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        زينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيمدرس مدرس مدرس مدرس 
        جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد / / / / كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات 

        
���   ا��

يستهدف البحث التعرف على اهميـة الـتعلم باللعـب الطفـال ريـاض االطفـال يستهدف البحث التعرف على اهميـة الـتعلم باللعـب الطفـال ريـاض االطفـال يستهدف البحث التعرف على اهميـة الـتعلم باللعـب الطفـال ريـاض االطفـال يستهدف البحث التعرف على اهميـة الـتعلم باللعـب الطفـال ريـاض االطفـال 
المتعـة المتعـة المتعـة المتعـة تعديل سـلوكهم، حيـث ان اللعـب هـو دنيـا الطفـل المليئـة بتعديل سـلوكهم، حيـث ان اللعـب هـو دنيـا الطفـل المليئـة بتعديل سـلوكهم، حيـث ان اللعـب هـو دنيـا الطفـل المليئـة بتعديل سـلوكهم، حيـث ان اللعـب هـو دنيـا الطفـل المليئـة بوانعكاساتها على وانعكاساتها على وانعكاساتها على وانعكاساتها على 

لالطفال يمثل لهم الحياة بكل ما فيها لالطفال يمثل لهم الحياة بكل ما فيها لالطفال يمثل لهم الحياة بكل ما فيها لالطفال يمثل لهم الحياة بكل ما فيها واالستطالع واالستكشاف، كما ان اللعب بالنسبة واالستطالع واالستكشاف، كما ان اللعب بالنسبة واالستطالع واالستكشاف، كما ان اللعب بالنسبة واالستطالع واالستكشاف، كما ان اللعب بالنسبة 
        ....من معنىمن معنىمن معنىمن معنى

وفي الوقت نفسه اللعب هو وسيلة من وسائل الضـبط والتوجيـه للتعامـل مـع وفي الوقت نفسه اللعب هو وسيلة من وسائل الضـبط والتوجيـه للتعامـل مـع وفي الوقت نفسه اللعب هو وسيلة من وسائل الضـبط والتوجيـه للتعامـل مـع وفي الوقت نفسه اللعب هو وسيلة من وسائل الضـبط والتوجيـه للتعامـل مـع 
فمن خالل اللعب نستكشف النبوغ والتفوق منذ وقـت مبكـر، حيـث ان فمن خالل اللعب نستكشف النبوغ والتفوق منذ وقـت مبكـر، حيـث ان فمن خالل اللعب نستكشف النبوغ والتفوق منذ وقـت مبكـر، حيـث ان فمن خالل اللعب نستكشف النبوغ والتفوق منذ وقـت مبكـر، حيـث ان سلوك االطفال، سلوك االطفال، سلوك االطفال، سلوك االطفال، 

حيوية يعتمد عليها نمو الكثير من المهارات والقدرات العقلية حيوية يعتمد عليها نمو الكثير من المهارات والقدرات العقلية حيوية يعتمد عليها نمو الكثير من المهارات والقدرات العقلية حيوية يعتمد عليها نمو الكثير من المهارات والقدرات العقلية     التعلم باللعب يمثل حاجةالتعلم باللعب يمثل حاجةالتعلم باللعب يمثل حاجةالتعلم باللعب يمثل حاجة
        ....واللغوية واالجتماعية لالطفالواللغوية واالجتماعية لالطفالواللغوية واالجتماعية لالطفالواللغوية واالجتماعية لالطفال

جانب الرصافة، جانب الرصافة، جانب الرصافة، جانب الرصافة، / / / / في مدينة بغداد في مدينة بغداد في مدينة بغداد في مدينة بغداد ) ) ) ) معلمة روضةمعلمة روضةمعلمة روضةمعلمة روضة    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠((((بلغت عينة البحث الحالي بلغت عينة البحث الحالي بلغت عينة البحث الحالي بلغت عينة البحث الحالي 
        ).).).).فقرةفقرةفقرةفقرة    ٢٢٢٢٢٢٢٢((((حيث تم بناء اداة قياس من حيث تم بناء اداة قياس من حيث تم بناء اداة قياس من حيث تم بناء اداة قياس من 

            ----::::اما ابرز النتائج التي توصل لها البحث الحالي هياما ابرز النتائج التي توصل لها البحث الحالي هياما ابرز النتائج التي توصل لها البحث الحالي هياما ابرز النتائج التي توصل لها البحث الحالي هي
        ....ر كبير في التقليل من سلوكيات االطفال السلبيةر كبير في التقليل من سلوكيات االطفال السلبيةر كبير في التقليل من سلوكيات االطفال السلبيةر كبير في التقليل من سلوكيات االطفال السلبيةان للعب دوان للعب دوان للعب دوان للعب دو ....١١١١
توفير الجو المناسب للعب وتوجيه المعلمات اثناء اللعب يؤدي الى نمو المهارات توفير الجو المناسب للعب وتوجيه المعلمات اثناء اللعب يؤدي الى نمو المهارات توفير الجو المناسب للعب وتوجيه المعلمات اثناء اللعب يؤدي الى نمو المهارات توفير الجو المناسب للعب وتوجيه المعلمات اثناء اللعب يؤدي الى نمو المهارات  ....٢٢٢٢

 ....العقلية والنفسية بشكلها الصحيحالعقلية والنفسية بشكلها الصحيحالعقلية والنفسية بشكلها الصحيحالعقلية والنفسية بشكلها الصحيح
            ----::::ابرز التوصيات هيابرز التوصيات هيابرز التوصيات هيابرز التوصيات هي

        ....توفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفال - - - - 
 ....ارس رياض االطفال الزاميارس رياض االطفال الزاميارس رياض االطفال الزاميارس رياض االطفال الزاميجعل التعليم في مدجعل التعليم في مدجعل التعليم في مدجعل التعليم في مد - - - - 
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    من منطلق محاولة التعرف على فاعليـة الـتعلم باللعـب فـي معالجـة السـلوكمن منطلق محاولة التعرف على فاعليـة الـتعلم باللعـب فـي معالجـة السـلوكمن منطلق محاولة التعرف على فاعليـة الـتعلم باللعـب فـي معالجـة السـلوكمن منطلق محاولة التعرف على فاعليـة الـتعلم باللعـب فـي معالجـة السـلوك                                    
حيث ان الطفل كائن رقيق سهل التشكيل وسهل التأثر بما يدور حوله ، ومن حيث ان الطفل كائن رقيق سهل التشكيل وسهل التأثر بما يدور حوله ، ومن حيث ان الطفل كائن رقيق سهل التشكيل وسهل التأثر بما يدور حوله ، ومن حيث ان الطفل كائن رقيق سهل التشكيل وسهل التأثر بما يدور حوله ، ومن     ،،،،العدواني العدواني العدواني العدواني 

بيات كبيره في تنشـئه الطفـل وتوجيهـه، بيات كبيره في تنشـئه الطفـل وتوجيهـه، بيات كبيره في تنشـئه الطفـل وتوجيهـه، بيات كبيره في تنشـئه الطفـل وتوجيهـه، هنا تكون مسؤليتنا نحن االباء واالمهات والمرهنا تكون مسؤليتنا نحن االباء واالمهات والمرهنا تكون مسؤليتنا نحن االباء واالمهات والمرهنا تكون مسؤليتنا نحن االباء واالمهات والمر
ومن الجدير بالذكر ان السلوك العدواني قد يظهر ويختفي تحـت ظـروف معينـه ،فقـد ومن الجدير بالذكر ان السلوك العدواني قد يظهر ويختفي تحـت ظـروف معينـه ،فقـد ومن الجدير بالذكر ان السلوك العدواني قد يظهر ويختفي تحـت ظـروف معينـه ،فقـد ومن الجدير بالذكر ان السلوك العدواني قد يظهر ويختفي تحـت ظـروف معينـه ،فقـد 

        ....في الروضه والعكس صحيحفي الروضه والعكس صحيحفي الروضه والعكس صحيحفي الروضه والعكس صحيح    يظهر في البيت ويختفييظهر في البيت ويختفييظهر في البيت ويختفييظهر في البيت ويختفي
ومعاملة الطفل ذي السلوك العدواني ليس امرا سهال لذلك البد من وجود عـالج ومعاملة الطفل ذي السلوك العدواني ليس امرا سهال لذلك البد من وجود عـالج ومعاملة الطفل ذي السلوك العدواني ليس امرا سهال لذلك البد من وجود عـالج ومعاملة الطفل ذي السلوك العدواني ليس امرا سهال لذلك البد من وجود عـالج                                 

ة اليوميه للطفل تقود الى اضطرابات نفسيه وسلوكيه قد ة اليوميه للطفل تقود الى اضطرابات نفسيه وسلوكيه قد ة اليوميه للطفل تقود الى اضطرابات نفسيه وسلوكيه قد ة اليوميه للطفل تقود الى اضطرابات نفسيه وسلوكيه قد سريع ، ألن تكرارها في الحياسريع ، ألن تكرارها في الحياسريع ، ألن تكرارها في الحياسريع ، ألن تكرارها في الحيا
        عب عالجها او الحد من تأثيرها عب عالجها او الحد من تأثيرها عب عالجها او الحد من تأثيرها عب عالجها او الحد من تأثيرها صصصصتتحول الى سمة شخصيه للفرد مما يتتحول الى سمة شخصيه للفرد مما يتتحول الى سمة شخصيه للفرد مما يتتحول الى سمة شخصيه للفرد مما ي

لذا اهتمت الدول المتقدمه فـي انشـاء مؤسسـات قبـل المدرسـه اطلقـت عليهـا لذا اهتمت الدول المتقدمه فـي انشـاء مؤسسـات قبـل المدرسـه اطلقـت عليهـا لذا اهتمت الدول المتقدمه فـي انشـاء مؤسسـات قبـل المدرسـه اطلقـت عليهـا لذا اهتمت الدول المتقدمه فـي انشـاء مؤسسـات قبـل المدرسـه اطلقـت عليهـا                                 
سـره سـره سـره سـره التي تشكل في اهدافها ووظائفها امتدادا ألهداف ووظائف االالتي تشكل في اهدافها ووظائفها امتدادا ألهداف ووظائف االالتي تشكل في اهدافها ووظائفها امتدادا ألهداف ووظائف االالتي تشكل في اهدافها ووظائفها امتدادا ألهداف ووظائف اال) ) ) ) رياض االطفال رياض االطفال رياض االطفال رياض االطفال ((((

        ....واستكماال للنواقص التي يحتمل ان تكون موجوده فيها واستكماال للنواقص التي يحتمل ان تكون موجوده فيها واستكماال للنواقص التي يحتمل ان تكون موجوده فيها واستكماال للنواقص التي يحتمل ان تكون موجوده فيها 
وترى الباحثه ان اللعب لطفل الروضـه صـمام االمـان الـذي يحمـي الطفـل مـن وترى الباحثه ان اللعب لطفل الروضـه صـمام االمـان الـذي يحمـي الطفـل مـن وترى الباحثه ان اللعب لطفل الروضـه صـمام االمـان الـذي يحمـي الطفـل مـن وترى الباحثه ان اللعب لطفل الروضـه صـمام االمـان الـذي يحمـي الطفـل مـن                             

االنزالق في السلوك العدواني حيث ان برامج ريـاض االطفـال تسـهم فـي الحـد مـن االنزالق في السلوك العدواني حيث ان برامج ريـاض االطفـال تسـهم فـي الحـد مـن االنزالق في السلوك العدواني حيث ان برامج ريـاض االطفـال تسـهم فـي الحـد مـن االنزالق في السلوك العدواني حيث ان برامج ريـاض االطفـال تسـهم فـي الحـد مـن 
ة البحـث الحـالي ة البحـث الحـالي ة البحـث الحـالي ة البحـث الحـالي وبناءا على ما تقـدم فـأن مشـكلوبناءا على ما تقـدم فـأن مشـكلوبناءا على ما تقـدم فـأن مشـكلوبناءا على ما تقـدم فـأن مشـكل    ....الظواهر السلبيه في سلوك الطفلالظواهر السلبيه في سلوك الطفلالظواهر السلبيه في سلوك الطفلالظواهر السلبيه في سلوك الطفل
                ::::تتحدد باالجابه على السؤال االتي تتحدد باالجابه على السؤال االتي تتحدد باالجابه على السؤال االتي تتحدد باالجابه على السؤال االتي 

        ))))هل للعب اثر في الحد من السلوك العدواني لدى طفل الروضه ؟ هل للعب اثر في الحد من السلوك العدواني لدى طفل الروضه ؟ هل للعب اثر في الحد من السلوك العدواني لدى طفل الروضه ؟ هل للعب اثر في الحد من السلوك العدواني لدى طفل الروضه ؟ ( ( ( (                 
  أه(�� ا���% وا���)� ا��'

ان تشخيص الطفل على انه حالة غير عاديه ،وذلك من خالل ما يسمعه الطفل ان تشخيص الطفل على انه حالة غير عاديه ،وذلك من خالل ما يسمعه الطفل ان تشخيص الطفل على انه حالة غير عاديه ،وذلك من خالل ما يسمعه الطفل ان تشخيص الطفل على انه حالة غير عاديه ،وذلك من خالل ما يسمعه الطفل                                     
الـى اخـره مـن الـى اخـره مـن الـى اخـره مـن الـى اخـره مـن     ––––طفـل غبـي طفـل غبـي طفـل غبـي طفـل غبـي     ––––شـقي شـقي شـقي شـقي طفـل طفـل طفـل طفـل     ––––من والديه واخوته ومعلماته على انه من والديه واخوته ومعلماته على انه من والديه واخوته ومعلماته على انه من والديه واخوته ومعلماته على انه 

ني وربما يتعرض الطفـل الـى ني وربما يتعرض الطفـل الـى ني وربما يتعرض الطفـل الـى ني وربما يتعرض الطفـل الـى الى السلوك العدواالى السلوك العدواالى السلوك العدواالى السلوك العدوا    النعوت الجارحه والتي تدفع الطفلالنعوت الجارحه والتي تدفع الطفلالنعوت الجارحه والتي تدفع الطفلالنعوت الجارحه والتي تدفع الطفل
            ....الضربالضربالضربالضرب
لذا يجب ان يدرك الوالدان اهمية تأكيد ذات الطفل واعطائه الثقه بنفسه ،فالطفل لذا يجب ان يدرك الوالدان اهمية تأكيد ذات الطفل واعطائه الثقه بنفسه ،فالطفل لذا يجب ان يدرك الوالدان اهمية تأكيد ذات الطفل واعطائه الثقه بنفسه ،فالطفل لذا يجب ان يدرك الوالدان اهمية تأكيد ذات الطفل واعطائه الثقه بنفسه ،فالطفل                                 

بط النفس بط النفس بط النفس بط النفس ذي السلوك العدواني ليس لديه نقص في المهاره ، ولكن لديه نقص في ضذي السلوك العدواني ليس لديه نقص في المهاره ، ولكن لديه نقص في ضذي السلوك العدواني ليس لديه نقص في المهاره ، ولكن لديه نقص في ضذي السلوك العدواني ليس لديه نقص في المهاره ، ولكن لديه نقص في ض
            ....لذا يحتاج الى من يساعده ويأخذ بيده لحل مشكالتهلذا يحتاج الى من يساعده ويأخذ بيده لحل مشكالتهلذا يحتاج الى من يساعده ويأخذ بيده لحل مشكالتهلذا يحتاج الى من يساعده ويأخذ بيده لحل مشكالته    ....

سـنوات سـنوات سـنوات سـنوات ) ) ) ) ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((يتهم بها البحث الحالي تقـع بـين يتهم بها البحث الحالي تقـع بـين يتهم بها البحث الحالي تقـع بـين يتهم بها البحث الحالي تقـع بـين     التيالتيالتيالتيان المرحلة العمرية لالطفال ان المرحلة العمرية لالطفال ان المرحلة العمرية لالطفال ان المرحلة العمرية لالطفال                         
وفيها يكون الطفل مهيئًا الدراك ما حوله من اشـياء ومحسوسـات، وفـي هـذه السـن وفيها يكون الطفل مهيئًا الدراك ما حوله من اشـياء ومحسوسـات، وفـي هـذه السـن وفيها يكون الطفل مهيئًا الدراك ما حوله من اشـياء ومحسوسـات، وفـي هـذه السـن وفيها يكون الطفل مهيئًا الدراك ما حوله من اشـياء ومحسوسـات، وفـي هـذه السـن 

تجعله يقـوم بأعمـال عفويـة شـتى تجعله يقـوم بأعمـال عفويـة شـتى تجعله يقـوم بأعمـال عفويـة شـتى تجعله يقـوم بأعمـال عفويـة شـتى     يكون الطفل قد تكونت لديه المقدرة العقلية التييكون الطفل قد تكونت لديه المقدرة العقلية التييكون الطفل قد تكونت لديه المقدرة العقلية التييكون الطفل قد تكونت لديه المقدرة العقلية التي
            ))))٢٨٢٨٢٨٢٨صصصص: : : : ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣،،،،الجسمانيالجسمانيالجسمانيالجسماني((((

حظـي حظـي حظـي حظـي     الـذيالـذيالـذيالـذي    كما جاءت اهميته من كونه يعالج موضوعًا حيويًا هو التعلم باللعـبكما جاءت اهميته من كونه يعالج موضوعًا حيويًا هو التعلم باللعـبكما جاءت اهميته من كونه يعالج موضوعًا حيويًا هو التعلم باللعـبكما جاءت اهميته من كونه يعالج موضوعًا حيويًا هو التعلم باللعـب                        
خاصـة علمـاء خاصـة علمـاء خاصـة علمـاء خاصـة علمـاء     ––––كبيرة واحتل مساحات واسعة في الدراسـات العلميـة كبيرة واحتل مساحات واسعة في الدراسـات العلميـة كبيرة واحتل مساحات واسعة في الدراسـات العلميـة كبيرة واحتل مساحات واسعة في الدراسـات العلميـة     نايهنايهنايهنايهبأهتمام وعبأهتمام وعبأهتمام وعبأهتمام وع

واكـد واكـد واكـد واكـد البشـرية، البشـرية، البشـرية، البشـرية، روة القوميـة روة القوميـة روة القوميـة روة القوميـة النفس والتربية، حيث ان التعلم باللعب يعني االهتمام بالثالنفس والتربية، حيث ان التعلم باللعب يعني االهتمام بالثالنفس والتربية، حيث ان التعلم باللعب يعني االهتمام بالثالنفس والتربية، حيث ان التعلم باللعب يعني االهتمام بالث
        ))))٢٣٢٣٢٣٢٣سهيل صسهيل صسهيل صسهيل ص((((" " " " الشخصية تتخذ صورتها االساسية في عهد الطفولةالشخصية تتخذ صورتها االساسية في عهد الطفولةالشخصية تتخذ صورتها االساسية في عهد الطفولةالشخصية تتخذ صورتها االساسية في عهد الطفولة""""    ،،،،علماء التحليل النفسي علماء التحليل النفسي علماء التحليل النفسي علماء التحليل النفسي 

لعواطفه وانفعاالتـه، وهـو افضـل لعواطفه وانفعاالتـه، وهـو افضـل لعواطفه وانفعاالتـه، وهـو افضـل لعواطفه وانفعاالتـه، وهـو افضـل     المرتع المالئمالمرتع المالئمالمرتع المالئمالمرتع المالئمكما يمثل اللعب لطفل الروضة كما يمثل اللعب لطفل الروضة كما يمثل اللعب لطفل الروضة كما يمثل اللعب لطفل الروضة                             
فـأذا فـأذا فـأذا فـأذا """"م م م م ال يستطيع االفصاح عن داخله بالكالال يستطيع االفصاح عن داخله بالكالال يستطيع االفصاح عن داخله بالكالال يستطيع االفصاح عن داخله بالكال    ألنهألنهألنهألنهوسيلة للتعبير الواضح عن ما يشعر به وسيلة للتعبير الواضح عن ما يشعر به وسيلة للتعبير الواضح عن ما يشعر به وسيلة للتعبير الواضح عن ما يشعر به 

على رسوم الطفل وعلى ما يقوم به من اعمال البناء وعلى االسلوب الذي على رسوم الطفل وعلى ما يقوم به من اعمال البناء وعلى االسلوب الذي على رسوم الطفل وعلى ما يقوم به من اعمال البناء وعلى االسلوب الذي على رسوم الطفل وعلى ما يقوم به من اعمال البناء وعلى االسلوب الذي     نظرهنظرهنظرهنظره    القيناالقيناالقيناالقينا
يخاطب به العابه فسنعلم الكثير عن العالم الداخلي له ونكون قادرين على مسـاعدته يخاطب به العابه فسنعلم الكثير عن العالم الداخلي له ونكون قادرين على مسـاعدته يخاطب به العابه فسنعلم الكثير عن العالم الداخلي له ونكون قادرين على مسـاعدته يخاطب به العابه فسنعلم الكثير عن العالم الداخلي له ونكون قادرين على مسـاعدته 

            ))))٥٤٥٤٥٤٥٤----٥٣٥٣٥٣٥٣صصصص١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤،  ،  ،  ،  الجبوريالجبوريالجبوريالجبوري((((...." " " " في كفاحه للوصول الى درجة الئقة من النضج والكمالفي كفاحه للوصول الى درجة الئقة من النضج والكمالفي كفاحه للوصول الى درجة الئقة من النضج والكمالفي كفاحه للوصول الى درجة الئقة من النضج والكمال
ب ضرورة بيولوجية تهدف الى بناء ونمو شخصـية الطفـل، كمـا انـه ب ضرورة بيولوجية تهدف الى بناء ونمو شخصـية الطفـل، كمـا انـه ب ضرورة بيولوجية تهدف الى بناء ونمو شخصـية الطفـل، كمـا انـه ب ضرورة بيولوجية تهدف الى بناء ونمو شخصـية الطفـل، كمـا انـه وللتعلم باللعوللتعلم باللعوللتعلم باللعوللتعلم باللع                            

سلوك طوعي اختياري داخلي يتعلم الطفل مـن خاللـه المعرفـة وحسـن التكيـف مـع سلوك طوعي اختياري داخلي يتعلم الطفل مـن خاللـه المعرفـة وحسـن التكيـف مـع سلوك طوعي اختياري داخلي يتعلم الطفل مـن خاللـه المعرفـة وحسـن التكيـف مـع سلوك طوعي اختياري داخلي يتعلم الطفل مـن خاللـه المعرفـة وحسـن التكيـف مـع 
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    ،،،،البيئة، حيث ان اللعب لطفل الروضة مجهود عظيم يبني االجسـام ويشـغل العضـالت البيئة، حيث ان اللعب لطفل الروضة مجهود عظيم يبني االجسـام ويشـغل العضـالت البيئة، حيث ان اللعب لطفل الروضة مجهود عظيم يبني االجسـام ويشـغل العضـالت البيئة، حيث ان اللعب لطفل الروضة مجهود عظيم يبني االجسـام ويشـغل العضـالت 
كون عقله متيقظًا قادرًا على كون عقله متيقظًا قادرًا على كون عقله متيقظًا قادرًا على كون عقله متيقظًا قادرًا على كما يبني العقول بالتعاون واالبتكار، الن الطفل اثناء لعبه يكما يبني العقول بالتعاون واالبتكار، الن الطفل اثناء لعبه يكما يبني العقول بالتعاون واالبتكار، الن الطفل اثناء لعبه يكما يبني العقول بالتعاون واالبتكار، الن الطفل اثناء لعبه ي

اللعب يجعل الطفل قادرًا على اللعب يجعل الطفل قادرًا على اللعب يجعل الطفل قادرًا على اللعب يجعل الطفل قادرًا على """"حل المشاكل التي تواجهه اثناء لعبه فضالً عن هذا كله حل المشاكل التي تواجهه اثناء لعبه فضالً عن هذا كله حل المشاكل التي تواجهه اثناء لعبه فضالً عن هذا كله حل المشاكل التي تواجهه اثناء لعبه فضالً عن هذا كله 
ان يعبر عن مشاعره العميقة دون رياء او محاباة االمر الذي يساعد على تكيفه ونموه ان يعبر عن مشاعره العميقة دون رياء او محاباة االمر الذي يساعد على تكيفه ونموه ان يعبر عن مشاعره العميقة دون رياء او محاباة االمر الذي يساعد على تكيفه ونموه ان يعبر عن مشاعره العميقة دون رياء او محاباة االمر الذي يساعد على تكيفه ونموه 

