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 ُمَمَخْص اْلدَِّراَسةِ 

هػػد الدردرد ػػكلدرعنػػؼل ػػفلف ػػرلابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػكل ػػجلاالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي جل
ل(ل ابدال جللحي ظيالغزة,لبداب ؽل اهيلدم ئ كلدرايراك:6-5ردىلفط يؿلدررايضللفل)

لليلدرلةياارلدراربباكلدرالزلكل جلدخاايردمرةي لدراة الاك؟ل -

الاػػكلدراػػجلا ػػ لابظا هػػيل ػػجلاالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىلفط ػػيؿللػػيلفهػػـللدمرةػػي لدراة  -
لدررايضلل جللحي ظيالغزة؟ل

 الاػػكللراالاػػكلهػػؿلهاػػيؾلدخػػاالؼلبػػافلدرل لػػب اافلدرا راباػػكلبدراػػعلاػػـلابظاػػؼلد رةػػي لدراة -
ط ػيؿلدرراػيضلفردىهيلبدرضيبطكلدراعلاـلاة الهيلبيرطراقػكلدراق اداػكلرػدىللدرا ي ؿلد  الي ج

ل؟ ظيالغزة جللحي

ط ػػػيؿلدرراػػػيضلاةػػػزىلرلا اػػػػرلفرػػػدىللالاػػػكلدرا ي ػػػػؿلد  الػػػي جهػػػؿلهاػػػيؾلدخػػػاالؼلل ػػػجلا -
ايث(ل جللحي ظيالغزة؟ لدرابع)ذعبرلبد 

للػفلد  الػي جلدرا ي ػؿلاالاػكل ػجلبدرضػيبطكلدرا راباكلدرل لب اافلبافلدخاالؼلهايؾلهؿ -
 دررايض؟لاظرلدارةللب هك

ل

لعينة الدراسة:

(لط اًل,ل90لفلفط يؿلرايضلددرلدرقرآفلدرعراـلبدر اكلبدربيرغل ددهـل)لاعباال ااكلدردرد ك
بذرػػؾل ػػجللحي ظػػيالغػػزةلحاػػثلاػػـلدخااػػيرلدرةااػػكللػػفل ال ػػكلراػػيضللػػفلراػػيضلددرلدرقػػرآفلدرعػػراـل

غػػزةلبربضػػكلبػػرد ـلدرابػػاردالبيرابػػاردا(ل-ربضػػكلبػػرد ـلدرقػػرآفلل-ر ػػ لل-بدر ػػاكل)ربضػػكلدرباػػبؿل
اةلػػؿل اهػػيلحاػػثلا ػػهؿللايبةػػكلد ػػردادالدردرد ػػكلدرا راباػػك,لبراػػب رلبطراقػػكلدبػػداكلرعػػبفلدربيح ػػكل

دمدبدالدرالزلكلإل ردالدرا ربك,لباـلاق اـلدرةااكلدرػعلل لػب اافلا راباػكلبضػيبطكلبحاػثلا ػاخدـل
 ػػػػجلاػػػػدراسلدرل لب ػػػػكلدرا راباػػػػكلباقبالهػػػػيل)دمرةػػػػي لدراة الاػػػػك(,ل ػػػػجلحػػػػافلا ػػػػاخدـل ػػػػجلاػػػػدراسل

 بيرطراقكلدراق اداك.درل لب كلدرضيبطكلباقبالهيل
 

 :لدابةالدربيح كلدرلاهجلدرا رابج.منيج الدراسة
 

لبطيدكللالحظك.ل-:لد ابياكلأدوات الدراسة
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لنتائج الدراسة:

 د اخالصلدمرةي لدراة الاكلب قًيلرقيئلكلدرلةياارلدراربباكلبدراجلاـلابظا هيل جلاالاكلدرا ي ؿل
لد  الي جلردىلفط يؿلدررايضل جللحي ظيالغزة.

 اب ػػػػدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافللاب ػػػػطيالدر ػػػػيالدرل لب ػػػػكلدرا راباػػػػكلبدر ػػػػيال
درل لب كلدرضيبطكل جلابظاؼلدمرةي لدراة الاكلل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الي جلرػدىلدط ػيؿل

لدررايضل جللحي ظيالغزةلربير لدرل لب كلدرا راباك.
 حبلدمرةي لدراة الاكل جلدرقايسل لاب دل ربؽلذدالد ركلدحبيئاكل جلدرل لب كلدرا راباكلا

 دربةديلاةزىلر ابعل)ذعبرلبدايث(.
 التوصيات: 

 ػػجلراػػيضلدمط ػػيؿلبنػػعؿل ػػيـلبد اليدهػػيلعب ػػا كلاة الاػػكللضػػربرةلا ةاػػؿلدمرةػػي لدراة الاػػك 
باربباكلبد الي اكل جلدرل ػي الدرخيبػكلباانػئكلدمط ػيؿل ػجلدرل   ػيالدراة الاػكلبدراربباػكل

لبدً للفلدرطرؽلدراق اداكل جلل   ياايلدراة الاك.
 درل   ػػػيالاػػػب اردمدبدالبدرل ػػػا زليا,لبدراقااػػػيالدرحي ػػػبباكلدرخيبػػػكلبيمط ػػػيؿلدرالزلػػػكل ػػػجل

لدراة الاكلرال ا يدةللاهيل جلاطباؽلدمرةي لدراة الاكلبرايضلدمط يؿ.
 لعي أةلباةزازللة ليالدررايضلذبدالدمددالدرلالاػزلبدرلا ػدد,لبدر ػبداجلا ػةبفلرابظاػؼلعػؿل

  دادلبل احدثل جلارباكلدمط يؿلراحقاؽلدراايئجلدم ضؿلرألط يؿ.
  اػػػكلابظاػػػؼلدر ةػػي لدراة الاػػػكل ػػجللخا ػػػؼلدرل ػػػي الاقػػداـلبػػػردلجلادراباػػكلر لة لػػػافلحػػبؿلعا

لبرايضلدمط يؿ.
 ضربرةلدرل يهلكلبدرلنيرعكلدر ي  كلرػبزدرةلدرارباػكلبدراة ػاـ,ل اػد ـلد ػاخددـلدمرةػي لدراة الاػكلل

 ر قايـلباا اذهيل جلرايضلدمط يؿ.
 المقترحات:

 دمرةػي لبلةر ػكللػدىلاقارحلدربيح كلففلااـلد ػردالفبحػيثل  لاػكلاااػيبؿلفنػعيؿللخا  ػكللػفل
 اأ ارهيل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الي ج.

 :د ردابةضلدردرد يالبدربحبثلدرايراك 
 .د ردالدرد يالابض للدرةالدكلبافلد اخددـلدمرةي لدراة الاكلبدراحباؿلدردرد ج -
 .بةضلف يرا لدرا عارل ادلدمط يؿل ي  اكلد اخددـلدمرةي لدراة الاكللراالاك -
لردالاطباراػػػكلرلة لػػػيالراػػػيضلدمط ػػػيؿلاهػػػدؼل  ػػػعلزاػػػيدةلدرخبػػػردادرةلػػػؿل  ػػػعلدديلػػػكلدبل -

ل.لفلخالؿلدر ة لبدرلة بليالدرخيبكلبارباكلدرط ؿ
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Abstract 

 
 

Objective of the study reveal about the impact of employment , educational 

toys in the development of social interaction with children Riyadh (4-6 ) 

years in the provinces of Gaza and emerged on the following questions : 

What educational standards for educational games ? 

- What are the educational games that must be employed in the 

development of interaction Alajtmaaea the Riyad children in the Gaza Strip 

? 

- Is there a difference between the experimental groups which were 

employed for the development of educational games have social interaction 

and control that have been taught in the traditional way with children 

Riyadh in the Gaza Strip ? 

- Is there a difference between the experimental and control groups in the 

development of social interaction due to the variable type ( males and 

females ) ? 

- Is there a difference between the experimental and control groups in the 

development of social interaction from the viewpoint of director of 

Riyadh?  

 

 

The study sample consisted of children Riad Dar Holy Quran and Sunnah 

and numbered (90) child in the Gaza Strip were selected sample of three 

RiadRiad Dar Quran and the Sunnah (kindergarten Virgin Rafah and 

kindergarten buds Quran in Gaza and kindergarten buds NuseiratBalnasirat 

way intentional because the researcher operate where facilitate follow-up 

actions of the pilot study and to provide the necessary tools to conduct the 

experiment 

- The sample will be divided into two experimental and control group so 

that it uses in teaching and evaluating the experimental group ( educational 

games ) when used in the teaching of the control group and straightened the 

traditional way . 

- The methodology of the study : the researcher followed the experimental 

method and design before me and after me for two 

Tools of the study : to identify the parameters , note card 

The most important findings of the study: - 

Educational games and extraction according to the list of educational 

standards that have been employed in the development of social interaction 

with children Riyadh in the Gaza Strip 
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 No statistically significant differences in the experimental group 

toward educational games in the post measurement attributable to the 

type ( males and females) 

* There are significant differences between the Mtosat degrees 

Almjmoataltjeribih and the mean scores of the control group in the 

recruitment of games from the viewpoint of the parameters for the 

experimental group 

* The researcher recommended the need to activate educational 

games used for the present study in kindergarten and adoption in 

general as teaching and educational and social fields for the 

upbringing of children in educational institutions rather than the 

traditional methods in our educational institutions . 

* Provide tools and supplies , and computational techniques 

necessary for children in educational institutions for use in 

educational toys Tbaiq kindergarten . 

* Reward and promote Riyadh parameters with outstanding 

performance and are renewed , and who are seeking to hire all new 

and a novelty in the upbringing of children to achieve the best results 

for children. 

* Providing training programs for teachers on how to use educational 

games in various fields kindergarten . 

* The need to contribute and the active participation of the Ministry 

of Education ,Vidam use the educational games to do Ptnfouivha in 

kindergarten. 

 

Proposals:- 

1. Suggests that the researcher is conducting scientific research on the 

impact of employment of educational games in the teaching of other 

materials. 

2. Conduct some studies and research of the following: -  

- Disclosure of the relationship between the use of educational games 

and cognitive achievement.  

- The effectiveness of the use of educational games in education to 

develop some ways of thinking.  

- Working in the direction of the educational process to their 

specializations towards the use of various educational games for 

children in their education. 
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 هداءإ
إلى الري علمىا الحب, والبرل, والصفح, وألاخىة, والظالم, إلى حبيب قلبي, وهىز بصسي, 

وقدوحي في عظسي ويظسي, زطىل زب العاملين, وإمام املخقين)محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه 

 وطلم( 

 إلى من أضاء لي طسيقي... إلى قدوحي ومفخسحي 

 إلى زوح والدي الحبيب  )زحمه هللا( 

 ن أزضعخني الحب والحىان إلى من أفىذ عمسها إلطعاديإلى م

 )زحمها هللا( حبيبتإلى زوح والدحي ال

 ووفاًء هبراض دزبي زمص العطاء إل
ً
ى من جدظابق الكلماث لخخسج معبرة عن مكىىن ذاتها حبا

إلى أشقاء زوحي أخي الحبيب ) أبى طليمان( وأخىاحي الحبيباث) الحاجت وعيمت وأم معسوف 

 ..محمد( حفظهم هللا جميعاوأم 

فاطمت, دعاء, , :)طليمان, ومحمد, وعبد السحمنوبىاث أخيإلى هىز دزبي وقسة عيني أبىاء 

 (وزاما, وعد, افخخاز ,إجالل

 إلى شوجت أخي الغاليت )أم طليمان( وأبىاء عمي جميعا

 يجم إلى أحباب قلبي أبىاء أخىاحي وبىاتهن
ً
 .عا

 أخىاحي في هللا ,ائهم فأدخلتهم قلبي بكل افخخازإلى من عجص القلم عن كخابت أطم

 لخحقيق أحالمىا إلى أطاجرحي الكسام
ً
  .إلى بحىز العلم التي صىعذ من علمها طفىا
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 ريدوتق كرش
درحلدللدرذيلفايرلطراؽلدرحؽ,لبفبيفل باؿلدرهدى,لبفزدحلدرة ك,لبفزدؿلدرنبهكلفحلدؾلربجل

حلدًدلطابًيللبيرعًيلعليلااب جلر الؿلب هؾلب ظاـل  طياؾ,لبدربالةلبدر الـل  علخاراهللفلخ قه,ل

لبب باهللفل بيده,لدليـلدرلاقافلبآرهلببحبهلدمبردر.ل

بداطالدػًيلل,دل  ػّجلبإالػيـلهػذهلدردرد ػكلب ضػ هلبعرلػهل إاهلرلػفلدبد ػجل ػربريلبةػدلففللػفّل

:﴿لػػػػفلدبرػػػػهلاةػػػػيرع                                       ﴾:(00)النمػػػػؿ ,

لَاْنُعِرلدر َّهَل:ل»بدبؿلر برهلدرلبط عل ـْ لَاْنُعِرلدراَّيَسلَر ـْ ل(.333 /4)الترمذي,«لَلْفلَر

الياًيلب ضؿلد  اردؼلبير لاؿلباقداـلدرنعرلبد لاايفلمبحي لدرلةربؼل إااج: لبد 

 فبػػدفلباقػػداـل زاػػؿلنػػعريلب ظػػاـلدلااػػياجلدرػػعلابػػردسلدرة ػػـلدرػػعلهػػذدلدربػػرحلدرنػػيل لدر يلةػػكل

لدإل اللاكلدر رداللاهؿلدرة ـلبدرة ليا.

 دعابر/للحلػػبدللحلػػدلدررااا ػػجلفاقػػدـلبػػبد رلدرنػػعرلبدرةر ػػيفلدرػػعلف ػػايذيلبلنػػر جلدر يضػػؿلدرػػ

در ػػدادة,لبدرػػذيلرػػـلاػػأؿل هػػدًدل ػػجلح ظػػهلدلدرػػذيل ػػيدل  ػػجلباب اهياػػهلدرقالػػكلبدرباػػياةلبب ردئػػهل

ففلابػيرؾلل- ػزلب ػؿل-رنيديلباب اهج,لبازباػديللػفلخبرداػهلب  لػهلدربد ػئ,ل ػيئ كلدرلػبرعلد

لدرقايلك. اهلبا زاهل اجلخارلدر زدا,لبففلا ةؿل ل هلهذدل جلبحيئؼلف ليرهل لاـب

 رػػعلر اػػكلدرلايدنػػكلدرلػػبدرة:ل درػػدعابرةل/ل ياػػدةلبدم ػػايذةللدعابر/للحلػػدلفبػػبلنػػقارلح ظػػهلد,درػػبد 

بير لح ظهيلدلراعرلهليلبيرلبد قكل  عللايدنكلهػذهلدرر ػيركل ع ػجل قػكلبػيلفبً ل ػـلبهػـ,لبػأفل

خرد هػيل ػجلفبهػعللالحظياهـلدر ػدادةلحػبؿلهػذهلدرر ػيركل ػاعبفلرهػيلدم ػرلدربػيرغل ػجلد رل دئهػي,لبد 

 برة,ل  زدهـلدل اجلخارلدر زدا.ب
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 ببعػػؿل خػػرلبد اػػزدزلفاقػػدـلبأ ػػلعلآاػػيالدرنػػعرلبدراقػػدارلبدرلحبػػكلبدرةر ػػيفلرلػػداردالبلدر ػػيال

ل,بنػػارافلدرحػػبد ريل,انػػبةلحلػػددفل:راػػيضلددرلدرقػػرآفلدرعػػراـلبدر ػػاكلبفخػػصلبيرػػذعرلدم ػػايذة

رعلدرل   كلدرةراقكلددرلدرقرآفلدرعراـلبدر اكلبدرقيئلافل  اهي.لل,بخبركلفببلرا ك لبلاير,لبد 

 بدرنػػعرلبدراقػػدارلرعػػؿللػػفل ػػيهـل ػػجلدا ػػيحلهػػذهلدردرد ػػكللػػفلدر ػػيدةلدرلحّعلػػافلدم يضػػؿلعػػؿل

بي لهلبلعيااهلدربظا اكلبدرة لاك؛لِرليلددلبهلرجللفل بفلباا ارلبان ائلعيفلرهلدم رلدرطّا ل

لر يرك. جلدا يزلهػذهلدر

 بدرنػػػػعرللببػػػػبؿلدرػػػػعل لاػػػػئلدرػػػػذافلحِربػػػػبدل  ػػػػعلدا ػػػػيحلر ػػػػيراجلباقػػػػداـلدرل ػػػػي دةلبدرػػػػد يال

رعلعؿللفلف يااجل جلاذراؿلدربةببيا ف ايالدربحثلل-زلب ؿ -بةدلاب اؽلدلل-بدران ائ؛لبد 
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 خمفيػػػة الدراسػػػة
 

 :مقدمة الدراسة 
لدرلبعػػرةلالػػرلدإلا ػػيفلبلردحػػؿللاةػػددةللػػفل لػػره,لبفبؿلهػػذهلدرلردحػػؿلهػػجللرح ػػكلدرط برػػك

بدراػجلاةػدلفهػـللرح ػكللػػفللردحػؿلدرةلػر؛لحاػثل بػدللػػفلدرةاياػكلبد هالػيـلبيرط ػؿلبر يااػهلر ياػػكل
هػجلاقطػكلدربدداػكلبهػجلح ػرلدم ػيسلرباػيالل الػئلبػير لدػبيلبي ابيرهػيل,ل جلهذهلدرلرح كل ادة
ل.بلااف

لاػػذ ػػيالد هالػػيـلبيرط برػػكلبانػػراةيالدرآااػػكلببهػػديللػػفلدر ػػاكلدرابباػػكلل زلػػًيلدرل ػػ لافلل
,لبرػػػذدلد ااػػػعلدرلربػػػبفلدرل ػػػ لبفلبطردئػػػؽلدراة ػػػاـللػػػفلخػػػالؿللػػػذدهبهـلدر   ػػػ اكلفربةػػػكل نػػػرلدراػػػيًل

لدمبؿلرب داهـللػئلد  ػ الردرل ػجلدراربباك,لبرقدلفعدلدر زدرجل  علفهلاكلدرةاياكلبيمط يؿللاذلدراـب
 اهيلاارؾلف رهل اهـللااقشباضيالبعؿلليللبحا ك,لمفلدرط ؿل بيرةل فلهذهلدرارباكلبطرؽل  الك

ل.(15:ل2008ل اقباًل)درخيردي,ل
  ﴿:بدػػدلفد ػػـلدلابػػيرؾلباةػػيرعلبيرط برػػكلاةظالػػًيلرنػػأاهي,ل ػػجلدبرػػهلاةػػيرع        

                               ﴾:ل  .(3-1)البمد
,لدهاـلدإل الـلبيرط ؿل جلحػافلرػـلابػدفلد هالػيـلبيرط ػؿل ػجلدرةػيرـلدر ربػجلدرلاحضػرلعلي

ل عربلدرةبػرلدرحػداثلدرط برػكلبدػررالدر  اػكلد  الي اػكلدرايبةػكلد للاأخرًد,لحافلاذعرل  ليالبل
(لدبػػددرللا ػػيؽلفط قػػبدل  اػػهللا ػػيؽلدرط برػػك؛لحاػػثلدػػررلدرلػػ الرل ػػجل1959رأللػػـلدرلاحػػدةل ػػيـل)

حقبدػػًيلر ط ػػؿللاهػػيلحقػػهل ػػجلدرر ياػػكلدربػػحاكلبدرالػػبلدرعيلػػؿل  ػػلاًي,لب ق اػػًي,لبب ػػددااًي,للاببػػاياه
ل(.15:30:ل1990بد الي اًي) ق ك,ل

بال ؿلد هاليـلبارباكلدرط ؿلبر يااهللاذللرح كلدرط بركلدرلبعرةلفهػـلدرلةػياارلدراػجلالعػفل
 ػيؿلهػجلد ػدددلرلبد هػكلاحػدايالففلاقيسلبهيلاقدـلباطبرلفيلل الئ,لعليلففلر ياكلبارباػكلدمط

درةبرلدراجلا رضهيلحالاكلدراطبرلبدرا ارلد  الي ج,لخيبكلبيرا بكلر ل الئلدر   طااجلدرذيل
اا ـلبطباةكلخيبكلبظربؼللا ردةلباحدايالحضيراكلبد الي اكلب اي اكلاادرلففلابد ههيلفيل

انػئاهـللاػذلدر ػابدالدمبرػعللػفلل الئلآخر,للليلاحاـل  اهلد هاليـلبر ياػكلفط يرػهلبد هالػيـلبا
حاػػياهـلبدراػػجلاةػػدللػػفلفهػػـلدرلردحػػؿل ػػجلاعػػبافلنخبػػااهـ,ل  ػػجلهػػذهلدرلرح ػػكلاعػػبفلدرط ػػؿلنػػدادل
دراأ رلبيرةبدلؿلدرلخا  ػكلدرلحاطػكلبػهل ػجلدم ػرةلبدرل الػئلببػبرةلااػرؾلببػلياهيلدربدضػحكل  اػهل

ل(.3:ل2001بير ,)لطبدؿلحاياهلبخيبكللفلدرايحاكلدر  لاكلبدرةق اكلبد  الي اك
ب ػػجلضػػبالذرػػؾلرػػـلاةػػدلد هالػػيـلبلرح ػػكلدرط برػػكلضػػربرةلد الي اػػكل رضػػاهيلدراطػػبردال
د دابيداكلبد  الي اكلدرلاالحقكلدراجلاةرضالرهيلدرل الةػيالبػؿلفبػب لددااػيعلاربػبيلبا  ػجل
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ةدلفاضػًيل(,ل يرةاياكلبيرط ؿلرـلا43:ل2010إلدردؾلفهلاكلدرةل اكلدراربباكل جلهذهلدرلرح كل)بدر,ل
ل ػػػردلد اهػػػيدلنخبػػػجلرعػػػؿللػػػفلدآلبػػػيالبدملهػػػيا,لفبلل ػػػردلب ػػػيئؿلابػػػذؿلدا ػػػايدًيلبردال يط ػػػكل
دملبلكلاعا  لبيرلحيبركلبدرخطأ,لداليلر ياكلدرط ؿل جلفايلايلهذهلفببحال  لًيلب اًي,ل هجل  ـل

هاـ,للػػػاظـل  ػػػعللبػػػيد لباظراػػػياللةااػػػكلااحػػػاـل  ػػػعلدآلبػػػيالبدرلة لػػػيالففلا ػػػاربدل  اهػػػيل)دبػػػرد
ل(.3:ل1994

لػػفلهاػػيلداب قػػال عػػرةلاأ ػػاسلراػػيضلدمط ػػيؿ,لبعػػيفلذرػػؾلااا ػػكلر هػػبدل ػػددلعباػػرللػػفلل
لدراربباػكلبد  الي اػكل در ال  كلبدرل عرافلبدرلػربافلبدرة لػيالبدمخبػيئاافل ػجل  ػـلدرػا س,لبدرة ػـب

قػهل  ػعلبب كل يلك,لبددلظهرلهذدلدرلبط  للفلدبؿلدرةيرـلدمرلياجل راػدراؾل رببػؿ,لحاػثلفط 
ـ(ل ػجليبيدبػؿلداعاباػرجيلعا ربػكلد الي اػكل1837ل   كلدر ة لبدرانيطيالدراجلفانأهيل جل يـل)

رألط يؿل ااقيرهـللفلدرلازؿلر لدر ك,لاةػدلراػيضلدمط ػيؿل ػجلفغ ػ لدبؿلدرةػيرـل ػزاًدللػفلاظػيـل
 ػؿلدربدرػددفللػيلدبػؿلدرلدر ػكلراة ػاـلدرط برػكلدرلبعػرة,لبلػفلدإلرزدلػجل ػجلبةػضلهػذهلدرب ػددف,لففلارل

فط يرهـلدرعلرايضلدمط يؿ؛لحاثلاقدـلدرربضكل ػجلدرب اػيالدرلاحػدةلبعػذدل ػجلدرةداػدللػفلدرػدبؿل
(ل ػػابداللػػفلدرةلػػر,لبرعػػفل لا ة هػػيلدرزدلاػػكل6-5  ػػعلاطػػيؽلبد ػػئل ػػاكلل يااػػكلرألط ػػيؿللػػفل)

ل.http://mashkanoor.com/vb/showthread.php?p=286665(1:ل2013)لنعية,ل
رػػذدل ػػإفللرح ػػكلراػػيضلدمط ػػيؿللػػفلدرلردحػػؿلدراة الاػػكلدرهيلػػك,لدفلرػػـلاعػػفلفهلهػػيل  ػػعل
دإلطالؽلب  اهللاقئل  عل ياؽلدرارباكلل ئبراكلاطبارلدرةقؿلدربنريلدرقػيدرل  ػعلاطػبارلبردػجل

الباةددال  ػـلاةػدللقبػبرةل  ػعلاقػؿلدرلةػيرؼلدرػعلدرل الئ,لببيرايرجل إفلفهددؼلدراة اـلدزددد
درااللاذلفبلادرابهـل  علبةضلدرلهػيردالدرلحػدبدة,لبػؿلفبػبحالاااػيبؿل لاػئلفبةػيدلدرنخبػاكل
دإلا ػيااك,لبلػفل ػـلظهػػراللحػيب ال ػجلاطػػبارلف ػيرا لدراػدراسلراحقاػػؽلفهػددؼلدراة ػاـلببػػ كل

 كلخيبػػكلللػػيلا ةػػ لدبرًدلهيلػػًيل ػػجل يلػػكلباالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىلفط ػػيؿلدرراػػيضلببػػ
د دددلدر ردلد ددددلاااي  للئلدرا ارلدر رائلبدراطبرلدرلاالحؽلدرذيلانهدهلدرةبرل جللخا ؼل

 (97:ل1997ابدحجلدرحايةل)ع ب ,
باظرًدلرلاؿلدمط يؿلر ة لبدرانيطل إفلخارلب ا كلراة اـلدمط يؿلهجلدر ة لحاثلفعدال

 ةػ ل ػػجلدرةل اػكلدراربباػكلدراػػجلاػاـل ػجلراػػيضلدمط ػيؿ,لب ػػي دلدربحػبثلبدردرد ػيال  ػػعلفهلاػكلدر
ذرؾل جلد هاليـلبأدبدالدر ة لبدرخيليالدراجلااةيلؿللةهػيلدرط ػؿل ػجلدم ػرةلبدرربضػكلرا ػالائل
بحايةل ةادةلل ائكلبيمرةي لبدرانيطيا؛لحاثلاالجلرداهلح لد  اطالعل جلدربحػث,لبدرا راػ ,ل

لل يهاـل  لاكلبخبردالحايااكلبردحكلا  اكللطلئاك.بد خاايرلبد  اعنيؼلراعا  ل
 يمرةػػي ل ػػجلراػػيضلدمط ػػيؿلب ػػا كلهيلػػكل ػػجلاة ػػاـلدرط ػػؿل ػػفلطراػػؽلد ػػالاي هلببداػػهل
باب اهػػػهلاب اهػػػًيل ػػػ الًي,ل ػػػالعفلر ط ػػػؿلففلاػػػاة ـل ػػػفلطراػػػؽلدر ةػػػ للػػػيل لالعػػػفلففلااة لػػػهللػػػفل

ل(.146:ل2003غاره)درهاددبي,ل

http://mashkanoor.com/vb/showthread.php?p=286665
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لاػددفلاةباػرهلبل ػرحلخاي اػه,لبهػبلدر ربػكلرالابػيؿلبلػيللعلػيلففلدر ةػ ل اػدلدرط ػؿلهػب
بلالدهللبػيرخبردا,لبابػقؿلددرداػهلدرةق اػك,لبدراػجل لالعػفلد  ػا ايال اهػيلر ط ػؿل هػبلا ػدللحبره

 اػػهل يرلػػهلبحاياػػهلبانػػةرلبذداػػه,لببةػػدلدر ةػػ لرعاػػًيللهلػػًيللػػفلفرعػػيفلدرط برػػك,ل يرط ػػؿلاأعػػؿلبااػػيـل
ل(.188:ل2003ةدلط اًلللراضًيل)درةطير,لبا ة لبدرط ؿلدرذيل لا ة لا

ل

باةابرلر ة لفهلاكلبير كل ل اليلفاهل  بؾلالير ػهلبػ يرلدرعيئاػيالدرحاػكلديطبػكلب  ػعل
رف ػػػهيلبػػػ يرلدإلا ػػػيف,لبدر ةػػػ لاػػػ ديلدرػػػعلاةػػػيرؼلف ػػػرددلدرل لب ػػػكلفحػػػدهـل  ػػػعلدآلخػػػرلبابطػػػدل

ل(.144:ل2004درةالدكلد  الي اكلبااهـل) بدلدرهيدي,
ل

لبػدرللهػـللػفللبػيدرلدر ػ بؾلدإلا ػياجل ػجللرح ػكلدرط برػكلدرلبعػرة؛لحاػثلدر ةػ لاةدل
اعبفلرط ؿلدرربضكللاؿلندادل جلد  الردرلبللير كلدر ة ,بدعانيؼلفدبدالفرةيبه,لبد اخددلهيل

ل(241:ل2012) لاةيفلبآخربف,لبطراقاهلدرخيبك,لباببرداهلدرةق اك,باخاالاهلدر عراك
ل

اػػؿل ةػػؿلدر ةػػ للػػفلفهػػـلدرب ػػيئؿلدراػػجلاحػػي ظلبهػػيلرػػذدل ػػإفلل  ػػسلراػػيضلدمط ػػيؿل ربل
درط ؿلبرقدلفعدل رباؿل  علفهلاكلدر ة ل جلرايضلدمط يؿلب ة هللفلفهػـلدرب ػيئؿلدراػجلاحػي ظل
بػػهلددرط ػػؿل  ػػعلعػػؿلخبرداػػه,لبفاػػهلفع ػػرلفانػػطكلدرط ػػؿل يئػػدةل ػػجلارباػػكل  ػػله,لباػػدرا لحبد ػػه,ل

ل2007رعاػػػكلبدالػػهلدمخالداػػػكل)داػػػداؿ,لببػػػدبي,لبدعا ػػي لخبرداػػػهلدرةق اػػػكلبدرلةر اػػك,لبلهيرداػػػهلدرح
ل(.32:

ل

در ةػػ لانػػيطلاحبػػهلدمط ػػيؿلبالا ػػبفلدراػػهل قػػدلفعػػدلدرقػػرآفلدرعػػراـل  ػػعلحػػؽلدرط ػػؿلعلػيلففل
اَّػػيلرَػػُهل  ػػجلدر ةػػ لبذرػػؾل ػػجلدبرػػهلاةػػيرعل  ػػعلر ػػيفلفخػػبةلاب ػػؼ:لغَفْرِ ػػْ ُهلَلَةَاػػيلَغػػدًدلَاْراَػػْئلَبَاْ َةػػْ لَبدِ 

(,ل لػػػػفلخػػػػالؿلدر ةػػػػ لاعانػػػػؼلدرط ػػػػؿ,لبائاػػػػهلبااةػػػػرؼل  ػػػػعل ايبػػػػرهيل12َرَحػػػػيِ ُظبَفول)اب ػػػػؼ:
رط ػػؿلبدرا ي ػػؿللػػئلدآلخػػرافل)نػػةا,لدبلدرخطػػبةلدمبرػػعل ػػجل ل اػػكلا قاػػؼلبللازداهػػيلدرلااب ػػكل هػػ

(,لعلػػيلففلدر ةػػ ل ابػػرلحاػػبيلاػػاحعـل ػػجلدرالػػبلدربػػداجلبدر عػػريلبدرةػػيط جلرألط ػػيؿ,ل4:ل2002
بفلدرػػعلدر ةػػ ل هػػبلدبرل ػػبهريل ػػجلحاػػياهـ,لبحاػػثلالعػػفل يمط ػػيؿل ػػجل لاػػئلفاحػػيالدرةػػيرـلالا ػػ

ل(.17:ل1989د ابيرهلدرحي زلدرحقاقجلر ط بركل)در ردحلبلحلد,ل
ل

بر ة للعياكللهلكللفلب هكلاظرلدر ال  كلبدرلربافللػفل  لػيالدرػا سلبدرارباػكللاػذلفدػدـل
إفلُلاػئلدرط ػؿللػفل ػدرةببر,ل قدلفببػعلدإللػيـلدر زدرػجلبػأفلاػ ذفلر ط ػؿلففلا ةػ لرةبػًيل لػااًل,ل

الاػػالد بػػه,لبابطػػؿلذعػػياه,لباػػا صل  اػػهلدرةػػاش,لحاػػعلاط ػػ ل ػػإفلذرػػؾللبػػيراة اـللفرهػػؽدر ةػػ ,لبل
ل(.ل7:ل1993درحا كل جلدرخالصللاهل)فباض,ل
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علػػػيلفعػػػدالدردرد ػػػيالدراربباػػػكلبدرا  ػػػاكلففلدر ةػػػ لبيرا ػػػبكلر ط ػػػؿلبػػػليـلفلػػػيفل ػػػجلباػػػيالل
ابدزاهلدرا  ج,لباا اسلدا ةي اه,لبلةياياػهلدرا  ػاكلدرلعبباػك,لبرقػدلفعػدل رباػدلهػذهلدرحقاقػك,للنػاًردل

يطئػػكلفبللخػػيبؼللالزلػػكلرػػهلفبللعبباػػيالخلػػيلهػػبلدّ لاةباػػرلرلػػزيل ػػفلرغبػػيالدرػػعلففلدر ةػػ ل
ل(.9:ل1987براكلببهلاالعفلدرط ؿللفلخ ضلل ابىلدرابارلبدرق ؽل)لرددف,ل نة

ل

ففلدر ةػػػ للػػػفلدملػػػبرلدم ي ػػػاكلبلػػػفلفهػػػـلدررعػػػيئزلدراػػػجلالػػػدلدرط ػػػؿلللػػػيل ػػػبؽللااضػػػ بل
بػػػيرخبردا,لبابػػػقؿلددرداػػػهلدرةق اػػػك,لبدراػػػجل لالعػػػفلد  ػػػا ايال اهػػػيلر ط ػػػؿل هػػػبلا ػػػدل اػػػهل يرلػػػهل

رعاػػًيللهلػػًيللػػفلفرعػػيفلدرط برػػك,ل يرط ػػؿلا ػػدلا  ػػهللػػفلخػػالؿلبحاياػػهلبانػػةرلبذداػػه,لببةػػدلدر ةػػ ل
لدر ة .

 جلهذهلدرلرح كلااة ـلدرط ؿلعاؼلاةاشللئلا  هلبعاؼلاةاشل جل يرـلاا ي ؿل اػهللػئل
بير قػكلبدرلبػيدفةلبدرابد ػؽلد  الػي جلعلػيلفاػهلاحاػيجللدإلح يسغارهللفلدرايسلعليلفاهلاحايجلدرعل
ة ـلدرلةياارلد  الي اكلدراجلاب برلدبرهلد  الي ج,لعػذرؾلاالػبل جللرح كلليلدبؿلدرلدر كلدرعلا

د  الػػػي جلدرػػػذيلابػػػدفلبنػػػيئرهل اػػػدليلابػػػدفلاال ػػػؾلبػػػبةضلدرقػػػاـلدمخالداػػػكللبدإلدردؾرداػػػهلدرػػػب جل
بدرلبػػيد لحاػػثلالاػػؿلدرػػػعللبػػيددكلدآلخػػرافلبدر ةػػ للةهػػػـلبلحػػيد اهـلبا ػػاطائلففلا ػػالئلدرػػػعل

ل.(109:ل1996فحيداثلدرعبير) باضك,ل
نبي هلربةضلحي د لدفلنةبرلدر ردلبذداه,لبل اه,لببايالنخبااهل لاعبفليح ي هلبعاياهلبد 

د ل ػػفلطراػػؽلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبدرابدبػػؿللػػئلدآلخػػراف,ل ػػير ردللاػػذلط براػػهلاالػػبلرداػػهلدرقػػدرةل
بيرادراجل  علدانيال الديالد الي اكل ةيركللئلدآلخراف,ل هبلاعا  لدر ػ بؾلد  الػي جلبدرقػاـل
بدرلةػػياار,لباػػاة ـلدمدبدرلد  الي اػػك,لعلػػيلاػػاة ـلدرا ي ػػؿلد  الػػي ج,لبدرػػذيلابػػدفللػػفلدر حظػػيال

ل.(1:ل2011دمبرعلراعبااهل)درناردبيلب بدلدررحاـ,
ل

ظيهرةلد الي اكل لبدللاهػي,ل ع لػكلدرا ي ػؿلع لػكلل بيرةل فلدرا ي ؿلد  الي جرذدل إفلل
لدرطباةاػػػػكلباةاػػػػجلدراػػػػأ  ارلدرلابػػػػيدؿلبػػػػافل ابػػػػرافلفبلفع ػػػػر,لبرعػػػػؿل ابػػػػرلل ػػػػاةيرةللػػػػفلدرة ػػػػـب

خبػػيئصلبارعاػػ لببػػ يالل اػػدة,لبااا ػػكلد ابػػيؿلدرلابػػيدؿلبػػافلهػػذهلدرةايبػػرلاػػاـلدرحبػػبؿل
  علاياجلدرا ي ؿلرهللفلدرخبيئصلبدرب يالليلا ة هللخا  ًيل فلدرةايبرلدرلا ي  كلبدرا ي ؿل

كلابدةػػػياللػػػفل ياػػػ لعػػػؿللػػػػفلد  الػػػي جلااضػػػلفلل ػػػيهاـلبلةػػػياارلعلػػػيلفاػػػهلااضػػػلفلل لب ػػػ
ةػياارل ػفلطراػؽلدرلنارعافل اه,لعلػيلااضػلفلددردؾلدر ػردلد  الػي جلب ػ بؾلدر ػردل ػجلضػبالدرل

ل.(65:ل2001نيردالبغارهل)درنايبيلبآخربف,لدر  كلبدررلبزلبدإل
ل

 ػػػػػجلضػػػػػباللػػػػػيل ػػػػػبؽل ػػػػػإفلدرا ي ػػػػػؿلد  الػػػػػي جلبنػػػػػعؿل ػػػػػيـلاةػػػػػدلاب ػػػػػًيللػػػػػفلدرلػػػػػ  ردال
ل رػػعل   ػػ كللػػفلدرلػػ  ردالبد  ػػا يبيالااػػاجل اهػػيلدد  الي اػػكلانػػارلبد  ػػا يبيا,لب ػػجلدرة ػػـب

ا ااػػػرل ػػػجلدرنخبػػػاكلل الػػػيلعياػػػال  اػػػهل اػػػدلدربدداػػػك,لبدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جل لاػػػ  رل ػػػجلدم ػػػرددل
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 ح ػػ لبػػؿلاػػ  رلعػػذرؾل ػػجلدرقػػيئلافل  ػػعلدربػػردلجلفا  ػػهـلبحاػػثلاػػ ديلذرػػؾلدرػػعلاةػػداؿلطراقػػكل
رػػػذدلاةػػػددالبابيااػػػال؛ل يبيالدراػػػجلا ػػػا ا لرهػػػيلدم ػػػردد ل هػػػـللػػػئلاح ػػػافل ػػػ بعهـلابةػػػًيلرال ػػػا

د اخددليالدرا ي ؿلد  الي ج,ل هػبللػ اًللا ػاخدـلعةل اػك؛لماػهلااضػلفلاب ػًيللػفلدرانػيطلدرػذيل
لدرػعدرحػ لبدرحي ػكللدرػعبلاهػيلدرحي ػكلدرػعلد االػيالبدرحي ػكللدإلا ػيفا ا ارهلحي ياللةااكل اػدل

درااا كلدراهيئاكلدراجلاارا ل  اهيلاحقاػؽللدرعنيرةلا اخدـل جلدإل يح,لبهبلحيركلماهلدراقدارلبدرا
هذهلدرحي يال ادلدإلا يف,لبهبلل لب كللفلدرخبيئصلدراجلهػجلاػبعللػفلد  ػاةددددالدر يباػكل
ا باًيلالازلد ا يبيالدر ردل جل  بعهلد  الي جلدراجلاد علبير ليالدرا ي  اكلبدر ػليالدمبراػكل

حػػػػبيلدراةباػػػػرلدر  ظػػػػجلبدرحرعػػػػيالبهػػػػبل ػػػػ بؾلظػػػػيهر؛لماػػػػهلا ابيدرػػػػكرال ػػػػا يبيالدرنخبػػػػاكلدرل
ب لائلل,اليادا,لبهبل  بؾلبيطفلماه؛لااضلفلدرةل ايالدرةق اكلدم ي اكلعيإلدردؾ,لبدراذعربدإل

ل.5http://ejtema3e.com/?start=(ل1:ل2013)درطا ,لدرةل ايالدرا  اكلدمخرى
ل

 ػػرةلحاػػثلدفلدرط ػػؿلعػػيفلاةػػاشلبػػافلببلػػيلففلدرربضػػكلهػػجلدرباػػالدر ػػياجلر ط ػػؿلبةػػدلدم
درراػػيضلاالاػػكلهػػذهلدرةالدػػياللػػئل ػػرددلف ػػراهلببا ي ػػؿللػػئلدخباػػه,لرػػذدلعػػيفل  ػػعلدرقػػيئلافل  ػػعلف

 ير ةػ لا ػهـل ػجلاػب ارلط يؿل اليلباػاهـلبخاػرلب ػا كلرا ي ػؿلدمط ػيؿل الػيلباػاهـلهػجلدر ةػ ,لدم
درا ي ػػػؿلد  الػػػي جلبدراضػػػجلد ا ةػػػيرجل بػػػدبفلدر ةػػػ للػػػئلدآلخػػػرافلابػػػب لدرط ػػػؿلفايااػػػًي,ل ػػػرصل

يرػكلدرالرعػزلحػػبؿلل ػاطرًد,لضػاؽلدم ػؽ,لغاػرللحبػب ,ل يرط ػؿللػػفلخػالؿلدر ةػ لاػاخ صللػفلح
ل(.ل30:ل2004خذلبدرةطيال)آؿللردد,لدرذدالبااة ـلدم

ل

 هجلدي دةللدرعبارل جلحايةلدرط ؿ,بدبرهيلا ااجلدربيح كللليل بؽلفهلاكلرايضلدمط يؿل
ف ي اكل جلدرةل اكلدراربباكلبدراة الاك,عليلفاهيلح قكلببؿلبافلدرباػالبدرلدر ػك,لحاػثلالعػفللػفل
خالرهػػػيلففلاالػػػبلدرط ػػػؿلالػػػبًدللاعػػػيلاًللبذرػػػؾلدذدلد ػػػاخدلالدرب ػػػيئؿلبدرطػػػرؽلدرلاي ػػػبكلبدمانػػػطكل

ل.درلخا  كلبدمرةي لدراة الاكلبدراربباك
ل

راػيضلدمط ػيؿلب ل ػّاليلدذدللاظػرل ػجلطردئػؽلدراػدراسلدرنػيئةكل ػجرزدلػًيلد ػيدةلدررذدلعػيفللل
فلػػػيلدذدلرب ػػػجل ػػػجلادرا ػػػهيلل,ؿلب لا ػػػاح زلدبد ةهػػػـدر ػػػالبطراقػػػكلآراػػػكل ي ػػػكل لا ػػػا ارلدمط ػػػي

طراقكلا ارلنبدهـلبا ار جلدهاليلهـ,لليربدلدراهيلبفر بدلدرد اهيللليلاد ئللة لجلرايضلدمط ػيؿل
طردئؽلبف يرا لادراسل دادةلرادرا هيلل يارةلرليلد ايدل  اه,لب جلهذدلدرل يؿل إفللفللدرعلاباج

بػػافلدم ػػيرا لبدرطردئػػؽلدراػػجلايرػػالدبػػبً لبد اح ػػياًي:لف ػػ ب لدرػػاة ـلبير ة ,بذرػػؾلمفلع اػػرًدللػػفل
لدردرد يالفنيرالدرعلدراايئجلدإلا يباكلرهذدلدم  ب لبلفلهذهلدردرد يا:ل

ـ(,لدرد ػػػكل2004ـ(,لدرد ػػػكلآؿللػػػرددل)2010(,لدرد ػػػكلدرلبػػريل)2001درد ػػكلبػػػير ل)
  لاػػئلهػػذهلدردرد ػػيالا عػػدل  ػػعلدبرلدر ةػػ للهػػػ(1429-1428(,لدرد ػػكلدر  ػػريل)1998لقبػػؿل)

http://ejtema3e.com/?start=5
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بفهلااػػهلدرعباػػرةل ػػجلاالاػػكلدر بداػػ لدرلخا  ػػكلرط ػػؿلدرربضػػكلل ػػؿلدر ياػػ لدمخالدػػج,لبدراة الػػج,ل
لبي.بدرحرعجلبد  الي ج,لبدرارب

ل

 للدراسة:مشكمة ا
داض لرهػيلب ػبدللدمط يؿبلفلخالؿل ابدالدرةلؿلبدرخبرةلردىلدربيح كل جلل يؿلرايضل

الاك؛لحاثلاةدللفلفهـلدم ػيرا لدببرل جلد اخددـللطرؽلادراسل ةيركلعي اخددـلدمرةي لدراة 
 ي ػػاكلبدرل ػػاخدلكل ػػجلاة ػػاـلفط ػػيؿلدرراػػيضلبدراػػجلاػػ ديلدرػػعلدرا ي ػػؿلد  الػػي جل الػػيلباػػاهـلمد

لليلااةعسل  بًيل  عل لائلدر بدا لد  الي اكلبدرة لاكلر ط ؿ,لبلفلخالؿلدطالعلدربيح كل  عل
لدردرد يالدر يبقك,ل حظالدربيح كلد كلدمبحيثل جلهذدلدرل يؿ.

ل

ل  علف ػيس د ػاخددـلدمرةػي لدراة الاػكللبهذدلليلد ئلدربيح كلر قايـلبهذهلدردرد كلدراجلاقـب
 ػجللحي ظػيالغػزة؛لرلػيلل(ل ػابدا6-5ىلفط ػيؿلدرراػيضلبةلػرل) جلرػداالاكلدرا ي ؿلد  اليل ج

لعيااػياللالاػزةلدػيدرةل  ػعلففلاػب رلرألط ػيؿلفنػايال لالعػفلبب ػيطكلغارهػيل االازلبهللػفلدػدرةلبد 
دربببؿلدراهيلبدرحببؿل  اهي,ل ـلدفلهذدلدم  ب لرغـلنابعلدر ة ل ػجلراػيضلدمط ػيؿلدّ لفاػهل

 الاك,لبظ اللةظـلفبديالدر ة لابظؼل ػجلدرار اػهل قػطلدبفلد ػا ليرهيلاةدلايدرًدل جلدرةل اكلدراة
 ػػجلاػػدراسلدرلػػبددلدمخػػرىلببنػػعؿلغاػػرلعػػيؼ,لرػػذدل ػػإفلدا ػػيهلدربيح ػػكلاحػػبلاطباقهػػيل ػػجلاػػدراسل
راػػيضلدمط ػػيؿلبهػػدؼلحػػؿللنػػعالاهيلاػػردهلدربيح ػػكلل اػػدًد,لباػػرىلففلهاػػيؾلضػػربرةلل حػػكلإل ردئهػػيل

ل ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايض.بد  ا يدةللاهيل جلاالاكلدرا
ل: فلدر  دؿلدرايرجايل ياالهذهلدردرد كلدراجلابحثلبلفله

أثر توظيػؼ األلعػاب التعميميػة فػي تنميػة التفاعػؿ االجتمػاعي لػدا أطفػاؿ الريػاض  ما)
 .(( سنوات في محافظات غزة6-5بعمر )

ل
ل

 :األسئمة الفرعية 
لدراة الاك؟ليلدرلةياارلدراربباكلدرالزلكلرألرةي ل -
دمرةػي لدراة الاػػكلدراػجلا ػػ لابظا هػيل ػػجلاالاػكلدرا ي ػػؿلد  الػي جلرػػدىلفط ػػيؿللفهػػـلػيل -

لدررايضلل جللحي ظيالغزة؟ل

دراة الاػكللراالاػكللرةػي هؿلهايؾلدخاالؼلبافلدرل لب اافلدرا راباكلبدراعلاـلابظاػؼلدم -
ط ػػػيؿلفدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جللرػػػدىهيلبدرضػػػيبطكلدراػػػعلاػػػـلاة الهػػػيلبيرطراقػػػكلدراق اداػػػكلرػػػدىل

ل؟دررايضل جللحي ظيالغزة

لدراػبعط ػيؿلدرراػيضلاةػزىلرلا اػرلفردىللجلاالاكلدرا ي ؿلد  الي ج لهؿلهايؾلدخاالؼ -
ايث(ل جللحي ظيالغزة  ؟)ذعبرلبد 
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لد  الػػي جلدرا ي ػػؿلاالاػػكل ػػجلبدرضػػيبطكلدرا راباػػكلدرل لػػب اافلبػػافلدخػػاالؼلهاػػيؾلهػػؿل -
 دررايض؟للدارةلاظرلب هكللف

 

 :فرضيات الدراسة 
بػػػػػافللاب ػػػػػطيالدر ػػػػػيالدرل لب ػػػػػكلل(α≤0.05) لاب ػػػػػدل ػػػػػربؽلذدالد رػػػػػكلدحبػػػػػيئاكل -

درا راباػػكلبلاب ػػطيالدر ػػيالدرل لب ػػكلدرضػػيبطكل ػػجلابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػكلراالاػػكل
لدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايضل جللحي ظيالغزة.

