجيؼ السديج مؽ اآلراء ٙ

    يتعاون مع زمالئو في المعب الشغيف. ٚ

    السداعجة.يداعج أؼ طفل يظمب مشو  ٛ

 :لكات   عامةستقيسة   تر م   س -   

 ال يظهر يظهر أ يأنا يظهر   ئسا   فقر ت ت

    الخوضة وااللتدام بشغافة الرف. ججرانعجم الكتابة عمى  ٔ

    يحافع عمى نغافة الخوضة. ٕ

    يحافع عمى الكتب السجرسية ٖ

    يحدؽ التعامل مع زمالئو الحيؽ يختمف معيؼ. ٔ

    يغيخ االحتخام لسؽ يتعامل معو في كل الغخوف ٕ

    يتحيد لدميمو حتى إن كان ىؾ السخظئ. ٖ

    يدامح صجيقو إذا قابمو باإلساءة. ٗ

    يتقبل آراء اآلخخيؽ ويشاقذيؼ فييا ٘

    يعتحر لدميمو عشجما يخظأ بحقو. ٙ

    يحل السذكالت بجون عشف ٚ

    الذعؾر بالسحبة والسؾدة تجاه زمالئو. ٛ
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 ال يظهر يظهر أ يأنا يظهر   ئسا   فقر ت ت

    السحافغة عمى السخافق الرحية بالخوضة. ٗ

    تالفيا.إالسحافغة عمى السقاعج الجراسية وعجم  ٘

    قظفيا. ي والييتؼ بالشباتات في حجيقة الخوضة  ٙ

    صشبؾر السياه في الخوضة بعج فتحو. غمق ٚ

    يعبخ عؽ مذاعخ االحتخام والخعاية نحؾ السستمكات العامة. ٛ

 :قيسة   شظام -   
 يظهرال  يظهر أ يأنا يظهر   ئسا   فقر ت ت

    الحزؾر في الؾقت السحجد لمخوضة. ٔ

    .مكانيايعيج تختيب األدوات السبعثخة ليزعيا في  ٕ

    يتبع قؾاعج ونغام الرف في الخوضة. ٖ

    يأخح دوره في المعب دون مذاجخات مع زمالئو. ٗ

    .ليات دون إىسال أو تخاخِ ؤو ييتؼ بتشفيح الؾاجبات والسد ٘

    ألنياء الشذاط السظمؾب مشو. بانتغاميعسل  ٙ

    .امشغسة ويحافع عميي وأدواتوييتؼ  بكتبو  ٚ

    داخل الخوضة.  ؽوالقؾانييتباع األنغسة إيحخص عمى  ٛ
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 (ٕالسمحق)
 جامعة السؾصل

 لمبشاتكمية التخبية 
 قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضة

 الجراسات العميا
 
   رياض" طفالأ(  دى   رغيرة) أل عاب  رنامج جشة   سحكسين و  سخترين  هل صال ية    ستبيان"

 …  سحترم …………………………  الستاذ   فاضل 
باأل عاب   رغيرة في تشسية بعض قيم   رنامج مقترح ثر  ستخد مأ " بـ "بـ جخاء البحث السؾسؾم إفي الشية 
ونغخا لسا تتستعؾن بو مؽ خبخة ودراية في مجال  "( سشؾات ٘-ٙبعسخ )   رياض أطفال دى    سه طشة

البخنامج الخاص رأيكؼ حؾل صالحية  بيانيخجى  والتعمؼ الحخكي والشفدية  طخائق التجريذ والعمؾم التخبؾية
بسعجل وحجة تعميسية ( ٓٗ)ثسانية أسابيع يذتسل عمى ، عمسا أن مجة البخنامج التعميسي  باأللعاب الرغيخة

( دؾيقة . وبيحا يربح معجل ٖٓتعميسية في األسبؾع الؾاحج ، مجة الؾحجة التعميسية الؾاحجة )( وحجات ٘)
ضافة أو إ( دؾيقة . لحا يخجى تحجيج ما تخونو مشاسبا وما تقتخحؾن مؽ ٕٓٓٔالؾقت الكمي لمبخنامج السعج )

 تعجيل ليحه البخامج. 
 …معشا  تعاونكؼشاكخيؽ … 

   رغيرةتتأ ف من  أل عاب تعليسية ألطفال   رياض نسهذج  ه دة      
 

   تاريخ : 
 طفال وطفلة   14عد    تالميذ : 

