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٣٠/٨/٢٠٠٧؛   تاریخ قبول النشر :  ٢١/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ولى مـن عمـر الطفـل (سـنوات مـا قبـل المدرسـة) مـن المراحـل المهمـة فـي تعد السنوات األ

حیاة اإلنسان، إذ یكتسب الطفل فیها القابلیة على التجوال في محیطـه بنفسـه، ویصـبح قـادرًا علـى 

مجابهة الصعاب والتعرض للمتاعب.

) ٦-٤( ارتأى الباحثان القیام بهذه الدراسة على المرحلة العمریة  وألهمیة هذا الموضوع

ســـنوات لریـــاض األطفـــال فـــي مركـــز محافظـــة نینـــوى وهـــدف البحـــث التعـــرف علـــى واقـــع الوســـائل 

التعلیمیة واأللعاب في ریاض األطفال والفرق بین الریاض األهلیة والریاض الحكومیة.

) ریـاض أهلیـة واسـتخدم الباحثـان األداة ٣) روضـة حكومیـة و(١٤وشملت عینة البحـث (

  ).٢٠٠٤العامة للتربیة واعتمدتها الباحثتان (داؤد وقادر، التي وضعتها المدیریة

وتم تطبیقه على عینة البحث واستخراج النتائج حیث استخلص الباحثان:

قلــة الوســائل واأللعــاب التعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال فــي القطــر العراقــي نتیجــة الظــروف التــي -

یمر بها.

الوسائل واأللعاب.عدم توفر اإلمكانیات المادیة الخاصة بتوفیر تلك-

شراء وتوفیر بعض الوسائل واأللعاب التي تفید األطفال في تلـك بعدم اهتمام إدارات الریاض -

المرحلة العمریة.

وأوصى البحثان العنایة بالوسائل التعلیمیة المتوفرة في ریاض األطفال وضرورة استخدام 

تلك الوسائل واأللعاب المهمة.التقنیات الحدیثة كالحاسوب وتخصیص المبالغ المالیة لتوفیر
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Abstract:

The first early year of a child (pre school years) are considered one

of the important phase where a child acquires the ability to move in his

environment and becomes able to face the difficulties and problems.

Due to the importance of this subject, the society of the two

researchers were the children between (4-6) years in kindergarten in

Nineveh governorate. The aim is to identify the fact of using educational

means and games in kindergarten and the difference between private and

government kindergartens in this aspect .

The sample of the research (14) governmental and (3) private

kindergartens the researchers used the tool prepared by the state

directorate of Education and used by (Najiha Salman) and (Khalida

Kadir) in their 2004 study and applied on the sample of the current

research and finding the results . The results showed.

- Lack of educational means and games used in kindergartens in

Nineveh to the current situations of the country.

- Lack of financial resource to buy these means and toys.
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أھمیة البحث والحاجة إلیھ:الفصل األول
تعد السنوات األولى مـن عمـر الطفـل (سـنوات مـا قبـل المدرسـة) مـن المراحـل المهمـة فـي 

حیاة اإلنسان، إذ یكتسب الطفل فیها القابلیة على التجوال في محیطـه بنفسـه، ویصـبح قـادرًا علـى 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة أو مجابهــة الصــعاب والتعــرض للمتاعــب.. بــل یعــد بعــض التخصصــیین 

عمر ما قبل المدرسة من أهم الفترات في حیاة الطفل، ألنه یبدأ في اكتساب التوافق الصحیح مـع 

البیئة الخارجیة، إذا ما أحسن تربیته. وكذلك تؤثر هذه المرحلة في سلوك الطفل فیما بعد، ألن ما 

األســاس الصــلب الــذي ســیقام یكتســب فــي الطفولــة یصــبح هــو األســلوب الممیــز لســلوك الشــخص و 

  )٣٧، ص١٩٩٠زازي، غعلیه صرح شخصیته في المستقبل. (

كما أن النشاط الحركي الذي یمارسه الطفل في الروضة له فوائد كثیرة، فال تقتصر فائدة 

اللعـــب الحركـــي علـــى المكونـــات الجســـمیة فـــي بنیـــة الشخصـــیة فحســـب، بـــل تتعـــداها إلـــى الفاعلیـــة 

Psychicالنفسیة ( Activeness أي فاعلیة االنتباه واإلدراك والتخیل والتفكیر والذاكرة والضبط (

الذاتي وغیر ذلك من مظاهر تطور نمو عملیات النشاط النفسي للطفل.

  )١٠٤، ص١٩٨٧(بلقیس ومرعي، 

وممــا ال شــك فیــه أن تــوفر الوســائل التعلیمیــة، أثــرًا فــاعًال فــي تســهیل مهمــة الــتعلم عنــد 

لة اللغویـة والقـدرة علـى التعبیـر عـن موضـوعات معینـة فضـًال عـن تنمیـة الطفل. وتزید فـي الحصـی

التفكیــر لدیــه. وٕان الوســیلة التعلیمیــة تتــیح للطفــل معرفــة العناصــر التــي یتكــون منهــا عالمــه، وأنهــا 

  )١٨٧، ص٢٠٠٠وسیلة تستطیع بها اللعب واللهو كما شاء. (أبو طالب، 

والدراســة ألنهــا تخاطـب الحــواس، وأن هــذه وقـد حظــي میـدان الوســائل التعلیمیــة باالهتمـام

الحواس هي المنفذ للطفل یطل بها على العالم الرحب للعلم والمعرفة.

