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  ـ التعريف بالبحث 1

   المقدمة واهمية البحث 1-1

تعد مرحلة الطفولة من اهم مراحل النمو في حياة االنسان، اذ تلعب هذه المرحلـة               
ـ 17دورا  كبيرا في رسم المالمح االساسية للطفل في المستقبل، ولقد اولت ثورة   تموز 30 

تها في غرس المبادئ والقيم االصيلة لخلق جيـل         المجيدة الرعاية الشاملة لهذه المرحلة الهمي     
حفظـه اهللا   (، وقد احتضن الرئيس القائد صدام حسين      )2 ،   1986بحري وآخرون ،  (المستقبل  
الطفولة وخصها برعاية متميزة في كل المجاالت مؤكدا على ضرورة تـوفير لعـب              ) ورعاه

مؤكداً على ان اللعبة حيـاة      االطفال وما ينمي عقل الطفل العراقي ويخلق الحس العلمي لديه،           
. كاملة ومتكاملة وتنمي الخيال لدى الطفل النه بدون خيال ال يمكن ان يكون هناك اختـراع               

ولدخول عالم الطفولة ال بد ان نتعرف على اسرار هذا العالم وان            ). 1981،1جريدة الثورة،   (
من فهم سلوك األطفال    لذا ال بد ان ندرس عالم الطفولة لكي نتمكن          ’ نحاول ان نعالج مشاكله   

على ان فهم سلوك االطفال يمكننا من تقويم كـل          ) 1970كونجر  (في هذه المرحلة حيث اكد      
واحد من االطفال فيما اذا كان موقع الطفل متقدما ام متأخرا ام طبيعيا القرانه الذين ينتمـون                 

ين وذلك لكـون    الى الفئة العمرية نفسها، كما تمكننا من ان نفهم وبشكل واضح سلوك الراشد            

  
  

  فاعلية برنامج مقترح بااللعاب التعاونية في تقليل 
  السلوك العدواني لدى اطفال ما قبل المدرسة

  
  بيرفان عبداهللا محمد سعيد المفتي. م.م
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بعض المشكالت التي يعاني منها بعض الراشدين تمتد جذورها الى سـنوات طفولتـه ومـا                
  ) 13-12 ،1970كونجر، (تعرض اليه خاللها من مشاعر العجز او النقص 

وخالل السنوات االولى من عمر الطفل تبرز دور االسرة في تطوير شخصية الطفل             
كما انها تساعده في تكوين المعايير التي تفرضها انماط         .واتباع اساليب سليمة في تربية الطفل     

 1981الـسيد ،    (الثقافة السائدة في المجتمع فهي وسيلة المجتمع في الحفاظ علـى معـاييره              
كما تأتي دور الحضانة مكملة لدور االسرة لسد الثغرة او القصور نتيجة انشغال احد              ) 188،

 لعدم االنسجام بين االبوين اذ ان هـذه المـشكالت           الوالدين او كالهما بالعمل خارج البيت او      
التي يتعرض لها االطفال في فترات نموهم تحتاج الى حل لكـي ال تـزداد وتتحـول الـى                   

اذ تعد العدوانيـة لـدى      . اضطرابات نفسية ومن هذه المشكالت مشكلة العدوانية لدى الطفل        
مر وهو ليس قوة تدميرية كمـا       االطفال الصغار سلوكا طبيعيا خالل السنوات المبكرة من الع        

، )1997،10العبيدى،  .( يرى البعض فهي تمثل على االغلب محاوالت للحصول على اهداف         
فالعدوان في هذه الحالة نمط من انماط السلوك الضروري لتكيف شخصية الفرد للمجتمع الذي              

انفعـال  يعيش فيه وهو يعبر عن حيويته ويتجلى فيما يبديه الصغير من عمل او شـعور او                 
  ).1988،480هرمز وابراهيم ،(ايحابي يوجهه ضد المجتمع 

      ومن الجدير بالذكر ان السلوك العدواني يتأثر بنوع االلعاب التي يشاهدها او يمارسـها              
الطفل، فاللعب جزء ال يتجزأ من حياة الطفل اذ يقضي طفل ما قبل المدرسة معظـم وقتـه                  

  )1997،15لعبيدي ، ا.(باللعب فهو ينمو ويتعلم من خالله
        كما يعد اللعب سلوكا فطريا وحيويا في حياة الطفل فبواسطته يعبر الطفل عن طريقته              
في التفكير والتدليل واالسترخاء والتذكر واالبداع وتمثيل العالم الخارجي وتفهمه، انـه فـي              

  )1981،1سيلد ،(الواقع الحياة ذاتها 
 اللعب طريقة فعالة في تعليم االطفال وهذا        لذا فقد اتخذت مؤسسات رياض االطفال     

يحتاج الى تهيئة العاب هادفة تقود الطفل الى تكوين االستعدادات وتطوير المهارات وتعزيـز              
ومن هنا تكمن اهمية البحث في الكشف عن اثر برنامج مقتـرح  . الخبرات وتجديد المعلومات 

  .ال ما قبل المدرسةبااللعاب التعاونية في تقليل السلوك العدواني لدى اطف
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   مشكلة البحث1-2

يعد النشاط الحركي في مؤسسات رياض االطفال مهمة في تحقيق النمـو الكامـل              
للطفل اذا ما احسن استخدامه وعلى الرغم من العناية التي توليها هذه المؤسسات بالطفـل االّ                

جـدت ان االلعـاب   ان الباحثة الحظت وجود ثغرة في البرامج الخاصة بالنشاط الحركي اذ و      
التي تتضمنها هذه البرامج هي العاب عامة تهدف الى المام الطفل ببعض االلعاب الرياضـية               
دون التركيز على تنمية جانب محدد لذا كان ال بد من تقديم برنامج مقترح بااللعاب التعاونية                

  .تعمل على تعمل على تهذيب الغرائز العدواينة عند الطفل في هذه المرحلة
نستطيع ان نقول بان هذه االلعاب التعاونية تعمل على الحد من الروح العدوانية             لذا  
  ).185 ، 1980الغبرة ، (عند االطفال 

