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ملخص البحث :
اإلبـداعيالصـغیرة فـي تنمیـة التفكیـر  األلعـابالكشف عن اثر استخدام لى إهدف البحث 

المدرسة.ماقبل أطفاللدى 

ـــان المـــنهج التجریبـــي لمال ـــه لطبیعـــة البحث،تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن ءاســـتخدم الباحث مت

)طفال وطفلـة ٢٠،تم توزیعهم على مجموعتین وبواقع(أنثى) ٢٠) ذكرا(٢٠)طفال وطفلة بواقع(٤٠(

الطفـل بـین التكافؤ بیـنهم فـي متغیـرات ترتیـب واجري ،إناث) ١٠و(ذكور ) ١٠وعة منهم(لكل مجم

.اإلبداعي،الذكاء ،فضال عن قیاس التفكیر لألبوینفي المیالد،العمر،التحصیل الدراسي إخوته

الصــغیرة بینمــا المجموعــة الضــابطة لــم  األلعــاببرنــامج  ذبتنفیــقامــت المجموعــة التجریبیــة 

األســبوع)بواقع خمــس وحــدات تعلیمیــة فــي أســابیعج .واســتغرق تنفیــذ البرنــامج (ســتة تنفــذ أي برنــام

الوســط (:اآلتیــةاإلحصــائیة)دقیقــة ،واســتخدم الباحثــان الوســائل ٣٠الواحــد،زمن كــل وحــدة تعلیمیــة(

الحســابي ،االنحــراف المعیاري،معامــل االرتبــاط البســیط،اختبار ،(ت)لوســطین حســابیین مــرتبطین 

:یأتي.وقد استنتج الباحثان ما )_بروان لتصحیح معامل الثباتسیبرمانمل ومتساویین،معا

عند المقارنة بین القیاسیناإلبداعيالصغیرة تطورا في تنمیة التفكیر  األلعابحقق برنامج .١

  .ةالتجریبیالمجموعة ألطفالالقبلي والبعدي 

المجموعة التجریبیة الأطفلدى   اإلبداعيالصغیرة في تنمیة التفكیر  األلعابتفوق برنامج .٢

مقارنة بالمجموعة الضابطة.

:یأتيوقد وضع الباحثان توصیات وهي كما 

.اإلبداعياالیجابي والفعال في تنمیة التفكیر لتأثیرهااألطفالالصغیرة في ریاض  األلعاباستخدام .١

بما  اباأللع هالمتاحة في تنفیذ هذ األدواتالصغیرة مع استثمار  األلعابالتنوع باستخدام .٢

ویحثهم على التفكیر بصورة ایجابیة.األطفالیجذب انتباه 

من اجل تطویر التفكیر األطفالدراسة مماثلة على عینة اكبر تشمل عدد من ریاض إجراء.٣

اإلبداعي
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Abstract:

The study aims revealing the impact of using small games on
developing creative thinking for preschool children.

The two researchers used experimental approach for it is suitable
for the study. The study sample consisted of (40) children, (20) are boys
and (20) are girls. They were distributed into two groups, (20) children
for each group, (10) boys and (10) girls. Equivalence was made in
accordance with these variables: child rank among his/her brothers, age,
educational background of the parents, intelligence and creative thinking
measures.

The experimental group implemented the small games program
while the control group did not implement any. The program
implementation lasted for six weeks with five (30) minutes teaching units
for each week. The following statistical means were used: mean, standard
deviation, simple correlation, T test for two correlated and equal means,
and Spearman–Brown coefficient. The two researcher concluded the
following:
1. Small games program developed creative thinking when comparing

the pre and post measures for experimental group children.
2. Small games program was better in developing creative thinking for

experimental group children in comparison with the control group.
The two researches recommended the following:

1. Using small games in kindergarten for their positive and active role in
developing creative thinking.

2. Various use of small games while using the available tools to
implement such games in a way to attract the children attention and
urge them to think positively.

3. Performing a similar study on a larger sample including many of the
kindergartens to develop creative thinking.
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التعریف بالبحث :-١
البحث:ھمیةوأالمقدمة ١-١

المبدعـة لـدیها فهـم الـذین األقلیـةتعتمد المجتمعات اعتمادا كبیـرا فـي نموهـا وتقـدمها علـى 

رعایة وتربیة منذ الصغر. ویمكـن زیـادة عـدد  إلىبحاجة األقلیةهذه یرسمون صورة المستقبل وان 

ائص المكملـة الموروثـة وتنمیـة بعـض الخصـاإلبداعیـةالمبدعین في مجتمع ما باالهتمام بالقدرات 

  .)٧،  ١٩٩٤(صباغ ، لها في مرحلة الطفولة المبكرة وعن طریق البیئة

باهتمام كبیر في جمیع المؤسسات المعنیة بذلك األطفاللدى  اإلبداعیحظى موضوع 

الدول تعنى عنایة فائقة بتربیة النشئ لذلك فأن هذه  إن إذویالحظ ذلك جلیا في الدول المتقدمة، 

بكل السبل من  أطفالهالدى  اإلبداعیةتطویر القدرات  إلىتعلیمیة فیها تهدف كل مؤسسة تربویة 

.اجل رفد المجتمع بدم جدید یواجه مشكالته وقضایاه بمستوى وشكل مالئم وعصري 

  )١٩٩٠،٦٤٩(قطامي،

تتجلى بتبلور نسبي منـذ السـنة األطفالإبداعیة إن)" ١٩٨٩وفي هذا الصدد یؤكد جعفر(

باالرتفاع في مستواها وباالستقرار النسبي فـي العـامین الخـامس والسـادس وتأخذالرابعة من العمر 

اللعــب یعــد ســلوكا فطریــا وحیویــا فــي حیــاة الطفــل  إن ذإ و  ).١٩٨٩،٢١مــن عمــر الطفــل" (جعفــر،

والتــذكر وتمثیــل العــالم الخــارجي واإلبــداعفبواســطته یعبــر الطفــل عــن طریقتــه فــي التفكیــر والعمــل 

المرحلـة هـذه فـان االهتمـام بالعـاب الطفـل فـي األسـاسوعلـى هـذا  ).٢٠٠٤،١٣وتفهمه (المغازي،

لمـــا تقدمـــه مـــن قاعـــدة عریضـــة لبنـــاء وتطـــویر العناصـــر واألساســـیةتعـــد مـــن المقومـــات المهمـــة 

الحضـاریة األسـسوالقدرات واالستعدادات لدى الطفل بصـورة تخـدم المجتمـع وتسـاعده فـي ترسـیخ 

البحـث الحـالي أهمیـةوممـا سـبق تكمـن لبیئة التي یعیش فیها الطفل.وثقافة المجتمع وایتالءمبما 

ماقبل المدرسة.أطفاللدى  اإلبداعيالصغیرة في تنمیة التفكیر  األلعابفي استخدام 

مشكلة البحث:٢-١
یعمـال  إنالبـد  إذوالروضـة األسـرةالمرحلـة تمثـل هذه أن البیئة التي یحتك بها الطفل في 