بػػػػافللاب ػػػػطيالدر ػػػػيالدرل لب ػػػػكلل(α≤0.05) لاب ػػػػدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكل -
درا راباػػكل ػػجلابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػكلراالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىلفط ػػيؿلدرراػػيضل

ايث(. ل جللحي ظيالغزةلاةزىلدرعلدرابع)ذعبرلبد 
بػػػػػافللاب ػػػػػطيالدر ػػػػػيالدرل لب ػػػػػكلل(α≤0.05) لاب ػػػػػدل ػػػػػربؽلذدالد رػػػػػكلدحبػػػػػيئاكل -

رةػي لدراة الاػكلراالاػكلدرا ي ػؿلد  الػي جلدرضيبطكلبدرل لب كلدرا راباػكل ػجلابظاػؼلدم
 .دارةلدررايضردىلفط يؿلدررايضل جللحي ظيالغزةللفلب هكلاظرلل

 

 :أىداؼ الدراسة 
 ف ػػػرلابظاػػػؼلدمرةػػػي لدراة الاػػػكل ػػػجلاالاػػػكلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلرػػػدىلفط ػػػيؿللدرعنػػػؼل ػػػف

لدررايضل جللحي ظيالغزة.
 ابظا هػػيل ػػػجلاالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػػدىلدراةػػرؼل  ػػعلدمرةػػي لدراة الاػػػكلدراػػجلالعػػفل

لفط يؿلدررايضل جللحي ظيالغزة.
 درعنؼل فلف رلابظاؼلدمرةي لدراة الاكل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الػي جل  ػعلدرل لػب اافل

لدرا راباكلبدرضيبطكلاةزىلر ابع)ذعبرلبلدايث(.
ل

 :أىمية الدراسة 
دمط ػػيؿلبرػػدبرهيلدر ي ػؿل ػػجلاة ػػاـلدمط ػػيؿلاػأاجلهػػذهلدردرد ػػكلاظػرًدلرألهلاػػكلدرعباػػرةلرراػيضل -

ببقؿلنخباياهـ,لبرليلر ة للفلفهلاكل جلحايةلدرط ؿلبلابؿلدمط يؿلاحبلدر ة لبنعؿل
لددئـ.

لاةابرلهذهلدردرد كلحي زًدللهلًيلاحبلاالاكلدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايض. -
لاأعدلهذهلدردرد كل  علدبرلدر ة ل جلاالاكلدرا ي ؿلردىلدمط يؿلب دـلدغ يؿلهذدلدر يا .ل -
دػػػدلا ػػػهـلهػػػذهلدردرد ػػػكل ػػػجلاانػػػئكلدمط ػػػيؿلاانػػػئكلد الي اػػػكل ػػػ الكلباة ػػػـلدرقػػػاـلبدرلةػػػياارل -

لد  الي اكلعليلبا هـل جلاطبارللهيردالدرا ي ؿلد  الي ج.
لدراة الاكل جلارباكلدرط ؿللفل لائلدر بدا .ددلا ادلدرلربايال جلد اخددـلدمرةي ل -
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دػػػدلا  ػػػالداابػػػيهلدرقػػػيئلافل  ػػػعلدرراػػػيضلدرػػػعلفهلاػػػكلدبرلدمرةػػػي لدر ةػػػيؿلر ط ػػػؿل ػػػجلاالاػػػكل -
لدرا ي ؿلد  الي ج.

ل

  :حدود الدراسة 
لددرلدرقرآفلدرعراـلبدر اك.دمط يؿلدرايبةكلردرحدلدرلعياج:لرايضل -
لـ(.2013-2012درحدلدرزلياج:لدر بؿلدردرد جلدمبؿل) -
درحدلدربنري:ل ااكللفلفط يؿلرايضلددرلدرقرآفلدرعراـلبدر اكل جللحي ظػيالغػزةللػفل ػػػػفلل -

لـ(.2013ل-ـ2012(ل ابداللفلدرذعبرلبدإلايثلر ةيـل)6درعلل5)
 

  :مصطمحات الدراسة 
ل

  إجرائياً  المعبيعرؼ: 
بدرا ػ اكلباعػبفل بيرةل فلانيطلحرعجلبذهاػجلاقػبـلبػهلدمط ػيؿللػفلف ػؿلاحقاػؽلدرلاةػكل

بنػػػعؿل لػػػي جلفبل ػػػردي,لفبل عانػػػيؼلدرةػػػيرـللػػػفلحػػػبرهـلبهػػػبلب ػػػا كلاة ػػػـل ّةيرػػػكلإلدردؾلدرط ػػػؿل
لرذداه.
  إجرائياً  األلعاب التعميميةتعرؼ: 

هػجل بػيرةل ػػفلانػيطلاة الػػجللب ػهلبلػػاظـلاعػبفلبػػافلنخبػافلفبلل لب ػػكللػفلدم ػػرددل
,لباحعلػػػهلاحقاػػػؽلفهػػػددؼللحػػػددةلبهػػػدؼلاة ػػػاـلنػػػجالاػػػرددلدرببػػػبؿلدراػػػهل ػػػفلطراػػػؽلدر ةػػػ لفب

لالعفلففلا ارل  اهيلدرال باف.لل لب كللفلدرقبدااف
  إجرائياً  رياض األطفاؿتعرؼ: 

لبي اقبيؿلدرط ؿل جل فل) (ل ابدا,لبهجللرح كللهلكل6درعلل5هجلل   يالاربباكلاقـب
با ػي دهلبضربراكلبيرا بكلر ط ؿ؛لحاثلاقبـلدرط ؿللفلخالرهػيلبػاة ـلدرع اػرللػفلدرلهػيردا,لعلػيل

 ػػػجلد اخػػػػردطل ػػػػجلدرل الػػػػئلباالػػػػجلرداػػػػهلدر ػػػ بعايالدرح ػػػػاكلبا ه ػػػػه؛لراعػػػػبفل ضػػػػبًدل ّةػػػػيً ل ػػػػجل
لدرل الئ.
ل

  إجرائياً  التفاعؿ االجتماعييعرؼ: 
 بػػػيرةل ػػػفيل ل اػػػكلدا ػػػ يـلبابد ػػػؽلبلنػػػيرعكلبػػػافلنخبػػػافلفبلفع ػػػرللػػػفلخػػػالؿلدرلبددػػػؼل

 درحايااكلبحاثلااعبفلرداهـل الديالد الي اكي.
 
 

ل
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 الفصــــل الثـــاني
 اإلطــــــــــار النظــــــــــري

 

 يحتػوي ىذا الفصؿ عمى ثبلثة محاور رئيسػػة ىي:      
 

 لدرلحبرلدمبؿ:لرايضلدمط يؿ

 لدرلحبرلدر ياج:لدمرةي لدراة الاكل

 لدرلحبرلدر يرث:لدرا ي ؿلد  الي جل

ل

ل

ل

ل
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 اإلطػػػػار النظػػػػري
 

هػػػذهلدردرد ػػػكلهػػػبلباػػػيفلف ػػػرلابظاػػػؼلدمرةػػػي لدراة الاػػػكل ػػػجلاالاػػػكلرلػػػيلعػػػيفلدرهػػػدؼللػػػفل
درا ي ػػؿلد  الػػي جلمط ػػيؿلدرراػػيض,ل ػػإفلهػػذدلدر بػػؿلاهػػاـلبةػػرضلدرل ػػيهاـلدم ي ػػاكلر درد ػػكل
ب ايبرهيلدرلخا  كلبخبببًيلليلاخصلط ؿلدررايض,لالهادًدلربضئلدم سلدرة لاكلدراجلا ػ ل

دربػػ بكلدراػػجلاةالػػدل  اهػػيلدردرد ػػكل ػػجلدر ػػيالدبد ػػدهي,لفخػػذهيل ػػجلد  ابػػير,ل هػػبلال ّػػؿلدمرضل
ببضئلف  هي,لباحدادلد رداداهػي,لبحاػثلانػلؿلدمدباػيالبدراظراػيالدراػجلحبػ ال  اهػيلدربيح ػكل
 جلل يؿلدربحث,للليلا ي دل  ػعلد ػردالباةزاػزللبضػبعلدربحػث,لب ػبؼلاػاـلاق ػاـلهػذدلدر بػؿل

رلحػػػبرلدلدراة الاػػك,لدرلحػػبرلدر ػػياج:لدمرةػػي لدرػػعل ال ػػكللحػػيبر:لدرلحػػبرلدمبؿ:راػػيضلدمط ػػيؿ,
لدرا ي ؿلد  الي ج.در يرث:ل

ل

 المحور األوؿ: التفاعؿ االجتماعي 
اقضػػجلدإلا ػػيفلدرنػػطرلدمعبػػرللػػفلابلػػهلاةػػياشلغاػػرهللػػفلدم ػػرددلفبلدر لي ػػيالبدػػدلاػػاـل

فبلدػدلاػاـللةياناهلر  لي يالفبلب بدهللةهيلبنعؿل  ػبيلبااا ػكلدرا ػيذ لدرلابػيدؿلبػافلف رددهػيل
بنػعؿل لػػديلفبلر ػلجلعلػػيلهػبلدرحػػيؿل ػجلل لب ػػكلدم ػرة,لفبلدربػػؼ,لفبلدرلهاػكلبهػػبل ػجلعػػؿل
هذهلدرا لةيالانعؿلح قػكللػفلنػبعيالدرابدبػؿلد  الػي جلدرػذيلاقػبـلبػافلدم ػرددلدرػذافلا اقػبفل

ل(.320:ل2003ب هًيلرب هلرقيًالل الرًدلفبللاقطةًيل  عل اردا)دربد جل,

لي اكل بػيرةل ػفلااػيجلا ي ػؿلدم ػرددلفبلدر لي ػيا,لبلةاػعلفاػهل اػدليلرذدل عؿلظيهرةلد ا
خػر,ل إاػهلااضػ للػفلدراػيسل ػجلا ي ػؿلل ػالرلدرعػؿللػئلدآلاعبفلدرل الػئل ػجلنػعؿل لي ػكللػفل

ذرػػػػؾلففلدرا ي ػػػػؿللػػػػفلدرل ػػػػيهاـلدم ي ػػػػاكلبدرهيلػػػػكل ػػػػجلدرل الػػػػئ,لبلػػػػفلهاػػػػيل ػػػػإفلحقاقػػػػكلدرحاػػػػيةل
دم  ب لدرذيلاا ي ؿلبهلدم رددلبدر لي يا,ل لفلدمنعيؿلد  الي اكلرا النائًيلآخرلفع رللفل

دراجلااخذهيلدرا ي ؿ:لد ابيؿ,لدرااي س,لدربردع,لدراعاؼ,لدرال اؿ,ل هذهلدراليذجلرا اللا ب كل
اليلااد ل(.57:ل2005خر)فببل ّايش,ل دخؿلعؿللاهيل جلدمخرىلبنعؿلفبلب فلبةضهيلدربةضلبد 

اػػػكلدراانػػػئكلد  الي اػػػك,لحاػػػثلاعا ػػػ لدر ػػػردللػػػفلاةابػػػرلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلف ػػػيسل ل 
خالرهلفاليطلدر ػ بؾلد  الػي جلدرلقبػبؿ,لباعا ػ لفاضػًيلد ا يهػيالدر ػيئدةل ػجلدرل الػئ,لبلػفل
خػػالؿلا ي ػػؿلدم ػػرددللػػئلبةضػػهـلدرػػبةضلاػػ ديلذرػػؾلدرػػعلاةػػداؿلف عػػيرهـلبلةاقػػدداهـلراابد ػػؽللػػئل

رػػؾلدرػػعلاعػػبافلبباػػيالهباػػكلدر ػػردلللػػيلا ػػي دهلدم عػػيرلبدرلةاقػػددالدر ػػيئدةل ػػجلدرل الػػئ,لباػػ ديلذ
  علففلاعبفلفع رلدا يباكلددخػؿلدرل الػئلدرػذيلاةػاشل اػه,لفيلففلنخبػاكلدر ػردلاانػعؿلااي ػًيل
رةل اػػػػكلدرا ي ػػػػؿلد  الػػػػي جلدراػػػػجلاػػػػاـلبااػػػػهلببػػػػافلبائاػػػػهلد  الي اػػػػكللػػػػفلخػػػػالؿل ل اػػػػكلدراانػػػػئكل

ل.د  الي اكلدراجلاةابرللفلفهـلدرةل ايالد  الي اك
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بهعػػذدلابػػدفلدرط ػػؿلا ي  ػػهللػػئلدآلخػػرافل ااػػأ رلبهػػـلباػػ  رل ػػاهـلبابػػب ل ضػػبًدل ةػػيً ل ػػجل
اقػػدـل ػػجلدر ػػفلرابػػب ل ضػػبًدل ػػجل لي ػػيالفخػػرىل ػػبدال ػػجلا لي اػػهلدمبرػػعلبهػػجلدم ػػرة,ل ػػـل

درلدر ك,لفبلدر اردف,لفبلدرل   يالدرلخا  ك,لبهبل جل لاػئلهػذهلدرلبددػؼلاا ي ػؿللػئلدآلخػراف,ل
ل ؿل يابيفلاابؿلفبرهليلبير ردلذداه,لبااليلاابؿلدمخرلبير لي كل)فبلدرل الئ(.برهذدلدرا ي

ل بهريلبد ارداا جل جل  ـلدرػا سلد  الػي جلدرلةيبػرلماػهل درا ي ؿلد  الي جلل هـب
 جلحقاقكلدملرلدرذيلانعؿل بهرلدرنخباكلدآلدلاك,لبدرةالدػيالد  الي اػكلدرلاددخ ػكلر  ػردللػئل

ط ػػؽل  ػػعلدإلا ػػيفلفاػػهلعػػيئفلد الػػي ج,لرػػاسلب ػػب لطباةاػػهلدربابرب اػػكلبرعػػفلدآلخػػراف,ل ةاػػدليلا
ل(.69:ل1985ب ب لدناردعهلباقي لهلدرحايةل جلظؿلدر لي كلد  الي اكل)دمنبؿ,

 

  :تعريؼ التفاعؿ االجتماعي 
 

يدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلبأاػػػه:ل الدػػػكللابيدرػػػكلبػػػافلل(57:لل2003بآخػػػربفل)للاةػػػرؼلدرخطاػػػ  -
 ردافلفبلفع رلاابدػؼل ػ بؾلدحػددهليل  ػعل ػ بؾلدمخػر,لفبلاابدػؼل ػ بؾلعػؿللاهلػيل  ػعل
 ػػ بؾلدمخػػػر,ل ل اػػكلدرا ي ػػػؿلد  الػػي جل ل اػػػكلل ػػالرةلبلابدبػػػ ك,ل هػػجلاحػػػدثل ػػجلعػػػؿل

رددلباحػدثللػفل ردئػهللعيفل جلدرباا,لب جلدرلدر ك,لب جلدرنيرعلب جللعيفلا الئل اهلدم 
 ل اكلدحاعيؾلبا ي ؿ,لبابػؼلدرا ي ػؿلبأاػهلدا ػيبجلدذدلداانػرالدرلحبػكلبدرلػبدةلبدراةػيطؼل
بدررحلػػك,لبدراقبػػؿلبػػافلدمطػػردؼلدرلةااػػكلبػػه,لباابػػؼلبير ػػ باكلدذدل ػػـلدرا ػػبرلباػػاهـلبط ػػال

لدرابدحجلدرليداكل  علدرلني رلدإلا يااك.
:ل بػػػيرةل ػػػفلدرةالدػػػيالد  الي اػػػكلفاػػػهلػػػي جلدرا ي ػػػؿلد  ال(274:ل2007)ل ػػػردجباةػػػرؼل -

ب لاػػئلفابد هػػيلبلدراػػجلاعػػبفلديئلػػكلببظا اهػػي,لفيلدرةالدػػيالد  الي اػػكلدرداايلاعاػػكلب لاػػئل
ل.فابد هيل بدالعياالهذهلدرةالديالبافل ردلب رد,لفبل لي كلب لي ك,لفبلبافل لي كلب رد

فلفبلفع ػرلحاػثلففل ػ بؾل:لابعللفلدرةالدػيالبػافلنخبػافاهل(69:ل1985)دمنبؿباةر هل -
در ردلااأ رلبااةدؿلب  بؾلدآلخر,ل يرا ي ؿلد  الي جلراسلبل يبكل لاًلللنارعًيللب هػًيللػفل
 ردلدرعلآخر,لبؿلهبلبيإلضي كلدرعلذرؾلا ي ؿلذداػج,لا ي ػؿللاػددخؿللػئلدرػذدا,ل يرط ػؿل ل

ل.ا ا ارلدآلخرافل قط,لبرعاهلا ارلا  هلبذداهل جلا سلدربدا
بػػردهاـ ػػةادلبللاةػػرؼ - لةػػافل ػػػجللبأاػػه:لدر ػػ بؾلدرظػػػيهرلرأل ػػرددل ػػجللبدػػؼل(446:ل2010)لد 

ل.دطيرلدر لي يالدرب ارة
درةل اػػػكلدراػػػجلاػػػرابطلبهػػػيلف ضػػػيالل:درا ي ػػػؿلد  الػػػي جلفاػػػهل(22:ل2003زهػػػردفل)للباةػػػرؼ -

در لي ػػػكلبةضػػػهـللػػػئلبةػػػضل ق اػػػًيلبدد ةاػػػًي,لب ػػػجلدرحي ػػػيالبدررغبػػػيالبدرب ػػػيئؿلبدر ياػػػيال
 .بليلنيبهلذرؾلبدرلةيرؼ
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بأاػػه:لدرلهػػيرةلدراػػجلابػػداهيلدرط ػػؿل ػػجلدراةباػػرلل(172:ل2011درنػػاردبي,ب بدلدرػػرحاـ,باّةػػرؼل) -
 ػػػفلذداػػػهلر خػػػراف,لبدإلدبػػػيؿل  ػػػاهـلبد ابػػػيؿلبهػػػـل,بدرابدبػػػؿللةهػػػـلبلنػػػيرعاهـلدمانػػػطكل

ديلكلبػدددياللةهػـ,لفبلد ػاخددـلدإلنػيرل دالد  الي اكلدرلخا  ك,لدرعل يا لد ان يؿلبهـلبد 
 .ـد  الي جلدرةيـل جلدرا ي ؿللةهد  الي اكلر ابدبؿللةهـ,لبلرد يةلدبد دلدرذبؽل

ل

 بيرةل فل ل اكللنيرعكلبافلدمط يؿللفلخالؿلللليل بؽلااض لففلدرا ي ؿلد  الي ج
ديلػػكل الدػػياللػػئلدآلخػػراف,لحاػػثلا ػػهـلدرا ي ػػؿلد  الػػي جل ػػجل ل اػػكل لبددػػؼلدرحاػػيةلدرابلاػػك,لبد 

لبدرابدبؿلبدراةبارل فلدرذدا.ابيؿلد 
ل

 ل(.32:ل2008)درددد,لكما ذكرىا  أىمية التفاعؿ االجتماعي

 درا ي ؿلد  الي جلا ة لدبرًدلهيلًيللئلدمدردفل جل ل اكلدرالبلد  الي جلردىلدمط يؿ. -1
ازبدلدرط ػؿلبخبػردالاة الاػكل داػدةلا ػي دهل  ػعلاة ػـلدرلهػيردالد  الي اػكلباة ػـلدرلهػيردال -2

 بدرحرعاكلبطرؽلدراةبارل فلدرلني رلدر  باك
ا ديلدرا ي ؿلد  الي جلدرعلاليازلنردئ لدرل الئل اظهرلدرقاػيددالدرر ػلاكلبغاػرلدرر ػلاكل -3

 .بدرلاببذافلبدرلاةزرافلبدر لي يالدرب ارة
 أىداؼ التفاعؿ االجتماعي 

ل(45:ل2010)  ج,لباحقػػؽلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبػػافلدم ػػرددلل لب ػػكللػػفلدمهػػددؼلاػػذعرهي
ل اليلا ج:

لاا رلدرا ي ؿلد  الي جلاحقاؽلفهددؼلدر لي ك,لباحددلطردئؽلدنبيعلدرحي يا. -1

اة اـلدر ردلبدر لي كلببد طاهلفاليطلدر  بؾلدرلااب كلبد ا يهيالدراجلااظـلدرةالديالبػافل -2
ف ػػرددلب لي ػػيالدرل الػػئل ػػجلدطػػيرلدرقػػاـلدر ػػيئدة,لبدر قي ػػك,لبدراقيراػػدلد  الي اػػكلدرلاةػػيرؼل

   اهي.

 ا ي دل  علاقااـلدرذدالبدآلخرافلبببرةلل الرة. -3

ا ػي دلدرا ي ػؿل  ػعلاحقاػػؽلدرػذدالباخ اػؼلبطػػأةلدرنػةبرلبيرضػاؽل ع اػػرًدللػيلاػ ديلدرةزرػػكل -4
 درعلدإلبيبكلبيملردضلدرا  اك.

 ا ي دلدرا ي ؿل  علدراانئكلد  الي اكلرأل ردد,لبغرسلدرخبيئصلدرلنارعكلبااهـ.ل -5
ل

ل

ل
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  فسرت التفاعؿ االجتماعيالنظريات التي 
اخا ػػؼلا  ػػارلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبي ابػػيرهللحػػبرًدلرعي ػػكلدرظػػبدهرلدراػػجلادر ػػهيل  ػػـلا ػػسل

 :د اةردضلبةضلهذهلدراظراياد  الي جل خاالؼلفب ههيلب بؼلااـل
لد ؿ

 .http://forum.stop55.com/305108.html (1: 2011)ستوب,نظرية بيمز لمتفاعؿ االجتماعي -1
 

للردحؿلدرا ي ؿلد  الي جلدرع:ل(با ز)بدراجلد ـل اهيل
لة بلػػيالبدراة الػػيالفيلدرببػػبؿلدرػػعلاةراػػؼللنػػارؾلر لبدػػؼلبانػػلؿلط ػػ لدرلالتعػػرؼ:

 طػيالدفلبليلهجلدمنايالدرلابدةكللاهـلدرلنع كلرليذدلا الةبللجهلاضيحلبدراأعادلليبدراعردرلبدإل
لدراة اليالبدرلة بليا,لبدإل يدة,لبدرابضا ,لبدراأعادل  علاحدادلدرلنع ك.

فيلاحداػػدلاظػػيـللنػػارؾلاقػػاـل ػػجلضػػبئهلدرح ػػبؿلدرلخا  ػػكلبانػػلؿلذرػػؾ:لط ػػ للالتقيػػيـ:
هػؿلدرلنػع كلل؟نػةبرهـلاحػبلدرلنػع كللػي”دررفيلبدراقااـ,لبدراح اؿ,لبدراةبارل فلدرلني رلبدررغبػيا

ل“.در ل؟للبلذدؾفهؿل لؿلهذدل؟لهؿلالعفل لؿلنجالا يههي؟للهلك
لبدراقااـلبدراح اؿلبدراةبارل فلدرلني رلبدررغبيا.لإبداء الرأي:
هػػػػػجللحػػػػػيب الدم ػػػػػرددلر اػػػػػأ ارلبةضػػػػػهـل ػػػػػجلدرػػػػػبةضلدمخػػػػػرلبانػػػػػلؿ:لط ػػػػػ للالضػػػػػبط:

اقػػػداـلد داردحػػػيال“للػػػيذدلاةل ػػػبفلبيرضػػػبطل”د داردحػػػيالبدراب اػػػهلبدرطػػػرؽلدرللعاػػػكلر ةلػػػؿلبدرحػػػؿ
,لليلا  ل ل ه.”بدراب اهيالدراجلا ي دل  علدربببؿلدرعلدرحؿ لليلاةاقدلفاهل ـز

هػػػيئجلبانػػػلؿلذرػػػؾ:ل ػػػدـلدرلبد قػػػكلبدرػػػر ضلبهػػػجلدرببػػػبؿلدرػػػعلدػػػردرلالاتخػػػاذ القػػػرارات:
ظهيربلبدرال ؾلبيرنع ايا,لب دـلدرل ي دة,لبدرلبد قكل لدرقببؿ,لبدر هـلبدرطي ك.لد 

ظهػيرلددراػجلاانػأل ػجلدر لي ػكلبانػلؿلذرػؾلهبل بيرةل ػفل ػالجلدراػبارداللضبط التوتر:
دخيؿلدر ربرلبدرلرل لح.درابار,لبد ا حي للفللاددفلدرلايدنك,لباخ اؼلدرابارلبد 

ظهػيرلدرا عػؾلبدرةػدبدف,لبد ااقػيصلدباياكلاعيلؿلدر لي ػكلبانػلؿلذرػؾ:لاةاجللالتكامؿ:
ظهيرلفلددرلدآلخراف,لباأعادلدرذدا,لفبلدرد يعل اهي,لبل درالي ػؾ,لبر ػئللعياػكلدآلخػراف,لباقػداـللد 

 .درةبفلبدرل ي دةلبدرلعي أة
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 نظرية نيوكسب: -2
اػػبعللػػفلدر هػػيزلفبلدراظػػيـلدرػػذيلاػػرابطللااظػػرلاابع ػػ لدرػػعلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبعأاػػهل

ف ػػزداهلببةضػػهي,لباابدػػؼل لػػؿل ػػزاللاػػهل  ػػعلفددالبقاػػكلدم ػػزدالربظيئ هػػي,لب  ػػعلهػػذدلدم ػػيسل
اقػػبـلدراػػيسلدرػػذافلاحػػدثلباػػاهـلدرا ي ػػؿلبا ااػػرل ػػ بعهـلااا ػػكلرهػػذدلدرا ي ػػؿلحاػػثلااةػػدؿل ػػ بؾل

ل.(137:ل2004فحدلدرطر افلدذدلحدثلا ارل جل  بؾلدرطرؼلدآلخر) يبر,ل
ل

 نظرية فمدماف:  -3
ا اادلاظراكلدرا ي ؿلد  الي جل اػدل)  ػدليف(ل  ػعلخيبػااافلرئا ػااافلهلػي:لد  ػالردرل
ػػػبلدراػػ زرلدر ػػ بعجلبػػافلف ضػػيالدر لي ػػكلبدر لي ػػيالدمخػػرى,لبلػػفلخػػالؿلدرد ػػكلدػػيـلبهػػيل  ػػعل

للاةددلااضلفل ال ك لفبةيد:ل لي كللفلدمط يؿ,لاببؿلدرعلففلدرا ي ؿلد  الي جلل هـب
دراعيلؿلدربظا ج:لباقبدلبهلدرانيطلدرلاخبص,لبدرلاظـلدرذيلاحقػؽللاط بػيالدر لي ػكل-لف

ير اػػكللاهػػيلببػػافللػػفلحاػػثلاحقاػػؽلفهػػدد هيلبااظػػاـلدرةالدػػيالدرددخ اػػكل بهػػيلبدرةالدػػيالدرخ
 در لي يالدمخرى.

كلدراعيلػػػؿلدرا ػػػي  ج:لباةاػػػجلبػػػهلدراعيلػػػؿلبػػػافلدمنػػػخيصللػػػفلحاػػػثلدراػػػأ ارلبدراػػػأ رلب الدػػػ-ل 
 لابيدرك,لبعؿلليلادؿل  علالي عهـ.درح لدر

دراعيلؿلدرلةايريل:باقبدلبهلدراعيلؿللفلحاثلدرةالديالد  الي اكلفبلدرقبد دلدرلاةيرؼل-لا
 (.80:2001در لي ك)درنايبي,آخربف,ل  اهيلبدراجلاضبطل  بؾلدم رددل ج

ل

 النظرية السموكية:  -4
دلبدر لي ػػػػيالدرػػػػعلاظراػػػػكلدرلػػػػ  رلردلدر ػػػػ بعابفل ل اػػػػكلدرا ي ػػػػؿلد  الػػػػي جلبػػػػافلدم ػػػػرد

بد  ػػػا يبكلبدراةزاػػػزلدراػػػجلااز لهػػػيلدرةػػػيرـلدملراعػػػجل) ػػػعار(,لباػػػرىلدر ػػػ بعابفلففلدرلخ بدػػػيال
بلدرلابهػيالفد  الي اكلرا ال  باكل جلا ي  هػيلبػؿلدفلرػداهـلدرلقػدرةل  ػعلد  ػا يبكلر لػ  ردال

علدرا ي ػػػؿلبدرنخبػػػاكلدراػػػجلااعػػػبفلدراػػػجلاا قباهػػػيلخػػػالؿل ل اػػػكلدراانػػػئكلد  الي اػػػكلدرقيئلػػػكل  ػػػ
بانػػػعؿلدر ػػػردلفبلدر لي ػػػكلبهػػػجلااا ػػػكللبينػػػرةلرهػػػذدلدرا ي ػػػؿ,ل يرا ي ػػػؿلاال ػػػؿل ػػػجلد  ػػػا يبيال
درلابيدرػػكلبػػافلدم ػػرددل ػػجلب ػػطلفبللبدػػؼلد الػػي جلبحاػػثلانػػعؿل ػػ بؾلدربدحػػدلل نػػرًدلفبللابهػػيل

بػػػػػيدؿلدرلابهػػػػػيالر ػػػػػ بؾلدآلخػػػػػر,لبهعػػػػػذدلعػػػػػؿل ةػػػػػؿلاػػػػػ ديلد ػػػػػا يبكلفبلد ػػػػػا يبيال ػػػػػجلدطػػػػػيرلا
ل(.50:ل2004بد  ا يبيال)لآؿللرد,
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با عدلدر  بعابفلففلدرا ي ؿلد  الي جل لابدفلب لا ػالرلد لدذدلعػيفلدرلنػارعبفلاا قػبفل
نائًيللفلدراد اـلفبلدإل يبكلدراجلاقبـل  عللبدفلدنبيعلدرحي كلدرلابيدرك,ل يرا ي ؿلهايلهبلدنػبيعل

لبااهلػػػيل درا ي ػػػؿل يرط ػػػؿلاحبػػػؿل  ػػػعلاراػػػدللػػػفلبدرداػػػه,لبدربدرػػػددفلرحي ػػػيالدرطػػػر افلدرػػػذافلاقػػػـب
 (.135:لل2004بدبؿلدر  بيل) يبر,لاحبالفل  علليلاراددفللفلاة ـلدرط ؿلدرعالـلبدرا

 (90: 1998أبو جادو, )كما ذكرىا راحؿ التفاعؿ االجتماعيم: 

درا ي ػؿلدفل ل اكلدرا ي ؿلد  الي جلدراجلاحدثلبافلطر افلب جلدطيرلالػطللػفلفالػيطل
دا ػػيهلد الػػي جللةػػاف,لبدػػدللدرػػعل الدػػكلد الي اػػكللةااػػك,لفبل بػػرلب ػػاطللةػػافلاػػ ديل ػػجلدرةػػيدة

فنيريبرانػػيؿلبعػػببريلدرػػعلب ػػبدل ػػددللػػفلدرلردحػػؿلدرةل اػػكلر ا ي ػػؿلد  الػػي جلدراػػجلاحػػدثلبػػافل
لطر افلد الي اافلبلفلهذهلدرلردحؿ:

 بػػػيردالدرل يدرػػػكلبدآلردالدرة باػػػكلغاػػػرللرح ػػػكلدراةػػػيرؼ:ل ػػػجلهػػػذهلدرلرح ػػػكلاااػػػيبؿلدرطر ػػػيفل -1
لعػػػؿلطػػػرؼلبلحيبرػػػكل ػػػبرلغػػػبرلدرطػػػرؼلدمخػػػر,لبدعانػػػيؼلباحداػػػدلدالاػػػهل درلخططػػػك,لباقػػػـب
رػػػعللػػػدىلدرانػػػيبهلبدرابد ػػػؽل ب يئداػػػهلبيرا ػػػبكلرػػػهلبمهدد ػػػهلل ػػػاادًدلدرػػػعللبػػػدفلدرع  ػػػكلبدرةيئػػػد,لبد 

لبااهلي.

رح ػػػكللػػػفلخػػػالؿلب ػػػيئطللرح ػػػكلدرا ػػػيبضلبدرل ػػػيبلك:لا ػػػةعلعػػػؿلطػػػرؼل ػػػجلف اػػػيالهػػػذهلدرل -2
ديلاهػيل درا ي ؿلدرلايحػكلبدرل ضػ كلرداػهلدرػعلاحداػدلاػبعلدرةالدػكلدراػجلاحػيبؿلدراببػؿلدراهػي,لبد 
لػػئلدرطػػرؼلدمخػػػر؛لبيح ػػًيل ػػفلف ضػػػؿلدرااي ػػيالبدرلعي ػػػ لرهػػذهلدرةالدػػك؛لرعػػػجلانػػعؿلهػػػذهل

داػػيهلدرااي ػػيالدرحػػي زلبدرلنػػ ئل  ػػعلاقبااهػػي,لبد ػػالردرهي,لبهاػػيلاحػػيبؿلعػػؿلطػػرؼلا ػػباؽللزل
 ر طرؼلدآلخرللبرزًدللقددرلدرانيبهلبدرابد ؽل جلدرلزداي.

لرح ػػػكلدرابد ػػػؽلبد راػػػزدـ:لبهاػػػيلاقااػػػئلعػػػؿلطػػػرؼلبػػػيرطرؼلدآلخػػػرللػػػفلحاػػػثلدرلزداػػػيلبدرقالػػػك,ل -3
باابدػػػؼل ػػػفلدربحػػػثل ػػػفلدربػػػددئؿلدمخػػػرىللعا اػػػًيلبلػػػيلاببػػػؿلدراػػػهللػػػفل الدػػػكللػػػئلدرطػػػرؼل

 دآلخر.

 بااهػػي:لحاػػثلاػػاـلدإل ػػالفل ػػفلدرقػػردردالدراػػجلاةبػػرللرح ػػكلدإل ػػالفل ػػفلدرةالدػػكلباةزازهػػيلبا -4
 فلدرقاي يالبد رازدـلدرذيلاببػؿلدراػهلدمطػردؼل ػجلدرلرح ػكلدر ػيبقك؛لبراأعاػدلالػطلدرةالدػكل

 دراجلاـلدراببؿلدراهيلباحقاقهيل فلطراؽلدرا ي ؿ.
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 (57: 2010)عمي,  كما ذكرىا أسس التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ: 
دراجلالا عهيلدم رددلااأ رلبنعؿلفبلب خرلبيرا ي ؿلد  الي جلبااـلدفللةظـلدرخبيئصل

بػػافلدرط ػػؿللبل الةػػهللاػػذلدر حظػػكلدمبرػػعلدراػػجلابرػػدل اهػػي,لدذلابػػدفلدابػػيرهلبػػيرل الئل ػػفلطراػػؽل
دم ػػػرةلبدرةبدلػػػؿلدراػػػجلاقػػػبـل  اهػػػيل ل اػػػكلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلر ط ػػػؿلبلػػػفلفهػػػـلف ػػػسلدرا ي ػػػؿل

لد  الي جلليلا ج:

ط ػػؿللاػػذلب داػػهلبػػأ رددلدم ػػرةلبخيبػػكلدمـ,ل ػػيمـلا ػػ ؾلاحػػبهل ػػ بعًيلانػػبئلدرع اػػرلاحاػػؾلدر -1
لػػفلحي اػػه,لبابػػدفل ػػجلدرنػػهرلدر ػػيلفلبػػيرالاازلبػػافلدرعيئاػػيالدربنػػراكلدراػػجلحبرػػهلبدمنػػايال

لدرلحاطكلبه.
دفللػفلاهالػػبفلبيرط ػؿلدػػيدربفل  ػػعلدإلدردؾلبد اابػيهل اةطباػػهلدهاليلػػًيل ػجلفبدػػياللةااػػك,ل -2

باػػهلدذدلفح ػػبدلفاػػهله باػػهل ػػجلفبدػػيالفخػػرى,لدذلاهالػػبفلبػػهلدذدلبعػػعلفبلدبا ػػـلباا يه باا ي
 ,لبهذدلع هلا ي دل  علدرا ي ؿلد  الي ج.راسلبحي كلرهـ

دفلدرط ؿلديدرل  ػعلدإلح ػيسلبدإلدردؾلبا ػي دهلحبد ػهل  ػعلدخابػيرللػيلحبرػهلبد ابػيؿل -3
 به.

  ذ لداابيهلدآلخرافلبد هاليـلبه.لدفلدرط ؿلديدرل  علدرقايـلبير  بؾلدرذيلا دىلدرع -4
دفلر ط ػػؿلدرقػػدرةل  ػػعلدرػػربطلبػػافلدرلابهػػيالبد  ػػا يبيال ػػإذدلبعػػعللػػ اًلل ػػياالدمـلبهعػػذدل -5

ا دلففل ل اكلدرا ي ؿلد  الػي جلاػاـل ػفلطراػؽلدإلدردؾلبد  ػا يبيالابةػًيلرهػذدلدإلدردؾ,ل
 در  بؾلاحبهلبطراقكللةااك.لكدًدللفلدم رددلهـلف راهلرلالحظدذلاقدـلدرط ؿل ددًدللحدبل

 
ل
ل
ل
ل
ل
ل

  ,ما يمي:متمثمة في( أسس التفاعؿ االجتماعي 31: 2008ويضيؼ )الددا 

د ابػػيؿ:ل لاػػاـلا ي ػػؿلبػػافل ػػردافلدبفلففلاعػػبفلهاػػيؾلدابػػيؿلبااهلػػيلبب ػػا كلفبلبػػػأخرىل .1
با ي دلد ابيؿل جلدرببػبؿلدرػعلبحػدةلدرا عاػرلبظهػبرلر  ػ بؾلدراةػيباجلبا ةػ لد ابػيؿل

لدبرًدلف ي اًيلرحؿلدرلنعالالبداخيذلدرقردردالبببرةل لي اك.
هػػػبلد ا ػػػيهلبد  ػػػاةدددلرال ػػػا يبكلرلابػػػهللةػػػػافلل:Expectation Predicationدرابدػػػئل .2

ل   بعايلابيغلنع هلطبقًيلرليلاابدةهللفلدآلخراف.
دزدددلا يحػػهل ػػجلددردؾلدرػػدبرلبال ا ػػه:لع لػػيلعػػيفلددردؾلدر ػػردلرػػدبرهل لاقػػًيلبفدد هل اػػدًدلع لػػيل .3

ل ل ايالدرا ي ؿلد  الي ج.
اابدػػػؼلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلبفددالSymbolsof Significance: دررلػػػبزلذدالدرد رػػػكل .4

دمدبدرل  علب بدلرلبزلذدالد ركلبافلدم رددلعير  كلباةباردالدرب هلبحرعكلدراػدافلبغارهػيل
لبع هيللفلب يئؿلد ابيؿلدر بهراك.
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ل اكلدراقااـلر  بؾلدر ردلبدآلخػرافلباقاػاـلدبد ةهػـلبف ةػيرهـلاةابػرل دفللEvaluation:دراقباـ .5
لفللضلبفلدم ػسلبدرب ػيئؿلدراػجلااعيلػؿلبهػيل ل اػكلدرا ي ػؿلد  الػي ج,لباقبػدلبػيراقااـل

لد طيالدالكلفبلاقدارلرألنايا,لفبلدرظبدهر,لفبلدم عير,لفبلفاليطلدر  بؾ.ل
 

 (45:ل2002,لمرادآؿ ) كما ذكرىا خصائص التفاعؿ االجتماعي: 
 

اةػػدلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلب ػػا كلدابػػيؿلبا ػػيهـلبػػافلف ػػرددلدرل لب ػػكل لػػفلغاػػرلدرلةقػػبؿلففل -1
لاابيدؿلف رددلدرل لب كلدم عيرللفلغارلليلاحدثلا ي ؿلد الي جلبافلف رددهي.

 رعؿل ةؿلردل ةؿللليلا ديلدرعلحدبثلدرا ي ؿلد  الي جلبافلدم ردد.لدف -2
 ا ديلدرعلظهبرلدرقايددالببربزلدرقدردالبدرلهيردالدر رداك.درا ي ؿلبافلدم رددل -3
ا ي ؿلدر لي كللئلبةضهيلدربةضلاةطاهيلح لًيلفعبرللفلا ي ؿلدم ضيالبحػدهـلدبفللدف -4

 در لي ك.
اػػبارلدرةالدػػيالد  الي اػػكلبػػافلدم ػػرددلدرلا ػػي  افلللػػيلاػػ ديلدرػػعلاقػػير لدرقػػبىلبػػافلف ػػرددلل -5

 در لي ك.
 

  (.7:2011)در  طياج,لكما ذكرىا االجتماعيمقتضيات التفاعؿ 
 درقيب اكلدرعلا هـلدآلخراف. -
لدرقدرةل  علدراخيط لببضبح. -
لح فلطرحلدم ئ ك. -
لدراحعـل جلدرا ي ؿلغارلدر  ظج. -
ا اػػػ لدراحاػػػزلبضػػػربرةلد راػػػزدـلبلبدػػػؼللا ػػػا لفيلدرقيب اػػػكلر حػػػبدرللػػػئلدرطػػػرؼلدآلخػػػرلدبفل -

 0  علدراةبارلبا قيئاكف عيرلل بقكلبد اليدلطراقكلاةيلؿلان ئل

 (.1:ل2013)ل الةج,لمستويات التفاعؿ االجتماعي 
20accsess-http://www.mojtamai.com/books/component/k2/item/1372%20 

درا ي ػػؿلبػػافلدم ػػردد:لبهػػبلفع ػػرلفاػػبدعلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلنػػاب ًيلعيرا ي ػػؿلبػػافلدم لبدباػػهل -1
لبدرزبجلبزب ه.

ا ي ػؿلدرقػيئـلبػافلدرقيئػدلبفابي ػه,لفبلدرلػدرسلبااللاػذهلفبلدرلػػدارلدرا ي ػؿلبػافلدر لي ػيا:لعير -2
بل  سلدإلددرة,ل يرلدرسل جلل ؿلهذهلدرحيرػكلاػ  رل ػجلااللاػذهلعل لب ػكلب ػجلا ػسلدربدػال

 ااأ رلبلدىلدهاليلهـلبربحهـلدرلةاباكلبدر قكلدرلابيدركلبااهـ.
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هلدرحيرػػػكلدرةػػػيددالبدراقيراػػػدلبطردئػػػؽلدرا ي ػػػؿلبػػػافلدم ػػػرددلبدر قي ػػػك:لدرلقبػػػبدلبير قي ػػػكل ػػػجلهػػػذل-3
درا عاػػرلبدم ةػػيؿلبدربػػالالدربائاػػكلدر ػػيئدةلبػػافلف ػػرددلدرل الػػئلباابػػئلدرا ي ػػؿلبػػافلدر ػػػردل
بدر قي ػػػكللاطقاػػػًيلدابػػػيؿلدر ػػػردلبير لي ػػػك,لدذلففلدر قي ػػػكلللي  ػػػكلدرػػػعلحػػػدلعباػػػرلر ابدةػػػيال

ي اػػكلبطراقاػػهلدرخيبػػك,لدر ػػ بعاكلدرنػػيئةكلرػػدىلدر لي ػػك,لبعػػؿل ػػردلاا ةػػؿلر لابدةػػيالدر ق
بعؿل ردلا  رلدرلظيهرلدر قي اكلح  لليلاردهللاي بًيلر ظربؼلدراجلااةرضلرهي,ل ير قي ػكل

 ل. زالهيـللفلدربائكلدراجلاا ي ؿللةهي
ل

 ر ا ي ػػؿلد  الػػي جللفالػػيط ػػدةلل(253ل:2000اػػذعرلزهػػردفل)ل:أنمػػاط التفاعػػؿ االجتمػػاعي
ل:بهجلعليلا ج

(,لبالازهلدم ػئ كلد  ػا هيلاك,ل3-1دم ئ كلباضـلدر ئياللف)لدرا ي ؿلد  الي جلدرلحياد: -1
ل%(للفلدر  بؾ.7بط  لدرلة بليالبد داردحيالبدآلردالباضـلهذدلدرالطلحبدرجل)

(,لبالاػػػػزهلدرلحػػػػيب ال6-4درا ي ػػػػؿلد  الػػػػي جلدرلحياػػػػدلر  يبػػػػيا:لباضػػػػـلدر ئػػػػياللػػػػفل) -2
%(ل56بدرا  ػػاردالباضػػـلهػػذدلدرػػالطل)درلاةػػددةلر  يبػػكلبد  طػػيالدرػػرفيلباقػػداـلدإلاضػػيحيال

 لفلدر  بؾ.

(,لبالاػػػػزهلد  ػػػػا يبيال9ل-7درا ي ػػػػؿلد  الػػػػي جلد ا ةػػػػيرجلدر ػػػػ بج:لباضػػػػـلدر ئػػػػياللػػػػف) -3
در ػ باك,لبدراةباػردالدرددرػكل  ػػعلد  اػردضلبدراػبار,لبدرا عػؾ,لبد ا ػػحي لباضػـلهػذدلدرػػالطل

(12.)% 

(لبالاػػزهلد  ػػا يبيال12-10ياللػػفل)ا ػػيبج:لباضػػـلدر ئػػدرا ي ػػؿلد  الػػي جلد ا ةػػيرجلدإل -4
دخيؿلربحلدرلرحلباضـلهذدلدرالطل)  .%(.25د ا يباكلباقداـلدرل ي دةلبدران ائلبد 

 

 (116: 1996)حممي, كما ذكرىا حممي  عمميات التفاعؿ االجتماعي 
 

هجلدرةل اػيالدراػجلا ةػؿل ػ بؾلعػؿلطػرؼللػفلطػرؽل ل اػكلدرا ي ػؿلد  الػي جللةالػدًدل
لدآلخر,لبهجل بيرةل فل ل اااف:  عل  بؾلدرطرؼل

دراؾ الشخص لآلخر -1  وىي نوعاف: العمميات النفسية وا 

دابػيؿلدرنػخصلدابػيً للبينػرًدلبلبضػبعلدإلدردؾللدإلدردؾلدرظيهري:لدرذيلااـل فلطراػؽل-
 بغيربًيلليلاعبفلنائًيلل لب ًيلبااطبؽلهذدل  علدإلا يف.
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درلابهػػػػيالدرح ػػػػاكلفيلبردالدر ػػػػ بؾللدإلدردؾلدر ػػػػببج:لبهػػػػبلاح اػػػػؿلدرظػػػػربؼلدرعيلاػػػػكلبردال-
اضػػًيل  ػػعلدإلا ػػيفلبهػػجلدرةل اػػكلدراػػجلابػػدفلبهػػيللفجلفبلدرل ػػلبع,لبهػػذدلدراػػبعلااطبػػؽلدرلرئػػ

ل ل ايالدرا ي ؿلد  الي ج.

 العمميات النفسية في التواصؿ: -2

بهجلددردؾلد الي جلغارللبينرلاةالدل  علدر  بؾلدربيدرللفللبضبعلدإلدردؾ,لبااليل
ل.الدل  علدرحبدسد  الي جلدرلبينرلاةدإلدردؾل

ح ي ػهلبعاياػهل للفلخالؿلليل بؽلارىلدربيح كل :لبأفلبايالنخباكلدإلا ػيفلفبلدر ػردلبد 
اػػأاجلد ل ػػفلطراػػؽلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبدرابدبػػؿللػػئلدآلخػػراف,ل يرط ػػؿلاالػػبلرداػػهلدرقػػدرةل  ػػعل

يرا لدر ػػ بعاكلبد  الي اػػكلدانػػيال الدػػيالد الي اػػكل هػػبللػػفلخػػالؿلهػػذهلدرةالدػػيالاعا ػػ لدم ػػ
بدػػاـلدرل الػػئ,لعلػػيلباػػاة ـلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلدرػػذيلا ه ػػهلر ةػػاشلبدراةػػياشللػػئلف ػػرددلدرل الػػئل
ب  اػػػػهل ػػػػإفلدرب ػػػػا كلدرل  ػػػػعلإلحػػػػددثلدرا ي ػػػػؿلد  الػػػػي جلبػػػػافلدمط ػػػػيؿلهػػػػبلد ػػػػاخددـلدمرةػػػػي ل

لدراة الاك.
 

