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3102 
 ملخص بحث

ان الثروة البشرٌة هً الثروة الحقٌقٌة ألي مجتمع من المجتمعات وٌعد األطفال على رأس تلك الثروة      

ألهمٌتتمم يتً مواجمتتة تحتدٌات العحتتر الحدٌثتة يو ن تقٌتٌم ممتتتقبل مجتمتع متتا ٌتو تؾ التى حتتد  بٌتر علتتى 

لما أيراد الجٌل الجدٌد من أبنائه ي ولما  انت الطفولة هتً عمتاد الممتتقبل الظروؾ التربوٌة التً ٌتعرض 

و ن العناٌة باألطفال يً المرحلة العمرٌة األولٌة هً القاعدة التتً تقتوم علٌمتا نشت تمم المتلٌمة يتً مراحتل 

خالل امتثمار  نموهم التالٌة ي لذا ٌجب االهتمام بمذه المرحلة وعدم  همالما والعمل على االمتفادة منما من

طا ات األطفال وتوجٌممم الوجمة التربوٌة الملٌمة ي وٌعد اللعتب هتو الومتٌط التربتوي الممتم التذي ٌمتاعد 

على نمو الطفل بدنٌا وحر ٌا وعقلٌا ومعريٌا واجتماعٌا وانفعالٌتا  ذ انته ومتٌلة متن الومتائل لفمتم نفمتٌات 

الطفتل عتن نفمته بحرٌتة وٌتفاعتل متع ؼٌتره متن  األطفال والو توؾ علتى امتتعداداتمم ي ومتن خاللمتا ٌعبتر

األطفالي لذا ي نما تعد أيضل طرٌقة ٌ تشؾ بما الطفل الحٌاة وٌ تمتب خبترات جدٌتدة عتن مماراتته الذاتٌتة 

وعن ؼٌره من األطفال وٌخلق عالمه الخاص به الملًء باالمت شتاؾ والتخٌتل والحر تة يمتو ٌحتول العتالم 

خالله ٌطور نفمه وٌثبت ذاته وٌ تون شخحتٌته ه تذا ي ياللعتب حاجتة  ال بٌر الى عالم حؽٌر بحجمه ومن

ضرورٌة للطفل  ذ ال ٌم ن ان نتحور او نرى طفتال ال ٌلعتب.  ان البٌئتة التتً ٌحتتك بمتا التلمٌتذ يتً هتذه 

المرحلة تمثل األمرة والمدرمة  ذ البد من ان ٌعمال جنبا الى جنب يً تطوٌر التلمٌذ تطتوٌرا علمٌتا متلٌما 

من ابرز األمباب التتً ديتع الباحتج اجتراء هتذه الدرامتة ي هتو ان النشتاط المتائد يتً درس التربٌتة  ولعل

الرٌاضٌة محاط بؽالؾ تقلٌدي يً محتواه وذلك ل ون المنماج الممتخدم يً التدرٌس ٌعتمد على األمتلوب 

و م انٌتاتمم الحر ٌتة وال  االمري يً التنفٌذ وان ذلتك  تد ال ٌفمتل المجتال أمتام التالمٌتذ للتعبٌتر عتن ذاتمتم

 ٌشبع الفضول
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     That human capital is the real wealth of a society and children are at the top of that 

wealth to their importance in the face of challenges of the era of modern, though 

assessing the future of a society depends to a large extent on the circumstances 

educational suffered by the new generation of sons, and what was childhood are the 

backbone of the future The child care in the age primary is the bedrock of the origin of 

sound stages of their development following, so attention must be paid to this stage 

and not be neglected and work to take advantage of them through the investment 

potential and guiding children destination sound educational, and is playing is the 

mediator Educational important that helps growth child's physical and physically, 

mentally and cognitively, socially and emotionally as he means, to understand the 

psyches of children and stand on their preparations, and through expressing the child 

themselves freely and interact with other children, so they are the best way discovers 

the child life and gaining new experiences for his skills self and other children and 

creates his own world filled with exploration, imagination and movement is turn the big 

world into a small world and through its size develops himself and prove himself and 

his character so, Playing an essential need for the child it can not imagine or see a kid 

does not play. The environment in which rubs the pupil at this stage represent the 

family and the school as they have to work together in the development of the pupil a 

development scientifically sound and perhaps the most prominent reasons that push 

researcher to conduct this study, is that the activity prevailing in the studied physical 

education surrounded cover traditional in content and the fact that the curriculum used 

in teaching depends on the method of writing in the implementation and that this may 

not give way to students to express themselves and their kinetic and potential 

insatiable curiosity 
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 التعرٌف بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهمٌته: 1-1

الحقٌقٌة ألي مجتمع من المجتمعات وٌعد األطفال على رأس تلك الثروة ان الثروة البشرٌة هً الثروة      

ألهمٌتتمم يتً مواجمتتة تحتدٌات العحتتر الحدٌثتة يو ن تقٌتٌم ممتتتقبل مجتمتع متتا ٌتو تؾ التى حتتد  بٌتر علتتى 

الظروؾ التربوٌة التً ٌتعرض لما أيراد الجٌل الجدٌد من أبنائه ي ولما  انت الطفولة هتً عمتاد الممتتقبل 

عناٌة باألطفال يً المرحلة العمرٌة األولٌة هً القاعدة التتً تقتوم علٌمتا نشت تمم المتلٌمة يتً مراحتل و ن ال

نموهم التالٌة ي لذا ٌجب االهتمام بمذه المرحلة وعدم  همالما والعمل على االمتفادة منما من خالل امتثمار 

الومتٌط التربتوي الممتم التذي ٌمتاعد  طا ات األطفال وتوجٌممم الوجمة التربوٌة الملٌمة ي وٌعد اللعتب هتو

على نمو الطفل بدنٌا وحر ٌا وعقلٌا ومعريٌا واجتماعٌا وانفعالٌتا  ذ انته ومتٌلة متن الومتائل لفمتم نفمتٌات 

األطفال والو توؾ علتى امتتعداداتمم ي ومتن خاللمتا ٌعبتر الطفتل عتن نفمته بحرٌتة وٌتفاعتل متع ؼٌتره متن 

تشؾ بما الطفل الحٌاة وٌ تمتب خبترات جدٌتدة عتن مماراتته الذاتٌتة األطفالي لذا ي نما تعد أيضل طرٌقة ٌ 

وعن ؼٌره من األطفال وٌخلق عالمه الخاص به الملًء باالمت شتاؾ والتخٌتل والحر تة يمتو ٌحتول العتالم 

ال بٌر الى عالم حؽٌر بحجمه ومن خالله ٌطور نفمه وٌثبت ذاته وٌ تون شخحتٌته ه تذا ي ياللعتب حاجتة 

ال ٌم ن ان نتحور او نرى طفال ال ٌلعبيولم ٌ تن االهتمتام بتربٌتة الطفتل يتً مرحلتة ضرورٌة للطفل  ذ 

الطفولة أمرا جدٌدا و نما هو  دٌم جداً يقد "أ د اامالم ضرورة توجٌته الطفتل الوجمتة التربوٌتة الحتحٌحة 

يتً حتؽره  منذ الحؽر ي وروي عن الرمول ال رٌم محمد )حلى هللا علٌه وملم( انه  ال )مثل الذي ٌتعلم

 .8 النقش على الحخر("

ال بٌر لالرتقاء   لى أهمٌة األلعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة ودورها ٌنالباحثالعدٌد من حٌج أشار     

المدرمة مٌجعله ٌنتمً  لى بٌئة جدٌدة ٌحاول  بالتالمٌذ نحو ممتقبل أ ثر عطاءاً, ألن دخول الطفل على

ومعلوماته ي  ولذا جاءت الرواٌات لتؤ د على  شباع هذه الحاجة حٌج  ال  ا تشايما وتتش ل يٌما خبراته

 .4…(اامام )جعفر الحادق()علٌه المالم(: )دع ابنك ٌلعب مبع منٌن

وتعد المدارس االبتدائٌة مٌداناً خحباً لتعلٌم أنماط مختلفة من األلعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة        

( على "ان المرحلة االبتدائٌة 8111ٌة لتطوٌر النواحً الملو ٌة ي وٌؤ د )يرج ي حٌج أنما القاعدة االمام

من اهم مراحل حٌاة االنمان يفٌه تنمو  درات الطفل وتنضج مواهبه وت ون  ابلة للت ثٌر والتوجٌه 