  )٢٩، ص٢٠٠١(التمیمي، عواد، 

وتعتمد ریاض األطفال في تحقیق أهدافها على األنشطة والفعالیات القائمة على استخدام 

وتمثـل أحـد مظـاهر التجدیـد التربـوي والتـي األلعاب، إذ یعد اللعب من السـمات الواضـحة لألطفـال

  )١٨٣، ص٢٠٠٠تهدف إلى تربیة الطفل نفسیًا وتربویًا. (السكران، 

وتؤدي األلعاب دورًا بارزًا في تنشـئة الطفـل اجتماعیـًا فیكتسـب مـن خاللهـا قواعـد السـلوك 

وتقبـــل الفشـــل واألخـــالق والقـــیم والعالقـــات االجتماعیـــة الخاصـــة بمفهـــوم التعـــاون والمحبـــة والقیـــادة

والمســؤولیة، كمــا یكتســب الطفــل مــن خــالل اللعــب مهــارات العمــل الجمــاعي فیتخلــى عــن األنانیــة 

والتمركز حول الذات فیتعلم أدواره وأدوار غیره في المجتمع الذي یعیش فیه.

  )٢٢٥، ص١٩٨٧(میلر، 

ــــنظم التعلیمیــــة ت وقــــد جــــر  فــــي الســــنوات األخیــــرة محــــاوالت عدیــــدة اســــتهدفت تحــــدیث ال

وتطویرهــا، وٕاحــداث تغییــرات فــي محتواهــا وفــي أســالیب ممارســتها، ممــا رافــق ذلــك تزایــد االهتمــام 
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باستخدام الوسائل التعلیمیة المتاحة واإلفادة مما حققه التقدم العلمي من منجزات شاملة فـي إغنـاء 

كثــر فاعلیــة. العملیــة التربویــة والتعلیمیــة بمــواد وأجهــزة وأســالیب حدیثــة وصــوًال إلــى تعلــیم أفضــل وأ

  )٥٠، ص٢٠٠٠(الحیلة، 

لهــذا ال بـــد لمعلمــة ریـــاض األطفـــال أن تبقــى علـــى اتصــال مســـتمر بكـــل جدیــد یطـــرأ فـــي 

مجال اختصاصها فضًال عن تنمیة ثقافتها الخارجیة المستمرة.

وفي ضوء ما تقدم، یرى الباحثان أن أهمیة البحث الحالي تأتي من أهمیـة دراسـة ریـاض 

األســاس والمــدخل الــذي تقــوم علیــه بنیــة الهیكــل التعلیمــي بشــكل عــام. وهــي األطفــال، والتــي تعــد 

إحــدى المؤسســات التربویــة التــي تســجل حضــورًا بــارزًا فــي تربیــة وتنشــئة الطفــل. ســیما وأن میــدان 

التربیة والتعلیم یشهد اهمامًا ودعوة ملحة إلى التغییـر والتطـور وابتـداءًا بریـاض األطفـال باعتبارهـا 

السلم التعلیمي. وفي ظل ما یمر به طفل الروضـة فـي العـراق، یـروم الباحثـان معرفـة المدخل إلى 

واقــع األلعــاب والوســائل التعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال عــن طریــق إعــداد قائمــة بالوســائل واأللعــاب 

ومقارنتها بالقائمة المعیاریة المعدة مـن قبـل وزارة التربیـة مـن خـالل تطبیقـه علـى عینـة مـن ریـاض 

الئم الظرف الحالي.تل ومعرفة النتائج لاألطفا

:أھداف البحث
یهدف البحث إلى:

التعرف على واقع الوسائل واأللعاب التعلیمیة في ریاض األطفال..١

التعرف على الفرق بین ریاض األطفال الحكومیة واألهلیة مـن ناحیـة تـوفر الوسـائل واأللعـاب .٢

التعلیمیة فیها.

:حدود البحث
یاض األطفال الحكومیة واألهلیة التابعة للمدیریة العامة لتربیة محافظة عینة من إدارات ر 

والموجودة في مركز محافظة نینوى. ٢٠٠٦-٢٠٠٥نینوى للعام الدراسي 

:تحدید المصطلحات
.الوسائل التعلیمیة:١
عرفهـــا كلـــوب وبشـــیر بأنهـــا األداة والشـــكل واللغـــة التـــي یســـتخدمها المعلـــم أو المعلمـــة لمســـاعدة -

  )٤٠، ص١٩٨٤تالمذته على تعلم ما یهمهم في موقف معین. (كلوب، بشیر، 

وعّرفت: بأنها كل مـا یسـتعین بـه المعلـم علـى تفهـم التالمیـذ مـن األدوات التوضـیحیة المختلفـة. -

  )١٠٧، ص٢٠٠٤(قادر وداؤد، 
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ن المــــواد والصــــور واألشــــكال ورســــوم توضــــیحیة یمكــــ:التعریــــف اإلجرائــــي للوســــائل التعلیمیــــة-

بواسطتها زیادة جودة التدریس وتزوید التالمیذ بخبرات تعلیمیة.

.اللعب:٢
عرفها مروان بأنه أفضل وسـط قـادر علـى إتاحـة فرصـة اسـتخدام الطفـل لحواسـه وعقلـه بصـورة -

  )١٥١، ص١٩٩٠بناءه من خالل ممارسته ألنشطة مختلفة. (مروان، 

األداء وال تحتــاج إلــى مهــارات حركیــة كبیــرة وعرفهــا (فــرج) ألعــاب منظمــة تنظیمــًا بســیطًا ســهلة-

  )٢٦، ص١٩٨٤عند تنفیذها وال یوجد لها قوانین ثابتة أو تنظیمات محددة.(فرج، 

المواد والصور واألشـكال ورسـوم توضـیحیة یمكـن بواسـطتها زیـادة :التعریف اإلجرائي لأللعاب-

جودة التدریس وتزوید التالمیذ بخبرات تعلیمیة.