ل

ل
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 المحور الثاني: األلعاب التعميمية 
اةابػػرلدر ةػػ لاز ػػكل يلػػكلانػػارؾل اهػػيلدإلا ػػيفلبدرحاػػبدف,لبرعػػفلد خػػاالؼل ػػجلرةػػ لفّيل

 .لاهليل جلدراب اكلبدرطراقكلدراجلاليرسلبهيلدر ة 
 الؿ

  مفيـو األلعاب التعميمية: 
اةابػػرلدمرةػػي لدراة الاػػكلب ػػا كللػػفلب ػػيئؿلد ابػػيؿلدراػػجلاحاػػيجلدراهػػيلدرلة ػػـل ػػجلاة ػػاـل

 لائللردحؿلدراة اـ,لبرعاهػيلاب ػغلذربةلفهلااهػيل ػجلدر ػابدالدمبرػعللػفلااللاذه,لبهجلاب  ل جل
ل(.69:ل2008درةلرل)ربائ,

 يمرةػػػي لدراة الاػػػكلا ػػػهـلبنػػػعؿلعباػػػرل ػػػجلدربحػػػثل ػػػفلعػػػؿل داػػػدلبا ةاػػػؿلدبرلدرلػػػاة ـل
بيإلضػػػي كلدرػػػعلعباهػػػيلب ػػػا كلر ار اػػػهل ػػػفلدرػػػا سلبدراا ػػػاسل ػػػفلبةػػػضلدملػػػبر,لبب ػػػا كلرا راػػػغل

طػػؼ,لبد اعنػػيؼلدربائػػكلبخبيئبػػهيلدرلخا  ػػكللػػفلخػػالؿلدرا ػػير ,لبب ػػا كلراالاػػكلدرطيدػػيالبدرةبد
درا عاػر,لبلػفلدرلةػربؼلففلدرػاة ـل ػفلطراػؽلدر ةػ لاةػدللػفلدم ػيرا لدر ةيرػكلبدراػجلا اػدهيل  ػػـل

ل(.7:ل2009درا سلباد لهيلد ا يهيالدراربباكلدرحدا كل)فببل عر,ل

فانطكلدر ة ل جلدعا ػي لدرلةر ػكلباقراػ للبف  ب لدراة ـلبير ة لهبل بيرةل فلد ا الؿ
ل(.62:ل2011دهـلدرلةر اك)درب بنج,لبيد لدرة ـلر االلاذلباب ائلآ ي

حػػيبؿلع اػػرللػػفلدربػػيح افلاةراػػؼلدر ةػػ لبعياػػاللةظػػـلدراةرا ػػيالاػػرابطلبقبد ػػـللنػػارعكل
ل اه.لاذعرللاهي: لاارعزل جلدد ةاكلدر رد,لبدرانيطلدرذيلاقـب

ل

  :تعريؼ المعب لغًة واصطبلحًا 
 أواًل: المعب لغةً 

در ةػػػ ل ػػػجلدر  ػػػك:للػػػفلرةػػػ لفيلرهػػػعلبيرنػػػجالداخػػػذهلرةبػػػك,لب ػػػجلدرػػػدافلداخػػػذهل ػػػخراك,لل-1
ب لػػػاًللغاػػػرلل ػػػدليلبهػػػجلضػػػدلدر ػػػدليلباقػػػيؿلرةبػػػالبهػػػـلدرهلػػػبـ,ل ب ػػػاللبهػػػـلبدمرةبػػػيفل

ل(.1989درليعرلل)دبردهاـ,لبآخربف,ل

(,لبرقػدل67:ل1972 ةػؿلاػرابطلبةلػؿلضػدلدر ػدل)دبػفل ػيرس,لدر ة ل جلدرلةي ـلدرةرباػك,ل -2
لدر ةػػػ لبب ػػػهل ػػػيـل ػػػجلع اػػػرللػػفلآاػػػيالدرقػػػرآفلدرعػػػراـلبدراػػػبطلبػػػبةضلدمر ػػػيظل ذعػػرلل هػػػـب
بدرلةياجللاهيلدرلرحلبدراربا لبدر هبلبدرهزؿلبدر خراك,لبذرؾل جلدبرهلاةيرع:لغَفْرِ ػْ ُهلَلَةَاػيل

اَّيلَرهُل ل(.648:ل1958) بدلدربيدجل,(12) برةلاب ؼ:لَرَحيِ ُظبَفولَغدًدلَاْرَاْئلَبَاْ َةْ لَبدِ 
ل
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 ثانيًا: المعب اصطبلحًا 

در ةػػػ ل  ػػػعلفاػػػه:ل ل اػػػكلال ػػػؿللاةلػػػؿل  ػػػعلاحباػػػؿلدرلة بلػػػيال(يلpiaget)لاةػػػرؼليباي ػػػه .1
درػػػبدردةلرػػػاالئـلحي ػػػيالدر ػػػردل ير ةػػػ ,لبدراق اػػػد,لبدرلحيعػػػيةل ػػػزال لاا ػػػزفللػػػفل ل اػػػكلدرالػػػيال

 .sp?id=101822http://www.alnoor.se/article.a(ل1:ل2011درةق ج,لبدرذعيا) ر يا,
بأاه:لعؿلحرعك,لفبل    كللفلدرحرعػيالاقبػدلبهػيلدرا ػ اك,ل(لwebstar)لباةر هليباب اري .2

بهػػػػػػػػػػبلدر ػػػػػػػػػػر كلبدرددػػػػػػػػػػكلبدرخ ػػػػػػػػػػكل ػػػػػػػػػػجلااػػػػػػػػػػيبؿلدمنػػػػػػػػػػايا,لفبلد ػػػػػػػػػػاةليرهي,لفبلدرابػػػػػػػػػػرؼل
 (.للللل18:ل2003بهي)درهاددبي,

لل(kraft)عػػذرؾلا ػػدلاةراػػؼليآفلعرد ػػاي حاػػثل ر ػػالدر ةػػ ل  ػػعلفاػػه:لدرانػػيطلدرػػذيلاقػػـب
 اهلدمط يؿلبي  اطالعلبد  اعنيؼلرألبػبدالبدمرػبدف,لبدمنػعيؿ,لبدمح ػيـلبعػؿلدرةػيرـلدرػذيل
احاطلبهـ؛لحاثلاظهرلدمط يؿلددرداهـلدرلاايلاكل  علدراخاؿلبدإلابيا,لبدرلالحظكلبد  اخددـل

 ػفلف عػيرهـلبدرابدبػؿللػئللنػي رهـلبلػئلدآلخػرافللدربد ئلرػألدبدالبدرخيلػيا,لبعػؿلذرػؾلر اةباػر
ل(.لل78:ل2001)در اد,

 

ففلدر ةػػػػ لانػػػػػيطلطباةػػػػجلالاػػػػػؿلدراػػػػهلدمط ػػػػػيؿلل:ااضػػػػػ للػػػػفلخػػػػالؿلدراةرا ػػػػػيالدر ػػػػيبقك
بالير باهلبنعؿلا قيئجلفبللاظـ,لعليلفاػهلاةلػؿل  ػعلدنػبيعلحي ػيالدمط ػيؿلبرغبػياهـ,لبا ػهـل

ل.فاضًيل جلارباكلدرط ؿلارباكل  الكلخيراكللفلدرلنيعؿلبد احرد يا
ل

  :تعريؼ األلعاب التعميمية 
ل

لهػػـلالير ػػهلدرط ػػؿ,لبا ػػهـل ػػجلاعػػبافلانػػيطلل:در ةػػ لفاػػهل(215:ل2012ل)ل طا ػػجلهػػياةر  -1
نخبػػػااهلبهػػػبلب ػػػاطلاربػػػبيللهػػػـلاةلػػػؿل  ػػػعلاة الػػػهلبالػػػبه,لبانػػػبئلدحااي ياػػػه,لبدمرةػػػي ل
دراة الاػػكلاػػب رلبائػػكلخبػػبكلا ػػي دل ػػجلالػػبلدرط ػػؿ,لبا ػػا ارلدد ةااػػه,لباح ػػهل  ػػعلدرا ي ػػؿل

ل.درانطللئلدرليدةلدرة لاك

انػػيطلاحعلػػهلل:رةػػي لدراة الاػػكل  ػػعلفاهػػي(لدم507:ل2003)عػػؿللػػفل  اػػيفلبدرػػدبسللهػػياةر ل-2
ل لب كللفلدرقبد دلبدرضبدبطلااـلبافلدرددر اف,لدلػيلاعباػبدللاةػيباافلفبللااي  ػافلر ببػبؿل

لدرعلاحقاؽلفهددؼلاة الاكلاب هلدرانيط.
ب ػػػهلد ػػػارداا اكلاة ػػػاـلباة ػػػـلديئلػػػكل  ػػػعلدر ةػػػ لدرلل:(لبأاهػػػي237:ل2011)لاةر هػػػيللدرلااػػػرل-3

ةلبلل لب ػياللاةػيباافلددخػؿلدرل لب ػكلدربدحػدفبل ػجل ايئاػيالف رداًيللدمط يؿبااضلفلدايـل
لاحػدلاػاظـل ػارلدر ةػ لب لدراػجطيرلل لب كللفلدرقبد دلدبلااي  افلعل لب يالبير ة ل جل

لط يؿ.لفلحراكلدم

http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822
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(:لانيطلاة الجللػاظـ,لاػاـلدر ةػ ل اػهلبػافلطػيربافلفبلفع ػرل31:ل2010)لاةر هيل بؼل-4
اهـلر ببػبؿلدرػعلفهػددؼلاربباػكللحػددةلباةابػرلدرلاي  ػكللػفل بدلػؿلدرا ي ػؿلاا ي  بفلباػ

باػاهـلباػػاـلاحػػالدنػػردؼلباب اػهلدرلة ػػـلباقػػدـلرهػػـلدرل ػي دةل اػػدليلااط ػػ لدرلبدػػؼلذرػػؾل
لباخبصل زالبةدلدااهيالدر ةبكلر لايدنكلبافلدرطال لبدرلة ـ.

ي لدرلب هػػكلدرلقبػػبدةلنػػعؿللػػفلفنػػعيؿلدمرةػػل:(لبأاهػػي289:ل2010باةر هػػيلدرخ ػػيؼل)ل-5
ابةػػًيلرخطػػطلببػػردلجلبفدبدالبل ػػا زليالخيبػػكلبهػػيلاقػػبـلدرلربػػبفلبإ ػػدددهيلبا رباهػػيل ػػـل
اب اهلدمط يؿلاحبلللير اهيلراحقاؽلفهددؼللحددة,لببللالدمرةػي لدراة الاػكلرا ةػؿل

درػػعلففلدمرةػػي لدراة الاػػكلرهػػيلدرقػػدرةل  ػػعل(parth)لػػفلدرػػاة ـلبدرللير ػػكللاةػػكلبدػػدلفنػػير
ل.ـل فلدراة ـح ازلدرااللاذلدراجلدا  قال قبرها
اػبعللػفلفاػبدعلدمانػطكلدرلحعلػكلدراػجلرهػيلل لب ػكل:ل(48:لل2005باةر هيلح ػيزيل)لل-6

لػفلدرقػػبداافلدراػجلاػػاظـل ػػارلدر ةػ ,لبانػػارؾل اهػيلد اػػيفلفبلفع ػػرللػفلدرددر ػػافلر ببػػبؿل
رةلفبلدرحػػظلب لدرلهػيدرػعلفهػددؼلاة الاػػكل ػبؽلاحداػدهي,لباااهػػجل ػيدةلب ػيئزلبل  ػػب لب ػ

ل.فبلع اهلي
انػػػيطلاة الػػػجللػػػاظـلباػػػاـلدر ةػػػ ل اػػػهلبػػػافلطػػػيربافلفبلل:(36:ل1999باةر هػػػيلدر قػػػياجل)ل-7

,لباةابػػػرلدرلاي  ػػػكللػػػفلر ببػػػبؿلدرػػػعلفهػػػددؼلاة الاػػػكللحػػػددةلفع ػػػرلاا ػػػي  بفل الػػػيلباػػػاهـ
ااط ػ للدرل ػي دةل اػدلي بدلؿلدرا ي ؿلبااهـلبااـلاحالدنردؼلباب اهلدرلة ـلباقدـلرهـل

 .اة ـلبدرطير باخبصل زالبةدلدااهيالدر ةبكلر لايدنكلبافلدرلل,درلبدؼلذرؾ
 

لػػػػفلخػػػػالؿلدراةرا ػػػػيالدر ػػػػيبقكلاػػػػرىلدربيح ػػػػكلبػػػػأفلدمرةػػػػي لدراة الاػػػػكلاةالػػػػدلغيربػػػػًيل  ػػػػعل
درلاي  ػػك,لحاػػثلاعػػبفلبػػافلنػػخصلبآخػػر,لفبلل لب ػػكلبفخػػرى,لب ػػجلعػػؿلحيرػػكلاحػػدثلا ػػي الال

لبااهـ,ل يمرةي لدراة الاكل بيرةل فلدبد دلبفانطكللاظلكلبهيد ك.للااب كلبافلدم ردد,لباةيبف
ل

  (32: 2010وتذكر عوؼ )كما يمي: أىمية األلعاب التعميمية 

لرألرةي لدراة الاكلدبرلعبارل جلدرةل اكلدراة الاكل هج:

ب ا كلاة الاكلراقرا لدرلةيرؼلبدرل يهاـل هجلاحيبؿلاحباؿلدرخبردالدرل ػردةلدرػعلخبػردالل-1
للح ب كلرل ي دةلدرااللاذل  علددردؾللةياجلدمنايا.

ب ػػا كل ال اػػكل هػػجلا ػػهـل ػػجلحػػؿلدرةداػػدللػػفلدرلنػػعالالدر ػػ بعاكلدراػػجلدػػدلاةػػياجللاهػػيلل-2
لدرااللاذلعيرخبؼلبد اطبدالبدضطرد لد اابيه.



-24- 
 

الػػا لدرااللاػػذل ربػػًيلر حرعػػكلبحراػػكلددخػػؿلدر بػػؿلبيراػػيرجلدرقضػػيال  ػػعلدرػػرباافلدرلدر ػػجلل-3
لؿلدراة ـلفع رلبه كلبلاةك.ب ة

اةلؿل  علاانئكلدرااللاذلد الي اًيلحاثلا ي دلدرااللاذل  علد ابيؿلبدرابدبؿلبلفل ـلل-4
لدراةيبفلبدمخذلبدرةطيالبدراخ جل فلدمايااك.

لا هـل جلدع ي لدرااللاذلربحلدرلاي  كلبدر بز.لل-5

لا ي دلدرلة ـل  علدعانيؼلددردالدرااللاذلبلابرهـ.لل-6
  ( أف األلعاب تساعد في:23: 1998ذكر ) المبابيدي وخبليمة, ي 

 حددثلا ي ؿلدر ردللئل ايبرلدربائكلدرلخا  كلدرلرغب ل اهيلرهذدلدر  بؾ.د -1

لاقرا لدراة اـلرلبد هكلدر ربؽلدر رداكلبلرد يةلددردالدمط يؿل جلدراة ـ. -2

 بددئلدرحاية.ددردؾللةياجلدمنايالباراا لدرل يهاـلدرعلدمط يؿلبدراعاؼللئل -3

 اةزازلدردد ةاكلردىلدرلاة لاف. -4

اةابػػػرلدر ةػػػ لطراقػػػكل ال اػػػكلا  ػػػألدراهػػػيلدرلربػػػبفلرل ػػػي داهـل ػػػجلحػػػؿلبةػػػضلدرلنػػػعالال -5
 بد ضطردبيالدراجلاةياجللاهيلبةضلدمط يؿ.

لانعؿلدر ة لفددةلاةبارلبابدبؿلبافلدمط يؿ. -6

لدد اكلردىلدمط يؿ.اةلؿلدمرةي ل  علااناطلدرقدردالدرةق اكلباح فلدرلبهبكلدإلب -7

  :مكونات المعبة التعميمية 
 : دةل ايبرللاهيلليلا جللفلااعبفلأف المعبة التعميمية  (285:ل2003ل)لعسقوؿويرا 

 دمهددؼلدراة الاك:لبارابطلبلبضبعلدردرس. -
 ل لب كللفلدرال باف:لبااـلدخاايرهـللفلطال لدر بؿ. -
 فاظلكلبدبدااف:لاحددهيلدرلة ـلباح ظهيلدرطال . -
  ابرلدرزلف:لبهبلدربدالدرذيلا ا ردهلدر ةبك. -
 ال ؿلل لب كلدرظربؼلدراجلااـل اهيلدر ةبك.لدرلعيف: -
 درانيطلدرااي  ج:لباةبرل فلحرعكلدرلااي  افلف ايالدر ةبك. -
 درااا ك:لبانعؿلخيالكلدر ةبك. -

ل
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 (22: 2008) أبو زايدةعليلذعرهيللاألىداؼ التي تسعى األلعاب التعميمية إلى تحقيقيا: 

فددةلد اعنػػيؼ:ل هػػجلا ػػهـل ػػجلدعانػػيؼلدرةػػيرـلدرػػذيلاحػػاطلبػػه,لباع ػػبهلدرع اػػرللػػفلدرحقػػيئؽل -1
لػػيلااة ػػؽلعػػؿلئػػك,لبااةػػرؼللػػفلخػػالؿلفانػػطكلدر ةػػ لبدرلة بلػػيال ػػفلدمنػػايالبدراػػيسلبدربا

لبيرنخباك.
االاػػكلدر بداػػ لدرلةر اػػك:لبهػػذدلااط ػػ ل هػػػـلبح ػػظلدبد ػػدلدر ةػػ لبدبداااػػهلدرلةقػػدةلبدرب ػػػاطكل -2

رةلباطباقياهػػي,لبيإلضػػي كلدرػػعلدرقػػدرةل  ػػعلدراح اػػؿلبدرارعاػػ ل ػػجلاطػػيؽلدر ةػػ لبدبد ػػدهلبدرقػػد
لبدرحرعيا.لرألنايا  علاعبافلببرةل ق اكلل

لاالاكلدر بدا لد  الي اكلبدرب ددااك.ل -3
فددةلاةػباض:لا ػػهـلدمرةػػي ل ػػجلخ ػػضلدراػػبارلدرػذيلاابرػػدلااا ػػكلدرقاػػبدلبدرضػػ بطلدرلخا  ػػكل -4

ائػػػكلبدراػػػجلانػػػعؿلب ػػػا كللػػػفلفح ػػػفلدرب ػػػيئؿلر ػػػاخ صللػػػفلدرعاػػػ ,لببػػػذرؾلدرلب ػػػبدةل ػػػجلدرب
ا ػػي دلدرلػػاة ـل ػػجلد ػػاةيدةلدراػػبدزفل ػػفلطراػػؽلدر ةػػ ,لباعػػبفلدمرةػػي ل ػػجلهػػذهلدرحيرػػكلفددةل

 اةباضلالير هيلدرلاة ـلر قايـلبليل لالعفلدرقايـلبه.
ل

 :تقػـو عمػى مجموعػة مػف  األلعػاب التعميميػة ال بػد أفالمعايير التربوية لؤللعاب التعميمية
 ير المناسبة لتحقيؽ عممية التعمـالمعاي
بهػجللةػياارلر لقيراػكلا ػاةلؿلربضػئلفهػددؼلباقاػاـلدإلا ػيزلبدػدلاعػبفلمعػايير قياسػية:  

هذهلدرلةياارل بيرةل فلدرل ابايالدرحيراكلر ا يزل جلدرل   ػكلل اًل:)ا ػبكلدرطػال لدرػذافلفالػبدل
هػذهلدرلةػياارلفاضػًيل بػيرةل ػفلل ػابايالاضػةهيلدحػدىلدر هػيالدرد كلدددرةلدم لػيؿ(لبدػدلاعػبفل

لدرخير اكلفبلل ابايالدا يزل جلل   كلفخرىلااـلدخاايرهيلر لقيراك.

ل اًل:) ػػػددلانػػػردالدربحػػػبثلدراػػػجلدػػػيـلبهػػػيلعػػػؿل ضػػػبلهائػػػكلدرد ػػػاكللا ػػػرغل ػػػجل يلةػػػكل
 (.13:ل2007عذد()فببلنةر,ل
بردلجلدراة اـ,لبلدىللالئلاهيلر ل ا ددالباةاجلب بدلف سلااـلبلب بهيلاقااـللالمعايير:

درة لاكلبدر عراكلبهذهلدرلةياارلال ؿلخطػكل لػؿلا ػارل  اهػيلدر يلةػيال ػجللايبةػكلدر ػبدة,لبهػجل
لةػػياارلدػػدلاخا ػػؼللػػفل يلةػػكلدرػػعلفخػػرىلبرعاهػػيلا اقػػجل ػػجلدراهياػػكلحػػبؿلدمهػػددؼلدراػػجلاحػػددهيل

 (.ل1:ل2007لبزدرةلدراة اـلدرةيرجلبدر يلةيالدرايبةكلرهيل) بدة,
  جػػػب ي ( بأنػػػو 23: 2002تشػػػير شػػعث ) ومػػف أجػػػؿ تحقيػػؽ األىػػػداؼ المرجػػػوة مػػف المعػػػب 

 0وة الختيار أنشطة وأدواتمراعاة بعض المعايير اليام

درب ػػيطكلب ػػدـلدراةقاػػد,لبف لاط ػػعلدمرػػبدفلدراػػجلدخااػػرال  ػػعلدم عػػيرلدم ي ػػاكلب  ػػعلل-1
لدرهدؼللفلد اخددلهي.
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لاي ػػػػبكلرل ػػػػابىلاضػػػػجلدرط ػػػػؿلدربػػػػداج,لبدرحرعػػػػج,لبد ا ةػػػػيرج,للففلاعػػػػبفلفدبدالدر ةػػػػ ل-2
لبدرةق جلبد  الي ج.

لاب ارل ايبرلدمليفلبدر اللكلبذرؾلحاعلااحقؽل ابرلد طلئايفلبد  اقردرلر ط ؿ.ل-3
لففلاعبفلح ـلدمددةلبنع هيللاي بًيلراطبرلالبلدرط ؿ.ل-4
رػػػػػعلففلاعػػػػػبفلدمددةللاةػػػػػددةلد  ػػػػػاخددـلبقػػػػػدرلدم عػػػػػيرل ل-5  ػػػػػا يرةللاػػػػػؿلدرط ػػػػػؿلر ةػػػػػ لبد 

بدد ه. لد  اطالعلبد عانيؼ,لبا هـل جلدطالؽلخايرهلب جلاالاكلدباعيرهلبد 
لففلاحقؽلدمهددؼلدراة الاكلدراربباكلدرلر بةللاهيلب قًيلرلرح كلدرط بركلدرةلراك.ل-6
 ػيرةلففلاعبفل ذدبكلر ط ؿللػفلدرايحاػكلدر ليراػكل ال ػؿل ابػرلدرانػباؽلب ػذ لد اابػيهلبد لل-7

لدهاليـلدرط ؿلب ضبرهلبانبدهلبدباهي هلر ة لبهي.
لففلاةبرل فل قي كلدربائكلدراجلاةاشل اهيلدرط ؿلباقيرادهي.ل-8
لففلا اخدـلمع رللفلغرضلبدحدلببأع رللفلطراقكلبارد جلدر ربؽلدر رداك.ل-9
لا ي دل  علاالاكل ضالالدرط ؿلبا زرهي.ل-10
لردالدم ي اك.ا ي دلدرط ؿل  علاالاكلبةضلدرلهيل-11
لا ي دلدرط ؿل  علد  اليدل  علا  هلبد  اقالؿل جل ل ه.ل-12
لا ي دلدرط ؿل  علدرةلؿلبدرللير كلدر رداكلبدر لي اكلبدرا ي ؿلد  الي ج.ل-13
درقيب اػػكلر ايحػػكلبحاػػثلاح ػػظل ػػجللعػػيفلا ػػهؿل  ػػعلدرط ػػؿلاايبرػػه,لرػػذدلا ػػ لففلاةطػػعلل-14

لليلا  لففلاعبفلدمرةي للايحكلر لائلدمط يؿ.عؿلدمبديا,لعل جلدرط ؿل ربكلر ة 
اػػػب رل ابػػػرلدر ػػػاللكلبدملػػػيفلحاػػػثلاةابػػػرللػػػفلفهػػػـللةػػػياارلدخااػػػيرلدر ةبػػػك,لرػػػذدلااب ػػػجلل-15

 حصلدر ةبكلبدراأعدللػفلفاػهلرػاسل  ػعلدرط ػؿلففلا عهػيلدرػعلف ػزدالبػ ارةلديب ػكلر لضػغل
لبدرب ئ,لبا ا لدمرةي لذدالدمطردؼلدرحيدة.

كلبااحلػػػؿلر اػػػرةلفطػػػبؿلخيبػػػكل ػػػجلدرراػػػيضلحاػػػثلا ػػػاخدلهيل ػػػددلعباػػػرللػػػفللدباػػػكلبلاااػػػل-16
لدمط يؿ.

ل

 (70: 2008)ربيع, كما ذكرىا  أنواع األلعاب التعميمية 
 

لفل,لبلدمرةي لدراة الاكلدرلبللكلخبابًيلرل ي دةلدرا لاذل  علدرد كلفبلاة ـل بيرةللي -1
دمردػػيـ,لبعػػذرؾلدربطيدػػيالبدر بحػػيالفع رهػػيلنػػاب ًيلدرلعةبػػيالدرلعاػػب ل  اهػػيلدرحػػربؼلفبل

لبعذرؾلدمرةي لدرلبرل ك.ل,دراجلاحايجلدرعلا لائ
دمانػػػطكلبدرال ا اػػػيالدراخا اػػػكلدر ػػػيدة,لبعػػػذرؾلدرلبددػػػؼلدرال ا اػػػكلبهػػػجلحقػػػيئؽلبلبددػػػؼل -2

 ل الدةللفلحايةلدرايسلدرابلاكلبددلااةرضلمحددثلايراخاكلفبلد الي اك.
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ل  ػعلدر -3 لاي  ػكلبػافلف ػرددلفبلل لب ػيالبهػجلا ػريلباػيال  ػعلفرةي لدرلبيرايالدراجلاقػـب
 دبد دلبفببؿلاا ؽل  اهيلدرال ببفلبااحددل اهيلدر يئزلبدرخي ر.

ل

باػػيًال  ػػعلدم ػػسلد  الي اػػكلدرلػػ  رةل ػػجلدر ةػػ لااب ػػجل  ااػػيلابظاػػؼلدر ةػػ لد الي اػػًيل
ل  علدرب هلدآلاج:

ابظاؼلدر ة ل جلاة ـلدرلهيردالبدرقاـلد  الي اك,لبدآلدد لدرةيلكلل ؿ:لدملياػك,لدحاػردـل -1
لحقبؽلدآلخراف,لدرببرل...ل

 ابظاؼلدر ة ل جلاة اـلدرط ؿلدبرهلد  الي ج. -2

 د هاليـلبيمرةي لدراجلاالجلداـلد االيالدم ريلبد  الي ج,لبدإلا ياج. -3

افلبخطػػػبرةلبةػػػضلدمرةػػػي ل  ػػػعلدرل الػػػئلل ػػػؿ:لبدرلػػػردهقل(6-5)لبةلػػػرلاب اػػػكلدمط ػػػيؿ -4
 درقلير,لبدإلدليف.

 ان ائلدمط يؿل  علللير كلدمرةي لدراجلاحي ظل  علدربائك. -5

لنػػػػػيرعكلدآلبػػػػػػيالبدرلػػػػػػربافلرألط ػػػػػػيؿلف اػػػػػػيالدر ةػػػػػ ؛لمفلذرػػػػػػؾلاةػػػػػػززلدرا ػػػػػػيهـلبد حاػػػػػػردـل -6
 (.55:ل2002بااهـ)درةاياج,ل

 ( 35: 2005 أىداؼ المعب كما ذكرىا خميؿ:) 
لدرعلليلا ج:لللرح كلرايضلدمط يؿل جاهدؼلدر ة ل

لاةلؿلعلبردلبلاظـلرةل ايالدراة ـلدرلةر ج.ل-1

لا ي دلدمط يؿل جلدر اطرةل  علدرق ؽلبدربرد يالدرا  اكلدرةيداك.ل-2

فددةلرئا ػاكلراةلاػػؽلدح ػيسلدرط ػػؿلبيرلنػيرعكلد  الي اػػك,لفبلدراةػيطؼ,لباالاػػكلدرلهػػيردالل-3
لدراطبائلد  الي جلبدرا ي ؿللئلدم رددلدآلخراف.درالزلكلرةل ايال

لا ي دل جلدر اطرةل  علدرةل اكلدررلزاكلدرل ردة.ل-4

لا ي دل جلاحقاؽلدرالبلدر  لجلبدرلهيردالدرةض اك.ل-5

لا ي دل جلاة ـلدرطرؽلدرلخا  كلرحؿلدرلنعالا.ل-6

لا ي دل جلاة ـلد باعيرلبد خاردع.ل-7

رخبػػػػرةلدرذدااػػػػكلر ةػػػػ لبدراحقاػػػػؽللػػػػئلدلعياػػػػياهـلدر رداػػػػكل ػػػػجلا ػػػػاطائلدمط ػػػػيؿللػػػػفلخػػػػالؿلدل-8
 دإلح يسلبيرذدا.
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  (156: 2010) اليتيـ كما ذكرتيامميزات المعب: 
 بعدة مميزات منيا ما يمي: يتميز المعب في مرحمة رياض األطفاؿ

 در ة لابةثلدربه كلبدر ربرل جلد  لدرط ؿ. -1

 دع ي لدرط ؿلدرلةر كلبدرلة بليا. -2

 درط ؿلدردداقكلبدرعبارةل ادلللير كلدر ة .اقباكل ضالال -3

 دع ي لدرط ؿلدر  بعايالدإلا يباكلدرلرغببك. -4

 اةبادلدرط ؿلد رازدـلبيردبرلبدراظيـ. -5

 دع ي لدرط ؿلدرا عارلدرة لجلل ؿ:لدرلالحظك,لبدراح اؿ,لبدراطباؽ,لبد  ااايج. -6

 ُاب  للفلفخطيئهلف ايالدر ة . -7

  (65:ل2007بفببلنةبيفل)ل(157:ل2007ل)لدرةا بيفوائد المعب كما ذكرىا. 
 لمعب فائدة كبيرة في حياة الطفؿ ومف ىذه الفوائد ما يمي: 

لداقيذلدإلا يفللفلدرل ؿلبدرض ر.-1

لاخ ؼلدآل ـلدر  لاكلبدرا  اك.ل-2

لدنبيعللابؿلدمط يؿ. -3
 رألرةي لدبرلعبارل جلباياكلدرةيددالبدراقيرادلد  الي اكلباخ ادهي. -4
 رارباكل قؿلدرط ؿلبزايدةلددراهل  علدر هـ.اب رلدرل يؿل -5
 ا ي دل  علاالاكلدرحبدسلبادربهيلباربطهيلبةل ايالدإلدردؾلبدراة ـ. -6

 

  (:245: 2011)المنير, الخصائص النمائية أللعاب طفؿ الروضة 
االاػػػزلفرةػػػي لدمط ػػػيؿلبػػػبةضلدرااباػػػئلبدراةقاػػػدلاظػػػرًدل عا ػػػيبهـلدرلزاػػػدللػػػفلخبػػػردالدرحاػػػيةل -1

 ا عارهـلباخا هـ.بدراطبرلاحبل
 الاؿلفرةي لدمط يؿلاحبلدربددةاك,لحاثلانع بفلفرةيبهـللفلدد ئلحاياهـلد  الي اك. -2
 ازدددلدهاليـلدرط ؿلبير ة لدر لي ج. -3
ابػػػػػدفلدمط ػػػػػيؿلد هالػػػػػيـلبيمرةػػػػػي لذدالدرقبد ػػػػػدلبدماظلػػػػػكلبدراة الػػػػػيالدرل زلػػػػػكلم ضػػػػػيال -4

 در لي ك.
لدمط يؿلدرعلحدلعبار,لبقبد دلباظـ -5  بدبداافلدر ة ل جللةظـلدمحايف.لا اـز
اػػزدددلدا لػػيسلدمط ػػيؿل ػػجلدر ةػػ لبدر ػػكلعباػػرةلبا ضػػببفل اػػدللحيبرػػكلدرعبػػيرللػػاةهـل ػػفل -6

 د  الردرل جلدر ة .
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 ( 81: 2010سموت, الفرؽ بيف المعبة التعميمية والمعب) 
بدالدر ةػػ ل نػػبدئجلرػػاسلرػػهلدػػبداافللحػػددة,لفلػػيلدر ةبػػكلدراة الاػػكلرهػػيلدبد ػػدلبدػػبداافلبخطػػ -

لبدضحكلبلحددة.
ا ػػيزلد لدر ةبػػكلدراة الاػػكلااة ػػؽلباحقاػػؽلبلدر ةػػ لاعػػبفلددئلػػًيلر لػػرحلبدرا ػػ اك,ل ػػجلحػػافلففل -

 ددرداللهيراكلفبل عراكللقببدة.
در ةػ لرػػاسلرػػهلفهػػددؼلبدضػػحك,ل ػػجلحػػافلففلدر ةبػػكلدراة الاػػكلرهػػيلفهػػددؼل ػػ بعاكللحػػددةل -

 ببدضحك.

اػرىلدربيح ػك:لففلدر ةػ لرػاسلر ار اػهلبدضػيالبدػالدر ػردغل قػطللفلخػالؿلدرةػرضلدر ػيبؽل
بؿلااةدىلذرؾلدرعلعباهل يلاًلللفلدرةبدلؿلدراجلا  رل جلدرةل اكلدراة الاكلبدراانػئكلد  الي اػك,ل

بأبةيدهػػػيلدرلخا  ػػػك,لعلػػػيلاػػػرىلبػػػأفللاهـبػػػافلدمط ػػػيؿلباعػػػبافللقبلػػػيالنخبػػػافاضػػػًيلبدرةالدػػػيال
هلكلر ط ؿل جللردحؿلاة لهل هػجلاةطاػهلدد ةػًيلراقبػؿلدرلة بلػيالدمرةي لدراة الاكلبنعؿلخيصلل

 دراجلااـل اهيلابظاؼلدمرةي لهجللرح كلرايضلدمط يؿ.لح ظهيلدبفلل ؿلبفبرعلهذهلدرلردحؿبل
 
 

ل
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 المحور الثالث: رياض األطفاؿ 
ل

  :مفيـو رياض األطفاؿ 
بهيلدإلا يفل جلحاياه,لب اهيلانادلديب ااهلر اأ رللاةابرلدرط بركللفلفهـلدرلردحؿلدراجلالر

بيرةبدلؿلدرلخا  كلدراػجلاحػاطلبػه,لللػيلابػرزلفهلاػكلدر ػابدالدرخلػسلدمبرػعل ػجلاعػبافلنخبػااهل
ببػبرةلااػرؾلف رهػيل اػهلطا ػكلحاياػه,لبا ةػؿلاربااػػهل ػجلهػذهلدرلرح ػكلفلػرًدلا ػاحؽلدرةاياػكلدربير ػػك,ل

ب ػب لدرةاياػكلبيمط ػيؿل ػجللرح ػكللػيلدبػؿلدرلدر ػك,لبدرةلػؿلبددلفببعلدرل الرلدرػدبرجلر ارباػكلب
  ػػعلد ػػاحددثلل   ػػياللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػكلبدراب ػػئل اهػػيلباالااهػػيلبهػػبللػػيلاةػػرؼلبيرربضػػكلحيراػػًيل

ل(.13:ل1980) دسلبلب  ,ل

عليلففلدإل الـلدهاـلبيرط ػؿلحاػثلفعػدلففلدرط ػؿلهػبلفغ ػعللػيلاع ػبهلدإلا ػيفل ػجلدااػيهل
ر ػػبره,ل يمط ػػيؿلهػػـلدرةػػيرـلدرلقػػر للػػفلد,لبرقػػدلفد ػػـلدلبيرط برػػكل ػػجلدرقػػرآفلبةػػدلدالياػػهلبػػيلبل

لِبهَػَذدلدْرَب َػػِد,لَبَفاػػَالِحػػَؿلِبهَػػَذدلدْرَب َػػِد,لَبَبدِرػػٍدلَبَلػػيل ـُ درعػراـلاةظالػػًيلرنػػأاهيلبذرػػؾل ػػجلدبرػػهلاةػػيرع:غَ لُفْدِ ػػ
ل.(3-1و)درب د:َبَردَل

لػػفلاظراػػهلدرػػعلدرط ػػؿلبدػػدل ػػبؽلدإل ػػالـل  ػػـلعلػػيلففلاظػػرةلدإل ػػالـلدرػػعلدرراػػيضلاابػػئل
درػػا سلب  لػػيالدرارباػػكل ػػجلد هالػػيـلبيرط ػػؿ,لبرقػػدلد ابػػرلدإل ػػالـلففلدرلهلػػكلدمبرػػعلرأل ػػرةلهػػجل
ارباػػكلدمط ػػيؿلباالاػػػاهـل  ػػعلف ػػػسلدإل ػػالـلبفرعػػػيفلدإلالػػيف,لبرقػػػدلح ػػؿلدرقػػػرآفلبدر ػػاكلدرنػػػرا كل

م ػػػرلا ػػػيهلفبايئهػػػيلَ ػػػِفلدْبػػػِفلُ َلػػػَرلَرِضػػػَجلدر َّػػػُهلبيآلاػػػيالبدمحيداػػػثلدرابباػػػكلدراػػػجلاحػػػددلبد بػػػيالد
لدَػػيَؿ:ل لَلْ ػُئبٌؿلَ ػػْفلَرِ اَّاِػِه,لَبدَمِلاػػُرلَردٍع,ل»َ ْاُهَلػي,َ ِفلدراَّبِػػَجلَبػ َّعلدُلَ َ ْاػػهلَبَ ػ َّـَ ـْ لَردٍعلَبُع ُُّعػػ ـْ ُع ُُّعػ
لَلْ ػُئبٌؿلَ ػْفلَبدررَُّ ُؿلَردٍعلَ َ علَفْهػِؿلَبْااِػِه,لَبدرَلػْرَفُةلَردِ َاػٌكل َل ـْ لَردٍعلَبُع ُُّعػ ـْ  َػعلَبْاػِالَزْبِ هَػيلَبَبرَػِدِه,لَ ُع ُُّعػ

ب ػفلدْرَحػيِرُثلْبػُفلدراُّْةَلػيِفلدَػيَؿ:لَ ػِلْةُالَفَاػَسلْبػَفلَلػيِرٍعُجلَحػػَدُث,َ ْفلل(,7:ل31)ربدهلدربخػيري,لل«َرِ اَّاِػهِل
لدَػػيَؿ:ل لَبَفْحِ ػػُابدلَفَدَبهُػػـْلفَل»َرُ ػػبِؿلدر َّػػِهلَبػػ َّعلدُلَ َ ْاػػِهلَبَ ػػ َّـَ ـْ ل(2:1211)ربدهلبػػفللي ػػه,ل«ْعِرُلػػبدلَفْبَ َدُعػػ

لبدرحيرثلرّافلدرحداث.

ذدلعيفلدااايلدإل اللجلدرحااؼلاد بايلدرعلد هالػيـلبيرط ػؿلحاػعلدبػؿللبرػده,ل ػيمحرىل بد 
بػكلبةػدلبايلدرابـلففلاقاػديلب   ػ كلدرارباػكلدإل ػاللاكلباػبرجلدرط ػؿلحقػهل ػجلدرر ياػكلبدرةاياػكلبخي

ذدلعيفلدرط ؿلاقضجل ابداهلدمبرعل ففلفببحالارباكلدرط ؿلباانئاهلهذهلدمايـللنع كلاربباك,لبد 
بػػػافلعػػػؿللػػػفلدرباػػػالبددرلدرحضػػػياك؛لحاػػػثلففلفغ ػػػ لدرباػػػبالفبػػػبحالغاػػػرلدػػػيدرةل  ػػػعلاحلػػػؿل
ل ئبراكلارباكلدمط يؿلارباكلعيل ك,لبفاهيلبحي كلدرعلل   كلاربباكلد اللاكللاخببػكلاةبضػهل

فب ػػػهلدرػػػاقصلبدرقبػػػبرلبدإلهلػػػيؿلبدرحرلػػػيفلدرلب ػػػبدل ػػػجلحاػػػيةلدم ػػػرةلدرل ػػػ لكلدرلةيبػػػرةلل ػػػف
ل(.73:ل1991)ح يف,ل
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 فمسفة رياض األطفاؿ 
رقػػدلدحا ػػالدرد ػػيالط ػػؿللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػكلبراػػيضلدمط ػػيؿللعياػػكلللاػػزةلرػػدىلدرل عػػرافل

ط ػؿللػيلدبػؿلدرلدر ػك,لبدرارببااف,لبخبردالدربحكلبدرا ذاك؛لب اكلاطػبارلدرراػيضللػفلف ػؿلاهائػكل
 بد  دددهلا  اًيلباربباًيلر لدر كلبطراقكل  الكلبر اكلبحاحك.

 يم ػػػرةلبدرراػػػيضلل   ػػػايفلضػػػربراايفلرارباػػػكلدرط ػػػؿ؛لبذرػػػؾلففلدرراػػػيضلرا ػػػالبػػػدااًلل
رأل رةلبؿلففلهايؾلاعيلاًلل جلدمدبدرلبدربظيئؼلدراربباك,لبدربحاك,لبد  الي اك,لبدر قي اػكلدراػجل

ئكلدر ػػ الكلرألط ػػيؿ,لبرقػػدلانػػأال عػػرةلراػػيضلدمط ػػيؿلااا ػػكل هػػبدل ػػددلعباػػرللػػفلااط ػػ لدراانػػ
در ال ػػ كللبدرة لػػيا,لبدرلاخببػػافل ػػجل  ػػـلدرػػا سلبدر   ػػ كلبدرارباػػك,لفل يؿ:ي رباػػؿ,لعبلااػػبس,ل

راػيضللرب ب,لدببر ف,لليرلغرا ,لرنؿ,لبغاػرهـلبدراػجلهػجلبيرضػربرةلف ػرال  ػعلاطػبرل   ػ ك
ببيراظرلدرعلدرلاظبلكلدر عراكلر    كلرايضلدمط يؿل ػجلل الةاػيل,لرلةيبردمط يؿل جل يرلايلد

ا دلفاهيلاابئللفلدالايلدرداااكلدإل اللاك؛لرذرؾل إفلدرخبردالبدمانطكلدرلاعيل كلدراجلاقدـلر ط ؿل
 جلدرربضكلاحرصل  علاالاكلدا يهيالدا يباكلبدالًيلداااكلبخ قاكلرل الةايلدرل  ـلدرعبار,لعليل

فل   ػ كلراػيضلدمط ػيؿلاا ػػهل,لحاػثلددرط ػػؿلهػبلااػيجلا ي ػؿللػئللبر ياػػهل   ػ كلاػ لفلبػأففاهػيل
درعلاالاكلدرط ؿلباطبارهل  داًيلبربحاًي,لبدالًي,لب ااًي,لب ليراًي,لبلةر اًيلبغارلذرػؾ؛لماهػيلاهػدؼل
لدرعلبايالنخبػاكلدإلا ػيفلدرل ػ ـلدرقػيدرل  ػعلاحلػؿلابةػيالدرل ػاقبؿ,لبلػفلا ػؾلدمهلاػكلاظهػر

ل(.18:ل2009د بدالدربيح اف؛لراحدادللةيرـل    اكلبدضحكلرلرح كلرايضلدمط يؿ)ابهيف,

حاثلف ػرالاظراياهػيل ػجللفمسفة رياض األطفاؿ ترجع إلى العالـ " بستالوتري  وفرويؿ "
ل(.14:ل1980ارباكلدمط يؿل جلبالدل دةل) دس,لبلب  ,ل

درلراعػزدالدراػجلااط ػؽللاهػيل   ػ كلارباػكلط ػؿللػيلدبػؿلل(58: 2008يمخص ) شػريؼ, 
لدرلدر كل جلدراقيطلدرايراك:

ففلدرط ؿلاااقؿللفلبائاهلدرعلرايضلدمط ػيؿل ػجل ػفللبعػرة؛لرػذدلا ػ لففلاعػبفلراػيضل -1
لدمط يؿلدلادددًدلرأل رةللفلحاثلاب ارلدرحايفلبدرةطؼلر ط ؿلبراسلبدااًلل اهي.

يلف ػػػرل  ػػػعلل ػػػاقبؿلدرط ػػػؿ؛لرػػػذدلا ػػػ لففلاػػػبرجلراػػػيضلر خبػػػرةلدرلبعػػػرةلفبلدرحرلػػػيفللاهػػػ -2
 دمط يؿل اياكلهيلكلبهي؛لراب ائللددرؾلدرط ؿ.

ضػػربرةلدا ػػ يـلدرلػػاهجلدرلقػػدـلر ط ػػؿللػػئلدرلاط بػػيالدر قي اػػكلبد  الي اػػكلر ل الػػئلدرػػذيل -3
لاةاشل اه.
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 دلدرلبدزاكل اليلاقدـلر ط ؿللفلخبرداللفلحاثلدرعـلبدرعاؼ,ل اقداـلخبرداللاي ػبكلا ػي -4
درط ػػؿل ػػجلاعػػبافل قاػػهلبا  ػػهلبد  الػػيدل  ػػعلذداػػه,لخيبػػكلبففلدمط ػػيؿل ػػجلهػػذهلدر ػػفل

 رداهـلح لدرلبيدرةلبدررغبكل جلد عانيؼلبدربحث.

اةباػػدلدرط ػػؿل  ػػعللبػػدفلدرةلػػؿللػػئلدر لي ػػكلبدرا ػػيل لباهػػذا لدمخػػالؽلباة ػػالهـلبةػػضل -5
عا  لذرؾللػفلخػالؿلدرب يالدرحلادةلعيربدؽ,لبدملياكلبدإلخالصلبالعفلر ط ؿلففلا

 للير كلدر ة للئلفدرداه.

ايحػػكلدر ػػرصلرػػهلر اةباػػرل ػػفلرفاػػهلبدرقاػػيـلبأ ليرػػهلبحراػػكلدبفلاػػدخؿللػػفل -6 دحاػػردـلدرط ػػؿلبد 
درلة لػػػك,لمفلهػػػذدلدراػػػدخؿلدػػػدلاق ػػػؿللػػػفلدالػػػكلدرط ػػػؿلفلػػػيـلا  ػػػه,لبا ةػػػؿللاػػػهلنخبػػػًيل

 د اليداًيلب داـلدرلبيدرة.

باربباًيلبد الي اًيلبا  ػاًي,لمفلدمط ػيؿل لااة لػبفللاهائكلدرلحاطلدراة الجلدرع جل ازايئايًل -7
لػػيلاقػػدـلدرػػاهـل قػػط,لبػػؿلااة لػػبفلفاضػػًيلدمنػػايالدراػػجلابػػؿلدرػػاهـل بػػرللبددػػؼلبلنػػي رل

لدرلحاطافلبهـ.
 