  
   هدف البحث3 ـ 1
 الكشف عن فاعلية برنامج مقترح لاللعاب التعاونية في تقليل السلوك العدواني لـدى                

  .اطفال ما قبل المدرسة
  

   فرضا البحث4ا ـ 

ـ 1 ـ 4  د فرق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبـار   وجو1 
  البعدي في تقليل السلوك العدواني الطفال مجموعتي البحث وبشكل عام 

 وجود فرق ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين اطفال مجموعتي البحث 2 ـ  4 ـ  1
موعة التجريبية الذين تعلمـوا علـى       في تقليل السلوك العدواني ولمصلحة اطفال المج      

  . وفق البرنامج المقترح بااللعاب التعاونية  
  
   مجاالت البحث5 ـ 1

  .سنوات ) 6 ـ 5( عينة من اطفال روضة الرياحيين بعمر :  المجال البشري1 ـ 5ـ  1 
   .2001/ 12 / 29 ولغاية 2001 / 12 / 5للفترة من :  المجال الزماني2 ـ 5 ـ 1 
  .قاعة روضة الرياحيين في محافظة نينوى:  المجال المكاني3 ـ 5 ـ 1 
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   تحديد المصطلحات6 ـ 1
وهي االلعاب االجتماعية والذي يلعب فيه ) 1987ميلر،(عرفه : االلعاب التعاونية1 ـ  6 ـ  1

الطفل مع االخرين ويتعاون معهم ويمكننا ان نعبر عنها بانها مجموعة االلعاب التي يتم تقاسم               
   )216 ، 1987ميلر ، . (النشطة او تحديدها وتقبلها وفقاً لقواعد معينةالدمى وا

  

  : السلوك العدواني2 ـ 6 ـ 1

بانه سلوك يهدف الى الحاق الضرر او االذى ببعض          ) "Leobardليوناردو  (عرفه  
  )29 ، 1990العزازي ، ." (االشخاص او االشياء

سـلوك هجـومي   "هو  )J. J. Rondalph othersروندالف وآخرون  (كما عرفه 
باإلضافة الى انه سلوك شخصي تخريبي وهدام للذات وفي اغلى االحيان والحاالت             واعتدائي

 & Robdalph( ." يؤدي هذا السلوك الى إلحاق اضرار مادية بالغة وجسيمة في الممتلكات

others , 1982,260  (  

  

  : اطفال ما قبل المدرسة3 ـ 6 ـ 1

طلح يطلق على االطفال قبل التحاقهم بـسن المدرسـة          بانه مص ) 2000المفتي( عرفه
  ).13 ،2000المفتي ، . ( والتي تنحصر اعمارهم بين السنة الرابعة واالقل من السنة السادسة

  

  . ـ االطار النظري والدراسات السابقة2

   االطار النظري1 ـ 2

  : اللعب1 ـ 1ـ 2

ما هو احدى ادوات الـتعلم  يعد اللعب من احدى المفردات الرئيسية في عالم الطفل ك 
اكتساب الخبرة لذلك تعتبر لعبة الطفل من منظور علماء النفس والتربية ورقـة فـي غايـة                 
االهمية في ملف الطفولة، لذا يعد اللعب مدخل اساسي لنمو الطفـل مـن الجوانـب العقليـة                  

    )5 ، 1998المصري، . ( والجسمية واالجتماعية واالخالقية واالنفعالية واللغوية
واللعب عند االطفال يختلف باختالف مراحل النمو فطفل ما قبل المدرسة يميل الى             

 االلعاب التعاونية، فاللعب االجتماعي يبدو       االلعاب الجماعية او التي تسمى اللعب االجتماعي      
واضحا في السنة الرابعة او الخامسة من العمر فنشاهد االطفال يخططون النفسهم فيختارون             
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ي يريدونها ويبحثون عن رفاق يشاركونهم اللعب ويلعبون على شـكل مجموعـات             اللعبة الت 
   ) 38 ، 1981الطائي ، . ( صغيرة

وتكمن اهمية االلعاب التعاونية بان التحدي ال يتم وجهاً لوجه مع العب آخر ولكـن            
     من خالل العمل سوية فتجعل الطفل يعمل افضل ما لديه والمتعة تكمن فـي العمـل نفـسه                        

 )Kolsbun & Kolsbun, 1996, 2(   كما ان الطفل من خالل االلعاب التعاونيـة يـتعلم ،
  .نوع من انواع التربية االجتماعية

  
   السلوك العدواني2 ـ 1ـ  1

العدوان في كثير من االحيان استجابة طبيعية لدى االطفال الصغار، حيث نالحظه بكثرة على              
لى حماية آمنة او سعادته او فرديته او محاولة         شكل غضب وصراخ يعبر عن حاجة الطفل ا       

ويتفاوت االطفال في اسلوب تعبيـرهم      . لتذليل العقبات التي تواجهه او تقف في سبيل رغباته        
عن العدوان فنالحظ ان اطفال ما قبل المدرسة يظهرون سلوكهم العدواني عن طريق االعتداء              

 ميالً الى ان ينتزعوا من االطفال االخرين        البدني او اللفظي وهم اكثر من االطفال االكبر سناً        
  ). 219، 2000الزعبي، ( العابهم وممتلكاتهم 

  :وهناك نظريات عديدة فسرت السلوك العدواني البشري منها
  : ـ النظرية البايولوجية1

يعتقد اصحاب هذه النظرية بان العدوان اساسه بايولوجي وقد يحدث نتيجـة خلـل              
ي حيث يؤدي هذا الخلل الى اضطرابات وظيفية فـي الـشحنات           فسيولوجي في النظام العصب   
  )5 ، 1985البكور ،(الكهروعصبية عند االنسان 

  : ـ نظرية التحليل النفسي2
تؤكد هذه النظرية ايضاً على ان العدوان اساسه بايولوجي، فنظريـة فرويـد تعـد               

تتجمـع الغرائـز فـي      الغرائز اساساً لها، فالغريزة هي القوة المحركة لكل سلوك االنسان و          
غرائز الحياة وغرائز الموت فتهدف غرائـز الحيـاة الـى           : صنفين بغض النظر عن عددها    