                                                           
 .55،ص 1989، املوصل ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل، 3ط ،عند العرب األطفالتاريخ طب حممود احلاج قاسم:  حممد 1
 .162ص، 1975،مكتبة النهضة املصرية  ، القاهرة ، لألطفالالعالج النفسي الجماعي عبد الفتاح  كاميليا: 2
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وٌة .  ما ان المخٌمات ال شفٌة المنظمة ما هً  ال مؤممة ترب8والتش ٌل وتحدٌد اتجاهاته يً الممتقبل"

اجتماعٌة تتخذ من الطبٌعة مدرمتما ي يالعضو المشترك يً المعم ر ٌعٌش الخبرات التً ٌتعلمما خالل 

أنشطة المخٌم .  "ولقد نمت حر ة االهتمام بالمخٌمات ال شفٌة لما ٌتمٌز بما من ؼرس العدٌد من القٌم 

تمد المخٌمات على أوجه النشاط التً والمبادئ التربوٌة واالجتماعٌة بعٌدا عن األمالٌب التقلٌدٌة يحٌج تع

تتم بعٌدا عن األما ن المؽلقة والتً تتم خارجما  ما تعتمد على الخالء واالمتفادة من الطبٌعة وعناحرها 

وتنظٌمماي وتتمثل اهمٌة المخٌمات من خالل النتائج واآلثار الطٌبة التً تظمر من خالل الممارمة 

.  ومن هنا  4د ومٌلة نحو تقوٌم الشخحٌة من خالل الت ٌؾ الٌومً"الجماعٌة للعمل بداخلما  ما أنما تع

األلعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة يً بناء بعض امتخدام برزت ي رة البحج الحالً التً تقوم على 

 النواحً الملو ٌة المرتبطة بالتنشئة االجتماعٌة ألطفال المدارس االبتدائٌة.

 مشكلة البحث 1-2

ان البٌئة التً ٌحتك بما التلمٌذ يً هذه المرحلة تمثل األمرة والمدرمة  ذ البد من ان ٌعمال جنبا الى       

جنب يً تطوٌر التلمٌذ تطوٌرا علمٌا ملٌما ولعل من ابرز األمباب التً ديع الباحج اجراء هذه الدرامة 

تقلٌدي يً محتواه وذلك ل ون المنماج ي هو ان النشاط المائد يً درس التربٌة الرٌاضٌة محاط بؽالؾ 

الممتخدم يً التدرٌس ٌعتمد على األملوب االمري يً التنفٌذ وان ذلك  د ال ٌفمل المجال أمام التالمٌذ 

للتعبٌر عن ذاتمم و م انٌاتمم الحر ٌة وال ٌشبع الفضول لدٌمم . وبذلك نرى ان ممارمة األلعاب ب نشطتما 

ومعاريه وتجعله  ادرا على   امة العال ات مع اآلخرٌن و ٌفٌة التعامل مع  الوامعة تومع من دائرة الطفل

الجماعة واحترامما والعمل بقوانٌنما واالنتماء  لٌما يو ذلك للمخٌمات ال شفٌة دور ال ٌقل اهمٌة عن 

ً األلعاب التريٌمٌة  ال  ننا ال نرى أي تواجد لدور المخٌمات ال شفٌة وبرامجما الموجمة لألطفال ي

المدارس بمراحلما المختلفة.   ما ان ندرة الدرامات حول األلعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة يً 

المجال الرٌاضً لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌةي ان  ل هذه األمباب ديع الباحج الى تولٌد ي رة الدرامة 

طة التً تعمل على  شباع  محاولة متواضعة اخراج النشاط الحر ً التقلٌدي الى طٌؾ وامع من األنش

مٌل التلمٌذ للحر ة والفضول وامتثمار ذلك بش ل علمً لتحقٌق النمو الشامل للتلمٌذ )الحر ً والبدنً 

اثر امتخدام والعقلً والمعريً واالجتماعً واالنفعالً( . ومن هنا برزت مش لة البحج يً التماؤل حول 

اء النواحً الملو ٌة المرتبطة بالتنشئة االجتماعٌة يً بناأللعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة  بعض

 ألطفال المدارس االبتدائٌة.

                                                           
 .156، ص1987دار الفكر العريب ، ، ، القاهرة دليل مدرس التربية الرياضيةفرج عنايات حممد: 1
 .76، ص2551، جامعة اإلسكندرية، كلية الرتبية الرياضية للبنات ، دور المعسكرات في التنشئة الثقافية لطفل الروضةإميان سامل حمفوظ وهدى إبراهيم بشري:  2
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 أهداف البحث 1-3

 ٌهدف البحث الى:

 يً تنمٌة النواحً الملو ٌة لدى أطفال المدارس االبتدائٌة. التريٌمٌةال شؾ عن اثر برامج باأللعاب  -8

المجال بتدائٌة يً المجاالت الملو ٌة المختلفة )التعرؾ على دور المخٌمات ال شفٌة لطفلة المدرمة اال -4

 االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس ي المجال التعاونً(.

 :فروض البحث 1-4

يروق ذات داللة معنوٌة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي ولمحلحة القٌاس البعدي يً درجات  توجد -8

اختبار النواحً الملو ٌة يً المجاالت المختلفة )المجال االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس 

 ي المجال التعاونً( عند تطبٌق البرامج التريٌمٌة.

معنوٌة بٌن القٌامٌن القبلً والبعدي ولمحلحة القٌاس البعدي يً درجات اختبار توجد يروق ذات داللة  -4

النواحً الملو ٌة يً المجاالت المختلفة )المجال االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس ي 

 المجال التعاونً( عند تطبٌق برنامج المخٌمات ال شفٌة للٌوم الواحد.

 مجاالت البحث 1-5

طالبات الحؾ الثالج االبتدائً ألربع مدارس ابتدائٌة وهً )مدرمة الطٌباتي مجال البشري:ال 1-5-1

 ومدرمة الممناوٌةي ومدرمة نابلسي ومدرمة المؤمنات(

 . 8/2/4182لؽاٌة  8/8/4182من المجال ألزمانً:  1-5-2

تي ومدرمة المالعب الخاحة بالمدارس االبتدائٌة وهً )مدرمة الطٌباالمجال المكانً:  1-5-3

 الممناوٌةي ومدرمة نابلسي ومدرمة المؤمنات(.

 الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة -2

 الدراسات النظرٌة 2-1

 األلعاب الترفٌهٌة: 2-1-1

ٌعد اللعب ظاهرة ملو ٌة تمود عالم ال ائنات الحٌة والمٌما االنمان وٌبرز دوره بش ل واضل يً       

مفتاحا هاما لل بار ٌماعدهم على ا تشاؾ القدرات ال امنة للطفل ي ومن خالل مرحلة الطفولة ي وهو ٌعد 

اللعب تنمو مدارك الطفل العقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة ي  ما انه ٌممم بدور حٌوي يً ت وٌن شخحٌة 

ا تماب الطفل بإبعادها ومماتما  اية وهو احد المفردات الرئٌمٌة يً عالم الطفولة و احد أدوات التعلم و
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.  8من منظور علماء النفس والتربٌة ور ة يً ؼاٌة األهمٌة يً ملؾ الطفولةلعبة الطفل الخبرة ي لذلك تعد 

( بان اللعب يً مرحلة الطفولة ومٌط تربوي هام ٌعمل على ت وٌن الطفل من هذه 4111وٌؤ د )الملوم ي

المرحلة الحاممة يً النمو االنمانً وال ترجع اهمٌة اللعب الى الفترة الطوٌلة التً ٌقضٌما الطفل يً 

أمس النشاط التً تمٌطر على  اللعب يحمب ي بل انه ٌممم بدور هام يً الت وٌن النفمً للطفل وت من يٌه

 .(2)التلمٌذ يً حٌاته المدرمٌة

 ي اللعب االٌجابًي واللعب الملبًوٌم ن تقمٌم اللعب الى نوعٌن رئٌمٌن هما:   

المالحظ ان  : هو ان المتعة ت تً مما ٌفعله الفرد  الر ض لمتعة الر ض يومنباللعب االٌجابًوالمقحود  

انشؽال األطفال بمذا النوع من اللعب ٌقل  لما ا تربوا من من المراهقةي و لما تزاٌدت ممؤولٌاتمم 

 المدرمٌة والمنزلٌة يضال عن انخفاض ممتوى الطا ة لدٌمم بمبب التؽٌرات الجممٌة والنمو المرٌع ي 