  :وعمى ذلؾ سوؼ تقـو الباحثة بعرض التعريفات المتعددة لرياض األطفاؿ 

ا ػػػؾلدرل   ػػػيالدراة الاػػػكلهػػػجلل:راػػػيضلدمط ػػػيؿلبأاهػػػيل(244:ل2006)ح ػػػس,لباةػػػرؼل -1
ل بدرحعبلاكلبدمه اكلدراجلاقبـلبقببؿلدمط يؿلدبفل ػفلدرػدخبؿلر لدر ػكلد باددئاػك,لباقػـب
ع ػػيبهـلبةػػضلدرقػػدردالبدرلهػػيردالدرلةر اػػكل باقػػداـلدربػػردلجلدراربباػػكلرهػػـلبهػػدؼلد ػػدددهـلبد 

ل(.244:ل2006بد  الي اكلد اةدددًدلردخبرهـلدرلرح كلد باددئاكل)ح س,ل

اظػػػػيـلاربػػػػبيلاحقػػػػؽلدراالاػػػػكلدرنػػػػيل كلمط ػػػػيؿللػػػػيلدبػػػػؿل:ل(60:ل2004ل)ل ػػػػالـةر هػػػػيلبا -2
ل.رالراحيؽلبلرح كلدراة اـلدم ي جدرلدر كلباهائاهـل

ل   ػػػيالاالباػػكلا احػػػؽلبهػػػيلدمط ػػػيؿللػػػفلل:هػػػجل(148:ل1996اةر هػػيلداػػػيبيلبلحلػػػدل) -3
 داهـل  ػعلدرالػبلدر ا افل جلدر فلليلبافلدر ير ك,لفبلدرردبةكلدرعلدر يد ػك,لبهػد هيلل ػي

ع ػػيبهـل ػفلدرحاػيةلبي ابػيرلففلدبرهػيلدلاػدددلرػػدبرلد لبيلدرلاعيلػؿ,ل ا ػهـل ػجلاانػئاهـلبلدر ػ
ل0درلازؿلبد  دددلر لدر كلدراظيلاك

 ػػػبلد الػػػي جلااضػػػ ل اهػػػيللػػػدىلداػػػدليجلل:بأاهػػػيدرربضػػػكل(ل20:ل2008ببةػػػرؼل ػػػيلرل) -4
لرح ػػػػكلاأهاػػػػؿلدرط ػػػػؿل ػػػػجلل الػػػػئلف ػػػػرددهلهػػػػـلفط ػػػػيؿللػػػػفلا ػػػػسلدرلرح ػػػػكلدرةلراػػػػك,ل هػػػػجل

االػػػػػيالبيإلضػػػػػي كلدرػػػػػعلدرػػػػػد ـلدرػػػػػذيلاقدلػػػػػهلر الػػػػػبلدر  ػػػػػبيلبد  الػػػػػي جلباالاػػػػػكلربحلد 
ل.بدإلخالص
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ل   يالاربباكلد الي اكلاهدؼلدرعلاحقاؽلدرالبلل:هجل(14:ل2009باةر هيلدرة يؼل) -5
درلاعيلػػؿلبدرلاػػبدزفلرألط ػػيؿلب لاػػئلفابد ػػهلدر  ػػلاك,لبدرةق اػػك,لبد  الي اػػك,لبيإلضػػي كل

 .بهـلدرلخا  كدرعلاةزازلددرداهـلباالاكللبده
ل

ففلراػػػيضلدمط ػػػيؿلاةالػػػدل ػػػجلدايلهػػػيل  ػػػعلحي ػػػكللااضػػ للػػػفلخػػػالؿلدراةرا ػػػيالدر ػػػيبقك
يالدرط ؿلدراليئاك,لعليلففلرايضلدمط يؿلرهػيلدرػدبرلدرعباػرل ػجلاالاػكلدرط ػؿللػفلدرل الئلبلاط ب

 لاػػػئلدر بداػػػ لدر  ػػػلاكلبدرةق اػػػكلبدرا  ػػػاكلبد ا ةيراػػػكلبد  الي اػػػكل,لعلػػػيلففلدرط ػػػؿلالػػػيرسل ػػػجل
لعياػػػػياهـدػػػػدردالدمط ػػػػيؿللانػػػػطكلدراػػػػجلاػػػػاـللػػػػفلخالرهػػػػيلدعانػػػػيؼدرربضػػػػكل لاػػػػئلدم بطيدػػػػياهـللبد 
ل.دربحا لبدرلالئـلراب اههـلبيرنعؿ

 

  (55:ل2010)لدر رارلبدرابدا كول(77:ل2007)لالجفري كما ذكرىا أىداؼ رياض األطفاؿ: 
 

ازبادلدرط ؿلبيرقاـلبدرلبيد لدرخ قاكلبليلاااي  لبلرح اهلدرةلراػك,لباةزاػزللنػي رلد االػيالل-1
 ر بطف.

لاالاكلدرحسلدر ليرجلبدر اجل ادلدرط ؿ.ل-2

لرليلا ي دهل  علدرا ي ؿللئلدربائكلدرلحاطكلبه.االاكلحبدسلدرط ؿلل-3

لدعا ي لدرط ؿلدرل يهاـلدرلالئلكلرل ابىلالبهلدرةق جلبلهيردالدرا عارلدر  اـ.ل-4

لدعا ي لدرلهيردالدر  باكلد اةدددًدلرةل اكلدرقرداةلبدرعايبك.ل-5

لاعبافلدا يهلدااجلديئـل  علدرابحاد.ل-6

اك,لبد ا يهيالدربيرحكلبب بدلدم بةلدرح اك,لبدرقػدبةلاانئكلدرط ؿل  علدر ضيئؿلدإل اللل-7
لدرلحببكلفليله.

لازبادلدرط ؿلبيرلة بليالدرلا رة,لبدراةيبارلدربحاكلدرلاي بكلر اهلدرلرابطكلبليلاحاطه.ل-8

اةباػػدلدرط ػػػؿل  ػػػعلدرةػػيددالدربػػػحاك,لبادرابػػػهل  ػػعلدرلهػػػيردالدرحرعاػػػك,للػػئلارباػػػكلحبد ػػػهلل-9
لهي.بالرااهل  علح فلد اخددل

لاالاكلدرلهيردالدرلخا  كلبدرقدردالدإلبدد اكلردىلدمط يؿ.ل-10

لدع ي لدمط يؿلدرلة بليالبدر بدئدلدرلااب كللفلخالؿلدر ة .ل-11
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لاهائكلدرط ؿلر حايةلدرلدر اك,لباق هلر حايةلد  الي اكلدرلنارعكللئلفاردبه.ل-12

للؿ.ا يباكل ادهـلاحبلدرةاح ازلدمط يؿلبخ ؽلدردبد ئلدإلل-13

  :أىمية رياض األطفاؿ 
اةابػػػػرلراػػػػيضلدمط ػػػػيؿلبائػػػػكلاربباػػػػكللعل ػػػػكلرػػػػدبرلدم ػػػػرةل ػػػػجلاانػػػػئكلدرط ػػػػؿلباطباةػػػػهل
د الي اًي,لبدررايضلعبائكلد الي اكلا  رل جلدرط ؿلبليلاحل هللفلدلعياػيالبا ػي الالبااػهلببػافل

لدمط يؿ,لببافلدرةيلالال اهي.

دّ لدذدلفخػػذالبةػػافلد  ابػػيرلد حااي ػػيالبدرارباػػكل ػػجلراػػيضلدمط ػػيؿل لاعػػبفلدا ػػيااكل
دإلا ػيااكلرألط ػيؿلدرػػذافلاػأابفللػػفلبائػيال قي اػك,لبد الي اػػك,لبددابػيداك؛لبحاػػثلاالػجلدرلهػػيردال

ل(.61:ل2008)نراؼ,لد  الي اكلر ط ؿلر ا ي ؿللئلدآلخرافلبدراعاؼللةهـ

ل اهؿلدرحايةل هجلاعل كلبدلادددلرلرح كلدر اافلبرػذرؾللباةابرلرايضلدمط يؿلفاضًيلفاهي
 هػجللرح ػكلدب اػكلرلػيلاا بهػيللػفللردحػؿلدرالػبلفبلبػيمحرىلهػجلفبرػعلهػذهلدرلردحػؿلببػددااهيلبباػيال
  علذرؾلاعبفلدم يسلدرذيلاراعزل  اهلحايةلدر ردللفلدرلهدلدرعلففلابارلعهاًل,لداهيل ارةللفل

بدرقيب اكلر اة ـلباطبرلدرلهيردال لرح كلدرط بركل اػرةلدرانػيطلدمعبػرللدر اردالدرح ي كل ارةلدرلرباك
ل(.25:ل2009بدرالبلدرةق جلدمعبر)ابهيف,ل

باػػرىلدربيح ػػكلففلهػػذهلدرلرح ػػكلهػػجللػػفلفهػػـلدرلردحػػؿل ػػجلحاػػيةلدرط ػػؿل لػػفلخالرهػػيلاا قػػعل
خػػردطل ػػجلدرل الػػئلدرط ػػؿلدرخبػػردالب اطبي ػػيا,لبهػػجللرح ػػكلدرالػػبلبدرانػػيطلبدرقيب اػػكلر ػػاة ـ,لبد ا

بدرا ي ؿللئلدآلخراف,ل هجللفلدر اردالدرح ي كل جلحايةلدرط ؿلباارؾلآ يرهيلردىلدرط ؿلبببرةل
لفبلبأخرى.

ل

   (34:ل2008)لالشحروريلكما ذكرىانظريات النمو لدا األطفاؿ: 
 تعددت النظريات التي فسرت النمو لدا األطفاؿ مف أىميا:

 

لر ةيرـلي رباديلبد الدل  علنائافلهلي:ل)النظرية النفسية(نظرية التحميؿ النفسي ل-1

لاأعادلدرردلدرحابيلدرذيلا ةبهلدرخبرةل جلالبلدرنخباك. -
  يرال  علدا يهلدرلردحؿلدرلةالدةلدرطباةاكل جلدرالب. -

ا عدلدراظراكل  علدرحي يالدم ي اكلر ط ؿلبهجلدرطةيـ,لبدرح ,لبدردؼا,ل جلدرلردحػؿل
 درلبعرةل جلدرحاية.

ل
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اقػبؿلبػأفلدرنخبػاكل لاعػبفللحػددةل ػجلدرط برػكللريكسوف" )النظرية االجتماعيػة(:أنظرية "ل-2
ل(للردحؿلهج:8درلبعرةلبرعفلا الرلالبهللدىلدرحايةلبهبلانبهلي رباديلبي اقيدهلبد لهيلدرعل)

للفلدرةلر.لافدمبراالافدرلرح كلدمبرعللرح كلدر اا -
  ابدالباابؼلباة ـلدرط ؿلد  اقالؿلدرذداج.درلرح كلدر يااكللفل ااافلدرعل الثل -
 درلرح كلدر ير كللرح كلليلدبؿلدرلدر ك. -
درلرح كلدرردبةػكللػفلدر ػيبةكلدرػعلفحػدل نػرل ػاكلاابػؼلباالاػكلدرط ػؿلمحي ػاسلدرع ياػكل -

 بدردبااك.
 درلرح كلدرخيل كللفلد اجل نرلدرعلدر يلاكل نر. -

 

 (.40:ل1989كلج,لبفببل ااادرناطعليلذعرهيللالنظرية الخمقية "كوىيرغ"ل-3

لدرب جلر  بد لبدرةقي . -
 دراب هلاحبلدر ذة. -
 دراب هلاحبلفخالدايالدربردلدرطا لل ؿ:لدرحببؿل  علدرابدةيالد  الي اك. -
دراب ػػهلاحػػبلدر ػػ طكلبدرقػػيابفلبدربد ػػ لل ػػؿ:لا ػػي دلدرط ػػؿل  ػػعلد حا ػػيظلبيراظػػيـل ػػبدال -

 عيفلد الي اًيلفبلداااًي.
 د  الي جلل ؿ:لفاالبدمخالؽلددخؿلدرل   ك.اب اهلدرةقدل -
لبيد لدرضلارلدرخ قاكلباهاـلبيإلدردؾلبيرقالكلدرة اػيلدراػجلابضػئل ػجلحاػيةلدإلا ػيفلل ػؿ:ل -

 درل يبدة,لبدرنرؼ,لبدرعردلك.
 نظرية بياجيو المعرفية: -4

لداط ؽلباي اهللفلاببرهل فلاطبرلدرةل ايالدرلةر اكللفلخالؿل ل ااافلف ي اااهلي:

 ل اػػكلدرال اػػؿ:لباحػػدثل اػػدليلا ػػاخدـلدرط ػػؿلل اػػردال داػػدةل ػػجلدربائػػكلمددالانػػيطيال -
لل ؿ:لخربجلدرط ؿللفل رارهلدرعلدر ر ك؛لراحضرلبراقيرك.

 ل اكلدرلبدالك:لباظهرل ادليلاضاؼلدرط ؿلدرعلذدعراهلانيطًيل دادًدلباةدؿل فل ػ بؾل -
 دداـ.

 (33: 2008)الخالدي, األسس التي قامت عمييا رياض األطفاؿ عند فرويؿ 
 ؿلبلالئلكلرالبهلباة لهلدرقبدااف. ةؿلدرطباةكلل يً لرارباكلدرط  -1
 .االاكلدرحبدسلدراجلهجلف يسلراالاكلدرط ؿل  لاًيلب ق اًيلبدا ةيرايًل -2
 .لبدفلدر ة ل فلطراؽلاالاكلدرط ؿلبادرا لدرحبدس -3
 .درةيلؿلدرخ قجلبببرةل يلكلببببرةلخيبك -4
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 ـلفرعيفلدرارباكل جلرايضلدمط يؿ.ر ط ؿلحاثلاةابرللفلفهلدرانيطلدرذداجلبدرا قيئج -5
دراةػػيبفلدا ػػيهلد الػػي جلا ػػ لد هالػػيـلبػػهل ػػجلراػػيضلدمط ػػيؿلبدرةلػػؿل  ػػعلاالاػػكلبػػ كل -6

 .درط ؿلبأدرداه
 

  :الحاجات االجتماعية والبيئية لمطفؿ 
احاػػػيجلدرط ػػػؿل ػػػجلهػػػذهلدرحيرػػػكلدرػػػعللةيانػػػكلبائػػػكلد الي اػػػكلاربباػػػكلا ػػػي دهل  ػػػعلاة ػػػـل
درل ػيهاـلبدرقػػاـلد  الي اػػكلباا ػػرلرػهل هػػـلدرحقػػيئؽلدرطباةاػػكلبدرل اػػردالدربائاػك,لبلػػيلاحػػاطلبػػهللػػفل

لظبدهرلبخبردا,لبذرؾللفلخالؿلدرا يهـللئلدربدردافلبدرلحاطافلبهلددخؿلبخيرجلدرلازؿ.

بال ػػػػػؿللرح ػػػػػكلدرط برػػػػػكلدربدداػػػػػكلدرحقاقاػػػػػكلر اطباػػػػػئلد  الػػػػػي جلر ط ػػػػػؿ,لببػػػػػبددرلاانػػػػػئاهل
؛لحاثلاظهرل جلهذهلدرلرح كلدرحي كلدرعلدرا ي ؿللئلدمدردف,لباا هل اهيلدرط ػؿللػفلد  الي اك

لبإنػػبيعلا ػؾلدرحي ػكلدرػعلدرر قػكلببػبرلادرا اػكلحاػػثل در ةػ لدر ػرديلدرػعلدر ةػ لدر لػي ج,لباقػـب
لابدفلبير ة للئلط ؿلآخر,ل ـلط  اف,ل ـلاا ئللئلاقدـلدرط ؿل جلدر ف.

ًيل ػجلاالاػكلذرػؾلدراب ػهلد  الػي جلدراػي  ,لباا ػرلرػهلبا ة لرايضلدمط يؿلدبرًدلف ي ػا
ب يئؿلد ابيؿلبدرا ي ؿللئل لي يالدمدردف؛لللػيلا ػي دل  ػعلحػثل ل اػكلدراانػئكلد  الي اػكل
در باكلردىلدرط ؿ,لعليلا ي دهل  علدر قكل جلا  هلب جلدآلخراف,لبدرا ػيحلبدرا ي ػؿلد  الػي جل

ل(.19:ل1984لةهل)زهردف,
 

  :دور رياض األطفاؿ في تحقيؽ مطالب وحاجات النمو لدا األطفاؿ 
ل

ال ػػؿلراػػيضلدمط ػػيؿلل   ػػيالاربباػػكلرهػػيلدبرهػػيلدرهػػيـل ػػجلل ػػيؿلاانػػئكلدرط ػػؿلبغػػرسل
درقاـلدإلا يباكلدرلرغببكلد الي ايل جلا  ه,لبهجل جلهػذدلدرػدبرللعل ػكلرػدبرلدرباػالبرا ػالبػدااًلل

باهػػيلاػػب رلرألط ػػيؿلفبؿل ربػػكلاخا طػػبفل اهػػيللةػػًيلخػػيرجل اػػهلبرعاهػػيلاحػػا ظلبخبػػردال راػػدة؛لرع
باػػباهـللػػئلفدػػردفللػػفلا ػػسل ػػاهـ,لباةلػػؿلدرربضػػكل  ػػعلاالاػػكلد ا يهػػيالد  الي اػػكلدإلا يباػػكل
رػػػدىلدمط ػػػيؿلاحػػػبلفا  ػػػهـلباحػػػبلدآلخػػػراف؛لللػػػيل ػػػاعبفلرهػػػـلف ػػػرهـلدربدضػػػ ل الػػػيلااة لباػػػهل ػػػجل

ل(.46:ل1986درل اقبؿللفلخبردا)درلد ئ,
ل

 (15: 2010)بحروكما ذكرتيا  رياض األطفاؿ االتجاىات الحديثة في وظائؼ 

انػػػارلد ا يهػػػيالدرحدا ػػػكل ػػػجلفدباػػػياللرح ػػػكلدراة ػػػاـلدبػػػؿلدرلدر ػػػكلدرػػػعلدا ػػػيعلبظػػػيئؼل
لرايضلدمط يؿلبفهلهي:

لدربظا كلدراةباضاكلبذرؾلباب ارلظربؼلبائاكللالئلكلر رصلدرالبلبدراة ـلدم ضؿ. -
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لدإلاليئاكلبدراجلاب رلف يرا لدراالاكلدرنيل كلرألط يؿ.دربظا كلدراربباكل -

 درالهادلر لدر كلبد  اةدددلرهي.ل -

 ل ي دةلفبرايالدملبرل  علا هـلحي يالفط يرهـلبعا اكلدنبي هي. -

دراانػػػػػئكلد  الي اػػػػػكلر ط ػػػػػؿلباػػػػػب ارلدرر ياػػػػػكلدراربباػػػػػكلبدرا  ػػػػػاكلرااحقػػػػػؽلرهػػػػػـلدراعاػػػػػؼل -
 د  الي جل جلدرل اقبؿ.

 يؿلف ايالغاي لفلهياهـل جلدرةلؿ.ر ياكلدمط  -
 

  :الحاجة لرياض األطفاؿ 
دفلدرل الئلدر   طااجلبحي كلضربراكلررايضلدمط يؿلخببًبػيل ػجلدر ػابدالدمخاػرة,ل

لبار ئلذرؾلدرعل دةلف بي للاهي:

دزداػػػيدلدرحي ػػػكلدرػػػعللػػػفلاةااػػػجلبيرط ػػػؿ؛لب ػػػب لخػػػربجلدرلػػػرفةلدر   ػػػطاااكلدرػػػعللاػػػددفلدراة ػػػاـلل-
لؿ.بل ي الدرةل

لدراطبرلد  الي جلدرذيلفديلدرعلظهبرلدم رةلدرابباكل جلدربائكلدر   طاااك.ل-

احبؿلدرظربؼلد دابيداكلربةضلدرةيئالالدر   طاااكل جلظػؿلظػربؼل اي ػاكلبػةبكلدبفلل-
ازباػػػدلدرط ػػػؿلبلػػػيلاحاي ػػػهللػػػف:لرةػػػ لبفدبدالبف هػػػزةللخا  ػػػكلاػػػا سللػػػفلخالرهػػػيل ػػػفلدرطيدػػػكل

لخالرهيلحبد هلبددرداه.درلخازاكل اهلعليلاالجللفل

درط ػػػػ لد  الػػػػي جلدرلازداػػػػدل  ػػػػعلدراة ػػػػاـل ػػػػجلدرل الػػػػئلدر   ػػػػطااجلدرػػػػذيل ػػػػجللقدلػػػػكلزاػػػػيدةلل-
لد هاليـلبرايضلدمط يؿ.

دضطردرلدرط ؿلدر   طااجلدرعلللير ػكلدرانػيطلدر ػ بجلدرلال ػؿل ػجللنػيهدةلدرا  ػيزلر ػي يالل-
لطبا كللليلاةاؽلالبهلدرا  جلبد  الي ج.

يرلدرعلل   ياللخابكل جلر ياكلدرط ؿلباانئاهلباربااهل جلبائكللةدةلخباًبيلرهذدلد  اقل-
در ػػػرضلانػػػعؿللرح ػػػكلدااقيراػػػكلبػػػافلبقػػػيالدرط ػػػؿل ػػػجلدرباػػػالبذهيبػػػهلدرػػػعلدرلدر ػػػكل)فبػػػبلددػػػكل

ل(.928:ل2006بآخربف,

ل

ل

ل
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 خصائص وحاجات طفؿ مرحمة رياض األطفاؿ وعبلقتيا بالمعب 

لففلهايؾلخبيئصلبحي يالرط ؿلدرربضكللفلفهلهيلليلا ج:ل(200:ل2010)ل طاكارىل

فل - دفلفهـلليلالازلدرانيطلدإلا ياجلر ط ؿلهبلفاه:لانيطلرةبجل ػجل ل اػهل لانػيطل ل ػجلبد 
دا هلاحبلدر د,لبهذدلليلاا ؽلبخبيئصلا ؾلدرلرح ك,لب جلضبالذرؾل ااـلربطلليلااة لػهل

علفددالفدبدرلدرعبػػير؛لللػػيلا ػػيهـل ػػجلددردؾلدمط ػػيؿلبيربائػػكلدراػػجلاةانػػبفل اهػػي,لباػػدرابهـل  ػػ
دمط ػػيؿلدرةالدػػكلبػػافلحاياػػهلدرحيضػػرة,لبحاياػػهلدرل ػػاقب اك,للػػيلا عػػدل  ػػعلدرب اقػػكلبػػافلدر ةػػ ل

لبدرحاية,لرذدلالعفلد اخددـلدمرةي لبي ابيرهيل زاًدللاعيلاًلل جلدرلايهج.
ااقبػؿلدمط ػيؿلعلػيلهػـ,لفعدلي بفلربؾيل  علفهلاػكلدر ةػ لبيرا ػبكلرألط ػيؿل قػيؿ:ل  ااػيلففل -

بااا لرهـلدرػاة ـللػفلخػالؿلانػيطهـلدرطباةػج,لبهػبلدر ةػ ,لعلػيلفعػدلي ػيفل ػيؾلر ػبيل  ػعل
در ةػػػ لعب ػػػا كلر ػػػاة ـ,لب ػػػ طلدرضػػػبال  ػػػعلعلاػػػكلدرحاباػػػك,لبدرانػػػيط,لبدر هػػػدلدرػػػذيلاضػػػاةهل

لدرط ؿل جلانيطللفلدخاايره.
 ػػجلدر  ػػـلبهػػج:لدرلنػػج,ل  ػػجلهػػذهلدرلرح ػػكلاالػػبلرػػدىلدرط ػػؿل ػػاكل ايبػػرلهيلػػكلر ػػاحعـل -

بدر ػػري,لدرق ػػز,لدرب ػػ ,لدرح ػػؿل  ػػعلدػػدـلبدحػػدة,لبدراػػبدزف؛لرػػذدلا عػػدل لاػػئلدردرد ػػيال  ػػعل
لد هاليـلبلبددلدر ة لر ط بركلدرلبعرة.

 يمط ػػػػيؿلدربػػػػ يرلااة لػػػػبفللػػػػفلخػػػػالؿلدراحػػػػرؾلدربػػػػداجلبا ي  ػػػػهللػػػػئلدربائػػػػك,ل ػػػػأددالدرط ػػػػؿل -
انػػيطلدرحرعػػج؛لمفلدرلةر ػػػكللحلبرػػكل  ػػػعلدمعػػيدالجلااح ػػفلبنػػػعؿلبدضػػ لبزاػػيدةلعلاػػػكلدر

درخبرةلدرحرعاك,ا ديلدرعلاةباضلدرطيدكلدرل اا ذة,لب لااقطئلهذهلدرةل اكلدردبراكلد لبلبال
لدرعيئفلدرحج.

ااعػػبفلرػػدىلدرط ػػؿل ػػجلهػػذهلدرلرح ػػكلدرةداػػدللػػفلدرل ػػيهاـلل ػػؿ:لعباػػر,لبػػ ار,لد اػػؿ,لع اػػر,ل -
فلببؼلدمنايالدرح اكلدراجلادرعهيلباػدرؾلفعبرللف,لفدؿللف,لبرعفلابقعلدرط ؿل ي زًدل 

لدرلعػػيفلبددػػك,لبا ػػاخدـلع لػػيال يلػػكلل ػػؿ:لهاػػيؾ,لهاػػي,ل فنػػعيرهي,لعلػػيلفاػػهل لاػػدرؾلل هػػـب
بةاػػػد,لدراػػػ ,لباػػػاـلدعا ػػػي لهػػػذهلدرل ػػػيهاـلباة لهػػػيل ػػػفلطراػػػؽلااػػػبعلدمانػػػطكلدرقيئلػػػكل  ػػػعل

لدر ة لبأابد هلدرلخا  ك.
ط ػػؿل ػػجلهػػذهلدرلرح ػػكلعػػيإلدردؾ,لبدراػػذعر,لبد اابػػيه,لاالػػبلدربظػػيئؼلدرةق اػػكلدرلخا  ػػكلرػػدىلدر -

بدراخاؿ,ل ي اابيهل ادلدرط ؿل جلهذهلدرلرح كلاالبلادرا اًي,لبرعاهلااناالب هبرك,لبااـلاة ـل
لدرط ؿل فلطراؽلدر ة .

ا هـلدر ة لبنعؿلعبارل جلدرالبلد  الي جلرػدىلدمط ػيؿلبلػيلااػا لرػهللػفل ػرص؛لراعػبافل -
,لباحػبلدآلخػراف,ل حػافلااػيحلرعػؿلط ػؿل ربػك؛لرااػيؿلحظػهللػفلدر ةػ لد ا يهيالاحبلذداه

ل  بؼلا هـلذرؾل جلاالاكلدرةدادللفلدرلهيردالد  الي اكلرداه.



-39- 
 

ا ة لدمرةي لدبرًدلهيلًيلب ّةيً ل ػجلد ػةيدلدرط ػؿ,ل لػفلخػالؿللبددػؼلدراةػيبفلبدرلايدنػكل ػجل -
لػػػػفلخػػػػالؿلذرػػػػؾلدمدبدرلرةػػػػ لدرط ػػػػؿللػػػػئلر يدػػػػهلا ػػػػاطائلففلاةبػػػػرل ػػػػفللنػػػػي ره,ل اػػػػاة ـل

لد  الي اكلدرلخا  ك.ل
ل

 ػػجلاف,لبػػيرحف ػػرددًدللبد:لففلدرربضػػكلاةلػػؿل  ػػعلد ػػدددلدمط ػػيؿلمفلاعباػػوتػػرا الباحثػػة
ظػػؿلظػػربؼلاابػػؼلبيرحػػ لبدرحاػػيف,لعلػػيلفاهػػيلاػػب رلدرظػػربؼلدرلالئلػػك؛لراحقاػػؽلحي ػػيالدرط ػػؿل

بيرانػػػيطيالدرباػػػياةلر نخبػػػاك,لعلػػػيلبالػػػبه,ل  ػػػجلدرربضػػػك,لا ػػػدلدرط ػػػؿلدربائػػػكلدر اػػػدةلبدرلاي ػػػبك,ل
با ػػي دلدرط ػػؿل  ػػعلاة ػػـلدػػاـلب ػػيددالباقيراػػدلل الةػػه,للػػفللاظػػبرلد ػػاللج,عليلفاػػهل بػػدللػػفل
فلدرةلػؿل ػجلراػيضلدمط ػيؿلنػبعكللاردبطػكل بػدلففل اب ارل بدلؿلل ي دةلليداكلباقااػكلب ااػك,لبد 

لؽلدمهددؼلدرلر بة.اا ـلبيرا ياسلبدرابد ؽل أيلخ ؿلفبلدببرلا  رل  باًيل جلاحقا
ل

 ػػجلضػػباللػػيل ػػبؽلا ػػاخ صلدربيح ػػك:لففلدمرةػػي لبنػػعؿل ػػيـلبدمرةػػي لدراة الاػػكلبنػػعؿل
خيصلا ة لدبرًدلهيلًيلبللازًدل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الػي جلرػدىلدمط ػيؿل يلػكلبفط ػيؿلدرربضػكل

ط ػػيؿللػػئلخيبػػكلعلػػيلبا عػػدلبػػأفلدر ةػػ لهػػبلدم ػػ ب لفبلدرب ػػا كلدر ةيرػػكل ػػجللابطاػػدل الدػػيالدم
بةضػػػػهـلدرػػػػبةضل هػػػػجلاةػػػػبدلدمط ػػػػيؿل  ػػػػعلدرلنػػػػيرعكلبدرا ػػػػيحل ػػػػجلدرحاػػػػيةلدرل ػػػػاقب اك,لب  ػػػػعل
در ػػ بعايالدرح ػػاكل يرا ي ػػؿلد  الػػي جلاظػػيـل ػػ بعجلابػػيدرجلهػػيدؼلبػػافلل لب ػػكللػػفلدمط ػػيؿل
 ع لػػػيلزددلدرا ي ػػػؿلفدىلذرػػػؾلدرػػػعلب ػػػبدل الدػػػيالدا يباػػػكلحاػػػثلدفلدرط ػػػؿل ػػػجلهػػػذهلدرلرح ػػػكلابػػػدفل

ل الدياللئلدآلخراف.باعبافل

 
ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل

 

 

 الفصل الثالث
 الدراســـــات الســـــابقة

 
ل

 :راػػػػػػيضل ػػػػػػجللاايبرػػػػػػالدمرةػػػػػػي لدراة الاػػػػػػكلدرد ػػػػػػياللدرلحػػػػػػبرلدمبؿ

 ب الداهيلببةضلدرلا اردالدمط يؿ

 ب الداػػهلبػػبةضللدرلحػػبرلدر ػػياج:لدرد ػػيالاايبرػػالدرا ي ػػؿلد  الػػي ج

 لدرلا اردا
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 الدراسػػػػات السػػابقة
 

ااضػػلفلهػػذدلدر بػػؿلل لب ػػكللػػفلدردرد ػػيالحبػػ ال  اهػػيلدربيح ػػكللػػفلخػػالؿلدطال هػػيل
  علدمد لدرارببي,لبدراجلرهيل الدكلبلبضبعلدرد اهي,لبددلدخايرالدربيح كلدربةدلدرزلاجلرارااػ ل

ح ػػكلدردرد ػػيالدردرد ػػيالدر ػػيبقكلبحاػػثلاعػػبفللا   ػػ كللػػفلدرحػػداثلدرػػعلدرقػػداـ,لبدػػدلدّ ػػلالدربي
در ػػيبقكلدرػػعل ال ػػكللحػػيبر:لفلػػيلدرلحػػبرلدمبؿ:ل ااة ػػؽلبيردرد ػػيالدر ػػيبقكلدراػػجلاايبرػػالدرا ي ػػػؿل

.لفلػيلدرلحػبرلدر يرػث:لدمط يؿد  الي ج,لفليلدرلحبرلدر ياج:لبهجلدردرد يالدراجلاايبرالرايضل
اػػؽلاااػػيبؿل اػػهلاح ػػااًللبهػػجلدردرد ػػيالدراػػجلاايبرػػالدمرةػػي لدراة الاػػك,لبدػػدلدخاالػػالدربيح ػػكلباة 

ر درد ػػػيالدر ػػػيبقكلدرلاضػػػلاكل اػػػهللػػػفلحاػػػثلدرهػػػدؼلرعػػػؿلدرد ػػػك,لبلاه هػػػي,لبفدبداهػػػي,لب اااهػػػي,ل
باايئ هػػػي,ل ػػػـلف قباهػػػيلدربيح ػػػكل ػػػجلاهياػػػكلدر بػػػؿلدر يرػػػثلباة اػػػؽل ػػػيـل  ػػػعلدردرد ػػػيالدر ػػػيبقك,ل

لبابضا للدىلد ا يدةلدردرد كلدرحيراكللفلدردرد يالدر يبقك.
ل

 األطفاؿورياض  ت التي تناولت األلعاب التعميميةالدراسا ؿ:المحور األو 

ل(:2011دراسة السعدني )ل-1
ابظاػػػؼللهػػػد الدردرد ػػػكلدراةػػػرؼلدرػػػع:لبراػػػيلجلاػػػدرا لدرعارباػػػجللقاػػػرحلراالاػػػكللهػػػيردا

ااراػػالرػػدىللة لػػجلدربػػ بؼلدمبراػػك,لد ػػاخدلالدردرد ػػكلدرلػػاهجلنػػبهلدمرةػػي لدراة الاػػكل بػػرلدإل
(للة لػػػًيللػػفللة لػػػجلدربػػ بؼلدمبراػػػكلدرقػػػيئلافل40 ااػػكلدردرد ػػػكل بػػيرةل ػػػفل)درا رابػػج,لبعياػػػال

(لر ل لب ػػكل20بيرةلػػؿلبػػبةضللػػددرسلدراة ػػاـلدرةػػيـلبلدااػػكلدرراػػيضلبيرلل عػػكلدرةرباػػكلدر ػػةبداكل)
(لر ل لب كلدرا راباػك,لد ػاخدلالدربيح ػكلدمدبدالدرايراػك:لديئلػكللهػيردالابظاػؼل20درضيبطكلب)

درلرددلدع يبهيلرلة لجلدربػ بؼلدمبراػك,لبديئلػكلبي حااي ػيالدرادراباػكلرلة لػجللدمرةي لدراة الاك
درب بؼلدمبراكللفللهيردالابظاؼلدمرةي لدراة الاػك,لبدخابػيرلاحبػا جلرقاػيسلدرنػؽلدرلةر ػجل
رلهػػيردالابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػػكلدرلػػرددلدع ػػيبهيلرلة لػػجلدربػػػ بؼلدمبراػػك,لببطيدػػكللالحظػػػكل

ددئجلرلهيردالابظاؼلدمرةي لدراة الاكلدرلرددلدع ػيبهيلرلة لػجلدربػ بؼلدمبراػك,لرقايسلدرنؽلدم
دـلرلة لػػجلدربػػ بؼلبرةبػػكلاة الاػػكلبراػػيلجلاػػدرابجلراالاػػكللهػػيردالابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػكلاقػػ

ب ػبدل ػربؽلبػافلدر ػيالل لػب اجلدردرد ػكل ػجلدرقاػيسللبعياػالفهػـلااػيئج, ااراادمبراكل برلدإل
د خابػػيرلدراحبػػا جلرلهػػيردالابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػك.لب ػػبدل ػػربؽلبػػافلدر ػػػيالدربةػػديل ػػجل

 ل لب اجلدردرد كل جلدرقايسلدربةديل جلفددالدرنؽلدرلهيريلرلهيردالابظاؼلدمرةي لدراة الاك.
ل

 (:2011دراسة عطية ) -2
دعا ػي لهد الدردرد كلدراةرؼلدرع:ل ي  اكلبرايلجللقارحلبي ػاخددـلدمرةػي لدراربباػكل ػجل

(ل ػػابدا,لاحداػػدلفهػػـلدرل ػػيهاـلدراػػجلا ػػ ل6-5بةػػضلدرل ػػيهاـلدر  رد اػػكلرػػدىلفط ػػيؿلدرربضػػكل)
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دع ػػػيبهيلرػػػدىلفط ػػػيؿلدرربضػػػكلبباػػػيالبراػػػيلجللقاػػػرحلبي ػػػاخددـلدمرةػػػي لدراربباػػػكلإلع ػػػي لبةػػػضل
(لط ػػاًللبط  ػػكللػػفلدرل ػػابىل30درل ػػيهاـلدر  رد اػػكلرػػدىلفط ػػيؿلدرربضػػك,بعياال ااػػكلدردرد ػػك:ل)

ياجللفلرايضلدمط يؿلدرايبئلرػبزدرةلدرارباػكلبدراة ػاـللػفللدر ػكلح ػافلدر ػرد لدرخيبػكلبنػبافلدر 
درعػػػبـ,لبد ػػػاخدـلدربيحػػػثلدمدبدالدرايراػػػك:لديئلػػػكلبيرل ػػػيهاـلدر  رد اػػػكلدرلاي ػػػبكلمط ػػػيؿلدرربضػػػك,ل
ك,لدخابػػيرلاحبػػا جللةر ػػجلرػػبةضلدرل ػػيهاـلدر  رد اػػك,لبراػػيلجللقاػػرحل  ػػاخددـلدمرةػػي لدراربباػػ

هػػػـلااػػػيئجلدردرد ػػػكلب ػػػبدل ػػػربؽلددرػػػكلفلػػػاهجلدرببػػػ جلبدرلػػػاهجلدرا رابػػػج.لبلبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدر
(لبػػػافللاب ػػػطلدرػػػدر يالفط ػػػيؿلدرل لب ػػػكلدرا راباػػػكل ػػػجلدراطباػػػؽل0,01دحبػػػيئايل اػػػدلل ػػػابىل)

درقب ػػػجلبدربةػػػديل خابػػػيرلدرل ػػػيهاـلدر  رد اػػػكل اػػػدلل ػػػابىلدراػػػذعرلبدر هػػػـلر باػػػيالبدرباػػػاف,لفببػػػال
ح ػػػكلبضػػػربرةلد هالػػػيـلباطػػػبارلدربػػػردلجلدرخيبػػػكلبراػػػيضلدمط ػػػيؿلراالاػػػكلدر ياػػػ لدرلةر ػػػج,لدربي

لبدرلهيري,لبدرب دداج.
ل
ل
ل

 (:2010دراسة سموت ) -3
هػػػد الهػػػذهلدردرد ػػػكلدرػػػع:لدرعنػػػؼل ػػػفلف ػػػرلابظاػػػؼلدمرةػػػي لدراة الاػػػكل ػػػجلدرالااػػػزلبػػػافل
درحػػػربؼلدرلانػػػيبهكلنػػػعاًللدرلخا  ػػػكلاطقػػػًيلرػػػدىلااللػػػذةلدربػػػؼلدر ػػػياجلدم ي ػػػج,لباعباػػػال ااػػػكل

(لا لاػػذًدلبا لاػػذةللػػفلااللاػػذلدربػػؼلدر ػػياجلدم ي ػػجل ػػجللدر ػػاجلنػػهددالغػػزةل80دردرد ػػكللػػفل)
(ل ااػػػكلا راباػػػك,لبلدر ػػػكل هػػػدلدمحلػػػدلدربػػػبيحل20(ل ااػػػكلضػػػيبطكلب)20)ل(لا لاػػػذدًل40ر باػػػافل)

(لا راباػػػػك,لبد ػػػػاخدلالدربيح ػػػػكل20(لضػػػػيبطكلب)20(لا لاػػػػذةل)40ر باػػػػيالاعباػػػػالدرةااػػػػكللػػػػفل)
دمدبدالدرايراػػك:لدخابػػيرلانخابػػجلر الاػػزلبػػافلدرحػػربؼلدرلانػػيبهكلنػػعاًللبدرلخا  ػػكلاطقػػًي,لبراػػيلجل

بػػػػافلدرحػػػربؼلدرلانػػػيبهك,لدراػػػؿلدرلة ػػػػـ,لبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدرلػػػػاهجلبيمرةػػػي لدراة الاػػػكلر الاػػػزل
(ل0.05درا رابػػػػج,لبعياػػػػالفهػػػػـلدرااػػػػيئجلب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاك, ادلل ػػػػابىلد رػػػػكل)

در يالااللذةلدرل لب كلدرا راباكلبدرضيبطكل  علدخابػيرلدرالااػزلبػافلدرحػربؼلدرلانػيبهكلنػعاًلل
(ل0.05لج,لب بدل ربؽلذدالد ركلدحبيئاك,ل ادلل ابىلد رػكل)درلخا  كلاطقًيلبةدلاطباؽلدربراي

در ػػػيالا لاػػػذدالدرل لب ػػػكلدرا راباػػػكلبا لاػػػذدالدرل لب ػػػكلدرضػػػيبطكل  ػػػعلدخابػػػيرلدرالااػػػزلبػػػافل
درحػػػػربؼلدرلانػػػػيبهكلنػػػػعاًللدرلخا  ػػػػكلاطقػػػػًي,لبفببػػػػالدربيح ػػػػك:لبي ػػػػاخددـلدمرةػػػػي لدراة الاػػػػكل ػػػػجل

ضػػػربرةلابظاػػػؼلدمرةػػػي لدراة الاػػػكل ػػػجلاػػػدراسلدرلبيحػػػثلدراػػػدراسل ػػػجللردحػػػؿلدراة ػػػاـلدرلخا  ك,
دردرد اكلبنعؿل يـ,لبلايهجلدر  كلدرةرباكلبب هلخيص,د هاليـلبإ دددلفرةي لاة الاكل جللخا ؼل
ا ػيدل ػػرصلعيل ػكلراةػػيبفلدرااللاػذلف اػػيالدر ةػ لبااي  ػػهـ,لبذرػؾلبيرلنػػيرعكل  ػربعلدر  ػكلدرةرباػػك,لبد 

الاػػػكلدرلبػػػيحبكلرألرةػػػي ؛لللػػػيلاةلػػػؿل  ػػػعللنػػػيرعكلدرااللاػػػذل ػػػجلد ػػػدددلبد ػػػاخددـلدمانػػػطكلدراة 
لبزايدةلدد ةااهـلاحبل ل اكلدراة ـ.

ل
ل
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 (:2009دراسة أبو عكر )-4
هػػد الدردرد ػػكلدرػػع:للةر ػػكلف ػػرلبراػػيلجلبيمرةػػي لدراة الاػػكلراالاػػكلبةػػضللهػػيردالدرقػػرداةل

ردرد ػػكلدرايراػػك:لديئلػػكلدإلبدد اػػكلرػػدىلااللاػػذلدربػػؼلدر ػػيدسلدم ي ػػج,لبد ػػاخدـلدربيحػػثلفدبدالد
لهػػػػيردالدرقػػػػرداةلدإلبدد اػػػػكلدخابػػػػيرللهػػػػيردالدرقػػػػرداةلدإلبدد اػػػػكلبراػػػػيلجلبيمرةػػػػي لدراة الاػػػػكلراالاػػػػكل
لهيردالدرقرداةلدإلبدد اك,لباعباػال ااػكلدردرد ػكل:لػفلنػةباافلر بػؼلدر ػيدسلدم ي ػجلبلدر ػكل

(لا لاػػػػذًد,ل70 ال  ػػػػعل) بػػػػدلدلفبػػػػبل ػػػػاكلدم ي ػػػػاكلر باػػػػافلاػػػػـلدخاايرهلػػػػيلبنػػػػعؿلدبػػػػديلدنػػػػال
(لا لاػػذًد,لبد ػػاخدـلدربيحػػثلدرلػػاهجل35(لا لاػػذًد,لبدرل لب ػػكلدرضػػيبطكل)35بدرل لب ػػكلدرا راباػػكل)

درا رابػػج,لبعػػيفللػػفلفهػػـلااػػيئجلدردرد ػػكللػػيلا ػػج:لب ػػبدل ػػربؽلددرػػكلدحبػػيئاًيلبػػافللاب ػػطلدر ػػيال
اباػػكلبدرضػػيبطكل ػػجلدراطباػػؽلدرااللاػػذل ػػجلدخابػػيرللهػػيردالدرقػػرداةلدإلبدد اػػك,لبػػافلدرل لب ػػكلدرا رل

دربةػػػديلربػػػير لدرل لب ػػػكلدرا راباك,فببػػػعلدربيحػػػث:لبضػػػربرةلاػػػدرا لدرلة لػػػافل  ػػػعلد ػػػاخددـل
دمرةػػػي لدراة الاػػػكل ػػػػجلدراػػػدراسل ػػػػبدال ػػػجللبضػػػب يالدرقػػػػرداةلفـلغارهػػػيللػػػػفلدرلػػػبددلدمعيدالاػػػػكل

 .دمخرى,للئلربطلدرلبضب يالدراجلاقدـلر االلاذلبلابرهـلدرقردئاكلدرلخا  ك
 (:2006دراسة أبو زايدة ) -5

هد الدردرد كلدراةرؼلدرػع:لف ػرلد ػاخددـلدمرةػي لدراة الاػكل ػجلاػدراسلدررايضػايال  ػعل
االاػػكلدرا عاػػرلدإلبػػدد جلرػػدىلااللاػػذلدربػػؼلدر ػػيدسللػػفلدراة ػػاـلدم ي ػػجلبلحي ظػػكلغزة,د ػػدددل

رااللاػػذلدربػػؼلدر ػػيدسلل لب ػػكللػػفلدمرةػػي لدراة الاػػكلدرلالئلػػكلراػػدراسلبحػػدةلدرع ػػبرلدرةيداػػكل
دم ي ج,لبعياال ااكلدردرد كل ااػكلدبػداكللػفلنػةباافلبلدر ػكلفبػبل ة ػرلدرلابػبرلدم ي ػاكل
درداايلر بااف,لبد اخدـلدربيحثلدمدبدالدرايراك:دخابيرلدرقدرةل  ػعلدرا عاػرلدإلبػدد ج,فرةي لاة الاػكل

دراايئجلب بدل ربؽلذدالد رػكللفلد دددلدربيحث,لد اخدـلدربيحثلدرلاهجلدرا رابج,بعيفللفلفهـل
دحبيئاكلبافللاب طجلدر كلا ػسلدرةااػكلدرا راباػكلدرػذافلدر ػبدلبي ػاخددـلدمرةػي لدراة الاػكل ػجل
فددئهػػػػيل  ػػػػعلدخابػػػػيرلدإلبػػػػددعلدررايضػػػػجل ػػػػجلدرقاي ػػػػافلدرقب ػػػػجلبدربةػػػػدي,لب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكل

بيرطراقػكلدراق اداػكلبلاب ػطللدحبيئاكلبافللاب طلدر يالااللاذلدرل لب كلدرضيبطكلدرذافلدر بد
در يالااللاذلدرل لب كلدرا راباكلدرػذافلدر ػبدلبي ػاخددـلدمرةػي لدراة الاػكل  ػعلدخابػيرلدإلبػددعل
دررايضػجل ػجلدرقاػيسلدربةػػدي,لفببػعلدربيحػثلبػػػي هاليـلبإ ػدددلفرةػي لاة الاػػكل ػجللخا ػؼل ػػربعل

ا يدل رصلعيل كلراةيبفلدرااللاذلف ايالدر ة .  دررايضايالبد 
ل

 (:2005دراسة حجازي ) -6
هد الدردرد كلدراةرؼلدرع:ف رلابظاؼلدمرةي لدراربباكل جلاالاػكللهػيرةلدرالااػزلدر ػلةجل
بدرببػري,لبدراح اػؿ,لبدرارعاػ ل ػجللبحػثلدر  ػكلدرةرباػكلرػدىلااللاػذلدربػؼلدمبؿلدم ي ػج,ل ػػجل

رلػاهجلدرا رابػج,لباػـللبحثلدر  كلدرةرباكلردىلااللاذلدربؼلدمبؿلدم ي ػج,لبد ػاخدـلدربيحػثلد
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د ػػاخددـلف ػػ ب لاح اػػؿلدرلضػػلبف,لبهػػبلاح اػػؿلدرلحاػػبىلدربحػػدةلدر يااػػكللػػفلعاػػي لر ااػػيلدر لا ػػكل
درالااػػػزلل-در ػػػزالدمبؿلر بػػػؼلدمبؿلدم ي ػػػج؛لبهػػػدؼلاحداػػػدلدمربػػػئللهػػػيردال)درالااػػػزلدر ػػػلةج

 ػػػاخدـلدربيحػػػثلدرارعاػػػ (؛لرال ػػػاةياكلبهػػػيل اػػػدلباػػػيالد خابػػػيرلدراحبػػػا جلبدل-دراح اػػػؿل-درببػػػري
(لا لاػػػذًد,لد ػػػـل70فربةػػػكلدخابػػػيردالرقاػػػيسلاالاػػػكلدرلهػػػيردالدمربةػػػك,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػفل)

(لا لاػػػذًدلر ل لب ػػػكلدرضػػػيبطك,للػػػفللدر ػػػكلذعػػػبرلخػػػيفل35(لا لاػػػذًدلر ل لب ػػػكلدرا راباػػػك,لب)35)
دردرد ػجلدمبؿلاباسلد باددئاكل)ج(لدرايبةػكلربعيرػكلدر ػبثلدردبراػكل ػجللدااػكلخػيفلاػباس,لدر بػؿل

د اخددـلدمرةي لدراربباكل جلاة ػاـلدرلرح ػكلدمبرػعلل:ـ(,لفببعلدربيحثلبضربرة2004-2005)
للفلدراة اـلدم ي ج,لبادرا لدرااللاذل  علد  اةليؿلدر  بيلدر  اـ.