الحفاظ على كل من الفرد والجنس عن طريف اشباع الحاجات وترمي الى النمـو والتطـور                
  ) 31 ،1983شلتز ،(والى نوع الطاقة النفسية التي تظهر في غرئز الحياة فهي الدافع الحيوي 

 غرائز الموت او ما يسميها فرويد غرائز التدمير فهو يجد بان الـشخص لديـه                اما
ومن المشتقات الهامة لغرائـز المـوت الباعـث العـدواني           . رغبة ال شعورية في ان يموت     
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فالعدوانية تعني تـدمير الـذات وقـد اتجهـت الـى الخـارج نحـو موضـوعات بديلـة                    
  )1981،29غالب،(

سي ان وجود دافع عدواني بـسيط لـدى االنـسان           عموماً يرى منظرو التحليل النف    
  )71-70 ، 1975ستور ، . (ضرورة ال بد منها لكي ينمي االنسان استقالليته

  :ـ النظرية االيثولوجية3
ينظر اصحاب هذه النظرية الى العدوان بانه غريزة من الغرائز الطبيعية وبهذا تتفق             

ان الىالغرائز ولقد اتفق علماء النفس الى       هذه النظرية مع نظرية التحليل النفسي في رد العدو        
ارجاع العدوان الى العامل الوراثي العدوان رغم انه ينشأ كقـوة فطريـة االّ ان االسـتجابة                 
العدوانية تكون مرهونة بالوراثة، فالفرد يرث من جيناته ما قد يؤثر في نموه اذ تمده بجهـاز                 

  )35 ، 1997العبيدي، . (عضلي قوي يساعده علىالمقاتلة
  :ـ نظرية فرض االحباط ـ العدوان4

ينظر اصحاب هذه النظرية بان السلوك العدواني ماهو اال رد فعل نموذجي لالحباط             
بان العدوان الذي ينتج عن االحباط يزداد كلما زاد االحباط وتكرر حدوثه            ) دوالرد(فقد فسر   

  )Lindgten ,1973, 435(فاذا ما منع االنسان من تحقيق هدف ضروري له شعر باالحباط 
فقد وضح بان االحباط قد يسببه العدوان اوال يسببه بحـسب الظـروف             ) ميلر(اما  

. والن االنسان قد يعتدي حتى من دون وجود االحباط وقـد يـصاب باالحبـاط وال يعتـدي                 
)Lazarus, 1976,78 –82(  
  : ـ نظرية التعلم االجتماعي5

ك اجتماعي متعلم يتعلمه الفرد عن طريـق        ترتكز هذه النظرية على ان السلوك العدواني سلو       
  )Bandura,1973,18. (النمذجة أي عن طريق مشاهدة غيره يقوم بارتكاب العدوان

  
   الدراسات السابقة 2 ـ 2

  )1994 هنتز وآخرون( دراسة 1 ـ2 ـ 2
  ".االلعاب التعاونية، طريقة لتعديل السلوك العدواني والسلوك التعاوني لدى االطفال " 

دراسة الى التحقق من اثر استخدام االلعاب التعاونية والتنافسية على السلوك التعاوني            هدفت ال 
  .والعدواني لدى االطفال
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 طفالً من اطفال الرياض بعمر 70استخدم النهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من 
وتـضمنت ادوات البحـث،   . سنوات بوالية نيفادا بالواليات المتحـدة االمريكيـة  ) 5 ـ  4(
استخدام مقياس لقياس السلوك العدواني لدى االطفال ـ ومقياس لقياس درجة التعاونية لـدى   (

االطفال، ومجموعة من االلعاب التعاونية اخذت من شركة االلعاب ومجموعة مـن االلعـاب              
  ).التنافسية تتضمن اجراء المسابقات وتحديد الفائز

  . احصائيةكوسائل) الوسط الحسابي والنسبة المئوية( واستخدام 
  :واظهرت النتائج االتي

  ان االطفال الذين استخدم معهم االلعاب التعاونية سجلو درجات عالية في مقياس  -1
  في السلوك العدواني لدى االطفال ) تعديل(         التعاونية وتناقص كبير 

  ان االطفال انفسهم حين تستخدم معهم االلعاب التنافسية يسجلون درجات عالية في  -2
  .في السلوك التعاوني لدى االطفال) تناقصاً(    مقياس العدوانية وانخفاضا     

  قابلية االطفال الى تعديل عدوانيتهم اذا ما تم ارشادهم وتوجيههم من المعلمين حينها -3
  .                      تتناقص عدوانيتهم ويرتفع سلوكهم التعاوني

  )64 ، 1997العبيدي ،                        (                                           
  )1997العبيدي ( دراسة 2 ـ 2 ـ 2

  )". التمهيدي(اثر استخدام االلعاب والقصص في تعديل السلوك العدواني لدى اطفال الرياض " 
هدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام االلعاب والقصص في تعديل السلوك العـدواني              

  ). اض ، التمهيديلدى اطفال الري
طفالً وطفلة ثم    ) 14(وتكونت عينة البحث من     . استخدمت الباحثة المنهج التجريبي   

طفالً ) 8(تقسمهم الى مجموعتين تجريبية وضابطة، حيث بلغ عدد اطفال المجموعة التجريبية 
ـ     . طفالً وطفلة ) 6(وطفلة بينما بلغ عدد اطفال المجموعة الضابطة         ى وتم تنفيذ البرنـامج عل

اسابيع بينما مارست المجموعة الضابطة اللعب الحر       ) 8(المجموعة التجريبية فقط على مدى      
  . في الدرس التقليدي للروضة

  ).مقياس السلوك العدواني (وتضمن اداة  البحث 
الوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، معامل االرتباط ، اختبـار           (           واستخدمت  

  . ة  كوسائل احصائي) ) ت(
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   -: وتوصلت الدراسة الى االستنتاجات االتية 
  وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجة السلوك العدواني بين مجموعتي  -1

  .       البحث ولصالح المجموعة التجريبية
  وجود فوق ذات داللة احصائية في متوسط درجة السلوك العدواني بين االختبارين -2