" " " " ف الحياةف الحياةف الحياةف الحياةالطبيعي، كما ان احد الطرق االولية التي يعتاد بها الطفل على مواجهة مواقالطبيعي، كما ان احد الطرق االولية التي يعتاد بها الطفل على مواجهة مواقالطبيعي، كما ان احد الطرق االولية التي يعتاد بها الطفل على مواجهة مواقالطبيعي، كما ان احد الطرق االولية التي يعتاد بها الطفل على مواجهة مواق
            ))))١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢صصصص    ١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦،،،،انطونيوسانطونيوسانطونيوسانطونيوس((((

والتعلم باللعب يمنح الطفل فرصة للنمو البدني والجسـدي حيـث يسـاهم الـتعلم والتعلم باللعب يمنح الطفل فرصة للنمو البدني والجسـدي حيـث يسـاهم الـتعلم والتعلم باللعب يمنح الطفل فرصة للنمو البدني والجسـدي حيـث يسـاهم الـتعلم والتعلم باللعب يمنح الطفل فرصة للنمو البدني والجسـدي حيـث يسـاهم الـتعلم                             
باللعب على ازدياد قدرات الطفل الجسدية فيصبح قادرًا على الركض والجـري والقفـز باللعب على ازدياد قدرات الطفل الجسدية فيصبح قادرًا على الركض والجـري والقفـز باللعب على ازدياد قدرات الطفل الجسدية فيصبح قادرًا على الركض والجـري والقفـز باللعب على ازدياد قدرات الطفل الجسدية فيصبح قادرًا على الركض والجـري والقفـز 

    ال يقتصر علـى الجسـد فقـط وانمـا يتعـداها الـىال يقتصر علـى الجسـد فقـط وانمـا يتعـداها الـىال يقتصر علـى الجسـد فقـط وانمـا يتعـداها الـىال يقتصر علـى الجسـد فقـط وانمـا يتعـداها الـىوالتسلق والرسم، كما ان اثر اللعب والتسلق والرسم، كما ان اثر اللعب والتسلق والرسم، كما ان اثر اللعب والتسلق والرسم، كما ان اثر اللعب 
الجهاز العصبي حيث يعمل اللعب علـى تنميـة المراكـز العصـبية للطفـل لتأخـذ شـكلها الجهاز العصبي حيث يعمل اللعب علـى تنميـة المراكـز العصـبية للطفـل لتأخـذ شـكلها الجهاز العصبي حيث يعمل اللعب علـى تنميـة المراكـز العصـبية للطفـل لتأخـذ شـكلها الجهاز العصبي حيث يعمل اللعب علـى تنميـة المراكـز العصـبية للطفـل لتأخـذ شـكلها 

حيث ان المخ فـي دمـاغ الطفـل ال تكتمـل وظيفتـه اال عـن طريـق الحركـة حيث ان المخ فـي دمـاغ الطفـل ال تكتمـل وظيفتـه اال عـن طريـق الحركـة حيث ان المخ فـي دمـاغ الطفـل ال تكتمـل وظيفتـه اال عـن طريـق الحركـة حيث ان المخ فـي دمـاغ الطفـل ال تكتمـل وظيفتـه اال عـن طريـق الحركـة """"    ٠٠٠٠النهائيالنهائيالنهائيالنهائي
والنشاط الذي يتبلور في صورة اللعب عند االطفال، فاللعب حتى يتيح الفرص العديدة والنشاط الذي يتبلور في صورة اللعب عند االطفال، فاللعب حتى يتيح الفرص العديدة والنشاط الذي يتبلور في صورة اللعب عند االطفال، فاللعب حتى يتيح الفرص العديدة والنشاط الذي يتبلور في صورة اللعب عند االطفال، فاللعب حتى يتيح الفرص العديدة 

ت نفسـه اهـم عامـل لنمـو الجهـاز العصـبي ت نفسـه اهـم عامـل لنمـو الجهـاز العصـبي ت نفسـه اهـم عامـل لنمـو الجهـاز العصـبي ت نفسـه اهـم عامـل لنمـو الجهـاز العصـبي الوجه النشاط المختلفة يكـون فـي الوقـالوجه النشاط المختلفة يكـون فـي الوقـالوجه النشاط المختلفة يكـون فـي الوقـالوجه النشاط المختلفة يكـون فـي الوقـ
            ))))٣٩٥٣٩٥٣٩٥٣٩٥صصصص    ١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦،،،،    بدويبدويبدويبدوي((((" " " " واكمالهواكمالهواكمالهواكماله

فاالطفال المحرومين من اللعب هم فـي الحقيقـة اطفـاالً بـال طفولـة وخيـر مـا فاالطفال المحرومين من اللعب هم فـي الحقيقـة اطفـاالً بـال طفولـة وخيـر مـا فاالطفال المحرومين من اللعب هم فـي الحقيقـة اطفـاالً بـال طفولـة وخيـر مـا فاالطفال المحرومين من اللعب هم فـي الحقيقـة اطفـاالً بـال طفولـة وخيـر مـا                             
دع ابنـك دع ابنـك دع ابنـك دع ابنـك """"في اللعـب حيـث قـال في اللعـب حيـث قـال في اللعـب حيـث قـال في اللعـب حيـث قـال ) ) ) ) صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم((((نستدل به قول رسولنا الكريم نستدل به قول رسولنا الكريم نستدل به قول رسولنا الكريم نستدل به قول رسولنا الكريم 

فـي فـي فـي فـي ) ) ) ) عليـه السـالمعليـه السـالمعليـه السـالمعليـه السـالم((((مـام علـي مـام علـي مـام علـي مـام علـي في حين قـال االفي حين قـال االفي حين قـال االفي حين قـال اال) ) ) ) يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنينيلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنينيلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنينيلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين
        ".".".".اريحو القلوب ساعة بعد ساعة الن القلب اذا اكره عمياريحو القلوب ساعة بعد ساعة الن القلب اذا اكره عمياريحو القلوب ساعة بعد ساعة الن القلب اذا اكره عمياريحو القلوب ساعة بعد ساعة الن القلب اذا اكره عمي""""اهمية اللعب اهمية اللعب اهمية اللعب اهمية اللعب 

فعن طريق اللعب يستطيع الطفل ان يسيطر على القلق والمخاوف والصـراعات فعن طريق اللعب يستطيع الطفل ان يسيطر على القلق والمخاوف والصـراعات فعن طريق اللعب يستطيع الطفل ان يسيطر على القلق والمخاوف والصـراعات فعن طريق اللعب يستطيع الطفل ان يسيطر على القلق والمخاوف والصـراعات                             
النفسية البسيطة، فـي الوقـت الـذي يعمـل اللعـب علـى تنميـة المشـاركة االجتماعيـة النفسية البسيطة، فـي الوقـت الـذي يعمـل اللعـب علـى تنميـة المشـاركة االجتماعيـة النفسية البسيطة، فـي الوقـت الـذي يعمـل اللعـب علـى تنميـة المشـاركة االجتماعيـة النفسية البسيطة، فـي الوقـت الـذي يعمـل اللعـب علـى تنميـة المشـاركة االجتماعيـة 

وتعزيز السمات االجتماعية المطلوبة، واللعب يساعد الطفل على وتعزيز السمات االجتماعية المطلوبة، واللعب يساعد الطفل على وتعزيز السمات االجتماعية المطلوبة، واللعب يساعد الطفل على وتعزيز السمات االجتماعية المطلوبة، واللعب يساعد الطفل على والتفاعل مع االخرين والتفاعل مع االخرين والتفاعل مع االخرين والتفاعل مع االخرين 
        ....سرعة التعلم واثراء اللغةسرعة التعلم واثراء اللغةسرعة التعلم واثراء اللغةسرعة التعلم واثراء اللغة

اللعب يساعد معلمة الروضة على تحسين معلوماتها عن الطفل ليتسنى لها ابتكار اللعب يساعد معلمة الروضة على تحسين معلوماتها عن الطفل ليتسنى لها ابتكار اللعب يساعد معلمة الروضة على تحسين معلوماتها عن الطفل ليتسنى لها ابتكار اللعب يساعد معلمة الروضة على تحسين معلوماتها عن الطفل ليتسنى لها ابتكار                             
وسائل جديدة تتناسب مع قدراته العقلية وتساهم في النمو النفسي والعقلي وتعـديل وسائل جديدة تتناسب مع قدراته العقلية وتساهم في النمو النفسي والعقلي وتعـديل وسائل جديدة تتناسب مع قدراته العقلية وتساهم في النمو النفسي والعقلي وتعـديل وسائل جديدة تتناسب مع قدراته العقلية وتساهم في النمو النفسي والعقلي وتعـديل 

        ....السلوكالسلوكالسلوكالسلوك
العلماء على عقل الطفل يعمل اثناء اللعب وهذا يحدث بشكل غيـر ملحـوظ العلماء على عقل الطفل يعمل اثناء اللعب وهذا يحدث بشكل غيـر ملحـوظ العلماء على عقل الطفل يعمل اثناء اللعب وهذا يحدث بشكل غيـر ملحـوظ العلماء على عقل الطفل يعمل اثناء اللعب وهذا يحدث بشكل غيـر ملحـوظ     اكداكداكداكد                            

مثلما يحدث في االفعال غير االرادية التي تقع تحت سيطرة التفكير واللعب امر ضروري مثلما يحدث في االفعال غير االرادية التي تقع تحت سيطرة التفكير واللعب امر ضروري مثلما يحدث في االفعال غير االرادية التي تقع تحت سيطرة التفكير واللعب امر ضروري مثلما يحدث في االفعال غير االرادية التي تقع تحت سيطرة التفكير واللعب امر ضروري 
سيما في المراحل االولى لنمو الطفل، وجاءت اهميته كونه يمثل التلقائية لنمو العقـل سيما في المراحل االولى لنمو الطفل، وجاءت اهميته كونه يمثل التلقائية لنمو العقـل سيما في المراحل االولى لنمو الطفل، وجاءت اهميته كونه يمثل التلقائية لنمو العقـل سيما في المراحل االولى لنمو الطفل، وجاءت اهميته كونه يمثل التلقائية لنمو العقـل 

النمو السوي للمهارات والقدرات العقلية واالجتماعية النمو السوي للمهارات والقدرات العقلية واالجتماعية النمو السوي للمهارات والقدرات العقلية واالجتماعية النمو السوي للمهارات والقدرات العقلية واالجتماعية والحاجة الحيوية التي يعتمد عليها والحاجة الحيوية التي يعتمد عليها والحاجة الحيوية التي يعتمد عليها والحاجة الحيوية التي يعتمد عليها 
        ....والجسمية والخياليةوالجسمية والخياليةوالجسمية والخياليةوالجسمية والخيالية

هي المكان، رفاق اللعب، عـدم تـدخل الكبـار هي المكان، رفاق اللعب، عـدم تـدخل الكبـار هي المكان، رفاق اللعب، عـدم تـدخل الكبـار هي المكان، رفاق اللعب، عـدم تـدخل الكبـار """"من اهم العناصر االساسية للعب من اهم العناصر االساسية للعب من اهم العناصر االساسية للعب من اهم العناصر االساسية للعب                             
بحيث ال يقتصر تعلم االطفال على قواعد اللعب بـل يتعـداها الـى القواعـد االخالقيـة، بحيث ال يقتصر تعلم االطفال على قواعد اللعب بـل يتعـداها الـى القواعـد االخالقيـة، بحيث ال يقتصر تعلم االطفال على قواعد اللعب بـل يتعـداها الـى القواعـد االخالقيـة، بحيث ال يقتصر تعلم االطفال على قواعد اللعب بـل يتعـداها الـى القواعـد االخالقيـة، 

، ، ، ، هانـت هانـت هانـت هانـت ((((" " " " ن خـالل مالحظـة ردود افعـال االخـرينن خـالل مالحظـة ردود افعـال االخـرينن خـالل مالحظـة ردود افعـال االخـرينن خـالل مالحظـة ردود افعـال االخـرينالثقافية ويتم اكساب معرفة النفس مالثقافية ويتم اكساب معرفة النفس مالثقافية ويتم اكساب معرفة النفس مالثقافية ويتم اكساب معرفة النفس م

        . . . .     ))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧----١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦صصصص١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨
لقد اكتشف العلماء ان للعب اهمية كبيرة كونه يساعد الطفـل ويؤهلـه اجتماعيـًا لقد اكتشف العلماء ان للعب اهمية كبيرة كونه يساعد الطفـل ويؤهلـه اجتماعيـًا لقد اكتشف العلماء ان للعب اهمية كبيرة كونه يساعد الطفـل ويؤهلـه اجتماعيـًا لقد اكتشف العلماء ان للعب اهمية كبيرة كونه يساعد الطفـل ويؤهلـه اجتماعيـًا                             

فيضــطر الطفــل ان يتخلــى عــن انانيتــه وتمركــزه حــول ذاتــه وينطلــق الــى التعــاون فيضــطر الطفــل ان يتخلــى عــن انانيتــه وتمركــزه حــول ذاتــه وينطلــق الــى التعــاون فيضــطر الطفــل ان يتخلــى عــن انانيتــه وتمركــزه حــول ذاتــه وينطلــق الــى التعــاون فيضــطر الطفــل ان يتخلــى عــن انانيتــه وتمركــزه حــول ذاتــه وينطلــق الــى التعــاون 
ن الطفل من خالل اللعب يعرف ن الطفل من خالل اللعب يعرف ن الطفل من خالل اللعب يعرف ن الطفل من خالل اللعب يعرف والمشاركة والتدريب على مهارات االخذ والعطاء، كما اوالمشاركة والتدريب على مهارات االخذ والعطاء، كما اوالمشاركة والتدريب على مهارات االخذ والعطاء، كما اوالمشاركة والتدريب على مهارات االخذ والعطاء، كما ا

كيف يصدر االوامر وكيف يستجيب الى التوجيهات وفـي ضـوء مـا تقـدم يمكـن تحديـد كيف يصدر االوامر وكيف يستجيب الى التوجيهات وفـي ضـوء مـا تقـدم يمكـن تحديـد كيف يصدر االوامر وكيف يستجيب الى التوجيهات وفـي ضـوء مـا تقـدم يمكـن تحديـد كيف يصدر االوامر وكيف يستجيب الى التوجيهات وفـي ضـوء مـا تقـدم يمكـن تحديـد 
        ::::اهمية البحث الحالي باآلتياهمية البحث الحالي باآلتياهمية البحث الحالي باآلتياهمية البحث الحالي باآلتي
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البحث الحالي كونه يعالج موضوعا حيويا هو أثـر الـتعلم باللعـب البحث الحالي كونه يعالج موضوعا حيويا هو أثـر الـتعلم باللعـب البحث الحالي كونه يعالج موضوعا حيويا هو أثـر الـتعلم باللعـب البحث الحالي كونه يعالج موضوعا حيويا هو أثـر الـتعلم باللعـب اهمية اهمية اهمية اهمية     جاءتجاءتجاءتجاءت ....١١١١
        ....للحد من السلوك العدواني للطفل للحد من السلوك العدواني للطفل للحد من السلوك العدواني للطفل للحد من السلوك العدواني للطفل 

نفيس وتخفيف التوتر الناتج عـن الفشـل فـي نفيس وتخفيف التوتر الناتج عـن الفشـل فـي نفيس وتخفيف التوتر الناتج عـن الفشـل فـي نفيس وتخفيف التوتر الناتج عـن الفشـل فـي وسيلة للتوسيلة للتوسيلة للتوسيلة للتللعب اهمية كبيرة كونه للعب اهمية كبيرة كونه للعب اهمية كبيرة كونه للعب اهمية كبيرة كونه  ....٢٢٢٢
 ....تحقيق الرغباتتحقيق الرغباتتحقيق الرغباتتحقيق الرغبات

للعب اهمية كبيرة في تنمية السمات الشخصـية لالطفـال وتسـهم فـي تعـديل للعب اهمية كبيرة في تنمية السمات الشخصـية لالطفـال وتسـهم فـي تعـديل للعب اهمية كبيرة في تنمية السمات الشخصـية لالطفـال وتسـهم فـي تعـديل للعب اهمية كبيرة في تنمية السمات الشخصـية لالطفـال وتسـهم فـي تعـديل  ....٣٣٣٣
    ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((اكد البحث الحالي علـى هـذه المرحلـة مـن عمـر االطفـالاكد البحث الحالي علـى هـذه المرحلـة مـن عمـر االطفـالاكد البحث الحالي علـى هـذه المرحلـة مـن عمـر االطفـالاكد البحث الحالي علـى هـذه المرحلـة مـن عمـر االطفـالسلوكهم حيث سلوكهم حيث سلوكهم حيث سلوكهم حيث 

التـي تعمـل علـى التـي تعمـل علـى التـي تعمـل علـى التـي تعمـل علـى     وجاء ليساهم في البحث عن وسائل التعلم باللعبوجاء ليساهم في البحث عن وسائل التعلم باللعبوجاء ليساهم في البحث عن وسائل التعلم باللعبوجاء ليساهم في البحث عن وسائل التعلم باللعب    ))))سنواتسنواتسنواتسنوات
 . . . . سلوك الطفلسلوك الطفلسلوك الطفلسلوك الطفلالتأثير في التأثير في التأثير في التأثير في 
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        ::::يهدف البحث الحالي الىيهدف البحث الحالي الىيهدف البحث الحالي الىيهدف البحث الحالي الى                            
    ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((قياس أثر التعلم باللعب في تعديل السلوك العدواني لدى طفل الروضه بعمر قياس أثر التعلم باللعب في تعديل السلوك العدواني لدى طفل الروضه بعمر قياس أثر التعلم باللعب في تعديل السلوك العدواني لدى طفل الروضه بعمر قياس أثر التعلم باللعب في تعديل السلوك العدواني لدى طفل الروضه بعمر     

     ٠٠٠٠) ) ) ) سنوات سنوات سنوات سنوات 
        

  �0ود ا���% 
الذين تتـراوح اعمـارهم الذين تتـراوح اعمـارهم الذين تتـراوح اعمـارهم الذين تتـراوح اعمـارهم اطفال رياض االطفال اطفال رياض االطفال اطفال رياض االطفال اطفال رياض االطفال     على عينه منعلى عينه منعلى عينه منعلى عينه منيتحدد البحث الحالييتحدد البحث الحالييتحدد البحث الحالييتحدد البحث الحالي                                

        ....جانب الرصافةجانب الرصافةجانب الرصافةجانب الرصافة/ / / / في مدينة بغداد في مدينة بغداد في مدينة بغداد في مدينة بغداد     ٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧----٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦ت للعام الدراسي ت للعام الدراسي ت للعام الدراسي ت للعام الدراسي سنواسنواسنواسنوا    ))))    ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((من من من من 
  ,���� ا�(2$��ت 

 ً ً اوال ً اوال ً اوال لتنميةسلوكهم وقدراتهم لتنميةسلوكهم وقدراتهم لتنميةسلوكهم وقدراتهم لتنميةسلوكهم وقدراتهم     نشاط موجه يقوم به االطفال نشاط موجه يقوم به االطفال نشاط موجه يقوم به االطفال نشاط موجه يقوم به االطفال هوهوهوهو: : : : تعريف التعلم باللعبتعريف التعلم باللعبتعريف التعلم باللعبتعريف التعلم باللعب: : : : اوال
والـتعلم والـتعلم والـتعلم والـتعلم . . . . المتعـه والتسـليه المتعـه والتسـليه المتعـه والتسـليه المتعـه والتسـليه العقليه والجسميه والوجدانيه ، ويحقق فـي نفـس الوقـت العقليه والجسميه والوجدانيه ، ويحقق فـي نفـس الوقـت العقليه والجسميه والوجدانيه ، ويحقق فـي نفـس الوقـت العقليه والجسميه والوجدانيه ، ويحقق فـي نفـس الوقـت 

في اكتساب المعرفه وتقريب مبادىء العلم لألطفال في اكتساب المعرفه وتقريب مبادىء العلم لألطفال في اكتساب المعرفه وتقريب مبادىء العلم لألطفال في اكتساب المعرفه وتقريب مبادىء العلم لألطفال     باللعب هواستغالل انشطة اللعبباللعب هواستغالل انشطة اللعبباللعب هواستغالل انشطة اللعبباللعب هواستغالل انشطة اللعب
            ))))    ١٤١٤١٤١٤صصصص::::    ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨مرعي والحيله ،مرعي والحيله ،مرعي والحيله ،مرعي والحيله ،((((. . . . وتوسيع افاقهم المعرفيه وتوسيع افاقهم المعرفيه وتوسيع افاقهم المعرفيه وتوسيع افاقهم المعرفيه 

        ::::تعريف اللعبتعريف اللعبتعريف اللعبتعريف اللعب: : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا
هو التخفيف عن مايعـاني الطفـل مـن تـوترات نفسـية هو التخفيف عن مايعـاني الطفـل مـن تـوترات نفسـية هو التخفيف عن مايعـاني الطفـل مـن تـوترات نفسـية هو التخفيف عن مايعـاني الطفـل مـن تـوترات نفسـية : ": ": ": "عرفه فرويدعرفه فرويدعرفه فرويدعرفه فرويد - - - - ١١١١

                ))))٢٥٢٥٢٥٢٥مردان صمردان صمردان صمردان ص((((" " " " وصراعات داخلية وقلق مالزموصراعات داخلية وقلق مالزموصراعات داخلية وقلق مالزموصراعات داخلية وقلق مالزم
تعمـل علـى تحويـل تعمـل علـى تحويـل تعمـل علـى تحويـل تعمـل علـى تحويـل ) ) ) ) assimilation ( ( ( ( هو عمليـة تمثـل هو عمليـة تمثـل هو عمليـة تمثـل هو عمليـة تمثـل : ": ": ": "عرفه بياجيهعرفه بياجيهعرفه بياجيهعرفه بياجيه - - - - ٢٢٢٢

الواردة لتالئم حاجات الطفل، واللعـب والتقليـد والمحاكـاة الواردة لتالئم حاجات الطفل، واللعـب والتقليـد والمحاكـاة الواردة لتالئم حاجات الطفل، واللعـب والتقليـد والمحاكـاة الواردة لتالئم حاجات الطفل، واللعـب والتقليـد والمحاكـاة المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات 
     ) ) ) ) ١٣١٣١٣١٣صصصص    ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤، ، ، ، احمد وزميلهاحمد وزميلهاحمد وزميلهاحمد وزميله((((" " " " جزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاءجزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاءجزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاءجزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء

        ::::السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني تعريف تعريف تعريف تعريف : : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
ان الفرد ان الفرد ان الفرد ان الفرد هو السلوك الهجومي المنطوي على االكراه وااليذاء ،اي هو السلوك الهجومي المنطوي على االكراه وااليذاء ،اي هو السلوك الهجومي المنطوي على االكراه وااليذاء ،اي هو السلوك الهجومي المنطوي على االكراه وااليذاء ،اي ( ( ( ( الرفاعي الرفاعي الرفاعي الرفاعي عرفه عرفه عرفه عرفه 

يتصف باالندفاع والهجوم وضعف ضبط نوازعه والسعي وراء اكراه االخـر وايقـاع يتصف باالندفاع والهجوم وضعف ضبط نوازعه والسعي وراء اكراه االخـر وايقـاع يتصف باالندفاع والهجوم وضعف ضبط نوازعه والسعي وراء اكراه االخـر وايقـاع يتصف باالندفاع والهجوم وضعف ضبط نوازعه والسعي وراء اكراه االخـر وايقـاع 
        ))))٢٢٢٢٢٢٢٢ص ص ص ص     ١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦الرفاعي ،الرفاعي ،الرفاعي ،الرفاعي ،((((" " " "         ....االذى به او سلب شيء منه او مسه بالتخريب والتعطيل االذى به او سلب شيء منه او مسه بالتخريب والتعطيل االذى به او سلب شيء منه او مسه بالتخريب والتعطيل االذى به او سلب شيء منه او مسه بالتخريب والتعطيل 