ل

 (:2001دراسة أبو ريا وحمدي ) -7
لػفلخػالؿلدرحي ػب للهد الدردرد كلدرع:لد اقبيالف رلد اخددـلد ارداا اكلدراة ـلبير ةػ 

 ػػجلدعا ػػي لط بػػكلدربػػؼلدر ػػيدسلدم ي ػػجلرلهػػيردالدرةل اػػيالدرح ػػيباكلدمربػػئ,لباعباػػال ااػػكل
(للػػفلدرطػػال لبدرطيربػياللػػفلط بػػكلدربػػؼلدر ػيدسلدم ي ػػج,لبدابػػئلدربيح ػػيفل101دردرد ػكللػػفل)

)براػػيلجلدر لػػئللدرلػػاهجلدرا رابػػج,لبد ػػاخدـلدربيح ػػيفلدمدبدالدرايراػػكل:دربػػردلجلدراة الاػػكلدرلحب ػػبك
ـلدرااػيئج:لب ػبدل ػربؽلذدالبدرطرحلببرايلجلدضر لبدد ـلببرايلجلح ي لدر ضيا(لبعػيفللػفلفهػ

حبػػػيئاكل ػػػجلدراحبػػػاؿل)درلبينػػػرلبدرل  ػػػؿ(لم ػػػرددل ااػػػكلدردرد ػػػكل ػػػجلدرلهػػػيردالدرح ػػػيباكلدد رػػػكل
دربيح ػػػيفلدمربػػئلاةػػزىلدرػػػعلد ػػارداا اكلدرػػاة ـلبير ةػػػ لدرلا ػػذةللػػػفلخػػالؿلدرحي ػػب ,لبدػػػدلفببػػعل

بضربرةلد ردالدرلزادللفلدربحبثل جلل ي اللاةددةلبضربرةلاب اكللدر جلدررايضػايالبأهلاػكل
د اخددـلدربرل ايالدراة الاكلدرلحب بكلدرلةالدةل  علد ارداا اكلدراة ـلبير ةػ لباأعاػدلد ػاخددلهيل

ل جلدراة اـ.
ل

 (:2012دراسة محمد ) -8
هد الدردرد كلدرع:لدرعنػؼل ػفل ي  اػكلد ػاخددـلدمانػطكلدرة لاػكل ػجلاالاػكلدرخاػيؿلرػدىل
فط ػيؿلدرراػػيض,لد ػاخدلالدربيح ػػكلفدبدالدردرد ػكلد ػػدددلديئلػكلبيرل ػػيهاـلدرة لاػكلدرلرابطػػكلباالاػػكل
درخايؿلدرة لجلردىلفط يؿلدرربضك,لبد  دددلل لب كللفلدمانطكلدرة لاكلدراجلا ي دل  علاالاػكل

خايؿلردىلفط يؿلدرربضك,لد دددلدراؿلدرلة لكللرادراسلدمانطكلدرة لاك,لباعباال ااكلدردرد كلدر
(لط ػاًللرعػؿللػفل23(لط ػاًلللػفللدر ػاافللػفلدرلػددرسلدرايبةػكلإلددرةلدرةػراشلدراة الاػكل)43لفل)

ب ػبدلدرل لب اافلدرا راباكلبدرضيبطك,لبد اخدلالدربيح كلدرلاهجلدرا رابػج,لبعياػالفهػـلدرااػيئجل
(لبػػػافللاب ػػػطجلدر ػػػيالدرل لػػػب اافلدرا راباػػػكل0.01 ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكل اػػػدلل ػػػابى)

بدرضػػيبطكل ػػػجلدراطباػػػؽلدربةػػػديل خابػػػيرلدرخاػػػيؿلدربةػػػديلب ػػػبدل ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكل اػػػدل
(لبػػػافللاب ػػػطجلدر ػػػيالدرل لب ػػػكلدرا راباػػػكلدرػػػذافلدر ػػػبدلدمانػػػطكلدرة لاػػػكل ػػػجل0.01ل ػػػابى)
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 ػػػجلبدربةػػػػديل خابػػػيرلدرخاػػػيؿلدرة لػػػػجلربػػػير لدراطباػػػؽلدربةػػػػدي,لبفببػػػالدربيح ػػػػكلدراطباقػػػافلدرقب
لبضربرةلادرا لدرلة ليال  علد اخددـلطرؽلادراسللااب كلراالاكلدرا عارلدرحرلردىلدمط يؿ.

 

 (:2011دراسة خمؼ ) -9
هد الدردرد كلدرع:لدرعنؼل فلف رلد اخددـلد ػارداا ايالدرػاة ـلدرانػطل ػجلاالاػكلبةػضل

اـل  ػػػبـلدرحاػػػيةلبدمرضلبدر ضػػػيالرط ػػػؿللػػػيلدبػػػؿلدرلدر ػػػك,لد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدرلػػػاهجلنػػػبهلل ػػػيه
ل15(لط ػاًللل لب ػكلا راباػكللعباػكللػفل)30(لط ػاًلل)60درا رابج,لباعباػال ااػكلدردرد ػكللػفل)

داػػػيثل(للػػػفلل15ذعػػػبرلبل15(لط ػػػاًلل)30داػػػيث(لل لب ػػػكلضػػػيبطكللعباػػػكللػػػفل)ل15بل–ذعػػػبرل
ر ػياج,لد ػاخدلالدربيح ػكلفدبدالدردرد ػكل:دخابػيرلدرلبػ ب ياللدرلاايبةػػكلراػيضلدرقػيهرةلدرل ػابىلد

  اطالعللد ابياكر بفلرد ف,لد اليرةلر لئلدربايايال فلدرحيركلد دابيداكلبد  الي اكلر ط ؿ,ل
رلة ليالدمط يؿ,لدخابيرل  ػبـلدرحاػيةلدرلبػبرللػفلد ػدددلدربيح ػكلبعػيفللد ابياكآردالدرلحعلاف,ل

 .ئجلب بدل ربؽلفلفهـلدرااي
 

 (:2010دراسة الجبري ) -10
هػػد الدردرد ػػكلدرػػع:لد ػػاخددـلل ػػرحلدرةػػردئسل ػػجلدع ػػي لفط ػػيؿللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػكلبةػػضل

–زايرةلدرلراضلل–درقاي كلل–دراظيـلل–در  بعايالد  الي اكلدإلا يباكلبدراجلاال ؿل جل)دراظي كل
(ل63)لػػػفللباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكد  ػػػائذدف(لد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدرلػػػاهجلدرا رابػػػج,لل–دربػػػدؽل

(لل لب ػكل32ط اًل,لبط  كللفلفط يؿلرايضللدر كل ليؿل بدلدرابرلدرقبلاكلبلبػرلدر داػدةل)
(لط ػػػاًللبط  ػػػكلل لب ػػػكلضػػػيبطك,لبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدمدبدالدرايراػػػك:لد ػػػاليرةل30ا راباػػػك,لب)

يالد  الي اػػكلدرلبػػبرلدرباياػػيالدمبراػػكلر ط ػػؿ,لدخابػػيرلر ػػـلدرر ػػؿلر ػػبدلداػػؼ,للقاػػيسلدر ػػ بعا
رط ػػػؿللػػػيلدبػػػؿلدرلدر ػػػك,لبعػػػيفللػػػفلفهػػػـلااػػػيئجلدردرد ػػػكلاب ػػػدل ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكلبػػػافل

دمط ػػػػػيؿلدر ػػػػػ بعايالدرل لب ػػػػػكلدرا راباػػػػػكلبدرل لب ػػػػػكلدرضػػػػػيبطكلبةػػػػػدلاطباػػػػػؽلبراػػػػػيلجلدع ػػػػػي ل
 لب ػػكلا يباػػك,ل لاب ػػدل ػػربؽلذدالد رػػكلدحبػػيئاكلبػػافللاب ػػطلدر ػػيالف ػػرددلدرلد  الي اػػكلدإل

ا يباكلدبػؿلعللقايسلدر  بعايالد  الي اكلدإلدرا راباكلذعبرلبف رددلدرل لب كلدرا راباكلدايثل  
لببةدلاطباؽلدربرايلج.

ل

 (:2008دراسة الجفري ) -11
هد الهدهلدردرد كلدرع:لدراةػرؼل  ػعلدرارباػكلبيرقبػكل ػجلدإل ػالـلباطباقياهػيل ػجلراػيضل

درقبػػكلبباػػيفل الداهػػيلبيرط ػػؿ,لبدراةػػرؼل  ػػعلدرقبػػكلدمط ػػيؿل)ابػػبرللقاػػرح(,لابضػػا للةاػػعل
بػػػردزلخبػػػيئصلدرالػػػبل ػػػجللرح ػػػكلراػػػيضلدمط ػػػيؿلببضػػػئلابػػػبرللقاػػػرحل دراربباػػػكلدإل ػػػاللاكلبد 
ر اطباقػػػيالدراربباػػػكلر قبػػػكل ػػػجللرح ػػػكلراػػػيضلدمط ػػػيؿ,لبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدرلػػػاهجلدرببػػػ ج,ل
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بعػيفللػفلفهػـلل, كلدرةرباػكلدر ػةبداكبدنال ال ااكلدردرد كل ااكل نبدئاكللفلفط يؿلرايضلدرلل ع
ففلدرقبكللفلفا  لدم يرا لدراربباكلدراجلالعفلد  اةياكلبهيل جلاحقاػؽلفهػددؼلدرارباػكللدراايئج

لدإل اللاك.
 

 (:2008دراسة عزوز ) -12
هػػػد الدردرد ػػػكلدراةػػػرؼلدرػػػع:للػػػدىل ي  اػػػكلدمانػػػطكلدرلقارحػػػكل ػػػجلاالاػػػكلدػػػدردالدرا عاػػػرل

(ل ػػابدالبلعػػكلدرلعرلػػكلبد ػػاخدلالدربيح ػػكل6-5فط ػػيؿلدرربضػػكللػػفل)د باعػػيريلرػػدىل ااػػكللػػفل
(لرػػذعيالدمط ػػيؿل ػػجللرح ػػكللػػيللZ-A(لبدخابػػيرل)2001فددةلدخابػػيرلدرا عاػػرلد باعػػيريلمبرهػػيـ.ل)

(للػػػفلدإلاػػػيث,ل20(للػػػفلدرػػػذعبر,لب)20(لط ػػػاًلل)40دبػػػؿلدرلدر ػػػك,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػفل)
بد اخدلالدربيح كلدرلاهجلنبهلدرا رابج,لبعيفللفلفهـلدراايئجلب بدل ػربؽلذدالد رػكلدحبػيئاكل

 ػػػػجلدػػػػدردالدرا عاػػػػرللبػػػػافللاب ػػػػطيالدرل لػػػػب اافلدرضػػػػيبطكلبدرا راباػػػػكل ػػػػجلد خابػػػػيرلدربةػػػػديل
د باعػػػيريلربػػػير لدرل لب ػػػكلدرا راباػػػك,لفببػػػالدربيح ػػػكلبضػػػربرةلانػػػ ائلدمط ػػػيؿل  ػػػعلاالاػػػكل
درا عاػػرلد باعػػيريلرػػدىلط ػػؿلدرربضػػكلبدرةلػػؿل  ػػعلد ػػيرةلدد ةاػػكلدمط ػػيؿلباح اػػزهـلبااػػبعلف ػػيرا ل

لدراة ـ.
ل

 (: 2002دراسة شعت ) -13
ياػيالدرليداػكلرللير ػكلدر ةػ لمط ػيؿللرح ػكلهد الدردرد كلدراةرؼلدرع:للدىلاػب رلدإللع

(ل ابدال جلرايضلدمط يؿلبلحي ظكلغزة,للةر ػكللػدىللنػيرعكلدرلرباػيال6-4ليلدبؿلدرلدر كل)
را ةاػػؿلدرػػدبرلدراربػػبيلر ةػػ لدرط ػػؿل ػػجللرح ػػكللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػكل ػػجلراػػيضلدمط ػػيؿ,للةر ػػكلدبرل

ا ةػػػيرجلرط ػػػؿللػػػيلدبػػػؿلدرلدر ػػػكل ػػػجلدر ةػػػ ل ػػػجلارباػػػكلدر ياػػػ لدر  ػػػلج,لدرةق ػػػج,لد  الػػػي جلبد 
رايضلفط يؿللحي ظكلغزة,لدرعنؼل فلدرلنعالالدراجلاةاؽلد اخددـلدر ة ل جلل   يالارباكل
ط ػػؿللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػك,لبد ػػاخدلالدربيح ػػكلدرلػػاهجلدرببػػ جلدراح ا ج,حاػػثلاعباػػال ااػػكلدردرد ػػكل

  افل ػجللػدارةلدرارباػكللفل ااكل نبدئاكللااظلكللفللربايالرايضلفط يؿللحي ظػيالغػزةلبدرل ػ
لك(للرباػػػك,لحاػػػثلد ػػػاخدلالد ػػػابيا225)(لربضػػػك,لب51(للػػػفل)2002-2001بدراة ػػػاـلر ةػػػيـل)

(لبدبرلدرلة لكل جلا ةاؿلدر ةػ ,لبعياػال6-4اظهرلدبرلدر ة ل جلارباكلط ؿلليلدبؿلدرلدر كل)
در ةػػ لبدبرللػػفلفهػػـلااػػيئجلدردرد ػػك:لد ػػا يبيالدرلرباػػيالرلػػدىلاػػب رلدإللعياػػيالدرليداػػكلبا ةاػػؿل

%(,ل89درلرباكل جلد اخددـلدر ة ل ػجلارباػكلط ػؿللػيلدبػؿلدرلدر ػكل ػجلدر ياػ لدر  ػلجلعياػال)
 ػػػجل%( 90و)%(ل ػػػجلدر ياػػػ لد  الػػػي ج,ل88%(,لببا ػػػبكل)86ب ػػػجلدر ياػػػ لدرةق ػػػجلبا ػػػبكل)

لدر يا لد ا ةيرج.
ل

ل
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ل(:2001دراسة صالح ) -14
راالاػػػػكلدرقػػػاـلدمخالداػػػػكلرػػػدىلفط ػػػػيؿلهػػػد الدردرد ػػػكلدرػػػػع:لدراةػػػرؼل  ػػػػعلبراػػػيلجللقاػػػرحلل

دررايضلبلحي ظكلغزة,لاحدادلدرقاـلدمخالداػكلدرلرغببػكلبدرل اح ػاكلد الي اػًيلبدراػجلاةػدللػفلفهػـل
(لط ػاًلللػفلفط ػيؿلربضػكلع اػكل30دبد دلدراالاكلدمخالداكلرط ؿلدررايض,لبعياال ااػكلدردرد ػكل)

(للػفلدإلاػيثلللػفلااػردبحلف لػيرهـل12ر,لب)(للػفلدرػذعبل18درارباكلدرايبةكلر يلةكلدمدبػعلب ػزةل)
(ل ػػػػابداللق ػػػػلكلدرػػػػعلل لػػػػب ااف:لا راباػػػػك,لبضػػػػيبطك,لب ل ػػػػالل يا ػػػػكلبػػػػافل5-4لػػػػيلبػػػػافل)

درل لب اافللفلحاثلدرةػددلبدر ػاسلبدرةلػرلدرزلاػجلبل ػابىلدرػذعيا,لبد ػاخدلالدربيح ػكلدرلػاهجل
 الػي ج,لبد دابػيدي,لبدر قػي جلدرا رابج,د اخدلالدربيح كلدمدبدالدرايراك:لد ػاليرةلدرل ػابىلد 

ئلدرباياػيال ػفلف ػرددلدرةااػك,لرأل رة,لبلقايسلدرل يهاـلدمخالداكلردىلفط يؿلدررايض,لد ػاليرةل لػ
هػػػيراس(,لبراػػػيلجللقاػػػرحلراالاػػػكلدرقػػػاـلدمخالداػػػكلرػػػدىلط ػػػؿلل-يرلر ػػػـلدرر ػػػؿل)ر ػػػبددلاػػػؼلبػػػدخا

 خابيرلدربةدي,لبربير لدرل لب كلا يباكلربير لددب بدللاايئجلدررايض,لبعيفللفلفهـللدراايئج:
درا راباػػػك,لفببػػػالدربيح ػػػكلبي هالػػػيـلبيمانػػػطكلدرارباحاػػػكلرألط ػػػيؿلبففلاعػػػبفلاة ػػػاـلدرط ػػػؿللػػػفل

 خالؿلدمانطكلدرلحببكلر ط ؿلل ؿلدر ة لبدرقبكلبدردردلي.
ل

 (:2001دراسة السيد ) -15
ل-لػػفل)در ةػػ لدرحػػرهػػد الدردرد ػػكلدرػػعلدراحقػػؽللػػفللػػدىل ي  اػػكلد ػػاخددـلفاػػبدعللخا  ػػكل

در ة لدر لػي جلدرااي  ػج(ل ػجلاةػداؿلدضػطردبيالدر ػ بؾلرػدىل ااػكلل–در ة لدر لي جلدراةيباجل
للفلدمط يؿل جللرح كلليلدبؿلدرلدر ك,لبد اخدـلدربيحثلدرلاهجلدرا رابج.

د ػػاخدـلدربيحػػثلفدبدالدردرد ػػكلدرايراػػك:لدخابػػيرلر ػػـلدرر ػػؿلرقاػػيسلدرػػذعيالبديئلػػكل ػػ بؾل
(للػػػفل18(لط ػػػاًلللػػػفلفط ػػػيؿلدرربضػػػكل)30درلدر ػػػك,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػفل)لط ػػؿللػػػيلدبػػػؿ

(للفلدإلايثلدرل احقافل جلدر اكلدر يااكللفللرح كلرايضلدمط يؿ,لبعيفللفلفهػـل12)ل–درذعبرل
درااػػيئج:لب ػػػبدل ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكلعباػػػرةلب بهراػػػكلبػػػافلدرقاػػػيسلدرقب ػػػجلبدربةػػػديلرػػػدر يال

ل اخددـلدر ة لدرحر,لبدر ة لدر لي جلدراةيباج,لبدر ة لدر رديلدرااي  ج.فط يؿلدرربضكلبةدلد
ل

 (:2000دراسة سرج ) -16
هد الدردرد كلدرع:للةر ػكلف ػرلدراعابرب اػيلدرحدا ػكل ػجلرةػ لدمط ػيؿل  ػعلاالاػكلدرا عاػرل
د باعيريلردىلفط يؿلليلدبؿلدرلدر ك,لبخيبكلدمرةػي لدراعابرب اػكلدرحدا ػكلعير اػدابل ػاـلبلػدىل
ليلاأ ارلدر ادابل اـل جلدربايال فلدربااف,لد اخدـلدربيحثلدرلاه افلدربب جلبدرا رابجلرلاي باه

رلبضػػبعلدردرد ػػك,لباعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللػػفلفط ػػيؿللػػيلدبػػؿلدرلدر ػػك,لد ػػاخدـلدربيحػػثلد خابػػيرل
فددةلدردرد ك,لبعيفللفلفهـلاايئجلدردرد كلب بدلف ػرل ّةػيؿلمرةػي لدر اػدابل ػاـلل ػجلاالاػكلدرا عاػرل

ذدالد رػكللد باعيريلردىلفط يؿلليلدبؿلدرلدر كلرليلاالازلبهللفلب رةلدرخايؿ,ل ػدـلب ػبدل ػربؽ
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دحبػػيئاكلبػػافلدرػػذعبرلبدإلاػػيثلراػػأ ارلفرةػػي لدر اػػدابل ػػاـل ػػجلدرقػػدرةل  ػػعلدرا عاػػرلد باعػػيري,لذدال
(لبػػافللاب ػػطجلدرل لػػب اافلدرضػػيبطكلبدرا راباػػكل ػػجل0.01د رػػكلدحبػػيئاكل اػػدلل ػػابىلفدػػؿل)

لدرحايةلربير لدرل لب كلدرا راباك. لدمرضلبدر ضيالب  ـب لدخابيرل  ـب
ل

 (:2000رماوي )دراسة ف -17
ل  ػػػعلد ػػػارداا ااجلدرقبػػػكل هػػد الدردرد ػػػكلدرػػػع:للةر ػػػكلف ػػػرلد ػػػاخددـلبحػػػدةلاة الاػػػكلاقػػػـب
برةػػ لدمدبدرل ػػجلاالاػػكلدرا عاػػرلدإلبػػدد جلرػػدىلفط ػػيؿلدرربضػػك,لبدابػػئلدربيحػػثلدرلػػاهجلدرببػػ جل
لبدرا رابػػج,لاعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللػػفلدمط ػػيؿلفربػػئلطيربػػيا,لبلة لػػياللػػفلطػػال لع اػػكلدرارباػػك
دإل ػػاللاكلبدبرػػكلدرعباػػالف اػػيال اػػرةلدراػػدرا لبديلػػالباػػدراسلدربحػػدةلعػػؿلاػػبـ,لبد ػػاخدـلدربيحػػػثل
دمدبدالدرايراػػػك:لدخابػػػيرلدرا عاػػػرلد باعػػػيريل اػػػدلدمط ػػػيؿلبي ػػػاخددـلدرحرعػػػيالبدم ةػػػيؿ,لدخابػػػيرل

اػيئج:لب ػبدلدرل يهاـلدرداااكلبدر  باكلبدرة لاكلبدررايضاكلدرلاي بكلمط ػيؿلدرراػيض,لبعياػالفهػـلدرا
 ػػربؽلددرػػكلدحبػػيئاكلبػػافلدراطباقػػافلدرقب ػػجلبدربةػػديلربػػير لدراطباػػؽلدربةػػديل, لاب ػػدل ػػربؽل ػػجل

فلدربحػػدةلدراة الاػػكلداالاػػكلدرا عاػػرلد بػػدد جلرػػداهـ,للاػػأ ارلدربحػػدةلدرلطػػبرةلبػػافلدرباػػافلبدرباػػيال ػػج
ل  ػػػػعلد  ػػػػارداا ااافلرهػػػػيلاػػػػأ ارل ػػػػجلاالاػػػػكل ياػػػػ لدرطالدػػػػكل اػػػػدل دمط ػػػػيؿ,لد ػػػػاخددـلدراػػػػجلاقػػػػـب

د  ػػػارداا ااافلاالػػػجلدرل ػػػيهاـلدرداااػػػكلبد  الي اػػػكلبدر  باػػػكلمط ػػػيؿلدرربضػػػك,لبفببػػػالدردرد ػػػكل
لبي هاليـلبي اخددـلد ارداا ااجلدرقبكلبرة لدمدبدرل جلاالاكلفابدعلفخرىللفلدرل يهاـ.

ل

 Cooney (2000:دراسة ) -18
 لرألط يؿلبدرلقيراكلبافلليلا ػ لففلاعػبفلهلاكلدرارباكلبدر ةفهد الدردرد كلدرع:للةر كل

بليلهبلعيئف,لبرقدلد اخدلالدربيح كلدرلاهجلدرببػ جلدراح ا ػج,لبدابةػالدربيح ػكلدمدبدالدرايراػك:ل
بطيدػػػػكلدرلالحظػػػػكلبدرلقيب ػػػػكللػػػػئلدرلة لػػػػافلبدآلبػػػػيالبدراربػػػػباافلبدمخبػػػػيئاافلدراربػػػػباافلبلة لػػػػافل

اببػػ الدراهػػيلدربيح ػػك:لدرارباػػكلفهػػـلنػػجالااة لهػػيلللاػػدربافللػػفلدر يلةػػيا,لبلػػفلفهػػـلدرااػػيئجلدراػػج
د ط ػػػػيؿل ػػػػجلدرربضػػػػك,لدر ةػػػػ لضػػػػربريلرط ػػػػؿلدرربضػػػػك,لاةابػػػػرلدر ةػػػػ لفددةلاببػػػػاؿلدرل ػػػػيهاـل

جلدر ةػػػ لر لرددبػػػكلب ػػػدـلد  الي اػػػكلرألط ػػػيؿ,لال ػػػؿلدبرلدرلة لػػػافلف اػػػيالبدػػػالدر ةػػػ لدربقػػػيالخػػػيرل
اةر بفلعاػؼلا ةبػبفل ػباًي,لبدػالدر ةػ للط يؿيؿل جلرةبهـلبذرؾللفللاط ؽلففلدمط لنيرعكلدم

عيفللنبنًيلانبانًيلعيلاًللبأ ػئ كلدرطػال لرلة لػاهـلرل ػي داهـل ػجلدرا ػي الالد  الي اػكلرػداهـل
لبرعاهـلرـلا دبدلد لل ي دةللحدبدة.

ل

 Lopes (2000:دراسة ) -19
بدال(ل ػا6-5هد الدردرد كلدرع:للةر كللظيهرلدراطػبرلد  الػي جلبدرةػيط جلمط ػيؿل)

لفلخػالؿلدر ةػ ,لبد ػاخدلالدربيح ػكلدرلػاهجلدرببػ جلدراح ا ػج,لبلػفلفهػـلدرااػيئجلدراػجلاببػ ال
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دراهيلدربيح كل:الاؿلدرط ؿلرا ضاؿلر يؽلدر ة للفلا سلدر اس,لا ة لدرط ؿل ادًدللئلدرل لب كل
لبرعاػػهلاحاػػيجلبةػػضلدربدػػالر ةػػ لبحػػده,لا ػػالائلدرط ػػؿلبي  ااػػيالبػػػػير ة للػػئلدمط ػػيؿلدمبػػ ر

الاعااػػػكلبلػػػيلابد ػػػؽل  اػػػهلدرعبػػػيرل اػػػد,ل ػػػ ػػػاًي,لابػػػدفلاطػػػبرلدرلنػػػي رلدمخالداػػػكلل ػػػؿل هػػػـلدملي
(ل ػػػابدالف اػػػيالدر ةػػػ لدرػػػذيلاال ػػػؿل ػػػجلانػػػ ائلدمط ػػػيؿل6-5فبضػػػحالدبرلدرة ػػػـلاحػػػبلفط ػػػيؿل)

طلرألرةػػػي ,لب ػػجلا ااػػرلدرقػػػبداافل اػػدليلاةل ػػبفللةػػًيل ػػػجللنػػربعلفبلا ةبػػبفل ػػػباًي,لب ػػجلدراخطػػا
 در ربكلرعؿلط ؿلففلا بزلبير ة لبان ائلدمط يؿلرال  بدلدرقبص.ايحكلإل

ل
ل

 Phillip (1998:دراسة ) -20
هد الدردرد كلدرع:لدرعنؼلبدرببػؼلرػدبرلدر ةػ ل ػجلاطػبرلدرع ػياةلد  الي اػكلمط ػيؿل
لػػػيلدبػػػؿلدرلدر ػػػك,لد ػػػاخدـلدربيحػػػثلدمدبدالدرايراػػػك:لدرلالحظػػػكلبدرلقيب ػػػكلبدرب ػػػيئؽ,لبدابػػػئلدربيحػػػثل

اهجلدرا رابج,لبعيفللفلفهـلدراايئج:لففلاقداـلدرلة بليالد  الي اكلمط يؿللػيلدبػؿلدرلدر ػكلدرل
اةابرلف ي ًيلر ع ياةلد  الي اكلبد  ارداا اكلدرةدبدااكلدراجلا ديلرةدـلدرطي ػكلبحػي الدربػردعل

 ايبػرلل,لاةززلدر ة لم ليرللخا  كلد ارداا اكلحؿلدرلنعالالبدرلهػيردالد  الي اػك,لاح ػاف
در ةػػػ لدم ي ػػػاكلر الػػػبلبنػػػعؿل ػػػيـ,لاةػػػززلدرقػػػدرةل  ػػػعلد خااػػػيرلبضػػػبطلدرػػػا سلباقبػػػؿلبدحاػػػردـل

ا يباكلدرظيهرةلدهاليـلدرعبيرلبازبادهـلبأدبدالدر ة لاةززلدرا ي الالد  الي اكلدإلدآلخراف,لففل
دراػػػجلابػػػدبلعلػػػيلاةػػػززلدرع ػػػياةلد  الي اػػػك,لاةػػػززلدرلحػػػاطلد  الػػػي جلر ةػػػ لدرا ػػػي الالدرظػػػيهرةل

لر ةايف.
ل

ل

  ورياض األطفاؿ األلعاب التعميمية :األوؿالتعميؽ عمى دراسات المحور 
دراة ػػاـللػػفلدم ػػيرا لدرلهلػػكل ػػجللاػػرىلدربيح ػػكلففلد ػػاخددـلدمرةػػي لدراة الاػػكل ػػجل ل اػػك

حاػػػثلدا قػػػالدرد ػػػيالهػػػذدل؛لدمط ػػػيؿ ػػػجلراػػػيضللل ػػػيهاـللبار ػػػاخهيل ػػػجلذهػػػفلدمط ػػػيؿع ػػػي لدرد
لػفللبراػيضلدمط ػيؿ,درلحبرللئلدردرد كلدرحيراكللفلحاثلاايبرهػيللرلبضػبعلدمرةػي لدراة الاػك,ل

(ل2001(لبدرد ػػكلدر ػػادل)2002(لبدرد ػػكلنػػةال)2010حاػػثلدمهػػددؼلدا قػػالدرد ػػكلدر بػػريل)
لػػئل(ل1998(,لبدرد ػػكل ا اػػ ل رلػػيفل)2000(ل,لبدرد ػػكلعػػباعللير راػػا)2011بدرد ػػكلخ ػػؼل)

لدردرد كلدرحيراكل جلدمهددؼ.
(,ل2009(لبفبػبل عػرل)2011فليللػفلحاػثلدرلػاهجل قػدلدا قػالدرد ػكلعػؿللػفلدر ػةداجل)

,ل(2010(,لبدرد ػػػػكل ػػػػ بال)2010(,لبدرد ػػػػكل طاػػػػكل)2004(لبح ػػػػيزيل)2006بفبػػػػبلزداػػػػدةل)
(لبدرد ػػكل2001(لبدرد ػػكلدر بػػريل)2001درد ػػكلبػػير ل),ل(2001بدرد ػػكلفبػػبلراػػيلبحلػػديل)

(ل,ل2000(,لبدرد ػػػػكل رلػػػػيبي)2012(لبدرد ػػػػكللحلػػػػدل)2008(لبدرد ػػػػكل ػػػػزبز)2008در  ػػػػرى)
ل جلدرلاهجللئلدردرد كلدرحيراك.(لل1998بدرد كل ا ا ل رليفل)
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(لبدرد ػػػػػػػػػكلدربػػػػػػػػػردبيل2011بلػػػػػػػػػفلحاػػػػػػػػػثلدمدبدالدا قػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػؿللادرد ػػػػػػػػػكلدر ػػػػػػػػػةداجل)
رد ػػكلدر ػػادل(لبد2002(لبدرد ػػكلنػػةال)2008(لبدرد ػػكل ػػزبز)2001درد ػػكلبػػير ل)بل(2011)
(,ل2000(,لبدرد ػػػػكلعػػػػباعللير راػػػػا)2011(لبدرد ػػػػكلخ ػػػػؼل)2000(لبدرد ػػػػكل ػػػػرجل)2001)

ل(للئلدردرد كلدرحيراكل جلد اخددـلا سللدمدبدا.1998بدرد كل ا ا ل رليفل)

(ل2001(لدا قػالدرد ػكلبػير ل)2010لفلحاثلدرةااكلبدرل الئللدا قاللدرد كل طاػكل)
ل(لئل ااكلبل الئلدردرد كلدرحيراك.2000)(لبدرد كل رجل2001بدرد كلدر ادل)

(لبدر ػةداجل2004(لبح ػيزيل)2006لفلحاثلدراايئج:لدا قالدرد كلعؿللػفلفبػبلزداػدةل)
(بدرد ػػػػكل2008(لبدرد ػػػػكل ػػػػزبز)2008(لبدرد ػػػػكلدر  ػػػػرىل)2010درد ػػػػكلدر بػػػػريل)لب(ل2011)

د ػػكل(لبدرل2011(لبدرد ػػكلخ ػػؼل)2000(لبدرد ػػكل ػػرجل)2001(لبدرد ػػكلدر ػػادل)2002نػػةال)
(للػػئلدردرد ػػكلدرحيراػػكل2000(,لبدرد ػػكلعػػباعللير راػػا)2000(,لبدرد ػػكل رلػػيبي)2012لحلػػدل)

ل جلدراايئج.
 

 :التػعػقػػيػػػػػب العػػػػػػػاـ عمى الدراسات السابقة 
بةدلد اةردضلدردرد يالدر يبقكلدرلاة قكلبلبضبعلدردرد كلابافلر بيح كلففلهػذهلدردرد ػيال

دمرةػػػي لدراة الاػػكلبدراػػجلاةػػدللػػػفلفهػػـللخر ياهػػيلدرا ي ػػؿلد  الػػػي جلا عػػدل  ػػعلفهلاػػكلب ةيراػػكل
مط ػػيؿلدرراػػيض,لبهػػذدللػػفلدم ػػبي لدراػػجلد ػػالدربيح ػػكلدرػػعلدربحػػثل ػػجلهػػذدلدرل ػػيؿلر اأعػػدللػػفل

غػزة,لعلػيلابػافلل-لدىلا يحهلفبل دلهل جلل الئلدردرد كلدرحيراػكل ػجلراػيضلفط ػيؿلددرلدرقػرآفل
لليلا ج:

دا يباًيل يراًيل  اخددـلدر ة ل ػجلزاػيدةلل ػابىلدرا ي ػؿلد  الػي جلرػدىلفط ػيؿل.لففلهايؾلف رًدل1
(لبدرد ػػكل2001درراػػيضلببػػ كل يلػػكلب  ػػعلراػػيضلددرلدرقػػرآفلخيبػػيلل ػػؿلدرد ػػكيلدر ػػادل)

ل(لبدرةدادللفلدردرد يا.2002نةال)

عػػػؿل.لففلدخػػػاالؼل ااػػػيالدرا راػػػ ل ػػػجلدردرد ػػػيالدر ػػػيبقكلا عػػػدلففلد ػػػاخددـلدر ةػػػ للابػػػ  لر2
(لبدرةداػػػػػدللػػػػػفل2002(لبدرد ػػػػػكلنػػػػػةال)2001درل ػػػػػابايالبدم لػػػػػيرلل ػػػػػؿلدرد ػػػػػكلدر ػػػػػادل)

لدردرد يا.

.لففلع ارًدللفلدردرد يالف باالا بؽلدر ة ل  علدرطػرؽلدراق اداػكل ػجلر ػئلل ػابىلدرطػال لل ػؿل3
(لبدرةداػػػدللػػػػفل2002(لبدرد ػػػػكلنػػػةال)2001(لبدرد ػػػكلدر ػػػادل)2010درد ػػػكلفبػػػبلنػػػػةبيفل)

لدردرد يا.لل
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ضػػ للػػفلخػػػالؿلد ػػاةردضلدردرد ػػػيالدر ػػيبقكلففلهاػػيؾل بداػػػ لدراقػػيالبػػػافلدرةداػػدللػػػفلاا
فلالازالهذهلدردرد يالببةضلدر بدا لحاثلف راالبةضلدردرد يالبهػدؼلدخابػيرل دردرد يا,لبد 

ل ي  اكلدر ة لبابب الهذهلدردرد يالدرعلفف:

جلبد  الػػي جلدراة ػػاـللػػفلخػػالؿلدر ةػػ لعػػيفلذبل ي  اػػكل ػػجلاح ػػفلل ػػابىلدرط بػػكلدرلةر ػػ -

ل(لبدرةدادللفلدردرد يا.2001(لبدر ادل)2002(لبنةال)2000يعدرد كلارجل)

احداػػدلخطػػبدالد ااقػػيؿللػػفلدراة ػػاـلدراق اػػديلدرػػعلدراة ػػاـلبير ةػػ لعخطػػبةلهيلػػكل ػػجلاطػػبارل -

لدراة اـ.

فا  ػػهـ,للااب ػالدردرد ػػيا,ل لاهػيللػػفل ػػةعلدرػعلااػػيبؿلد ػاخددـلدر ةػػ للػػفلزدباػكلدرلة لػػاف -

لاظبرلدرطير للليلا يهـل جلاعيلؿلبنلبؿل لائلفطردؼلدرةل اكلدراة الاك.براسللفلل

ؽلدراق اداػػكل ػػجلر ػػئلل ػػابىلففلع اػػرًدللػػفلدردرد ػػيالف باػػالا ػػبؽلدرػػاة ـلبير ةػػ ل  ػػعلدرطػػرل -

ل,لعدرد كلح يزيلبدرد كلفببلزدادةلبدرد كلفببل عرلبدرد كلآؿللردد.درط بك

كل ػفلف ػئ كلب رضػايالدردرد ػكلدرحيراػكلللػيلاػدؿلرـلااايبؿلفُيللفلدردرد ػيالدر ػيبقكلدإل يبػ -

  ػػػعلفهلاػػػكلدردرد ػػػكل ػػػجلاايبرهػػػيلم ػػػئ كلبدخابػػػيرلب رضػػػايال داػػػدةلدراػػػجلاخػػػرجلب رضػػػايال

 لخير كلر رضايالدردرد يالدر يبقك.

ب  اػػػهلااضػػػ للػػػفلدرةػػػرضلدر ػػػيبؽلففلهاػػػيؾللػػػفلدردرد ػػػياللػػػيلفّاػػػداللػػػيلاببػػػ الدراػػػهل

درد ػيالبل يبػكلد يلػكلر درد ػكلدرحيراػك,لبد ػاطي الدربيح ػكلدردرد كلدرحيراكلببذرؾلفبػبحالا ػؾلدر

ففلابظؼلا ؾلدردرد يالربير لدرد ياهيلدرحيراك,لببببرةلا ة هػيلفع ػرل ػردالبااػا لر لط ػئلر اػكل

ل لاقكلبد ةكلرعؿلب هيالدراظرلدرلةربضكل فللبضبعلدردرد كلدرحيراك.
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 لاالجتماعي : دراسات تناولت التفاعؿثانيالمحور ال
 

 (:2012دراسة عواد والبئوي ) -1
هػػػػػد الدردرد ػػػػػكلدرػػػػػع:لدراحقػػػػػؽللػػػػػفل ي  اػػػػػكلدرةػػػػػالجلبػػػػػير فل ػػػػػجلاالاػػػػػكللهػػػػػيردالدرا ي ػػػػػؿل

(لط ػػػاًلل15د  الػػػي جلرػػػدىل ااػػػكللػػػفلفط ػػػيؿلدرابحػػػدل ػػػجلدمردف,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػفل)
اردبحػالاةيابفللفلدضطرد لدرابحدلاـلدخاايرهـلدبداًيللفللرعزلابدبػؿلر ابحػدلبلدااػكل لػيف,ل

(لفط ػػػػيؿ,لبد ػػػػاخدـل8(لفط ػػػػيؿلبضػػػػيبطكل)7(ل ػػػػابدال,ل لب ػػػػكلا راباػػػػكل)6-4ف لػػػػيرهـلبػػػػافل)
دربيح ػػػػيفلدرلػػػػاهجلنػػػػبهلدرا رابػػػػج,لبد ػػػػاخدـلدربيح ػػػػيفلفدبدالدردرد ػػػػك:للقاػػػػيسللهػػػػيردالدرا ي ػػػػؿل
د  الػػػي جلمط ػػػيؿلدرابحػػػد,لببراػػػيلجلاػػػدرابجلدػػػيئـل  ػػػعلدرةػػػالجلبػػػير فلراالاػػػكللهػػػيردالدرا ي ػػػؿل

ل((α≤ 0.05ي جلمط يؿلدرابحد,لبعياالفهـلاايئجلدردرد كلب بدل ربؽلددركلدحبيئايًلد  ال
 ػػػجلالػػػبللهػػػيردالدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلمط ػػػيؿلدرابحػػػدلبػػػافلف ػػػرددلدرل لػػػب اافلدرا راباػػػكل
بدرضػػيبطكلربػػير لدرل لب ػػكلدرا راباػػكلاةػػزىلر براػػيلجلدراػػدرابجلدرقػػيئـل  ػػعلدرةػػالجلبػػير ف,لب ػػدـل

بػػافلدرقاي ػػافلدربةػػديلبدراابةػػجلم ػػرددلدرل لب ػػكلدرا راباػػكل  ػػعللقاػػيسللهػػيردالب ػبدل ػػربؽلددرػػكل
لدرا ي ؿلد  الي جلبأبةيدهلدرلخا  ك.

ل

 :Lim Eun( 2012دراسة ) -2

را ي ػػػؿلد  الػػػي جلبػػػافلدمط ػػػيؿل ػػػجلبػػػؼلدفالػػػيطلل  ػػػعهػػػد الهػػػذهلدردرد ػػػكلدراةػػػرؼلل
درحضػياكللػػئلفدػػرداهـل ػػجلل ػػيؿلدرعلباػػبارلعلػػيلاػػـلاةراػػؼلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلدرةلػػؿللػػفلدرةطػػيال
بفخػػػذلدرلة بلػػػيالدراػػػجلاػػػ ديلدرػػػعلباػػػيالدرلةر ػػػكلرػػػدىلدمط ػػػيؿلبدراطػػػبرلدرلةر ػػػجلدرػػػذيلالعػػػفلففل

عللػفلدرا ي ػؿلد  الػي جل  ػعلفاهػيليلااحقؽللفلخالؿلدرا ي الالدراػدلرػػ اد,لبانػيرلدرػعلهػذدلدراػبل
(لبالػػاللايِدنػػكلفالػػيطلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلربػػ يرلدمط ػػيؿلCESI)ليًلدرا ي ػػؿلد  الػػي جللةر اػػ

لػػئلفدػػرداهـل ػػجلل ػػيؿلدرعلباػػبارللػػفلهػػذدلدر بػػؿلدردرد ػػج,لبد ػػاخدـلدربيحػػثلفددةلر لػػئلدرباياػػيال
(لط ػاًللد ػلال  ػعلدرل لب ػكل28 ػفل)د اليرةلدرلالحظكلبدرلقيب ػك,لبعياػال ااػكلدردرد ػكل بػيرةل

(لط اًل,لبد اخدـلدربيحثلدرلاهجلدرا رابج,لحاثل14(لط اًللبدرل لب كلدرضيبطكل)14درا راباكل)
رلػػػػدةلاػػػػبـلعيلػػػػؿلبلقػػػػيب اهـ.لبدػػػػدلببػػػػ الفالػػػػيطلدرا ي ػػػػؿللدمط ػػػػيؿ حػػػػظلد اػػػػافللػػػػفلدرلدر ػػػػافل

ا ةػكللقيراػكلب اػرهـللبفظهػرالد  الي جلرب يرلدمط يؿلدراجلبدةػال ػجللاطقػكلدرعلباػبارلبيرلرل
دراايئجلب بدلاايئجلدا يباكلربير لدرل لب كلدرا راباكلعليلفظهرالدا يباكلد اخددـلدر ة لعػالطل

لاة الج.
ل
ل
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 (:2011دراسة طوسوف ) -3
هػػد الدردرد ػػكلدرػػع:لدراحقػػؽللػػفللػػدىل ي  اػػكلد ػػاخددـلبراػػيلجلخدلػػكلدر لي ػػكل ػػجلاالاػػكل

,لد اخدـلدربيحثلر اة ـلدرةيداافلبدمط يؿلدرلةيدافل ق اًيلدرقيب افدرا ي ؿلد  الي جلبافلدمط يؿل
(للةػػيدافل ق اػػًي,ل12(ل ػػيداافلب)20(لط ػػاًلل)32درلػػاهجلدرا رابػػج,لباعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللػػفل)

 (ل يدااف.10(لط اًلل)16بدنال الدردرد كل  علل لب اافلا راباكلبضيبطكللعباكللفل)
يحثلدمدبدالدرايراك:للقايسلدرا ي ػؿلد  الػي ج,للقاػيسل(للةيدافل ق اًي,لبد اخدـلدرب6)

د خابػػيرلدر ب ػػابللاػػري,لد ػػاليرةلاقػػدارلدرل ػػابىلد  الػػي جلد دابػػيدي,لبراػػيلجللقاػػرحلرخدلػػكل
در لي ػػػكللػػػفلد ػػػدددلدربيحػػػث,لبعػػػيفللػػػفلدهػػػـلدرااػػػيئجل ي  اػػػكلبراػػػيلجلخدلػػػكلدر لي ػػػكل ػػػجلاالاػػػكل

لبفدرداهـلدرلةيدافل ق اًيلدرقيب افلر اة ـ.لدرا ي ؿلد  الي جلبافلدمط يؿلدرةيدااف
ل

 (:2011دراسة الشيراوي وعبد الرحيـ ) -4
هػػػد الدردرد ػػػكلدراةػػػرؼلدرػػػع:ل ي  اػػػكلبراػػػيلجلاػػػدرابجل ػػػجلاالاػػػكللهػػػيرةلاعػػػبافلدمبػػػدديال
راح ػػافلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلبػػافلدرا لاػػذدالباح ػػافلل ػػابىلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىلدرا لاػػذدال

راالاػػػػكللهػػػػيرةلاعػػػػبافللا ػػػػةعلاػػػػدرا لبراػػػيلجلاطباػػػػؽلخػػػػالؿللػػػػفلذهااػػػػكلدرب ػػػػاطك,ذبيلدإل يدػػػكلدر
دمبػػػػدديالباةلالهػػػػيل ػػػػجلدرلبددػػػػؼلد  الي اػػػػكلدرلخا  ػػػػك,لبد ػػػػاخدـلدربيح ػػػػيفلدرلػػػػاهجلدرا رابػػػػجل
,باعباال ااكلدردرد كللفل نرلا لاذداللفلذبدالدإل يدكلدرذهااكلدرب اطكلدرلدل يال جلبؼل

(ل ػػػػاك,ل12-9درػػػػدلجلبلدر ػػػػكل ػػػػلاكلد باددئاػػػػكلر باػػػػيالبلل عػػػػكلدربحػػػػرافلااػػػػردبحلف لػػػػيرهـللػػػػفل)
بد اخدـلدربيح يفلد اليرةللالحظكلدر  بؾ,لبعيفللفلفهـلدرااػيئجل ي  اػكلدربراػيلجلدراػدرابجلحاػثل
فدىلهػػذدلدربراػػيلجلدرػػعلاالاػػكللهػػيرةلاعػػبافلدمبػػدديالباح ػػافلل ػػابىلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىل

بػػيرافلدرقب ػػجلدرا لاػػذداللػػفلذبدالدإل يدػػكلدرذهااػػكلدرب ػػاطك؛لحاػػثلعياػػالدر ػػربؽلددرػػكلبػػافلد خا
بدربةديل  علديئلكلاقدارللهيرةلاعبافلدمبدديالربير لدرقايسلدربةدي,لفببػعلدربيح ػيفلبإ ػدددل
بػردلجلدرنػيداكلرألط ػػيؿلدرةػيداافلباػػدرابهـل  ػعلاقبػػؿلدمط ػيؿلدرلةػػيدافل ق اػًيلبدرا ي ػػؿللةهػـل ػػجل

لدمانطكلدرلخا  كل جلدرلدر كلبغارهي.
 