  .لدى اطفال المجموعة التجريبية ولصالح االختيار البعدي        القبلي والبعدي 
  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجة السلوك العدواني بين  -3

  .        االختبارين القبلي والبعدي لدى اطفال المجموعة الضابطة
  .استخدام االلعاب له اثر في تعديل السلوك العدواني -4

  )100 – 1 ، 1997العبيدي ،                                     (                         
   ـ اجراءات البحث 3

  

  : منهج البحث1 ـ 3

  .استخدام المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث
  
  : مجتمع البحث وعينته2 ـ 3

المسجلين ) التمهيدي  ( تم اختيار مجتمع البحث عمدياً من اطفال روضة الرياحيين          
سنوات والبالغ عددهم ) 6 ـ 5( ممن تتراوح اعمارهم ما بين 2002 ـ 2001الدراسي للعام 

طفالً وطفلة وتم تقسيمهم بصورة عشوائية الى مجموعتين المجموعة االولى بلغ عددهم            ) 34(
  .طفال وطفلة) 16(طفال وطفلة بينما بلغ عدد افراد المجموعة الثانية ) 18(

لعدوانيين فقد طبق المقياس علـى المجموعـة        ولكي نتوصل الى تشخيص االطفال ا     
  .طفال وطفلة ليكونو المجموعة التجريبية) 12(االولى وفرز منها 

طفال وطفلة ليكونوا المجموعـة     ) 10(وكذلك طبق المقياس على المجموعة الثانية وفرز منها         
ي النهـائي   الضابطة ويمثل المجموعتين التجريبية والضابطة عينة البحث وبهذا بلغ العدد الكل          

  .طفال وطفلة) 22(لعينة البحث 
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  : تكافؤ مجموعتي البحث3 ـ 3

        لكي نستطيع ارجاع الفروق الى العامل التجريبـي يجـب ان تكـون المجموعتـان               
التجريبية والضابطة متكافئتان تماما في جميع الظروف والمتغيرات عدا المتغيـر التجريبـي             

وعليه تم عمليـة    )35 ،   1995العنبكي ،   ( دون الضابطة    الذي يؤثر في المجموعة التجريبية    
  :التكافؤ بين مجموعتي البحث في جميع المتغيرات ذات العالقة بالبحث وكاالتي

  )تم حسابه القرب نصف شهر ( العمر الزمني مقاسا بالشهر 1 ـ 3ـ 3
  )تم حسابه القرب سم( الطول مقاسا بالسنتيمتر 2 ـ 3ـ 3
  )تم حسابه القرب نصف كغم(الكيلوغرام  الوزن مقاسا ب3 ـ 3ـ 3
ـ 3 الترتيب في الميالد بين االخوة من العوامل :  ترتيب الطفل بين اخوته في الميالد4 ـ  3 

البيئية التي يؤثر على الفرد وعلى نموه وتوافقه فمن المعروف ان ترتيب الطفل في االسرة له                
، وبعد ان تم الحصول )72 ، 1983معوض ، (آثار متعددة على التطوين النفسي واالجتماعي 

على المعلومات الكافية عن كل طفل، فقد حددت الباحثة باعطاء الطفل درجة واحدة اذا كـان                
  )76 ، 1997العبيدي ، ( تسلسله الميالدي االول ودرجتين اذا كان تسلسله الثاني وهكذا 

تكافؤ عينة البحث لغرض معرفة مدى ): االب ـ االم ( المستوى الدراسي لالبوين 5ـ 3ـ 3
فقد اعتمدت الباحثة على عدد سنوات الدراسـة  ) االب ـ االم (في المستوى التعليمي للوالدين 

  ).1(وكما موضح في الجدول . لالبوين
  )1(الجدول 

  يوضح درجات مستوى التحصيل الدراسي لالبوين مقاسا بالدرجة
المستوى 
  التعليمي

يقرأ   امي
  ويكتب

عدادية او اال  المتوسطة  االبتدائية
  مايعادلها

  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  المعهد

عدد سنوات 
  صفر  الدراسة

  
3  
  
  

  
6  

  
9  

  
12  

  
14  

  
16  

  
18  

  
21  

  )100 ، 1995العبيدي ،                                                                  ( 
  
) 1997العبيدي  (السلوك العدواني تم قياسها باستخدام مقياس :  السلوك العدواني6 ـ  3 ـ  3

  .ويتألف من مجموعة من االسئلة يتم مالحظتها من قبل المعلمة
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  يوضح التكافؤ لجميع متغيرات البحث) 2(والجدول 
  )2(الجدول 

  يوضح داللة الفروق بين مجموعتي البحث في المتغيرات ذات العالقة بالبحث
  المعالم االحصائية  المجموعة الضابطة  موعة التجريبيةالمج

  لمتغيرات
وحدة 
  ع+  س  ع+  س  القياس

) ت(قيمة 
  المحسوبة

  0.517  3.446  65.900  3.872  65.083  شهر  العمر الزمني-1
  1.592  0.391  10.420  0.426  10.700  سم  الطول-2
  0.019  2.503  16.600  1.564  16.583  كغم  الوزن-3
  0.135  1.354  2.500  1.505  2.417  درجة  ترتيب الطفل  بالعائلة-4
  المستوى الدراسي-5

  لالب
  1.516  3.510  13.900  4.707  11.167  درجة

  المستوى الدراسي-6
  0.942  4.068  10.100  6.302  7.917  درجة  لالم

  0.325  3.836  53.400  4.261  52.833  درجة  المستوى العدواني-7
  )20( حرية رجة\وامام ) 0.05< (=عند نسبة خطأ = (          ) الجدولية) ت(قيمة * 

  عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين مجموعتي البحث ) 2(يتضح من الجدول 
  
   التصميم التجريبي 4 ـ 3

تـصميم المجموعـة    " استخدمت الباحثة التصميم التجريبي الذي يطلق عليه اسـم          
 ) 112 ،   1981الزوبعـي والغنـام ،      ". (العشوائية االختيار ذات االختبار القبلي والبعـدي      