ا اآلخرون بٌنما ٌبذل القائم بمذا النوع من : يمو ان المتعة ت تً من األنشطة التً ٌقوم بماللعب السلبًأما 

اللعب ا ل  در من الطا ة  المتعة التً ٌجدها الطفل عند مرا بة األطفال اآلخرٌن يً أثناء لعبمم او التفرج 

على الناس او الحٌوانات يً الطبٌعة ي او على شاشة التلفزٌون او ربما عن طرٌق تحفل ال تب او 

المتعة مع المتعة التً ٌححل علٌما باذلو الجمد داخل الملعب ي وٌقوم األطفال المجالت ي و د تتماوى هذه 

ب ال النوعٌن من اللعب على مدى منً حٌاتمم ي  ال ان المدة التً تخحص ل ل نوع ال تعتمد على العمر 

ٌمود  بقدر ما تعتمد على الحالة الححٌة والمتعة التً ٌم ن للطفل ان ٌححل علٌما من  ل منمما ي يبٌنما

اللعب االٌجابً يً مرحلة الطفولة المب رة واللعب الملبً يً مرحلة الطفولة المت خرة يان ذلك ال ٌعد 

 اعدة يمناك أطفال حؽار ٌفضلون مشاهدة التلفزٌون على ممارمة اللعب االٌجابً ألنمم لم ٌتعلموا او لم 

  2تمتع بما أمثالمم يً المرحلة العمرٌة نفمما تتمٌ  الفرحة لمم ل ً ٌتعريوا على األلعاب التً ٌقوم بما او ٌ

"وٌم ن تعرٌؾ األلعاب بالتريٌه على أنما مجموعة من األنشطة والفعالٌات والبرامج التريٌمٌة ٌعدها 

المدرب وتعتمد على امتخدام ومائل متنوعة مثل الحٌوانات والمومٌقى واأللعاب والرٌاضة والفنون 

الجة النواحً الجممٌة المتنوعة بما يً ذلك التمثٌل والدراما والرمم والتلوٌن يً التً تعمل على مع

والنفمٌة والعاطفٌة واالجتماعٌة واادرا ٌة عند األيراد يوتمدؾ هذه األنشطة والفعالٌات  لى تطوٌر 

جوانب معٌنة عند الفرد حٌج لما دور  بٌر يً تطوٌر النواحً المعريٌة والملو ٌة لدى طفل االبتدائٌة و 

                                                           
العدد الثاين ، دائرة الرتبية والتعليم ،  ،جملة )املعلم/الطالب(، نرداأل -، عمان السادسة أطفالفي شخصية  وتأثيره: دراسة تحليلية لطبيعة العالقة بين اللعب وليد امحد املصري 1

 .5، ص1998
 .6 ، ص2555 ،48، العدد النبأ، جملة  األطفالسيكولوجية اللعب عند عبد احلكيم السلوم: 2
 .162 ،ص1989 ،بريوت ، دار اجلبل، 1، ط علم النفس التطوري أساسياتحسان : شفيق فالح  3
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عانً منما أو توجٌه اهتمامه  لى أنشطة ويعالٌات تنامب تماعده على الت ٌؾ والت  لم مع الحعوبات التً ٌ

 دراته.  و ذلك ٌم ن ان ٌ ون هدؾ األلعاب التريٌمٌة هً شؽل و ت الفراغ عند الطفل وبالتالً الحد من 

ااحماس بالعجز أو عدم الثقة بالنفس واال تئاب والمشاعر الملبٌة األخرى والتً تؤثر بش ل ملبً على 

 ."ان تحدٌد مفموم اللعب لٌس باألمر البمٌط بل هو يً ؼاٌة الحعوبة ي  ذ ٌشٌر8د"تطور  درات الفر

على ش ل حر ة او عمل "نشاط حر موجه او ؼٌر موجه ٌ ون )بلقٌس و مرعً( الى مفموم اللعب ب نه  

والذهنٌة وٌمتاز بالمرعة والخفة الرتباطه عٌا وٌمتثمر طا ة الجمم الحر ٌة ي ٌمارس يردٌا او جما

جزءا من حٌاته وال ٌمدؾ  ال الى ٌتمثل الفرد المعلومات وٌحبل  الداخلٌة وال ٌتعب حاحبه ي وبه الدوايعب

.   وٌرى الباحج بان المتعة التً ٌححل علٌما الطفل يً اللعب تتولد من خالل مشار ته 4االمتمتاع "

 الفعلٌة يً نشاط اللعب وال تتولد من خالل مشاهدته لموا ؾ اللعب . 

 المخٌمات الكشفٌة: 2-1-2

"تعد المخٌمات ال شفٌة )وخاحة المخٌمات المدرمٌة( هً  حتدى طترق برنتامج التربٌتة يتً الختالء        

وهً عبارة عن خبرة حٌاة الجماعة يً الخالء وتتمم هذه الخبرة ب نما مرتبطتة بالمنتاهج الدرامتٌة وتحتت 

دنتتا يتتً حتتورة مختتٌم الٌتتوم الواحتتد ي وتتمٌتتز  شتتراؾ رٌتتادة مؤهلتتة يوتتمثتتل المخٌمتتات المدرمتتٌة يتتً بال

  2المخٌمات المدرمٌة ب نما توير بٌئة مثالٌة لممارمة حٌاة الجماعة"

"الحؽٌرة طوال الٌوم  ما تعمل على تنمٌة العال ات اانمانٌة حٌج ٌعٌش األطفال يً عال ات وثٌقتة يٌمتا 

خططتتون بتترامجمم وٌتعلمتتون المنايمتتة بٌتتنممي ومتتع الجماعتتات االختترىي وٌواجمتتون مشتتا لمم ب نفمتتمم وٌ

وتحمل الممئولٌةي  ما  نمم ٌمترون بخبترات احت تاك مباشتر وتعمتل هتذه الطرٌقتة الوا عٌتة علتى ان ٌ تون 

التعلٌم مشو ا ومحببا ومن خالله ٌمتطٌع األطفال ان ٌتوحلوا الى مفاهٌم جدٌتدة  متا ان برنتامج المعمت ر 

اء المختٌم بحٌتج ٌتؤدي التى تؽٌتر يتً المفتاهٌم واالتجاهتتات ٌعتبتر هتو  تل شتً ٌم تن ان ٌحتدج للطفتل أثنتت

 2وبالتالً الملوك"

 النواحً السلوكٌة: 2-1-3

هً عبارة عن مفموم اجتماعً ٌتعلق بماهٌة األشٌاء ونظرة الجماعات والمجتمعات  لٌما ي وهً      

امات تجاه األشٌاء او تش ل جزء من ثقاية الفرد والمجتمع من خالل المؤشرات لبعض االتجاهات واالهتم

                                                           
 www.google.com شبكة املعلومات الدولية: 1
 .15ص ، 1982، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،االدرن -، عمان1،ط اللعب سيكولوجيةالميسر في امحد ومرعي توفيق:  بلقيس 2
 44،ص  1993، اإلسكندرية ، دار املعارف ،  إدارة المعسكرات الحديثةهتاين عبد السالم حممد:  3
 .45،ص مصدر سبق ذكره  هتاين عبد السالم حممد:  4
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الموا ؾ وهً  د ت ون عامة او خاحة بفئة معٌنة لشرٌحة محددة وهً عبارة عن تنظٌمات معقدة ألح ام 

عقلٌة انفعالٌة معممة نحو األشخاص او األشٌاء او المعانً مواء  ان التفضٌل ناشئا عن هذه التقدٌرات 

 ر هذه التقدٌرات على أماس المجتمع والبٌئة  .المتفاوتة حرٌحا او ضمنٌا ي وانه من المم ن ان نتحو

 خصائص القٌم السلوكٌة:

 ان القٌم هً م تمبة ولٌمت يطرٌة . -8

 تمثل القٌم الجانب المرؼوب يً المجتمع . -4

 تعد القٌم احد محددات الملوك المممة . -2

يمً تختلؾ من يرد الى آخر ومن زمن الى آخر ومن م ان الى آخر ومن ثقاية  تعد القٌم نمبٌة ي -2

 . 8الى أخرى

 :2هٌكلٌة التطور المطلوب فً مراحل المدرسة االبتدائٌة 2-1-4

منة ٌ ون الفرد محور التطور للتربٌة البدنٌةي وال بد من 84يً مرحلة ما  بل البلوغ الى تحت        

وضع التطبٌقي وٌختلؾ التر ٌز من مرحلة  لى أخرى بحمب النضج. يجمم وضع األهداؾ جمٌعما يً م

 منة  ذ ٌشمل أن التعلٌم والممارمة ثالثة أهداؾ هً :84الفرد هو أهم شًء من المٌالد حتى من 

 )المدؾ الححً والبدنً( تطور األجمزة الحٌوٌة الداخلٌة للجمم وتنمٌة الطا ات والقدرات .  -8

 )المـدؾ الممـاري( األمامٌة وامتخدام الجمم . الممارات -4

الخبرات التعلٌمٌة المؤدٌة الى معرية الظروؾ والعوامل المؤثرة يً الجمم ويممماي و ذلك معريـة  -2

 )المـدؾ الملو ً( الممارمات التً تماعد على تطوٌر ححة الفرد و وته يً حٌاته الٌومٌة.