التـــي دفعـــت األســـبابویر الطفـــل تطـــویرا علمیـــا ســـلیما ولعـــل مـــن ابـــرز جنـــب فـــي تطـــ إلـــىجنبـــا 

النشــاط الســـائد فــي الروضــة محـــاط بغــالف تقلیــدي فـــي  إنالدراســة،هو هـــذه  إجــراء إلــى انالباحثــ

فـي  األطفـالإمـاممحتواه وخصوصا في مجال درس التربیة الریاضیة وان ذلك قد الیفسح المجال 

الصـغیرة كنـوع متمیـز مـن باأللعـابنـدرة الدراسـات التـي اهتمـت  نإ، كما اإلبداعیةتطویر قدراتهم 

 أدواتفــي دراســة  أواللعــب والــذي كــان  فــي معظــم الدراســات متضــمنا دراســة اللعــب الحــر أنــواع

ومـن هنـا .اإلبداعیـةبیئـة الطفـل المحیطـة بهـا لتنمیـة قدراتـه إثـراءاللعب من حیـث توافرهـا وأهمیـة 
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الصــــغیرة فــــي تنمیــــة التفكیــــر  األلعــــابل حــــول فاعلیــــة اؤ التســــبــــرزت مشــــكلة البحــــث الحــــالي فــــي

ماقبل المدرسة.أطفاللدى  اإلبداعي

ھدف البحث:٣-١
ماقبـــل          أطفـــاللـــدى  اإلبـــداعيالصـــغیرة فـــي تنمیـــة التفكیـــر  األلعـــابالكشـــف عـــن اثـــر اســـتخدام -

المدرسة.

فروض البحث: ٤-١
في القیاسیین اإلبداعيمتوسط درجات التفكیر توجد فروق ذات داللة معنویة بین  ١- ٤-١

القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي.

في القیاسیین اإلبداعيتوجد فروق ذات داللة معنویة بین متوسط درجات التفكیر  ٢- ٤-١

القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ولصالح القیاس البعدي.

بین المجموعتین اإلبداعيمعنویة بین متوسط درجات التفكیر توجد فروق ذات داللة ٣- ٤-١

التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة.

مجاالت البحث: ٥-١
) سنوات٦- ٥روضة النسور الرسمیة بعمر(أطفالالمجال البشري:عینة من  ١- ٥-١

  ٢٠٠٦/  ٣/ ١٠ولغایة     ٢٠٠٦/ ١/  ١٥المجال الزماني: الفترة من  ٢- ٥-١

الساحل المجال المكاني : الساحة الخارجیة لروضة النسور الرسمیة في محافظة نینوى ٣- ٥-١

االیمن

تحدید المصطلحات: ٦-١

أدائهـا" العـاب منظمـة تنظیمـا بسـیطا سـهلة فـي بأنهـاعرفهـا(فرج)  الصغیرة: األلعاب ١-٦-١

تنظیمـات  أوین ثابتـة مهـارات حركیـة كبیـرة عنـد تنفیـذها والتوجـد لهـا قـوان إلىوالتحتاج 

  )١٩٨٧،٢٦محددة".(فرج،

اإلحســـــاس"العملیـــــة التـــــي تتضـــــمن بأنـــــه)Torranceعرفـــــه ( :اإلبـــــداعيالتفكیـــــر  ٢-٦-١

الفــروض التــي تعــالج  أو األفكــاربالمشــكالت والفجــوات فــي مجــال مــا،ثم تكــوین بعــض 

 لــىإالمشــكالت واختبــار الفــروض ، وتوصــیل النتــائج التــي یحصــل علیهــا المفكــر هــذه 

(Torrance,1976,16)".اآلخرین
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النظري والدراسات السابقة:اإلطار-٢
النظري: اإلطار١-٢
:واإلبداعاللعب ١-١-٢

فــي مرحلــة الریــاض ویشــبع بهــا األطفــالالتــي یقــوم بهــا األنشــطةاللعــب هــو عبــارة عــن 

لنمــو التالیــة حاجــاتهم ویربــي فــي داخلهــم النشــاط الــذي ســیحتل مركــز القیــادة فــي مراحــل ااألطفــال

االجتماعیـة والشخصـیة  األدوار األطفـالسـوف یلعـب فیهـا و لمرحلة الریـاض ویكـون مهیمنـا علیهـا 

 األلعـــابمل علـــى مجموعـــة مـــن تتشـــ، و المســـتخدمة األنشـــطة لهـــذهوذلـــك طبقـــا إراداتهـــمبمحـــض 

فــــي حیاتــــه مجموعــــة مــــن المهــــارات تســــاعده وٕاكســــابهالطفــــل  إعــــدادالمتنوعــــة التــــي تعتمــــد علــــى 

  ).٢٠٠٤،١٧. (المغازي،اإلبداعياستنادا على نمو تفكیره مستقبلیة ال

یـذهب العلمـاء و  اإلنسـانیةیعمـل علـى اسـتثمار الطاقـة اً تعلیمیاً تربویاً أسلوباللعب یعد لذا 

یكــون عملــه هــو هوایتــه وان تكــون هوایتــه هــي  إنالمهتمــین بدراســة الطفولــة انــه مــن المفیــد للفــرد 

مصـــدرا للكســب والعائـــد تكــون إنالتــي هــي صـــورة مطــورة للعـــب ینبغــي الهوایـــة إنعملــه بمعنــى 

، األطفـــاللـــدى  اإلبداعیـــةوبالتـــالي ظهـــور الموهبـــة الهوایـــةهـــذه تطـــویر  إلـــىالمادي،فهـــذا یـــودي 

د المتقن.االعمل الجأسسمن اً أساسفالمجهود الذي یبذله الطفل في اللعب یعتبر 

  )١٩٩٠،٧٦(كمال،

:اإلبداعيلتفكیر مفھوم اإلىمدخل ٢-١-٢
متعـدد النـواحي ویمكـن النظـر اإلبـداعيعدد من الدراسـات والبحـوث بـان التفكیـر  أظهرت

مناحي هي: أربعةمن خالل إلیه

وهــي التــي یبــدیها علــى ســمات الشــخص المبــدع:بنــاءاإلبــداعي:مفهــوم التفكیــر األولالمنحــى  .١

نمــط جدیــد مــن التفكیــر وٕاتبــاعكیــر المــتعلم فــي قدرتــه علــى الــتخلص مــن الســیاق العــادي للتف

.واألصالةالمتعلم المبدع یتسم بسمات عقلیة هما الطالقة والمرونة  إنویذكر(جیلفورد) 

اإلنتــاج: وهــو قــدرة المــتعلم علــى اإلنتــاجأســاسعلــى  اإلبــداعيالمنحــى الثــاني:مفهوم التفكیــر  .٢

وبالتـداعیات البعیــدة واألصـالةئیــة قـدر مـن الطالقــة الفكریـة والمرونـة التلقابــأكبریتمیـز إنتاجـا