فال:.ریاض األط٣
مؤسســات تربویــة ومــدارس لألطفــال یــدخلونها الصــغار ممــن أكملــوا الرابعــة مــن عمــرهم ومــدتها -

ـــة جوانـــب  ـــى تنمی ــــ(التمهیدي). وتهـــدف إل ـــة ب ــــ(الروضة) والثانی ـــى تعـــرف ب ســـنتان، الســـنة األول

شخصیتهم الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والروحیة والوطنیة.

  )١٠٨، ص٢٠٠٤(داؤد وقادر ، 

هـــا (الرومـــي) مؤسســـات تربویـــة تعنـــي بالطفـــل منـــذ بلوغـــه الســـنة الرابعـــة مـــن عمـــره وحتـــى وعرف -

دخوله المدرسة االبتدائیة، وتهدف إلى تنمیة شخصیته بجوانبها المختلفة.

  )٢١، ص١٩٩٩(الرومي، 

الخلفیة النظریة والدراسات السابقة ومناقشتھا:الفصل الثاني
:الخلفیة النظریة

:سیلة التعلیمیةفوائد الو.أوال
إن استخدام الوسائل التعلیمیة یقلـل مـن الوقـت والكلفـة اللـذین یصـاحبان أسـالیب التـدریس 

التقلیدیة. ویمكن للوسیلة التعلیمیة أن تحقق إن أحسن استخدامها واختیارها فوائد كثیرة:

تقدم خبرات حسیة تساعد على الفهم والتعلم الصحیح..١

تشبع المیول للعب..٢

ت حقیقیة لكونها تخاطب أكثر من حاسة للطفل.توفر خبرا.٣

تفرز المهارات العقلیة والبدنیة..٤

)١٦١، ص٢٠٠١تسهم في رفع كفایة التعلیم وصورته. (سلمان وآخرون، .٥
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:خصائص الوسیلة التعلیمیة وشروطھا الجیدة.ثانیاً 
أن تكون الوسیلة مثیرة لالهتمام واالنتباه..١

ة.أن تعالج موضوعًا أو فكرة رئیسی.٢

أن تقدم معلومات صحیحة وواقعیة ومنظمة..٣

أن تكون مناسبة لمستوى التعلم..٤

أن تثیر التفكیر وتحفز اإلبداع واالبتكار..٥

أن تناسب الوقت المخصص لها..٦

وهناك عدة قواعد یجب مراعاتها عند استخدام الوسیلة التعلیمیة:

تحدید الغرض..١

.تجربة الوسیلة التعلیمیة واستخدامها واختبارها.٢

إعداد الوسیلة التعلیمیة..٣

تماسك الخبرات وربط الدرس ببعضها..٤

)١١، ص١٩٧٢المتابعة بعد العرض. (التمیمي، عواد، .٥

:أنواع الوسائل التعلیمیة.ثالثاً 
وهـــي التـــي تؤكـــد علـــى حاســـة البصـــر ومـــن أمثلتهـــا (الســـبورة، :الوســـائل التعلیمیـــة البصـــریة.١

ســي، المصـــورات، المجســـمات، الملصـــقات الجداریـــة، الخــرائط، الكـــرة الریاضـــیة، الكتـــاب المدر 

  )١٥٩، ص٢٠٠١المعارض، األفالم، الفانوس السحري). (سلمان وآخرون، 

تستخدم هذه الوسائل إلى جانب الصور والرسوم في بعض طرق :الوسائل التعلیمیة السمعیة.٢

ـــو  ـــة وأصـــوات الطی ـــل الموســـیقى والتســـجیالت اللغوی ـــدریس الســـمعیة والبصـــریة، مث ر ولهـــذه الت

المــؤثرات الســمعیة هــدف إذ یســتعملها المعلــم كجــزء مــن عملیــة الشــرح ووســیلة للحصــول علــى 

تحلیـل العمـل المـراد سائل الصـوتیة والسـمعیة یتوقـف علـى استجابة من الطفل. وٕان اختیار الو 

  )١١١، ص٢٠٠٤(داؤد وقادر ، إنجازه.

ینما التعلیمیــة، األفــالم الناطقــة، ومــن أمثلتهــا (الســ:الوســائل التعلیمیــة الســمعیة والبصــریة.٣

  )١٥٩، ص٢٠٠١التلفزیون، التمثیل، المسرحیات، الفیدیو). (سلمان وآخرون، 

:الدراسات السابقة ومناقشتھا
):١٩٩٤دراسة (الشیخلي، .أوالً 

"تطویر الوسائل التعلیمیة في ریاض األطفال"
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ل. وشـملت عینـة البحـث هدف البحث إلى تصمیم وسـائل تعلیمیـة متطـورة لریـاض األطفـا

) روضة في محافظة بغداد اختیرت بشكل عشـوائي واسـتخدم الباحـث النسـبة المئویـة كوسـیلة ١٥(

واستنتج الباحث:إحصائیة.

أن تكون الوسیلة المستخدمة المصممة ذات حركة لشد انتباه الطفل لها..١

أن تكون األشكال المستخدمة من واقع الطفل ومن بیئته..٢

لة التعلیمیة الجانب التربوي والنفسي بزیادة المفاهیم األساسیة للطفل.أن تخدم الوسی.٣

  )٢، ص١٩٩٤(الشیخلي، 

):١٩٩٩دراسة (الرومي، .ثانیاً 
أثر برنامجي األلعاب الصغیرة والقصص الحركیة في بعض القدرات البدنیة "

"والحركیة ألطفال الریاض

والقصص الحركیة في تطویر بعض هدفت الدراسة الكشف عن برنامج األلعاب الصغیرة

القدرات البدنیـة والحركیـة ألطفـال ریـاض األطفـال ووضـع معـاییر لتقـویم القـدرات ومعرفـة أي منهـا 

) طفـًال وطفلـة ٦٣األكثر تطورًا عند األطفال دون السادسة من العمر، وتكونت عینة البحث من (

نــامج القصــص الحركیــة والثانیــة األولــى بتنفیــذ بر  ةوتوزعــت علــى ثــالث مجــامیع وقامــت المجموعــ

ـــرة المتكاملـــة، واســـتخدم الباحـــث  ـــامج وحـــدة الخب برنـــامج األلعـــاب الصـــغیرة والمجموعـــة الثالثـــة برن

الوسائل اإلحصائیة (المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، االرتباط البسیط والوزن المئوي).