 

 (:2008دراسة الددا ) -5
هػػد الدردرد ػػكلدرػػع:لباػػيالبد  ػػدددلبراػػيلجلرزاػػيدةلدرع ػػياةلد  الي اػػكلبدرعنػػؼل ػػفللػػدىل
 ي  اػػػكلبراػػػيلجللقاػػػرحلرزاػػػيدةلدرع ػػػياةلد  الي اػػػكلر طػػػال لدرخ ػػػبراف,لد ػػػاخدـلدربيحػػػثلدرلػػػػاهجل
درا رابج,لباعػبفلل الػئلدردرد ػكللػفلطػال للرح ػكلدراة ػاـلدم ي ػجل ػجلدرلػددرسلدرحعبلاػكل ػجل

(لطيربػػػًيللػػػفلطػػػال للدر ػػػكل60باس,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػفل ااػػػكلدبدلهػػػيل)لحي ظػػػكلخػػػيفلاػػػ
درلاابجلدر ياباكلر باافل) (,لبد اخدـلدربيحثلفددةللقايسلف ردضلدرخ ؿ,لبعياالدراايئجلدا يباػكل
ربػػػير لدرل لب ػػػكلدرا راباػػػك,لبفببػػػعلدربيحػػػثلبػػػػحثلدرلة لػػػافل  ػػػعلا ةاػػػؿلدرطػػػال لبيرلنػػػيرعكل
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جلدرلايدنػػػيالددخػػػؿلدر بػػػؿلبخير ػػػهلب ػػػجلفلػػػيعفلفخػػػرى,لاب اػػػكللػػػدردالبدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جل ػػػ
درلددرسلبأهلاكلا ةاػؿلدبرلدر  ػيفلدرلدر ػاكلبدإلذد ػكلدرلدر ػاكلبدمانػطكلدر قي اػكلراحقاػؽلدرلزاػدل
لفل رصلدرا ي ؿلد  الي جلبافلدرطػال ,لد هالػيـلبيمانػطكلدرلدر ػاكلدرلااب ػكلبحاػثلابػب ل

لديالد  الي اكلبدعا ي لدرلهيردالد  الي اكلرديلدرطال .ل يً لحقاقاًيلرالبلدرةال
ل

 (:2007دراسة أميف ) -6
هد الدردرد كلدراةرؼلدرع:ل ي  اكلبرايلجللقارحلبي اخددـلدمرةي لد  الي اػكلبدمرةػي ل

(ل ػابدالباػـل6-5درحرعاكل ػجلاالاػكلدرلهػيردالد  الي اػكلبدرلهػيردالدرحرعاػكلمط ػيؿلدرربضػكل)
برايلجللقارحلرألرةي لدرحرعاكلبدمرةي لد  الي اػك,لبابػلاـلفددةلرقاػيسلدرلهػيردالدرحرعاػكلبايال

(لط اًلللفلدرذعبرلبدإلايثل جللرح كلليل60بد  الي اكلددخؿلدرربضكل,لباعباال ااكلدردرد كل)
(ل30(ل ػػػابداللػػػفلفط ػػػيؿلربضػػػكلح ػػػيفلبػػػفل يبػػػال)6-5دبػػػؿلدرلدر ػػػكلااػػػردبحلف لػػػيرهـللػػػفل)

(لر ل لب ػػػػكلدرضػػػػيبطك,لبدابةػػػػالدربيح ػػػػكلدرلػػػػاهجلدرببػػػػ جلبدرلػػػػاهجل30را راباػػػػك,ل)ر ل لب ػػػػكلد
درا رابػػػجلبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدمدبدالدرايراػػػك:للقاػػػيسلدرلهػػػيردالد  الي اػػػكلبلقاػػػيسلدرلهػػػيردال
درحرعاكلرألط يؿل ػجللرح ػكلدرربضػكللػفلد ػدددلدربيح ػك,لبدخابػيرلر ػـلدرر ػؿ,لبعياػالدرااػيئجلففل

رةي لد  الي اكلبدمرةي لدرحرعاكل جلاالاكلدرلهيردالد  الي اػكلبدرحرعاػكلرػدىلف هـلبرايلجلدم
دمط ػػػيؿلبنػػػعؿل ػػػيـ,ا بؽلبراػػػيلجلدمرةػػػي لد  الي اػػػكلبدمرةػػػي لدرحرعاػػػكل ػػػجلاالاػػػكلدرلهػػػيردال
درحرعاػػكلرػػدىلدرػػذعبر,لبا ػػبؽلبراػػيلجلدمرةػػي لد  الي اػػكلبدمرةػػي لدرحرعاػػكل ػػجلاالاػػكلدرلهػػيردال

ردىلدإلايثللقيراػكلبيرذعبر,فببػالدربيح ػكلدرااباػئل ػجلد ػاخددـلدمرةػي لد  الي اػكلد  الي اكل
بدرخيليالدرلخا  كل جلاا اذلهذهلدمرةي لبليلا ػذ لداابػيهللبدمرةي لدرحرعاكللئلد ا ليرلدمدبدا

لدمط يؿلباح هـل  علدر ة .
ل
ل

 (:2007دراسة مومني ) -7
هػػػػػد الدردرد ػػػػػكلدرػػػػػع:لدرعنػػػػػؼل ػػػػػفلف ػػػػػرل ػػػػػاسلدرطيرػػػػػ لببػػػػػ هلدردرد ػػػػػجل ػػػػػجلدراعاػػػػػؼل
د  الي جلدرلدر جلردىل ااكللفلط بكلدرلرح كلدر ياباكل جلدمردفلبل ابىلدراعاؼلد  الػي جل

(ل375درلدر ػػجلرػػدىل ااػػكللػػفلط بػػكلدرلرح ػػكلدر ياباػػكل ػػجلدمردف,لباعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللػػفل)
رلرح كلدر ياباكلدرل احقافلبيرلددرسلدر ياباكلدرايبةكلرلداراكلدرارباكلبدراة اـلطيربًيلبطيربكللفلط بكلد

رقاػػػػيسلدراعاػػػػؼللد ػػػػابياك ػػػػجللحي ظػػػػكل   ػػػػبف,لبد ػػػػاخدـلدربيحػػػػثلدرلػػػػاهجلدرا رابػػػػج,لبد ػػػػاخدـل
لد  الي ج.

بعياػػالفهػػـلدرااػػيئجلعيراػػيرج:لهاػػيؾل ػػػربؽلذدالد رػػكلدحبػػيئاكل ػػجلدراعاػػؼلد  الػػػي جل
 ػكلل ػي ال ر اػكلر اعاػؼلد  الػي جلدرلدر ػجلبهػجل الدػكلدرطيرػ لبزلالئػه,لدرلدر ج,لب ػجل ال

بلبدػػؼلدرطيرػػ للػػفلدرلدر ػػػكلبدإلددرةلبدراظػػيـلبلػػفلدرانػػيطيالدرلدر ػػػاكلاةػػزىلر  ػػاسلبربػػػير ل
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درطيربيا,لراسلهايؾل ربؽلذدالد ركل جلدراعاؼلد  الي جلدرلدر جلاةزىلدرعلدرا ي ؿلليلبافل
ل ج. اسلدرطير لبب هلدردرد

ل

 (:2005دراسة نبياف ) -8
هد الدردرد كلدرع:لدراحقؽللفل ي  اكلدإلرنيدلبير ة ل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الي جلرػدىل
دمط ػػيؿلدربػػـلف اػػيالدل هػػـللػػئلفدػػرداهـلدرةػػيدااف,لبدرعنػػؼل ػػفلفهلاػػكلدلػػجلدمط ػػيؿلدربػػـللػػئل

(لط ػػػاًللبط  ػػػكلاػػػـل20فدػػػرداهـلبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدرلػػػاهجلدرا رابػػػج,لباعباػػػال ااػػػكلدردرد ػػػكللػػػف)
(لاػػـللةػػيل اهـلبطراقػػكلدرةػػزؿل10اق ػػالهـل نػػبدئاًيلدرػػعلل لػػب اافلا راباػػكلبضػػيبطكلدرضػػيبطكل)

(لاػػـللةيل اهػػيلبطراقػػكلدرػػدلجللػػفلااللاػػذلدرلرح ػػكلد باددئاػػك,لبد ػػاخدلال10بل لب ػػكلدرا راباػػكل)
ط ػػػيؿلبد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلد ػػػاليرةلدرباياػػػيالدرنخبػػػاكلبد  الي اػػػك,لببطيدػػػكللالحظػػػكل ػػػ بؾلدم

دربيح ػػػػكلدرلػػػػاهجلدرا رابػػػػج,لبعػػػػيفللػػػػفلفهػػػػـلدرااػػػػيئج:ل لاب ػػػػدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافل
لاب طيالرا لفط يؿلدرل لب كلدرا راباكل جلدرقايسلدرقب ػجلبدربةػديل ػجلدرا ي ػؿلد  الػي ج, ل

يسلاب ػػػدل ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكلبػػػافللاب ػػػطيالراػػػ لفط ػػػيؿلدرل لب ػػػكلدرضػػػيبطكل ػػػجلدرقاػػػ
لدربةديل جلدرا ي ؿلد  الي ج.

ل

 (:2004دراسة آؿ مراد ) -9
هد الدردرد كلدرػع:لدرعنػؼل ػفلف ػرلبراػيلجلبيمرةػي لدرحرعاػكلبدمرةػي لد  الي اػكل ػجل

(ل ػػػابدالبنػػػعؿل ػػػيـ,لح ػػػ لدر ػػػاس,لبل6-5االاػػػكلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلرػػػدىلدمط ػػػيؿلبةلػػػرل)
دربحػػػث,لباعػػػبفلل الػػػئلدردرد ػػػكللػػػفلفط ػػػيؿللد ػػػاخدـلدربيحػػػثلدرلػػػاهجلدرا رابػػػجلرلالالاػػػهلطباةػػػك

(لط ػػػػاًللبط  ػػػػكللػػػػفلفط ػػػػيؿ:ل300(لبدربػػػػيرغل ػػػػددهـل)2004-2003درربضػػػػكلدرالهاػػػػديلر ةػػػػيـل)
(لط اًلللفلفط ػيؿل60)ربضكلدرا بر,لبدررايحاف,لدمزدهار,لدمرلف(,لباعباال ااكلدردرد كللفل)

بد ػػػاخدـلدربيحػػػثلدمدبدالدرايراك:د ػػػاليرةلك,لالهاػػػدي,لاػػػـلدخااػػػيرهـلببػػػبرةل لداػػػلربضػػػكلدرا ػػػبر
اقػػباـلط ػػؿلدرربضػػك,لديئلػػكلر  ػػ بؾلد  الػػي جلرألط ػػيؿلبعياػػالفهػػـلااػػيئجلدردرد ػػكلب ػػبدل ػػربؽل
ذدالد رػػػكللةاباػػػكلبػػػافللاب ػػػطلدر ػػػيالدرقاي ػػػافلدرقب ػػػجلبدربةػػػديل ػػػجلدرا ي ػػػؿلد  الػػػي جلرػػػدىل

مرةػػػي لد  الي اػػػكلبربػػػير لدرقاػػػيسلفط ػػػيؿلدرل لب ػػػكلدر يااػػػكلبنػػػعؿل ػػػيـلدرػػػذافلا ػػػذبدلبراػػػيلجلد
دربةدي,لب بدل ربؽلذدالد ركللةاباكلبافللاب طلدر ػيالدرقاي ػافلدرقب ػجلبدربةػديل ػجلدرا ي ػؿل
د  الػػػػي جلرػػػػدىلدرػػػػذعبرلبدإلاػػػػيثللػػػػفلفط ػػػػيؿلدرل لب ػػػػكلدر يااػػػػكلدرػػػػذافلا ػػػػذبدلبراػػػػيلجلدمرةػػػػي ل

ربػردلجلدراػجلبضػةهيلدربيحػثل ػجلد  الي اكلبربػير لدرقاػيسلدربةػدي,لفببػالدربيح ػكلبي ػاخددـلد
راػػيضلدمط ػػيؿل ػػجللحي ظػػكلاااػػبىلراػػأ ارهـلدإلا ػػيبجل ػػجلاالاػػكلدرا ي ػػؿلد  الػػي ج,دراابعل ػػجل

 د اخددـلدمرةي لد  الي اك.
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 (:2002دراسة المرسي وعبد المقصود) -10
هد الدردرد كلدرػع:للةر ػكلدر ػربؽل ػجلدر ػكلدرا ي ػؿلد  الػي جل ػفلطراػؽلدر ةػ لرػدىل

لػػػفلدمط ػػػيؿلدرلع ػػػب افلبدرلببػػػرافل ػػػجللرح ػػػكللػػػيلدبػػػؿلدرلدر ػػػكلباح ػػػافللهػػػيردالدرا ي ػػػؿلعػػػؿل
د  الي ج,لبد ػاخدـلدربيح ػيفلدرلػاهجلدرا رابػج,لباعباػال ااػكلدردرد ػكللػفل ااػكلخيبػكلباقاػافل

(لط اًللبط  كللفلفط يؿللػيلدبػؿلدرلدر ػكلدرلببػرافلبلػددرسلراػيضل295درلقايسلاردبحالبافل)
(ل ػػابدا,ل6-4(لط ػػاًللبط  ػػكللػػفلدمط ػػيؿلدرلع ػػب افلااػػردبحلف لػػيرهـللػػيلبػػافل)20دمط ػػيؿ,لب)

ب ااكلخيبكلبيردرد كلدرا راباكلباعبااللفلل لب اافل ػر ااافلدمبرػع:للػفلدرلببػرافلب ػددهيل
ل(لط اًللبط  ك.36)

(لط  ػػػك,ل18(لط ػػػاًل,لب)13(لط ػػػاًللبط  ػػػكل)31بدر يااػػػك:للػػػفلدرلع ػػػب افلباعباػػػاللػػػف:ل)
دربيح ػػػػيفلدمدبدالدرايراػػػػك:لد ػػػاليرةلدرل ػػػػابىلد  الػػػػي جلبد دابػػػيديلرأل ػػػػرة,للقاػػػػيسلبد ػػػاخدـل

درا ي ؿلد  الي ج,لبعػيفللػفلفهػـلدرااػيئجلللػيلا ػج:لب ػبدلل ػربؽلددرػكلدحبػيئايلبػافللاب ػطيال
لػػي ج,ل ػػدـلدر ػػيالدمط ػػيؿلدرلببػػرافلبدرلع ػػب افلربػػير لدرلببػػرافللػػفلحاػػثلدرا ي ػػؿلد  ا

بػػافلدر ػػيالدمط ػػيؿلدرلببػػرافلدرػػذعبر,لبدر ػػيالدإلاػػيثلدرلببػػردالليًلحبػػيئاب ػػبدل ػػربؽلددرػػكلد
لػػفلحاػػثلدرا ي ػػؿلد  الػػي ج,لب ػػبدل ػػربؽلبػػافلدر ػػيالفط ػػيؿلدرل لب ػػكلدرا راباػػك,لبدر ػػيال

لفط يؿلدرل لب كلدرضيبطكلبةدلاطباؽلدربرايلجلدرل اخدـلربير لفط يؿلدرل لب كلدرا راباك.
ل

 (:2002دراسة بخش ) -11
هػػػد الدردرد ػػػكلدرػػػع:لاقػػػداـلبراػػػيلجلاػػػدرابجلراالاػػػكلدرلهػػػيردالدراػػػجلا ػػػي دل  ػػػعلحػػػدبثل
درا ػػي الاللػػفل ػػيابهـ,لللػػيلدػػدلا ػػهؿللػػفل ل اػػكلداخػػردطهـل ػػجلدرل الػػئ,لباعباػػال ااػػكلدردرد ػػكل

(لط اًللابحاداًيللػفلدرل احقػافلبلرعػزلفلػؿلر الػيالدر عػريلب ػدة,لبدابةػالدربيح ػكلدرلػاهجل24لفل)
بد ػػػػاخدلالدربيح ػػػػكلدمدبدالدرايراػػػػك:للقاػػػػيسل ػػػػبددرلر ػػػػذعيا,للقػػػػيااسلاقػػػػدارلدر ػػػػ بؾلدرا رابػػػػج,ل

د دابيديلد  الي جلرأل رةلد دددل بػدلدرةزاػزلدرنػخص,للقاػيسلر ط ػؿلدرابحاػديلد ػدددل ػيدؿل
 بػػدلد,لبلقاػػيسلدر ػػ بؾلدرةػػدبداجلرألط ػػيؿلدرلاخ  ػػافل ق اػػًيللػػفلدردر ػػكلدرب ػػاطكلد ػػدددل ػػةادل

لػػػػفلفهػػػػـلدرااػػػػيئج:لب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافللاب ػػػػطيالدر ػػػػيالدباػػػػبس,لبعػػػػيفل
درل لب اافل جلدر  بؾلدرةدبداجلبفبةيدهل جلدرقايسلدربةديل,ب بدل ربؽلذدالددركلدحبيئاكل ادل

(لبػافللاب ػطجلدر ػيالدرل لب ػكلدرضػيبطكل ػػجلدرقاػيسلدرقب ػجلبدربةػديلر  ػ بؾلدرةػػدبداجل0,01)
دي,ل دـلد ركلدر ػربؽلبػافللاب ػطجلدر ػيالدرل لب ػكلدرضػيبطكل ػجلبدبةيدهلربير لدرقايسلدربة

لدرقاي افلدرقب جلبدربةديلر   بؾلدرةدبداج.
ل
ل

ل
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 (:2001دراسة عطية ) -12
هد الدردرد كلدرع:للةر كللدىلددردؾلدمط يؿلرةالدياهـلد  الي اكللئلدم ػرةلبدمدػير ل

(للػػفل119باعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللػػفل)لبدرػػزلالالبدرلة ػػـ,لبد ػػاخدلالدربيح ػػكلدرلػػاهجلدرببػػ ج,
(للػػفلدرػػذعبر,ل56االلاػػذلبا لاػػذدالدرلدر ػػكللػػفلدربػػ افلدرخػػيلسلد باػػددئجلبدمبؿلدإل ػػدددي,ل)

ل–لاطقػػػػػػكلدرلااػػػػػػزهلدراة الاػػػػػػكلل–(ل ػػػػػػاكل ػػػػػػجلدرلػػػػػػددرسلدرحعبلاػػػػػػكل12-10(للػػػػػػفلدإلاػػػػػػيث,ل)63)
ديئلػػكلنػػبعكلدرةالدػػياللد ػػاليرةل لػػئلباياػػيال ػػفلدرط ػػؿلبلقاػػيسلدإل ػػعادراك,لبد ػػاخدلالدربيح ػػك

د  الي اػك,لبعػيفللػفلفهػـلااػيئجلدردرد ػكللػػيلا ػج:لب ػبدل ػربؽلذدالد رػكلدحبػيئاكلبػافلدرػػذعبرل
بدإلايثل جلددردؾلدرد ـللئلعؿللفل)دم ,لدمـ,لدمخبةلبدمدير (,ل لاب دل ربؽلددركلدحبيئاكل

د  الي اػػػك,لاػػػأ ارلدردعهػػػـلرةالدػػػياهـلد(ل ػػػجل12-11بلػػػفل)(,ل11-10بػػػافلدمط ػػػيؿللػػػفل ػػػفل)
دردؾلدررضيلبدر قكلبدرد ـ,لب دـلاأ ارلددؿل  علددردؾلإر اسلبابعللدرةالدكل اليلااة ؽلبلا اريلد

دمط يؿلر ا ي الالدر  باكل ػجللقيبػؿلدإلرنػيدلبدراب اػه, لاب ػدلاػأ ارلر ا ي ػؿلبػافللا اػريلدر ػفل
ل جلابعلدرةالديالد  الي اكللئلدم رةلبدمدير لبدرزلالا.

 

 (:2000دراسة فرج ) -13

براػػيلجلاػػدرابجللقاػػرحلراالاػػكلدر ػػ بؾلدرػػدالقردطجلب ػػ بؾلل ػػرفلةر ػػكلهػػد الدردرد ػػكلدرع:
درا ي ػػؿلد  الػػي جلددخػػؿلح ػػرةلدردرد ػػكل اػػدلاػػدراسللػػيدةلدر   ػػ كلبيرلرح ػػكلدر ياباػػكلباالاػػكلر ػػكل

ع ػػي لدرلة ػػـلدر ػػ بؾلدرػػد القردطجلب ػػ بؾلدرحػػبدرلرػػدىلدرلة لػػافلاحػػؿللعػػيفلدرخطػػي لدمحػػيديلبد 
درا ي ػػػػػؿلد  الػػػػػي جلباالاػػػػػكلبةػػػػػضلدرلهػػػػػيردالل ػػػػػؿلدرلنػػػػػيرعكلبدرل ػػػػػيبدةلبدرحراػػػػػكلبدإلح ػػػػػيسل
بيرل  براكلبد  اليعلبدرا ي ؿ,لبدراقدلدرذداجلبدرةلؿلدر لي جلرعؿللػفلدرلة لػافلبدرط بػك,لدابةػال

درلقاػػػػػرح,للدربيح ػػػػػكلدرلػػػػػاهج:لدرببػػػػػ جلبدرلػػػػػاهجلدرا رابػػػػػجل ػػػػػجلاحداػػػػػدل ي  اػػػػػكلدربراػػػػػيلجلدراػػػػػدرابج
  ػػػاطالعلرفيلل لب ػػػكللػػػفلدرلة لػػػافلبدرلػػػب هافللد ػػػابياكد ػػػاخدلالدربيح ػػػكلدمدبدالدرايراػػػك:ل

بدراربػػباافلبف ػػػياذةلع اػػكلدرارباػػػكلراحداػػػدلبةػػضللهػػػيردالدر ػػػ بؾلد  الػػي جلبدرػػػدالقردطج,لبطيدػػػكل
لالحظػػػػػكلراحداػػػػػدل ػػػػػ بؾلدرلة ػػػػػـلدرػػػػػدالقردطجلب ػػػػػ بؾلدرا ي ػػػػػؿلد  الػػػػػي ج,للا اػػػػػردالدر ػػػػػ بؾل

(للة لػػًيلبلة لػػكللػػفل25د  الػػي جلبدرػػدالقردطجلرػػدىلدرط بػػك,لبعياػػال ااػػكلدردرد ػػكللعباػػكللػػفل)
(للػفلف ػياذةلع اػكلدرارباػك,لب بػ افللػفل بػبؿلدرلرح ػكلدر ياباػكلدرةيلػكل8اخبصللػبددل   ػ اكل)

(لطيربػػًيلبطيربػػكللػػفللدر ػػاجللبػػرلدر داػػدةلدرةيلػػكلباػػيا,لبلدر ػػكلدمبرلػػيفلبػػير ازةلباػػيا,ل96)
الفهػػـلااػػيئجلدردرد ػػكلب ػػبدل ػػربؽلذدالد رػػكلدحبػػيئاكلبػػافللاب ػػطجلدر ػػيالدرل لب ػػيالبعياػػ

(لعلػػيلففلدراح ػػفل ػػجللاب ػػطلدر ػػيالدرل لب ػػكلدرا راباػػكل0.01درا راباػػكل اػػدلل ػػابىلد رػػكل)
ا ػػػػبؽلدرل لب ػػػػكلدرضػػػػيبطكل ػػػػجلدراطباػػػػؽلدربةػػػػديلر بطيدك,فببػػػػالدربيح ػػػػكل لػػػػؿلفدرػػػػكلر لة لػػػػافل
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 ي ػػػؿللػػػئلدرطػػػال لبزاػػػيدةلدرابدبػػػؿلبد ابػػػيؿلبدرا ي ػػػؿلددخػػػؿلح ػػػردالا ػػػي دهـل  ػػػعلعا اػػػكلدرا
لدردرد ك.

ل

 :Holmes (1990دراسة ) -14

درا ي ػػػؿلد  الػػػي جل  ػػػعلدبد ػػػدلدربػػػدددكلرػػػدىلفط ػػػيؿلهػػػد الدردرد ػػػكلدرػػػع:للةر ػػػكلف ػػػرل
(لط اًلل17(لط اًل,اـلاق الهـلرل لب اافلعؿلل لب كل)35دررايض,لباعباال ااكلدردرد كللفل)

بةدلد ػابةيدلط ػاًللبدحػدًدللػفلدرةااػكلبد ػرىلدربيحػثلدردرد ػكلل ػاخدلًيلدرلػاهجلدرا رابػج,لحاػثلاػـل
بالػػػالدرلالحظػػػكللػػػفلدبػػػؿل ال ػػػكللاخببػػػياللػػػفل لػػػئلدرباياػػػيالبي ػػػاخددـلبطيدػػػكلدرلالحظػػػكل

,لبفظهرالدراايئجلب بدل ػربؽلددرػكلدحبػيئاكلبػافلدمط يؿدرلة ليالبدرلرباياللدرةيلالالبرايضل
اايئجلدرل لب اافلدرا راباكلبدرضيبطكلربير لدرل لب كلدرا راباك.

ل

 ثانيالتعميؽ عمى المحور ال: 
درحيراػػػكل ػػػجلاايبرهػػػيللبضػػػبعلدرا ي ػػػؿلدا قػػػالدرد ػػػيالهػػػذدلدرلحػػػبرل لاةهػػػيللػػػئلدردرد ػػػكل

د  الي ج.

لبخبببًيلدمط يؿلدرا ي ؿلد  الي جلرهلفهلاكلعبارةلل جلحايةلدإلا يفلففارىلدربيح كل
ل  عل  بؾلدر رد.لحاثلدفلرهلاأ ارًدللبدضحيًل

(لبآؿللػػػػرددل2005(لبابهػػػيفل)2008لػػػفلحاػػػثلدمهػػػددؼ:لدا قػػػالدرد ػػػػكلعػػػؿللػػػفلدرػػػددد)
(ل2012)lim eun(,لبدرد ػكل1990(لبدرد كلرببافل)2007بفلافل)(ل2001(لب طاكل)2004)

لدرحيراكلل جلدمهددؼ.للك(لللئلدردرد 2002ب بدلدرلقببدل)بدرلر جل

(لبآؿللػػػػرددل2005(لبابهػػػػيفل)2008لػػػػفلحاػػػػثلدرلػػػػاهج:لدا قػػػػالدرد ػػػػكلعػػػػؿللػػػػفلدرػػػػددد)
(ل2011(لبدرنػاردبيلب بػدلدرػرحاـل)2011(لبطب ػبفل)2012(لبدربئػبيل)2000(لب رحل)2004)

(لبدرلر ػجلب بػدلدرلقبػبدل2012(,لبدرد ػكل)1990(لبرببافل)2007(لبلبلاجل)2007بفلافل)
ل(للئلدردرد كلدرحيراكل جللاهجلدردرد ك.2002(,لبدرد كلبخش)2002)

(لب طاػػػكل2004(لبآؿللػػػرددل)2005لػػػفلحاػػػثلدمدبدا:لدا قػػػالدرد ػػػكلعػػػؿللػػػفلابهػػػيفل)
(ل1990(لبرببػػافل)2007(لبلػػبلاجل)2011(لبدرنػػاردبيلب بػػدلدرػػرحاـل)2000(لب ػػرحل)2001)

ل(للئلدردرد كلدرحيراكل جلدمدبدالدرل اخدلك.2012بدرد كل)
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(لبفلػػػػافل2004(لبآؿللػػػػرددل)2005لػػػػفلحاػػػػثلدرةااػػػػكلبدرل الػػػػئ:لدا قػػػػالدرد ػػػػكلابهػػػػيفل)
(للػػػػئلدردرد ػػػػكلدرحيراػػػػكل ػػػػجلدرةااػػػػكل2002(لبدرلر ػػػػجلب بػػػػدلدرلقبػػػػبد)2012(لبدرد ػػػػكل)2007)

لبدرل الئ.

(ل2000(لب ػػػػرحل)2004(لبآؿللػػػرددل)2005درااػػػػيئج:لدا قػػػالدرد ػػػػكلعػػػؿللػػػفلابهػػػػيفل)لػػػفلحاػػػثل
(,لبدرد ػػكلللللللللللللل1990(لبرببػػافل)2008(لبدرػػدددل)2007(لبلػػبلاجل)2007(لبفلػػافل)2012بدربئػػبيل)

ل(للئلدردرد كلدرحيراكل جلدراايئج.2002(لب بدلدرلقببدل)2012)
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 إجػػػػػػػػراءات الدراسة

ل

اااػػػيبؿلهػػػذدلدر بػػػؿلد ػػػردادالدردرد ػػػكلدراػػػجلدابةاهػػػيلدربيح ػػػكل خابػػػيرل ػػػربضلدردرد ػػػكل ػػػـل
 ػػػجلدردرد ػػػك,لبببػػػؼلرل الػػػئلدردرد ػػػكلب اااهػػػيلبباػػػيالفددةللدرحػػػداثل ػػػفللػػػاهجلدردرد ػػػكلدرلابػػػئ

دردرد ك,لبد اخردجلبددهيلب بياهي,لبدا يدهيلدرددخ جلبدرابلاـلدرا رابج,لبضػبطلدرلا اػردا,لعلػيل
)خطػػبدا(لاا اػػذلدردرد ػػك,لبدرلةير ػػيالدإلحبػػيئاكلدراػػجلد ػػاخدلاللاحاػػبيلدر بػػؿل  ػػعلد ػػردادا

ل جلاح اؿلدربايايا.
 لراسةأواًل: منيج الد

يف ػػرلابظاػػؼلدمرةػػي لدراة الاػػكل ػػجلاالاػػكلدرا ي ػػؿللاظػػرًدلرطباةػػكلدردرد ػػكلدراػػجلابحػػثل ػػج
د ػػاخدلالدربيح ػػػكلي,ل(ل ػػابدال ػػجللحي ظػػيالغػػزة6-5د  الػػي جلرػػدىلفط ػػيؿلدرراػػيضلبةلػػرل)

(لدرػذيلا ػاهدؼلبحػثلف ػرل يلػؿل)لا اػر(لل ػاقؿلExperimental method)درلػاهجلدرا رابػج
ا اػػر(لاػػيبئ؛لحاػػثلدخاػػيرالدربيح ػػكلدحػػدىلدرابػػلاليالدرا راباػػكلباةػػرؼلا رابػػجل  ػػعل يلػػؿل)ل
(لفاهللبدؼلدبطاي جل خابيرلبحكلدر ربض,لExperimental Designدرابلاـلدرا رابج:ل)

اةزؿل اهلدرلاة ـلدرلا اردالدردخا ك,لبادرسلف رلدرلا ارلدرل اقؿل  علدرلا اػرلدراػيبئلب اػكلدراأعػدل
فبلرلحيبرػػكلدراببػػؿلدرػػعلدراةلالػػيالدراػػجلاحعػػـل ػػ بؾلدرلا اػػرلللػػفللػػدىلبػػحكللة بلػػكللةااػػك,

 post test for two(,لبهبلدرابلاـل)دربةدي(لرل لب اافل)58:ل2008درايبئل)ابدؼلبدرةدا ج,ل

groupل عرةلهذد  حددهليلال ؿلدرل لب كلدرا راباك:ددرابلاـل  علدخاايرلل لب ااف:لل(لباقـب
experimental group) بدمخرىلال ؿلدرضيبطك:ل,)The control group)). 

 (4. 1جدوؿ )
لتصميـ الدراسة

 التطبيؽ البعدي المعالجة التجريبية مجموعة

 1ب باأللعاب التعميمية ت       

 2ب بالطريقة التقميدية ض      

 حيث ترمز:
لا:لا راباكللللللللللللللللللللللض:لضيبطك

ل2:لبةدي2 للللللللللللللللللللل1:لبةدي1 
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ابظاػػػػػؼلدمرةػػػػػي لدراة الاػػػػػكل ػػػػػجلاالاػػػػػكلدرا ي ػػػػػؿللباةرضػػػػػالدرل لب ػػػػػكلدرا راباػػػػػكلدرػػػػػع
بدرل لب ػػكلدمخػػرىل)درضػػيبطك(لاػػـلدراطباػػؽلبيرطراقػػكلدراق اداػػك,لبد ػػاخدلالدربيح ػػكلد  الػػي ج,ل

ف ػػػػرلابظاػػػؼلدمرةػػػػي لدراة الاػػػكل ػػػػجلاالاػػػكلدرا ي ػػػػؿلدرلػػػاهجلدرا رابػػػجل ػػػػجلهػػػذهلدردرد ػػػػكلرلةر ػػػكل
لغزة.ل(ل ابدال جللحي ظيا6-5د  الي جلردىلفط يؿلدررايضلبةلرل)

ل

  طفؿ وطفمة (1000)والذي يتكوف مف ثانيًا: مجتمع لمدراسة 
رعػػػؿلبحػػػثللػػػفلدربحػػػبثلدراربباػػػكلل الةػػػهلدرخػػػيصلدرػػػذيلااةيلػػػؿللةػػػه,لباط ػػػؽلل الػػػئل

ل(.2006:ل66دربحثل  عليلعؿلليلالعفلففلاةلـل  اهلاايئجلدربحثيل)ح س,ل

لفط ػيؿلراػيضلدمط ػيؿل ػجب جلضبالهذدلدرل هبـ,ل إفلل الئلدردرد كلدرحيراػكلااعػبفللػفل لاػئل
 ـ(.2012/2013ر ةيـلدردرد جل)للحي ظيالغزة

 

  ثالثًا: العينة األصمية لمدراسة 
باعباػػال ااػػكلدردرد ػػكللاػػـلدخااػػيرل ااػػكلدبػػداكلإل ػػردالدرا ربػػكلباا اػػذلدمرةػػي لدراة الاػػك

(,لحاػػثلاػػـلدراق ػػاـل2013ر ةػػيـل)لددرلدرقػػرآفلبدر ػػاكراػػيضللفط ػػيؿل(لط ػػاًللبط  ػػكللػػف90لػػفل)
ل.(45)لبدمخرىلضيبطكلب ددهي(,ل45)ل نبدئاًيلرل لب ااف:لدحددهيلا راباكلب ددهي

 

  :مبررات اختيار العّينة 

درايبةكلر لةاكلددرلدرقرآفلدرعراـل لدالدربيح كل خاايرل ااكلدربحثللفلرايضلدمط يؿل
بدر ػػاك؛لحاػػثلاػػب رلبيرراػػيضلعػػؿلدمدبدالدراػػجلالعػػفلدربيح ػػكللػػفلاطباػػؽلدرا ربػػك,لباػػـلذرػػؾللػػفل

(,لبفاضػػًيلمفلدربيح ػػكلاةلػػؿلعلػػدارةل6خػػالؿللبد قػػكلل  ػػسلدددرةلدر لةاػػكل  ػػعلذرػػؾلل حػػؽلردػػـل)
لر رايضل جلدرلاطقكلدرب طعللليل ّهؿلاطباؽلد ردادالدردرد ك.

 

 :متغيرات الدراسة 

(لفاهػػيلعػػؿلدرةبدلػػؿلدراػػجلاػػدخؿل ػػجلاطػػيؽلدرا ربػػكلVariablesالعػػفلاةراػػؼلدرلا اػػردال)
دراػػجلدػػدلا ارهػػيلدربيحػػثلفبلدرل ػػر لبهاػػيؾل ال ػػكلفالػػيطلللعػػفلاحداػػدهيلددخػػؿلدإل ػػردالدرا رابػػجل

ل(.143:ل2008هج:للا ارلدرل اقؿ,للا ارلدرايبئ,لبدرةبدلؿلدر يباكل)ابدؼلبدرةدا ج,ل

(لفاػػهلهػػبلIndependentVariable:لباةػػرؼلدرلا اػػرلدرل ػػاقؿل)المتغيػػر المسػػتقؿ -1 
درلا ارلدرذيلا ارهلدربيحثل لدًد,لرعجلاحددلاأ ارهل  علبقاكلدراظيـلدرا رابج,لباابدػئلدربيحػثلففل
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درلا ارلدرل اقؿل ا ارل)بلةير اهلدر رضاكلدرلبضب ك(ل زاًدللةااًيللفللعبايالدراظػيـلدرا رابػجل
لدمرةي لدراة الاك.(,لبال ؿلدرلا ارلدرل اقؿلبيردرد كلدرحيراكل144:ل2008رلر ئلدر يبؽ,ل)د

(:لفاهلهبلدرلا ارلDependent Variableباةرؼلدرلا ارلدرايبئل)لالمتغير التابع: -2
دراينػػ ,لفبلدرااا ػػكلدرحيد ػػكللػػفلدرلةير ػػكلبػػيرلا ارلدرل ػػاقؿلدرػػذيلاةالػػدل ػػجلا اػػرهل  ػػعلدرلا اػػرل

(ل144:لل2008ب يدةلليلاةق لا ارلدرل اقؿلا ارًدل جلدرلا ارلدراػيبئل)اػبدؼلبدرةػدا ج,للدرل اقؿ
ل.االاكلدرا ي ؿلد  الي جببيردرد كلدرحيراكلدرلا ارلدرايبئل

ل

 رابًعا: األدواث انمستخذمت في انذراست 

بدر يااػػكل,ل(1)بإ ػػدددلبطػػيداافلدمبرػػعلبطيدػػكللالحظػػكلد ػػاخدلاهيللة لػػكلدرراػػيضدربيح ػػكلديلػػال
لر بدبؼل  علف ضؿلدربايايالبدراايئج.ل؛(2)د ابياكلد اخدلاهيللدارةلدررايض

 .دررايضللدارةلاظرلب هكللفرقايسلدرا ي ؿلد  الي جلمط يؿلدرربضكللد ابياك -1
لل..بطيدكللالحظكلرقايسلدرا ي ؿلد  الي جلمط يؿلدرربضك -2

 تنمية التفاعؿ االجتماعي ةأواًل: استبان

ررايضللفلد ابياكلرقايسلل ابىلدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدل:بإعداد الباحثة امتق
لديلالدربيح كلببايالد  ابياكلب ؽلدرخطبدالدرايراك:لخالؿلدمرةي لدراة الاك

اـلاحدادلدرهدؼللفلد  ابياكلبهبلدايسلل ابىلدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايضللفل -
لخالؿلدمرةي لدراة الاك.

لل يؿلدررئاسلدرذيلاعبفللاهلد  ابياكلبهب:لدرا ي ؿلد  الي ج.اـلاحدادلدر -

لدرل يؿلبنعؿلفّبرج.للد ـبايغكلدر قردالدراجلا -

 ا يباكلبرعفلراسلبيرا يبي.دفلد  ابياكل بيردال  باكلبفخرىلاضلا -

ل

ل

ل

                                                           

ل.دربيح ك(لل1)
ل.انبةلحلددف(لل2)
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(ل قػػػرةللبز ػػػكل  ػػػعلدرلحػػػيبرلدر ال ػػػكل38د ػػػدددلد  ػػػابياكل ػػػجلبػػػبراهيلدمبراػػػكلدراػػػجلنػػػل ال) -
لدرا ي ؿلد  الي ج(.ل-دربائكلدرليداكل-)دمرةي لدراة الاك

اـل رضلد  ابياكلبببراهيلدمبراكل  ػعلدر ػيدةلدرلحعلػافللػفلف ػؿلدخااػيرللػدىللالالاهػيل -
(ل05)كلك,لحاػػثلب  ػػال ػػددل قػػردالد  ػػابيار لػػئلدرباياػػيالباػػـلد ا ػػيؽل  ػػعلبػػبراهلدراهيئاػػ
لادرجلخلي جل)عبارةل ػدًد,لعباػرة,للاب ػطك,لل قرة؛لحاثلف طعلرعؿل قرةلبزفللدرجلب ؽل  ـ
(لبػػػذرؾلااحبػػػرلدر ػػػيالف ػػػرددل0,ل2,لل3,ل4,ل5د ا ػػػك,لد ا ػػػكل ػػػدًد(لف طاػػػالدمبزدفلدرايراػػػكل)

 (لدر ك.75,ل05 ااكلدردرد كلليلبافل)
 

 صذق االستبانت:

ويقصد  صصد ا ستبدنة: أ: تق سقدقر تقدالست ستبدنة: أ تد: واده  نقق:بدل وح:تد  سنة:  ددأ 

 تن ص ا ستبنة: أ صطاليقنقن:ص:ننأك  
 

 أواًل: صدؽ المحكميف

 .رضلد  ابياكل  جلدرلنر افللفلف ؿلدخاايرللدىللالالاهيلر لئلدربايايا  
 .اةداؿلد  ابياكلبنعؿلفّبرجلح  لليلرآهلدرلنر اف 

 (لبةضػهـلف ضػيالهائػكل5(للػفلدرلحعلػافلدراربػباافلل حػؽلردػـل)05 رضلد  ابياكل  ػعل,)
كلدإل اللاك,لب يلةكلدرقدسلدرل ابحك,لب يلةػكلدمدبػع,لب يلةػكلدمزهػر,لادراسل جلدر يلة
 بع اكلدرل الئ.ل

 (ل قرةللفل قردالد  ابياك23بةدلد ردالدراةداالالدراجلفببعلبهيلدرلحعلبفلاـلحذؼل)لػفلل
,لبعػػذرؾلاػػـلاةػػداؿلببػػايغكلبةػػضلدر قػػردا,لبدػػدلب ػػغل ػػددل قػػردالد  ػػابياكلبةػػدل(38فبػػؿل)

(,لحاػػثلف طػػعلرعػػؿل قػػرةلبزفل4(ل قػػرةل  ػػعلل ػػيؿلبدحػػدلل حػػؽلردػػـل)05كل)بػػايغاهيلدراهيئاػػ
 لدرجلب ؽللقايسل)راعرا(لدرخلي جلح  لدر دبؿلدرايرج:

 

 (4. 2جدوؿ )
 أعارض  بشدة أعارض محايد أوافؽ أوافؽ بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 

 

ل
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 ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي 
 رىلدراحقؽللفلبدؽلد ا يؽلدرددخ جلرال ابياكلباطباؽلد  ابياكل  عل ااػكلدردرد ػك,ل
باػـلح ػػي للةيلػؿلدرابػػيطلبار ػبفلبػػافلعػػؿل قػرةللػػفل قػردالد  ػػابياكلبدردر ػكلدرع اػػكلرال ػػابياك,ل

ل(.SPSS)بذرؾلبي اخددـلدربرايلجلدإلحبيئجل
 

 (4. 3انجذول )

 

 االستبانت مع انذرجت انكهيت نالستبانتمعامم ارتباط كم فقرة من فقراث 

 

رقـ 
معامؿ  الفقرة الفقرة

 االرتباط
مستوا 
 الداللة

 0.01 0.553 در ة لزلالئهللنيرعكلدرط ؿلاعرهل 1
 0.01 0.584 د  الي اكلبدرقبداافلدرقبد دلدرط ؿلاحاـرل 2
 0.01 0.544 بهيلباابيهلا  هلدرط ؿلاح ل 3
 0.01 0.837 در لي اكلبيمرةي لدرلنيرعكل جلدرط ؿلارغ ل ل 4
 0.01 0.777 زلالئهللئلاعبفل ادليلبيرردحكلدرط ؿلانةرل 5
 0.01 0.783 باحارلهيلدرلة لكلدرط ؿلاح ل 6
 0.01 0.644 دآلخرافلبلني رلدرط ؿلاهاـل ل 7
 0.01 0.725 زلالئهللفلدرل ي دةلدرط ؿلار ضل 8
 0.01 0.652 در ة ل جلدرقايدةلدبرل  علدرط ؿلابرل 9
 0.01 0.494 ربحدهلا ة لففلدرط ؿلا ضؿل 10
 0.01 0.719 در لي كللئلع اردًللدرط ؿلااع ـل ل 11
 0.01 0.649 عاللهيلبا لئلدرلة لكلاطائل 12
 0.01 0.722 فبدديئهللئلبيرا ي ؿلدرط ؿلا ةدل 13
 0.01 0.726 فبدديئهللئلبيرا ي ؿلاناطيًللدرط ؿلابب ل 14
 0.01 0.682 در ة ل جلرهلدرلة لكللنيرعكلدرط ؿلاح ل 15

 

 200..( = 1...( وعن  تسنوى دتنأ )44ر سنج ونقأ عن  درجأ  اليأ )

 3.2..( = 5...( وعن  تسنوى دتنأ )44ر سنج ونقأ عن  درجأ  اليأ )

ل
ااض للفلدر دبؿلدر يبؽلففل لائلدر قػردالاػرابطلبيردر ػكلدرع اػكلرال ػابياكلدرػذيلااالػجل

ل(.5...,ل1...دراهلدرابيطًيلذبلد ركلدحبيئاكل ادلل ابىلد ركل)
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  :ثبػػات االستبانة 
 لحساب ثبات االستبانة تـ استخداـ الطرؽ التالية:  
 طريقػػة التجزئة النصفية: -1

ديلػػػالدربيح ػػػكلبح ػػػي للةيلػػػؿلد رابػػػيطلبػػػافلل لػػػػػبعلدر ػػػيالدر قػػػردالدر رداػػػكلبل لػػػبعل
بدرلعباكلرال ابياك,لبددلب  الدالكللةيلؿلدرابيطلبار بفلبػافلدرابػ افللللللللللدر يالدر قردالدرزب اك,ل

(,لبهػجلدالػكل0.891(لبي اخددـللةيدركل اليفلب  الدالكلدر بػيالبةػدلدراةػداؿل)ر=0.890)ر=ل
للرا ةك,لدملرلدرذيلادرؿل  علدر كل ادةللفلدر بيا.

 طريقػػة ألفا كرونباخ: -2
 بػػػيالد  ػػػابياكل ػػػجلبػػػبراهلدراهيئاػػػكلبح ػػػي للةيلػػػؿلفر ػػػيللبديلػػػالدربيح ػػػكلعػػػذرؾلباقػػػدار

(لبهػػجلدالػػكلاػػدرؿل  ػػعلل ػػابىل اػػدللػػفل0.901عربابػػيخلر قػػردالد  ػػابياكلبدػػدلب  ػػالدالػػكلفر ػػيل)
لدر بيا,لبا جلبلاط بيالدردرد ك.

 

 بطاقت مالحظت نقياس انتفاعم االجتماعي ألطفال انروضت من وجهت نظر انمعهمتثانياً: 
ل

دربيح كلبطيدكللالحظكلرقايسلدرا ي ؿلد  الػي جلمط ػيؿلدرربضػكلبدػدلديلػالد اخدلال
لببايالهذهلدمددةللابةكلدرخطبدالدرايراك:

بةدلد طالعل  علدمد لدرارببيلبدردرد يالدر يبقكلدرلاة قػكلبلنػع كلدردرد ػك,لبد ػاطالعل
لج؛لحاػػثلديلػػالرفيل ااػػكللػػفلدرلهالػػافللػػفلخػػالؿلدرلقػػيبالالدرنخبػػاكلذدالدرطػػيبئلغاػػرلدرر ػػ

لدربيح كلببايالبطيدكلدرلالحظكلب ؽلدرخطبدالدآلااك:
درلالحظػكل ػجلبػبراهيلل(لابض لبطيدػك3درل حؽلردـل)يلدمبراكلد دددلدربطيدكل جلببراه

ل.براكدم
(,لبةضػػهـل5(للػػفلدرلحعلػػافلدراربػػباافلل حػػؽلردػػـل)05 ػػرضلبطيدػػكلدرلالحظػػكل  ػػعل)

ب يلةكلب يلةكلدرقدسلدرل ابحك,لب يلةكلدمدبع,للف ضيالهائكلادراسل جلدر يلةكلدإل اللاك,
 دمزهر,لبع اكلدرل الئ.ل
,لعػػػذرؾلاػػػـلاةػػػداؿلببػػػايغكلبةػػػضلراةػػػداالالدراػػػجلفببػػػعلبهػػػيلدرلحعلػػػبفببةػػػدلد ػػػردالد

(ل قػرة,لحاػثلف طػعلرعػؿل19در قردالبددلب غل ددل قردالبطيدكلدرلالحظكلبةدلبايغاهيلدراهيئاكل)
,ل2,لل3 ػجل)عباػرة,للاب ػطك,لد ا ػك(لف طاػالدمبزدفلدرايراػك:ل) قرةلبزفللدرجلب ؽل  ـللاػدرجل ال

 (لدر ك.57,ل19(,لبذرؾلااحبرلدر يالف رددل ااكلدردرد كلليلبافل)1
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  :صدؽ بطاقة المبلحظة 
 صدؽ المحكميف: -1

اـل رضلبطيدكلدرلالحظكل  عل ددللفلدرلحعلػافلدرلخابػاف,لبدػدلط ػ للػفلدرلحعلػافل
بضػػبحلعػػػؿل قػػرة,لبدػػػدلفبػػدىلدرلحعلػػػبفللالحظػػيالهيلػػػكلبدالػػك,لددااةػػػاللدبػػددالب هػػكلاظػػػرهـلدزدا

دربيح ػػػكلبف ػػػرال  ػػػعلضػػػبئهيلدراةػػػداالالدرالزلػػػك,لعلػػػيلط ػػػ للػػػفلدرلحعلػػػافلاحداػػػدللػػػدىلبػػػدؽل
درةبػػيردالبلػػدىلداػػيسللػػيلبضػػةالم  ػػه,لب  اػػهل قػػدلاػػـلدااقػػيالدر قػػردالدراػػجلدا ػػؽلدرلحعلػػافل  ػػعل

در قردالدراجلفنيرلدراهيلدرلحعلبفلرابب ل ددل قػردالبطيدػكلبالحااهي,لهذدلبددلد ابةدالدربيح كل
 (ل قرة.09درلالحظكل)

 صدؽ االتساؽ الداخمي: -2
  ػػعل ااػػكلدردرد ػػكلل ػػرىلدراحقػػؽللػػفلبػػدؽلد ا ػػيؽلدرػػددخ جلربطيدػػكلدرلالحظػػكلباطباقهػػي

لبذرؾلرةدـلاب رل ااكلد اطال اكلبدر دبؿلدرايرجلابض لذرؾ:
 (4.4الجدوؿ )

لاالرتباط بيف  كؿ فقرة مف فقرات "بطاقة المبلحظة" مع الدرجة الكميةمعامبلت 
 مستوا الداللة معامؿ االرتباط الفقرة رقـ
 0.01 0.495 ** درربضكلدخبرهل ادلدراحاكلا قجل 1
 0.01 0.498** درلخا  كلدر لي اكلدمانطكل جلدرلنيرعكل  علاقبؿل 2
 0.01 0.406** رةبهـلدمط يؿلانيرؾل 3
 0.01 0.497** دربؼلددخؿلدراظيـلاطباؽل جلدرلة لكلا ي دل 4
 0.01 0.413** بهيلاع ؼلدراجلدم ليؿلفددال جلاا عأل 5
 0.01 0.603** ليل لؿل جلفخطألدذدلابعجل 6
 0.01 0.372** دآلخرافلداد اددال فلا  هل فلادد ئل 7
 0.01 0.476** زلالئهل  علبيرضر لاةاديل 8
 0.01 0.691** غارهلبللا عيالاهيللا علاحطـل 9
 0.01 0.540** در خراكبللعير  لبذائكلر كلا اةلؿل 10
 0.01 0.473** دم بي لما هلزلالئهللئلااني رل 11
 0.01 0.610** ب ر كلا ض ل 12
 0.01 0.598** زلالئهلحي يال  علاةاديل 13
 0.01 0.703** بن ي كلب رفةلدرعبيرللئلااحدثل 14
 0.01 0.631** اةر هـل للفللئلدراحداؽللفلاخ ؿل 15
 0.01 0.406** اب هلا سللفلدمط يؿللئلدر ة لاح ل 16
 0.01 0.505**لبا  هلدرربضكلددخؿلحي ياهلدضيال  علاةالدل 17
 0.01 0.440** بد بياهلفددال جلا  هل  علاةالدل 18
 0.05 0.374 *ل)را  هلدمرةي ل  علدر ة ل)ا احبذللفلدآلخرافلدمط يؿلالائل 19

 200..( = 1...( وعن  تسنوى دتنأ )44ر سنج ونقأ عن  درجأ  اليأ )

 3.2..( = 5...( وعن  تسنوى دتنأ )44ر سنج ونقأ عن  درجأ  اليأ )
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ااضػػ للػػفلدر ػػدبؿلدر ػػيبؽلففل لاػػئلدرلهػػيردالاػػرابطلبيردر ػػكلدرع اػػكلربطيدػػكلدرلالحظػػكل
(لبهػػػذدلا عػػػدلففلبطيدػػػكلدرلالحظػػػكلاالاػػػئل0.01ل ػػػابىلد رػػػكل)درابيطػػػًيلذبلد رػػػكلدحبػػػيئاكل اػػػدل
لبدر كل يراكللفلد ا يؽلدرددخ ج.