إنتـاجعـن نفسـه بصـورة اإلبـداعيموقـف مثیر.وهكـذا یعبـر التفكیـر  أوسـتجابة لمشـكلة إوذلك 

اختراعـا  أواكتشـافا  أوفكـرة  أكـانمیالد شي جدید سـواء  أو المألوفالخروج من  أوشي جدید 

وحدیثا.أصیالبحیث یكون 

وهو العملیة التي یصبح فیهـا المـتعلم على انه عملیة: داعياإلبالمنحى الثالث:مفهوم التفكیر  .٣

الثغرات والخلل في المعلومات والعناصر المفقودة  إدراكحساسا للمشكالت وبالتالي هو عملیة 

وعـــدم االتســـاق بینهـــا ثـــم البحـــث عـــن دالئـــل وموشـــرات فـــي الموقـــف ووضـــع الفـــروض حولهـــا 

اختبار الفروض.وٕاعادةالتعدیالت إجراءبما هذا الفرض والربط بین النتائج ور  ةواختبار صح
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یقصـد البیئة المبدعة: أو اإلبداعيبناءا على الموقف اإلبداعيالمنحى الرابع: مفهوم التفكیر  .٤

 إطـالقتحـول دون  أو اإلبـداعبالبیئة المبدعة المناخ بمـا یتضـمنه مـن ظـروف ومواقـف تیسـر 

  . )١٩٨١،٧٥(خیر اهللا،اإلبداعیة طاقات المتعلم 

:اإلبداعيمكونات التفكیر ٣-١-٢
مجموعــة مـن القــدرات العقلیـة تحــددها غالبیـة البحــوث اإلبـداعيوالتفكیــر اإلبـداعیتضـمن 

:یأتيوالدراسات النفسیة والتربویة بما

التـــي  األفكــارویقصـــد بالطالقــة تعـــدد اإلبــداعتتضـــمن الطالقــة الجانـــب الكمــي فـــي  الطالقــة:. ١

متها لمقتضیات البیئة الواقعیـة ءالمبدعة بمال األفكارلم المبدع وتتمیز بها المتعیأتي إنیمكن 

  )١٩٨٣،٣٥العشوائیة الصادرة عن عدم معرفة. (درویش، األفكارتستبعد  إنوبالتالي یجب 

ــة: . ٢ التــي    األفكــارویقصــد بالمرونــة تنــوع اإلبــداعتتضــمن المرونــة الجانــب النــوعي فــي المرون

درجــة الســـهولة التــي یغیــر بهــا المـــتعلم       إلــىع وبالتـــالي تشــیر المرونــة بهــا المــتعلم المبــدیــأتي

وجهة نظر عقلیة معینة أوموقفا ما 

ـــد باألصـــالةویقصـــد :األصـــالة .٣ ـــأتيكـــان  باألفكـــاراالنفـــراد  أوالتجدی ـــدة بأفكـــارالمـــتعلم ی جدی

أصـیلة أفكـار إنتاجفي قدرة المتعلم على  األصالةزمالئه. وعلیه تشیر  ألفكارمتجددة بالنسبة 

.لـذلك یوصـف المـتعلم إلیهاداخـل المجموعـة التـي ینتمـي اإلحصـائيأي قلیلة التكرار بالمفهوم 

  . األفكارالشائع من  أو المألوفیبتعد عن  إنالذي یستطیع بأنهالمبدع 

  ) ١٩٨٧،٥٨(زیتون،

الدراسات السابقة:٢-٢
)١٩٩٦دراسة (عصفور،١-٢-٢

واالبتكاریة الحركیة األساسیةبرنامج تربیة حركیة مقترح على بعض المهارات تأثیر"

قبل المدرسة"ماألطفال

برنـامج تربیـة حركیـة مقتـرح علـى بعـض المهـارات تـأثیرالتعـرف علـى إلـى هدفت الدراسـة 

) طفـــال ٣٨ماقبـــل المدرســـة ، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن(لألطفـــاواالبتكاریـــة الحركیـــة األساســـیة

انــف ، واختبــار -الحضــانة ،واحتــوت الدراســة علــى اختبــار رســم الرجــل لجــود أطفــالوطفلــة مــن 

الحركیـــــة، واختبـــــار االبتكـــــار الحركـــــي ،وبرنـــــامج التربیـــــة الحركیـــــة المقتـــــرح.األساســـــیةالمهـــــارات 

:یأتيالنتائج عن ما تأسفر المناسبة اإلحصائیةوباستخدام الوسائل 

المهارات تقدم المجموعة التجریبیة تقدما كبیرا وبفروق كبیرة بعد التجربة عنها قبل التجربة في. ١

الحركیة واالبتكاریة نتیجة للبرنامج المقترح.
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بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي نمــو االبتكــار ولصــالح    إحصــائیاوجــود فــروق دالــة . ٢

تجریبیة.المجموعة ال

)١٩٩٦دراسة (فاضل،٢-٢-٢
مرحلة ماقبل المدرسة"دراسة باستخدام الحركة ألطفالأالبتكاري"قدرات التفكیر 

"أالبتكاريفي قیاس التفكیر 

مرحلـة ماقبـل المدرسـة ألطفـالالبتكـارياالتعـرف علـى قـدرات التفكیـر إلـى هدفت الدراسة 

-٤( مــــنأعمــــارهمتتــــراوح) طفــــال وطفلــــة ٤٠٠باســــتخدام الحركــــة، وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن(

. وباســـتخدام األطفـــالعنـــد أالبتكـــاريالدراســـة علـــى اختبـــار التفكیـــر   أدوات)ســـنوات ،واشـــتملت ٦

:یأتي النتائج عما أسفرتالمناسبة اإلحصائیةالوسائل 

ـــة بـــین .١ ) ســـنوات فـــي مســـتوى التطـــور لقـــدرات التفكیـــر     ٦-٤مـــن( األطفـــالوجـــود فـــروق دال

سنا.األكبرلصالح الفئة  ريالبتكاا

-٤خالل فترة المقارنة مـن (البتكارياوجود اختالفات في معدالت تطور نمو قدرات التفكیر .٢

) سنوات.٦

مناقشة الدراسات السابقة:٣-٢-٢
) طفـال وطفلـة فـي حـین بلـغ عـدد٤٠٠-٣٨( فـي الدراسـات السـابقة بـین اتعدد العین ت. تراوح١

  ) طفال وطفلة.٤٠ستنا (العینة الخاصة بدراأطفال

) ســنوات فــي حــین تناولــت دراســتنا ٦-٤المرحلــة العمریــة فــي الدراســات الســابقة بــین(. تراوحــت٢

  ).١٩٩٦) سنوات وهذا یتفق مع دراسة (فاضل،٦-٥المرحلة العمریة(

 إذثـــالث مجموعـــات  إلـــىعـــدد المجموعـــات فـــي الدراســـات الســـابقة بـــین مجمـــوعتین . تراوحـــت٣

) والتــي تتفــق مــع ١٩٩٦دة مــن مجمــوعتین نفــذت برنــامج واحــد (عصــفور ،تكونــت دراســة واحــ

دراستنا.