یـة حقـق تطـورًا فـي جمیـع أن برنـامج األلعـاب الصـغیرة والقصـص الحركواستنتج الباحث:

القدرات البدنیة والحركیة لدى األطفـال بشـكل عـام. وحقـق برنـامج القصـص الحركیـة تطـورًا أفضـل 

للقـدرات البدنیـة والحركیـة ألطفـال الریـاض بشـكل عـام، وتوصـل الباحـث إلـى وضـع معـاییر لتقـویم 

)ب-أ، ص ١٩٩٩القدرات البدنیة والحركیة لریاض األطفال. (الرومي، 

):٢٠٠٤دراسة (داؤد وقادر، .لثاً ثا
"واقع الوسائل واأللعاب والمالكات التعلیمیة في ریاض األطفال"

هــدف البحــث إلــى معرفــة واقــع الوســائل واأللعــاب التعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال وشــملت 

) روضــــات أهلیـــة، واســـتخدم النســــبة المئویـــة كوســــیلة ٤) روضــــات حكومیـــة و (٧عینـــة البحـــث (

تنتجت الباحثتان:واسإحصائیة.

قلــة الوســائل التعلیمیــة واأللعــاب التعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال نتیجــة الظــروف الــذي یمــر بــه .١

  القطر العراقي.

أعدم توفر الخامات الالزمة ألعداد األلعاب من قبل معلمات ومربیات الروضة..٢
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األطفال.أن هناك قلة في إعداد المربیات والمعلمات إعدادًا نظریًا وعملیًا في ریاض .٣

  )٢، ص٢٠٠٤(داؤد وقادر ، 

الدراسات السابقة:مناقشة 
قــــام الباحثــــان بــــاإلطالع علــــى الدراســــات الســــابقة وبعــــد اســــتعراض الدراســــات اســــتخلص 

إن الدراســات هـي دراســات مســحیة تهـدف للكشــف عــن المشـاكل والمعوقــات المتعلقــة الباحثـان أن:

ل التعلیمیـــة واأللعـــاب فـــي ریـــاض األطفـــال بجوانـــب عدیـــدة لهـــا صـــلة بحیـــاة الطفـــل، مثـــل الوســـائ

باســتخدام المــواد المتــوفرة فــي بیئــة األطفــال. وتنوعــت الدراســات واختلفــت فــي اختیــار عیناتهــا تبعــًا 

لمتغیراتهــــا. واســــتخدمت الدراســــات الســــابقة الوســــائل اإلحصــــائیة وهــــي النســــبة المئویــــة لمالئمتهــــا 

لطبیعة نتائج البحث.

الدراسات صلة بموضوع البحث من حیـث افتقارهـا أي (ریـاض وقد وجد الباحثان أن هذه 

األطفــال) إلــى الوســائل التعلیمیــة واأللعــاب المناســبة وأن هنــاك مشــاكل ومعوقــات فــي كیفیــة إعــداد 

هــذه األلعــاب والوســائل التعلیمیــة فــي ریــاض األطفــال، ویرجــع ســبب ذلــك للظــروف التــي یمــر بهــا 

عدیــدة جــدیرة باالهتمــام والدراســة مــن قبــل البــاحثین القطــر العراقــي حیــث أفــرزت الظــروف مشــاكل

ألنها تتصل بالجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة وغیرها.

إجراءات البحث:الفصل الثالث
:مجتمع البحث

ضــم مجتمــع البحــث جمیــع ریــاض األطفــال فــي مركــز محافظــة نینــوى والتابعــة للمدیریــة 

) روضات أهلیة.٥) روضة حكومیة و (٢٨العامة لتربیة المحافظة والبالغة (

:عینة البحث
) روضــــة ١٤تــــم اختیــــار عینــــة مــــن إدارات ریــــاض األطفــــال بصــــورة عشــــوائیة ضــــمت (

) ریـــاض أهلیـــة موجـــودة فـــي الســـاحل األیمـــن واألیســـر مـــن مركـــز محافظـــة نینـــوى ٣حكومیـــة و (

ساسیة.) یبین عینة البحث األ١) من مجتمع البحث األصلي والجدول (٥٠وبنسبة (
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  )١الجدول (

یبین عینة البحث األساسیة

موقعهااألهلیة اتالروض  تموقعهاالحكومیة اتلروضا  ت

حي الشرطةدار الرجاء١حي النصرالشموع١

موصل الجدیدةسیدة النجاة٢حي العربيالصنوبر٢

النبي شیتاألرمن٣حي السكراألشبال٣

الجامعةحيكنوز الرحمن٤حي البریداألزاهیر٤

حي المثنىالنسائم٥

حي الشرطةالریاحین٦

حي العربيالحنان٧

حي الشفاءالبراعم٨

الزنجیلياألریج٩

حي العروبةالغصون١٠

حي الوحدةالبلسم١١

حي النورذي النورین١٢

حي الثورةالورود١٣

الشفاءاالمجاد١٤

:أداة البحث
لغــــرض معرفــــة الوســــائل واأللعــــاب التعلیمیــــة المتــــوفرة فــــي الریــــاض الحكومیــــة واألهلیــــة 

اعتمدت القائمة المعیاریة المستخدمة من قبل وزارة التربیة في القطر العراقي ومقارنتها بما موجود 

من الوسائل واأللعاب في كل من النوعین المذكورین من الریاض واعتمادها كقائمة معیاریة لجمع 

  )٢٠٠٤) والتي اعتمدها الباحثان.(داؤد وقادر ، ١لمعلومات المطلوبة. (ملحق ا

ونظرًا لما تتمتع به األداة من األسس العلمیة لصالحیتها من (صدق وثبات وموضوعیة) 

تم اعتماد االستبیان وتطبیقه على عینة البحث.