ن الحؾ األول  لى الثالج ٌتم التخطٌط لمما بتخحٌص ححة واحدة  ذ ان طالب المرحلة االبتدائٌة م     

 /د(  ن أم ن وال بد من أن ٌ ون التر ٌز التعلٌمً على األهداؾ الثالثة اآلتٌة:21ٌومٌا )

 ان ٌنمً التلمٌذ ححته و فاٌته البدنٌة من خالل النشاط البدنـً والرٌاضـً .  -8

 تم نه من التعامل مع جممه ب فاٌة وأمان ب ل نشاط. أن ٌنمً التلمٌذ ممارته الحر ٌة التً -4

 أن ٌنمً التلمٌذ النواحً الملو ٌة الالزمة لمشار ة ناجحة يً النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة. -2

 وٌ ون التر ٌز منحبا على المدؾ الثالج وهو : تنمٌة النواحً الملو ٌة . 

 و اآلتً:وان احتٌاجات المتعلم فً هذه المرحلة تكون على النح

 مدة زمنٌة ٌومٌة لممارمة النشاطات البدنٌة. -8

                                                           
 .127،ص 1999عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،، مبادئ القياس والتقويم في التربيةزكريا حممد الظاهري واخرون : 2
 . 68، ص3991 عمان ، أربد ، دار الفرقان ،  ،مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق :محمدالسيد محمد علي ألديري و علي  2
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 ممـارات حر ٌـة أمامٌــة ومتنوعـة. -4

 ممارمات م ثفة لممارات اادراك الحر ـً. -2

 تنوٌع يً النشاطات مع يترات راحـة  ثٌرة . -2

 م ان وامع يً الملعب . -2

 تعاطؾي ومدحي وتشجٌع من ال بار . -2

 عة  در اام ان .الت ٌؾ مع المجمو -1

 خبرات ناجحة وشعـور باانجـاز . -1

 الدراسات المشابهة 2-2

 .8أوال: دراسة إٌمان سالم محفوظ وهدى إبراهٌم بشٌر

 دور المعم رات يً التنشئة الثقايٌة لطفل الروضة. عنوان الدراسة:

 المنمج التجرٌبً. نوع المنهج/

يو د  8111أجرٌت الدرامة على أطفال الروضة النموذجٌة ب لٌة رٌاض األطفال باام ندرٌة عام  العٌنة/

( طفل وطفلة هم  ل أطفال الروضة الذٌن تتراوح أعمارهم 22تم اختٌار عٌنة الدرامة عمدٌا وعددها )

المعم رات  أطفال لعدم انتظاممم يً برامج 2 ناج( و د تم امتبعاد  44ذ ور ي  82منوات ) 2-2من 

 من ااناج(. 41من الذ ور ي  81طفل وطفلة متضمنة ) 21وأحبحت العٌنة االمامٌة 

 هدف البحث:

منوات يً الجوانب الثقايٌة  2-2التعرؾ على دور المعم رات يً التنشئة الثقايٌة لطفل الروضة من 

 المختلفة )الدٌنٌةي االجتماعٌةي الححٌةي الوطنٌة(.

 نتائج البحث:

 رات الٌوم الواحد على تنمٌة التنشئة الثقايٌة لطفل الروضة من الناحٌة المعريٌة يً مختلؾ تعمل معم

 الجوانب الثقايٌة )الدٌنٌةي االجتماعٌةي الححٌةي الوطنٌة(.

 منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة -3

القبلً امتخدم الباحج المنمج التجرٌبً على مجموعة واحدة بامتخدام القٌاس منهج البحث:  3-1

 والقٌاس البعدي.

                                                           
 .85،151،ص  مصدر سبق ذكرهإميان سامل حمفوظ وهدى إبراهيم بشري:  1
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( مدارس ابتدائٌة للبنات يً محايظة القادمٌة وهً ) مدرمة 2أجرٌت الدرامة على ) عٌنة البحث: 3-2

( طالبة من 21الطٌباتي ومدرمة الممناوٌةي ومدرمة نابلسي ومدرمة المؤمنات( و انت عٌنة البحج )

 ( طالبة من  ل مدرمة.82الحؾ الثالج االبتدائً بوا ع )

 االدوات والوسائل المستخدمة فً البحث: 3-3

المجال االجتماعً ي المجال  عداد امتمارات امتبٌان لقٌاس النواحً الملو ٌة يً المجاالت المختلفة ) .8

 .الححً ي مجال الثقة بالنفس ي المجال التعاونً(

 برامج مقترحة لأللعاب التريٌمٌة. .4

 برنامج مقترح لمخٌم الٌوم الواحد. .2

 االستطالعٌة: التجربة 3-4

( طالبات من  ل مدرمة من خارج عٌنة البحجي حٌج 2تم تطبٌق مقٌاس النواحً الملو ٌة على )     

أعطى الباحج أداة القٌاس الى معلمات التربٌة الرٌاضٌة من  ل مدرمة بااجابة على المقٌاس من خالل 

 لإلؼراض اآلتٌة: مالحظة الطالبات بحورة د ٌقة خالل يترة اللعب الحر والدروس وذلك

 معرية مدى وضوح تعلٌمات المقٌاس. .8

 معرية وضوح عبارات المقٌاس ويمم المعلمات لما. .4

 الحعوبات التً تواجما المعلمات عند ااجابة على يقرات المقٌاس. .2

 معرية الو ت التً الذي تمتؽر ه  ل معلمة يً ااجابة على يقرات المقٌاس. .2

 معرية األمس العلمٌة للمقٌاس. .2

 إجراءات البحث المٌدانٌة: 3-5

 القٌاس القبلً: 3-5-1

 4/8/4182شرع الباحج بتطبٌق أداة  ٌاس النواحً الملو ٌة لدى طالبات المدارس االبتدائٌة بتارٌخ      

ٌوم األحد ي حٌج  ام الباحج بإعطاء نمخة  2/8/4182ٌوم األربعاء وتم االنتماء من عملٌة القٌاس بتارٌخ 

لملو ٌة ل ل طالبة الى معلمة التربٌة الرٌاضٌة باعتبارها القرٌبة عن ملوك وحر ات لمقٌاس النواحً ا

 الطالبات خالل الدرس. 

 تطبٌق برنامج األلعاب الترفٌهٌة: 3-5-2

  ام الباحج بتطبٌق برنامج األلعاب التريٌمٌة على طالبات المدارس االبتدائٌة  ما ٌلً:      

 .( أمبوع82مدة تنفٌذ البرنامج  ) -
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 ( وحدة تعلٌمٌة أي بوا ع وحدة تعلٌمٌة ل ل أمبوع.82عدد الوحدات  )  -

 ( د ٌقة.21زمن الوحدة التعلٌمٌة ) -

تنفذ الوحدة التعلٌمٌة خالل درس التربٌة الرٌاضٌة يً ماحات المتدارس الخاحتة بعٌنتة البحتج يو تان  -

بتدائٌتة يتً المجتاالت المختلفتة الؽرض من البرنامج هو تنمٌة النواحً المتلو ٌة لتدى طالبتات المتدارس اال

 .المجال االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس ي المجال التعاونً()

 :8( العاب تريٌمٌة على طالبات عٌنة البحج وهذه األلعاب ه2ًحٌج  ام الباحج بتطبٌق )

 : القفز من يوق الحبل  اســـم اللعبة 

 حبل _  رة األدوات المستخدمة :

 : تروٌحً الغـــــــرض

ٌقمم الطالب  لى مجموعتٌن على ش ل دائرة وٌقوم المعلم بتمرٌر حبل مربوط به  رة من  :شرح اللعبة