 

 ثبػػات البطاقة: 
 لحساب ثبات البطاقة تـ استخداـ الطرؽ التالية:

 

 طريقػػة التجزئة النصفية: -1
ديلػػػالدربيح ػػػكلبح ػػػي للةيلػػػؿلد رابػػػيطلبػػػافلل لػػػػػبعلدر ػػػيالدر قػػػردالدر رداػػػكلبل لػػػبعل

در يالدر قردالدرزب اك,لبدرلعباػكلر بطيدػك,لبدػدلب  ػالدالػكللةيلػؿلدرابػيطلبار ػبفلبػافلدرابػ افلللللللللل
(,لبهػػجل0.972ب  ػػالدالػػكلدر بػػيالبةػػدلدراةػػداؿل)ر=لل( الػػيف)(لبي ػػاخددـللةيدرػػكل0.971)ر=ل
للرا ةك,لدملرلدرذيلادرؿل  علدر كل ادةللفلدر بيا.دالكل

 

 طريقػػة ألفا كرونباخ: -2
فر ػػػيل)بديلػػػالدربيح ػػػكلعػػػذرؾلباقػػػدارل بػػػيالدربطيدػػػكل ػػػجلبػػػبراهلدراهيئاػػػكلبح ػػػي للةيلػػػؿل

(لبهػجلدالػكلاػدرؿل  ػعلل ػابىل اػدللػػفل0.924ر قػردالدربطيدػك,لبدػدلب  ػالدالػكلفر ػػيل)ل(عربابػيخ
لدردرد ك.لدر بيا,ل,لبا جلبلاط بيا

 

 ثبات البطاقة بطريقة كوبر: -3
إلا يدل بيالدربطيدكلد اخدلالدربيح كلطراقكلدا يؽلدرلالحظافل)دربيح كلبزلا ػكلرهػي(ل ػجل

(لففلهػػػذهلدرطراقػػػكلااط ػػػ لد ػػػاخددـلفع ػػػرللػػػفلMedleyح ػػػي لدر بػػػيا,لبعلػػػيلذعػػػرليللاػػػدرجليل)
لالحػػظل)د اػػافل ػػيدة(لرلالحظػػكلدمط ػػيؿ,لبففلاةلػػؿلعػػؿللاهلػػيلل ػػاقاًلل ػػفلدآلخػػر,لبففلا ػػاخدـل
عػػؿللػػفلدرلالحظػػافلا ػػػسلدررلػػبزلرا ػػ اؿلدمددادالدراػػجلاحػػػدثل ػػجلف اػػيال اػػرةلدرلالحظػػػك,لبففل

كلدر اػرةلدرزلااػكلدرع اػكلدرلخببػػكلاااهػجلعػؿللاهلػيللػفلدرا ػ اؿل ػجلدرابداػػالا  ػه,لفيل ػجلاهياػ
ر لالحظك,لب جلضبالذرؾلالعفلففلاحددل ػددللػردالد ا ػيؽلبػافلدرلالحظػاف,لب ػددللػردال ػدـل

بػػافلدرلالحظػػػاف,لبي ػػػاخددـلد ا ػػيؽل ػػػجلف اػػيالدر اػػػرةلدرع اػػػكلر لالحظػػك,ل ػػػـلاح ػػ لا ػػػبكلد ا ػػػيؽل
 (,لرح ي لا بكلد ا يؽ,لبهج:ل(Coperي(عببرل)لةيدركل

ل
  اقيطلد ا يؽللللللللللللل  

 = لةيلؿلد ا يؽللل
 

 011×ل

  اقيطلد ا يؽ+لاقيطلد خاالؼلللل  



-69- 
 

درلاخببػيالبلالحظػكلخل ػكلل(3)ببايًال  علذرؾلديلالدربيح ػكلل ػاةااكلبإحػدىلزلاالاهػي
لفط يؿ.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لدرلذعبرة,لعياالا بكلد ا يؽلبافلدرلالحَظاْافلعليلاةرضهيلدر دبؿلدرايرج:لببةدلاطباؽلدرلةيدرك

 (. جدوؿ )
 نسب االتفاؽ بيف المبلحظيف لحساب ثبات البطاقة 

رقـ 
 األداءات الطالب

عدد مرات 
 االتفاؽ

عدد مرات 
 االختبلؼ

النسبة 
 المئوية

 94.74 1 18 19 األوؿ
 84.21 3 16 19 الثاني
 89.47 2 17 19 الثالث
 84.21 3 16 19 الرابع
 89.47 2 17 19 الخامس

 88.42 در بيالدرع جلر بطيدك
ل

(لبففل94.74بلفلدر دبؿلدر يبؽلا ػدلففلف  ػعلا ػبكلدا ػيؽلبػافلدرلالحظاػافلعياػال)للل
(لبهػذهلدرا ػ لاػدؿل  ػعلدرا ػيعل88.42(,لبففلدر بيالدرع جلعػيفل)84.20فدؿلا بكلدا يؽلعياال)

.دربطيدكل ابىل بيال
 

 ثالثًا: األلعاب التعميمية )إعداد الباحثة(
 

د اايدًدل  علبطيدكلدرلةياار,لبد طالعل  علدمد لدرارببيلرألرةي لدراة الاك,لبدردرد يال
در ػػيبقكلدراػػجلاخػػصلدرلحػػبرلذداػػه,لاػػـلد ػػدددلدمرةػػي لدراة الاػػك؛لحاػػثلاػػـلد ػػدددهيلب ػػؽلفهػػددؼل

ل(.ل2لةر اك,لبب ددااك,لبلهيراكل.....ل حؽلردـل)
ل

راة الاػػػكلدرل ػػػاخدلكل ػػػجلدردرد ػػػكلببػػػؼلدمرةػػػي لدديئلػػػكللػػػفلخػػػالؿلباػػػـلابضػػػا لذرػػػؾل
لدرحيراكللئللرد يةلدراقيطلدرايراك:

ل

لطباةكلدرلعيفلبدربائكلدر ازاقاكلر رايض. .0
لدمهددؼلد  الي اكلدراجلحدداهيلدربيح كلب ؽلدرلةياار. .2
لدرلدةلدرزلااكلدراجل ا ا ردهيلاا اذلعؿلرةبك. .3
ل.بدرلرح كلدراليئاكلط يؿخبيئصلدم .4
لدراجل ا اخدـلرقايسلدمهددؼ.ابعلدمرةي لدراة الاكل .5

                                                           

لرايضلل-انبىل احجلحلددف(ل1) لفط يؿدب ـب
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لدرل ابىلدرلةر جلرألهددؼ. .6
 اراا لدمرةي لح  لفهلااهيلبح  لدرةلر. .7

 

 مراعاة األىداؼ العامة الستخداـ األلعاب التعميمية 
لبااق ـلدمهددؼلدرةيلكلدرعلخل كلل ي ال  علدراحبلدرايرج:لل

 

 أىداؼ جسمية: 
لادرا لدرةضالا -1
 دربحكلدر  لاك -2
 ادرا لدرحبدس -3
 درا زرلدرةببج -4

 

 أىداؼ معرفية:
لاالاكلدرةل ايالدرةق اك -1
 د  اعنيؼلبد باعير -2
 االاكلدرا عار -3
 بدرذدعرةلاالاكلدراخاؿ -4

 

 أىداؼ اجتماعية: 
لدرابدبؿللئلدآلخر -1
 اب ارللبددؼلحاك -2
 اة ـلدبداافلدرل الئلبفاظلاهلبدحاردلهيلبدرازدلهلبهي -3

 

 أىداؼ وجدانية:
لدردد ةاكلباقبؿلدر نؿ -1
  فلدرا سلبا باكلدررغبيالبد حااي يادراةبارل -2
 اعبافلدرنخباكلبدراخ صللفلدرعبا -3
 ا ةيراػك,لبدرػا سلحرعاػكلدانيطلار اهجلللائلااـل اهلاطػبارلخبػردالدمط ػيؿلدرلةر اػك,لبل -4

 ب ؽلخطكللاظلك.
 أىداؼ ميارية: 

لدر ر كلبدر قكلبدإلاقيف -1
 لهيرةلحؿلدرلنعالالبد  اقبيا -2
 لهيرةلربطلدرلح بسلبيرل رد -3

ل
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ب  اػػهلاػػـلاق ػػاـلدمرةػػي لدراة الاػػكلح ػػ لدحااػػيجلدراطباػػؽلراق ػػاـلا ػػريلحبػػا كلدرط ػػؿل
لدرة لاكلبدر قي اك..لباطبرللهيرداهلد  الي اكلدرعلفربةكللفد يـ:

دمرةػػي لدر قي اػػكلدراة الاػػك:لباةػػدلفانػػطكلبطػػرؽلاعا ػػ للػػفلخالرهػػيلدرط ػػؿلدرلة بلػػيالل -0
ل– ػػػبيؽلدرحػػػػربؼلل– ػػػدددلمدجلدمرةػػػػي ل)بدرلهػػػػيردا,لباال ػػػؿل ػػػبدرلةػػػيرؼ,لبدرخبػػػردا,ل

ل(.لللل2دمربدف(لدراجلف داهيلدربيح كلل حؽلردـل)ل- ي جلدربراد
دمرةػي لد  الي اػك:لهػػبلدر ةػ لدر لػي جلدرػػذيلانػيرؾلبػهلدمط ػػيؿللػئلبةضػهـلدرػػبةضل -2

برهػػذهلدمرةػػي لدػػبداافلبفاظلػػكللحػػددة,لب  ػػعلدمط ػػيؿلد راػػزدـلبهػػذهلدرقػػبداافلف اػػيالدر ةػػ ل
با اػػػػدل ػػػػجلباػػػػيالدرةالدػػػػيالد  الي اػػػػك,لباقباػػػػكل ابػػػػرلدرحػػػػبدر,لباال ػػػػؿل ػػػػجل)دراةػػػػيرؼل

 (-بدم ليال–دربائلبدرنردالل-دمدبدرلد  الي اكل-بيراب اؽ

دمرةػػػػي لدرلب هػػػػك:لاخايرهػػػػيلدرلة ػػػػـلباحػػػػددلدرزلػػػػيفلبدرلعػػػػيفلبدمدبدالبلبضػػػػبعلدر ةػػػػ ل -3
ل-ل ػؿل ػجل)درلػدرسلبدمط ػيؿباهدؼلإلع ي لدرط ؿلل يهاـلبلهيردالبلةيرؼللةااكلباا

 درل ؾلبحرد ه(.ل-لفلدرقيئد

با اػػػدلاةباػػػدللبدرلاي  ػػػكلعيرلبيراػػػيالبدرل ػػػيبقيادمرةػػػي لدرااي  ػػػاك:لاةالػػػدل  ػػػعلدراحػػػديل -4
ل–دمط ػػػيؿل  ػػػعلد ابػػػايعلر قػػػبداافلبباػػػيال الدػػػيالد الي اػػػك,لباال ػػػؿل)ا ااػػػرلدرلقي ػػػدل

 ليلهبلدرنجالدرل قبد(.ل-بايدلدر لؾل–درحابدايال
 

  كانت آلية التطبيؽ كالتالي:و 
 ؿ تقسيميا لثبلث مراحؿ كالتالي: قامت الباحثة بتنفيذ التجربة مف خبل 
 أواًل: مرحمة ما قبؿ التنفيذ )اإلعداد(.

حاثلديلالدربيح كلبي طالعل  علدمدبايالبدردرد يالدر يبقكلدراجلرهيل الدكلبيمرةػي ,للل
باػػـلدخااػػيرلبا لاػػئلدرةداػػدللػػفلدمرةػػي لدراػػجلااي ػػ للبضػػبعلدردرد ػػكللػػفلحاػػثل الداهػػيلباالاػػكل

(لرةبػػػػكلر اطباػػػػؽل05(لرةبػػػػك,لباػػػػـلد ا ػػػػيؽل  ػػػػعلدخااػػػػير)21درا ي ػػػػؿلد  الػػػػي ج,لباػػػػـلا هاػػػػزل)
علػػػيلبديلػػػالدربيح ػػػكلباػػػيًال  ػػػعلخبراهػػػيل ػػػجلل ػػػيؿلراػػػيضلدمط ػػػيؿلبإ ػػػدددلرةبػػػكللػػػفللبيرا ربػػػك,

ابلالهي,لبلفل ـلاـلا هازلدمرةي لبعا اكلاا اذهي,لعليلبديلالدربيح كلبيخااػيرللدر ػيالفع ػيال
ر قاػػػيـلبيرلهلػػػكللػػػفل ػػػالثلراػػػيضلايبةػػػكلرػػػددرلدرقػػػرآفلدرعػػػراـلبدر ػػػاكل ػػػجللحي ظػػػيالغػػػزة,لبعياػػػال

ربضػكلبػرد ـلل-ربضكلبرد ـلدرقرآفلل–ك:لر  ,لغزة,لدراباردال)ربضكلدربابؿلدررايضللفللاطق
درابػػاردا(؛لحاػػثل قػػدالرهػػفلد الػػيعلدبػػؿلدربػػدال ػػجلدراا اػػذلرابضػػ لرهػػـلآراػػكلدرةلػػؿلبدمبدػػيال

للػػدارةلدرلاي ػػبكلر اا اػػذلبلايدنػػكللػػدىلاػػب رلدمرةػػي ل ػػجلهػػذهلدرراػػيض,لباػػـل د ا ػػيؽل  ػػعلففلاقػػـب
الحظكلدمط يؿلخالؿلدر ة ,لباػـلدراببػؿلدرػعلاػب ارلدمرةػي لدر اػرللاػب رةلبللايضل)دربيح ك(دررل
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 ػػجلدرراػػيض,لببير ةػػؿلبةػػدلذرػػؾلبػػدفالدربيح ػػكلبا هاػػزلدمرةػػي لل ػػؿ:لحػػبضلدر ػػلؾ,لدرحابداػػيا,ل
لبدربطيديا,لبحقابكل ي جلدربراد.ل

لديلػػالدربيح ػػكلباهائػػكلدمط ػػيؿلر ةػػ ل ػػجلربضػػكلبػػرد ـلدرابػػاردا,لب   ػػاللػػئلدمط ػػيؿ,
لبير ةػػػ للةهػػػـ,لب لبػػػدللػػػفلدابػػػيعل ب رضػػػال  ػػػاهـلدمرةػػػي ,لاحػػػد اللةهػػػـلبػػػأفلدرلة لػػػكل ػػػاقـب

لدرقبدااف,لبعيفلهايؾلاقبؿلبد ا يبكللفلدمط يؿ.ل
 

 ثانيًا: مرحمة العمميات )التنفيذ(
ل

(,لاػـلاق ػاـلدمرةػي ل15/3/2013ل-6/2/2013بدفالدربيح كلبيراطباؽل جلدر اػرةللػفل)
ف ػػيبائلببددػػئل ال ػػكلرقػػيادالرعػػؿلف ػػببع,لبل لػػبعلدر ػػي يال ػػال ػػي يالبابػػؼ,لاػػـلل ػػاك  ػػعل

لدخاايرلدمط يؿلبطراقكل نبدئاكلراطباؽلدرا ربك,ل ـلاحدادلدربدالدرلاي  لراا اذلدرا ربك.
ل

 قسمت األلعاب إلى أربعة أقساـ:
 ػارل ػجلفرةي ل قي اكلاة الاك:لحاثلعياػال بػيرةل ػفلفرةػي لا ػي دلدمط ػيؿل  ػعلدرل-1

درةل اكلدراة الاك,لعبطيديالدرحربؼ,لبدإل دددللفلخالؿلدمرةي لدرخيبكلبهي,لعليلهجللبضحكل
ل يبقًي.

فرةػػي لااي  ػػاك:لبهػػجل بػػيرةل ػػفلفرةػػي لاػػاـلخالرهػػيلاق ػػاـلدمط ػػيؿلدرػػعلل لب ػػيا,لل-2
نػرحلل  علففلاقبـلعؿلل لب كلباا اذلدر ةبػكلبأ ػرعلبباحقاػؽلدرا ػيحلبدر ػبزل  ػعلدر راػؽلدآلخػر,

لخطبدالدر ةبكلرألط يؿلدبؿلدربدالبير ةبك.
فرةػػي للب ػػه:لبهػػػجلفرةػػي لاةلػػػؿل  ػػعلاة ػػػاـلدمط ػػيؿلبةػػػضلدر ػػ بعايا,لفبلعا اػػػكلل-3

لدراةيلؿللئلدآلخراف.
فرةػي لد الي اػك:لبهػجلاةلػػؿل  ػعلابطاػدلدرةالدػكلبػػافلدمط ػيؿلبلةير ػكلدر ػػ بعايالل-4

لدرخيطئكلببثلربحلدراةيبفلبافلدمط يؿ.ل
ل

 مرحمة التقويـ والغمؽ الختاـ 
لدرلة لكلبابضا لدبداافلدر ةبكلبا أرهـلف ئ كلالهاداكلااة ؽلبير ةبك.ل - لدراقباـلدرلبدئج:لاقـب
لدرلة لػػػػػكلبلالحظػػػػػكلاطباػػػػػؽلدمط ػػػػػيؿلر ةبػػػػػكلبابػػػػػحا لدمخطػػػػػيال - دراقػػػػػباـلدراعػػػػػبااج:لاقػػػػػـب

لبابضاحهيلرألط يؿلباب اههـلحاعلااـلداقياهي.
لدرلة لػػػػكلبللدراقػػػػباـ - بلالحظػػػػكللػػػػدىلداقػػػػيفلدر ةبػػػػكلللػػػػدارةلدررايض)دربيح ػػػػك(درخاػػػػيلج:لاقػػػػـب

 با يحهيلبف رهيل  علدمط يؿ.

ل
ل
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 :ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب 
داطالدػػًيللػػػفلدرحػػرصل  ػػػعل ػػاللكلدرااػػػيئج,لبا ابػػػًيلآل ػػيرلدرةبدلػػػؿلدردخا ػػكلدراػػػجلااب ػػػ ل

ديب ػػكلرال ػػاةليؿلبدراةلػػاـ,لَابَاػػالدربيح ػػكلضػػبطهيلبدرحػػدللػػفلآ يرهػػيلر ببػػبؿلدرػػعلااػػيئجلبػػيرحكل
طراقػػكليلدرل لب اػػيفلدرا راباػػكلبدرضػػيبطكلبيخابػػيرافلدبػػؿلدرا ربػػك,لباةالػػدل  ػػعلاعػػي  لباطػػيبؽل
درل لػػػب اافللػػػفلخػػػالؿلد  الػػػيدل  ػػػعلد خااػػػيرلدرةنػػػبدئجلم ػػػرددلدرةااػػػك,لبلقيراػػػكلدرلاب ػػػطيال

لدربيح كلبضبطلدرلا اردالدرايراك:درح يباكل جلبةضلدرلا اردا,لفبلدرةبدلؿلرذدلديلال
ل

 :  ةة قبؿ تطبيؽ األلعاب في االستبانتكافؤ مجموعتي الدراس -1
 (4. 6جدوؿ )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوا الداللة لمتعرؼ إلى 
 ستبانةالفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اال

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  "ت  المعياري

 الداللة
مستوا 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لبلستبانة

 1.800 8.513 40.822 45 تجريبية
 

0.075 
 

غير دالة 
 9.383 44.222 45 ضابطة إحصائياً 

ل2.00(ل=لα≤0.05(لب ادلل ابىلد ركل)88*دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)
ل2.66(ل=α≤0.01(لب ادلل ابىلد ركل)88 ادلدر كلحراكل)ل**دالكليايلدر دبراك
 ػػػػدـلب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافلدرل لػػػػب اافلل(4. 6)ااضػػػػ للػػػػفلدر ػػػػدبؿل

دبػػػؿلبػػػدالدرا ربػػػكلبهػػػذدلاةاػػػجلففلدرل لػػػب اافلل ػػػابياكدرا راباػػػكلبدرضػػػيبطكل ػػػجلدردر ػػػكلدرع اػػػكلرال
 . ابياكلاعي ئاافل جلد 

ل

 تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ األلعاب في البطاقة:   -2
 (4. 7جدوؿ )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوا الداللة لمتعرؼ إلى 
 الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في البطاقة

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  "ت " المعياري

داللةال  
مستوا 
 الداللة

الدرجة الكمية 
 لمبطاقة

 1.139 6.507 34.489 45 تجريبية
 

0.258 
 

غير دالة 
 6.812 36.089 45 ضابطة إحصائياً 

ل2.00(ل=لα≤0.05(لب ادلل ابىلد ركل)88*دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)
ل2.66(ل=α≤0.01(لب ادلل ابىلد ركل)88**دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)
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 ػػػػدـلب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافلدرل لػػػػب اافلل(4. 7)ااضػػػػ للػػػػفلدر ػػػػدبؿل
دبػػػؿلبػػػدالدرا ربػػػكلبهػػػذدلاةاػػػجلففلدرل لػػػب اافللدرا راباػػػكلبدرضػػػيبطكل ػػػجلدردر ػػػكلدرع اػػػكلر بطيدػػػك

 لاعي ئاافل جلدربطيدك.
 . تكافؤ مجموعتي الدراسة في النوع:3

 

 (4. 8جدوؿ )
 ( لممقارنة بيف أطفاؿ المجموعة التجريبية )ذكر, أنثى( في التطبيؽ القبمي Zنتائج اختبار )

  
 مستوا الداللة "Zقيمة " "Uقيمة " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

 الدرجة الكمية
 لبلستبانة

 476.000 23.800 20 فا ع
234.000 0.367 

غيردالة
 559.000 22.360 25 ذعر إحصائيا 

 الدرجة الكمية
 لمبطاقة

 524.500 26.225 20 فا ع
185.500 1.478 

غيردالة
 510.500 20.420 25 ذعر إحصائيا 

ل

 دـلب بدل ربؽل ػجلدرل لب ػكلدرا راباػكل)ذعػر,لفا ػع(,لب  اػهلل(4. 8)ااض للفل دبؿل
لدرقب ج.ل إفلدر ا افللاعي ئاافل جلدرقايس

 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لد اخددـلدربرايلجلدإلحبيئج:اـل -1

(SPSS)Stochastic Packagefor Social Science)ل,لراح اؿلدربايايالبلةير اهي.ل

لاـلد اخددـلدرلةير يالدإلحبيئاكلدرايراكلر اأعدللفلبدؽلب بيالفددةلدردرد ك: -2

 لةيلػػؿلدرابػػيطلبار ػػبف:لدراأعػػدللػػفلبػػدؽلد ا ػػيؽلدرػػددخ جلر لقاػػيسلبذرػػؾلبإا ػػيدللةيلػػؿل
 يدرابيطلبار بفيلبافلعؿلل يؿلبدردر كلدرع اكلر لقايس.

 لةيلؿلدرابيطل بارليفلبربدفلر ا زئكلدراب اكلدرلا يباك,لبلةيدرػكل الػيفلر ا زئػكلدرابػ اكل
 غارلدرلا يباك,لبلةيلؿلدرابيطلفر يلعربابيخ:لر اأعدللفل بيالفددةلدردرد ك.

 .لةيدركلعببرلرح ي لا بكلد ا يؽ 

 دـلدرلةير يالدإلحبيئاكلدرايراكلراح اؿلاايئجلدردرد كلدرلاددااك:اـلد اخدل-3للللل
 T. test independent sample 

 دخابيرلليفلباااجلMann- Whitneyلدرالبيرلاري.ل

ل
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 الفصــل اخلــــامس
 عرض النتائج وتفسريها

 
 لاايئجلدردرد كلبا  ارهيلبلايدناهيل
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا


دراػػجلاػـلدراببػػؿلدراهػيلباػػيًال  ػعلدرلةير ػػيالدإلحبػػيئاكلاةػرضلهػػذدلدر بػؿلفهػػـلدرااػيئجل
دراجلف راال جلضبالليلاـل لةػهلباح ا ػهللػفلباياػياللػفلخػالؿلفدبدالدردرد ػك,لبذرػؾلبيإل يبػكل

ل فلا ي  الدربحثلبدراحقؽللفلبحكلدر ربضلدرلرابطكلبهذهلدرا ي  ا.
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 

لا يمي:ما المعايير التربوية البلزمة لؤللعاب التعميمية؟وينص السؤاؿ األوؿ عمى م 
:لبػػػي طالعل  ػػػعلدمد لدراربػػػبي,لبلرد ةػػػكلولئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة

دردرد يالدر يبقك,لب قدلبرنيال لؿللئلدراربباافلبدرلخابافلبلبضػبعلدردرد ػك,لبد  الػيعللػئل
يئلػػػكللةػػػياارللػػػفلخػػػالؿلد ػػػاخالصلدردرد ػػػيالدم ػػػياذةلبدمعػػػيدالااف,ل ػػػـلبدػػػئلد خااػػػيرل  ػػػعلد

در يبقك,لباـل رضهيل  علدر يدةلدرلحعلافلرالا يؽل  علدرنعؿلدراهيئجلر قيئلك؛لحاثلاػـلد الػيدل
ل(.لل0(للةايرًدلل حؽلردـل)06)
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 
فيػا فػي وينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي: مػا ىػي األلعػاب التعميميػة التػي يجػب توظي

 تنمية التفاعؿ االجتماعي لدا أطفاؿ الرياض في محافظات غزة؟
بػػػي طالعل  ػػػعلدمد لدراربػػػبيلرألرةػػػي للولئلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة:

دراة الاػكلبدردرد ػيالدر ػيبقكلدراػجلاخػصلدرلحػبرلذداػهلر قاػيـلبإ ػدددلدمرةػي لدراة الاػكلدراػجلا ػ ل
لي جلردىلفط يؿلدرراػيضل ػجللحي ظػيالغػزة؛لحاػثلاػـلد ػدددهيلابظا هيل جلاالاكلدرا ي ؿلد  ا

ب ؽلفهددؼللةر اك,لبب ددااك,لبلهيراك,لد الي اك,ل  لاك,للئللرد يةلدراقيطلدرايراك:لل حؽلردػـل
ل(.2)

ل

 طباةكلدرلعيفلبدربائكلدر ازاقاكلر رايض .0

لدمهددؼلد  الي اكلدراجلحدداهيلدربيح كلب ؽلدرلةياار. .2
لدراجل ا ا ردهيلاا اذلعؿلرةبك.درلدةلدرزلااكل .3
لخبيئصلدرط بكلدراليئاكلبدرلرح كلدرةلراك. .4
لابعلدمرةي لدراة الاكلدراجل ا اخدـلرقايسلدمهددؼ. .5
لدرل ابىلدرلةر جلرألهددؼ. .6
لاراا لدمرةي لح  لفهلااهيلبح  لدرةلر.ل .7

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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راق ػػاـلا ػػريلحبػػا كلدرط ػػؿلب  اػػهلاػػـلاق ػػاـلدمرةػػي لدراة الاػػكلح ػػ لدحااػػيجلدراطباػػؽل
لدرة لاكلبدر قي اك,لباطبرللهيرداهلد  الي اكلدرعلفربةكلفد يـ:

دمرةػػػػي لدر قي اػػػػكلدراة الاػػػػك:لباةػػػػدلفانػػػػطكلبطػػػػرؽلاعا ػػػػ للػػػػفلخالرهػػػػيلدرط ػػػػؿلدرلة بلػػػػيالل-0
 ػػػي جلل– ػػػبيؽلدرحػػػربؼلل–بدرلةػػػيرؼلبدرخبػػػردالبدرلهػػػيردالباال ػػػؿل ػػػجلدمرةػػػي ل)دم ػػػدددل

ل(.لللل2داهيلدربيح كلل حؽلردـل)دربراد(لدراجلف 
دمرةي لد  الي اك:لهبلدر ة لدر لي جلدرذيلانيرؾلبهلدمط يؿللئلبةضهـلدربةضلبرهذهل-2

دمرةي لدبداافلبفاظلكللحددةلب  علدمط يؿلد رازدـلبهذهلدرقبداافلف ايالدر ة لبا ادل جلبايال
دمدبدرلل-اةػػػػػيرؼلبيرابػػػػػ اؽدرةالدػػػػػيالد  الي اػػػػػكلباقباػػػػػكل ابػػػػػرلدرحػػػػػبدر,لباال ػػػػػؿل ج)در

لبدم ليا(.ل–دربائلبدرنردالل-د  الي اك
دمرةي لدرلب هك:لاخايرهيلدرلة ـلباحددلدرزليفلبدرلعيف,لبدمدبدا,لبلبضػبعلدر ةػ لباهػدؼل-3

لػػػػفلل-إلع ػػػي لدرط ػػػؿلل ػػػػيهاـلبلهػػػيردا,لبلةػػػػيرؼللةااػػػكلباال ػػػػؿل ػػػجل)درلػػػػدرسلبدمط ػػػيؿ
لدرقيئد(.

لػػػدل  ػػػعلدراحػػػدي,لبدرلاي  ػػػكلعيرلبيراػػػيالبدرل ػػػيبقيا,لبا اػػػدلاةباػػػدلدمرةػػػي لدرااي  ػػػاك:لاةا-4
ل–دمط ػػػػيؿل  ػػػػعلد ابػػػػايعلر قػػػػبدااف,لبباػػػػيال الدػػػػيالد الي اػػػػك,لباال ػػػػؿل)ا ااػػػػرلدرلقي ػػػػدل

لبايدلدر لؾ(.ل–درحابدايال
ل
ل

ل
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 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 
اخػػتبلؼ بػػيف المجمػػوعتيف يػػنص السػػؤاؿ الثالػػث مػػف أسػػئمة الدراسػػة عمػػى: ىػػؿ ىنػػاؾ ل

التجريبية والتي تـ توظيؼ األلعاب التعميمية لتنمية التفاعػؿ االجتمػاعي لػدييا والضػابطة التػي 
 تـ تعميميا بالطريقة التقميدية لدا أطفاؿ الرياض في محافظات غزة؟

 لاب ػػدل ػػربؽلولئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ قامػػت الباحثػػة بصػػياغة الفػػرض الصػػفري التػػالي: 
بافللاب طيالدر يالدرل لب كلدرا راباكلبلاب ػطيالدر ػيالل(α≤0.05)دحبيئاكلذدالد ركل

درل لب كلدرضيبطكل جلابظاؼلدمرةي لدراة الاكلراالاكلدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط ػيؿلدرراػيضل
ل جللحي ظيالغزةل.

لبر احقؽللفلبحكلهذدلدر رضلاـلد اخددـلدخابيرليايلرةاااافلل اق ااف:ل-لللل
ل(لابض لذرؾ.5.ل1يلبدر دبؿل)T. test independent sampleيل

 (5.ل1)الجدوؿ 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوا الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف 

 متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
 المعياري

 مستوا الداللة قيمة "ت"

 الدرجة الكمية
 6.932 47.644 45 تجريبية

5.671 0.01 
 8.355 38.467 45 ضابطة

ل2.00(ل=لα≤0.05(لب ادلل ابىلد ركل)88*دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)
ل2.66(ل=α≤0.01(لب ادلل ابىلد ركل)88**دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)

 سنس:صق تق: ينضح تن سنج ول
دالكليايلدرلح ببكلفعبػرللػفلدالػكليايلدر دبراػكل ػجلدردر ػكلدرع اػكلر بطيدػكل اػدلل ػابىل

(,لبهػػػػذدلاػػػػدؿل  ػػػػعلب ػػػػبدل ػػػػربؽلذدالد رػػػػكلدحبػػػػيئاكلبػػػػافللاب ػػػػطلدر ػػػػيالα≤0.01د رػػػػكل)
درل لب ػػكلدرا راباػػكلبلاب ػػطلدر ػػيالدرل لب ػػكلدرضػػيبطكل ػػجلدربطيدػػك,لببػػذرؾلاػػر ضلدر رضػػاكل

( بػيف متوسػطات α≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية )ؿلدر رضاكلدربدا ك,لدرب راكلباقب
درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػطات درجػػات المجموعػػة الضػػابطة فػػي توظيػػؼ األلعػػػاب 

ربػير لدرل لب ػكللالتعميمية لتنمية التفاعؿ االجتماعي لػدا أطفػاؿ الريػاض فػي محافظػات غػزة
ηدرا راباك,لبإلا يدلح ـلدم رلديلالدربيح كلبح ي للربئلداايلي

ليللبي اخددـلدرلةيدركلدرايراك:ل2
t2 

= η2 
t2 + df 
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يلفلعػػفلدا ػػيدلدالػػكلح ػػي لدالػػكلدراػػجلاةبػػرل ػػفلح ػػـلدراػػأ ارلر براػػيلجلη2ب ػػفلطراػػؽلي
 درلقارحلبي اخددـلدرلةيدركلدرايراك:

 
2   η2 

= D  
1- η2 

ل
ل

ل:لη2,للd(لح ـلعؿللفلدالكلل5.ل2بابض لدر دبؿلدرلر ةجل)
 (5.ل2)جدوؿ 

مقاييس حجـ الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف 
 التأثير

 
ونق  ح:ت  سنة:  أ صحسد:   جدت سدأ قال سنه:تدم سنلسدنقم )س نهد:  سننههقلقدأ( عهدي سنه:تدم 

η( يواح  جت سننأ قال صوسبطأ كٍم تن "5. 3سنن:صع )صط:حأ سنلال ظأ( وسنج ول )
2

" ،  "d ." 

 (5. 3)انجذول 
 " وحجـ التأثير لمدرجة الكمية لمبطاقةd" و "η2قيمة "ت" و "

 حجـ التأثير dقيمة  η2قيمة    قيمة "ت" الميارة
 عبار 1.209 0.268 5.671 الدرجة الكمية

ل

(للففلح ػـلدراػأ ارلعػيفل5.ل3(لااضػ للػفلدر ػدبؿل)5.ل2ببايًال  علدر ػدبؿلدرلر ةػجل)
عبارًدلل جلدردر كلدرع اكلر بطيدك,لبهذدلادؿل  ػعلففلدمرةػي لدراة الاػكلرهػيلعباػرلدم ػرل  ػعلاالاػكل
درا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايضبار ئلدرا  ارل جلذرؾلدرعلالازلدمرةػي لدراة الاػك؛لحاػثل

اهيلال ؿلدرلا ارلدربحادلدرذيلطرفل  علدرل لب كلدرا راباكلدرلخا  كل فلدرب بؼلدراق اداكلدراجلد
اةرضالرهيلدرل لب كلدرضيبطك,لبالعفلدر يعلذرؾلدم رلدرعبارلرليلاالازلبهلدمرةػي لدراة الاػكل

ربددػئللبليرهيللفلفدبدرللاةددة؛لحاثلاقبـلب ػرسلدالػكللدرا ي ػؿلد  الػي جللػفلخػالؿللالل ػاهي
ا ػػػيدل ػػػبلدالقردطػػػجلباػػػاهـ,لباقػػػبـلبا باػػػكلدررغبػػػيالبدرحي ػػػيالبدرلاػػػبؿلرػػػدىلفط ػػػيؿل دمط ػػػيؿ,لبد 

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η2 0.01 0.06 0.14 0.20 
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درراػػػيض,لبيإلضػػػي كلرػػػدبرهيل ػػػجلاالاػػػكلدر ػػػ بعايالدرح ػػػاكلرػػػدىلدمط ػػػيؿ,لبدرةلػػػؿل  ػػػعلابطاػػػدل
درةالديالد  الي اك,لعليلبا رسلردىلدمط يؿلربحلدرااي س,لباةززل قكلدرط ؿلبا  هللفلخػالؿل
ا ي  ػهللػئللػػيلاقػبـلبػهللػػفلانػيطلف اػيالدر ةػػ ؛لحاػثلاةلػؿل  ػػعلع ػرلحػي زلدرخػػبؼل الػيلباػػاهـل
ببافلدرط ؿلبدرلة لكلفضؼلدرعلذرؾلعباهيلا يهـل جلاالاكلدر بدا لدرلةر اكلبدر  ػداكلدرا  ػاك,ل
بد  الي اػػكلبنػػعؿللبينػػرة؛لحاػػثلا ػػي دل  ػػعلاح ػػافلدػػدردالدمط ػػيؿللػػفلخػػالؿلاػػب رل ابػػرل

دإل يرةلبدرلاةك,لبدم بي لفا كلدرذعرل ي دال  علا يحلدرا ربكلببػأ رلعباػر,لبهػذدللػيلدرانباؽ,لبل
(,لبدرد ػػػكلطب ػػػبفل2011(لبدرد ػػػكلدرنػػػاردبيلب بػػػدلدرػػػرحاـل)2004اا ػػػؽللػػػئلدرد ػػػكلفؿللػػػرددل)

ل(.2011)
 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

ؼ  في تنمية التفاعػؿ ىؿ ىناؾ اختبل -ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى: ل
ناث( في محافظات غزة ؟  االجتماعي  لدا اطفاؿ الرياض يعزا لمتغير النوع)ذكور وا 

 لاب ػدل ػربؽلذدالد رػكلببػايغكلدر ػرضلدربػ ريلدراػيرج:للولئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثػة
بافللاب طيالدر يالدرل لب كلدرا راباػكل ػجلابظاػؼلدمرةػي لدراة الاػكلل(α≤0.05)دحبيئاكل

ايث(.  راالاكلدرا ي ؿلد  الي جلردىلفط يؿلدررايضل جللحي ظيالغزةلاةزىلدرعلدرابع)ذعبرلبد 

للللللMann-Whitney Testبر احقػػػػػؽللػػػػػفلبػػػػػحكلهػػػػػذدلدر ػػػػػرضلاػػػػػـلد ػػػػػاخددـلدخابػػػػػير
ل(لابض لاايئجلهذدلدر  دؿ.5.ل4بدر دبؿل)

ل(5. 4دوؿ )الج
 ومستوا الداللة (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

المتوسػػػػط  العدد  
 الحسابي

متوسػػػػػػػػط 
 الرتب

مجمػػػػػػػػػػػػػوع 
مسػػػػػتوا  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة

 المجموع
 501.000 25.050 47.950 20 ا راباكلدايث

209.000 0.939 
غارلددركل
 534.000 21.360 47.400 25 ا راباكلذعبر دحبيئايًل

ل
يلغاػرلددرػكلدحبػيئاًي,لبهػذدلاػدؿل  ػعل ػدـلب ػبدلZ(لففلدالػكلي5.ل4ااض للػفلدر ػدبؿل)

ل. ربؽلاةزىلرلا ارلدرابع
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بالعػػفلدر ػػيعل ػػدـلب ػػبدلدر ػػربؽلبػػافلدر ا ػػافل ػػجلدرل لب ػػكلدرا راباػػكلاحػػبلدمرةػػي ل

بد الي اكلانارؾل اهػيل لاػئلدمط ػيؿلدراة الاكل جلدرقايسلدربةدي؛لرعباهيلب ا كلاة الاكلار اهاكل

لػػػفلعػػػؿلدر ئػػػيالبدم اػػػيسلبدرطبقػػػيا,لباانػػػيبهللاػػػبرهـلبرغبػػػياهـلبحي ػػػياهـل اهػػػي؛لحاػػػثلاابػػػؼل

بيرحاباكلبدا يعلددئرةلدراةيلػؿلدرلةر ػجلبد  الػي ج,لباةلػؿل  ػعلد ػيرةلدرحػبدسلبازاػدللػفل ػرصل

دمط ػػيؿلخيبػػػكل اػػػدلغػػػرسلدرقػػػاـللدرا ي ػػؿل الػػػيلباػػػاهـ,لبيإلضػػػي كلدرػػعلد ػػػكلدر ػػػربؽللدر رداػػػكل اػػػد

درة اػػػي,لباعػػػبافلد ا يهػػػيالبحي ػػػيالدمط ػػػيؿ,لإلبػػػردزلنخبػػػااهـللباأعاػػػدلذبداهػػػـلبدػػػدراهـل  ػػػعلل

اي ًيلانارعبفللةًيل جلهذهلدرحي يا,لب لا راؽلبافلذعػرلفبلفا ػعل دإلبددع,ل  لائلدمط يؿلذعبرًدلبد 

(,لدرد ػكل2011درناردبيلب بدلدرػرحاـل)(,لبدرد كل2004 جلذرؾ,لبهذدلليلفعداهلدرد كلآؿللرددل)

ل(:لبهبلليلاا ؽللئلدردرد كلدرحيراك.2012 بهل اياجلبآخربفل)

ل

ل

ل
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 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 
ينص السػؤاؿ الخػامس مػف أسػئمة الدراسػة عمػى: ىػؿ يوجػد اخػتبلؼ بػيف المجمػوعتيف ل

 ؟مديرة الرياض ؿ االجتماعي مف وجية نظر التجريبية والضابطة في تنمية التفاع
 لاب دل ػربؽلذدالولئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي:

 ػجللب كلدرضػيبطكلبدرل لب ػكلدرا راباػكبافللاب طيالدر يالدرل لل(α≤0.05)د ركلدحبيئاكل
يضل ػجللحي ظػيالغػزةللػفلابظاؼلدمرةي لدراة الاكلراالاكلدرا ي ؿلد  الي جلرػدىلفط ػيؿلدرراػ

 .لدارةلدررايضب هكلاظرل
لبر احقؽللفلبحكلهذدلدر رضلاـلد اخددـلدخابيرليايلرةاااافلل اق ااف-    
 (لابض لذرؾ.5.5يلبدر دبؿل)T. test independent sampleي

 (5.5الجدوؿ )
واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوا الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف المتوسطات 

 متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة 
 مستوا الداللة قيمة "ت" المعياري

 الدرجة الكمية
 11.710 58.089 45 تجريبية

3.908 0.01 
 11.972 48.333 45 ضابطة

ل2.00(ل=لα≤0.05(لب ادلل ابىلد ركل)88*دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)
ل2.66(ل=α≤0.01(لب ادلل ابىلد ركل)88**دالكليايلدر دبراكل ادلدر كلحراكل)

لااض للفلدر دبؿلدر يبؽلفف:
درع اكلرال ابياكل اػدلل ػابىلدالكليايلدرلح ببكلفعبرللفلدالكليايلدر دبراكل جلدردر كل

(,لبهػػػذدلاػػػدؿل  ػػػعلب ػػػبدل ػػػربؽلذدالد رػػػكلدحبػػػيئاكلبػػػافللاب ػػػطيالدر ػػػيالα≤0.01د رػػػكل)
درل لب ػػػػكلدرا راباػػػػكلبلاب ػػػػطيالدر ػػػػيالدرل لب ػػػػكلدرضػػػػيبطكل ػػػػجلد  ػػػػابياك,لببػػػػذرؾلاػػػػر ضل

يف ( بػα≤ 0.05توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية )در رضػاكلدربػ راكلباقبػؿلدر رضػاكلدربدا ػك,ل
متوسطات درجػات المجموعػة الضػابطة  والمجموعػة التجريبيػة  فػي توظيػؼ األلعػاب التعميميػة 

 مديرة الرياضلتنمية التفاعؿ االجتماعي لدا أطفاؿ الرياض في محافظات غزة مف وجية نظر 
لربير لدرل لب كلدرا راباك..

ل
ل
ل
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ηبإلا يدلح ـلدم رلديلالدربيح كلبح ي للربئلداايلي
 (لابض لذرؾ:ل5.ل6بدر دبؿل)ل2

 

ل(5. 6الجدوؿ )
 " وحجـ التأثير لمدرجة الكمية لبلستبانةd" و "η2قيمة "ت" و "

 حجـ التأثير dقيمة  η2قيمة  قيمة "ت" الميارة
 عبار 0.833 0.148 3.908 الدرجة الكمية

ل
عػػيفل(لففلح ػػـلدراػػأ ارل5.ل6(لااضػػ للػػفلدر ػػدبؿل)5.ل2بباػػيًال  ػػعلدر ػػدبؿلدرلر ةػػجل)

,لبهػذدلاػدؿل  ػعلففلدمرةػي لدراة الاػكلف ػرل  ػعلاالاػكلدرا ي ػؿل ػابياكعبارًدلل جلدردر ػكلدرع اػكلرال
 د  الي جلردىلفط يؿلدررايض.

با  رلدربيح كلذرؾلدرعلعبفلمرةي لدراة الاكلرهيلفهلاكلعبارةل جلدرةل ايالدراة الاكللػفل
ةق اػػكلباح ػػافلدرلبهبػػكلدإلبدد اػػكلرػػدىلب هػػكلاظػػرلدرلة لػػيا؛لحاػػثلاةلػػؿل  ػػعلاانػػاطلدرقػػدردالدر

دمط ػػيؿلعلػػي,لبانػػؾلرنػػبعكلابدبػػؿللابػػيدؿلبػػافلدمط ػػيؿلددخػػؿلدربػػؼ,لللػػيلاةلػػؿل  ػػعلع ػػرل
در ربؽلدر رداكلبافلدمط يؿ,لبااظـلدراة ـلب قًيلرقدردالدمط يؿلا ي دهـل  ػعلدرػاة ـ,لبد اعنػيؼل

لةر اػػكلبد  الي اػػك,لبدرقػػدرةلدراةباراػػكلدرةػػيرـلدرػػذيلاةانػػبفل اػػه,لبيإلضػػي كلدرػػعلاالاػػكلدر بداػػ لدر
درلخا  كلرألط يؿ,لبهذدلليل حظاهلدربيح كلبلة ليالدررايضللفلخػالؿلاطباػؽلدرا ربػك,لبهػبللػيل

ل(.2006(,لبدرد كلفببلزدادةل)2005(,لبدرد كلابهيفل)2004اا ؽللئلدرد كلآؿللرددل)
 

ل

ل
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 أواًل: التوصيات 
 دمرةػي لدراة الاػكلدرل ػاخدلكلبيردرد ػكلدرحيراػكل ػجلراػيضللاببجلدربيح كلبضربرةلا ةاػؿ

لدمط يؿلبنعؿل يـ.
 د اليدلدمرةي لدراة الاكلعب ا كلاة الاكلباربباكلبد الي اكل جلدرل ػي الدرخيبػكلباانػئكل

لدرطرؽلدراق اداكل جلل   ياايلدراة الاك.دمط يؿل جلدرل   يالدراة الاكلبدراربباكلبدً للفل

 اب ارلدمدبدالبدرل ا زليا,لبدراقاايالدرحي بباكلدرخيبكلبيمط يؿلدرالزلكل جلدرل   ػيال
 دراة الاكلرال ا يدةللاهيل جلاطباؽلدمرةي لدراة الاكلبرايضلدمط يؿ.

 ا ػػةافلرابظاػػؼللعي ػػأةلباةزاػػزللة لػػيالدرراػػيضلذبدالدمددالدرلالاػػزلبدرلا ػػدد,لبدر ػػبداجل
لعؿل دادلبل احدثل جلارباكلدمط يؿلراحقاؽلدراايئجلدم ضؿلرألط يؿ.

 اقػػداـلبػػردلجلادراباػػكلر لة لػػافلحػػبؿلعا اػػكلابظاػػؼلدر ةػػي لدراة الاػػكل ػػجللخا ػػؼلدرل ػػي ال
 برايضلدمط يؿ.