:الوسائل اإلحصائیة
یمـــة النســـبیة إلجابـــات إدارات ریـــاض األطفـــال اســـتخدم الباحثـــان النســـبة المئویـــة الســـتخراج الق.١

حول الوسائل التعلیمیة المتوفرة في ریاض األطفال.

المقارنة بین ما موجود من وسائل تعلیمیة في الریاض المشمولة بالبحث مع القائمة المعیاریـة .٢

للوسائل واأللعاب المعدة لهذا الغرض.
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عرض النتائج ومناقشتھا:الفصل الرابع
صل عرض للنتائج التي توصل إلیها الباحثان مـن تحلیـل البیانـات الـواردة فـي یتضمن الف

البحث، ومن ثم مناقشتها حسب أهداف البحث وكاالتي:

الهدف األول: (التعرف على واقع الوسائل واأللعاب التعلیمیة في ریاض األطفال).١

ـــة للوســـائل واأللعـــاب  ـــم اســـتخراج النســـب المئوی التعلیمیـــة ولغـــرض تحقیـــق هـــذا الهـــدف ت

) یوضــح ٣) و (٢المتــوافرة فــي ریــاض األطفــال الحكومیــة واألهلیــة مرتبــة ترتیبــًا تنازلیــًا والجــدول (

  ذلك.