 تحت الطالب والذي تلممه ال رة ٌخرج من اللعبة

 : المجموعة التً تبقى أطول يترة زمنٌةتحدٌد الفائز

 : الشب ة  اســـم اللعبة 

 تروٌحً الغـــــــرض :

القبض علٌة  اللعبة بقرعة والطالب الذي ٌفوز بالقرعة هو ٌممك الطالب و ل العب ٌتم تبدأ: اللعبةشرح 

معمم وهو متشابك األٌدي أٌضا  ٌماند األول ول ن وهم متشاب ٌن األٌدي وعندما ٌمم ون الثالج ٌقؾ

 .العب وه ذا تمتمر الشب ة يً االتماع حتى ٌبقى آخر

 ال تنفحل عن بعضما ٌجب على الشب ة أن الشروط :

 : 2معركة األكتاف اســـم اللعبة  

 تروٌحً الغـــــــرض :

ٌقمم الطالب  لى ثالج مجموعات  ل مجموعة يً دائرة من الدوائر الثالثة الموجودة يً : شرح اللعبة

ٌتنايس واللعبة هً عبارة عن تدايع باأل تاؾ ٌتم من خاللما تحفٌة ا وي طالبان , ثم  ملعب  رة الملة

 على المر ز األول هذان الالعبان

 آخر طالب ٌبقى :تحدٌد الفائز

                                                           
8
 .84ي ص2003ي اام ندرٌة ي  2ي ط خبرات فً األلعاب للصغار والكبارألٌن ودٌع يرج :  
4
 .22ي ص1965ي بٌروت ي دار العلم للمالٌٌن ي  1ي ط األلعاب الصغٌرةحمن عبد الجواد :  
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 اسم اللعبة: نفـخ البــالون 

ٌعطً الالعب المشارك بالون وٌطلب منه أن ٌضع ٌدٌه خلؾ ظمره وال ٌمتعٌن بمما بعد  -: شرح اللعبة

نفس الو ت و ذلك عندما ذلك ي ثم ٌطلب منه أن ٌنفخ البالون حتى ٌنفجر وٌشترط أنة تلعب  ل الفرق يً 

 تنفلت البالونة من يمه ٌخرج الالعب .

  من تنفجر البالونة منه أوال عند انتماء الو ت ٌنظر  لى أ بر بالونه ممتلئةتحدٌد الفائز 

 . :  مٌة من البالونات األدوات المطلوبة

 8اسم اللعبة: عـقـــارب الساعة 

( وٌختار  ل يرٌق ثالثة من 84-8حة يٌما األر ام من )ترمم ماعة دائرٌة على أرض الما -: شرح اللعبة

أيراده ٌمثلون الماعات والد ائق والثوانً مثال الماعة المابعة وخمس وعشرون د ٌقة وثالثون ثانٌة وعلى 

الفرٌق أن ٌحدد الماعة بالو وؾ علٌما  ما ٌجب أن تشٌر الماعة التً حددها المشرؾ وٌم ن ت رارها 

 . لذي ٌنجز المممة ب مرع و تعدة مرات والفائز ا

 4اسم اللعبة : هنا وهناك  

 الغرض: تروٌحً.

 .  طع من ال رتوناألدوات : 

وضع عدة  طع متن ال رتتون أو المتجاد أو رمتم دوائتر أو متا شتابه يتً األرض وٌتــتـوزع  : شرح اللعبة

األطفال يً الماحة وعند مماع حوت الحفارة ٌمشون حول هذه الدوائر أو  طع ال رتتون بعتدة اتجاهتات 

 وعند مماع الحفارة مرة أخرى ٌقؾ  ل واحدة منمم على  طعة. 

 برنامج المخٌمات الكشفٌة: 3-5-3

حدد الباحج المدؾ العام من برنامج المخٌمات ال شفٌة وهو التنشئة االجتماعٌة ب اية جوانبمتا لطالبتة       

المدرمة االبتدائٌة عن طرٌق تنمٌة المعارؾ والمعلومتات االجتماعٌتة وتشت ٌل المتلوك المترتبط بمتا ومتن 

 وهً: خالل المدؾ العام تم تحدٌد هدؾ خاص ٌمثل المجاالت الملو ٌة المختلفة

 تنمٌة المجال االجتماعً لدى طالبات المدارس االبتدائٌة. -

 تنمٌة المجال الححً لدى طالبات المدارس االبتدائٌة. -

 تنمٌة مجال الثقة بالنفس لدى طالبات المدارس االبتدائٌة. -

                                                           
8
 .21ي ص 2000ي عمان ي دار الشروق ي  1ي ط : العاب الحركةرٌمان خرٌبط مجٌد  
4
 . 54، ص1981الرٌاضٌة يي جامعة الموحل ي  لٌة التربٌة  األلعاب الصغٌرة ــامل عبــد المنعم ي ودٌع ٌامٌن :  
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 تنمٌة المجال التعاونً لدى طالبات المدارس االبتدائٌة. -

رجوع الى المراجع العلمٌة الخاحة بالتنشئة االجتماعٌة عامة و د تم تحدٌد هذه المجاالت بعد ال      

 وتنشئة الطفل خاحة.

و د حمم الباحج برنامج لمخٌم الٌوم الواحد ل ل هدؾ من األهداؾ المابقة  ل منمما ٌ مل وٌؤ د       

حٌج ان النواحً الملو ٌة المختلفة  لما مرتبطة  األخر مع امتمرار الت  ٌد على با ً األهداؾ يوه ذا

 ارتباطا وثٌقا وٌؤثر  ل منما يً التنشئة االجتماعٌة لطالبة المدرمة االبتدائٌة.

 التجربة الرئٌسٌة: 3-5-4

ٌوم االثنٌني بعد االنتماء من االختبار القبلً  1/8/4182 ام الباحج بتطبٌق التجربة الرئٌمٌة بتارٌخ       

وتضمنت التجربة تطبٌق برنامج األلعاب التروٌحٌة علتى عٌنتة البحتج ختالل درس التربٌتة الرٌاضتٌة متن 

احً المتلو ٌة يتً المجتاالت المختلفتة  بل الباحج ي و ذلك تطبٌق برنامج المخٌم للٌتوم الواحتد للتنمٌتة النتو

 .المجال االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس ي المجال التعاونً()

 القٌاس البعدي: 3-5-5

تم  جراء القٌاس البعدي لعٌنتة البحتج بعتد االنتمتاء متن تطبٌتق برنتامج األلعتاب التروٌحٌتة وبرنتامج        

ه التذي تتم بته  جتراء القٌتاس القبلتً أي توزٌتع امتتمارة ل تل طالبتة التى مخٌم الٌوم الواحد وباألمتلوب نفمت

 ٌوم األحد. 48/2/4182معلمة التربٌة الرٌاضٌة لإلجابة علٌه بتارٌخ 

 األسس العلمٌة للمقٌاس: 3-6

 تم  ٌجاد المعامالت العلمٌة للمقٌاس و ما ٌلً :      

 : متن الخبتراء والمختحتٌن للت  تد متن تم عرض المقٌاس بمختلؾ مجاالته علتى مجموعتة  الصدق

 حالحٌة تطبٌقه على أيراد عٌنة البحج و د أشارة أرائمم على حالحٌة امتخدام المقٌاس* .