  :يضح ذلك) 1(الشكل و
  المتغير المستقل   االختبار البعدي   الفرق بين االختبارين+ االختيار القبلي ) *ع( المجموعة التحريبية 
  االختبار البعدي   الفرق بين االختبارين_ _ _ _ _ _    + االختبار القبلي )   ع(المجموعة الضابطة 

  )1(الشكل 
  قبلي والبعديالتصميم التجريبي لالختبارين ال

  

                                           
  يعني ان االختيار عشوائي ) ع ( الرمز *
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   اداة البحث5 ـ 3

) 118 ـ  117 ، 1997العبيـدي ،  (تم استخدام مقياس السلوك العدواني للعبيـدي  
حـصراً  (باعتباره مقياس حديث االستخدام ويقيس الهدف المرجو ومقنن على البيئة العراقية            

عامـل  حيث تم حساب الثبات من قبل الباحثة باسـتخدام م         ) محافظة نينوى روضة الرياحيين   
وهذايـدل بـان االختيـار       +) 0.937( االرتباط بين درجات الباحثة والمعلمة والتي بلغت          

  )74ـ 72 ، 1997العبيدي ، . (مناسب لهذا العمر
المـستخدم علـى   ) وحدة الخبرة المتكاملة( و ) االلعاب التعاونية المقترح(  برنامجي 6 ـ  3

  :مجموعتي البحث يمكن توضيحه بما يأتي
  : برنامج االلعاب التعاونية المقترح1 ـ 6 ـ 3

بعد االطالع على االدبيات المراجع العلمية الخاصة بااللعـاب وباالسـتناد علـى             
تم اعداد برنامج مقتـرح بااللعـاب التعاونيـة          ) * 1997العبيدي  (االلعاب التي استخدمتها    

كعبـات ، عمـل     لعبة الميكـانو، الم   ( وتهدف الى تخفيف حدة العدوان وشملت هذه االلعاب         
كارتات الدعوات والمناسبات ، الطين االصطناعي ، لعبة تركيب الصور ، صـيد الـسمك ،             

). تنظيم الخرز ، الرسم والتكوين ، المكان الجميل، تشكيل العلم العراقـي، تجميـع النقـود               
  : يوضح شرح االلعاب التعاونية اشتمل البرنامج المقترح ما يأتي) 1(والملحق 

  وحدة اسبوعية في ) 3(وحدة ولمدة ثالثة اسابيع وبواقع ) 9(وحدات التعليمية ـ بلغ عدد ال1
  . **دقيقة ) 20(وتضمن زمن الوحدة ) السبت ، االثنين، االربعاء(     االيام 

  ـ قامت معلمة الرياضة بتدريس المجموعة التجريبية وتنفيذ البرنامج المقترح عليهم وذلك 2
  .مجموعة التجريبية     لعدم انحياز الباحثة لل

  ـ تقسيم اطفال المجموعة التجريبية اثناء تطبيق البرنامج المقترح الى مجموعات صغيرة 3
  .   كل مجموعة تلعب سوية

  .ـتنمية روح التعاون بين االطفال لتحقيق الهدف في تقليل العدوان4

                                           
مقننة حيث تم عرضها على مجموعة من الخبراء الذين ) 1997(العاب العبيدي  •

 ، 1997العبيدي ، . (اقروا صالجية استخدامها وائدائها وتحقق الغرض المرجو
  )128ـ 87

   )90  ،1997العبيدي ، ( دقيقة زمن االلعاب التعاونية في الروضة ) 20 ( **
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  يوضح نوذج لوحدة تعليمية خاصة بالبرنامج المقترح) 2(الملحق 
  :رنامج وحدة الخبرة المتكاملة  ب2 ـ 6 ـ 3

من خالل اطالع الباحثة على الكتاب المنهجي لرياض االطفال والخاصـة بوحـدة             
حيث اعتمدت الباحثة على وحدة الشتاء في تنفيذ االلعـاب          ) 1993مردان ، (الخبرة المتكاملة   

ة الزمنية النها الوحدة المطبقة اثناء المد ) 138 ـ  188 ، 1993مردان وآخرون ، (الحركية 
  : للتجربة وتم تطبيق هذا البرنامج على اطفال المجموعة الضابطة واشتمل البرنامح ما يأتي

) 9(ـ بلغت عدد الوحدات التعليمية اللعاب الخارج الخاص بمنهج وحدة الخبرة المتكاملـة              1
) لخمـيس   االحد ، الثالثاء ، ا    ( وحدة اسبوعيا في االيام     ) 3(وحدة ولمدة ثالثة اسابيع وبواقع      

  ,  ***دقيقة) 30(وتضمنت زمن الوحدة 
  ـ قامت معلمة الرياضة بتدريس المجموعة الضابطة بااللعاب الحركية الخاصة بوحدة2

  .    الشتاء في منهج وحدة الخبرة المتكاملة
  ـ اشتراك االطفال في االلعاب بغض النظر عن امكانياتهم حيث تعتمد معرفة الطفل لها3

  )125 ، 1982بلقيس ومرعي ، (ها      وااللتزام ب
يوضح نموذج لوحدة تعليمية خاصة بوحدة الـشتاء لمـنهج وحـدة الخبـرة               ) 3(والملحق  
  .المتكاملة

  
  :  تجربة البحث الرئيسية7 ـ 3

 تم تنفيذ القياس القبلي باستخدام مقياس السلوك العدواني علـى المجمـوعتين   1 ـ  7 ـ  3 
  )2002/ 12/ 6ـ 5(ن التجريبية والضابطة على مدى يومي

اسابيع من ) 3(وحدات تعليمية في ) 9( تم تنفيذ وحدات البرنامج الذي استغرق 2 ـ  7 ـ  3
 للمجموعتين التجريبية والـضابطة علـى ان يكـون          2001/ 12/ 26 ولغاية   2001/ 8/12

التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المقترح بااللعاب التعاونيـة بينمـا تـدرس             
  .المجموعة الضابطة بااللعاب الحركية الخاصة بوحدة الشتاء لمنهج وحدة الخبرة المتكاملة