 رقم   درس :  
  قيقة 31زمن   درس : 

   درس : أ د   
 . التعخف عمى ؾيسة حب الؾطؽ وتشسية الخوح الؾطشية -
 الجساعية والفخدية .مداعجة التالميح عمى استغالل جسيع قجراتيؼ لمسذاركة في األنذظة  -

جز ء أ
 تعليسات تشظيسية مشهجية   تذكيل   سحتهى    درس

   تسهيدي 
(7 )     
دخؾل السمعب برؾرة مشتغسة    2

 واالصظفاف والؾقؾف عمى خط واحج 


 
والؾقؾف في االىتسام بالؾقفة 
 خط واحج مشتغؼ 
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5   
 قرة حخكية )إلى السجرسة( 

)وقؾفا( السذي أماما مع تحخيػ  -
الحراعيؽ في اتجاىات مختمفة 
 )االستيقاظ صباحا وتسخيشات الرباح( 

)وقؾفا( ثشي الجحع أماما أسفل مع  -
تحخيػ اليجيؽ أمام الؾجو والخأس)غدل 

 الؾجو(.
)وقؾفا( ثشي الحراعيؽ ومجىسا عاليا  -

 )ارتجاء السالبذ( 
 )وقؾفا( السذي أماما )حسل الكتب(  -
)وقؾفا( ثشي الجحع أماما أسفل  -

 )التقاط الشفايات التي في االرض( 

 حــــخ
سخد القرة بأسمؾب سيل  -

 وشائق 

اشتخاك السعمؼ مع األطفال  -
 في تظبيق وقائع القرة 
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 جز ء 
 تعليسات تشظيسية مشهجية   تذكيل   سحتهى    درس

 يس  رئ
21      
2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8    

شرح   لعبة   رغيرة )علسي  -
 :   عر ق(

يقدؼ الرف عمى فخيقيؽ يخمي السجرب 
بخمي كخات صغيخة ممؾنة في الداحة 
وعشج سساع الرافخة يقؾم الفخيقيؽ 
بجسع الؾان الكخات السظابقة أللؾان 
العمؼ العخاقي .الفخيق الفائد ىؾ الفخيق 
 الحؼ يجسع األلؾان الرحيحة لمعمؼ

 دون خظأ. 
 
 تظبيق المعبة الرغيخة. -

  
  
  
  
           

جسع نتباه التالميح إلى إلفت 
الكخات ذات األلؾان السظابقة 

 لمعمؼ العخاقي.

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   

شرح   لعبة   رغيرة )محافظاتي  -
   حبيبة(

 محافظاتي   حبيبة( 
يقدؼ الرف إلى فخيقييؽ يعظي 

كل العب مؽ كل فخيق اسؼ السجرب 
محافغة مؽ محافغات العخاق، تكؾن 
أسساء محافغات الفخيق األول مذابية 
لسحافغات الفخيق الثاني، وعشج سساع 
الرافخة يشادؼ السعمؼ عمى اسؼ 
محافغة معيشة عمى سبيل السثال 
بغجاد، يشظمق الالعب مؽ كل فخيق 
الحؼ يحسل اسؼ بغجاد  بالخكض وعشج 

الشياية يخفع ذراعو  وصؾلو إلى خط
عاليا ويشادؼ بغجاد  . يفؾز الفخيق 
الحؼ يرل العبؾه أواًل وتعّج الشقظة 
ممػية في حالة ركض العب يسثل 

 محافغة ثانية .
 
 تظبيق المعبة الرغيخة. -

  
  
  
  
  
      

داء المعبة برؾرة أاالىتسام ب
سخيعة، لكي تديج مؽ نذاط 

 األطفال وحساس 

   االصظفاف بعج نياية األلعاب  -  ختامي 
   التأكيج عمى الخخوج برؾرة
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الخخوج مؽ السمعب برؾرة مشتغسة  -  3
إلى قاعة الجرس مع تخديج شعار "نحؽ 

 عاليا يؾم الجياد" … جشج لمبالد 

  
  
  
 

مشتغسة دون أن يعخقمؾا بعزيؼ 
، مع تخديج الذعار  بعزا

 برؾت عال
 