 : ٌقحد بثبات االختبار )مدى الد ة أو االتفاق أو االتماق التذي ٌقتٌس بته االختبتار الظتاهرة  الثبات

 8التً وضع من اجلما(

                                                           
 الخبراء والمختصٌن*اسماء 

 جامعة بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، االختبارات والقٌاس  ، أ. د محمد جاسم الٌاسري -1
 جامعة ذي قار –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، اختبارات وقٌاس  ، أ . د محسن علً السعداوي -2
 جامعة بابل–كلٌة التربٌة ، علم النفس التربوي  ألطرٌحً،ا.د فاهم  -3
 جامعة بابل –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، علم النفس الرٌاضً  ،. م . د ٌاسٌن علوان التمٌمًأ  -4
 جامعة الكوفة –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، علم نفس تربوي ، أ . م . د فاضل المٌالً  -5
 جامعة القادسٌة   –كلٌة التربٌة، علم النفس التربوي ،أ . م . د كرٌم فخري هالل  -6
 جامعة ذي قار –اختبارات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، علم النفس رٌاضً ، مان عكاب الجنابً ا.م.د سل -7
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طبٌتتق المقٌتتاس ومتتن ثتتم  عتتادة تطبٌقتته وذلتتك علتتى عٌنتتة التجربتتة تتتم  ٌجتتاد الثبتتات عتتن طرٌتتق تو     

االمتطالعٌة وبعد أمبوعٌن تقرٌبا ي وتحت نفتس الظتروؾ ي حٌتج بلتػ معامتل االرتبتاط لمقٌتاس النتواحً 

( 18ي1( وهو ٌمثل ثبات المقٌاس أما حدق المقٌتاس بلتػ )ومقٌتاس االمتتجابة االنفعالٌتة )1.12الملو ٌة )

 مقٌامٌن على درجة عالٌة من الثبات .مما ٌدل على ان ال

 الوسائل اإلحصائٌة : 3-7

 امتعمل الباحج الومائل ااححائٌة اآلتٌة :

 الومط الحمابً .                      -8

 االنحراؾ المعٌاري.     -4

 معامل االرتباط البمٌط )بٌرمون(. -2

 (T اختبار ) -5

 اختبار )ت( للعينات المستقلة المتساوية العدد  -4

 (3)اختبار )ت( اإلحصائي لداللة الفروق بين وسطين حسابيين لعينتين مرتبطين .  -6

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها -4

 عرض النتائج وتحلٌلها: 4-1

 (1جدول )

ٌوضح األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة )ت( المحسوبة وقٌمة )ت( الجدولٌة لعٌنة 

 اس البعدي الختبار النواحً السلوكٌة فً المجاالت المختلفةالبحث للقٌاس القبلً والقٌ

 المعامالت اإلحصائٌة

 

 المتغٌرات

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

 المحسوبة Tقٌمة

 T قٌمة

 نوع الداللة الجدولٌة
 ع±  س   ع±  س  

  14.72 5.22 1.31 5.35 2.17 المجال االجتماعً

4 

 

 معنوي

 معنوي 12.41 .5.1 1..1 5.14 2.25 المجال الصحً

 معنوي 1...1 .5.5 1.56 5.32 5..1 المجال التعاونً

 معنوي 15.36 5.53 1.23 5.12 .1.4 مجال الثقة بالنفس

 (5.55عند مستوى داللة ) 51=  1 – 65=  1 –درجة الحرٌة = ن 

                                                           
 . 821ي ص  المحدر المابقمعد الدٌن ابو الفتوح الشرنوبً؛  (1)
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البعدي حٌج  ان الومط ( ٌبٌن ان هنالك يروق معنوٌة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس 8من خالل الجدول )

( ي والومط الحمابً للمجال الححً 1.22( وانحراؾ معٌاري )4.81الحمابً للمجال االجتماعً )

( وانحراؾ معٌاري 8.12( ي أما الومط الحمابً للمجال التعاونً )1.82( وبانحراؾ معٌاري )4.42)

( هذا بالنمبة 1.84حراؾ معٌاري )( وان8.21( ي أما مجال الثقة بالنفس يقد  ان الومط الحمابً )1.24)

( وانحراؾ معٌاري 8.21للقٌاس القبلً ي أما القٌاس البعدي حٌج  ان الومط للمجال االجتماعً )

( ي أما 8.12( وبانحراؾ معٌاري )8.11( ي و ذلك الومط الحمابً للمجال الححً يقد  ان )1.44)

( ي والومط الحمابً لمجال الثقة 1.11ٌاري )( وبانحراؾ مع8.12الومط الحمابً للمجال التعاونً يمو )

المحموبة لجمٌع المجاالت ا بر من القٌمة  T( وبما ان  ٌمة 1.12( وانحرايما المعٌاري )8.42بالنفس )

( عند ممتوى داللة 21الجدولٌة  ذن هنالك يروق معنوٌة ذات داللة  ححائٌة حٌج  انت درجة الحرٌة )

(1.12.) 

 مناقشة النتائج: 4-2

( وجود يروق ذات داللة  ححائٌة بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي لحالل 8أظمرت نتائج جدول )     

القٌاس البعدي وذلك للعٌنة   ل يً اختبار الناحٌة الملو ٌة للمجاالت المختلفة )المجال االجتماعً ي 

الى ان طالبات المدارس المجال الححً ي المجال التعاونً ي مجال الثقة بالنفس(. وٌعزو الباحج ذلك 

االبتدائٌة لدٌمن الرؼبة أ ثر يً الحر ة واللعب الذي ٌتمٌز بالمنايمة والعاب المطاردة الى ؼٌر ذلك من 

األلعاب التنايمٌة ي يضال عن ذلك احتواء برنامج األلعاب التريٌمٌة على مجموعة منوعة من هذه األلعاب 

عٌة اتجاه تنفٌذ هذه األلعاب .  و ذلك ما تضمنه برنامج جعل الطالبات لدٌمن الرؼبة والحماس والداي

األلعاب التريٌمٌة من العاب محببة الى نفوس الطالبات التً  ان لما األثر الواضل وال بٌر يً تنمٌة 

النواحً الملو ٌة ي وتتفق هذه النتائج مع ما أشار  لٌه )محمد وعاٌدة( الى ان " البنات تفضلن اللعب 

وتشٌر )لٌلى ٌومؾ( " الى ان ااناج  8ب الخاحة بالتدبٌر المنزلً واأللعاب االجتماعٌة "بالدمى واأللعا

تفضل أنواع اللعب التً تؽلب علٌما التمثٌل مثل لعب ت وٌن األمرة والعاب العرائس وامتخدام االدوات 

 4المنزلٌة ي  ما  نما ال تتقٌد بالعاب المنايمة وباأللعاب التً تتطلب مجمودا و وة "

وان هذه النتائج تشٌر الى الت ثٌر االٌجابً والفعال لبرنامج األلعاب التريٌمٌة يً ا تماب ااناج      

الممارات الالزمة للتفاعل االجتماعً وتنمٌتما بش ل مجدي من خالل التنوع واالنتقال بٌن هذه األلعاب 

 ات اجتماعٌة ناجحة عن طرٌقمم التً أدت الى تحقٌق  در معقول من االتحال باآلخرٌن ي و  امة عال

                                                           
 .65، ص 2551، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  2، ط الترويح بين النظرية والتطبيقحممد امحد أحلمامي، وعايدة عبد العزيز مصطفى :  1
 .144، ص 1962، القاهرة ، مكتبة االجنلو ، 2، ط سيكولوجية اللعب والتربية الرياضيةليلى يوسف :  2
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يضال عن التبادل الممتمر والفعال لتنوع األدوار يً األلعاب بما ٌتنامب مع  ابلٌات طالبة المدرمة 

الى ضرورة التر ٌز على برنامج متنوع وأنماط مختلفة ولٌس على ائٌةيحٌج ٌشٌر)وجٌه محجوب( "االبتد

 8الطفل الخٌالٌة ومحب االنفعاالت الملبٌة الم بوتة " نمط واحد على ان ٌ ون البرنامج هو  شباع حاجة

 المالئم.المرحلة االبتدائٌة ٌحتاج الى يرص عدٌدة للعب والرٌاضة  ً ٌختار منما يً   الن الطفل وخاحة

وان ا تماب النواحً الملو ٌة ٌتحقق أٌضا وبحورة مباشرة من خالل المخٌمات ال شفٌة المادية       

طفال ي حٌج توير هذه المخٌمات ال شفٌة خبرات ملو ٌة وتعلٌمٌة خال ة من خالل والمعدة خحٌحا لأل

الحٌاة الجماعٌة على مجموعة من األ ران وهً تمتخدم لذلك الموارد المتاحة يً البٌئة المحٌطة بطرٌقة 

مبمطة ل ً تماهم بش ل  بٌر يً النمو والتنشئة االجتماعٌة وهً خبرة ممتمرة تحت  شراؾ  ٌادة 

مدربة. " يالطفل من خالل خبراته يً المخٌم ٌجمع معاريه ومعلوماته من خالل برنامج المخٌم وأٌضا من 

خالل التعود على العادات الححٌة مواء يً الؽذاء او الملبس او التعامل مع النفس او مع اآلخرٌن ومع 

للطفل أثناء المخٌم المدرمً القائمٌن على المخٌم ي حٌج ٌعتبر برنامج المخٌم هو  ل شً ٌم ن ان ٌحدج 