  )٢الجدول (

النسبة المئویة للوسائل واأللعاب التعلیمیة المتوفرة في ریاض األطفال الحكومیة یبین 

في محافظة نینوى

النسبة المئویةلة التعلیمیةالوسیتالنسبة المئویةالوسیلة التعلیمیةت

%٤٠لعبة المغناطیس٢٤%١٠٠مكعبات (العاب تركیبیة)١

%٧٠كرات ملونة٢٥%١٠٠السبورة٢

%٧٠عداد فرز متنوعة٢٦%٩٠الصور الملونة٣

%٣٠لعبة البناء٢٧%٩٠الكلمة (صورتھا)٤

%٧٠مسدس رمي األھداف٢٨%١٠٠دمى متنوعة٥

%٥٠دوات الطبیةلعبة األ٢٩%٧٠لعبة التلفون٦

%٥٠عربة ذات ثالث عجالت٣٠%٢٠وجوه الحیوانات (األقنعة)٧

%٢٠حوض سباحة٣١%٥٠مجسمات ونماذج مختلفة٨

%٣٠خرائط لمعرفة الوطن٣٢%٥٠أنواع وسائط النقل٩

%٧٠الكرة األرضیة٣٣%١٠٠الساعة لمعرفة الوقت١٠

%٦٠اللوحة المخملیة٣٤%٢٠الحاسوب١١

%٣٠السلم التدریجي الخشبي٣٥%١٠٠لرادیو ومسج١٢

%٢٠بطاقة القدرة على الفھم٣٦%٨٠تلفزیون وفیدیو١٣

%٥٠الدراجات٣٧%٨٠أدوات الرسم واألشغال١٤

%١٠لعبة التدرج الھرمي٣٨%٤٠مسرح الدمى١٥

%٣٠أراجیح مطاطیة٣٩%١٠٠القصص١٦

%٢٠صندوق العجائب٤٠%٣٠معرفة األشكال واأللوان١٧

%٢٠لعبة أدوات النجارة٤١%١٠ت الزراعةلعبة أدوا١٨

%١٠الفانوس السحري٤٢%٢٠لعبة إشارة المرور١٩

%٢٠أحواض الرمل٤٣%٤٠لعبة أدوات المطبخ٢٠

%١٠جبال التسلق٤٤%٨٠أدوات موسیقیة٢١

%١٠آلة عرض سینمائیة٤٥%٤٠األتاري٢٢

٢٣CD١٠سالیدات٤٦%٥٠%



…واقع استخدام الوسائل واأللعاب التعلیمیة في دور ریاض األطفال 

١٣٨

  )٣الجدول (

ل واأللعاب التعلیمیة المتوفرة في ریاض األطفال األهلیة النسبة المئویة للوسائیبین 

في محافظة نینوى

النسبة المئویةالوسیلة التعلیمیة  تالنسبة المئویةالوسیلة التعلیمیة  ت

%٤٠لعبة المغناطیس٢٤%١٠٠مكعبات (العاب تركیبیة)١

%٧٠كرات ملونة٢٥%١٠٠السبورة٢

%٧٠عةعداد فرز متنو ٢٦%٩٠الصور الملونة٣

%٣٠لعبة البناء٢٧%٩٠الكلمة (صورتها)٤

%٧٠مسدس رمي األهداف٢٨%١٠٠دمى متنوعة٥

%٥٠لعبة األدوات الطبیة٢٩%٨٠لعبة التلفون٦

%٦٠عربة ذات ثالث عجالت٣٠%٣٠وجوه الحیوانات (األقنعة)٧

%٣٠حوض سباحة٣١%٥٠مجسمات ونماذج مختلفة٨

%٣٠ئط لمعرفة الوطنخرا٣٢%٥٠أنواع وسائط النقل٩

%٨٠الكرة األرضیة٣٣%١٠٠الساعة لمعرفة الوقت١٠

%٧٠اللوحة المخملیة٣٤%٨٠الحاسوب١١

%٣٠السلم التدریجي الخشبي٣٥%١٠٠رادیو ومسجل١٢

%٣٠بطاقة القدرة على الفهم٣٦%٨٠تلفزیون وفیدیو١٣

%٥٠الدراجات٣٧%٨٠أدوات الرسم واألشغال١٤

%٣٠عبة التدرج الهرميل٣٨%٥٠مسرح الدمى١٥

%٣٠أراجیح مطاطیة٣٩%١٠٠القصص١٦

%٣٠صندوق العجائب٤٠%٣٠معرفة األشكال واأللوان١٧

%٣٠لعبة أدوات النجارة٤١%٣٠لعبة أدوات الزراعة١٨

%٣٠الفانوس السحري٤٢%٣٠لعبة إشارة المرور١٩

%٣٠أحواض الرمل٤٣%٤٠لعبة أدوات المطبخ٢٠

%٢٠جبال التسلق٤٤%٨٠أدوات موسیقیة٢١

%٢٠آلة عرض سینمائیة٤٥%٧٠األتاري٢٢

٢٣CD٢٠سالیدات٤٦%٦٠%
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) أن أكثــر الوســائل التعلیمیــة وجــودًا فــي ریــاض األطفــال الحكومیــة ٣،٢یتضــح مــن الجــدول (-

واألهلیـــــة هـــــي (األلعـــــاب التركیبیـــــة، الســـــبورة، الصـــــور الملونـــــة، الكلمـــــة وصـــــورتها، الـــــدمى، 

%) وهــذا یعطـي داللــة علــى أن ١٠٠ -% ٩٠االســتخدام بـین (القصـص) حیــث بلغـت نســبة

هذه األدوات واأللعاب متوفرة في جمیع الریاض بصفة عامة.

ـــدم مـــن خـــالل المســـجل - ـــى األغـــاني التـــي تق ـــة الموســـیقیة واألناشـــید عل تقتصـــر أنشـــطة التربی

%).١٠٠ -% ٨٠والتلفزیون والرادیو وتتراوح نسبتها بین (

ف على الفرق بین ریاض األطفال الحكومیة واألهلیة من ناحیة تـوفر الهدف الثاني: (التعر .٢

األلعاب والوسائل التعلیمیة)

إن هنـاك تبـاین فـي وجـود واسـتخدام األلعـاب ففـي ریـاض األطفـال األهلیـة نسـبة اســتخدام 

%) والسبب في ذلك یعود إلى الدعم المتواصل لریـاض األطفـال ٧٠%) واألتاري (٨٠الحاسوب (

ن قبــل أولیــاء أمــور الطلبــة وتــوفر اإلمكانیــات المادیــة التــي تــدفع مــن قبــل أولیــاء أمــور األهلیــة مــ

الطلبــة. وكــذلك اســتخدام التقنیــات الحدیثــة (كالحاســوب) یشــجع فــي جلــب أولیــاء األمــور أطفــالهم 

للریاض األهلیة مـن أجـل المتعـة والـتعلم والتسـلیة وهـذا مـا یـدعو إلـى االهتمـام بهـذا الجانـب المهـم 

هذه األلعاب هادفة وتعـد وسـیلة ترویحیـة مشـوقة لألطفـال فـي مختلـف األعمـار، إضـافة إلـى  كون

االستفادة في تنمیة مهارات االسـتعداد للقـراءة والكتابـة بأسـلوب مشـوق وجـذاب، وال بـد مـن اإلشـارة 

إلى أن أغلبیة هذه األجهزة كانت متوفرة سابقًا في ریاض األطفال الحكومیة ولكن بسبب الظروف

التي مر بها البلد في الفترة األخیرة أدى إلى الـنقص الحـاد فـي هـذه األجهـزة حیـث أن مـا بقـى مـن 

هــذه األجهــزة فــي ریــاض األطفــال الحكومیــة تــم ســحبه مــن قبــل اإلشــراف فــي مدیریــة التربیــة فــي 

ة لقلــة الكمیــة المتــوفرة مــن هــذه األجهــزة التــي تعرضــت للســرقالیهــا محافظــة نینــوى ولــم یــتم إعادتــه 

آنذاك.

)CDأمــــا بالنســــبة لأللعـــــاب األخــــرى كمجســــمات وأنـــــواع وســــائط النقــــل واألتـــــاري وال (

%) إذ ٧٠ -% ٥٠واألدوات والكـــرة الطبیـــة واللوحـــة المخملیـــة والـــدراجات فقـــد تراوحـــت مـــا بـــین (

كانت بنسب متباینة في ریاض األطفال األهلیة والحكومیة ولكن بنسب أكبر لدى الریاض األهلیة 

وفر اإلمكانیـــات المادیـــة لـــدیهم أمكـــن شـــراؤها وتوفرهـــا لـــدى هـــذه الریـــاض عكـــس الـــنقص حیـــث لتـــ

الحاصل لدى الریاض الحكومیة واعتمادهم بشكل مباشر على ما یحصلون علیـه مـن قبـل مدیریـة 
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التربیــة والتــي تعــاني حالیــًا مــن عــدم تــوفر هــذه الوســائل واأللعــاب بشــكل كــافي لــدیها ولكثــرة عــدد 

لحكومیة لدیها علـى عكـس أعـداد ریـاض األطفـال األهلیـة التـي التتجـاوز أصـابع ریاض األطفال ا