السلوك العدواني هو سلوك يهدف الى ايقاع االذى بالغير او بالـذات السلوك العدواني هو سلوك يهدف الى ايقاع االذى بالغير او بالـذات السلوك العدواني هو سلوك يهدف الى ايقاع االذى بالغير او بالـذات السلوك العدواني هو سلوك يهدف الى ايقاع االذى بالغير او بالـذات : ": ": ": "السقاالسقاالسقاالسقاعرفه عرفه عرفه عرفه 
" " " " ا السلوك صريحا عـدوانيا اومضـمرا عـدائيا او رمـزا ا السلوك صريحا عـدوانيا اومضـمرا عـدائيا او رمـزا ا السلوك صريحا عـدوانيا اومضـمرا عـدائيا او رمـزا ا السلوك صريحا عـدوانيا اومضـمرا عـدائيا او رمـزا ،او يرمز اليهما وقد يكون هذ،او يرمز اليهما وقد يكون هذ،او يرمز اليهما وقد يكون هذ،او يرمز اليهما وقد يكون هذ

        ) ) ) ) ٣٦٣٦٣٦٣٦صصصص::::    ١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩السقا،السقا،السقا،السقا،((((

        ::::تعريف رياض االطفالتعريف رياض االطفالتعريف رياض االطفالتعريف رياض االطفال: : : : رابعارابعارابعارابعا
هي مرحله تعليمية تسبق المرحلـة االبتدائيـة وتسـتقبل االطفـال الـذين اكملـو هي مرحله تعليمية تسبق المرحلـة االبتدائيـة وتسـتقبل االطفـال الـذين اكملـو هي مرحله تعليمية تسبق المرحلـة االبتدائيـة وتسـتقبل االطفـال الـذين اكملـو هي مرحله تعليمية تسبق المرحلـة االبتدائيـة وتسـتقبل االطفـال الـذين اكملـو 

. . . . الطفـال بعمـر اربـع سـنواتالطفـال بعمـر اربـع سـنواتالطفـال بعمـر اربـع سـنواتالطفـال بعمـر اربـع سـنوات) ) ) ) الروضـةالروضـةالروضـةالروضـة((((تدعى تدعى تدعى تدعى الرابعة من العمر ومدتها سنتين االولى الرابعة من العمر ومدتها سنتين االولى الرابعة من العمر ومدتها سنتين االولى الرابعة من العمر ومدتها سنتين االولى 
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))))

وزارة وزارة وزارة وزارة ((((    . . . . وهي الطفال الذين اكملو الخامسة مـن العمـروهي الطفال الذين اكملو الخامسة مـن العمـروهي الطفال الذين اكملو الخامسة مـن العمـروهي الطفال الذين اكملو الخامسة مـن العمـر) ) ) ) التمهيديالتمهيديالتمهيديالتمهيدي((((ى ى ى ى والسنة الثانية تدعوالسنة الثانية تدعوالسنة الثانية تدعوالسنة الثانية تدع

                ))))١٠١٠١٠١٠منهج رياض االطفال ص منهج رياض االطفال ص منهج رياض االطفال ص منهج رياض االطفال ص     ----التربيةالتربيةالتربيةالتربية
        ::::تعريف العدوان تعريف العدوان تعريف العدوان تعريف العدوان / / / / خامسا خامسا خامسا خامسا     

هو سلوك مدفوع بالغضب والكراهيـه والمنافسـه الزائـده ويتجـه الـى االيـذاء هو سلوك مدفوع بالغضب والكراهيـه والمنافسـه الزائـده ويتجـه الـى االيـذاء هو سلوك مدفوع بالغضب والكراهيـه والمنافسـه الزائـده ويتجـه الـى االيـذاء هو سلوك مدفوع بالغضب والكراهيـه والمنافسـه الزائـده ويتجـه الـى االيـذاء                                         
        ))))    ١٠١١٠١١٠١١٠١صصصص::::    ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨جابر وعالء الدين ،جابر وعالء الدين ،جابر وعالء الدين ،جابر وعالء الدين ،.(.(.(.(والتخريب او هزيمة االخرين والتخريب او هزيمة االخرين والتخريب او هزيمة االخرين والتخريب او هزيمة االخرين 

        ::::تعريف الطفل العدواني تعريف الطفل العدواني تعريف الطفل العدواني تعريف الطفل العدواني / / / / ساساساساسادسادسادساد
هو الطفل الذي يكون قهريا ومتهيجا وغير ناضج وضـعيف التعبيـر عـن مشـاعره ، هو الطفل الذي يكون قهريا ومتهيجا وغير ناضج وضـعيف التعبيـر عـن مشـاعره ، هو الطفل الذي يكون قهريا ومتهيجا وغير ناضج وضـعيف التعبيـر عـن مشـاعره ، هو الطفل الذي يكون قهريا ومتهيجا وغير ناضج وضـعيف التعبيـر عـن مشـاعره ،                     

        ))))    ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥صصصص: : : : ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠سليمان والدربستي ،سليمان والدربستي ،سليمان والدربستي ،سليمان والدربستي ،((((. . . . ولديه توجه عملي ويكون متمركز حول ذاته ولديه توجه عملي ويكون متمركز حول ذاته ولديه توجه عملي ويكون متمركز حول ذاته ولديه توجه عملي ويكون متمركز حول ذاته 
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)��  )ا$��ر ا�#"�ي وا��را��ت ا���	
        ....فصل النظريات التي فسرت اللعب والدراسات السابقةفصل النظريات التي فسرت اللعب والدراسات السابقةفصل النظريات التي فسرت اللعب والدراسات السابقةفصل النظريات التي فسرت اللعب والدراسات السابقةيتناول هذا اليتناول هذا اليتناول هذا اليتناول هذا ال

 ً ً اوال ً اوال ً اوال  نظريات اللعب  نظريات اللعب  نظريات اللعب  نظريات اللعب  : : : : اوال
        ::::النظريات الفلسفية القديمة للعب هيالنظريات الفلسفية القديمة للعب هيالنظريات الفلسفية القديمة للعب هيالنظريات الفلسفية القديمة للعب هي/ / / / أأأأ

        ٠٠٠٠))))نظرية فريدريك فون شالرنظرية فريدريك فون شالرنظرية فريدريك فون شالرنظرية فريدريك فون شالر((((نظرية الطاقة الفائضة نظرية الطاقة الفائضة نظرية الطاقة الفائضة نظرية الطاقة الفائضة  ....١١١١
 ٠٠٠٠))))نظرية الزاروسنظرية الزاروسنظرية الزاروسنظرية الزاروس((((نظرية االسترخاء نظرية االسترخاء نظرية االسترخاء نظرية االسترخاء  ....٢٢٢٢
 ٠٠٠٠))))نظرية ستانلي هولنظرية ستانلي هولنظرية ستانلي هولنظرية ستانلي هول((((النظرية التلخيصية النظرية التلخيصية النظرية التلخيصية النظرية التلخيصية  ....٣٣٣٣
 ٠٠٠٠))))نظرية كارل جرسنظرية كارل جرسنظرية كارل جرسنظرية كارل جرس((((نظرية االعداد نظرية االعداد نظرية االعداد نظرية االعداد  ....٤٤٤٤

            ))))١٣١٣١٣١٣الطائي ص الطائي ص الطائي ص الطائي ص ((((. . . . كانت هذه النظريات قد تناولت تفسير اللعب لكنها اخفقت في ذلككانت هذه النظريات قد تناولت تفسير اللعب لكنها اخفقت في ذلككانت هذه النظريات قد تناولت تفسير اللعب لكنها اخفقت في ذلككانت هذه النظريات قد تناولت تفسير اللعب لكنها اخفقت في ذلك
        : : : : النظريات المعاصرة في تفسير اللعبالنظريات المعاصرة في تفسير اللعبالنظريات المعاصرة في تفسير اللعبالنظريات المعاصرة في تفسير اللعب/ / / / بببب

        في اللعبفي اللعبفي اللعبفي اللعب) ) ) ) جان بياجيهجان بياجيهجان بياجيهجان بياجيه((((نظرية نظرية نظرية نظرية  - - - - ١١١١
في اللعب وذلك الرتباطها بعمليات عقلية تعتمد في اللعب وذلك الرتباطها بعمليات عقلية تعتمد في اللعب وذلك الرتباطها بعمليات عقلية تعتمد في اللعب وذلك الرتباطها بعمليات عقلية تعتمد ) ) ) ) النظرية العقليةالنظرية العقليةالنظرية العقليةالنظرية العقلية((((ويطلق عليها ويطلق عليها ويطلق عليها ويطلق عليها                             

        ::::على افتراضات هيعلى افتراضات هيعلى افتراضات هيعلى افتراضات هي
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))))

هو ان النمو العقلي يسير في تسلسل معين يمكن االسراع به هو ان النمو العقلي يسير في تسلسل معين يمكن االسراع به هو ان النمو العقلي يسير في تسلسل معين يمكن االسراع به هو ان النمو العقلي يسير في تسلسل معين يمكن االسراع به     ::::االفتراض االولاالفتراض االولاالفتراض االولاالفتراض االول ↓
        ....او تأخيره، ولكنه هو نفسه ال يمكن ان تغيره التجربةاو تأخيره، ولكنه هو نفسه ال يمكن ان تغيره التجربةاو تأخيره، ولكنه هو نفسه ال يمكن ان تغيره التجربةاو تأخيره، ولكنه هو نفسه ال يمكن ان تغيره التجربة

ان التسلسل ليس مستمرًا بل يتكون من مراحل يجب ان يـتم ان التسلسل ليس مستمرًا بل يتكون من مراحل يجب ان يـتم ان التسلسل ليس مستمرًا بل يتكون من مراحل يجب ان يـتم ان التسلسل ليس مستمرًا بل يتكون من مراحل يجب ان يـتم : : : : االفتراض الثانياالفتراض الثانياالفتراض الثانياالفتراض الثاني ↓
 ....كل منها قبل ان تبدأ المرحلة المعرفية او العقلية التاليةكل منها قبل ان تبدأ المرحلة المعرفية او العقلية التاليةكل منها قبل ان تبدأ المرحلة المعرفية او العقلية التاليةكل منها قبل ان تبدأ المرحلة المعرفية او العقلية التالية

لتسلسل يفسر على اساس نـوع العمليـات المنطقيـة لتسلسل يفسر على اساس نـوع العمليـات المنطقيـة لتسلسل يفسر على اساس نـوع العمليـات المنطقيـة لتسلسل يفسر على اساس نـوع العمليـات المنطقيـة هو ان اهو ان اهو ان اهو ان ا: : : : االفتراض الثالثاالفتراض الثالثاالفتراض الثالثاالفتراض الثالث ↓
     ))))٢٦٢٦٢٦٢٦الجابر وزميله ص الجابر وزميله ص الجابر وزميله ص الجابر وزميله ص ((((. . . . التي يتضمنهاالتي يتضمنهاالتي يتضمنهاالتي يتضمنها

        نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي  - - - - ٢٢٢٢
مؤسس نظرية التحليل النفسي، يـرى ان اللعـب بـافتراض مؤسس نظرية التحليل النفسي، يـرى ان اللعـب بـافتراض مؤسس نظرية التحليل النفسي، يـرى ان اللعـب بـافتراض مؤسس نظرية التحليل النفسي، يـرى ان اللعـب بـافتراض ) ) ) ) سيجموند فرويدسيجموند فرويدسيجموند فرويدسيجموند فرويد((((                            

السلوك االنساني يقرره مقدار السرور وااللم الذي يرافقه او يؤدي اليه، وان المرء السلوك االنساني يقرره مقدار السرور وااللم الذي يرافقه او يؤدي اليه، وان المرء السلوك االنساني يقرره مقدار السرور وااللم الذي يرافقه او يؤدي اليه، وان المرء السلوك االنساني يقرره مقدار السرور وااللم الذي يرافقه او يؤدي اليه، وان المرء 
        ....لى السعي وراء الخبرات الباعثة على السرور والتعة، وتكرارهالى السعي وراء الخبرات الباعثة على السرور والتعة، وتكرارهالى السعي وراء الخبرات الباعثة على السرور والتعة، وتكرارهالى السعي وراء الخبرات الباعثة على السرور والتعة، وتكرارهايميل ايميل ايميل ايميل ا

اما الخبرات المؤلمة فتحاول تجنبها واالبتعاد عنها، وعليه فالطفل يميل الى خلق اما الخبرات المؤلمة فتحاول تجنبها واالبتعاد عنها، وعليه فالطفل يميل الى خلق اما الخبرات المؤلمة فتحاول تجنبها واالبتعاد عنها، وعليه فالطفل يميل الى خلق اما الخبرات المؤلمة فتحاول تجنبها واالبتعاد عنها، وعليه فالطفل يميل الى خلق 
عالم من الوهم والخيال يمارس فيـه خبراتـه الباعثـة علـى السـرور والمتعـة دون عالم من الوهم والخيال يمارس فيـه خبراتـه الباعثـة علـى السـرور والمتعـة دون عالم من الوهم والخيال يمارس فيـه خبراتـه الباعثـة علـى السـرور والمتعـة دون عالم من الوهم والخيال يمارس فيـه خبراتـه الباعثـة علـى السـرور والمتعـة دون 

            ))))٢٢٢٢٩٩٩٩بلقيس ص بلقيس ص بلقيس ص بلقيس ص ((((. . . . خوف من تدخل االخرين الفساد متعته وسرورهخوف من تدخل االخرين الفساد متعته وسرورهخوف من تدخل االخرين الفساد متعته وسرورهخوف من تدخل االخرين الفساد متعته وسروره
        

        
        
        

        اللعب ايهامياللعب ايهامياللعب ايهامياللعب ايهامي        ١١١١        اللعب واقعي اللعب واقعي اللعب واقعي اللعب واقعي         ١١١١
        وسيلة عالج من االمراض النفسيه وسيلة عالج من االمراض النفسيه وسيلة عالج من االمراض النفسيه وسيلة عالج من االمراض النفسيه         ٢٢٢٢        اللعب وسيلة تَعلّم اللعب وسيلة تَعلّم اللعب وسيلة تَعلّم اللعب وسيلة تَعلّم         ٢٢٢٢
        يقوم على التوفيق بين الواقع والخيال يقوم على التوفيق بين الواقع والخيال يقوم على التوفيق بين الواقع والخيال يقوم على التوفيق بين الواقع والخيال         ٣٣٣٣        التوفيق بين االمكانات والقدرات التوفيق بين االمكانات والقدرات التوفيق بين االمكانات والقدرات التوفيق بين االمكانات والقدرات يقوم على يقوم على يقوم على يقوم على         ٣٣٣٣
        يهم الوالدين يهم الوالدين يهم الوالدين يهم الوالدين         ٤٤٤٤        يهم المعلميهم المعلميهم المعلميهم المعلم        ٤٤٤٤
ــ        ٥٥٥٥        يعتبر كل ما في البيئه مصدر للتعلم يعتبر كل ما في البيئه مصدر للتعلم يعتبر كل ما في البيئه مصدر للتعلم يعتبر كل ما في البيئه مصدر للتعلم         ٥٥٥٥ ــعل ــعل ــعل ــع عل ــب م ــرص للع ــئة الف ــدين تهس ــع ى الوال ــب م ــرص للع ــئة الف ــدين تهس ــع ى الوال ــب م ــرص للع ــئة الف ــدين تهس ــع ى الوال ــب م ــرص للع ــئة الف ــدين تهس ى الوال

        هما هما هما هما اطفالاطفالاطفالاطفال
ــتغال        ٦٦٦٦        تحسين وتنظيم االلعاب واستغاللهاتحسين وتنظيم االلعاب واستغاللهاتحسين وتنظيم االلعاب واستغاللهاتحسين وتنظيم االلعاب واستغاللهايستوجب يستوجب يستوجب يستوجب         ٦٦٦٦ ــن اس ــتغاليمك ــن اس ــتغاليمك ــن اس ــتغاليمك ــن اس ــيه يمك ــكالت النفس ــل المش ــيه له لح ــكالت النفس ــل المش ــيه له لح ــكالت النفس ــل المش ــيه له لح ــكالت النفس ــل المش له لح

        لالطفاللالطفاللالطفاللالطفال
                        فيه واقعيهفيه واقعيهفيه واقعيهفيه واقعيه        ٧٧٧٧
  

  : ا"����6)�ت 
من خالل اطالع الباحثه على نظريات اللعب توصلت الى ان اللعـب بغـض النظـر من خالل اطالع الباحثه على نظريات اللعب توصلت الى ان اللعـب بغـض النظـر من خالل اطالع الباحثه على نظريات اللعب توصلت الى ان اللعـب بغـض النظـر من خالل اطالع الباحثه على نظريات اللعب توصلت الى ان اللعـب بغـض النظـر                             

ه ،نشاط اساسي وضروري للحياة المتوازنه السويه وهو لـيس ه ،نشاط اساسي وضروري للحياة المتوازنه السويه وهو لـيس ه ،نشاط اساسي وضروري للحياة المتوازنه السويه وهو لـيس ه ،نشاط اساسي وضروري للحياة المتوازنه السويه وهو لـيس عن النظريه التي تفسرعن النظريه التي تفسرعن النظريه التي تفسرعن النظريه التي تفسر
مقصودا على من لديه الفائض من الطاقه ،حيث نريالطفل الضعيف والقوي والمتعـب مقصودا على من لديه الفائض من الطاقه ،حيث نريالطفل الضعيف والقوي والمتعـب مقصودا على من لديه الفائض من الطاقه ،حيث نريالطفل الضعيف والقوي والمتعـب مقصودا على من لديه الفائض من الطاقه ،حيث نريالطفل الضعيف والقوي والمتعـب 

جان جان جان جان ((((والمستريح كلهم يلعبون ، كما كانت لكل نظريه وجهة نظرها الخاص االان نظرية والمستريح كلهم يلعبون ، كما كانت لكل نظريه وجهة نظرها الخاص االان نظرية والمستريح كلهم يلعبون ، كما كانت لكل نظريه وجهة نظرها الخاص االان نظرية والمستريح كلهم يلعبون ، كما كانت لكل نظريه وجهة نظرها الخاص االان نظرية 
        ....ثهثهثهثهب لذا البحث حيث تبنتها الباحب لذا البحث حيث تبنتها الباحب لذا البحث حيث تبنتها الباحب لذا البحث حيث تبنتها الباحفي اللعب هي االقرفي اللعب هي االقرفي اللعب هي االقرفي اللعب هي االقر) ) ) ) بياجيه بياجيه بياجيه بياجيه 

        االهداف التعليمية المتوخاة من اللعب االهداف التعليمية المتوخاة من اللعب االهداف التعليمية المتوخاة من اللعب االهداف التعليمية المتوخاة من اللعب     
        ....يساعد الطفل على اكتشاف العالم الذي يحيط بهيساعد الطفل على اكتشاف العالم الذي يحيط بهيساعد الطفل على اكتشاف العالم الذي يحيط بهيساعد الطفل على اكتشاف العالم الذي يحيط به ....١١١١
يساعد على تهيئة الفرص العادة التوازن لحيـاة الطفـل والـتخلص مـن الكبـت يساعد على تهيئة الفرص العادة التوازن لحيـاة الطفـل والـتخلص مـن الكبـت يساعد على تهيئة الفرص العادة التوازن لحيـاة الطفـل والـتخلص مـن الكبـت يساعد على تهيئة الفرص العادة التوازن لحيـاة الطفـل والـتخلص مـن الكبـت  ....٢٢٢٢

 ....والتوتروالتوتروالتوتروالتوتر
 ....اللعب يساعد على اكساب الطفل المهارات الحركية المختلفةاللعب يساعد على اكساب الطفل المهارات الحركية المختلفةاللعب يساعد على اكساب الطفل المهارات الحركية المختلفةاللعب يساعد على اكساب الطفل المهارات الحركية المختلفة ....٣٣٣٣

 الفرق بين نظرية فرويد ونظرية بياجيه للعبالفرق بين نظرية فرويد ونظرية بياجيه للعبالفرق بين نظرية فرويد ونظرية بياجيه للعبالفرق بين نظرية فرويد ونظرية بياجيه للعب

 فرويد فرويد فرويد فرويد  بياجيهبياجيهبياجيهبياجيه
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على التكوين النفسي والعقلي على التكوين النفسي والعقلي على التكوين النفسي والعقلي على التكوين النفسي والعقلي     من خالل اللعب تستطيع معلمة الروضة التعرفمن خالل اللعب تستطيع معلمة الروضة التعرفمن خالل اللعب تستطيع معلمة الروضة التعرفمن خالل اللعب تستطيع معلمة الروضة التعرف ....٤٤٤٤
واكتشاف ما يعاني الطفل من مشكالت مختلفة تؤدي الى مساعدة الطفل لحل واكتشاف ما يعاني الطفل من مشكالت مختلفة تؤدي الى مساعدة الطفل لحل واكتشاف ما يعاني الطفل من مشكالت مختلفة تؤدي الى مساعدة الطفل لحل واكتشاف ما يعاني الطفل من مشكالت مختلفة تؤدي الى مساعدة الطفل لحل 

 ....تلك المشكالتتلك المشكالتتلك المشكالتتلك المشكالت
        دور المعلمة في توجيه سلوك االطفالدور المعلمة في توجيه سلوك االطفالدور المعلمة في توجيه سلوك االطفالدور المعلمة في توجيه سلوك االطفال

        ----::::تستطيع معلمة الروضة ان تنشط دور اللعب في التعليم والتربية من خاللتستطيع معلمة الروضة ان تنشط دور اللعب في التعليم والتربية من خاللتستطيع معلمة الروضة ان تنشط دور اللعب في التعليم والتربية من خاللتستطيع معلمة الروضة ان تنشط دور اللعب في التعليم والتربية من خالل
        ....المالحظة الدقيقة لما يمارسون من الوان اللعبالمالحظة الدقيقة لما يمارسون من الوان اللعبالمالحظة الدقيقة لما يمارسون من الوان اللعبالمالحظة الدقيقة لما يمارسون من الوان اللعب ....١١١١
 ....لتعرف على انواع اللعب التي يحبها الطفللتعرف على انواع اللعب التي يحبها الطفللتعرف على انواع اللعب التي يحبها الطفللتعرف على انواع اللعب التي يحبها الطفلاااا ....٢٢٢٢
على المعلمة ان تطرح على الطفل االسئلة التي توفر له االمن واالطمئنان بعيدًا على المعلمة ان تطرح على الطفل االسئلة التي توفر له االمن واالطمئنان بعيدًا على المعلمة ان تطرح على الطفل االسئلة التي توفر له االمن واالطمئنان بعيدًا على المعلمة ان تطرح على الطفل االسئلة التي توفر له االمن واالطمئنان بعيدًا  ....٣٣٣٣

 ....عن التهديد والتخويف واالرباكعن التهديد والتخويف واالرباكعن التهديد والتخويف واالرباكعن التهديد والتخويف واالرباك
على المعلمة ان تشارك الطفل لعبه وتعمل على توجيهه ودفعه بأتجـاه اثـارة على المعلمة ان تشارك الطفل لعبه وتعمل على توجيهه ودفعه بأتجـاه اثـارة على المعلمة ان تشارك الطفل لعبه وتعمل على توجيهه ودفعه بأتجـاه اثـارة على المعلمة ان تشارك الطفل لعبه وتعمل على توجيهه ودفعه بأتجـاه اثـارة  ....٤٤٤٤

 ....فة باللغةفة باللغةفة باللغةفة باللغةانتباه الطفل لتكوين جمل مفيدة الكسابه المعرانتباه الطفل لتكوين جمل مفيدة الكسابه المعرانتباه الطفل لتكوين جمل مفيدة الكسابه المعرانتباه الطفل لتكوين جمل مفيدة الكسابه المعر
للمعلمة دور في تعليم الطفـل القـدرة علـى التسـامح مـع اقرانـه مـن خـالل للمعلمة دور في تعليم الطفـل القـدرة علـى التسـامح مـع اقرانـه مـن خـالل للمعلمة دور في تعليم الطفـل القـدرة علـى التسـامح مـع اقرانـه مـن خـالل للمعلمة دور في تعليم الطفـل القـدرة علـى التسـامح مـع اقرانـه مـن خـالل  ....٥٥٥٥

 ....اشراكهم في لعبة جماعيةاشراكهم في لعبة جماعيةاشراكهم في لعبة جماعيةاشراكهم في لعبة جماعية
        