متــه لمثــل هــذا ءاتفقـت الدراســات الســابقة والدراســة الحالیــة علــى اســتخدام المــنهج التجریبــي لمال. ٤

النوع من الدراسة.
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اجراءت البحث:-٣
منھج البحث: ١-٣

عة البحث.مته لطبیءالمنهج التجریبي لمال اناستخدم الباحث

عینة البحث:٢-٣
 ٢٠الروضـة التمهیـدي(أطفـال) طفـال وطفلـة مـن ٤٠اشتملت عینة البحث الحـالي علـى (

ــــة ریــــاض إنــــاث ٢٠ذكــــور، ــــة فــــي مرحل ــــین بالســــنة الثانی ــــال)من الملتحق أعمــــارهموتتــــرواح األطف

روضــة النســور الرســمیة،محافظة نینــوى ، قســمت عینــة البحــث أطفــال) ســنوات مــن ٦-٥مــابین(

وضابطة. ةتجریبیمجموعتین  إلىعشوائیا عن طریق االقتراع 

معهم برنـامج  ان) استخدم الباحثإناث ١٠ذكور، ١٠( طفالً ٢٠تتكون من المجموعة التجریبیة:-

الصغیرة األلعاب

معهـم أي  ان) لم یسـتخدم الباحثـإناث ١٠ذكور، ١٠( طفالً  ٢٠المجموعة الضابطة:تتكون من -

برنامج.

، إخوتــهالمجمــوعتین فــي العمــر الزمنــي ، نســبة الــذكاء، ترتیــب الطفــل بــین تكــافؤاجــري و 

جانـــب قیـــاس التفكیـــر  إلـــى) ،١، التحصـــیل الدراســـي لـــالم جـــدول رقـــم( لـــألبالتحصـــیل الدراســـي 

) كما یتضح من التطبیق القبلي للمقیاس.٢جدول رقم(اإلبداعي

  )١جدول (ال

مة التائیة المحسوبة للمجموعتین التجریبیة یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقی

والضابطة في المتغیرات ذات العالقة للبحث

المتغیر
وحدة 

القیاس

قیمة(ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحتسبة   ع +َس   ع +َس 

  ٠.٦٠  ٠.٧٨٦  ١.٧٥٠  ٠.٧٨٨  ١.٩٠٠  درجةإخوتهترتیب الطفل بین 

  ٠.٣٩  ٢.٧١  ٦٤.٩٠  ٢.١٤  ٦٥.٢٠  شهرالعمر

  ٠.٤٨  ٣.٩٠  ١٢.٣٥  ٣.٣٩  ١٢.٩٠  درجة  لألبالتحصیل الدراسي 

  ٠.٥٤  ٣.٢٨  ٩.٩٥  ٣.١٢  ١٠.٥٠  درجةالتحصیل الدراسي لالم

  ١.١٣  ١١.٤  ١٠٥.٥  ١٠.٩  ١٠٩.٥  درجة  الذكاء

  ٢.٠٢= ٠.٠٥ < ) ومستوى داللة٣٨*قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

ات داللـة غیـر معنویـة بـین المجمـوعتین التجریبیـة وجـود فـروق ذ أعـالهیتبین من الجدول 

هــــذه والضــــابطة فــــي المتغیــــرات ذات العالقــــة بالبحــــث. ممــــا یــــدل علــــى تكــــافؤ المجمــــوعتین فــــي 

المتغیرات.
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  )٢( جدولال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحتسبة بین متوسطي درجات 

اإلبداعيفي القیاس القبلي للتفكیر المجموعتین التجریبیة والضابطة 

المتغیر
وحدة 

القیاس

قیمة(ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحتسبة   ع +َس   ع +َس 

١٣.٣٤١.٧٦١٣.٤٨٢.١٨٠.٢٢درجةاإلبداعيالتفكیر 

  ٢.٠٢= ٠.٠٥ < ) ومستوى داللة٣٨*قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

وجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر معنویـــة بـــین متوســـطي درجـــات  أعـــاله یتبـــین مـــن الجـــدول

، وهــو مایــدل علــى تكــافؤ اإلبــداعيالمجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي القیــاس القبلــي للتفكیــر 

المجموعتین في هذا المتغیر.

البحث:أدوات٣-٣
ھاریس للذكاء:-مقیاس جود انف ١-٣-٣

ـــ باعتبـــاره اختبـــارا مناســـبا لقیـــاس األطفـــالذكاء تـــم اختیـــار اختبـــار (جـــود انف_هـــاریس) ل

الهدف المرجـو ولتـوفر مفتـاح التصـحیح الخـاص باالختبـار كمـا یتمیـز بخلـوه مـن التعقیـدات الفنیـة 

) ولقــد تــم عــرض االختبــار ١٩٨٢،٧مــن اســتخدامه(عطیة،األطفــالویمكــن لجمهــور العــاملین مــع 

المرحلـة العمریـة هذه حیة استخدامه على على مجموعة من  الخبراء والمختصین الذین اقروا صال

  )٢٠٠٤،٤٥وهذا االختبار مقنن على البیئة العراقیة حصرا محافظة نینوى.(المراد،

:اإلبداعياختبار تورانس للتفكیر ٢-٣-٣
مـــــــن صـــــــورتین متكـــــــافئتین همـــــــا اإلبـــــــداعيتتكـــــــون بطاریـــــــة اختبـــــــار تـــــــورانس للتفكیـــــــر 

ن من جزئین رئیسین همـا الجـزء اللفظـي الـذي یسـتخدم (الصورة أ) و(الصورة ب) وكل منهما یتكو 

الصــورة (ب)  ان،وقد اســتخدم الباحثــاإلشــكالالكلمــات والجــزء الصــوري (الشــكلي ) الــذي یســتخدم 

 ١٠(مـــدة كـــل منهـــا أنشـــطةوذلـــك لتوفرهـــا وســـهولة الحصـــول علیهـــا. ویتضـــمن هـــذا الجـــزء ثالثـــة 

ا هو عبارة عن ورقة لونها برتقالي وذات شكل یقدم للمستجیب مثیرا معیناألولدقائق) في النشاط 

الورقـــة هـــذه خـــارج  أوداخـــل  إلـــىبعـــض الخطـــوط بإضـــافةن شـــكال یكـــوّ  إنمنحنـــي ویطلـــب منـــه 

وتصبح لدیه صورة ذات معنى ویكتب اسما یقترحه هو.