الید الواحدة والتي تعتمد بشكل رئیسي على إیرادات ما یصلها مـن اشـتراكات األطفـال إضـافة إلـى 

دعم مدیریة التربیـة فـي المحافظـة، وقـد حصـلت الوسـائل واأللعـاب التعلیمیـة األخـرى نسـبة متدنیـة 

ریــاض األطفــال مثــل (خــرائط، لعــب البنــاء، الســلم الخشــبي، األراجــیح المطاطیــة، فــي توفرهــا لــدى

أدوات النجــارة، لعبــة التــدرج الهرمــي، الفــانوس الســحري، حبــال التســلق، آالت العــرض الســینمائیة 

%)، وهذا یدل علـى عـدم توفرهـا بشـكل كـافي لـدى مدیریـة التربیـة وبالتـالي ٣٠والسالیدات) دون (

ها مـن قبـل إدارات ئوجودها لدى ریاض األطفـال الحكومیـة وعـدم االهتمـام بشـراینعكس على مدى 

الریــاض األهلیــة مــن حیــث أولویــة تــوفر المــواد لــدیها وهــذا كلــه انعكــس علــى مــدى توفرهــا بالنســب 

الكافیة في ریاض األطفال األهلیة والحكومیة.

الوســـائل واأللعـــاب فـــي مـــدى تـــوفر اً كبیـــر اً ومـــن مالحظـــة النتـــائج یتبـــین أن هنـــاك تطابقـــ

التعلیمیــــة فــــي الریــــاض األهلیــــة والحكومیــــة بنســــب متقاربــــة جــــدًا وأن االخــــتالف فقــــط فــــي تــــوفر 

%) وفـــي ٨٠ -% ٧٠(الحاســـوب واألتـــاري) حیـــث نســـبته لـــدى ریـــاض األطفـــال األهلیـــة بلغـــت (

%) ویعــزو الباحثــان ســبب ذلــك إلــى مــا ذكــر فــي ٤٠ -% ٢٠ریــاض األطفــال الحكومیــة بلغــت (

السابقة.الفقرة 
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:االستنتاجات
قلـــة الوســـائل واأللعـــاب التعلیمیـــة فـــي ریـــاض األطفـــال نتیجـــة الظـــروف التـــي یمـــر بهـــا قطرنـــا .١

العزیز.

عـــدم تـــوفر اإلمكانیـــات المادیـــة لغـــرض شـــراء أو تـــوفر هـــذه الوســـائل أو األدوات فـــي ریـــاض .٢

األطفال.

لریــاض الحكومیــة وذلــك تــوفر وســیلتي (الحاســوب واألتــاري) لــدى الریــاض األهلیــة أكبــر مــن ا.٣

العتمــاد األولــى علــى اإلمكانیــات المادیــة التــي لــدیها مــن أجــل تــوفر هــذه الوســائل الســتقطاب 

أولیاء أمور األطفال الصطحاب أطفالهم إلى هذه الریاض.

عدم اهتمـام إدارات ریـاض األطفـال فـي شـراء أو تـوفیر بعـض هـذه الوسـائل أو األلعـاب بینمـا .٤

ما یجعلها متوفرة أكثر من الوسائل األخرى.اهتمام بالبعض األخر م

:التوصیات
العنایة بالوسائل التعلیمیة المتوافرة في ریاض األطفال وجعلها أكثر فاعلیة وفـي متنـاول أیـدي .١

األطفال.

ضــرورة اســتخدام التقنیــات الحدیثــة كالحاســوب فــي الریــاض الحكومیــة أســوة بالریــاض األهلیــة .٢

قدرات العقلیة وكونه وسیلة ترویحیة ومشوقة لألطفال.ألهمیته البالغة في تنمیة ال

ینبغي أن تكون اللعـب مناسـبة لعمـر الطفـل لكـي یقابـل احتیاجاتـه وتزیـد مـن فـرص اسـتمتاعه .٣

واستفادته منها.

تخصیص مبالغ للریاض لعمل الوسائل التعلیمیة الضروریة لألطفال..٤

:المقترحات
یـاض األطفـال فـي كیفیـة إیجـاد التـوازن السـلیم فـي إجراء دراسة على الصـعوبات التـي تواجـه ر .١

الحصول على الوسائل واأللعاب التعلیمیة في ظروف القطر العراقي الحالیة.

إجـــراء دراســـة علـــى مفـــردات المنـــاهج التعلیمیـــة الخاصـــة بریـــاض األطفـــال العراقیـــة وعالقتهـــا .٢

بالوسائل التعلیمیة في ظل الظروف الحالیة.

ة الحاســوب لتعلــیم األطفــال فــي بعــض الریــاض للوقــوف علــى مــدى تقــویم تجربــة إدخــال مــاد.٣

استجابة أطفال الروضة لهذه التجربة.
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المصـادر
)، ٢٤أبــــو زیــــد، أحمــــد: الوســــائل التعلیمیــــة فــــي مجــــال تعلــــم الكبــــار، مجلــــة المعرفــــة، العــــدد (.١

  م.١٩٨١

أبــو طالــب، تغریــد: مصــادر ضــغط العمــل لـــدى معلمــات ریــاض األطفــال فــي منطقــة عمـــان.٢

-١٨٧، ص١، العـدد ٢٧الكبرى، مجلة دراسات (العلوم التربویة)، الجامعة األردنیـة، المجلـد 

١٩٩.