        
        

        الحرمان من اللعب يعيق النمو للطفلالحرمان من اللعب يعيق النمو للطفلالحرمان من اللعب يعيق النمو للطفلالحرمان من اللعب يعيق النمو للطفل
اللعب بالنسبة للطفل مجال ضروري مثل التنفس والطعام فاالطفال ال يستطيعون اللعب بالنسبة للطفل مجال ضروري مثل التنفس والطعام فاالطفال ال يستطيعون اللعب بالنسبة للطفل مجال ضروري مثل التنفس والطعام فاالطفال ال يستطيعون اللعب بالنسبة للطفل مجال ضروري مثل التنفس والطعام فاالطفال ال يستطيعون                             

بحاجـة الـى اللعـب الرضـاء حاجـاتهم بحاجـة الـى اللعـب الرضـاء حاجـاتهم بحاجـة الـى اللعـب الرضـاء حاجـاتهم بحاجـة الـى اللعـب الرضـاء حاجـاتهم     العيش بدون الهواء والطعام وبالمثل هم ايضًاالعيش بدون الهواء والطعام وبالمثل هم ايضًاالعيش بدون الهواء والطعام وبالمثل هم ايضًاالعيش بدون الهواء والطعام وبالمثل هم ايضًا
        ::::النفسية، حيث ان اللعب له فوائد عديدة منهاالنفسية، حيث ان اللعب له فوائد عديدة منهاالنفسية، حيث ان اللعب له فوائد عديدة منهاالنفسية، حيث ان اللعب له فوائد عديدة منها

 ً ً اوال ً اوال ً اوال         فوائد نفسية فوائد نفسية فوائد نفسية فوائد نفسية : : : : اوال
        ....اللعب يرضي دوافع الطفل النفسية كالحرية والنظام واالمناللعب يرضي دوافع الطفل النفسية كالحرية والنظام واالمناللعب يرضي دوافع الطفل النفسية كالحرية والنظام واالمناللعب يرضي دوافع الطفل النفسية كالحرية والنظام واالمن - - - - 
 ....يوفر اللعب للطفل فرصة للتغييريوفر اللعب للطفل فرصة للتغييريوفر اللعب للطفل فرصة للتغييريوفر اللعب للطفل فرصة للتغيير - - - - 
 ....اللعب يمهد لعمليات التحكم بالنفس وضبط الذاتاللعب يمهد لعمليات التحكم بالنفس وضبط الذاتاللعب يمهد لعمليات التحكم بالنفس وضبط الذاتاللعب يمهد لعمليات التحكم بالنفس وضبط الذات - - - - 
        فوائد عقلية فوائد عقلية فوائد عقلية فوائد عقلية : : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

        ....ر المجال لتربية عقل الطفل وزيادة قدرته على الفهمر المجال لتربية عقل الطفل وزيادة قدرته على الفهمر المجال لتربية عقل الطفل وزيادة قدرته على الفهمر المجال لتربية عقل الطفل وزيادة قدرته على الفهماللعب يوفاللعب يوفاللعب يوفاللعب يوف - - - - 
اللعب يسـاعد علـى تنميـة حـواس الطفـل ويـدربها ويربطهـا بعمليـات االدراك اللعب يسـاعد علـى تنميـة حـواس الطفـل ويـدربها ويربطهـا بعمليـات االدراك اللعب يسـاعد علـى تنميـة حـواس الطفـل ويـدربها ويربطهـا بعمليـات االدراك اللعب يسـاعد علـى تنميـة حـواس الطفـل ويـدربها ويربطهـا بعمليـات االدراك  - - - - 

 ....والتعلموالتعلموالتعلموالتعلم
 ....اللعب يوفر للطفل فرص لالبتكار واالبداع والتشكيلاللعب يوفر للطفل فرص لالبتكار واالبداع والتشكيلاللعب يوفر للطفل فرص لالبتكار واالبداع والتشكيلاللعب يوفر للطفل فرص لالبتكار واالبداع والتشكيل - - - - 
 ))))٢٠٢٠٢٠٢٠حامد،زهران ص حامد،زهران ص حامد،زهران ص حامد،زهران ص ((((. . . . اللعب يساعد على تحفيز عقل الطفل للتفكير المستقلاللعب يساعد على تحفيز عقل الطفل للتفكير المستقلاللعب يساعد على تحفيز عقل الطفل للتفكير المستقلاللعب يساعد على تحفيز عقل الطفل للتفكير المستقل - - - - 

        عديل السلوكعديل السلوكعديل السلوكعديل السلوكفوائد لتفوائد لتفوائد لتفوائد لت: : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا
        ....التعلم باللعب يدرب الطفل على االنتقال من الفردية الى الجماعيةالتعلم باللعب يدرب الطفل على االنتقال من الفردية الى الجماعيةالتعلم باللعب يدرب الطفل على االنتقال من الفردية الى الجماعيةالتعلم باللعب يدرب الطفل على االنتقال من الفردية الى الجماعية - - - - 
االلعاب الجماعية تساعد الطفل علـى الـتخلص مـن االنانيـة والفرديـة وتعـدل االلعاب الجماعية تساعد الطفل علـى الـتخلص مـن االنانيـة والفرديـة وتعـدل االلعاب الجماعية تساعد الطفل علـى الـتخلص مـن االنانيـة والفرديـة وتعـدل االلعاب الجماعية تساعد الطفل علـى الـتخلص مـن االنانيـة والفرديـة وتعـدل  - - - - 

 ....سلوكه االجتماعيسلوكه االجتماعيسلوكه االجتماعيسلوكه االجتماعي

حرمان الطفل من اللعب يجعل الطفل ينشأ ضعيفًا متوترًا، ويحدث فـي داخلـه حرمان الطفل من اللعب يجعل الطفل ينشأ ضعيفًا متوترًا، ويحدث فـي داخلـه حرمان الطفل من اللعب يجعل الطفل ينشأ ضعيفًا متوترًا، ويحدث فـي داخلـه حرمان الطفل من اللعب يجعل الطفل ينشأ ضعيفًا متوترًا، ويحدث فـي داخلـه  - - - - 
 ....النفسيةالنفسيةالنفسيةالنفسية    صراع يؤدي الى اصابته باالمراضصراع يؤدي الى اصابته باالمراضصراع يؤدي الى اصابته باالمراضصراع يؤدي الى اصابته باالمراض

        لعب االطفال في التربية االسالميةلعب االطفال في التربية االسالميةلعب االطفال في التربية االسالميةلعب االطفال في التربية االسالمية
    قالوا يا آبانا مالك ال تأمنا على يوسف وانا لـه لناصـحونقالوا يا آبانا مالك ال تأمنا على يوسف وانا لـه لناصـحونقالوا يا آبانا مالك ال تأمنا على يوسف وانا لـه لناصـحونقالوا يا آبانا مالك ال تأمنا على يوسف وانا لـه لناصـحون    ﴿﴿﴿﴿جاء في قوله تعالى جاء في قوله تعالى جاء في قوله تعالى جاء في قوله تعالى 

وقـال رسـولنا وقـال رسـولنا وقـال رسـولنا وقـال رسـولنا ))))١١،١٢١١،١٢١١،١٢١١،١٢سـورة يوسـف االيـة سـورة يوسـف االيـة سـورة يوسـف االيـة سـورة يوسـف االيـة ((((    ﴾﴾﴾﴾    ارسله معنا غدًا يرتع ويلعب وانا له لحـافظونارسله معنا غدًا يرتع ويلعب وانا له لحـافظونارسله معنا غدًا يرتع ويلعب وانا له لحـافظونارسله معنا غدًا يرتع ويلعب وانا له لحـافظون
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سبعًا وصاحبه سبعًا، ثم سبعًا وصاحبه سبعًا، ثم سبعًا وصاحبه سبعًا، ثم سبعًا وصاحبه سبعًا، ثم العب ولدك سبعًا، وأدبه العب ولدك سبعًا، وأدبه العب ولدك سبعًا، وأدبه العب ولدك سبعًا، وأدبه ) ") ") ") "صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم((((الكريم محمد الكريم محمد الكريم محمد الكريم محمد 
فأنـه يـرى ان اللعـب ثـالث وظـائف فأنـه يـرى ان اللعـب ثـالث وظـائف فأنـه يـرى ان اللعـب ثـالث وظـائف فأنـه يـرى ان اللعـب ثـالث وظـائف ) ) ) ) الغزالـيالغزالـيالغزالـيالغزالـي((((اما المفكـر االسـالمي اما المفكـر االسـالمي اما المفكـر االسـالمي اما المفكـر االسـالمي " " " " اتركه بعد ذلكاتركه بعد ذلكاتركه بعد ذلكاتركه بعد ذلك

        ::::اساسية هياساسية هياساسية هياساسية هي
        ....اللعب يساعد على ترويض جسم الصغير وتنمية عضالته وتقويتهااللعب يساعد على ترويض جسم الصغير وتنمية عضالته وتقويتهااللعب يساعد على ترويض جسم الصغير وتنمية عضالته وتقويتهااللعب يساعد على ترويض جسم الصغير وتنمية عضالته وتقويتها ....١١١١
 ....اللعب يساعد على ادخال السرور في قلب الصغيراللعب يساعد على ادخال السرور في قلب الصغيراللعب يساعد على ادخال السرور في قلب الصغيراللعب يساعد على ادخال السرور في قلب الصغير ....٢٢٢٢
ا يريح عن تعب النفس ا يريح عن تعب النفس ا يريح عن تعب النفس ا يريح عن تعب النفس اللعب هو مريح للصبية من تعب الدروس في الكتاب كماللعب هو مريح للصبية من تعب الدروس في الكتاب كماللعب هو مريح للصبية من تعب الدروس في الكتاب كماللعب هو مريح للصبية من تعب الدروس في الكتاب كم ....٣٣٣٣

 ))))١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧صصصص::::سعد وزميلهسعد وزميلهسعد وزميلهسعد وزميله((((. . . . كللها ومللهاكللها ومللهاكللها ومللهاكللها ومللها

واذا انتبه الصـبي مـن نومـه واذا انتبه الصـبي مـن نومـه واذا انتبه الصـبي مـن نومـه واذا انتبه الصـبي مـن نومـه """"اما وصية ابن سينا في رعاية الطفل ولعبه حيث قال اما وصية ابن سينا في رعاية الطفل ولعبه حيث قال اما وصية ابن سينا في رعاية الطفل ولعبه حيث قال اما وصية ابن سينا في رعاية الطفل ولعبه حيث قال 
فاالحرى ان يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئًا يسيرًا، ثم يطلـق فاالحرى ان يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئًا يسيرًا، ثم يطلـق فاالحرى ان يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئًا يسيرًا، ثم يطلـق فاالحرى ان يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئًا يسيرًا، ثم يطلـق 

نوات فيجـب ان يقـدم الـى نوات فيجـب ان يقـدم الـى نوات فيجـب ان يقـدم الـى نوات فيجـب ان يقـدم الـى واذا بلغ ست سواذا بلغ ست سواذا بلغ ست سواذا بلغ ست س.. .. .. .. له اللعب وقتًا اطول، ثم يستحم ثم يغذىله اللعب وقتًا اطول، ثم يستحم ثم يغذىله اللعب وقتًا اطول، ثم يستحم ثم يغذىله اللعب وقتًا اطول، ثم يستحم ثم يغذى
المؤدب والمعلم، ويدرج ايضًا في ذلك، فال يحمل علـى مالزمتـه الكتـاب كـرة واحـدة، المؤدب والمعلم، ويدرج ايضًا في ذلك، فال يحمل علـى مالزمتـه الكتـاب كـرة واحـدة، المؤدب والمعلم، ويدرج ايضًا في ذلك، فال يحمل علـى مالزمتـه الكتـاب كـرة واحـدة، المؤدب والمعلم، ويدرج ايضًا في ذلك، فال يحمل علـى مالزمتـه الكتـاب كـرة واحـدة، 

        ))))٧٩٧٩٧٩٧٩صصصص::::ابن سيناابن سيناابن سيناابن سينا((((" " " " وبتقدم السن ينقص راحتهم ويزداد تعبهموبتقدم السن ينقص راحتهم ويزداد تعبهموبتقدم السن ينقص راحتهم ويزداد تعبهموبتقدم السن ينقص راحتهم ويزداد تعبهم
        الدراسات السابقة الدراسات السابقة الدراسات السابقة الدراسات السابقة : : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

        ::::الدراسات العربيةالدراسات العربيةالدراسات العربيةالدراسات العربية ....١١١١
 ::::))))١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥((((دراسة البيالوي دراسة البيالوي دراسة البيالوي دراسة البيالوي  •

        ل في رياض االطفالل في رياض االطفالل في رياض االطفالل في رياض االطفالتعديل السلوك عند االطفاتعديل السلوك عند االطفاتعديل السلوك عند االطفاتعديل السلوك عند االطفا""""        عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه 
        الكويتالكويتالكويتالكويت        مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه 

        
        سنواتسنواتسنواتسنوات) ) ) ) ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((طفل بعمر طفل بعمر طفل بعمر طفل بعمر     ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه 

هناك فروق حالـة احصـائيًا بـين االنـاث والـذكور فيمـا يتعلـق هناك فروق حالـة احصـائيًا بـين االنـاث والـذكور فيمـا يتعلـق هناك فروق حالـة احصـائيًا بـين االنـاث والـذكور فيمـا يتعلـق هناك فروق حالـة احصـائيًا بـين االنـاث والـذكور فيمـا يتعلـق  - - - -         اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج 
        ....بالتدعيم في اللعب التمثيليبالتدعيم في اللعب التمثيليبالتدعيم في اللعب التمثيليبالتدعيم في اللعب التمثيلي

        الذكور اكثر من االناث في بعض االلعابالذكور اكثر من االناث في بعض االلعابالذكور اكثر من االناث في بعض االلعابالذكور اكثر من االناث في بعض االلعاب
 ::::))))١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨((((دراسة الجميلي والفلفلي دراسة الجميلي والفلفلي دراسة الجميلي والفلفلي دراسة الجميلي والفلفلي  •

        """"المظاهر السلوكية لدى اطفال الروضةالمظاهر السلوكية لدى اطفال الروضةالمظاهر السلوكية لدى اطفال الروضةالمظاهر السلوكية لدى اطفال الروضة" " " "         اسه اسه اسه اسه عنوان الدرعنوان الدرعنوان الدرعنوان الدر
        بغدادبغدادبغدادبغداد        مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه 
        روضةروضةروضةروضة    ١٧١٧١٧١٧        عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه 

        
        / / / / اهم النتائجاهم النتائجاهم النتائجاهم النتائج        اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج 

        ....مظهر سلوكي سليممظهر سلوكي سليممظهر سلوكي سليممظهر سلوكي سليم    ٢٣٢٣٢٣٢٣ظهرت ظهرت ظهرت ظهرت  - - - - 
 ....مظهر سلوكي غير سليممظهر سلوكي غير سليممظهر سلوكي غير سليممظهر سلوكي غير سليم    ١٧١٧١٧١٧ظهرت ظهرت ظهرت ظهرت  - - - - 

        
 ):):):):    ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨((((دراسة العيثاوي دراسة العيثاوي دراسة العيثاوي دراسة العيثاوي  •

        العيثاوي ، امل داود سليم العيثاوي ، امل داود سليم العيثاوي ، امل داود سليم العيثاوي ، امل داود سليم         اسم الباحث اسم الباحث اسم الباحث اسم الباحث 
رشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر السـلوكيه غيـر السـليمه لـدى رشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر السـلوكيه غيـر السـليمه لـدى رشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر السـلوكيه غيـر السـليمه لـدى رشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر السـلوكيه غيـر السـليمه لـدى اثر االاثر االاثر االاثر اال        عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه 

        . . . . اطفال الروضه اطفال الروضه اطفال الروضه اطفال الروضه 
        

        بغداد بغداد بغداد بغداد     ––––العراق العراق العراق العراق         مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه مكان الدراسه 
        طفل طفل طفل طفل     ٤٢٤٢٤٢٤٢        عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه عينة الدراسه 

البرنامج ساعد االطفال على التخلص من بعض المظاهر السلوكيه غير البرنامج ساعد االطفال على التخلص من بعض المظاهر السلوكيه غير البرنامج ساعد االطفال على التخلص من بعض المظاهر السلوكيه غير البرنامج ساعد االطفال على التخلص من بعض المظاهر السلوكيه غير         اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج 
موعـه موعـه موعـه موعـه السليمه من خالل زيادة درجات المكانه االجتماعيه الطفال المجالسليمه من خالل زيادة درجات المكانه االجتماعيه الطفال المجالسليمه من خالل زيادة درجات المكانه االجتماعيه الطفال المجالسليمه من خالل زيادة درجات المكانه االجتماعيه الطفال المج

        التجريبيه مقارنة باطفال المجموعه الضابطه التجريبيه مقارنة باطفال المجموعه الضابطه التجريبيه مقارنة باطفال المجموعه الضابطه التجريبيه مقارنة باطفال المجموعه الضابطه 
        ::::الدراسات االجنبيةالدراسات االجنبيةالدراسات االجنبيةالدراسات االجنبية ....٢٢٢٢
 ::::))))١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤) () () () (Ewingاونك اونك اونك اونك ((((دراسة دراسة دراسة دراسة  •

        " " " " اللعب بالرمل في الصف التمهيدياللعب بالرمل في الصف التمهيدياللعب بالرمل في الصف التمهيدياللعب بالرمل في الصف التمهيدي/ "/ "/ "/ "        عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه عنوان الدراسه 
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))))

        معرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  معرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  معرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  معرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي          اهداف الدراسه اهداف الدراسه اهداف الدراسه اهداف الدراسه 
        والحركي والحركي والحركي والحركي                                                             

        
        عرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  عرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  عرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  عرفة اثر اللعب بالرمل في نمو الطفل الجسمي واالدراكي  مممم        اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج اهم النتائج 

        والحركي والحركي والحركي والحركي                                                             
        

  ا��() ا�'��&

  
  ا)
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        : : : : مجتمع البحث مجتمع البحث مجتمع البحث مجتمع البحث / / / / اوال اوال اوال اوال 
الرصافه االولى ، وقد حددت رياض الرصافه االولى ، وقد حددت رياض الرصافه االولى ، وقد حددت رياض الرصافه االولى ، وقد حددت رياض / / / / اختيرت المديريه العامه لتربية بغداد اختيرت المديريه العامه لتربية بغداد اختيرت المديريه العامه لتربية بغداد اختيرت المديريه العامه لتربية بغداد                                                         

    ––––احثه من   شعبة  التخطيط التربوي احثه من   شعبة  التخطيط التربوي احثه من   شعبة  التخطيط التربوي احثه من   شعبة  التخطيط التربوي االطفال على وفق القوائم التي حصلت عليها الباالطفال على وفق القوائم التي حصلت عليها الباالطفال على وفق القوائم التي حصلت عليها الباالطفال على وفق القوائم التي حصلت عليها الب
        ).).).).روضه   روضه   روضه   روضه           ٢٧٢٧٢٧٢٧( ( ( ( بلغ عدد الرياض بلغ عدد الرياض بلغ عدد الرياض بلغ عدد الرياض     اذاذاذاذ    ٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧////٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦قسم االحصاء للعام الدراسي قسم االحصاء للعام الدراسي قسم االحصاء للعام الدراسي قسم االحصاء للعام الدراسي 

            ----::::خطة البحث خطة البحث خطة البحث خطة البحث 
 ....تحديد مظاهر السلوك العدائيتحديد مظاهر السلوك العدائيتحديد مظاهر السلوك العدائيتحديد مظاهر السلوك العدائي ....١١١١
 ....اعداد ادوات القياس المستخدمه في البحثاعداد ادوات القياس المستخدمه في البحثاعداد ادوات القياس المستخدمه في البحثاعداد ادوات القياس المستخدمه في البحث ....٢٢٢٢
 . . . . تحديد عينة البحث تحديد عينة البحث تحديد عينة البحث تحديد عينة البحث  ....٣٣٣٣
 . . . . اجراء االختبار القبلي اجراء االختبار القبلي اجراء االختبار القبلي اجراء االختبار القبلي  ....٤٤٤٤
 ....    تطبيق برنامج التعلم باللعبتطبيق برنامج التعلم باللعبتطبيق برنامج التعلم باللعبتطبيق برنامج التعلم باللعب ....٥٥٥٥
 . . . . اجراء االختبار البعدياجراء االختبار البعدياجراء االختبار البعدياجراء االختبار البعدي     ....٦٦٦٦
        . . . . الوسائل االحصائيه الوسائل االحصائيه الوسائل االحصائيه الوسائل االحصائيه  ....٧٧٧٧

        ::::تحديدعينة التجربه تحديدعينة التجربه تحديدعينة التجربه تحديدعينة التجربه 
        ::::يتضمن هذا الجانب من البحث ما يأتي يتضمن هذا الجانب من البحث ما يأتي يتضمن هذا الجانب من البحث ما يأتي يتضمن هذا الجانب من البحث ما يأتي                             
قامت الباحثه بزيارات متكرره الى عدد من رياض االطفال في قامت الباحثه بزيارات متكرره الى عدد من رياض االطفال في قامت الباحثه بزيارات متكرره الى عدد من رياض االطفال في قامت الباحثه بزيارات متكرره الى عدد من رياض االطفال في : : : : اختيار الروضه اختيار الروضه اختيار الروضه اختيار الروضه  ....١١١١

    الواقعه فيالواقعه فيالواقعه فيالواقعه في    ٠٠٠٠) ) ) ) الجمهوريه الجمهوريه الجمهوريه الجمهوريه ((((الرصافه وقد وقع االختيار على روضة الرصافه وقد وقع االختيار على روضة الرصافه وقد وقع االختيار على روضة الرصافه وقد وقع االختيار على روضة / / / / مدينة بغداد مدينة بغداد مدينة بغداد مدينة بغداد 
وسـبب وسـبب وسـبب وسـبب     ٠٠٠٠منطقة االعظميه والتابعه للمديريه العامه لتربيه بغداد الرصافه االولىمنطقة االعظميه والتابعه للمديريه العامه لتربيه بغداد الرصافه االولىمنطقة االعظميه والتابعه للمديريه العامه لتربيه بغداد الرصافه االولىمنطقة االعظميه والتابعه للمديريه العامه لتربيه بغداد الرصافه االولى

اختيار هذه الروضه كونها تضم اطفاال من مستويات علميه واجتماعيه واقتصاديه اختيار هذه الروضه كونها تضم اطفاال من مستويات علميه واجتماعيه واقتصاديه اختيار هذه الروضه كونها تضم اطفاال من مستويات علميه واجتماعيه واقتصاديه اختيار هذه الروضه كونها تضم اطفاال من مستويات علميه واجتماعيه واقتصاديه 
وك الطفل في سن وك الطفل في سن وك الطفل في سن وك الطفل في سن مختلفه والتب تعتبر من اهم العوامل البيئيه المؤثره في سلمختلفه والتب تعتبر من اهم العوامل البيئيه المؤثره في سلمختلفه والتب تعتبر من اهم العوامل البيئيه المؤثره في سلمختلفه والتب تعتبر من اهم العوامل البيئيه المؤثره في سل

 ....ما قبل المدرسهما قبل المدرسهما قبل المدرسهما قبل المدرسه
عينة الدراسه التجريبيه من شعب التمهيدي االربعه وتم عينة الدراسه التجريبيه من شعب التمهيدي االربعه وتم عينة الدراسه التجريبيه من شعب التمهيدي االربعه وتم عينة الدراسه التجريبيه من شعب التمهيدي االربعه وتم     تم تحديدتم تحديدتم تحديدتم تحديد----::::تحديد العينه تحديد العينه تحديد العينه تحديد العينه  ....٢٢٢٢

استبعاد االطفال الجدد والمعلمات الجدد واالطفال المرضى والجدول في ادناه استبعاد االطفال الجدد والمعلمات الجدد واالطفال المرضى والجدول في ادناه استبعاد االطفال الجدد والمعلمات الجدد واالطفال المرضى والجدول في ادناه استبعاد االطفال الجدد والمعلمات الجدد واالطفال المرضى والجدول في ادناه 
     ----::::يوضح ذلك يوضح ذلك يوضح ذلك يوضح ذلك 