 تم اخذ القياس البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة عن طريق اعادة تطبيـق  3 ـ  7 ـ  3
مقياس السلوك العدواني لكي نتمكن من التعرف على الفرق بين القياسين القبلي والبعدي بعـد             

                                           
   )87 ، 1997العبيدي ، ( دقيقة زمن االلعاب التعاونية في الروضة  ) 30( ***
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ير التجريبي وبرنامج االلعاب التعاونية على المجموعة التجريبية دون الـضابطة           ادخال المغ 
  .2001/ 12/ 29ولقد تم القياس البعدي بتاريخ 

  
   الوسائل االحصائية8 ـ 3

  ـ الوسط الحسابي 1
  ـ االنحراف المعياري2
  للعينتين المرتبطتين المتساويتين بالعدد) ت(ـ اختبار 3
  ن الغير المرتبطتين الغير المتساويتين بالعددللعينتي) ت(ـ   اختبار 4

  )288ـ102، 1996التكريتي والعبيدي ،                                                  (
  
  ـ عرض ومناقشة النتائج4

 عرض ومناقشة نتائج اثر استخدام برنامج مقترح بااللعاب التعاونية في تقليل السلوك             1ـ4 
  .ا قبل المدرسةالعدواني لدى اطفال م

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة الختبار البعدي في             " 
  ".تعديل السلوك العدواني الطفال مجموعتي البحث وبشكل عام

للتعرف على الفروقات االحصائية    ) ت(وللتحقق من صحة هذه الفرضية، ثم استخدام اختبار         
  :حث والموضح كاآلتيبين اطفال مجموعتي الب

 عرض ومناقشة نتائج اثر استخدام البرنامج المقترح بااللعاب التعاونية في تقليـل             1ـ  1ـ  4
  .يوضح ذلك) 3(والجدول . السلوك العدواني لدى اطفال ما قبل المدرسة
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  )3(                                        الجدول 

   القبلي والبعدي في تقليل السلوك العدواني الطفاليوضح داللة الفرق بين االختبارين

  .                                  المجموعة التجريبية
مقياس السلوك   االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع+  س  ع+  س  العدواني
) ت(قيمة 

  المحسوبة
المجموعة 
  التجريبية

52.833  4.261  39.333  3.725  27.857*   

ــد * ــسمبة خطــأ معنــوي عن ــة  ) 0.001≤(= ن ، قيمــة ت )11(وامــام درجــة حري
  ) .4.437=(الجدولية

  
وهي اكبر من قيمة    )27.857(المحسوبة بلغت   ) ت(ان قيمة   ) 3(يتضح من الجدول    

، ) 4.437(والبالغـة   ) 11(وامام درجة حرية    ) 0.001 ≤(= الجدولية عند نسبة خطأ     ) ت(
الجدولية وجدت فرق ذات داللة معنويـة       ) ت(يمة  المحسوبة اكبر من ق   ) ت(ولما كانت قيمة    

  .في مقياس السلوك العدواني ولمصلحة االختبار البعدي وهذا يحقق صحة الفرض االول
وتعزو الباحثة سبب ذلك الى فاعلية البرنامج المقترح بااللعاب التعاونيـة حيـث ان العـاب                

زمالء الذين سيـشاركونه اللعبـة      البرنامح المقترح اعطت الطفل الحرية الكاملة في اختيار ال        
وكذلك اعطته الحرية في تنفيذ اللعبة دون قيود او ضغوط وان كل ذلك يؤدي الى تقليل شعور 
الطفل بالعدوان ، كما ان االلعاب التعاونية بحد ذاتها تكسب الطفل النزعة االجتماعية وتقلـل               

  )96، 1997العبيدي ، . ( من نزعاته غير االجتماعية المضادة للمجتمع
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 عرض ومناقشة نتائج اثر استخدام برنامج وحدة الخبرة المتكاملة في تقليل السلوك 2ـ 1ـ  4
  يوضح ذلك ) 4(والجدول .  العدواني لدى اطفال المجموعة الضابطة

  )4(                                           الجدول 
  تعدي في تقليل السلوك العدواني الطفال    يوضح داللة الفرق لين االختبارين القبلي وال

                                         المجموعة الضابطة
مقياس السلوك   االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع+  س  ع+  س  العدواني
) ت(قيمة 

  المحسوبة
المجموعة 
  الضابطة

53.400  3.836  46.900  2.234  5.571*  

) ت(، قيمــة ) 9(وامــام درجــة حريــة ) 0.001 ≤ (=معنــوي عنــد نــسبة خطــآ * 
   )4.781=(الجدولية

  
وهي اكبر من قيمة    ) 5.571(المحسوبة بلغت   ) ت(ان قيمة   ) 4(يتضح من الجدول    

، ولمـا  )4.781(والبالغة) 9(وامام درجة حرية  ) 0.001= ≤( الجدولية عند نسبة خطآ )ت(
ية وجدت فروق ذات داللة معنوية فـي        الجدول) ت(المحسوبة اكبر من قيمة     ) ت(كانت قيمة   

  .مقياس السلوك العدواني ولمصلحة االختبار البعدي وهذا يحقق صحة الفرض االول 
العـاب  (وتعزو الباحثة ذلك الى احتواء برنامج وحدة الخبرة المتكاملة والخاصة بـ            

ـ             )الخارج   سمية على مجموعة من االلعاب الحركية التي تعتمد على اسـتقاللية الحركـة الج
وتتصف هذه النمـاذج مـن اللعـب الحركـي بالحريـة            ) كالتسلق والجري والوثب والشد   (

واالستقاللية لغياب القواعد والمبادئ الصارمة التي يتحتم معرفتها من قبل الطفـل واالتـزام              
  ).1982،125بلقيس ومرعي ، ". (بها
  
  
  
  
  
  

   م2002 العدد الرابع – الد احلادي عشر –جملة التربية الرياضية 

  2007 العراقيةمحفوظة لالآاديمية الرياضيةالحقوق 
org.iraqacad.www   146

االلعاب ( ر استخدام برنامجي     عرض ومناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بين اث         4-2
في تقليل السلوك العدواني الطفـال مجمـوعتي        )وحدة الخبرة المتكاملة  (و  ) التعاونية المقترح 