 إنمــن الخطــوط ویطلــب منــه إشــكالالمســتجیب عشــرة  إلــىفــي النشــاط الثــاني فتوجــه إمــا

ربطهـا مـع بعـض بحیـث تصـبح لدیـه صـورة  أو األخـرىعـدد مـن الخطـوط بإضـافةیكمل كل خط 

محددة ویقترح لها عنوانا بعد ذلك.
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) ٣٦المســتجیب ورقــة مرســوم علیهــا ( إلــىیقــدم فالبحــث الحــالي)  أداةالنشــاط الثالــث (إمــا

داخلهـا و خارجهـا معـا بحیــث  أوخـارج الــدائرة  أویرسـم داخـل  إنسـت وثالثـون دائـرة ویطلـب منــه 

التــي یرســمها اإلشــكال أوتكــون الصــورة  إنون هــذه الــدائرة جــزءا مهمــا مــن هــذا الرســم ویفضــل تكــ

كمــا لــیس مــن المفــروض علــى المســـتجیب مألوفــةالمســتجیب وعناوینهــا المقترحــة مــن قبلــه غیــر 

.استخدام جمیع الدوائر في ورقة االختبار ضمن الوقت المحدد

(Torrance.1971.27)

الصــدق الظــاهري للمقیــاس مــن خــالل عرضــه علــى مجموعــة ســتخراج با انوقــد قــام الباحثــ

متــه لقیــاس التفكیــر ءفــي مجــال العلــوم النفســیة والتربویــة لبیــان رأیهــم فــي مــدى مال)*(مــن الخبــراء

  %)٩٠مته بنسبة اتفاق (ء)سنوات وقد اتفق الخبراء على مال ٦-٥بعمر ( لألطفالاإلبداعي

مـن أیـام) ٧االختبـار بعـد( إعـادةالثبات من خالل باستخراج  انفضال عن ذلك قام الباحث

  )٠.٨٢من العینة االستطالعیة وكان معامل الثبات (أطفال) ١٠على ( األولالتطبیق 

الصغیرة :لأللعابالبرنامج التعلیمي ٣-٣-٣
)،(صـــــــالح، ١٩٨٠مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــة النظریـــــــة للمراجـــــــع العلمیـــــــة (الجســـــــاروأخرون،

ــــــــــــــــــي، ــــــــــــــــــرز،١٩٨١،١٩٨١والتكریت ــــــــــــــــــد ١٩٨١)،(جت ــــــــــــــــــاري ١٩٩٠،وآخــــــــــــــــــرون)،(مجی )،(الحی

الصـغیرة التـي تتفـق مـع  األلعاب).تم تحدید مجموعة من ١٩٩٦)،(حنورة وعباس،١٩٩٢،وآخرون

فیها مناسبتها للبیئة العراقیة وتم التحكیم  انموضوع الدراسة. وقد راعى الباحثألطفالمرحلة النمو 

حكمین والمختصین في مجال العلوم النفسیة والتربویـة من قبل بعض السادة الم األلعابهذه على 

مالحظاتهم بعین االعتبار.وأخذت)*(والتعلم الحركي

أ.د. محمد یاسین وهیب ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل -)*(

د فاتح أبلحد فتوحي، كلیة التربیة ، جامعة الموصلأ.م. -      

أ.م.د. ناظم شاكر الوتار ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل-

م.د. زهیر یحیى إسماعیل ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل-

م.د. عبد الودود خطاب عمر،  كلیة التربیة ، جامعة صالح الدین-

أ.د. ودیع یاسین التكریتي ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل -)*(

أ.د محمد خضر األسمر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل-

أ. د. قتیبة زكي ألتك ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل-

ریاضیة، جامعة الموصلأ.م.د. ناظم شاكر الوتار ، كلیة التربیة ال-

أ.م.د. زهیر یحیى إسماعیل ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل-
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یسة للبحث :ئالتجربة الر ٤-٣
روضــة النســور الرســمیة فــي محافظــة نینــوى علــى وٕادارة نیتـم االتفــاق المســبق بــین البــاحث

إجـراءإثنـاءمجموعـة مـن الضـوابط  انثـتجربـة البحث.وقـد راعـى الباحإلجـراءمكان مناسـب  إعداد

تجربـــة البحـــث ،كمـــا راعـــى إلجـــراءالتجربـــة حفاظـــا علـــى الضـــبط التجریبـــي كتنظـــیم جـــدول زمنـــي 

 واألدوات األجهـــزةخلـــو البیئة(الســـاحة الخارجیـــة)من أي مثیـــرات خارجیـــة ،وراعـــى تـــوفیر  انالباحثـــ

التـي البـد مـن مراعاتهـا فـي ،ووضـع بعـض الضـوابط األطفالالمستخدمة بشكل كاف بالنسبة لعدد 

التجربــة ومجموعــة مــن الضــوابط خاصــة إجــراءإثنــاءوالمثیــرات  األدواتومــع األطفــالتعاملــه مــع 

بتعامل الطفل مع نفسه مع مراعاة أمنه وسالمته.

، ) لعبـة صـغیرة٣٠نفـذت مـن خاللهـا () وحـدة تعلیمیـة٣٠(مـن وتكون البرنامج التعلیمي 

الواحــد األســبوع) متتالیــة بواقــع خمــس وحــدات تعلیمیــة فــي أســابیع ٦( واســتغرق البرنــامج التعلیمــي

ـــذ أیـــام ( ) ٣٠،الخمیس) وكـــان زمـــن الوحـــدة التعلیمیـــة الواحـــدة (األربعاء،االثنین،الثالثاء،األحـــدتنف

)،ماعـدا المجموعــة الضـابطة التـي كانـت خاضــعة لخطـة البرنـامج العـام الیــومي .١دقیقـة (ملحـق 

باســـتخدام الصـــورة(ب) علـــى اإلبـــداعيتطبیـــق مقیـــاس تـــورانس للتفكیـــر  ناالباحثـــ أعـــادوبعـــد ذلـــك 

عینة البحث.أطفالجمیع 

المستخدمة في البحث :اإلحصائیةالوسائل  ٥-٣
الوسط الحسابي-١

االنحراف المعیاري-٢

معامل االرتباط البسیط-٣

معامل سبیرمان_ بروان لتصحیح معامل الثبات-٤

مرتبطین ومتساویناختبار(ت)لوسطین حسابین -٥

  )٣١٠-١٩٩٦،١٠١،والعبیدي(التكریتي ،
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عرض النتائج ومناقشتھا :  -٤
المقارنة بین القیاسین القبلي األولىعرض ومناقشة نتائج الفرضیة ١-٤

بیة.المجموعة التجریأطفاللدى اإلبداعيوالبعدي في تنمیة التفكیر 
  )٣جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة بین متوسط درجات 

اإلبداعيالمجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي للتفكیر 

المتغیر
وحدة 

القیاس

قیمة(ت) القیاس البعديالقیاس القبلي 

المحتسبة   ع +َس   ع +َس 

*١٣.٣٤١.٧٦١٦.٦٧١.٩٢٥.٧٢درجةاعياإلبدالتفكیر 

  ٢.٠٩= ٠.٠٥ <) ومستوى داللة١٩*قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

قیمــة (ت) المحتســبة اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد درجــة  إن) ٣یتبــین مــن الجــدول(

هنـــاك فروقــــا ذات داللــــة إن). وهـــذا یعنــــي ٢.٠٩) والبالغــــة (٠.٠٥ <) ونســــبة خطـــا (١٩حریـــة(