بحج ٌؤدي الى تؽٌٌر المفاهٌم واالتجاهات وبالتالً الملوك ي ومعنى ذلك ان المخٌم ٌعتبر معمل تربوي 

 .4ٌتعلم يٌه الطفل أولى تجاربه مع الطبٌعة ومع زمالئه ومعلمٌه "

عٌة التً تبرز طا اتمم وبحورة عامة يان طالبة المدرمة االبتدائٌة يً حاجة الى التنشئة االجتما     

اابداعٌة وتنمً  دراتمم وت مبمم الممارات العلمٌة من خالل أنشطة اللعب المحببة  لٌمم و د ٌرجع هذا 

الى ان الطالبة يً هذه المرحلة تتجه نحو التخلص من حالة التمر ز حول الذات وتنمو لدٌما القدرة على 

ل المدرمة  بٌئة اجتماعٌة تلعب دورا هاما يً تعمٌق يمم وجمه نظر اآلخرٌن والعمل التعاونً من خال

هذا التفاعل االجتماعً وتماعد على ا تماب العدٌد من الحقائق واألي ار والمعاٌٌر االجتماعٌة المائدة يً 

المجتمع وٌحبل توجٌه الطفلة نحو تعاٌش اجتماعً ناضج حتى تتم ن من االندماج وتشرب العادات 

م ن تحقٌقه من خالل األنظمة التقلٌدٌة والتً تجلس يٌما الطفلة بجوار اآلخرٌن أثناء والقٌم وهذا األمر ال ٌ

الدرس و نما ٌتو ؾ على تويٌر جو ٌتمم بالثقة واالحترام المتبادل و شاعة جو من التعاون والتلقائٌة 

ا ٌ فل تنظٌم تمارس يٌه العال ات الحرة الوا عٌة التً تتواءم يٌما حقوق وواجبات  ل شخص مع األخر بم

ومن خالل برامج األلعاب التريٌمٌة وبرنامج المخٌم ال شفً بمختلؾ أهدايما   وت حٌل العادات االجتماعٌة

) االجتماعٌةي الححٌة ي التعاونٌة ي الثقة بالنفس ( حاول الباحج العمل على تحقٌق هذا الترابط وذلك من 

بعدة أمالٌب خالل احتٌاجات الطفلة وحقو ما يً التنشئة وأٌضا مراعاة يعالٌات ا تمابما للنواحً الملو ٌة 

                                                           
 .118،ص  1987، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،  2، ج علم الحركة والتطور الحركي منذ الوالدة حتى سن الشيخوخةوجيه حمجوب :  1
 .36ص ، مصدر سبق ذكرههتاين عبد السالم حممد:  2
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أهمما ) التقلٌد والمحا اة ي ااٌحاء ي القدوة ي الثواب والعقاب ( "حٌج ان الطفلة يً هذا المن ت ون يً 

 8حاجة الى نماذج من الحٌاة تحقق يٌما ذاتما وت مب يٌما  وة داخلٌة ذاتٌة يً ملو ما مع المجتمع"

 االستنتاجات والتوصٌات -5    

 االستنتاجات: 5-1

برنامج األلعاب التريٌمٌة الممتخدم يً البحج يً تنمٌة النواحً الملو ٌة لدى طالبات المدرمة أممم  .8

 االبتدائٌة.

 ن برنامج األلعاب التريٌمٌة المقترح جعل عٌنة البحج ترتقً  لى األيضل يً مجاالت مختلفة وأهمما  .4

فس  ذ دلت النتائج على حدوج المجال االجتماعً والمجال الححً والمجال التعاونً ومجال الثقة بالن

 تطورات  ثٌرة يً  درات التالمذةي وهذا ما ٌحقق يرضٌة البحج.

تعاون معلمة التربٌة الرٌاضٌة وتفممما للموضوع ومواحلتما للتدرٌس بمذا األمتلوب واهتماممتا بته متاعد  .2

ى طالبتات الحتؾ  ثٌرا علتى ان ٌ تون لأللعتاب التريٌمٌتة تت ثٌر اٌجتابً يتً تطتوٌر النتواحً المتلو ٌة لتد

 الثالج للمرحلة االبتدائٌة.

ٌعمل مخٌم الٌوم الواحد على تنمٌة التنشئة االجتماعٌة لطالبة المدرمة االبتدائٌة من الناحٌة الملو ٌة يً  .2

 مختلؾ المجاالت ) المجال االجتماعً ي المجال الححً ي المجال التعاونً ي مجال الثقة بالنفس (.

ٌن الطالبات والقائمٌن على المختٌم ال شتفً حٌتج أدى ذلتك التى تطتوٌر الناحٌتة ت وٌن عال ة طٌبة وجٌدة ب .2

 الملو ٌة ل ل طالبة .

 التوصٌات : 5-2

التنوع بامتخدام األلعاب التريٌمٌة مع امتثمار االدوات المتاحة يً تنفٌذ هذه األلعاب بما ٌجذب انتباه  .8

 األطفال وٌحثمم اظمار امتعداداتمم ومٌولمم.

من البدائل التً تم اعتمادها يً البحج خالل درس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االبتدائٌة  در  االمتفادة .4

 اام ان يً حالة عدم وجود تجمٌزات رٌاضٌة لدى المدرمة.

امتخدام مقٌاس النواحً الملو ٌة بمختلؾ مجاالته والمعد من  بل الباحج للعاملٌن والممتمٌن يً مجال  .2

 تعرؾ على ممتوى الناحٌة الملو ٌة للطفل العرا ً.تنشئة الطفل وتربٌته لل

                                                           
ص ،  1998، ديسمرب  35، دراسة ميدانية الجتاهات معلمات رياض األطفال ، جملة كلية الرتبية ، اجمللد التاسع ، العدد  تحديات وإبعاد تنشئة الطفل العربيعبد املنعم حممد :  1

61. 
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تطوٌر برامج  عداد معلم التربٌة الرٌاضٌة وأٌضا معلم المدرمة االبتدائٌة بال لٌات واأل مام المتخححة  .2

 بحٌج ٌتم تضمٌنما ألهمٌة المخٌمات ال شفٌة المادية ب ل أنواعما وأٌضا أمس وضع هذا البرنامج.

مة المخٌمات المخططة والمادية تحت  ٌادات متخححة للمراحل المنٌة المختلفة ي ٌجب ان تمتم الدولة بإ ا .2

 وذلك عن طرٌق تويٌر اام انات المادٌة والم انٌة ا امة مثل هذه المخٌمات.

 ٌجب االهتمام بالمخٌمات المدرمٌة ووضعما ضمن المناهج االمامٌة بالمدارس يً المراحل التعلٌمٌة. .2

 المصادر

  4112ي اام ندرٌةي 2يرج : خبرات يً األلعاب للحؽار وال بار ي طألٌن ودٌع . 

  ٌمان مالم محفوظ وهدى  براهٌم بشٌر: دور المعم رات يً التنشئة الثقايٌة لطفل الروضةي جامعة 

 .4118اام ندرٌةي  لٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ي 

 االدرني دار الفر ان للنشر  -ي عمان8بلقٌس احمد ومرعً تويٌق: المٌمر يً مٌ ولوجٌة اللعب يط

 .8114والتوزٌع ي

  8112تمانً عبد المالم محمد:  دارة المعم رات الحدٌثة ي اام ندرٌة ي دار المعارؾ ي. 

 8122ي بٌروت ي دار العلم للمالٌٌن ي 1حمن عبد الجواد : األلعاب الحؽٌرة ي ط. 

 4111الشروق ي  ي عمان ي دار 1رٌمان خرٌبط مجٌد : العاب الحر ة ي ط. 

  ز رٌا محمد الظاهري واخرون : مبادئ القٌاس والتقوٌم يً التربٌة يعمان يم تبة دار الثقاية للنشر

 .8111والتوزٌع ي

 :شب ة المعلومات الدولٌة www.google.com  

 8111يبٌروت ي دار الجبلي  8شفٌق يالح حمان : أمامٌات علم النفس التطوري ي ط. 

 عم وودٌع ٌامٌن الت رٌتً: األلعاب الحؽٌرة يجامعة الموحل يدار ال تب للطباعة حالل  امل عبد المن

 .8118والنشر ي

  4111ي 21عبد الح ٌم الملوم: مٌ ولوجٌة اللعب عند األطفال ي مجلة النب ي العدد. 

 8112عبد الفتاح   امٌلٌا: العالج النفمً الجماعً لألطفال ي القاهرة ي م تبة النمضة المحرٌة ي. 