  .البحث
وجود فرق ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين اطفال مجموعتي البحث فـي تقليـل                " 

موا علـى وفـق البرنـامج       السلوك العدواني ولمصلحة اطفال المجموعة التجريبية الذي تعل       
  ".المقترح بااللعاب التعاونية   

للتعـرف علـى الفروقـات      ) ت(      وللتحقق من صجة هذه الفرضية، تم استخدام اختبار         
  .االحصائية بين اطفال مجموعتي البحث في االختبار البعدي

  .يوضح ذلك) 5(والجدول 
  

  )5(الجدول 
  ث في االختيار البعدي يوضح داللة الفرق بين اطفال مجموعتي البح

  لتقليل السلوك العدواني وبشكل عام
مقياس السلوك   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  ع+  س  ع+  س  العدواني
) ت(قيمة 

  المحسوبة
االختبار 
  البعدي

39.333  3.725  46.900  2.234  5.623*   

ـ  ) 20(وامام درجة حريـة     ) 0.001 ≤(= معنوي عند نسبة خطأ     * = الجدوليـة )ت(ة  ، قيم
)3.850(   
  

وهي اكبر من قيمـة     ) 5.623(المحسوبة بلغت   ) ت(ان قيمة   ) 5(       يتضح من الجدول    
ولمـا  ) 3.850(والبالغة  ) 20(وامام درجة حرية    ) 0.001 ≤( الجدولية عند نسبة خطأ     ) ت(

فـي  الجدولية وجدت فرق ذات داللة معنويـة        ) ت(المحسوبة اكبر من قيمة     )ت(كانت قيمة   
مقياس السلوك العدواني في االختبار البعدي ولمصلحة اطفال المجموعة التجريبية التي تعلمت          

  على وفق البرنامج المقترح بااللعاب التعاوينة وهذا يحقق صحة الفرض الثاني ، 
وتعزو الباحثة سبب ذلك التأثير االيجابي والفعـال للبرنـامج المقتـرح بااللعـاب              

 خالل العابها ساعدت الطفل على تنفيس عن الطاقـة المكبوتـة لديـه     التعاونية حيث انها من   
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باالضافة الى ان وجود الطفـل      . وتصريف هذه الطاقة العدوانية دون خوف من لوم اآلخرين        
ضمن جماعة من اقرانه بانه يرى صورته خالل مالحظته القرانه وهم يلعبـون ويقومـون               

االخرين ويشذ عنهم فانه يعمل على تـصحيح        بانشطة مختلفة فاذاوجد نفسه انه يتجاوز على        
فضال عن ان البرنامج المقترح اكد على ابعاد الطفـل          ) .1997،96العبيدي ،   (, هذه الصورة 

عن المواقف والخبرات التي توقعه باالحباط ووفرت قدر االمكان فرص النجاح حيث ساعدت             
  .ور بالنقص واالحباطهذه الفرص من تعريز ثقة الطفل بنفسه وابعدت قدر االمكان الشع

  
  ـ االستنتاجات والتوصيات5

    االستنتاجات 1ـ 5   

البرنامج المقترح ذو تأثير ايجابي وفعال فـي تقليـل الـسلوك العـدواني الطفـال                     -1
  .المجموعة التجريبية

حقق برنامج وحدة الخبرة المتكاملة والمتمثلة بالعاب الخارج تفوقاً في تقليل الـسلوك               -2
  .طفال المجموعة الضابطةعدواني ال

تفوق اطفال المجموعة التجريبية في االختبار البعدي على اطفال المجموعة الضابطة             -3
  .في تقليل السلوك العدواني

  
   التوصيات 2ـ 5

  .التأكيد على استخدام االلعاب التعاونية في رياض االطفال وتقديمها بصورة مدروسة  -1
 في الروضة لحاجة الطفل الـى هـذا النـوع مـن             زيادة الفترة المخصصة لاللعاب     -2

  .االنشطة
اجراء بحوث اخرى تستهدف فئات عمرية مختلفة ومتغيرات مختلفة عـن متغيـرات               -3

  .البحث الحالي
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  )1(الملحق 

  االلعاب التعاونية للبرنامج المقترح*

  
وهي عبارة عن قطع بالستيكية او خشبية يمكن وضعها الواحدة فوق االخـرى             : المكعبات.1

جسر يتعاون االطفال فيما بيـنهم      وتشكل شكل هندسي قد يكون منزل او جامع او روضة او            
  .في تشكيلها باشراف المعلمة والمراقبة وهي متوفرة في الروضة

وتتألف من مجموعة من االوراق واالقالم الملونة الباستيل، يبدأ االطفال          : الرسم والتلوين  .1
بالرسم مع بعضهم ويشكلون لوحة، فقد يرسم الطفل زهرة واالخر شجرة تشرف المعلمة             

  . عليهم اثناءهاوالمراقبة
وهي قطع معدنية او بالستيكية تتشكل مع بعضها البعض فتعطي شكل شئ ما             : الميكانو .2

قد يكون هذا الشكل سيارة او طائرة او منزل وذلك بـالرجوع الـى كتـاب التعليمـات                  
المرفق بهذه اللعبة وهي متوفرة لدى الروضة، ويتعاون االطفال مع بعـضهم            ) الكتلوك(

  .ل وباشراف المعلمة والمراقبة في عملية التشكي
تتألف هذه اللعبة من القطع الكارتونية واقـالم االلـوان          : بطاقات الدعوات والمناسبات     .3

وقطع قماش ومقص، يجتمع االطفال فيما بينهم ليكونوا كارتات الدعوات فيقص الطفـل             
اف قطعة الكارتون واالخر يرسم صورة ويلصق طفل آخر الصورة والثالث يلونها باشر           

المعلمة وتهدي هذه البطاقات في النهاية الى طفل او معلمة وتعلق قسم منها فـي لوحـة                 
  .الصف