        ) ) ) ) عينة البحث عينة البحث عينة البحث عينة البحث ((((عدد اطفال التمهيدي عدد اطفال التمهيدي عدد اطفال التمهيدي عدد اطفال التمهيدي 
        المجموع المجموع المجموع المجموع         دددد        جججج        بببب        اااا        الشعبه الشعبه الشعبه الشعبه / / / / االطفالاالطفالاالطفالاالطفال

        ٨٣٨٣٨٣٨٣        ١٨١٨١٨١٨        ١٥١٥١٥١٥        ٣٠٣٠٣٠٣٠        ٢٠٢٠٢٠٢٠        عدد اطفال الشعبه عدد اطفال الشعبه عدد اطفال الشعبه عدد اطفال الشعبه 
        ١٥١٥١٥١٥        ٣٣٣٣        ٢٢٢٢        ٦٦٦٦        ٤٤٤٤        ه ه ه ه المجموعه التجريبيالمجموعه التجريبيالمجموعه التجريبيالمجموعه التجريبي

        ١٥١٥١٥١٥        ٣٣٣٣        ٢٢٢٢        ٦٦٦٦        ٤٤٤٤        المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه 
        

 ----):):):):التجريبيه والضابطه التجريبيه والضابطه التجريبيه والضابطه التجريبيه والضابطه ((((تكافؤ المجموعتين تكافؤ المجموعتين تكافؤ المجموعتين تكافؤ المجموعتين  ....٣٣٣٣
        : : : : لقد تم التعرف على المتغيرات ذات العالقه بخصائص العينه وهي لقد تم التعرف على المتغيرات ذات العالقه بخصائص العينه وهي لقد تم التعرف على المتغيرات ذات العالقه بخصائص العينه وهي لقد تم التعرف على المتغيرات ذات العالقه بخصائص العينه وهي                                         
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ه قبل التجربه بـين ه قبل التجربه بـين ه قبل التجربه بـين ه قبل التجربه بـين العمر الزمني للطفل حيث تراوحت اعمار جميع اطفال العينالعمر الزمني للطفل حيث تراوحت اعمار جميع اطفال العينالعمر الزمني للطفل حيث تراوحت اعمار جميع اطفال العينالعمر الزمني للطفل حيث تراوحت اعمار جميع اطفال العين ....١١١١
 ).).).).سنوات سنوات سنوات سنوات     ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((

حيث تم حسـاب التحصـيل الدراسـي لكـل مـن االم حيث تم حسـاب التحصـيل الدراسـي لكـل مـن االم حيث تم حسـاب التحصـيل الدراسـي لكـل مـن االم حيث تم حسـاب التحصـيل الدراسـي لكـل مـن االم ٠٠٠٠لالبوين لالبوين لالبوين لالبوين     المستوى العلميالمستوى العلميالمستوى العلميالمستوى العلمي ....٢٢٢٢
، متوسـطه ، متوسـطه ، متوسـطه ، متوسـطه     ٣٣٣٣= = = = ، اعداديه ، اعداديه ، اعداديه ، اعداديه     ٢٢٢٢= = = = ، معهد ، معهد ، معهد ، معهد     ١١١١====دراسات عليا دراسات عليا دراسات عليا دراسات عليا ((((واالب على وفقما يأتي واالب على وفقما يأتي واالب على وفقما يأتي واالب على وفقما يأتي 

            ----::::، والجدول في ادناه يوضح ذلك ، والجدول في ادناه يوضح ذلك ، والجدول في ادناه يوضح ذلك ، والجدول في ادناه يوضح ذلك ) ) ) )     ٦٦٦٦= = = = ، يقرأ ويكتب ، يقرأ ويكتب ، يقرأ ويكتب ، يقرأ ويكتب     ٥٥٥٥= = = = ، ابتدائي ، ابتدائي ، ابتدائي ، ابتدائي     ٤٤٤٤====
        جدول يوضح المستوى العلمي لالب واالم لعينة البحث جدول يوضح المستوى العلمي لالب واالم لعينة البحث جدول يوضح المستوى العلمي لالب واالم لعينة البحث جدول يوضح المستوى العلمي لالب واالم لعينة البحث 

االم للمجموعه االم للمجموعه االم للمجموعه االم للمجموعه         تتتت
        تجريبيه تجريبيه تجريبيه تجريبيه الالالال

االم االم االم االم 
للمجموعه للمجموعه للمجموعه للمجموعه 
        الضابطه الضابطه الضابطه الضابطه 

االب االب االب االب 
المجموعه المجموعه المجموعه المجموعه 
        التجريبيه التجريبيه التجريبيه التجريبيه 

االب االب االب االب 
المجموعه المجموعه المجموعه المجموعه 
        الضابطه الضابطه الضابطه الضابطه 

٣٣٣٣        ٤٤٤٤        ٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ١١١١        
٢٢٢٢        ٥٥٥٥        ٤٤٤٤        ٣٣٣٣        ٢٢٢٢        
١١١١        ٢٢٢٢        ١١١١        ٢٢٢٢        ٣٣٣٣        
٣٣٣٣        ٣٣٣٣        ١١١١        ٣٣٣٣        ٤٤٤٤        
٢٢٢٢        ٤٤٤٤        ١١١١        ٢٢٢٢        ٥٥٥٥        
٤٤٤٤        ٢٢٢٢        ٦٦٦٦        ٣٣٣٣        ٦٦٦٦        
١١١١        ٤٤٤٤        ٥٥٥٥        ٤٤٤٤        ٧٧٧٧        
٥٥٥٥        ٣٣٣٣        ٥٥٥٥        ٥٥٥٥        ٨٨٨٨        
٣٣٣٣        ١١١١        ٢٢٢٢        ٤٤٤٤        ٩٩٩٩        
٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ١٠١٠١٠١٠        
٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ٤٤٤٤        ٥٥٥٥        ١١١١١١١١        
٣٣٣٣        ١١١١        ٢٢٢٢        ١١١١        ١٢١٢١٢١٢        
١١١١        ٢٢٢٢        ١١١١        ٢٢٢٢        ١٣١٣١٣١٣        
٣٣٣٣        ٢٢٢٢        ٣٣٣٣        ٤٤٤٤        ١٤١٤١٤١٤        
٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ٢٢٢٢        ١٥١٥١٥١٥        
        ٣٧٣٧٣٧٣٧        ٣٩٣٩٣٩٣٩        ٤١٤١٤١٤١        ٤٣٤٣٤٣٤٣        موع موع موع موع المجالمجالمجالمج
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نـه الـى مجمـوعتين نـه الـى مجمـوعتين نـه الـى مجمـوعتين نـه الـى مجمـوعتين لغرض التاكد من صـحة االجـراء العشـوائي فـي تقسـيم العيلغرض التاكد من صـحة االجـراء العشـوائي فـي تقسـيم العيلغرض التاكد من صـحة االجـراء العشـوائي فـي تقسـيم العيلغرض التاكد من صـحة االجـراء العشـوائي فـي تقسـيم العي                    
        . . . . تم تطبيق البرنامج على جميع شعب التمهيدي تم تطبيق البرنامج على جميع شعب التمهيدي تم تطبيق البرنامج على جميع شعب التمهيدي تم تطبيق البرنامج على جميع شعب التمهيدي ) ) ) ) تجريبيه وضابطهتجريبيه وضابطهتجريبيه وضابطهتجريبيه وضابطه((((

        ----::::ادوات البحث ادوات البحث ادوات البحث ادوات البحث / / / / ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
     ----):):):):السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني ((((مقياس المظاهر السلوكيه غير السليمه مقياس المظاهر السلوكيه غير السليمه مقياس المظاهر السلوكيه غير السليمه مقياس المظاهر السلوكيه غير السليمه  ....١١١١

تبنت الباحثه مقياس التقدير للمظاهر السلوكيه غير السليمه ، المعده من تبنت الباحثه مقياس التقدير للمظاهر السلوكيه غير السليمه ، المعده من تبنت الباحثه مقياس التقدير للمظاهر السلوكيه غير السليمه ، المعده من تبنت الباحثه مقياس التقدير للمظاهر السلوكيه غير السليمه ، المعده من                                                                             
كــذلك اســتخدمت الباحثــه القصــص التــي كــذلك اســتخدمت الباحثــه القصــص التــي كــذلك اســتخدمت الباحثــه القصــص التــي كــذلك اســتخدمت الباحثــه القصــص التــي ) .) .) .) .فقــره فقــره فقــره فقــره ٢١٢١٢١٢١((((والبالغــه والبالغــه والبالغــه والبالغــه     ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨قبــل العيثــاوي قبــل العيثــاوي قبــل العيثــاوي قبــل العيثــاوي 

خاصه بالسلوك العدواني وقابله للتمثيل والحوار خاصه بالسلوك العدواني وقابله للتمثيل والحوار خاصه بالسلوك العدواني وقابله للتمثيل والحوار خاصه بالسلوك العدواني وقابله للتمثيل والحوار ))))قصص قصص قصص قصص     ٦٦٦٦((((استخدمتها العيثاوي وبلغت استخدمتها العيثاوي وبلغت استخدمتها العيثاوي وبلغت استخدمتها العيثاوي وبلغت 
        ----::::عرف على انعكاساتها على سلوك االطفال والجدول في ادناه يوضح ذلك عرف على انعكاساتها على سلوك االطفال والجدول في ادناه يوضح ذلك عرف على انعكاساتها على سلوك االطفال والجدول في ادناه يوضح ذلك عرف على انعكاساتها على سلوك االطفال والجدول في ادناه يوضح ذلك للتللتللتللت
        
        
        

        اسماء القصص التي اعتمدت في البحثاسماء القصص التي اعتمدت في البحثاسماء القصص التي اعتمدت في البحثاسماء القصص التي اعتمدت في البحث
        ما ترمز اليه ما ترمز اليه ما ترمز اليه ما ترمز اليه         اسم القصه اسم القصه اسم القصه اسم القصه         تتتت
        العدائي ،االنطوائي ، القلق والخوف العدائي ،االنطوائي ، القلق والخوف العدائي ،االنطوائي ، القلق والخوف العدائي ،االنطوائي ، القلق والخوف         الدراجه الصغيره الدراجه الصغيره الدراجه الصغيره الدراجه الصغيره         ١١١١
        العدائي الكاذب العدائي الكاذب العدائي الكاذب العدائي الكاذب         ليلى والذئب ليلى والذئب ليلى والذئب ليلى والذئب         ٢٢٢٢
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        العدائي القلق الخواف العدائي القلق الخواف العدائي القلق الخواف العدائي القلق الخواف         الطفل العنيد الطفل العنيد الطفل العنيد الطفل العنيد         ٣٣٣٣
        العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف         حديقة الروضه حديقة الروضه حديقة الروضه حديقة الروضه         ٤٤٤٤
        العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف العدائي غير النظيف         قطرات الحبر قطرات الحبر قطرات الحبر قطرات الحبر         ٥٥٥٥
        العدائي االنطوائي العدائي االنطوائي العدائي االنطوائي العدائي االنطوائي         الطفل القدوه الطفل القدوه الطفل القدوه الطفل القدوه         ٦٦٦٦

للتحقـق مـن الصـدق للتحقـق مـن الصـدق للتحقـق مـن الصـدق للتحقـق مـن الصـدق ) ) ) ) ١١١١ملحـق ملحـق ملحـق ملحـق ((((ثم عرض االداة على مجموعـة مـن الخبـراء ثم عرض االداة على مجموعـة مـن الخبـراء ثم عرض االداة على مجموعـة مـن الخبـراء ثم عرض االداة على مجموعـة مـن الخبـراء 
        ....من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء % % % % ٨٠٨٠٨٠٨٠الظاهري حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت الظاهري حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت الظاهري حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت الظاهري حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت 

            ----::::من فقرات المقياس كما يأتي من فقرات المقياس كما يأتي من فقرات المقياس كما يأتي من فقرات المقياس كما يأتي حددت الدرجات على كل فقره حددت الدرجات على كل فقره حددت الدرجات على كل فقره حددت الدرجات على كل فقره 
 ).).).).درجات الى دائما  درجات الى دائما  درجات الى دائما  درجات الى دائما      ٤٤٤٤(((( •
 ). ). ). ). درجات الى كثيرا درجات الى كثيرا درجات الى كثيرا درجات الى كثيرا     ٣٣٣٣(((( •
 ) .) .) .) .درجه الى احيانا درجه الى احيانا درجه الى احيانا درجه الى احيانا     ٢٢٢٢(((( •
 ).).).).درجه الى نادرا درجه الى نادرا درجه الى نادرا درجه الى نادرا ١١١١(((( •
 ).).).).صفر الى ابدا صفر الى ابدا صفر الى ابدا صفر الى ابدا (((( •

        ). ). ). ).     ٨٤٨٤٨٤٨٤    ––––صفر صفر صفر صفر ((((وبهذا تراوحت الدرجات النظريه للمقياس بين وبهذا تراوحت الدرجات النظريه للمقياس بين وبهذا تراوحت الدرجات النظريه للمقياس بين وبهذا تراوحت الدرجات النظريه للمقياس بين 
        ----::::برنامج التعلم باللعب بنائه وتطبيقه برنامج التعلم باللعب بنائه وتطبيقه برنامج التعلم باللعب بنائه وتطبيقه برنامج التعلم باللعب بنائه وتطبيقه . . . .     ٢٢٢٢

    ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨علم باللعـب للعيثـاوي علم باللعـب للعيثـاوي علم باللعـب للعيثـاوي علم باللعـب للعيثـاوي تبنت الباحثـه برنـامج الـتتبنت الباحثـه برنـامج الـتتبنت الباحثـه برنـامج الـتتبنت الباحثـه برنـامج الـت •
 . . . . حيث تم تحديد اهداف برنامج التعلم باللعب حيث تم تحديد اهداف برنامج التعلم باللعب حيث تم تحديد اهداف برنامج التعلم باللعب حيث تم تحديد اهداف برنامج التعلم باللعب 

 ....محتوى برنامج التعلم باللعب محتوى برنامج التعلم باللعب محتوى برنامج التعلم باللعب محتوى برنامج التعلم باللعب  •
 . . . . التخطيط لتنفيذ برنامج التعلم باللعب التخطيط لتنفيذ برنامج التعلم باللعب التخطيط لتنفيذ برنامج التعلم باللعب التخطيط لتنفيذ برنامج التعلم باللعب  •
 ....تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب  •

        
            ----) :) :) :) :المقيد المقيد المقيد المقيد ((((محتوى برنامج التعلم باللعب المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب المنظم الالالال. . . . أأأأ

 ....محتوى اسلوب لعب االدوار محتوى اسلوب لعب االدوار محتوى اسلوب لعب االدوار محتوى اسلوب لعب االدوار  ....١١١١
        ....النمذجه النمذجه النمذجه النمذجه     محتوى اسلوبمحتوى اسلوبمحتوى اسلوبمحتوى اسلوب ....٢٢٢٢

            ----):):):):الحر الحر الحر الحر ((((محتوى برنامج التعلم باللعب غير المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب غير المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب غير المنظم محتوى برنامج التعلم باللعب غير المنظم     ....بببب
 . . . . محتوى اسلوب اللعب بالرمل محتوى اسلوب اللعب بالرمل محتوى اسلوب اللعب بالرمل محتوى اسلوب اللعب بالرمل  •

للتحقق من الصدق الظاهري للتحقق من الصدق الظاهري للتحقق من الصدق الظاهري للتحقق من الصدق الظاهري ) ) ) ) ١١١١ملحق ملحق ملحق ملحق ((((تم عرض االداة على مجموعة من الخبراء تم عرض االداة على مجموعة من الخبراء تم عرض االداة على مجموعة من الخبراء تم عرض االداة على مجموعة من الخبراء 
        ....من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء من اتفاق الخبراء % % % % ٨٠٨٠٨٠٨٠حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت حيث تم تعديل الفقرات التي حصلت 

        ----::::تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب تنفيذ برنامج التعلم باللعب 
وشاركت االطفال في اللعب للتعرف على وشاركت االطفال في اللعب للتعرف على وشاركت االطفال في اللعب للتعرف على وشاركت االطفال في اللعب للتعرف على ))))المقيد المقيد المقيد المقيد ((((مسرح اللعب مسرح اللعب مسرح اللعب مسرح اللعب     حددت الباحثهحددت الباحثهحددت الباحثهحددت الباحثه ....١١١١

 . . . . امكاناتهم امكاناتهم امكاناتهم امكاناتهم 
 ).).).).الحرالحرالحرالحر((((تركت الباحثه االطفال يلعبون بحريه تامه في اللعب تركت الباحثه االطفال يلعبون بحريه تامه في اللعب تركت الباحثه االطفال يلعبون بحريه تامه في اللعب تركت الباحثه االطفال يلعبون بحريه تامه في اللعب  ....٢٢٢٢

        : : : : اجراءات اختيار العينه اجراءات اختيار العينه اجراءات اختيار العينه اجراءات اختيار العينه 
قامت الباحثه بتوزيع استماره تتضمن اسماء اطفال كل شعبه من شعب قامت الباحثه بتوزيع استماره تتضمن اسماء اطفال كل شعبه من شعب قامت الباحثه بتوزيع استماره تتضمن اسماء اطفال كل شعبه من شعب قامت الباحثه بتوزيع استماره تتضمن اسماء اطفال كل شعبه من شعب  ....١١١١

المظاهر المظاهر المظاهر المظاهر     مرفقه مع القائمهمرفقه مع القائمهمرفقه مع القائمهمرفقه مع القائمه) ) ) )     ٣٣٣٣ملحق ملحق ملحق ملحق ((((التمهيدي االربعه على معلمات التمهيدي التمهيدي االربعه على معلمات التمهيدي التمهيدي االربعه على معلمات التمهيدي التمهيدي االربعه على معلمات التمهيدي 
 ....السلوكيه غير السليمه السلوكيه غير السليمه السلوكيه غير السليمه السلوكيه غير السليمه 

تم تحديد االطفال الذين يسلكون سلوكا عدوانيا بعد ان تم تأشير اسماء تم تحديد االطفال الذين يسلكون سلوكا عدوانيا بعد ان تم تأشير اسماء تم تحديد االطفال الذين يسلكون سلوكا عدوانيا بعد ان تم تأشير اسماء تم تحديد االطفال الذين يسلكون سلوكا عدوانيا بعد ان تم تأشير اسماء  ....٢٢٢٢
 ....فال العدوانيين من قبل معلماتهم فال العدوانيين من قبل معلماتهم فال العدوانيين من قبل معلماتهم فال العدوانيين من قبل معلماتهم االطاالطاالطاالط

استخرج المتوسط العام آلتفاق المعلمات لكل شعبه وذلك بعد ايجاد نسبة استخرج المتوسط العام آلتفاق المعلمات لكل شعبه وذلك بعد ايجاد نسبة استخرج المتوسط العام آلتفاق المعلمات لكل شعبه وذلك بعد ايجاد نسبة استخرج المتوسط العام آلتفاق المعلمات لكل شعبه وذلك بعد ايجاد نسبة  ....٣٣٣٣
 ....ما فوقما فوقما فوقما فوقفففف% % % % ٨٠٨٠٨٠٨٠ل الشعبه ل الشعبه ل الشعبه ل الشعبه اتفاقهن لكل طفل من اطفااتفاقهن لكل طفل من اطفااتفاقهن لكل طفل من اطفااتفاقهن لكل طفل من اطفا




آ� ا����ث � ���
  ا��
���� ا������

  
  ا���د ا���دس ��

 

))))

، قسم هذا العدد بالطريقه العشوائيه وبعدد ، قسم هذا العدد بالطريقه العشوائيه وبعدد ، قسم هذا العدد بالطريقه العشوائيه وبعدد ، قسم هذا العدد بالطريقه العشوائيه وبعدد ) ) ) ) طفلطفلطفلطفل    ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( وبذلك اصبح عدد افراد العينهوبذلك اصبح عدد افراد العينهوبذلك اصبح عدد افراد العينهوبذلك اصبح عدد افراد العينه
) ) ) ) المجموعه التجريبيه المجموعه التجريبيه المجموعه التجريبيه المجموعه التجريبيه ((((متساوي الى مجموعتين اختيرت احداهما عشوائيا للتعلم باللعب متساوي الى مجموعتين اختيرت احداهما عشوائيا للتعلم باللعب متساوي الى مجموعتين اختيرت احداهما عشوائيا للتعلم باللعب متساوي الى مجموعتين اختيرت احداهما عشوائيا للتعلم باللعب 

        ).).).).المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه المجموعه الضابطه ( ( ( ( لم باللعب لم باللعب لم باللعب لم باللعب وتركت االخرى بدون تعوتركت االخرى بدون تعوتركت االخرى بدون تعوتركت االخرى بدون تع
     ----::::االختبار القبلي آلطفال عينة البحث االختبار القبلي آلطفال عينة البحث االختبار القبلي آلطفال عينة البحث االختبار القبلي آلطفال عينة البحث ....    ٤٤٤٤

        ....عتي البحث لمعرفة سلوك االطفالعتي البحث لمعرفة سلوك االطفالعتي البحث لمعرفة سلوك االطفالعتي البحث لمعرفة سلوك االطفالقامت الباحثه باجراء اختبار قبلي على مجموقامت الباحثه باجراء اختبار قبلي على مجموقامت الباحثه باجراء اختبار قبلي على مجموقامت الباحثه باجراء اختبار قبلي على مجمو                                    
        : : : : تحديد المظاهر السلوكيه غير السليمه تحديد المظاهر السلوكيه غير السليمه تحديد المظاهر السلوكيه غير السليمه تحديد المظاهر السلوكيه غير السليمه 

) ) ) ) ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨العيثـاوي العيثـاوي العيثـاوي العيثـاوي ((((تم تبني قائمة المظاهر السلوكيه غير السليمه المعده من قبـل تم تبني قائمة المظاهر السلوكيه غير السليمه المعده من قبـل تم تبني قائمة المظاهر السلوكيه غير السليمه المعده من قبـل تم تبني قائمة المظاهر السلوكيه غير السليمه المعده من قبـل                             
        ....لهذا البحثلهذا البحثلهذا البحثلهذا البحث    لتحديد صالحيتهالتحديد صالحيتهالتحديد صالحيتهالتحديد صالحيتها))))    ١١١١ملحقملحقملحقملحق((((،وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ،وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ،وتم عرضها على مجموعة من الخبراء ،وتم عرضها على مجموعة من الخبراء 

) ) ) ) العدائيـه العدائيـه العدائيـه العدائيـه ((((وفي ضوء اراء المحكمين تم تصنيف المظاهر السلوكيه غير السليمه وفي ضوء اراء المحكمين تم تصنيف المظاهر السلوكيه غير السليمه وفي ضوء اراء المحكمين تم تصنيف المظاهر السلوكيه غير السليمه وفي ضوء اراء المحكمين تم تصنيف المظاهر السلوكيه غير السليمه                             
مرفقه مرفقه مرفقه مرفقه     قابله للتمثيل والحوارقابله للتمثيل والحوارقابله للتمثيل والحوارقابله للتمثيل والحوار))))قصص قصص قصص قصص     ٦٦٦٦((((وكذلك تحديد وكذلك تحديد وكذلك تحديد وكذلك تحديد     ٠٠٠٠مظهرا سلوكيا عدائيا مظهرا سلوكيا عدائيا مظهرا سلوكيا عدائيا مظهرا سلوكيا عدائيا ) ) ) )     ٢١٢١٢١٢١((((الى الى الى الى 

        (  ).(  ).(  ).(  ).ملحقملحقملحقملحق. . . . بقائمة السلوك العدوانيبقائمة السلوك العدوانيبقائمة السلوك العدوانيبقائمة السلوك العدواني
        ----::::باللعب باللعب باللعب باللعب دور ادارة الروضه والمعلمات في تنفيذ برنامج التعلم دور ادارة الروضه والمعلمات في تنفيذ برنامج التعلم دور ادارة الروضه والمعلمات في تنفيذ برنامج التعلم دور ادارة الروضه والمعلمات في تنفيذ برنامج التعلم 