بلقــیس، أحمــد ومرعــي، توفیــق: المیســر فــي ســیكولوجیة اللعــب، دار الفرقــان للنشــر والتوزیــع، .٣

م.١٩٨٧عمان، 

لكتـاب التمیمي: عـواد جاسـم: مـا یوجـد ومـا یسـتعمل ومـا ینبغـي اسـتعماله مـن وسـائل تعلیمیـة.٤

م.١٩٧٢العلوم والتربیة الصحیة للصف السادس االبتدائي، 

ــــة .٥ ــــة كلی ــــة، مجل ــــي تطــــویر العملیــــة التربوی ــــة ف التمیمــــي، عــــواد جاســــم: دور الوســــائل التعلیمی

م.٢٠٠١، ٢٩المعلمین، جامعة بغداد، العدد 

الرومــي، جاســم محمــد نــایف: أثــر برنــامجي األلعــاب الصــغیرة والقصــص الحركیــة فــي بعــض .٦

درات البدنیــة والحركیــة ألطفــال الریــاض، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعــة الموصــل، القــ

م.١٩٩٩كلیة التربیة الریاضیة، 

، دار الشروق للنشر واتوزیع، ١السكران، حمد أحمد: أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة، ط.٧

م.٢٠٠٠عمان، 

م.٢٠٠١عمان، سلمان نایف وآخرون: أسالیب تعلیم القراءة والكتابة، ال.٨

الشــیخلي، مهــا إســماعیل: تطــویر الوســیلة التعلیمیــة فــي مرحلــة ریــاض األطفــال، مجلــة كلیــة .٩

م.١٩٩٤المعلمین، جامعة بغداد، العدد الثاني، 

ر: واقــع الوســائل واأللعــاب والمالكــات التعلیمیــة فــي ریــاض ناجحــة ســلمان وخالــدة قــادداؤد، .١٠

م.٢٠٠٤)، ٤٢جامعة المستنصریة، العدد (األطفال، مجلة كلیة التربیة األساسیة، ال

عزازي، عـزة عبـد الجـواد: اسـتخدام السـیكودراما فـي عـالج بعـض المشـكالت النفسـیة لألطفـال .١١

م.١٩٩٠ما قبل المدرسة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، 

دریة، ، منشــأة المعــارف، اإلســكن١فــرج، ایلــین ودیــع: خبــرات فــي األلعــاب للصــغار والكبــار، ط.١٢

م.١٩٨٧

فــــرج، عنایــــات محمــــد أحمــــد، منــــاهج وطــــرق التــــدریس فــــي التربیــــة الریاضــــیة وٕادارة النشــــاط .١٣

م.١٩٨٨الخارجي، دار الفكر العربي، القاهرة، 

كلـــوب، بشـــیر، عبـــد الـــرحیم: اســـتخدام األجهـــزة فـــي عملیـــة الـــتعلم والتعلـــیم، اإلمـــارات العربیـــة .١٤

م.١٩٨٤المتحدة، دبي، 

مى محمــد علــي المختــار: تــاریخ ریــاض األطفــال وتطورهــا فــي الفكــر مــردان، نجــم الــدین وســل.١٥

م.١٩٩٠التربوي، بغداد، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 

میلر، سوزان: سیكولوجیة اللعب، ترجمة حسن عیسى، عالم المعرفة، الكویت..١٦
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١٤٣

  )١ملحق (ال

جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

یان النهائي لمدیرات ومعلمات ریاض األطفالم/ االستب

تحیة طیبة

أختي مدیرة الروضة

یـــروم الباحثـــان إجـــراء دراســـة حـــول "واقـــع اســـتخدام الوســـائل واأللعـــاب التعلیمیـــة فـــي دور 

ریاض األطفال في مركز محافظة نینوى"

ها فــي وقــد حــدد الباحثــان عــدد مــن الوســائل واأللعــاب التربویــة الواجــب توفرهــا واســتخدام

) أمام اللعبة الموجودة في روضتكم.ریاض األطفال لذلك یرجى وضع عالمة (

شاكرین تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي

الباحثة

هالة أدیب داؤد

الباحث

د.ولید خالد همام



…واقع استخدام الوسائل واأللعاب التعلیمیة في دور ریاض األطفال 

١٤٤

غیر متوفرةمتوفرةالفقراتت

مكعبات (ألعاب تركیبیة)١

السبورة٢

الصور الملونة٣

الكلمة وصورتها (المكعبات)٤

دمى متنوعة٥

لعبة التلفون٦

وجوه الحیوانات (األقنعة)٧

مجسمات ونماذج مختلفة٨

أنواع وسائط النقل واستخدامها٩

الساعة لمعرفة الوقت١٠

الحاسوب١١

رادیو ومسجل الشرطة١٢

تلفزیون وفیدیو١٣

أدوات الرسم واألشغال١٤

سرح الدمىم١٥

القصص١٦

معرفة األشكال واأللوان (الدومینو)١٧

لعبة أدوات الزراعة١٨

لعبة إشارة المرور الضوئیة١٩

لعبة أدوات المطبخ٢٠

أدوات موسیقیة٢١

األتاري٢٢

٢٣CD

لعبة المغناطیس٢٤

كرات ملونة٢٥

عداد خرز منوعة للعد٢٦

لعبة البناء٢٧
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١٤٥

غیر متوفرةمتوفرةالفقراتت

األهدافمسدس رمي٢٨

لعبة األدوات٢٩

عجالت٣عربة ذات ٣٠

حوض سباحة٣١

خرائط لمعرفة الوطن٣٢

الكرة األرضیة٣٣

اللوحة المخملیة٣٤

السلم التدریجي الخشبي٣٥

بطاقة القدرة على الفهم٣٦

الدراجات٣٧

لعبة التدرج الهرمي٣٨

أراجیح مطاطیة٣٩

صندوق العجائب٤٠

أدوات النجارةلعبة ٤١

الفانوس السحري٤٢

أحواض الرمل٤٣

حبال التسلق٤٤

آلة عرض سینمائیة٤٥

سالیدات٤٦