وهي عبارة عن عجينة بالوان زاهية تتشكل باي شكل نريـده،يقوم           : الطين االصطناعي  .4
االطفال بعمل اشكال من الحيوانات واالشجار باشراف المعلمة والمراقبة وهي متـوفرة            

  .في الروضة
هي عبارة من كرات بالستيكية، يتشارك االطفال مع بعضهم فـي نظمهـا             : رزنظم الخ  .5

  .ويعملون منها اشياء مختلفة وهي متوفرة في الروضة
وهذه اللعبة مكونة من صورة مجزأة الى اجزاء صغيرة يجتمع االطفال           :تشكيل الصور    .6

ـ              ب وهـي   فيما بينهم لتجميع هذه االجزاء وتكوين الصورة، قد تكون صورة فأر او ارن
  .متوفرة في الروضة
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وتتكون من قطعة كارتونية كبيرة مقسمة على قسمين احدهما يمثل شكل           : المكان الجميل    .7
غابة واشجار ونهر وجزء اخر يمثل مدينة بمنازلها ومدارسها وهنالك قطـع كارتونيـة              
صغيرة لصور حيوانات وطيور واناس ، يجتمع االطفال مع بعضهم ليضعوا كل شئ في              

لعصفور في العش على الشجرة ، الطفل في الروضة ، السمكة في النهـر، وقـد                مكانه،ا
  .وفرتها الباحثة

وهي عبارة عن صندوق كارتوني متوسط الحجم يحتـوي         : السمكة الضائعة في البحر      .8
على قطع كارتونية مرسومة وملونة على سكل اسماك وفي نهاية كل سمكة من طـرف               

ان ان تدخل في سنارة الصياد، يجتمـع االطفـال مـع            الفم توجد حلقة هذه الحلقة باالمك     
  .بعضهم لصيد السمك باشراف المعلمة والمراقبة وقد وفرتها الباحثة

تتكون من قطعة كارتونية كبيرة مقسمة الى نصفين القسم االول يتكـون          : تطابق االشكال  .9
الجـزاء  من اشكال هندسية مجزأة الى اجزاء صغيرة يجتمع االطفال فيما بينهم لتجميع ا            

الصغيرة ومطابقتها مع االشكال المتكاملة وتشرف المعلمة والمراقبة عليهم اثناء تنفيـذها      
  .وقد وفرتها الباحثة 

وهذه اللعبة تتكون من صورة مجزأه للعلم العراقـي والنجمـات           : تشكيل العلم العراقي     .10
ـ         ) اهللا ، اكبر  (وكلمتا   ذه االجـزاء   والمطلوب من االطفال التعاون فيما بينهم وتجميـع ه

  .وتكوين العلم العراقي ويتم تحت اشراف المعلمة وقد وفرتها الباحثة
التي تمثـل   (يتم اعطاء كل ثالثة اطفال مجموعة من القطع المعدنية        : لعبة تجميع النقود     .11

وعليه ، عند اعطاء اشارة البدء يشترك كل مجموعة في تجميع اكبر عـدد مـن                ) النقود
  .  ا الباحثةالنقود في القاصة وقد وفرته
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  )2(الملحق 

  نوذج لوحدة تعليمية لبرنامج االلعاب التعاونية المقترح

  االولى: الوحدة التعليمية 
   دقيقة 20: الوقت 
   سنوات6 ـ 5: العمر 
  المكعبات ، اقالم ملونة، اوراق: االدوات

  
  الفعاليات واالنشطة الحركية  الزمن  اقسام الوحدة

  دوير الرأس  أوثني ذراعك ، تقليد الجدة ، القفز في الماءت   د4  الفعاليات التنشيطية

  االلعاب الرئيسية
  ـلعبة المكعبات

  
  

  ـ لعبة الرسم

  
   د7

  
  

   د7

  
وهي عبارة عن قطع خشبية يمكن وضعها الواحدة فوق 
االخرى وتشكيل شكل هندسي او منزل او أي شئ اخر 

  .ويتعاون االطفال فيما بينهم في تشكيلها
ال مجموعة من الوراق واالقالم الملونة، يبدأ اعطاء االطف

االطفال بالرسم مع بعضهم ويشكلون لوحة ، فقد يرسم الطفل 
  .زهرة ، واالخر شجرة

  ـ اعطاء االرشادات التربوية والتغذية الراجعة   د2  القسم الثاني
مرات ثم التصفيق بايقاع معـين ثـم        )6(ـ القفز في المكان     

  .االنصراف
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  )3(الملحق 

  وذج لوحدة تعليمية خاصة بوحدة الشتاء لمنهج وحدة الخبرة المتكاملةن

  
  الوقوف على شكل نسق الداء تحية الصباح: ـ القسم التنظيمي 
  :القيام ببعض التمارين السويدية مثل :ـ القسم التنشيطي

  حرك رأسك كرقاص الساعة:                    ـ للرقبة 
   اقطفوا التفاح وضعوه في السلة:                   ـ للذراعين
  تحرك كحركة الطائر في الجو:                    ـ للجذع

  اقفزوا كالعصفور:                    ـ للرجلين 
  : ـ القسم الرئيسي

قامت المعلمة بتنفيذ اللعبة وذلك عن طريق تقسيم اطفال الصف الـى            :    ـ لعبة جر الحبل     
 وابراز قوة االطفال وتفاعلهم بالسحب القوي وهنا تقوم المعلمة مجموعتين حيث يتم جر الحبل

  .بدور المشجع والحكم لهم 
يتم تقسيم االطفال الى مجموعتين ورسم دائرة امام كل فريق علـى            :    ـ لعبة رمي الكرة     

م واعطاء كرة لكل فريق وهنا يتم رمي الكرة من قبل االطفال داخل الدائرة المرسومة               3بعد  
  . وتسجل المعلمة عدد المحاوالت الصحيحة لكل فريق ويتم تحديد الفائزامامهم 

  :الوقوف على شكل نسق لترديد نشيد :   القسم الختامي
  واسمعوني ما اقول .. يا طبول.. دقوا..             دقوا

  ..             في السنة اربعة فصول 
  . .ثم الصيف والخريف.. والربيع ..             الشتاء  

  
 
  