            - - - - ::::تهيئه قاعه مناسبه لتنفيذ البرنامج تهيئه قاعه مناسبه لتنفيذ البرنامج تهيئه قاعه مناسبه لتنفيذ البرنامج تهيئه قاعه مناسبه لتنفيذ البرنامج  ....١١١١
        : : : : تم اعداد القاعه المناسبه بالتعاون مع ادارة الروضه بالمواصفات التاليه تم اعداد القاعه المناسبه بالتعاون مع ادارة الروضه بالمواصفات التاليه تم اعداد القاعه المناسبه بالتعاون مع ادارة الروضه بالمواصفات التاليه تم اعداد القاعه المناسبه بالتعاون مع ادارة الروضه بالمواصفات التاليه                         

 ....القاعه بعيده عن الضوضاءالقاعه بعيده عن الضوضاءالقاعه بعيده عن الضوضاءالقاعه بعيده عن الضوضاء •
 ....مساحتها واسعه لتنفيذ االلعابمساحتها واسعه لتنفيذ االلعابمساحتها واسعه لتنفيذ االلعابمساحتها واسعه لتنفيذ االلعاب •
 ....مفروشه بالكاربت مفروشه بالكاربت مفروشه بالكاربت مفروشه بالكاربت  •
 ترة زمنيهترة زمنيهترة زمنيهترة زمنيهصباحا وبفصباحا وبفصباحا وبفصباحا وبف    ٩٩٩٩تحديد الفتره الزمنيه لتنفيذ البرنام هي الساعه تحديد الفتره الزمنيه لتنفيذ البرنام هي الساعه تحديد الفتره الزمنيه لتنفيذ البرنام هي الساعه تحديد الفتره الزمنيه لتنفيذ البرنام هي الساعه  •

 ).).).).دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه     ٤٠٤٠٤٠٤٠((((    
 ....تهيئه االدوات وااللعابتهيئه االدوات وااللعابتهيئه االدوات وااللعابتهيئه االدوات وااللعاب •
ت في سلوك االطفال ت في سلوك االطفال ت في سلوك االطفال ت في سلوك االطفال فتح سجل من قبل الباحثه لتسجيل المالحظات والتغييرافتح سجل من قبل الباحثه لتسجيل المالحظات والتغييرافتح سجل من قبل الباحثه لتسجيل المالحظات والتغييرافتح سجل من قبل الباحثه لتسجيل المالحظات والتغييرا •

 ....اثناء اللعباثناء اللعباثناء اللعباثناء اللعب
 ....يئة اسئله لالطفال اثناء اللعبيئة اسئله لالطفال اثناء اللعبيئة اسئله لالطفال اثناء اللعبيئة اسئله لالطفال اثناء اللعبتهتهتهته •

اتفاق المعلمات مع الباحثه على ارسال االطفال الى قاعة اللعب في اتفاق المعلمات مع الباحثه على ارسال االطفال الى قاعة اللعب في اتفاق المعلمات مع الباحثه على ارسال االطفال الى قاعة اللعب في اتفاق المعلمات مع الباحثه على ارسال االطفال الى قاعة اللعب في . . . .     ٢٢٢٢
        ....االوقات المحدده لكل مجموعه االوقات المحدده لكل مجموعه االوقات المحدده لكل مجموعه االوقات المحدده لكل مجموعه 

            - - - - ::::جلسات برنامج التعلم باللعب جلسات برنامج التعلم باللعب جلسات برنامج التعلم باللعب جلسات برنامج التعلم باللعب     تنفيذتنفيذتنفيذتنفيذ
حددت الباحثه مقابله اوليه مع اطفال المجموعه التجريبيه لتوثيق العالقه بين حددت الباحثه مقابله اوليه مع اطفال المجموعه التجريبيه لتوثيق العالقه بين حددت الباحثه مقابله اوليه مع اطفال المجموعه التجريبيه لتوثيق العالقه بين حددت الباحثه مقابله اوليه مع اطفال المجموعه التجريبيه لتوثيق العالقه بين                                     

        . . . . الباحثه واالطفال والتعرف على اسمائهم وتشجيعهم على التعرف على بعضهم الباحثه واالطفال والتعرف على اسمائهم وتشجيعهم على التعرف على بعضهم الباحثه واالطفال والتعرف على اسمائهم وتشجيعهم على التعرف على بعضهم الباحثه واالطفال والتعرف على اسمائهم وتشجيعهم على التعرف على بعضهم 
                ----::::طرق تنفيذ جلسات برنامج التعلم باللعب طرق تنفيذ جلسات برنامج التعلم باللعب طرق تنفيذ جلسات برنامج التعلم باللعب طرق تنفيذ جلسات برنامج التعلم باللعب 

 - - - - ::::معتمده على سرد القصه معتمده على سرد القصه معتمده على سرد القصه معتمده على سرد القصه طريقة تنفيذ الجلسات الطريقة تنفيذ الجلسات الطريقة تنفيذ الجلسات الطريقة تنفيذ الجلسات ال. . . . أأأأ
بعد ان يتم سرد القصه على االطفال تسأل الباحثه االطفال بعض االسئله للتأكد بعد ان يتم سرد القصه على االطفال تسأل الباحثه االطفال بعض االسئله للتأكد بعد ان يتم سرد القصه على االطفال تسأل الباحثه االطفال بعض االسئله للتأكد بعد ان يتم سرد القصه على االطفال تسأل الباحثه االطفال بعض االسئله للتأكد                         

            - - - - ::::ان االطفال انتبهوا الى شخصيات واحداث التمثيليه ، ثم تسالهم الباحثه االسئله التاليه ان االطفال انتبهوا الى شخصيات واحداث التمثيليه ، ثم تسالهم الباحثه االسئله التاليه ان االطفال انتبهوا الى شخصيات واحداث التمثيليه ، ثم تسالهم الباحثه االسئله التاليه ان االطفال انتبهوا الى شخصيات واحداث التمثيليه ، ثم تسالهم الباحثه االسئله التاليه 
 هل اعجبتكم التمثيليه التي سمعتموها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي سمعتموها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي سمعتموها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي سمعتموها ؟  •
 الها ؟ الها ؟ الها ؟ الها ؟ هل ترغبون في تمثيل ادوار ابطهل ترغبون في تمثيل ادوار ابطهل ترغبون في تمثيل ادوار ابطهل ترغبون في تمثيل ادوار ابط •
 هل يوجد منكم من اليرغب بالتمثيل معنا ؟ هل يوجد منكم من اليرغب بالتمثيل معنا ؟ هل يوجد منكم من اليرغب بالتمثيل معنا ؟ هل يوجد منكم من اليرغب بالتمثيل معنا ؟      •

ما الدور الذي ترغب في تمثيله ما الدور الذي ترغب في تمثيله ما الدور الذي ترغب في تمثيله ما الدور الذي ترغب في تمثيله ( ( ( ( ثم تسأل الباحثه االطفال وبشكل منفرد السؤال التالي ثم تسأل الباحثه االطفال وبشكل منفرد السؤال التالي ثم تسأل الباحثه االطفال وبشكل منفرد السؤال التالي ثم تسأل الباحثه االطفال وبشكل منفرد السؤال التالي 
        ).).).).؟ ؟ ؟ ؟ 

بعد ذلك تحدد الباحثه دور كل طفل في التمثيليه وتطلب الباحثه من كل طفل ان يأخذ بعد ذلك تحدد الباحثه دور كل طفل في التمثيليه وتطلب الباحثه من كل طفل ان يأخذ بعد ذلك تحدد الباحثه دور كل طفل في التمثيليه وتطلب الباحثه من كل طفل ان يأخذ بعد ذلك تحدد الباحثه دور كل طفل في التمثيليه وتطلب الباحثه من كل طفل ان يأخذ 
، وبعد االنتهاء من التمثيليه توجه ، وبعد االنتهاء من التمثيليه توجه ، وبعد االنتهاء من التمثيليه توجه ، وبعد االنتهاء من التمثيليه توجه موقعه في القاعه حسب الدور الذي سيقوم بادائه موقعه في القاعه حسب الدور الذي سيقوم بادائه موقعه في القاعه حسب الدور الذي سيقوم بادائه موقعه في القاعه حسب الدور الذي سيقوم بادائه 
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الباحثه بعض االسئله على االطفال لمناقشه التصرفات والسلوكيات غير السليمه الباحثه بعض االسئله على االطفال لمناقشه التصرفات والسلوكيات غير السليمه الباحثه بعض االسئله على االطفال لمناقشه التصرفات والسلوكيات غير السليمه الباحثه بعض االسئله على االطفال لمناقشه التصرفات والسلوكيات غير السليمه 
            - - - - ::::التي ظهرت في التمثيليه التي ظهرت في التمثيليه التي ظهرت في التمثيليه التي ظهرت في التمثيليه ) ) ) ) العدائيه العدائيه العدائيه العدائيه ((((

 هل اعجبتكم ادواركم في التمثيل ؟ هل اعجبتكم ادواركم في التمثيل ؟ هل اعجبتكم ادواركم في التمثيل ؟ هل اعجبتكم ادواركم في التمثيل ؟  •
 هل اعجبتكم التمثيليه التي مثلتم ادوارها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي مثلتم ادوارها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي مثلتم ادوارها ؟ هل اعجبتكم التمثيليه التي مثلتم ادوارها ؟  •

            - - - - ::::االسئله االتيه االسئله االتيه االسئله االتيه االسئله االتيه ثم تسال الباحثه االطفال بشكل منفرد ثم تسال الباحثه االطفال بشكل منفرد ثم تسال الباحثه االطفال بشكل منفرد ثم تسال الباحثه االطفال بشكل منفرد 
 هل اعجبك الدور الذي قمت بادائه ؟هل اعجبك الدور الذي قمت بادائه ؟هل اعجبك الدور الذي قمت بادائه ؟هل اعجبك الدور الذي قمت بادائه ؟ •
 هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟ •
 سنعيد التمثيليه فما الدور الذي تفضله االن ؟ سنعيد التمثيليه فما الدور الذي تفضله االن ؟ سنعيد التمثيليه فما الدور الذي تفضله االن ؟ سنعيد التمثيليه فما الدور الذي تفضله االن ؟  •
 ما الور الذي يعجبك ان تمثله ؟ ما الور الذي يعجبك ان تمثله ؟ ما الور الذي يعجبك ان تمثله ؟ ما الور الذي يعجبك ان تمثله ؟  •
 هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟هل تستطيع ان تقول لنا لماذا ؟ •

انب االيجابيه انب االيجابيه انب االيجابيه انب االيجابيه ثم تناقش الباحثه االطفال في السلوك العدواني في التمثيليه وتحديد الجوثم تناقش الباحثه االطفال في السلوك العدواني في التمثيليه وتحديد الجوثم تناقش الباحثه االطفال في السلوك العدواني في التمثيليه وتحديد الجوثم تناقش الباحثه االطفال في السلوك العدواني في التمثيليه وتحديد الجو
        ....والسلبيه للسلوك العدواني على حياة االنسان والسلبيه للسلوك العدواني على حياة االنسان والسلبيه للسلوك العدواني على حياة االنسان والسلبيه للسلوك العدواني على حياة االنسان 

            - - - - : : : : طريقة تنفيذ الجلسات المعتمده على النمذجه طريقة تنفيذ الجلسات المعتمده على النمذجه طريقة تنفيذ الجلسات المعتمده على النمذجه طريقة تنفيذ الجلسات المعتمده على النمذجه     ....ب ب ب ب 
االم واالطفال االم واالطفال االم واالطفال االم واالطفال ((((وهي اخذ نموذج معروف لدى االطفال وتمثيله امامهم مثال تمثيل وهي اخذ نموذج معروف لدى االطفال وتمثيله امامهم مثال تمثيل وهي اخذ نموذج معروف لدى االطفال وتمثيله امامهم مثال تمثيل وهي اخذ نموذج معروف لدى االطفال وتمثيله امامهم مثال تمثيل                                     

ن سلوكيات ن سلوكيات ن سلوكيات ن سلوكيات ، قامت الباحثه بتوزيع االدوار على االطفال ، تهيئة لوحات لنماذج م، قامت الباحثه بتوزيع االدوار على االطفال ، تهيئة لوحات لنماذج م، قامت الباحثه بتوزيع االدوار على االطفال ، تهيئة لوحات لنماذج م، قامت الباحثه بتوزيع االدوار على االطفال ، تهيئة لوحات لنماذج م) ) ) ) 
االطفال وتقول لهم انا ارى هذا الطفل يرتب فراشه ، ثم تسال الباحثه االطفال فيما اذا االطفال وتقول لهم انا ارى هذا الطفل يرتب فراشه ، ثم تسال الباحثه االطفال فيما اذا االطفال وتقول لهم انا ارى هذا الطفل يرتب فراشه ، ثم تسال الباحثه االطفال فيما اذا االطفال وتقول لهم انا ارى هذا الطفل يرتب فراشه ، ثم تسال الباحثه االطفال فيما اذا 

تعطي الباحثه الحريه للطفل في االجابه تعطي الباحثه الحريه للطفل في االجابه تعطي الباحثه الحريه للطفل في االجابه تعطي الباحثه الحريه للطفل في االجابه ....كانوا يستطيعون شرح ما موجود في الصوره كانوا يستطيعون شرح ما موجود في الصوره كانوا يستطيعون شرح ما موجود في الصوره كانوا يستطيعون شرح ما موجود في الصوره 
        - - - - ::::ومن ثم تناقش االطفال في االنموذج الرمزي الذ امامه وتسال ثانية ومن ثم تناقش االطفال في االنموذج الرمزي الذ امامه وتسال ثانية ومن ثم تناقش االطفال في االنموذج الرمزي الذ امامه وتسال ثانية ومن ثم تناقش االطفال في االنموذج الرمزي الذ امامه وتسال ثانية 

 الم ؟الم ؟الم ؟الم ؟هل تستطيع ان تمثل دور اهل تستطيع ان تمثل دور اهل تستطيع ان تمثل دور اهل تستطيع ان تمثل دور ا •
تشرك الباحثه جميع االطفال في تمثيل هذا الدور الى ان تنتهي صور اللوحه كلها وفي تشرك الباحثه جميع االطفال في تمثيل هذا الدور الى ان تنتهي صور اللوحه كلها وفي تشرك الباحثه جميع االطفال في تمثيل هذا الدور الى ان تنتهي صور اللوحه كلها وفي تشرك الباحثه جميع االطفال في تمثيل هذا الدور الى ان تنتهي صور اللوحه كلها وفي 

            - - - - ::::نهايه الجلسه توجه الباحثه السؤال التالي لالطفال نهايه الجلسه توجه الباحثه السؤال التالي لالطفال نهايه الجلسه توجه الباحثه السؤال التالي لالطفال نهايه الجلسه توجه الباحثه السؤال التالي لالطفال 
 . . . . كيف نتصرف عندما نكون في البيت ؟ وتبدا بالمناقشه مع االطفال كيف نتصرف عندما نكون في البيت ؟ وتبدا بالمناقشه مع االطفال كيف نتصرف عندما نكون في البيت ؟ وتبدا بالمناقشه مع االطفال كيف نتصرف عندما نكون في البيت ؟ وتبدا بالمناقشه مع االطفال  •

            - - - - ) :) :) :) :الرمل الرمل الرمل الرمل اللعب باللعب باللعب باللعب ب( ( ( ( طريقة تنفيذ جلسات البرنامج الخاص باللعب الحر طريقة تنفيذ جلسات البرنامج الخاص باللعب الحر طريقة تنفيذ جلسات البرنامج الخاص باللعب الحر طريقة تنفيذ جلسات البرنامج الخاص باللعب الحر     ....ج ج ج ج 
وهذه الطريقه باللعب تعطي الطفل الحريه الكافيه للعب ودور الباحثه هنا وهذه الطريقه باللعب تعطي الطفل الحريه الكافيه للعب ودور الباحثه هنا وهذه الطريقه باللعب تعطي الطفل الحريه الكافيه للعب ودور الباحثه هنا وهذه الطريقه باللعب تعطي الطفل الحريه الكافيه للعب ودور الباحثه هنا                                                             

        . . . . المالحظه والتدخل اذا ما حدث سلوك عدواني بين االطفال المالحظه والتدخل اذا ما حدث سلوك عدواني بين االطفال المالحظه والتدخل اذا ما حدث سلوك عدواني بين االطفال المالحظه والتدخل اذا ما حدث سلوك عدواني بين االطفال 
        - - - - ::::االجراء البعدي االجراء البعدي االجراء البعدي االجراء البعدي 

        . . . . تم تطبيق المحكات المحدده في البحث للمقاييس الثالث تم تطبيق المحكات المحدده في البحث للمقاييس الثالث تم تطبيق المحكات المحدده في البحث للمقاييس الثالث تم تطبيق المحكات المحدده في البحث للمقاييس الثالث                         
            - - - - ::::ي البحث ي البحث ي البحث ي البحث الوسائل االحصائيه المستخدمه قالوسائل االحصائيه المستخدمه قالوسائل االحصائيه المستخدمه قالوسائل االحصائيه المستخدمه ق

لقد تعددت الوسائل االحصائيه التي استخدمت في هذا البحث وحسب متطلبات لقد تعددت الوسائل االحصائيه التي استخدمت في هذا البحث وحسب متطلبات لقد تعددت الوسائل االحصائيه التي استخدمت في هذا البحث وحسب متطلبات لقد تعددت الوسائل االحصائيه التي استخدمت في هذا البحث وحسب متطلبات                             
            ----::::البحث منها البحث منها البحث منها البحث منها 

 ....الوسط المرجح الوسط المرجح الوسط المرجح الوسط المرجح  •
 . . . . الوزن المئوي الوزن المئوي الوزن المئوي الوزن المئوي  •
 ).).).).t-test( ( ( ( اختباراختباراختباراختبار. . . . معامل ارتباط بيرسن معامل ارتباط بيرسن معامل ارتباط بيرسن معامل ارتباط بيرسن  •
 ....مربع كاي مربع كاي مربع كاي مربع كاي  •
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 @Aض ا����
�:-   
ر من خالل النتائج التي توصلت لها الباحثه ، ان برامج التعلم باللعب كان لها االثر ر من خالل النتائج التي توصلت لها الباحثه ، ان برامج التعلم باللعب كان لها االثر ر من خالل النتائج التي توصلت لها الباحثه ، ان برامج التعلم باللعب كان لها االثر ر من خالل النتائج التي توصلت لها الباحثه ، ان برامج التعلم باللعب كان لها االثر ظهظهظهظه                

            ....الكبير في تعديل السلوك العدواني لدى اطفال الرياض من هم بعمرالكبير في تعديل السلوك العدواني لدى اطفال الرياض من هم بعمرالكبير في تعديل السلوك العدواني لدى اطفال الرياض من هم بعمرالكبير في تعديل السلوك العدواني لدى اطفال الرياض من هم بعمر
سنوات حيث ان الطفل في هذاالعمر له القدره على التحول والتكيف مع المحيط سنوات حيث ان الطفل في هذاالعمر له القدره على التحول والتكيف مع المحيط سنوات حيث ان الطفل في هذاالعمر له القدره على التحول والتكيف مع المحيط سنوات حيث ان الطفل في هذاالعمر له القدره على التحول والتكيف مع المحيط ))))    ٦٦٦٦----٥٥٥٥((((

التي توصل لها البحث الحالي حيث كـان هنـاك التي توصل لها البحث الحالي حيث كـان هنـاك التي توصل لها البحث الحالي حيث كـان هنـاك التي توصل لها البحث الحالي حيث كـان هنـاك     وهذا ما اثبتته النتائجوهذا ما اثبتته النتائجوهذا ما اثبتته النتائجوهذا ما اثبتته النتائج. . . . الذي يعيش فيه الذي يعيش فيه الذي يعيش فيه الذي يعيش فيه 
انخفاض في درجات المجموعه التجريبيـه مقارنـه بـدرجات المجموعـه الضـابطه فـي انخفاض في درجات المجموعه التجريبيـه مقارنـه بـدرجات المجموعـه الضـابطه فـي انخفاض في درجات المجموعه التجريبيـه مقارنـه بـدرجات المجموعـه الضـابطه فـي انخفاض في درجات المجموعه التجريبيـه مقارنـه بـدرجات المجموعـه الضـابطه فـي 

        ....السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني السلوك العدواني 
اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة البيالوي ودراسة العيثاوي حيث تبين هناك اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة البيالوي ودراسة العيثاوي حيث تبين هناك اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة البيالوي ودراسة العيثاوي حيث تبين هناك اتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة البيالوي ودراسة العيثاوي حيث تبين هناك                         

الستجابه للتجربه فيما يتعلق بالتدعيم الستجابه للتجربه فيما يتعلق بالتدعيم الستجابه للتجربه فيما يتعلق بالتدعيم الستجابه للتجربه فيما يتعلق بالتدعيم فروق ذات داللة احصائيه بين الذكور واالناث في افروق ذات داللة احصائيه بين الذكور واالناث في افروق ذات داللة احصائيه بين الذكور واالناث في افروق ذات داللة احصائيه بين الذكور واالناث في ا
        . . . . في اللعب التمثيلي ، حيث اظهر الذكور اكثر من االناث في بعض االلعاب في اللعب التمثيلي ، حيث اظهر الذكور اكثر من االناث في بعض االلعاب في اللعب التمثيلي ، حيث اظهر الذكور اكثر من االناث في بعض االلعاب في اللعب التمثيلي ، حيث اظهر الذكور اكثر من االناث في بعض االلعاب 

كما اظهرت النتائج ان بامكان القائم على تربية االطفال ان يستخدم اساليب لعبهم كما اظهرت النتائج ان بامكان القائم على تربية االطفال ان يستخدم اساليب لعبهم كما اظهرت النتائج ان بامكان القائم على تربية االطفال ان يستخدم اساليب لعبهم كما اظهرت النتائج ان بامكان القائم على تربية االطفال ان يستخدم اساليب لعبهم                     
دوار دوار دوار دوار الحر والمقيد لمساعدتهم على خفض السلوك العدواني لديهم وخاصة في لعب االالحر والمقيد لمساعدتهم على خفض السلوك العدواني لديهم وخاصة في لعب االالحر والمقيد لمساعدتهم على خفض السلوك العدواني لديهم وخاصة في لعب االالحر والمقيد لمساعدتهم على خفض السلوك العدواني لديهم وخاصة في لعب اال

 . . . .        
اما في لعب النمذجه فقد اظهـرت النتـائج انخفـاض فـي الـروح العدائيـه لالطفـال اما في لعب النمذجه فقد اظهـرت النتـائج انخفـاض فـي الـروح العدائيـه لالطفـال اما في لعب النمذجه فقد اظهـرت النتـائج انخفـاض فـي الـروح العدائيـه لالطفـال اما في لعب النمذجه فقد اظهـرت النتـائج انخفـاض فـي الـروح العدائيـه لالطفـال                 

        . . . . وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض 
اظهرت النتائج ان الجو االنفعالي الذي يعيش فيه الطفل في البيـت او الروضـه لـه اظهرت النتائج ان الجو االنفعالي الذي يعيش فيه الطفل في البيـت او الروضـه لـه اظهرت النتائج ان الجو االنفعالي الذي يعيش فيه الطفل في البيـت او الروضـه لـه اظهرت النتائج ان الجو االنفعالي الذي يعيش فيه الطفل في البيـت او الروضـه لـه                 

        . . . . االثر العميق في تعديل السلوك للطفل االثر العميق في تعديل السلوك للطفل االثر العميق في تعديل السلوك للطفل االثر العميق في تعديل السلوك للطفل 
تعامل به االباء مع ابنائم حيث توصلت الباحثه الى ان بعض تعامل به االباء مع ابنائم حيث توصلت الباحثه الى ان بعض تعامل به االباء مع ابنائم حيث توصلت الباحثه الى ان بعض تعامل به االباء مع ابنائم حيث توصلت الباحثه الى ان بعض السلوك الخاطىء الذي يالسلوك الخاطىء الذي يالسلوك الخاطىء الذي يالسلوك الخاطىء الذي ي                