معنویة بین متوسط درجات القیاسین القبلي والبعدي ولمصلحة القیاس البعدي فـي مقیـاس التفكیـر 

الصـغیرة وبهـذا یتحقـق صـحة الفــرض  األلعـابللمجموعـة التجریبیـة والـذین نفـذوا برنـامج اإلبـداعي

.األول

یــث الصـغیرة ح لأللعـابالفعـال واالیجــابي التـأثیر إلــىســبب هـذه التطـور  انویعـزو الباحثـ

ـــة علـــى  ـــة صـــحیحة كمـــا تمیـــزت أســـستضـــمن البرنـــامج العـــاب مبنی بعنصـــر  األلعـــابهـــذه علمی

أطفــاللــدى  اإلبــداعيفــي تنمیــة التفكیــر هــذا اللعــب وســاهم  أدواتوالتنویــع فــي واإلثــارةالتشــویق 

woodیشــیر(إذ  المجموعـة التجریبیــة. &Attfield األطفــال" بـان بنــاء بــرامج ریــاض )1996

المرحلــة الســنیة مــن هــذه فــي  لألطفــالمجموعــة مــن الخبــرات التربویــة المقدمــة یتضــمن  إنیجــب 

مهارات اللغة والقراءة ومهارات التواصل والتعلم عن طریق اللعب مع التركیز على النمـو الجسـمي 

(Wood&Attfield,1996,875)"اإلبداعيوالتفكیر 

ϩΪѧѧϛ(Bruceؤیا ѧѧϣوهـذا  1995 ماقبــل المدرســة فـالأطفــي بــرامج  األلعـابوجــود  إن" (

وحــل اإلبــداعيوحواســهم خــالل الحركــة وینمــي لــدیهم التفكیــر أجســامهمیســاعدهم علــى اســتخدام 

(Bruce,1995,194)الرموز".
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عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة المقارنة بین القیاسین القبلي ٢-٤
المجموعة الضابطة.أطفاللدى اإلبداعيوالبعدي في تنمیة التفكیر 

  )٤جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة بین متوسط درجات 

اإلبداعيالمجموعة الضابطة في القیاسین القبلي والبعدي للتفكیر 

المتغیر
وحدة 

القیاس

قیمة(ت) القیاس البعديالقیاس القبلي 

المحتسبة   ع +َس   ع +َس 

*١٣.٤٨٢.١٨١٥.٢٠٢.١٣٢.٥٢جةدر اإلبداعيالتفكیر 

  ٢.٠٩= ٠.٠٥ <) ومستوى داللة١٩*قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

قیمــة (ت) المحتســبة اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد درجــة  إن) ٤یتبــین مــن الجــدول(

هنالـــك فروقـــا ذات داللـــة  إن). وهـــذا یعنـــي ٢.٠٩) والبالغـــة (٠.٠٥ <) ونســـبة خطـــا (١٩حریـــة(

ة بین متوسط درجات القیاسین القبلي والبعدي ولمصلحة القیاس البعدي فـي مقیـاس التفكیـر معنوی

للمجموعة الضابطة وبهذا یتحقق صحة الفرض الثاني.اإلبداعي

أخـرىمـن بـرامج تعلیمیـة األطفـالماتقدمـه ریـاض  إلـىسبب هذا التطـور  انویعزو الباحث

الصفیة المختلفة التـي واألنشطةن خالل التدریبات ملألطفالاإلبداعيتساعد على تنمیة التفكیر 

الذي یدفع بالمجتمع األولالروضة والمدرسة هما المكان  إن) "١٩٩٠یشیر (قطامي،إذ  تقدم لها.

عن  اإلبداعيالتفكیر بأسالیب،فمن خالل تزوید الطفل في الروضة اإلبداعالسیر في طریق  إلى

عملیة رفد المجتمع بعناصر التحدیث والتطـور المنسـجمة تتم  إنیمكن واألنشطةطریق التدریبات 

وفرص تفتح إمكانیاتتتوافر لدیه  إنیمكن إبداعیةمع ثقافته ولهذا فأن الطفل الذي ینشا بطریقة 

المدرسـة فالجامعـة ومـن  إلـىبصورة طاقات ونشاطات وممارسات ینقلها معه من الروضة اإلبداع

وٕاعــدادهتثقیــف الطفــل  إن) "١٩٩٣ویؤكــد (الریمــاوي،،  )١٩٩٠،٦٤٩المجتمــع" (قطــامي، إلــىثــم 

لدیــه هــي مـــن اإلبــداعللنمــو االنفعــالي واالجتمــاعي وتنمیــة مشــاعر الــذات واالســتقاللیة وتطــویر 

  )١٩٩٣،٣٥٠.( الریماوي،األطفالتلتزم بها برامج ریاض  إنالتي ینبغي  األهداف
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القیاس البعدي بین عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة المقارنة في٣-٤
:اإلبداعيالمجموعتین التجریبیة والضابطة في تنمیة التفكیر 

  )٥جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة بین متوسط درجات 

اإلبداعيالمجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي للتفكیر 

المتغیر
وحدة 

القیاس

قیمة(ت) القیاس البعديس القبلي القیا

المحتسبة ع+َس ع+َس 

*١٦.٦٧١.٩٢١٥.٢٠٢.١٣٢.٣٠درجةاإلبداعيالتفكیر 

  ٢.٠٢= ٠.٠٥ <) ومستوى داللة٣٨*قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

قیمــة (ت) المحتســبة اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد درجــة  إن) ٥یتبــین مــن الجــدول(

هنالـك فروقـا ذات داللـة معنویـة  أن) وهذا یعني ٢.٠٢) والبالغة (٠.٠٥<) ونسبة خطا(٣٨حریة(

اإلبــــداعيبــــین متوســــط درجــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي القیــــاس البعــــدي للتفكیــــر 

ولمصلحة المجموعة التجریبیة.