  عبد المنعم محمد : تحدٌات و بعاد تنشئة الطفل العربً ي درامة مٌدانٌة التجاهات معلمات رٌاض

 .8111ي دٌممبر  22األطفال ي مجلة  لٌة التربٌة ي المجلد التامع ي العدد 

  علً الدٌريي المٌد محمد علً محمد: مناهج التربٌة الرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقي عمان ي أربد ي دار

 .8112فر ان ي  ال
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  8111يرج عناٌات محمد: دلٌل مدرس التربٌة الرٌاضٌة ي القاهرةي دار الف ر العربً ي. 

 8118يالموحل ي  لٌة التربٌة الرٌاضٌة  ــامل عبــد المنعم ي ودٌع ٌامٌن : األلعاب الحؽٌرة ي جامعة . 

 8124 تبة االنجلو يي القاهرة ي م 4لٌلى ٌومؾ : مٌ ولوجٌة اللعب والتربٌة الرٌاضٌة ي ط. 

 ي القاهرة ي  4محمد احمد ألحمامًي وعاٌدة عبد العزٌز محطفى : التروٌل بٌن النظرٌة والتطبٌق ي ط

 .4118مر ز ال تاب للنشر ي 

  ,ًمحمد حمن عالوي و محمد نحر الدٌن رضوان: القٌاس يً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاض

 .4111, القاهرة , دار الف ر العربً , 4ط

 ي الموحل يمدٌرٌة دار ال تب للطباعة 2محمد محمود الحاج  امم: تارٌخ طب األطفال عند العربي ط

 .8111والنشر ي جامعة الموحلي 

 ي بؽداد ي مطبعة  4وجٌه محجوب : علم الحر ة والتطور الحر ً منذ الوالدة حتى من الشٌخوخة ي ج

 .8111جامعة بؽداد ي 

 حلٌلٌة لطبٌعة العال ة بٌن اللعب وت ثٌره يً شخحٌة أطفال المادمة ي ولٌد احمد المحري: درامة ت

 .8111األردن يمجلة )المعلم/الطالب(ي العدد الثانً ي دائرة التربٌة والتعلٌم ي  -عمان

 المالحق

 بمم هللا الرحمن الرحٌم 

 مقٌاس النواحً الملو ٌة ألطفال المدارس االبتدائٌة 

 حضرة المربٌة الفاضلة...

اثر امتخدام بعض األلعاب التريٌمٌة والمخٌمات ال شفٌة يً يً نٌة الباحج درامة بحثه الموموم )      
لقٌاس النواحً الملو ٌة   بناء النواحً الملو ٌة المرتبطة بالتنشئة االجتماعٌة ألطفال المدارس االبتدائٌة

المقٌاس الذي ٌحتوي على مجموعة من لدى أطفال المدارس االبتدائٌة ي ولمذا الؽرض يقد تم  عداد هذا 
المجاالت من اهم هذه المجاالت هً ) المجال االجتماعً ي المجال الححً ي مجال الثقة بالنفس ي المجال 
التعاونً ( التً تمثل أنواعا من الملوك االٌجابً والملبً لقٌاس النواحً الملو ٌة.وبما انك الممئولة عن 

األطفال يال شك انك  ادرة من خالل خبرتك ومالحظتك لمم ان تقومً تعلٌم ورعاٌة هذه المجموعة من 
بتحدٌد مدى ظمور أنواع الملوك الواردة يً جمٌع يقرات المقٌاس عند  ل طفل من األطفال يً هذه 
المجموعة .  يمثال  ذا أردنا ااجابة عن الفقرة :) تتعاون ببراعة مع اآلخرٌن (و ان هذا الملوك ٌحدج 

( أمام الفقرة يً حقل )ٌظمر دائما( يأما  ذا  ان الملوك ٌظمر ول ن لٌس بش ل √عالمة )دائما ينضع 
( أمام √( أمام الفقرة يً حقل )ٌظمر أحٌانا( ي أما  ذا  ان الملوك ال ٌظمر ينضع عالمة )√دائمً ينضع )

 الفقرة يً حقل )ال ٌظمر(.
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 مقٌاس المجال االجتماعً

هو العالقة المتبادلة بٌن فرد وأكثر ،ٌتوقف سلوك احدهما على األخر إذا كان فردٌن ،او ٌتوقف سلوك كل منهما على سلوك اآلخرٌن 

 إذا كانوا كثر من فردٌن.

 ال ٌظهر ٌظهر أحٌانا ٌظهر دائما الفقرات ت

    تتعاون ببراعة مع اآلخرٌن 1

    الطالباتتمتلئ بالحماس والنشاط عند وجودها مع  2

    لٌس لها القدرة على إبداء الرأي 3

    تشارك فً الفعالٌات ذات الطابع الحركً 4

    ال تتعاون مع الطالبات فً تحقٌق األهداف 5

    تشغل كل دقٌقة من وقتها فً نشاط ما 6

    تتخذ بعض القرارات المتعلقة بها 7

    االخرٌنتمٌل للعزلة وتفضل ان تكون بعٌدة عن  .

    شجاعة فً مواجهة الخطر 1

    تعبر عما ترٌد بلغة مفهومة 15

    تفضل اللعب وحدها 11

    تناضل لالحتفاظ بمكانتها كقائدة للمجموعة 12

    تقف منتصبة القامة 13

    ٌضٌق صدرها بسرعة عند وجودها مع زمٌالتها 14

 

 مقٌاس المجال الصحً

 هو التمتع بحالة صحٌة جٌدة خالٌة من األمراض سواء كانت جسمٌة او نفسٌة او اجتماعٌة 

 ال ٌظهر ٌظهر أحٌانا ٌظهر دائما الفقرات ت

    تهتم بصحتها كثٌراً  1

    تكون هادئة عند العب  2

    ضغوط العب ال تؤثر فً قدراتها النفسٌة  3

    تستعٌد نشاطها بسرعة بعد االداء السرٌع  4

    تشعربأنها سالمة من أي عائق نفسً او عقلً ٌمنعها من التدرٌب  5

    أنها واثقة من قدراتها الجسمٌة فً العب  6

    نادرا ما تصاب بالمرض  7

    تشعر بان لدٌها مناعة ضد العدٌد من األمراض  .

    نبضها جٌد أثناء العب  1

    تشعر بثقة فً مستواها الصحً والجسمً  15
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 مقٌاس المجال التعاونً:

 عملٌة اجتماعٌة تتمثل برغبة الفرد فً مساعدة اآلخرٌن مادٌاً ومعنوٌاً والعمل جنبا الى جنب لتحقٌق غاٌات وأهداف مشتركة 

 ال ٌظهر ٌظهر أحٌانا ٌظهر دائما الفقرات ت

    تحب النشاطات ذات الطابع الجماعً  1

    تساعد الرٌاضٌٌن وزمالئها بشكل مستمر  2

    أهدافها تتحقق بالتعاون مع زمالئها  3

    تتعاون مع زمالئها بشكل مستمر  4

    تتعاون مع زمالئها المحتاجٌن  5

    تقوى عالقتها مع الرٌاضٌٌن من خالل العمل الجماعً 6

    بأنها متعاونة مع الجمٌعتشعر  7

    تفرح عندما ٌتعاون األهل واألصدقاء .

 

 مقٌاس مجال الثقة بالنفس :

  ثقة الطالبة فً نفسها وقدرتها وتكون لدٌها مفهوم اٌجابً عن ذاتها وتتصف بالدقة والواقعٌة :

 ال ٌظهر ٌظهر أحٌانا ٌظهر دائما الفقرات ت

    تشعر بالحب والمودة واالحترام من اآلخرٌن  1

    تعطً رأٌها بصراحة بغض النظر عن ما ٌرضً اآلخرٌن  2

    دائما تحاول اتخاذ القرار المناسب  3

    تستطٌع دائما التعبٌر عن وجهة نظرها  4

    تشعر ان لدٌها جمٌع المواصفات لقٌادة الفرٌق 5

    تود ان تكون حٌاتها بسٌطة غٌر معقدة  6

    دائما متفائلة من أداءٌها فً األلعاب الرٌاضٌة  7

    أداءٌها فً جمٌع األلعاب فً مستوى مرتفع  .

    لدٌها القدرة على توزٌع جهدها أثناء العب  1

    لدٌها القدرة على تحمل ضغوط العب  15

    تشعر بالتوفٌق دائما  11
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