        . . . . االباء يطلب من الطفل ان يسلك سلوكا عدوانيا مع من يعتدي عليه االباء يطلب من الطفل ان يسلك سلوكا عدوانيا مع من يعتدي عليه االباء يطلب من الطفل ان يسلك سلوكا عدوانيا مع من يعتدي عليه االباء يطلب من الطفل ان يسلك سلوكا عدوانيا مع من يعتدي عليه 
        

  ا������ت 
        ::::توصي الباحثةتوصي الباحثةتوصي الباحثةتوصي الباحثة

        ....توفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفالتوفير انواع متعددة من العاب الحاسوب وادخالها في منهج رياض االطفال ....١١١١
 ....جعل التعليم بمدارس رياض االطفال الزاميًاجعل التعليم بمدارس رياض االطفال الزاميًاجعل التعليم بمدارس رياض االطفال الزاميًاجعل التعليم بمدارس رياض االطفال الزاميًا ....٢٢٢٢
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�0ت ا�(�:  

اجراء بحوث مشابهة لهذا البحـث وبمتغيـرات اخـرى مـثالً الـتعلم باللعـب عـن طريـق اجراء بحوث مشابهة لهذا البحـث وبمتغيـرات اخـرى مـثالً الـتعلم باللعـب عـن طريـق اجراء بحوث مشابهة لهذا البحـث وبمتغيـرات اخـرى مـثالً الـتعلم باللعـب عـن طريـق اجراء بحوث مشابهة لهذا البحـث وبمتغيـرات اخـرى مـثالً الـتعلم باللعـب عـن طريـق 
        ....الحاسوبالحاسوبالحاسوبالحاسوب

        
        
        
        
        

  / ا�($�در ا��3 ا��(�ت .3 ا���%
 ....القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم القرآن الكريم  ....١١١١
دار دار دار دار     ----الميّسـر فـي سـايكولوجية اللعـبالميّسـر فـي سـايكولوجية اللعـبالميّسـر فـي سـايكولوجية اللعـبالميّسـر فـي سـايكولوجية اللعـب): ): ): ): ١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧((((بلقيس، أحمد ومرعـي توفيـق بلقيس، أحمد ومرعـي توفيـق بلقيس، أحمد ومرعـي توفيـق بلقيس، أحمد ومرعـي توفيـق  ....٢٢٢٢

 ....عمان االردنعمان االردنعمان االردنعمان االردن    ----الفرقان للنشر والتوزيعالفرقان للنشر والتوزيعالفرقان للنشر والتوزيعالفرقان للنشر والتوزيع
اثر االرشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر اثر االرشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر اثر االرشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر اثر االرشاد باللعب فـي بعـض المظـاهر ) : ) : ) : ) :     ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨( ( ( ( ل داود سليم ل داود سليم ل داود سليم ل داود سليم العيثاوي ، امالعيثاوي ، امالعيثاوي ، امالعيثاوي ، ام ....٣٣٣٣

––––السلوكيه غير السليمه لدى اطفال الروضـه ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره السلوكيه غير السليمه لدى اطفال الروضـه ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره السلوكيه غير السليمه لدى اطفال الروضـه ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره السلوكيه غير السليمه لدى اطفال الروضـه ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـوره 
 ....رياض االطفال رياض االطفال رياض االطفال رياض االطفال     ––––جامعة بغداد كلية تربية البنات جامعة بغداد كلية تربية البنات جامعة بغداد كلية تربية البنات جامعة بغداد كلية تربية البنات 

    ٤٤٤٤مبادىء علم االجتماع ، دار المعارف بمصر ،طمبادىء علم االجتماع ، دار المعارف بمصر ،طمبادىء علم االجتماع ، دار المعارف بمصر ،طمبادىء علم االجتماع ، دار المعارف بمصر ،ط) : ) : ) : ) :     ١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦((((بدوي ، السيد محمد بدوي ، السيد محمد بدوي ، السيد محمد بدوي ، السيد محمد  ....٤٤٤٤
.... 

 ....الطبعة االولىالطبعة االولىالطبعة االولىالطبعة االولى    ----دار الفرقاندار الفرقاندار الفرقاندار الفرقان    ----سايكولوجية اللعبسايكولوجية اللعبسايكولوجية اللعبسايكولوجية اللعب): ): ): ): ١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧١٩٨٧((((بلقيس، أحمد بلقيس، أحمد بلقيس، أحمد بلقيس، أحمد  ....٥٥٥٥
 ....الجزء االول الجزء االول الجزء االول الجزء االول     ––––ابن سينا ابن سينا ابن سينا ابن سينا  ....٦٦٦٦
دار الفكر االردن دار الفكر االردن دار الفكر االردن دار الفكر االردن     ––––تعزيز التعليم تعزيز التعليم تعزيز التعليم تعزيز التعليم ) : ) : ) : ) :     ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨((((مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود مرعي ، توفيق احمد ومحمد محمود  ....٧٧٧٧

 . . . . 
الصحة النفسية والعالج النفسي مطبعة عالم الصحة النفسية والعالج النفسي مطبعة عالم الصحة النفسية والعالج النفسي مطبعة عالم الصحة النفسية والعالج النفسي مطبعة عالم ): ): ): ): ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤((((زهران، حامد عبد السالم زهران، حامد عبد السالم زهران، حامد عبد السالم زهران، حامد عبد السالم  ....٨٨٨٨

 ....القاهرةالقاهرةالقاهرةالقاهرة    ----الكتبالكتبالكتبالكتب
 ....القاهرة عالم الكتبالقاهرة عالم الكتبالقاهرة عالم الكتبالقاهرة عالم الكتب    ----تاريخ التربية والتعليمتاريخ التربية والتعليمتاريخ التربية والتعليمتاريخ التربية والتعليم): ): ): ): ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤((((وزميله وزميله وزميله وزميله مرسي، سعد أحمد مرسي، سعد أحمد مرسي، سعد أحمد مرسي، سعد أحمد  ....٩٩٩٩

مطبعــة دار مطبعــة دار مطبعــة دار مطبعــة دار     ----نمــو شخصــية الفــرد والخبــرة االجتماعيــةنمــو شخصــية الفــرد والخبــرة االجتماعيــةنمــو شخصــية الفــرد والخبــرة االجتماعيــةنمــو شخصــية الفــرد والخبــرة االجتماعيــة): ): ): ): ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨((((هانــت، ســونيا هانــت، ســونيا هانــت، ســونيا هانــت، ســونيا  ....١٠١٠١٠١٠
 ....بغدادبغدادبغدادبغداد    ----الشؤون الثقافية العامةالشؤون الثقافية العامةالشؤون الثقافية العامةالشؤون الثقافية العامة

    ––––المظاهر السلوكيه لطفل الروضـه المظاهر السلوكيه لطفل الروضـه المظاهر السلوكيه لطفل الروضـه المظاهر السلوكيه لطفل الروضـه ) : ) : ) : ) :     ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨((((الجميلي ، سهام علي والفلفلي الجميلي ، سهام علي والفلفلي الجميلي ، سهام علي والفلفلي الجميلي ، سهام علي والفلفلي  ....١١١١١١١١
 . . . . جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد ––––مركز البحوث التربويه والنفسيه مركز البحوث التربويه والنفسيه مركز البحوث التربويه والنفسيه مركز البحوث التربويه والنفسيه 

 ....طفلك في مرحلة الحضانة، بيروت الطبعة االولىطفلك في مرحلة الحضانة، بيروت الطبعة االولىطفلك في مرحلة الحضانة، بيروت الطبعة االولىطفلك في مرحلة الحضانة، بيروت الطبعة االولى): ): ): ): ١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦١٩٧٦((((انطونيوس، صادق انطونيوس، صادق انطونيوس، صادق انطونيوس، صادق  ....١٢١٢١٢١٢
    ----علـم الـنفس وتطبيقاتـه التربويـة واالجتماعيـةعلـم الـنفس وتطبيقاتـه التربويـة واالجتماعيـةعلـم الـنفس وتطبيقاتـه التربويـة واالجتماعيـةعلـم الـنفس وتطبيقاتـه التربويـة واالجتماعيـة): ): ): ): ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨((((الجسماني، عبد علـي الجسماني، عبد علـي الجسماني، عبد علـي الجسماني، عبد علـي  ....١٣١٣١٣١٣

        ....بغدادبغدادبغدادبغداد    ----مطبعة الخلودمطبعة الخلودمطبعة الخلودمطبعة الخلود    ----منشورات مكتبة الفكر العربيمنشورات مكتبة الفكر العربيمنشورات مكتبة الفكر العربيمنشورات مكتبة الفكر العربي
نفس والطـب نفس والطـب نفس والطـب نفس والطـب معجـم علـم الـمعجـم علـم الـمعجـم علـم الـمعجـم علـم الـ) : ) : ) : ) :     ١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨((((جابر ، عبد الحميد وكفافي عالء الدين جابر ، عبد الحميد وكفافي عالء الدين جابر ، عبد الحميد وكفافي عالء الدين جابر ، عبد الحميد وكفافي عالء الدين  ....١٤١٤١٤١٤

 . . . . القاهره دار النهضه العربيه القاهره دار النهضه العربيه القاهره دار النهضه العربيه القاهره دار النهضه العربيه     ----١١١١النفسي جالنفسي جالنفسي جالنفسي ج
اللعب ونمو الطفل اللعب ونمو الطفل اللعب ونمو الطفل اللعب ونمو الطفل ) : ) : ) : ) :     ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠((((سليمان ،عبد الرحمن والدربستي ، شيخه يوسف سليمان ،عبد الرحمن والدربستي ، شيخه يوسف سليمان ،عبد الرحمن والدربستي ، شيخه يوسف سليمان ،عبد الرحمن والدربستي ، شيخه يوسف  ....١٥١٥١٥١٥

 . . . . القاهره القاهره القاهره القاهره     ––––مكتبة زهراء الشرق مكتبة زهراء الشرق مكتبة زهراء الشرق مكتبة زهراء الشرق     ––––
العالج النفسي الجماعي لالطفال باستخدام اللعب العالج النفسي الجماعي لالطفال باستخدام اللعب العالج النفسي الجماعي لالطفال باستخدام اللعب العالج النفسي الجماعي لالطفال باستخدام اللعب ) : ) : ) : ) :     ١٩٩١١٩٩١١٩٩١١٩٩١((((كاميليا ، عبد الفتاح كاميليا ، عبد الفتاح كاميليا ، عبد الفتاح كاميليا ، عبد الفتاح  ....١٦١٦١٦١٦

 . . . . اهره اهره اهره اهره القالقالقالق    ––––مكتبة النهضه المصريه مكتبة النهضه المصريه مكتبة النهضه المصريه مكتبة النهضه المصريه     ––––
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    ----لعب االطفال اسسـه ومسـتلزماته التربويـة والنفسـيةلعب االطفال اسسـه ومسـتلزماته التربويـة والنفسـيةلعب االطفال اسسـه ومسـتلزماته التربويـة والنفسـيةلعب االطفال اسسـه ومسـتلزماته التربويـة والنفسـية): ): ): ): ١٩٨٢١٩٨٢١٩٨٢١٩٨٢((((الطائي، فخرية الطائي، فخرية الطائي، فخرية الطائي، فخرية  ....١٧١٧١٧١٧
 ....بغدادبغدادبغدادبغداد    ----مطبعة االديب البغداديةمطبعة االديب البغداديةمطبعة االديب البغداديةمطبعة االديب البغدادية

تعديل السـلوك عنـد االطفـال فـي ريـاض االطفـال تعديل السـلوك عنـد االطفـال فـي ريـاض االطفـال تعديل السـلوك عنـد االطفـال فـي ريـاض االطفـال تعديل السـلوك عنـد االطفـال فـي ريـاض االطفـال ) : ) : ) : ) :     ١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥((((البيالوي ، فيوال البيالوي ، فيوال البيالوي ، فيوال البيالوي ، فيوال  ....١٨١٨١٨١٨
 ٤٤٤٤العددالعددالعددالعدد––––المجله العربيه للبحوث التربويه المجلد الخامس المجله العربيه للبحوث التربويه المجلد الخامس المجله العربيه للبحوث التربويه المجلد الخامس المجله العربيه للبحوث التربويه المجلد الخامس     ––––بالكويت بالكويت بالكويت بالكويت 

سايكولوجية اللعب والترويح عن الطفـل سايكولوجية اللعب والترويح عن الطفـل سايكولوجية اللعب والترويح عن الطفـل سايكولوجية اللعب والترويح عن الطفـل ): ): ): ): ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣((((د وزميله د وزميله د وزميله د وزميله الجابر، محمد محموالجابر، محمد محموالجابر، محمد محموالجابر، محمد محمو ....١٩١٩١٩١٩
 ....عمان، االردنعمان، االردنعمان، االردنعمان، االردن    ----دار العدوي للطباعة والنشردار العدوي للطباعة والنشردار العدوي للطباعة والنشردار العدوي للطباعة والنشر    ----العادي والمعوقالعادي والمعوقالعادي والمعوقالعادي والمعوق

 ....التربية الفنية في رياض االطفالالتربية الفنية في رياض االطفالالتربية الفنية في رياض االطفالالتربية الفنية في رياض االطفال): ): ): ): ١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤((((الجبوري، محمود شكر الجبوري، محمود شكر الجبوري، محمود شكر الجبوري، محمود شكر  ....٢٠٢٠٢٠٢٠
العدوان واللعب عند اطفال ما قبل المدرسه العدوان واللعب عند اطفال ما قبل المدرسه العدوان واللعب عند اطفال ما قبل المدرسه العدوان واللعب عند اطفال ما قبل المدرسه ) : ) : ) : ) :     ١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩((((السقا ، مصطفى فتحي السقا ، مصطفى فتحي السقا ، مصطفى فتحي السقا ، مصطفى فتحي  ....٢١٢١٢١٢١

 ....منشوره ، في علم النفس جامعة دمشق كلية التربيه منشوره ، في علم النفس جامعة دمشق كلية التربيه منشوره ، في علم النفس جامعة دمشق كلية التربيه منشوره ، في علم النفس جامعة دمشق كلية التربيه     ، رسالة ماجستير غير، رسالة ماجستير غير، رسالة ماجستير غير، رسالة ماجستير غير
        ....وزارة التربية العراقيةوزارة التربية العراقيةوزارة التربية العراقيةوزارة التربية العراقية    ----منهج رياض االطفالمنهج رياض االطفالمنهج رياض االطفالمنهج رياض االطفال ....٢٢٢٢٢٢٢٢
افكار في تربيـة الطفـل ، مطبعـة وزارة الثقافـه افكار في تربيـة الطفـل ، مطبعـة وزارة الثقافـه افكار في تربيـة الطفـل ، مطبعـة وزارة الثقافـه افكار في تربيـة الطفـل ، مطبعـة وزارة الثقافـه ): ): ): ):     ١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦((((سهيل ، موسى زناد سهيل ، موسى زناد سهيل ، موسى زناد سهيل ، موسى زناد  ....٢٣٢٣٢٣٢٣

 .  .  .  .  بغداد بغداد بغداد بغداد ––––دار ثقافة الطفل الطبعه االولى دار ثقافة الطفل الطبعه االولى دار ثقافة الطفل الطبعه االولى دار ثقافة الطفل الطبعه االولى ––––واالعالم واالعالم واالعالم واالعالم 
ب فـي مرحلـة الطفولـة ب فـي مرحلـة الطفولـة ب فـي مرحلـة الطفولـة ب فـي مرحلـة الطفولـة سـايكولوجية اللعـسـايكولوجية اللعـسـايكولوجية اللعـسـايكولوجية اللعـ): ): ): ): ١٩٩١١٩٩١١٩٩١١٩٩١((((مردان، نجـم الـدين علـي مردان، نجـم الـدين علـي مردان، نجـم الـدين علـي مردان، نجـم الـدين علـي  ....٢٤٢٤٢٤٢٤

 ....مطبعة جامعة الموصلمطبعة جامعة الموصلمطبعة جامعة الموصلمطبعة جامعة الموصل    ----))))الحضانة ورياض االطفالالحضانة ورياض االطفالالحضانة ورياض االطفالالحضانة ورياض االطفال((((المبكرة المبكرة المبكرة المبكرة 
    ––––دمشــق دمشــق دمشــق دمشــق     ––––الطبعــه السادســه الطبعــه السادســه الطبعــه السادســه الطبعــه السادســه     ––––الصــحه النفســيه الصــحه النفســيه الصــحه النفســيه الصــحه النفســيه ) : ) : ) : ) :     ١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦((((الرفــاعي ، نعــيم الرفــاعي ، نعــيم الرفــاعي ، نعــيم الرفــاعي ، نعــيم  ....٢٥٢٥٢٥٢٥

 ....مطبعة خالد بن الوليد مطبعة خالد بن الوليد مطبعة خالد بن الوليد مطبعة خالد بن الوليد 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        ) ) ) ) ١١١١((((ملحق ملحق ملحق ملحق 
        لجنة المحكمين لجنة المحكمين لجنة المحكمين لجنة المحكمين 

        الكليه والقسم الكليه والقسم الكليه والقسم الكليه والقسم         اسم االستاذ اسم االستاذ اسم االستاذ اسم االستاذ         تتتت
        علم النفسعلم النفسعلم النفسعلم النفس////التربيه بنا تالتربيه بنا تالتربيه بنا تالتربيه بنا ت        كر مبدر جاسم كر مبدر جاسم كر مبدر جاسم كر مبدر جاسم االستاذ الدكتور شااالستاذ الدكتور شااالستاذ الدكتور شااالستاذ الدكتور شا        ١١١١
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        علم النفس علم النفس علم النفس علم النفس / / / / التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات         االستاذ المساعد الدكتوره ليلى عزت االستاذ المساعد الدكتوره ليلى عزت االستاذ المساعد الدكتوره ليلى عزت االستاذ المساعد الدكتوره ليلى عزت         ٢٢٢٢
        رياض االطفالرياض االطفالرياض االطفالرياض االطفال/ / / / التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات         الدكتوره امل داود العيثاوي الدكتوره امل داود العيثاوي الدكتوره امل داود العيثاوي الدكتوره امل داود العيثاوي         ٣٣٣٣
        االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي / / / / التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات التربيه بنات         الدكتوره عفراء ابراهيمالدكتوره عفراء ابراهيمالدكتوره عفراء ابراهيمالدكتوره عفراء ابراهيم        ٤٤٤٤
        االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي االقتصاد المنزلي / / / /     التربيه بناتالتربيه بناتالتربيه بناتالتربيه بنات        الدكتوره اشواق سامي الدكتوره اشواق سامي الدكتوره اشواق سامي الدكتوره اشواق سامي         ٥٥٥٥

        

        ))))٢٢٢٢((((ملحق ملحق ملحق ملحق 
        ))))الرصافةالرصافةالرصافةالرصافة((((عينة البحث عينة البحث عينة البحث عينة البحث 

        الموقعالموقعالموقعالموقع        عدد المعلماتعدد المعلماتعدد المعلماتعدد المعلمات        اسم الروضةاسم الروضةاسم الروضةاسم الروضة        تتتت
        االعظميةاالعظميةاالعظميةاالعظمية        ١٠١٠١٠١٠        روضة الجمهورية التطبيقية روضة الجمهورية التطبيقية روضة الجمهورية التطبيقية روضة الجمهورية التطبيقية         ١١١١
        االعظميةاالعظميةاالعظميةاالعظمية        ١٠١٠١٠١٠        روضة البيت العربي روضة البيت العربي روضة البيت العربي روضة البيت العربي         ٢٢٢٢
        شارع فلسطينشارع فلسطينشارع فلسطينشارع فلسطين        ٨٨٨٨        روضة االفراح روضة االفراح روضة االفراح روضة االفراح         ٣٣٣٣
        بغداد الجديدةبغداد الجديدةبغداد الجديدةبغداد الجديدة        ٧٧٧٧        روضة النرجس روضة النرجس روضة النرجس روضة النرجس         ٤٤٤٤
        ةةةةبغداد الجديدبغداد الجديدبغداد الجديدبغداد الجديد        ١٠١٠١٠١٠        روضة االبداع روضة االبداع روضة االبداع روضة االبداع         ٥٥٥٥
        الكرادةالكرادةالكرادةالكرادة        ١٠١٠١٠١٠        روضة الحكمة روضة الحكمة روضة الحكمة روضة الحكمة         ٦٦٦٦
        الكرادةالكرادةالكرادةالكرادة        ١٠١٠١٠١٠        روضة اليرموك روضة اليرموك روضة اليرموك روضة اليرموك         ٧٧٧٧
        االعظميةاالعظميةاالعظميةاالعظمية        ١٠١٠١٠١٠        روضة البشائر روضة البشائر روضة البشائر روضة البشائر         ٨٨٨٨
        البنوكالبنوكالبنوكالبنوك        ١٠١٠١٠١٠        روضة الصفا روضة الصفا روضة الصفا روضة الصفا         ٩٩٩٩
        الكرادة داخلالكرادة داخلالكرادة داخلالكرادة داخل        ٥٥٥٥        روضة البهجة روضة البهجة روضة البهجة روضة البهجة         ١٠١٠١٠١٠
        حي اورحي اورحي اورحي اور        ١٠١٠١٠١٠        روضة السندس روضة السندس روضة السندس روضة السندس         ١١١١١١١١

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
        ))))٣٣٣٣((((ملحق ملحق ملحق ملحق 

        جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد 
        كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات 

        تصاد المنزلي تصاد المنزلي تصاد المنزلي تصاد المنزلي قسم االققسم االققسم االققسم االق
        ))))استبانة مفتوحةاستبانة مفتوحةاستبانة مفتوحةاستبانة مفتوحة((((

        
        عزيزتي معلمة الروضة المحترمة عزيزتي معلمة الروضة المحترمة عزيزتي معلمة الروضة المحترمة عزيزتي معلمة الروضة المحترمة 

اثـرالتعلم باللعـب علـى السـلوك اثـرالتعلم باللعـب علـى السـلوك اثـرالتعلم باللعـب علـى السـلوك اثـرالتعلم باللعـب علـى السـلوك ( ( ( ( تروم الباحثة القيام بدراسة تهدف الى التعرف علـىتروم الباحثة القيام بدراسة تهدف الى التعرف علـىتروم الباحثة القيام بدراسة تهدف الى التعرف علـىتروم الباحثة القيام بدراسة تهدف الى التعرف علـى
،وبما انك تملكين الخبرة لـذا تضـع الباحثـه بـين يـديك ،وبما انك تملكين الخبرة لـذا تضـع الباحثـه بـين يـديك ،وبما انك تملكين الخبرة لـذا تضـع الباحثـه بـين يـديك ،وبما انك تملكين الخبرة لـذا تضـع الباحثـه بـين يـديك ) ) ) ) العدواني لدى اطفال الرياض العدواني لدى اطفال الرياض العدواني لدى اطفال الرياض العدواني لدى اطفال الرياض 

ة علمًا ان المعلومات ال تطلع عليهـا سـوى ة علمًا ان المعلومات ال تطلع عليهـا سـوى ة علمًا ان المعلومات ال تطلع عليهـا سـوى ة علمًا ان المعلومات ال تطلع عليهـا سـوى سؤاالً مفتوحًا ترجو منك االجابة عنه بصراحسؤاالً مفتوحًا ترجو منك االجابة عنه بصراحسؤاالً مفتوحًا ترجو منك االجابة عنه بصراحسؤاالً مفتوحًا ترجو منك االجابة عنه بصراح
        ....الباحثة وال تستخدم اال الغراض البحث العلمي فقطالباحثة وال تستخدم اال الغراض البحث العلمي فقطالباحثة وال تستخدم اال الغراض البحث العلمي فقطالباحثة وال تستخدم اال الغراض البحث العلمي فقط
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        ال حاجة لذكر االسم ال حاجة لذكر االسم ال حاجة لذكر االسم ال حاجة لذكر االسم / / / / مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

        ::::يرجى ملئ المعلومات التاليةيرجى ملئ المعلومات التاليةيرجى ملئ المعلومات التاليةيرجى ملئ المعلومات التالية
        ::::اسم المديرية العامة للتربيهاسم المديرية العامة للتربيهاسم المديرية العامة للتربيهاسم المديرية العامة للتربيه

        ::::اسم الروضةاسم الروضةاسم الروضةاسم الروضة
        

        وتقبلوا فائق االحتراموتقبلوا فائق االحتراموتقبلوا فائق االحتراموتقبلوا فائق االحترام
        
        

        الباحثةالباحثةالباحثةالباحثة
        المدرسة المساعدةالمدرسة المساعدةالمدرسة المساعدةالمدرسة المساعدة

        زينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجي
٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٧٧٧٧        
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        السؤال المفتوح السؤال المفتوح السؤال المفتوح السؤال المفتوح 
        هل للتعلم باللعب اثر على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض؟ هل للتعلم باللعب اثر على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض؟ هل للتعلم باللعب اثر على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض؟ هل للتعلم باللعب اثر على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض؟ 

        اللعب التلقائياللعب التلقائياللعب التلقائياللعب التلقائي/ / / / اوالً اوالً اوالً اوالً 
١١١١....        
٢٢٢٢....        
٣٣٣٣....        
٤٤٤٤....        
٥٥٥٥....        