العاب تضمنه من الصغیرة وما األلعابفاعلیة برنامج  إلىسبب ذلك  انویعزو الباحث

من أسهمتمیزت ببث روح المرح والسعادة من خالل المنافسة الشریفة والعاب المطاردة مما 

العدید من الخبرات الحركیة واالستكشافیة األطفالإكسابخالل معطیاته الحركیة في 

إن فضال عن ذلك ،اإلبداعيعلى التفكیر األطفالالتي بدورها نمت قدرات واإلبداعیة

وفي تنمیة التعبیر الذاتي الذي یعود اإلبداعيالصغیرة یشجع على التفكیر  اباأللعبرنامج 

الصغیرة المتنوعة ساعدت على  األلعابتوفیر بیئة مرنة متمثلة بمجموعة كبیرة من  إلىسببه 

.اإلبداعياحترام حریة الطفل في التفكیر 

ة التي یجد فیها توفیر العوامل البیئبأهمیة) " ١٩٨٧وهذا یتفق مع ماأكده (طوالن،

المرحلة القدر المناسب من المثیرات الحركیة وكذلك توفیر الفرص الالزمة للقیام  هذهطفل 

بمختلف االستجابات الحركیة وذلك لما تحدثه من تاثیرت ایجابیة على كل من النمو الحركي 

  ).١٩٨٧،٧٦المرحلة (طوالن، هذه ألطفالوالبدني والعقلي 

اللعب المنظم مع إثناءیتعلمون األطفال إن" (Hurst.1991)ویتفق هذا مع ما ذكره 

تدریبهم وتوجیهم على البحث واالستكشاف یساعد الطفل على تنمیة قدراته 

الصغیرة تمیزت  األلعاب إن انفضال عن ذلك یرى الباحث، (Hurst.1991.54)"اإلبداعیة

میة االیجابیة حیث یشیر المستخدمة فیها وهذا ساعد على حدوث نوع من التن األدواتبتنوع 

اللعب وعلى خیال  أدواتعلى نوع أیضااللعب یتوقف  إن إلى) ١٩٩٨ومصطفى،ألحمامي(

وتنویعها وذلك حتى یشبع  األدواتالطفل ومدى حریته في اللعب ولذا یفضل تزویده بتلك 

 انواأللو  اإلشكال،فالطفل یتعرف على واإلبداعمیول اللعب وتنمو لدیه موهبة االبتكار 

وتنمو لدیه محاكاة التمیز بین موضوعات العالم المحیط به.واإلحجام

  )١٩٩٨،٦٠ومصطفى،ألحمامي(
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١٨٢

:االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات:١-٥
عند المقارنة بین القیاسیناإلبداعيالصغیرة تطورا في تنمیة التفكیر  األلعابحقق برنامج . ١

  .ةلتجریبیاالمجموعة ألطفالالقبلي والبعدي 

المجموعة التجریبیة أطفاللدى   اإلبداعيالصغیرة في تنمیة التفكیر  األلعابتفوق برنامج . ٢

مقارنة بالمجموعة الضابطة.

التوصیات:٢-٥
االیجابي والفعال في تنمیة التفكیر لتأثیرهااألطفالالصغیرة في ریاض  األلعاباستخدام . ١

.اإلبداعي

بما  األلعابهذه المتاحة في تنفیذ  األدواتالصغیرة مع استثمار  لعاباألالتنوع باستخدام . ٢

ویحثهم على التفكیر بصورة ایجابیة.األطفالیجذب انتباه 

من اجل تطویر التفكیر األطفالدراسة مماثلة على عینة اكبر تشمل عدد من ریاض . أجراء٣

ماقبل المدرسة.ألطفالاإلبداعي
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١٨٣

:بیةواألجنالمصادر العربیة 
) : التطبیقــات التربویــة فــي بحــوث   ١٩٩٦والعبیدي،حســن محمــد عبــد (.التكریتي،ودیــع یاســین،١

التربیة الریاضیة،مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،الموصل.

) :  الكشــــافة والطلبــــة فــــي الــــداخل وفــــي الهــــواء الطلق،(تعریب)رشــــید١٩٨١كیتســــي (.جتــــرز،٢

،بیروت.شقیر،مكتبة المعارف 

) : دلیل المعلم في تدریس التربیة الریاضیة للصـفوف   ١٩٨٠( وآخرون،سالم داؤود.الجسار ،٣

،بغداد.ةاشبیلیالثالثة األولى،مطبعة 

حتــى  األطفــالعنــد اإلبــداعالطفــل_نظرة عامــة فــي طبیعــة أبداعیــة)  : "١٩٨٩.جعفــر ،نــوري (٤

،بغداد.األطفالثقافة ،داراألطفال ةمجلة ثقافنهایة السنة السادسة"،

) : التــــــــرویح بــــــــین النظریــــــــة ٢٠٠١،محمــــــــد أحمد،ومصــــــــطفى،عایدة عبــــــــد العزیــــــــز (ألحمامي.٥

،مركز الكتاب للنشر،القاهرة.٢والتطبیق،ط

،مكتبــة ٢) : العــاب الطفــل ماقبــل المدرســة،ط١٩٩٦( إبــراهیم.حنورة،احمــد حسن،وعباس،شــفیق ٦

الفالح للنشر والتوزیع،بیروت.

األربعــــة) : دلیــــل المعلــــم فــــي التربیــــة الریاضــــیة للصــــفوف ١٩٩٢( وآخــــرونســــن ،.الحیـــاري، ح٧

  .األردن،وزارة التربیة والتعلیم ،عمان، ١ط ،األولى

) :قائمة السمات الشخصیة المبتكرة،دار النهضة العربیة للطباعة والنشـر ١٩٨١.خیر اهللا،سید (٨

،بیروت.

نهجه وتطبیقه،دار المعارف،القاهرة. ماإلبداع) : تنمیة ١٩٨٣.درویش،زین العابدین (٩

،كلیـــــــــة العلـــــــــوم األردنیة) : علـــــــــم نفـــــــــس الطفل،الجامعـــــــــة ١٩٩٣.الریماوي،محمـــــــــد عـــــــــودة (١٠

  .األردنالتربویة،عمان،

في تدریس العلوم، الجامعة اإلبداعيوالتفكیر اإلبداع) : تنمیة ١٩٨٣.زیتون،عایش محمود (١١

  .األردن، عمان، األردنیة

اســـــتخدام تمرینـــــات التعلـــــق والتســـــلق علـــــى بعـــــض تـــــأثیر) : ١٩٨٧محمـــــد (.طوالن،صـــــدیق ١٢

،مجلـــد نظریـــات وتطبیقات،كلیـــة    األولمرحلـــة الحضـــانة،العدد ألطفـــالالمجموعـــات العضـــلیة 

،جامعة حلوان.باإلسكندریةالتربیة الریاضیة للبنین 

،دار الكتـــــب الصـــــغیرة األلعـــــاب) :١٩٨١.صـــــالح،كامل عبـــــد المنعم،والتكریتي،ودیـــــع یاســـــین (١٣

للطباعة والنشر،جامعة الموصل.

) :الســمات الشخصـــیة للمبتكـــرین،دار ألعبیــدي للنشـــر والتوزیـــع ،١٩٩٤.صــباغ،أیمان اســـعد (١٤

جدة.
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برنــامج تربیــة حركیــة مقتــرح علــى كــل مــن بعــض تــأثیر) : ١٩٩٦.عصفور،رضــا مصــطفى (١٥

،كلیــة األولة،المؤتمر العلمــي ماقبــل المدرســألطفــالواالبتكاریــة الحركیــة األساســیةالمهــارات 

، القاهرة.األطفالریاض 

من خالل الرسوم،دار الطلیعة،بیروت.األطفال) : ذكاء ١٩٨٢.عطیة ،تمیم (١٦

ماقبـــل المدرســــة،المجلة ألطفـــالأالبتكــــاري) : قـــدرات التفكیـــر ١٩٩٦محمــــد (بثنیـــة.فاضـــل ،١٧

المقطم، القاهرة.،األولالمصریة للتقویم التربوي،المجلد الرابع ، العدد 

للصــــغار والكبـــــار ،منشـــــاة المعـــــارف،  األلعـــــاب) : خبــــرات فـــــي ١٩٨٧ودیـــــع (أیلـــــین.فــــرج ، ١٨

.اإلسكندریة

للنشــر والتوزیــع األهلیــة،١،طتعلیمــه_وتطوره وطــرق األطفــال) :تفكیــر ١٩٩٠.قطامي،یوســف (١٩

  .األردن،عمان، 

شخصـــــــیة طفـــــــل ماقبـــــــل المحـــــــدد لنمـــــــو أللعبـــــــي) : النشـــــــاط ١٩٩٠.كمـــــــال ،وفـــــــاء محمـــــــد (٢٠

المدرسة،مجلة علم النفس، السنة الرابعة،الهیئة المصریة العامة للكتاب. القاهرة.