٦٦٦٦....        
٧٧٧٧....        
٨٨٨٨....        
٩٩٩٩....        
١٠١٠١٠١٠ . . . .        

        
        اللعب النمذجه اللعب النمذجه اللعب النمذجه اللعب النمذجه / / / / ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا    

١١١١....        
٢٢٢٢....        
٣٣٣٣....        
٤٤٤٤....        
٥٥٥٥....        

٦٦٦٦....        
٧٧٧٧....        
٨٨٨٨....        
٩٩٩٩....        
١٠١٠١٠١٠ . . . .        

        
        اللعب بالرملاللعب بالرملاللعب بالرملاللعب بالرمل/ / / / ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا

١١١١....        
٢٢٢٢....        
٣٣٣٣....        
٤٤٤٤....        
٥٥٥٥....        

٦٦٦٦....        
٧٧٧٧....        
٨٨٨٨....        
٩٩٩٩....        
١٠١٠١٠١٠ . . . .        

 
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
        ))))٤٤٤٤((((ملحق ملحق ملحق ملحق 

        جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد جامعة بغداد 
        كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات كلية التربية للبنات 

        قسم االقتصاد المنزلي قسم االقتصاد المنزلي قسم االقتصاد المنزلي قسم االقتصاد المنزلي 
        

        مقياس التعلم باللعب الطفال رياض االطفالمقياس التعلم باللعب الطفال رياض االطفالمقياس التعلم باللعب الطفال رياض االطفالمقياس التعلم باللعب الطفال رياض االطفال
        استبانة الخبراءاستبانة الخبراءاستبانة الخبراءاستبانة الخبراء
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        المحترم المحترم المحترم المحترم ........................ ........................ ........................ ........................ الى االستاذ الفاضل الى االستاذ الفاضل الى االستاذ الفاضل الى االستاذ الفاضل 
        

        تحية طيبة تحية طيبة تحية طيبة تحية طيبة 
التعلم باللعب علـى السـلوك العـدواني لـدى التعلم باللعب علـى السـلوك العـدواني لـدى التعلم باللعب علـى السـلوك العـدواني لـدى التعلم باللعب علـى السـلوك العـدواني لـدى اثر اثر اثر اثر " " " " تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم تروم الباحثة اجراء البحث الموسوم 

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرات ومكانة علميـة تتوجـه الباحثـة الـى ونظرًا لما تتمتعون به من خبرات ومكانة علميـة تتوجـه الباحثـة الـى ونظرًا لما تتمتعون به من خبرات ومكانة علميـة تتوجـه الباحثـة الـى ونظرًا لما تتمتعون به من خبرات ومكانة علميـة تتوجـه الباحثـة الـى " " " " اطفال الرياض اطفال الرياض اطفال الرياض اطفال الرياض 
حضرتكم بالمقياس الخاص بالتعلم باللعب للتعرف على مدى صالحيته في قياس اثـر حضرتكم بالمقياس الخاص بالتعلم باللعب للتعرف على مدى صالحيته في قياس اثـر حضرتكم بالمقياس الخاص بالتعلم باللعب للتعرف على مدى صالحيته في قياس اثـر حضرتكم بالمقياس الخاص بالتعلم باللعب للتعرف على مدى صالحيته في قياس اثـر 

        ....التعلم باللعب على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض  التعلم باللعب على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض  التعلم باللعب على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض  التعلم باللعب على السلوك العدواني لدى اطفال الرياض  
هو اسـتغالل انشـطة اللعـب فـي اكسـاب المعرفـه هو اسـتغالل انشـطة اللعـب فـي اكسـاب المعرفـه هو اسـتغالل انشـطة اللعـب فـي اكسـاب المعرفـه هو اسـتغالل انشـطة اللعـب فـي اكسـاب المعرفـه : : : : تعلم باللعب هو تعلم باللعب هو تعلم باللعب هو تعلم باللعب هو عرفت الباحثه العرفت الباحثه العرفت الباحثه العرفت الباحثه ال

        ....وتقريب مبادىء العلم للطفل لتوسيع افاقه المعرفيه وتقريب مبادىء العلم للطفل لتوسيع افاقه المعرفيه وتقريب مبادىء العلم للطفل لتوسيع افاقه المعرفيه وتقريب مبادىء العلم للطفل لتوسيع افاقه المعرفيه 
        ))))دائمًا، احيانًا، نادرًادائمًا، احيانًا، نادرًادائمًا، احيانًا، نادرًادائمًا، احيانًا، نادرًا((((وطريقة االجابة هي وضع عالمة صح امام البديل وطريقة االجابة هي وضع عالمة صح امام البديل وطريقة االجابة هي وضع عالمة صح امام البديل وطريقة االجابة هي وضع عالمة صح امام البديل 

        . . . . وبتعاونكم معنا تتحقق الفائدة العلميةوبتعاونكم معنا تتحقق الفائدة العلميةوبتعاونكم معنا تتحقق الفائدة العلميةوبتعاونكم معنا تتحقق الفائدة العلمية
        مع فائق التقدير واالحترام وشكرًا لتعاونكممع فائق التقدير واالحترام وشكرًا لتعاونكممع فائق التقدير واالحترام وشكرًا لتعاونكممع فائق التقدير واالحترام وشكرًا لتعاونكم

        
        

        المدرس المساعدالمدرس المساعدالمدرس المساعدالمدرس المساعد
        زينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجيزينب محمد الخفاجي

        كلية التربية للبناتكلية التربية للبناتكلية التربية للبناتكلية التربية للبنات
٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧        
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        مقياس التعلم باللعب مقياس التعلم باللعب مقياس التعلم باللعب مقياس التعلم باللعب 
 ً ً اوال ً اوال ً اوال         ::::معلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامةمعلومات عامة: : : : اوال

        ::::مديرية التربيةمديرية التربيةمديرية التربيةمديرية التربية ....١١١١
 ::::اسم الروضةاسم الروضةاسم الروضةاسم الروضة ....٢٢٢٢
 ::::عدد سنوات الخدمةعدد سنوات الخدمةعدد سنوات الخدمةعدد سنوات الخدمة ....٣٣٣٣
 ::::الحالة االجتماعيةالحالة االجتماعيةالحالة االجتماعيةالحالة االجتماعية ....٤٤٤٤
 ::::عدد االطفال في صفكعدد االطفال في صفكعدد االطفال في صفكعدد االطفال في صفك ....٥٥٥٥
 هل هناك برنامج محدد لاللعاب في روضتك؟هل هناك برنامج محدد لاللعاب في روضتك؟هل هناك برنامج محدد لاللعاب في روضتك؟هل هناك برنامج محدد لاللعاب في روضتك؟ ....٦٦٦٦

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
        ل شاركتي في دورات متخصصة بالعاب االطفال؟ل شاركتي في دورات متخصصة بالعاب االطفال؟ل شاركتي في دورات متخصصة بالعاب االطفال؟ل شاركتي في دورات متخصصة بالعاب االطفال؟هههه ....٧٧٧٧

        ال ال ال ال                                                                 نعم نعم نعم نعم 
        هل تتوفر في روضتك ساحة لاللعاب الرياضية والتمارين؟هل تتوفر في روضتك ساحة لاللعاب الرياضية والتمارين؟هل تتوفر في روضتك ساحة لاللعاب الرياضية والتمارين؟هل تتوفر في روضتك ساحة لاللعاب الرياضية والتمارين؟ ....٨٨٨٨

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
        ؟؟؟؟))))الخالخالخالخ.. .. .. .. الزحليكة، المرجوحةالزحليكة، المرجوحةالزحليكة، المرجوحةالزحليكة، المرجوحة((((هل تتوفر في حديقةالروضه العاب جماعية مثل هل تتوفر في حديقةالروضه العاب جماعية مثل هل تتوفر في حديقةالروضه العاب جماعية مثل هل تتوفر في حديقةالروضه العاب جماعية مثل  ....٩٩٩٩

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
        خلية الجراء العاب التمثيل والموسيقى؟خلية الجراء العاب التمثيل والموسيقى؟خلية الجراء العاب التمثيل والموسيقى؟خلية الجراء العاب التمثيل والموسيقى؟هل في روضتك قاعة داهل في روضتك قاعة داهل في روضتك قاعة داهل في روضتك قاعة دا ....١٠١٠١٠١٠

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
        هل في روضتك مكان خاص اللعاب الرمل والماء؟هل في روضتك مكان خاص اللعاب الرمل والماء؟هل في روضتك مكان خاص اللعاب الرمل والماء؟هل في روضتك مكان خاص اللعاب الرمل والماء؟ ....١١١١١١١١

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
 هل هناك جدول محدد لتنفيذ االلعاب في روضتك؟هل هناك جدول محدد لتنفيذ االلعاب في روضتك؟هل هناك جدول محدد لتنفيذ االلعاب في روضتك؟هل هناك جدول محدد لتنفيذ االلعاب في روضتك؟ ....١٢١٢١٢١٢

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
ير عليسلوك  ير عليسلوك  ير عليسلوك  ير عليسلوك  نظرًا لكونك تقضين اكبر وقت مع االطفال، هل تجدين ان للعب تأثنظرًا لكونك تقضين اكبر وقت مع االطفال، هل تجدين ان للعب تأثنظرًا لكونك تقضين اكبر وقت مع االطفال، هل تجدين ان للعب تأثنظرًا لكونك تقضين اكبر وقت مع االطفال، هل تجدين ان للعب تأث ....١٣١٣١٣١٣

        الطفل ؟الطفل ؟الطفل ؟الطفل ؟
        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 

هل ترين ضرورة وجود معلمة متخصصة بااللعـاب لتنفيـذ برنـامج اللعـب فـي هل ترين ضرورة وجود معلمة متخصصة بااللعـاب لتنفيـذ برنـامج اللعـب فـي هل ترين ضرورة وجود معلمة متخصصة بااللعـاب لتنفيـذ برنـامج اللعـب فـي هل ترين ضرورة وجود معلمة متخصصة بااللعـاب لتنفيـذ برنـامج اللعـب فـي  ....١٤١٤١٤١٤
        الروضة؟الروضة؟الروضة؟الروضة؟

        نعم                ال نعم                ال نعم                ال نعم                ال 
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        ::::السلوك العدواني سببه يعود الى نفسية الطفل السلوك العدواني سببه يعود الى نفسية الطفل السلوك العدواني سببه يعود الى نفسية الطفل السلوك العدواني سببه يعود الى نفسية الطفل / / / / المواقفالمواقفالمواقفالمواقف: : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا
        

        ال تصلحال تصلحال تصلحال تصلح        تصلحتصلحتصلحتصلح        الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات        تتتت
                        ممتع بالنسبة للطفل ممتع بالنسبة للطفل ممتع بالنسبة للطفل ممتع بالنسبة للطفل اللعب هو تسلية وقضاء وقت اللعب هو تسلية وقضاء وقت اللعب هو تسلية وقضاء وقت اللعب هو تسلية وقضاء وقت         ١١١١
                        اللعب هو الطريق الطبيعي لزرع الثقة في الطفلاللعب هو الطريق الطبيعي لزرع الثقة في الطفلاللعب هو الطريق الطبيعي لزرع الثقة في الطفلاللعب هو الطريق الطبيعي لزرع الثقة في الطفل        ٢٢٢٢
                        تعمل االلعاب والتمارين الرياضية على تنشيط الجانب النفسي للطفلتعمل االلعاب والتمارين الرياضية على تنشيط الجانب النفسي للطفلتعمل االلعاب والتمارين الرياضية على تنشيط الجانب النفسي للطفلتعمل االلعاب والتمارين الرياضية على تنشيط الجانب النفسي للطفل        ٣٣٣٣
                        استخدام اسلوب التدليل ينعكس سلبًا على سلوك الطفل اثناء اللعب استخدام اسلوب التدليل ينعكس سلبًا على سلوك الطفل اثناء اللعب استخدام اسلوب التدليل ينعكس سلبًا على سلوك الطفل اثناء اللعب استخدام اسلوب التدليل ينعكس سلبًا على سلوك الطفل اثناء اللعب         ٤٤٤٤
                        نفسه نفسه نفسه نفسه     فقدان الطفل الحد والديه يؤدي به الى االنطواء علىفقدان الطفل الحد والديه يؤدي به الى االنطواء علىفقدان الطفل الحد والديه يؤدي به الى االنطواء علىفقدان الطفل الحد والديه يؤدي به الى االنطواء على        ٥٥٥٥
                        سوء التعامل مع الطفل في الروضة يؤدي الى عدم رغبته في اللعب سوء التعامل مع الطفل في الروضة يؤدي الى عدم رغبته في اللعب سوء التعامل مع الطفل في الروضة يؤدي الى عدم رغبته في اللعب سوء التعامل مع الطفل في الروضة يؤدي الى عدم رغبته في اللعب         ٦٦٦٦
                        اللعب وسيلة عالجية لمساعدة الطفل على التخلص من الخجل واالنطواء اللعب وسيلة عالجية لمساعدة الطفل على التخلص من الخجل واالنطواء اللعب وسيلة عالجية لمساعدة الطفل على التخلص من الخجل واالنطواء اللعب وسيلة عالجية لمساعدة الطفل على التخلص من الخجل واالنطواء         ٧٧٧٧
                        تعدد االطفال في االسرة يؤدي لنمو االنانية في نفسية الطفل تعدد االطفال في االسرة يؤدي لنمو االنانية في نفسية الطفل تعدد االطفال في االسرة يؤدي لنمو االنانية في نفسية الطفل تعدد االطفال في االسرة يؤدي لنمو االنانية في نفسية الطفل         ٨٨٨٨
                        اللعباللعباللعباللعبوجود عاهة لدى الطفل تجعله ينطوي على نفسه ويرفض وجود عاهة لدى الطفل تجعله ينطوي على نفسه ويرفض وجود عاهة لدى الطفل تجعله ينطوي على نفسه ويرفض وجود عاهة لدى الطفل تجعله ينطوي على نفسه ويرفض         ٩٩٩٩

        
        ::::السلوك العدواني سببه النشاط العقلي الزائد للطفلالسلوك العدواني سببه النشاط العقلي الزائد للطفلالسلوك العدواني سببه النشاط العقلي الزائد للطفلالسلوك العدواني سببه النشاط العقلي الزائد للطفل/ / / / المواقفالمواقفالمواقفالمواقف: : : : ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا

        
        ال تصلحال تصلحال تصلحال تصلح        تصلحتصلحتصلحتصلح        الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات        تتتت
                        اللعب يعبر عن افكار الطفل اللعب يعبر عن افكار الطفل اللعب يعبر عن افكار الطفل اللعب يعبر عن افكار الطفل         ١١١١
                        اللعب مصدر جيد الستكشاف وتكوين المفاهيم العقلية لدى الطفلاللعب مصدر جيد الستكشاف وتكوين المفاهيم العقلية لدى الطفلاللعب مصدر جيد الستكشاف وتكوين المفاهيم العقلية لدى الطفلاللعب مصدر جيد الستكشاف وتكوين المفاهيم العقلية لدى الطفل        ٢٢٢٢
                        تقومين بمالحظة قدرات الطفل العقلية عند تعامله مع اللعبة تقومين بمالحظة قدرات الطفل العقلية عند تعامله مع اللعبة تقومين بمالحظة قدرات الطفل العقلية عند تعامله مع اللعبة تقومين بمالحظة قدرات الطفل العقلية عند تعامله مع اللعبة         ٣٣٣٣
                        تتوافر في روضتك العاب عملية بسيطة تسهم في النمو العقلي للطفل  تتوافر في روضتك العاب عملية بسيطة تسهم في النمو العقلي للطفل  تتوافر في روضتك العاب عملية بسيطة تسهم في النمو العقلي للطفل  تتوافر في روضتك العاب عملية بسيطة تسهم في النمو العقلي للطفل          ٤٤٤٤
                        تتوافر في روضتك العاب تركيبية وتحليلية وبنائية  تتوافر في روضتك العاب تركيبية وتحليلية وبنائية  تتوافر في روضتك العاب تركيبية وتحليلية وبنائية  تتوافر في روضتك العاب تركيبية وتحليلية وبنائية          ٥٥٥٥
تساهمين فـي تعلـيم الطفـل الحـروف والكلمـات لتنميـة اسـتعداداتهم لـتعلم تساهمين فـي تعلـيم الطفـل الحـروف والكلمـات لتنميـة اسـتعداداتهم لـتعلم تساهمين فـي تعلـيم الطفـل الحـروف والكلمـات لتنميـة اسـتعداداتهم لـتعلم تساهمين فـي تعلـيم الطفـل الحـروف والكلمـات لتنميـة اسـتعداداتهم لـتعلم         ٦٦٦٦

        القراءة والكتابة  القراءة والكتابة  القراءة والكتابة  القراءة والكتابة  
                

                        للعب  للعب  للعب  للعب  تحققين بعض اهداف الخبرات اللغوية عن طريق اتحققين بعض اهداف الخبرات اللغوية عن طريق اتحققين بعض اهداف الخبرات اللغوية عن طريق اتحققين بعض اهداف الخبرات اللغوية عن طريق ا        ٧٧٧٧
                        تفسحين المجال امام الطفل ليسهم في صنع ادوات العابهم في الصف  تفسحين المجال امام الطفل ليسهم في صنع ادوات العابهم في الصف  تفسحين المجال امام الطفل ليسهم في صنع ادوات العابهم في الصف  تفسحين المجال امام الطفل ليسهم في صنع ادوات العابهم في الصف          ٨٨٨٨
                        برايك ان اختيار الطفل لنوع معين من اللعبة يدل على نموه العقلي برايك ان اختيار الطفل لنوع معين من اللعبة يدل على نموه العقلي برايك ان اختيار الطفل لنوع معين من اللعبة يدل على نموه العقلي برايك ان اختيار الطفل لنوع معين من اللعبة يدل على نموه العقلي         ٩٩٩٩
                        تفضلين توجيه االطفال نحو اللعبة المناسبة لعمرهم ومستواهم العقلي تفضلين توجيه االطفال نحو اللعبة المناسبة لعمرهم ومستواهم العقلي تفضلين توجيه االطفال نحو اللعبة المناسبة لعمرهم ومستواهم العقلي تفضلين توجيه االطفال نحو اللعبة المناسبة لعمرهم ومستواهم العقلي         ١٠١٠١٠١٠

        
        




آ� ا����ث � ���
  ا��
���� ا������

  
  ا���د ا���دس ��

 

))))

        ::::يعود الى سلوك المعلمه مع الطفل يعود الى سلوك المعلمه مع الطفل يعود الى سلوك المعلمه مع الطفل يعود الى سلوك المعلمه مع الطفل     السلوك العدواني سببهالسلوك العدواني سببهالسلوك العدواني سببهالسلوك العدواني سببه/ / / / المواقفالمواقفالمواقفالمواقف: : : : رابعًارابعًارابعًارابعًا
        

        ال تصلحال تصلحال تصلحال تصلح        تصلحتصلحتصلحتصلح        الفقراتالفقراتالفقراتالفقرات        تتتت
                        تقومين بمالحظة سلوك الطفل وتفاعله مع اقرانه اثناء اللعب  تقومين بمالحظة سلوك الطفل وتفاعله مع اقرانه اثناء اللعب  تقومين بمالحظة سلوك الطفل وتفاعله مع اقرانه اثناء اللعب  تقومين بمالحظة سلوك الطفل وتفاعله مع اقرانه اثناء اللعب          ١١١١
                        تعملين على تعديل سلوك الطفل اذا ما اساء التصرف اثناء اللعب تعملين على تعديل سلوك الطفل اذا ما اساء التصرف اثناء اللعب تعملين على تعديل سلوك الطفل اذا ما اساء التصرف اثناء اللعب تعملين على تعديل سلوك الطفل اذا ما اساء التصرف اثناء اللعب         ٢٢٢٢
                        تعملين على توزيع االلعاب على االطفال ثم تراقبين سلوكهم اثناء اللعب تعملين على توزيع االلعاب على االطفال ثم تراقبين سلوكهم اثناء اللعب تعملين على توزيع االلعاب على االطفال ثم تراقبين سلوكهم اثناء اللعب تعملين على توزيع االلعاب على االطفال ثم تراقبين سلوكهم اثناء اللعب         ٣٣٣٣
                        تتركين الحرية للطفل ان يلعب وحسب ما يحب من دون مراقبة وتوجيه تتركين الحرية للطفل ان يلعب وحسب ما يحب من دون مراقبة وتوجيه تتركين الحرية للطفل ان يلعب وحسب ما يحب من دون مراقبة وتوجيه تتركين الحرية للطفل ان يلعب وحسب ما يحب من دون مراقبة وتوجيه         ٤٤٤٤
تعملين على توزيع الطفل على مجموعات اثناء اللعـب وتشـجعين فيـه حسـن تعملين على توزيع الطفل على مجموعات اثناء اللعـب وتشـجعين فيـه حسـن تعملين على توزيع الطفل على مجموعات اثناء اللعـب وتشـجعين فيـه حسـن تعملين على توزيع الطفل على مجموعات اثناء اللعـب وتشـجعين فيـه حسـن         ٥٥٥٥

        التعامل مع اقرانه التعامل مع اقرانه التعامل مع اقرانه التعامل مع اقرانه 
                

                        اللعب يحد من سلوكيات الطفل السلبية  اللعب يحد من سلوكيات الطفل السلبية  اللعب يحد من سلوكيات الطفل السلبية  اللعب يحد من سلوكيات الطفل السلبية          ٦٦٦٦
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Atheraltalimu playing in aggressive behavior 

in children kindergarten 

Zainab M. Al Khafaji 

Conclusion research:-      
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      Aims to identify the importance of learning to manipulate the 

kindergarten children and their reflections on behavior modification, as the 

game is full of minimum child wives and reconnaissance and exploration, 

and the toys for children represents them life with all its meaning.             

       Where play and the functions indispensable, and the tendency of the 

child to freedom and to play freely greatly assist in the development of 

teaching methods for the delivery of information and achieve the desired 

goals without any pressure or force of the child. 

      And play is the language of children's symbolic of self-expression, it is 

his dealings with the toys could understand him much. child reveals himself 

during the game more than it reflects the kind he reveals his feelings to 

himself and important people in his life and the events that it went so can say 

that the game is the talk of children and toys are his words. (Kamlia, 1980 : p. 6) 

      At the same time, the game is a means of control and guidance for 

dealing with the behavior of children, through play and explore excel 

superiority early, since learning is playing a vital need reliable growth lot of 

skills and mental capacity, linguistic and social development of children.  

      The need to satisfy the motives of the game when a child aggressive 

behavior leads to treatment and reduce tension has also worked Playing 

Andalotfl of steam pressure and modifies behavior 

     The current research sample (a total of 30 children (15 kindergartens)) in 

the city of Baghdad / by Rasafa. been identified as a measure of aggressive 

behavior, and to identify and test program to measure the impact of playing 

in modifying behavior, the researcher used some of the statistical tools. 

 The most prominent results of the current research are to :-          1. That 

played a big role in reducing the negative behaviors of children.  

2. Provide the right atmosphere for playing and directing teachers during the 

game lead to the development of mental skills and psychological form 

correctly. 

 Most recommendations are :- 
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-provide multiple types of computer games and incorporated in the 

curriculum of kindergarten children. Make education in nursery schools 

mandatory 

 

 