فــــي ســــن ماقبــــل ألطفــــال) :التربیــــة البدنیــــة والحركیــــة ١٩٩٠( وآخــــرون.مجید،ریســــان خریبط،٢١

المدرسة،مطبعة الرواد ،بغداد.

االجتماعیـــة  واأللعـــابالحركیـــة باأللعـــاب) :اثـــر اســـتخدام بــرامج ٢٠٠٤.المراد،نبــراس یـــونس (٢٢

أطروحة) ســنوات،٦-٥الریــاض بعمــر(أطفــالوالمختطــة فــي تنمیــة التفاعــل االجتمــاعي لــدى 

غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل.دكتوراه

،مكتبة جزیرة الورد ١في مرحلة الطفولة،طواإلبداع) : اللعب ٢٠٠٤محمد (إبراهیم.المغازي ،٢٣

ورة،مصر.في المنص

24.Bruce,T(1995):BlayTheuniversalevrything,inmoyles,j.r(ed),excellence

of play ,bucking ham,open univrsity.

25.Hurst,v.(1991): plaing for early learning,education in first five

years,uk,paul champan.

26.Torrance,e.p(1971) : the creative person,the encyclopedia of education

Macmillan com pany and the free press,vol2.

27.Wood,e and attfield,l(1996):play learning and the early childhood

curriculum,london,paul chapman.
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١٨٥

  )١الملحق (

تعلیمیة ألطفال الریاض نموذج لوحدة 

األلعاب الصغیرةتتألف من 

التاریخ : 

  طفال  ٢٠-١٥دد التالمیذ : ع

رقم الدرس : 

دقیقة ٣٠زمن الدرس : 

مهام الدرس : 

الجماعیة والفردیة .األنشطةمساعدة التالمیذ على استغالل جمیع قدراتهم للمشاركة في -

تعلیم التالمیذ على قبول واحترام مبدأ االختالفات بین األطفال-

أجزاء

  الدرس
ظیمیة منهجیةتعلیمات تنالتشكیلالمحتوى

التمهیدي 

  د) ٧(

واالصـــطفاف دخـــول الملعـــب بصـــورة منتظمـــة   د ٢

والوقوف على خط واحد 


ــــة  ــــي خــــط االهتمــــام بالوقف ــــوف ف والوق

واحد منتظم 

قصة حركیة (إلى المدرسة)   د ٥

(وقوفــا) المشــي إمامــا مــع تحریــك الــذراعین -

فــــي اتجاهــــات مختلفــــة (االســــتیقاظ صــــباحا 

ات الصباح) وتمرین

(وقوفا) ثني الجـذع أمامـا أسـفل مـع تحریـك -

الیدین أمام الوجه والرأس(غسل الوجه).

(وقوفا) ثني الذراعین ومدهما عالیا (ارتـداء -

المالبس) 

(وقوفا) المشي أماما (حمل الكتب) -

(وقوفــــا) ثنــــي الجــــذع إمامــــا أســــفل (التقــــاط -

النفایات التي في األرض) 

حــــر

لقصة بأسلوب سهل وشائق سرد ا-

اشـــــتراك المعلـــــم مـــــع األطفـــــال فـــــي -

تطبیق وقائع القصة 
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أجزاء

  الدرس
تعلیمات تنظیمیة منهجیةالتشكیلالمحتوى

الرئیس 

  د ٢٠

  د٢

  د ٨

یقـف :)األرنـب والثعلـبشرح اللعبة الصغیرة (

كــــل فریــــق خلــــف الخــــط المحــــدد لــــه . تتقـــــدم 

فهم ، ینــــــادي خــــــط هــــــدإمــــــاماألرانــــــب للعــــــب 

) تحـاول الثعالـب مسـك أرنبالثعلب (اجري یا 

األرانــبترجــع خلــف خطهــا .  إنقبــل األرانــب

ثعلـــب . ویســـتمر  إلـــىالتـــي تـــم مســـكها تحـــول 

، تعــاد اللعبــة أرنــباللعــب حتــى ال یتبقــى أي 

مع تبدیل األطفال .

تطبیق اللعبة الصغیرة .-

الثعلب



األرنب


    



مس أي لعدم  إلىلفت انتباه التالمیذ 

عند الجري والمراوغةطفل 

  د٢

  د ٨

:)تآقطــــار المفاجــــشــــرح اللعبــــة الصــــغیرة (

فــي مجمــوعتین حــول المكــان ، األطفــال یســیر 

 إللقــــــاءویقــــــف الرائــــــد فــــــي منتصــــــف المكــــــان 

تعلیماتــه ، وفــي كــل مــرة یلقــي الرائــد بتعلیماتــه 

طرتین لتنفیـــــذ مـــــن القـــــااألولینفصـــــل الـــــزوج 

مـؤخرة المجمـوعتین ،  إلـى، ثم یعودان األوامر

ذلـــك .  إثنـــاءوتســـیر المجموعتـــان دون توقـــف 

القائــــد لـــون الفكاهــــة كــــان یقــــول أوامــــرتحمـــل 

-طفــــل فــــي المجموعــــة أطــــولمــــثال (المــــس 

المس اسمر طفل ، المس الطفل الـذي یحتـاج 

…قص الشعر ، المس صاحب اكبر قدم إلى

الكثیــــر مـــــن الصـــــفات إضـــــافةالــــخ)  ویمكـــــن 

جـو مـن بإحداثالمذكورة ، وتمتاز هذه اللعبة 

.األطفالالمرح والسرور بین 

تطبیق اللعبة الصغیرة.-








االهتمام بإحداث جو من المرح 

والسرور بین إفراد المجموعات 

الختامي 

  د٣

االصطفاف بعد نهایة األلعاب -

منتظمـــة إلـــى الخـــروج مـــن الملعـــب بصـــورة-

قاعـــة الـــدرس مـــع تردیـــد شـــعار "نحـــن جنـــد 

عالیا یوم الجهاد" …للبالد 









التأكید على الخروج بصورة منتظمة 

، مع یعرقلوا بعضهم بعضا إندون 

تردید الشعار بصوت عال