 ضػػػربرةلدرل ػػػيهلكلبدرلنػػػيرعكلدر ي  ػػػكلرػػػبزدرةلدرارباػػػكلبدراة ػػػاـ,ل ػػػجلد ػػػـلد ػػػاخددـلدمرةػػػي ل
 ة الاكللر قايـلباا اذهيل جلرايضلدمط يؿ.درا

 

 ثانيًا: المقترحات 
 فنعيؿللخا  كللفلدمرةي لبلةر كللدىلـلد ردالفبحيثل  لاكلااايبؿلاقارحلدربيح كلففلاا

 .اأ ارهيل جلاالاكلدرا ي ؿلد  الي ج
 د ردابةضلدردرد يالبدربحبثلدرايراك:ل 

 درد ج.رةي لدراة الاكلبدراحباؿلدردرةالدكلبافلد اخددـلدملد ردالدرد يالابض ل -
 اػدلدمط ػيؿللػفل ػفللرا عاػرراالاػكلبةػضلف ػيرا لدلددـلدمرةي لدراة الاػك ي  اكلد اخ -

ل(.5-6)
درةلؿل  علدديلكلدبردالاطباراكلرلة ليالراػيضلدمط ػيؿلاهػدؼل  ػعلزاػيدةلدرخبػردال -

 .بدرلة بليالدرخيبكلبارباكلدرط ؿلللفلخالؿلدر ة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: المصػػػػادر والكتب العربية
 القرآف الكريـ )تنزيؿ العزيز الحكيـ(.*       
ليلدر زالدمبؿ,لددرلدرةبدة,لد طاببؿ.لالمعجـ الوسيط(لي1989دبردهاـلبآخربفل) -1

يلعابػػكلوتعميمػػو فػػي الروضػػة"الطػػرؽ الخاصػػة بتربيػػة الطفػػؿ (1994دبػػردهاـ,ل بدطػػؼل) -2
 لبر.ل-د ا  ب,لدرقيهرة

 يلددرلدرق ـ,لباربا.الطفولة المبكرة والجديد في رياض األطفاؿ(يل1993فباض,لل عكل) -3

عمػػػـ الػػػنفس االجتمػػػاعي مػػػع اإلشػػػارة إلػػػى مسػػػاىمات عممػػػاء (ي1985دمنػػػبؿ,ل ػػػيدؿل) -4
 ـيللعابكلد ا  بلدرلبراكلدرقيهرة.اإلسبل

" فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ األلعػػاب االجتماعيػػة واأللعػػاب (ل2007فلػػاف,لدالػػيفل) -5
( 6-5الحركيػػة فػػي تنميػػة الميػػارات االجتماعيػػة والميػػارات الحركيػػة ألطفػػاؿ الروضػػة )

 ر يركلدعابردة.سنوات" 

 (ليلرح كلدرط بركلدرلبعرةيلدمعيدالاكلدرةرباكلدربراطيااكلر اة اـلدرةيرج.2010بحرب,ل لاكل) -6

 درا ية.لطبؽل,ددر1 ط"الصحيح الجامعيل (2002)د لي اؿلبفلدربخيري,لحلد -7

 ػػجللفاعميػػة برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة ميػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعي(ليل2002بخػػش,ل ػػزةل) -8
خ ضلدر  بؾلدرةدبداجلردىلدمط يؿلدرابحداافيل  كلدرة بـلدراربباػك,لدرةػددلدمبؿ,ل يلةػكل

 دطر.ل
 .دمردفددرلدرل ارةلر انرلبدرابزائ,يلاألطفاؿمدخؿ إلى رياض (ليل2010بدر,ل هيـل) -9

يلددرلدر ردػػيف,لالميّسػػر فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي(ليل1987ب قػػاس,لفحلػػدلبلر ػػج,لاب اػػؽل) -10
 دمردف.

يلل  ػػكلدراطػػبارلدراربػػبيل,علاأللعػػاب مػػف أجػػؿ العمػػيـ والتفكيػػر(يل2011درب بنػػج,لز الػػك) -11
62. 

,للطبةػػكلل5,لج/2ط" سػػنف الترمػػذي" (1975درارلػػذي,للحلػػدلبػػفل ا ػػعلبػػفلدرضػػحيؾل)ل -12
 لبر.ل–لبط علدربيبجلدرح بجل

ليددرلدرل ارةلر انػرلبدرابزاػئ,لسيكولوجية التنشئة االجتماعية(لي1998فببل يدب,لبير ل) -13
  ليف,لدمردف.
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ددرلدر قي ػػػػػػػكلر انػػػػػػػرل,1طل" عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس االجتمػػػػػػػاعي"(ل2004 ػػػػػػػيبر,ل ػػػػػػػبدالباػػػػػػػج) -14
 بدرابزائ, ليف.

لػػيلدبػػؿلدرلدر ػػكل"اسػػتخداـ مسػػرح العػػرائس فػػي اكسػػاب أطفػػاؿ (ل2010در بػػري,لف ػػليال) -15
بةػػػضلدر ػػػ بعايالد  الي اػػػكلد ا يباػػػكليلل  ػػػكلدرد ػػػيالدرط برػػػك,للةهػػػدلدردرد ػػػيالدرة اػػػيل

 ر ط برك,ل يلةكل افلنلس,للبر.
يلددرللالطفؿ والمعب مدخؿ نظرية وتطبيقات تربوية(لي1989در ردح,لعليؿلبلحلد,ل يئزةل) -16

 رباكلدرةربجلردبؿلدرخ اج,در ةبداك.درانر,للعابكلدرا

يلالتربيػػة بالقصػػة  فػػي اإلسػػبلـ وتطبيقاتيػػا فػػي ريػػاض األطفػػاؿ(ليل2008در  ػػري,لهاػػيا) -17
 .رسالةماجستير,جامعةأمالقرى,كليةالتربية,مكةالمكرمة,المملكةالعربيةالسعودية

واألسػاليب المسػتخدمة فػي واقػع بيئػة ألعػاب األطفػاؿ وأدواتيػا (ي2012 لاةيفلبآخربفل) -18
يلل اكللتنفيذىا مف وجية نظر المعممات المشرفات في رياض األطفاؿ في محافظة عماف

لدإلا يااكلبد  الي اك,درلج/  ,دمردف.1,عل17ر بحبثلبدردرد يا,ل    كلدرة ـب
أثػػر توظيػػؼ األلعػػاب التربويػػة فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات المغػػة (لي2005ح ػػيزي,لفالػػفل) -19

ر ػػػيركللي  ػػػاارل,ع اػػػكلدرارباػػػك,لدر يلةػػػكللتبلميػػػذ الصػػػؼ األوؿ األساسػػػي" العربيػػػة لػػػدا
 .دإل اللاك,لغزة

,ل20يلر ػػيركلدرخ ػػاجلدرةربػػج,علدور الحضػػانة وريػػاض األطفػػاؿ(لي1991ح ػػيف,للحلػػدل) -20
 در اكلدر يبةك,لدررايض,لدر ةبداك.

 يؽلغزة.آ ل,دراينر"دليؿ الباحث في تنظيـ وتوضيح البحث العممي "(ل2006ح س,لددبدل) -21

 لبر.ل-لعابكلد ا  ب,لدرقيهرةيلالتفاعؿ االجتماعي(ي1996ح لج,للاارةلل) -22

,ليددرلدرلاػيهجلر انػرلبدرابزاػئالمعػب اسػتراتيجيات تعمػيـ حديثػة(ليل2010درخ يؼ,لدالػيفل) -23
 . دة,لدرلل عكلدرةرباكلدر ةبداك

" أثر استخداـ الػتعمـ النشػط فػي تنميػة بعػض مفػاىيـ عمػـو الحيػاة  (2011خ ؼ,لفلؿل) -24
واألرض والفضػػاء لطفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي ضػػوء المعػػايير القوميػػة لريػػاض األطفػػاؿ" 

لدراربباك,لدرةددلدمبؿ,ل لهبراكللبرلدرةرباك.  ر يركللي  اار,لل  كلدرة ـب
تعميميػة وتعمػيـ األقػراف والػدمج استخداـ اسػتراتيجيتي األلعػاب ال(لي2005خ اؿ,ل ايايال) -25

بينيمػػا فػػي تعمػػيـ مفػػاىيـ االسػػتماع والتػػذوؽ الموسػػيقي لػػدا األطفػػاؿ المتخمفػػيف عقميػػًا 
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يلر ػػػيركللي  ػػػاار,لع اػػػكلدرارباػػػكل,ل يلةػػػكل ػػػافلنػػػلسل,ل لهبراػػػكللبػػػرلالقػػػابميف لمػػػتعمـ
 درةرباك.

يػػػػة لمطػػػػبلب فاعميػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح لزيػػػػادة الكفػػػػاءة االجتماع(لي2008درػػػػددد,للػػػػربدفل) -26
يلر يركللي  اار,لع اػكلدرارباػك,لدر يلةػكلدإل ػاللاك,لالخجوليف في مرحمة التعميـ األساسي

 ,ل   طاف.غزة

دراسة تقويميو لجودة التعميـ فػي ريػاض األطفػاؿ بمحافظػات (ليل2007فببلددكلبآخربفل) -27
    طاف.,ل2ارةددل,ل15ج/,لل  كلار يلةكلاإل اللاكل)    كلاردرا يتلاإلا يااك(لارلغزة

,لعابػػكلدرل الػػئلدرةربػػجلر انػػرلبدرابزاػػئ,ل1ي,لطلالمعػػب والطفولػػة(ليل2008رباػػئ,لهػػيديل) -28
 .دمردف

لػفللاسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ بالمعػب المنفػذة(يل2001فببلراي,للحلدلباػر س,لحلػدي) -29
خػػالؿلدرحي ػػب ل ػػجلدعا ػػي لط بػػكلدربػػؼلدر ػػيدسلدم ي ػػجلرلهػػيردالدرةل اػػيالدرح ػػيباكلل

لدراربباكلدر يلةكلدمردااكلل  دلدمربئيلع   .ل1,لدرةددل28اكلدرة ـب
"أثػػر اسػػتخداـ األلعػاب التعميميػػة فػػي تػػدريس الرياضػػيات عمػػى (ل2006فبػبلزداػػدة,لاي ػرل) -30

تنمية التفكير اإلبداعي لدا تبلميذ الصؼ السادس مف التعمػيـ األساسػي بمحافظػة غػزة" 
   طاف.ر يركللي  اارلغارللانبرة,ل يلةكلدمزهر,لغزة,ل 

 , يرـلدرعا ,درقيهرة,للبر.ل5يلط"عمـ النفس االجتماعي(ل2000زهردف,لحيلدل) -31

 , يرـلدرعا ,لدرقيهرةل,لبر.4يلطلعمـ النفس االجتماعي(ليل1984زهردف,لحيلدل) -32

  يرـلدرعا ل,درقيهرة,لبر.6يلطعمـ النفس االجتماعي(لي2003زهردف,لحيلدل) -33

الحديثػػة فػػي لعػػب األطفػػاؿ عمػػى تنميػػة التفكيػػر "أثػػر التكنولوجيػػا (ل2000 ػػرج,لفنػػرؼل) -34
ر ػيركلدعاػبردة,لل  ػكل ػيرـلدرارباػك,لدرةػددلدر ػياج,للاالبتكاري لدا أطفاؿ مػا قبػؿ المدرسػة "

 .در اكلدمبرعل,ل يلةكلدرزديزاؽ

لبرنػػػامج تػػػدريب الكترونػػػي مقتػػػرح لتنميػػػة ميػػػارات توظيػػػؼ(ليل2011در ػػػةداج,للحلػػػدل) -35
اػػػالرػػػدىللة لػػػجلدربػػػ حكلدمبراػػػكلير ػػػيركلدعاػػػبردة,لدر لةاػػػكلدمرةػػػي لدراة الاػػػكل بػػػرلد اارل

 درةرباكلراعابرب ايلدرارباك,لع اكلدرلة لاف,ل يلةكلدرل ؾل ةبد,لدرلل عكلدرةرباكلدر ةبداك.

بردهاـ,ل بارل) -36 "دور األـ والسموؾ االستيبللي لمعب واأللعاب وأثره (ل2010 ةاد,ل  بىلبد 
 .17,ل يلةكلدرلاببرة,لعبحبثلدرارباكلدراب اكيلل  كللعمى النضج االجتماعي لؤلطفاؿ
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يلدرلداراػػكلدرةيلػػكلر ر ياػػكلمفيػػـو التفاعػػؿ االجتمػػاعي إلػػى("مػػدخؿ 2011در ػػ طياج,ل ياػػد) -37
 د  الي اك,لبزدرةلدراالاكلد  الي اكل,درلل عكلدرةرباكلدر ةبداك.

أثػػػر توظيػػػؼ األلعػػػاب التعميميػػػة فػػػي التمييػػػز بػػػيف الحػػػروؼ يلل(2010 ػػػ با,ل ػػػيافل) -38
يللي  ػاار,لدر يلةػكلشكبًل المختمفة نطقًا لػدا تبلميػذ الصػؼ الثػاني األساسػي المتشابية
 .دإل اللاك

فاعميػػػة اسػػػتخداـ أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف المعػػػب فػػػي تعػػػديؿ بعػػػض (لي2001در ػػػاد,لخيرػػػدل) -39
 .1,لـلل3بدراالاكل,علليلل  كلدرط بركلاضطرابات السموؾ لدا طفؿ الروضة

,ل1يلطلااللكترونية في عصر العولمة ماليا وما عمييػا األلعاب(لي2008درنحربري,للهػي) -40
 ددرلدرل ارةلر انرلبدرابزائ,ل ليف,لدمردف.

ي,لددرليػػػػػاض األطفػػػػػاؿر التربيػػػػػة االجتماعيػػػػػة والدينيػػػػػة فػػػػػي (لي2008نػػػػػراؼ,لدر ػػػػػادل) -41
 .درل ارة, ليف,لدمردف

 فاعميػػػة العػػػبلج بالمعػػػب فػػػي تنميػػػة المغػػػة لػػػدي األطفػػػاؿ(لي2010فبػػػبلنػػػةبيف,لنػػػاليال) -42
 .,غزة,ل   طافرلغارللانبرة,لدر يلةكلدإل اللاكر يركللي  ااالمضطربيف لغويًا "

( سنوات  ين  6-4)دور المعػب فػي تربيػة طفػؿ مػا قبػؿ المدرسػة (لي2002نةا,ل زةليل) -43

 .   طاف, غزة,,ل يلةكلدمزهرر يركللي  اار,لع اكلدرارباكرياض أطفال محايظة غزة" 

يدرلػػ الرلالجػػودة المعتمػػدة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاليمعػػايير (ي2007)لفبػػبلنػػةر,لهاػػد -44
در ػػيدسلرةلػػددالع اػػكلدآلدد ل ػػجلدر يلةػػيالدرةرباػػكل ػػجل يلةػػكلدر ايف,اػػدبةلحػػبؿلضػػليفل

 ,ربايف,لطردب س.22/4/2007-21 بدةلدراة ـلبد  اليدلدمعيدالجل,در ارةل
ر انػػػرلبدرابزاػػػػئ,ليلددرلبػػػ يالالتنشػػػػئة االجتماعيػػػة لمطفػػػػؿ(لي2001بآخػػػربفل)ل,درنػػػايبي -45

ل ليف,لدمردف.
لعابػػػػػػكلدرردئػػػػػػدللسػػػػػػيكولوجية الطفولػػػػػػة "(لي1989درنػػػػػػاطج,لردنػػػػػػدلبفبػػػػػػبل ػػػػػػاااك,ل ػػػػػػبدةل) -46

 .دمردفدرة لاك,
فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي فػػي تنميػػة ميػػارة (يل2011درنػػاردبي,للػػراـلب بػػدلدرػػرحاـ,ل احػػجل) -47

المػػدمجات فػػي المػػدارس  تكػػويف األصػػدقاء لتحسػػيف التفاعػػؿ االجتمػػاعي بػػيف التمميػػذات
لدراربباكلبدرا  اك,لدربحرافل12ل  دلالحكومية بمممكة البحريف "   .ل  كلدرة ـب

برنػػػامج مقتػػػرح لتنميػػػة القػػػيـ األخبلقيػػػة لػػػدا أطفػػػاؿ الريػػػاض (لي2001بػػػير ,ل ياػػػدةل) -48
 يلر يركلدعابرده,ل يلةكل افلنلس,لبر.لبمحافظة غزة
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جماعة لتنمية التفاعؿ االجتمػاعي بػيف فاعمية برنامج خدمة ال (ي2011طب بف,لح ػيـل) -49
ل  ػكلدرد ػيالدرط برػكلرلهػيردالاألطفاؿ العادييف واألطفاؿ المعاقيف عقميًا لمقبميف لمتعمـ " 

 د  الي اك.
يلددرلدراػػػػيزبريلدرة لاػػػػكلر انػػػػرللطفػػػػؿ الروضػػػػة(ليل2008 ػػػػيلر,لطػػػػيرؽلبلحلػػػػد,لرباػػػػئل) -50

 بدرابزائل, ليف,لدمردف.

يلددرلدرعا لدرحدا ػكل,للمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـا(لي1958 بدلدربيدج,للحلدل) -51
 درقيهرة.

يددرلبدئػؿلر انػرللسيكولوجية المعب وأثرىا فػي تعمػـ األطفػاؿ(ليل2004 بدلدرهيدي,لاباؿل) -52
 .لبر,1,طل

 ,لبر.ل1يلطلرياض األطفاؿ(ي1980 دس,ل بدلدررحاـلبلب  , دايفل) -53

لالعمميػػػة فػػػي تنميػػػة قػػػدرات التفكيػػػرفاعميػػػة بعػػػض األنشػػػطة (ليل2008 ػػػزبز,لهااػػػدةل) -54
فط يؿلدرربضكل جللدااكللعكلدرلعرلكيلر يركللي  اار,ل يلةكلفـلد اعيريلردىل ااكللفل

 درقرى,لدرلل عكلدرةرباكلدر ةبداك.

,للعابكلل1يلطمناىج رياض األطفاؿ رؤية معاصرة(يل2009درة يؼ,ل ليؿ,لرطا ك,لردئدل) -55
 ف.درل الئلدرةربجلر انرلبدرابزائ,د رد

الوسائؿ والتكنولوجيا في التعميـ بيف اإلطػار الفمسػفي واإلطػار (ليل2003  قبؿ,للحلػدل) -56
 .   طاف, غزة,لعابكلآ يؽل,1طالتطبيقي" 

يلل  ػػػكلدرط برػػػكلل(" أطفالنػػػا والمعػػػب فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة المبكػػػرة2003درةطػػير,للحلػػػدل) -57
 .12,عبدراالاكل

لشػػػبكة عبلقػػػتيـ االجتماعيػػػة دراسػػػة وصػػػفية  األطفػػػاؿ إدراؾ(ليل2001 طاػػػك,ل ػػػلاحكل) -58
 يلر يركللي  اار,للةهدلدردرد يالدرة اي,ل يلةكل افلنلس,للبر.لمقارنة

فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ األلعػػاب التربويػػة فػػي إكسػػاب (لي2010 طاػػك,ل  ػػجل) -59
يل  ػػكلدر لةاػػكلدراربباػػكل(سػػنوات 6-5بعػػض المفػػاىيـ الجغرافيػػة لػػدا أطفػػاؿ الروضػػة )

 ,للبر.37 يالد  الي اكل,علر درد

"تنميػػة بعػػض ميػػارات الحػػس العػػددي لػػدا األطفػػاؿ باسػػتخداـ (ل2012 طا ػػج,لزااػػ ل) -60
 ,دمردف.2,لدرةددل14 رشلر بحبثلبدردرد يال,لدرلج/لاأللعاب التعميمية "
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 يللعابكلدرر يركلدرحدا ك,ل ليف,لدمردف.اإلسبلـتربية األوالد في (لي1990 ق ك,للحلدل) -61
أثر برنامج باأللعاب التعميميػة لتنميػة بعػض ميػارات القػراءة (ليل2009فببل عر,للحلدل) -62

يلر ػػيركللي  ػػاار,للػػدا تبلميػػذ الصػػؼ السػػادس األساسػػي بمػػدارس خػػانيونس اإلبداعيػػة
 در يلةكلدإل اللاك,لغزة,   طاف.

ؼ مدا اسػتخداـ الػرحبلت فػي التربيػة البلنظاميػة لتحقيػؽ األىػدا(يل2004 الـ,ل ليؿل) -63
أكتةةوبر,6,كليةةةالتربيةةة,جامعةةةيل  ػػكلدرقػػرداةلبدرلةر ػػكللالتربويػػة فػػي ريػػاض األطفػػاؿ

 جمهوريةمصرالعربية.
رػػػػػدىلطػػػػػال لدر يلةػػػػػكللمقيػػػػػاس التفاعػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي(لي2010  ػػػػػجل,للحلػػػػػدلدراػػػػػببجل) -64

 درلبهببافي

,لددرل2يلطوسػػػائؿ االتصػػػاؿ وتكنولوجيػػػا التعمػػػيـ (2003  اػػيف,لربحػػػجلبدرػػػدبس,للحلػػػدل) -65
 دمردف.-ب يلر انرلبدرابزائ,ل ليفل

,لددرلدر عػرل1يطالمعب عند األطفػاؿ األسػس النظريػة والتطبيقيػة(لي2002درةاياج,لحايفل) -66
 .دمردفر طبي كلبدرانرل, ليف,

(لي ي  اػػكلدرةػػالجلبػػير فل ػػجلاالاػػكللهػػيردالدرا ي ػػؿلد  الػػي جلرػػدىل2012 ػػبددلبدربئػػبيل) -67
 دمردف.بحدليلر يركل  لاك,ل ليف,لافط يؿلدر

يدرلػ الرللنمػوذج فػي ضػبط معػايير الجػودة فػي التعمػيـ األكػاديمي(لي2007 بدة,لخ اؿل) -68
در ػػيدسلرةلػػددالع اػػكلدآلدد ل ػػجلدر يلةػػيالدرةرباػػكل ػػجل يلةػػكلدر ايف,اػػدبةلحػػبؿلضػػليفل

 ,لربايف,لطردب س.22/4/2007-21 بدةلدراة ـلبد  اليدلدمعيدالجل,در ارةل
برنامج قائـ عمػى األلعػاب التعميميػة فػي تنميػة ميػارات فاعمية (ليل2010 بؼ,ل اهيفل) -69

ر يركلدعابردهل,ع اكلدرارباػك,ل"  القراءة والكتابة لتبلميذ المرحمة االبتدائية المتخمفيف سمعياً 
 . يلةكلدرلاببرة, لهبراكللبرلدرةرباك

 .ياالتصاؿ اإلنساني مف النظرية إلى التطبيؽ(ليل2005اضيؿل)فببل ايش,ل -70

 .124,ع/التربيةيلل  كدور المعب في التربية(لي2007در ايحل)لدرةا بي,ل بد -71

المعػػب وتربيػػة األطفػػاؿ لممعممػػات فػػي الروضػػة (ي2010در راػػر,لفحلػػدلبدرابدا ػػك,لفداػػ ل) -72
 ,للعابكلدر يلةكل,د ردالر انرلبدرابزائل,لدمردف.1يلطواآلباء واألميات في المنزؿ

 يلدرقيهرة.معجـ مقاييس المغة (لي1972 يرس,لفببلدرح فلفحلدل) -73
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يللبنػػػاء وتقنػػػيف مقيػػػاس التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي المصػػػور لؤلطفػػػاؿ(ليل2007 ػػػردج,لنػػػاراف) -74
 ,لل  كلدإلرنيدلدرا  ج,ل يلةكل افلنلس.21ع

" برنامج تدريبي مقترح لتنمية السػموؾ الػديمقراطي وسػموؾ التفاعػؿ (ل2000 رج,لدرهػيـل) -75
ل  ػػكلريس مػػادة الفمسػػفة بالمرحمػػة الثانويػػة " االجتمػػاعي داخػػؿ حجػػرة الدراسػػة عنػػد تػػد

 .2درارباك,ل يلةكلدرقيهرة,لدرةددلدمبؿ,لط
لالقصػػة إسػػتراتيجيتيأثػػر اسػػتخداـ وحػػدة تعميميػػة تقػػـو عمػػى (لي2001 رلػػيبي,للحلػػدل) -76

رػػػدىلفط ػػػيؿلدرربضػػػكيلل  ػػػكلدرد ػػػيالاربباػػػكللدإلبػػػدد جبرةػػػ لدمدبدرل ػػػجلاالاػػػكلدرا عاػػػرل
 ,لدرةددلدرردبئ.بد الي اك,لدرل  دلدر يبئ

,لددرلدحاػػيالل2يلج/لسػػنف ابػػف ماجػػودرقزبااػػج,لدبػػفللي ػػكلفبػػبل بػػدلدللحلػػدلبػػفلازاػػدليل -77
لدرعا لدرةرباك.

يل  ػػػكلل ػػػاقبؿلالطفػػػؿ تنشػػػئتو وحاجاتػػػو(لي1996داػػػيبي,لهػػػدىلبلحلػػػدل ػػػيدؿل بػػػدلدل) -78
 ,ل,لبر.5درحاية,لعل

فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة األلعػػػاب التربويػػػة (ي2007داػػػداؿ,للحلػػػدلببػػػدبي,للحلػػػدلرلضػػػيف.ل) -79
 يلددرلدر عر, ليف.المبكرة

  ػػػعلاحبػػػاؿلط بػػػكللأثػػػر طريقتػػػي الػػػتعمـ باالكتشػػػاؼ الموجػػػو(ليل0997ع ػػػب ,ل احػػػجل) -08
دربػػػؼلدرةينػػػرل ػػػجللػػػيدةلدراحػػػبليلر ػػػيركللي  ػػػاارلغاػػػرللانػػػبرة,لع اػػػكلدرارباػػػك,لدر يلةػػػكل

 دإل اللاك,لغزة.

,ددرلدر عػػػرل3يل,طجية المعػػػب" سػػػيكولو (ل1998در بيباػػػدي,ل بػػػدلدرعػػػراـ,لبخالا ػػػكل,  ػػػيؼل) -81
 .دمردفر طبي كلبدرانرلبدرابزائ, ليف,ل

 يرـلدرعا ل" مناىج الصـ التخطيط والبناء والتنفيذ "(1999در قياج,لفحلدلبدرقرنج,لفلار) -82
 ,لدرقيهرة.1,لط

" فاعميػػة اسػػتخداـ األنشػػطة العمميػػة فػػي تنميػػة الخيػػاؿ العممػػي  (2012لحلػػد,ل يطلػػكل) -83
 ,ل يلةكلدايةلدر باس. يركللي  اار,لع اكلدرارباكبمرحمة رياض األطفاؿ " ر

يلل  ػػػػػػكلنػػػػػػئبفلدور ريػػػػػػاض األطفػػػػػػاؿ فػػػػػػي تنشػػػػػػئة الطفػػػػػػؿ (ي1986درلػػػػػػد ئ,لاػػػػػػبرةل) -84
 .11ك,عد الي ا
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الحركيػػة واأللعػػاب االجتماعيػػة " أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج باأللعػػاب (2004آؿللػػردد,لابػػردسل) -85
 ػػابدالل(6 -5والمختمطػػة فػػي تنميػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي لػػدا أطفػػاؿ الريػػاض بعمػػر)

 ,ع اكلدرارباكل,درلببؿ,درةردؽ.رسالةدكتوراة,جامعةالموصل,ي
سػػػيكولوجية المعػػػب فػػػي مرحمػػػة الطفولػػػة المبكػػػرة ومرحمػػػة (يل1987لػػػرددف,لا ػػػـلدرػػػدافل) -86

  يلةكلب ددد.–لطبب يالع اكلدرارباكلر باياللالحضانة ورياض األطفاؿ"

لالتفاعػػؿ االجتمػػاعي عػػف طريػػؽ المعػػب(يل2002درلر ػػج,لف ػػليالب بػػدلدرلقبػػبد,لفلػػياجل) -87
ردىلدمط يؿلدرلع ب افلبدرلببرافل جللرح كلليلدبؿلدرلدر ك,لبافلدرانخاصلبدراح افي,ل

 رؽ.,للعابكلزهردالدرن26,لدرةددل2ل  كلع اكلدرارباكلب  ـلدرا س,لج
أثػػػر اسػػػتخداـ لعػػػب األدوار فػػػي اكتسػػػاب القػػػيـ االجتماعيػػػة (ليل2010درلبػػػري,لدااػػػيل) -88

المتضمنة في محتوا كتػاب لغتنػا الجميمػة لطمبػة الصػؼ الرابػع األساسػي فػي محافظػات 
 ر يركللي  اار,لدر يلةكلدإل اللاك,لغزة,ل   طاف.لغزة "

يلل  ػدليؼ المالي ألطفاؿ الروضةدور األلعاب التعميمية في التثق(ليل2011درلاار,لرادةل) -89
 .درد يال رباكل جلدرارباكلب  ـلدرا س,ل لهبراكللبرلدرةرباك3,لعل5

لأثػػػػر جػػػػنس الطالػػػػب وصػػػػفو الدراسػػػػي فػػػػي التكيػػػػؼ(ليل2007لػػػػبلاج,ل بػػػػدلدر طاػػػػؼل) -90
يلل  كلداحيدلدر يلةكللدمردفد  الي جلدرلدر جلردىل ااكللفلط بكلدرلرح كلدر ياباكل جل

 ,لدمردف.2,لدرةددل9ب  ـلدرا س,لدرل  دللدرةرباكلر ارباك

دور مديرات ريػاض األطفػاؿ كمشػرفات مقيمػات فػي تحسػيف أداء (لي2009ابهيف,لفحلدل) -91
ير ػػػيركللي  ػػػاار,لع اػػػكلدرارباػػػك,لدر يلةػػػكلالمعممػػػات وسػػػبؿ تطويرىػػػا فػػػي محافظػػػات غػػػزة

 دإل اللاكلب زة.
التفاعػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدا فاعميػػػة اإلرشػػػاد بالمعػػب فػػػي تنميػػػة (ليل2005ابهػػيف,لبداةػػكل) -92

يلر ػػيركلدعاػػبردهل,لل  ػػكلدإلرنػػيدلدرا  ػػجل,للألطفػػاؿ الصػػـ المػػدمجيف مػػع أقػػرانيـ العػػادييف
 لبر.,ل يلةكل افلنلسل,19ع

يلمفػاىيـ ومصػطمحات فػي العمػـو التربويػة(ليل2008ابدؼ,ل ليرةلبدرةدا ج,ل بػدلدر ػالـل) -93
 ,لددرلدرل ارةلر انرلبدرابزائ,ل ّليف.1ط

 ي,لددرلحااف,لدمردف,ل ليف.لسيكولوجية المعب(يل2003درهاددبي,ل  عل) -94

, ,لددرلدرنػػػربؽلر انػػػرلبدرابزاػػػئ3يلط"مقدمػػػة فػػػي عمػػػـ الػػػنفس(ل2003درػػػبد ج,لردضػػػجل) -95
 دمردف.
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 –األسػػموب اإلبػػداعي فػػي تعمػػيـ طفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة أسسػػو (لي2010درااػػاـ,ل زبػػزةل) -96
 ,للعابػػػػكلدر ػػػػالحلر انػػػػرلبدرابزاػػػػئ,2درابزاػػػػئ,لطيلعابػػػػكلدر ػػػػالحلر انػػػػرلبللمياراتػػػػو مجاالتػػػػو

 الكويت.

 ثػػانيػػػػػًا: المػواقع اإللكترونية

 http://forum.stop55.com/305108.htmlلللللللللللللللللللللللللللللاادايال اب  -97

 http://ejtema3e.com/?start=5للللللللللبدئلد الي جلد.للبربدلدرطا للللللللللللل -98

 (2013لبدئلل الةج) -99

20accsess-http://www.mojtamai.com/books/component/k2/item/1372%20 

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822لللللللللللللللللللل ضا كل ر ياد.ل -088

 لااداياللنعيةلابرلابباكل رباك -101
http://mashkanoor.com/vb/showthread.php?p=286665 

 

 ثػػػالثػػػػًا: المػراجػػػع األجػػػػػنبية

102- Lim, Eun MeeInternational Journal of Computer-Supported 

Collaborative Learning,Sep 2012, Journal Articles; Reports – 

Research. 
 

103- Marget cooney (2000)" socialization and play in kindergarten' . 

http:// www.coe.uga. Edu / quig /proceedings/Quig95 
 

104- Marilyn lopes (2000)" social and emotional development of five 

and six yearolds" http:/ www.nncc.org/child.dev/suc.em 
ot.dev.5y6y.ftml. 

 

105- Phillip Cermaine- joan(1998)"the Role of- play in the 

development.ofsocial competence of At- Risk preschoolers " An 

observational study . dissertation abstracts 

international,vo9b.o5170. 
 

106- Holmes,RobynM,PUB.DATE,September1990,SOURCE,Education;

Fall90,Vol.111Issue1,p82,SOURCE,TYPE,AcademicJournal,DOC. 

TYPE,Article. 
 

 

ل

http://forum.stop55.com/305108.html
http://ejtema3e.com/?start=5
http://www.mojtamai.com/books/component/k2/item/1372%20-20accsess
http://www.mojtamai.com/books/component/k2/item/1372%20-20accsess
http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822
http://mashkanoor.com/vb/showthread.php?p=286665
http://mashkanoor.com/vb/showthread.php?p=286665
http://www.coe.uga/
http://www.nncc.org/child.dev/suc.em%20ot.dev.5y6y.ftml
http://www.nncc.org/child.dev/suc.em%20ot.dev.5y6y.ftml


-96- 
 

 

 

 

 

 املــــــالحــــــق
 

 ( 1ممحؽ رقـ :)لدراة الاكلرألرةي لدراربباكلدرلةياارلديئلك

 ( 2ممحؽ رقـ :)لبطيدكلببؼلدمرةي لدراة الاك

 ( 3ممحؽ رقـ :)لبطيدكلدرلالحظك

 ( 4ممحؽ رقـ :) ل ابياكد

 ( 5ممحؽ رقـ:)ف ليالدر يدةلدرلحعلافل 

 ( 6ممحؽ رقـ :)خطي لا هاؿللهلك 














-97- 
 

 ( 1ممحؽ رقـ) 

 قائمة المعايير التربوية لؤللعاب التعميمية

 المعايير رقـ

درب يطكلب دـلدراةقاد,لبف لاط علدمربدفلدراجلدخاارال  علدم عيرلدم ي اكلب  علدرهدؼل 1
 لفلد اخددلهي.

ففلاعبفلفدبدالدر ة للاي بكلرل ابىلاضجلدرط ؿلدربداجلبدرحرعجلبد ا ةيرجلبدرةق جل 2
 بد  الي ج.

  اقردرلر ط ؿ.اب ارل ايبرلدمليفلبدر اللكلبذرؾلحاعلااحقؽل ابرلد طلئايفلبد  3
 ففلاعبفلح ـلدمددةلبنع هيللاي بًيلراطبرلالبلدرط ؿ. 4
رعلد  اطالعللد  اخددـلبقدرلدم عيرل  ا يرةففلاعبفلدمددةللاةددةل 5 لاؿلدرط ؿلر ة لبد 

بدد ه.  بد عانيؼ,لبا هـل جلدطالؽلخايرهلب جلاالاكلدباعيرهلبد 
 درلر بةللاهيلب قًيلرلرح كلدرط بركلدرةلراك.ففلاحقؽلدمهددؼلدراة الاكلدراربباكل 6
ففلاعبفل ذدبكلر ط ؿللفلدرايحاكلدر ليراكل ال ؿل ابرلدرانباؽلب ذ لد اابيهلبد  يرةل 7

 دهاليـلدرط ؿلب ضبرهلبانبدهلبدباهي هلر ة لبهي.
 ففلاةبرل فل قي كلدربائكلدراجلاةاشل اهيلدرط ؿلباقيرادهي. 8
 بدحدلببأع رللفلطراقكللبارد جلدر ربؽلدر رداك.لففلا اخدـلمع رللفلغرض 9

 ا ي دل  علاالاكل ضالالدرط ؿلبا زرهي. 10
 ا ي دلدرط ؿل  علاالاكلبةضلدرلهيردالدم ي اك. 11
 ا ي دلدرط ؿل  علد  اليدل  علا  هلبد  اقالؿل جل ل ه. 12
 د  الي ج.لا ي دلدرط ؿل  علدرةلؿلبدرللير كلدر رداكلبدر لي اكلبدرا ي ؿ 13

درقيب اكلر ايحكلبحاثلاح ظل جللعيفلا هؿل  علدرط ؿلاايبره,لرذدلا  لففلاةطعلدرط ؿل 14
  ربكلر ة لعؿلدمبديا,لعليلا  لففلاعبفلدمرةي للايحكلر لائلدمط يؿ.

اب رل ابرلدر اللكلبدمليفلحاثلاةابرللفلفهـللةياارلدخاايرلدر ةبك,لرذدلااب جل حصل 15
بدراأعدللفلفاهلراسل  علدرط ؿلففلا عهيلدرعلف زدالب ارةلديب كلر لضغللبدرب ئ,لدر ةبكل

 با ا لدمرةي لذدالدمطردؼلدرحيدة.
 دباكللاااكلبااحلؿلر اردالطبا كلحاثلا اخدلهيل ددلعبارللفلدمط يؿلبيررايض. 16

ل
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 ( 2ممحؽ رقـ) 

 
 غػزة                                 -الجامعة اإلسبلمية

 عػػمادة الدراسػات العميػػػػػػػػا 
 كمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المناىج وأسػاليب تدريس

 

 لتنمية التفاعؿ االجتماعي المستخدمة األلعاب التعميمية الموضوع: تحكيـ

 

 تلدكتار...................................................................... حفظه هللاتلسيد / 

 
 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو

ل

لدربيح ػػك/ل بإ ػػدددلدرد ػػكلرااػػؿلدر ػػكلدرلي  ػػاارل ػػجلدرلاػػيهجللسػػميرة سػػميماف الحػػافياقػػـب
لبطرؽلدرادراسلاحلؿل ابدف:ل

ل

"أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتمػاعي لػدا أطفػاؿ الريػاض فػي محافظػة          
لغزة"

لذرؾلد دددلديئلكلببةضلدمرةي لدراة الاكلراالاكلدرا ي ؿلد  الػي جلبب ػغل ػددهيل بد ا ـز
در قي اػػكلدمرةػػي ل(لاببػػاؼلاػػـلاق ػػالهيل  ػػعلفربةػػكلفد ػػيـلهػػج:ل15(لرةبػػكلاة الاػػكلاقيب هػػيل)15)

ل.دمرةي لدرااي  اك,لبلدمرةي لدرلب هكب,للدمرةي لد  الي اك,لبلدراة الاك
ل

 لذا أرجو مف سيادتكـ التفضؿ لتحكيـ القائمة وذلؾ مف حيث:
للدىللالالكلديئلكلدمرةي لر هدؼلدراجلف داللفلف  ه. -
لدضي كلبحذؼلباةداؿلليلارباهللاي بًي. -

 ...........................................................اسـ المحكـ: 
 الدرجة العممية: ........................................................
 مكاف العمؿ: ...........................................................

 وتفضموا بقبوؿ جزيؿ الشكر والتقدير           لل
 الباحثة / سميرة سميماف الحافي                         
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اسـ  ـ
 المعبة

 التوصيؼ
 مدا المناسبة

 
 مناسبة

غير 
 مناسبة

  األلعاب الثقافية التعميميةأاالً: 

1 

داد
ألع

ا
 

تقػػوـ المربيػػة بوضػػع األطفػػاؿ عمػػى شػػكؿ دائػػرة حوليػػا وىػػى منتصػػؼ 
بسػػرعة تشػػكيؿ أنفسػػيـ الػػدائرة فتقػػوـ بػػذكر عػػدد معػػيف فيقػػوـ األطفػػاؿ 

مجموعػػات كػػؿ مجموعػػة مػػثبًل خمسػػة أطفػػاؿ إذا طمبػػت العػػدد خمسػػة 
 وىكذا.

  

2 

ؽ 
سبا وؼ
حر

ال
 

تقػػػوـ المربيػػػة بػػػإخراج طفمػػػيف ثػػػـ تقػػػوؿ لمطفػػػؿ األوؿ اذكػػػر أي كممػػػة 
تريدىا وتقوؿ لمطفؿ الثاني انتبو آلخر حرؼ يذكره صديقؾ فػي الكممػة 

 بيذا الحرؼ وىكذا.التي سيقوليا لتذكر أنت كممة تبدأ 

  

3 
ريد

 الب
عي

سا
 

تقـو المربية بإعػداد وسػائؿ مػف الػورؽ المقػوا مكتػوب عمييػا كممػات 
أو إعػػداد أي شػػيء تريػػده وعمػػؿ حقيبػػة لسػػاعي البريػػد لوضػػع ىػػذه 
الرسػػائؿ فييػػا ثػػـ تخػػرج طفػػؿ ليقػػوـ بػػدور سػػاعي البريػػد لوضػػع ىػػذه 

ويتمشػػي بػػيف الرسػائؿ فييػػا ثػـ تخػػرج طفػؿ ليقػػوـ بػدور سػػاعي البريػد 
األطفاؿ وىو يردد ىذه الكممات أنا سػاعي البريػد جئػت إلػيكـ مػف بعيػد 
احمؿ رسائؿ مف دوؿ الخميج ويبدأ بتوزيع الرسائؿ عمى األطفػاؿ وىػو 
يردد ىذه الكممات إلى أف ينتيػي مػف توزيػع الرسػائؿ ثػـ يقػوؿ انتبيػوا 
إلػػي رسػػائمكـ جيػػدًا واقرءوىػػا بشػػكؿ صػػحيح احتػػاج إلػػى رسػػالة حػػرؼ 
"الجػػيـ" مػػثبًل فيقػػػـو الطفػػؿ الػػػذي معػػو رسػػالة حػػػرؼ الجػػيـ بػػػالخروج  
وىكذا الكممات التي عمى حػرؼ الجػيـ مػثبًل وىكػذا يخػرج أمػاـ األطفػاؿ 
مع مساعدة المربية يقوموا بمراجعة الحػروؼ ومحاولػة قػراءة الكممػات 

 بمفردىـ.
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اسـ  ـ
 التوصيؼ المعبة

 مدا المناسبة
 

 مناسبة
غير 
 مناسبة

4 

واف
األل

 

مجموعػة تمثػؿ تقـو المربية بتقسػيـ األطفػاؿ إلػى أربػع مجموعػات كػؿ 
لوف مف األلػواف وذلػؾ يقػـو كػؿ طفػؿ بحمػؿ بػالوف بمػوف معػيف مػثبًل: 

أزرؽ( تقػػوـ المربيػػة عػػرض  لػػوف مػػف  –أخضػػر  –أصػػفر  –)أحمػػر 
األلػػػواف فتقػػػوـ المجموعػػػة التػػػي تحمػػػؿ البالونػػػات بيػػػذا المػػػوف وتقفػػػز 
وبشكؿ دائري وعندما تقػـو المربيػة بتنزيػؿ البػالوف الػذي يحمػؿ المػوف 

جموعػة بػالجموس فػي مكانيػا , ثػـ تقػوـ المربيػة بعػرض لػوف تقـو الم
آخر لمجموعة أخرا وتفعؿ نفس المجموعة األولى وىكذا حتى تنتيػي 
األربػػػع مجموعػػػات ىػػػذه المعبػػػة تحتػػػاج إلػػػى تركيػػػز مػػػف المجموعػػػات 
ومتابعة المربية أثناء رفع الموف والمجموعة التي ال تقؼ أثناء عرض 

 الموف ال يتـ تشجيعيا.

  

 األلعاب االجتماعيةثانيًا:

5 

يؼ
صن

بالت
ؼ 

عار
الت

 

يقسـ األطفاؿ إلػى قسػميف متسػاوييف ويقػؼ أحػدىما فػي دائػرة واألخػر 
في صؼ بعيدًا عف الدائرة يعطى كؿ طفؿ مف القسميف رقمػًا متسمسػبًل 
بحيػػث تكػػوف أرقػػاـ كػػؿ قسػػـ مشػػابيا لمقسػػـ األخػػر, تبػػدأ المعبػػة بػػأف 

أطفاؿ الصؼ فيحضر إلى داخؿ الػدائرة ( مف 1ينادي الرائد عمى الرقـ)
متبوعًا بالتصفيؽ فإذا ما توقؼ التصفيؽ تمامًا يكوف واقفًا أماـ زميمو 
الذي يحمؿ نفس الرقـ فيصافحو ويتعرؼ عميو وتستمر المعبة إلػى أف 

 يأخذ كؿ طفؿ مكانو أماـ زميمو الذي يحمؿ نفس الرقـ.

  

6 

عية
تما
الج

ر ا
دوا
اال

 

القياـ لتمثيؿ األدوار االجتماعية المختمفة وذلػؾ  تيدؼ ىذه المعبة إلى
بػػػأف يمثػػػؿ كػػػؿ طفػػػؿ دورًا اجتماعيػػػًا معينػػػًا مثػػػؿ الطبيػػػب والمػػػدرس 
والشرطي والبائع, يتعمـ كػؿ طفػؿ أنػو ال يسػتطيع العػيش إال فػي وسػط 

 مجموعة مف األطفاؿ ولكؿ فرد دوره في المجتمع.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-010- 
 

اسـ  ـ
 التوصيؼ المعبة

 مدا المناسبة
 

 مناسبة
غير 
 مناسبة

7 

راء
ولش

يع 
 الب

محػػػؿ يقػػػوـ المػػػدرس بصػػػؼ بعػػػض المػػػأكوالت  عبػػػارة عػػػف بقالػػػة أو
المختمفػػة واأللعػػاب وأي شػػيء يجػػذب األطفػػاؿ ثػػـ يقػػوـ الطفػػؿ بػػدور 
البػػػػائع, واألطفػػػػاؿ البػػػػاقوف يقومػػػػوف بالشػػػػراء فيػػػػتعمـ الطفػػػػؿ أسػػػػماء 
المبيعػات ويػتعمـ كيػؼ يتعامػؿ مػع األطفػاؿ األخػريف, أي التعػايش فػػي 

داقات فػػػػي الوسػػػط االجتمػػػاعي كمػػػا يػػػتعمـ حػػػب التعػػػاوف وعمػػػؿ صػػػ
 المجتمع.

  

8 

ماء
ألس

ا
 

جبلسػيـ عمػى  تقـو المربية بإخراج األطفاؿ إلى عمى ساحة الروضػة وا 
شػػكؿ دائػػرة  وتجمػػس معيػػـ ثػػـ تقػػوؿ مػػثبًل اسػػمي نشػػوة وعػػف  يمينػػي 
رغدة وعف يساري منة وىكػذا كػؿ طفػؿ يفعػؿ ذلػؾ والػذي يخطػ  يخػرج 

 خارج الدائرة. 

  

 األلعاب الموجيةثالثًا:

رس 9
لمد

ا
فاؿ 

ألط
وا

 

يختػػار المػػدرس طفػػبًل أو طفمػػة مػػف بػػيف األطفػػاؿ ليقػػـو بػػدور المػػدرس 
ويقـو باقي األطفاؿ في المجموعة بدور التبلميذ ويعطي المدرس ليػذا 
األطفػػاؿ موضػػوعًا معينػػًا يقػػـو بتعميمػػو أو أنػػو يقمػػؿ المعمػػـ فػػي شػػرحو 
لمػدرس ويتجػاوب بػاقي األطفػاؿ معػو ويأخػذ كػؿ طفػؿ دوره كمػػدرس أو 

 رسة.مد

  

10 

ائد
 الق

مف
 

تقـو المربية بإخراج األطفػاؿ عمػى شػكؿ دائػرة خػارج الفصػؿ أو داخمػو 
ثـ تحدد طفؿ بػأف يكػوف قائػد ليػـ وتخػرج طفػؿ ليختبػ  وبعػدىا تكػوف 
قد حددت القائد لباقي األطفاؿ فيقـو بالتصفيؽ معيـ أو الدبكػة أو أي 

فتقػوؿ لػو ىيػا شيء ثـ تقـو بالمناداة عمى الطفؿ الػذي خػارج الفصػؿ 
حدد القائػد فيقػـو باإلشػارة إلػي احػد األطفػاؿ فػإذا كػاف ىػو فعػبًل القائػد 
يخػػرج ليقػػوـ بػػدور الطفػػؿ الػػذي عرفػػو ولكػػف إذا لػػـ يعرفػػو يخػػرج مػػرة 

 أخري وىكذا...

  

11 

سو
حرا
ؾ و

لمم
ا

 

تقـو المربية بعمؿ تاج وعدة بطاقات كممػات مختمفػة فتقػـو بكتابػة أي 
بحيث يكػوف فػي البطاقػات ثبلثػة بطاقػات عمػى حرؼ تريده عمى التاج 

األقػػؿ تحتػػوا الحػػرؼ الػػذي كتبتػػو عمػػى التػػاج ثػػـ تضػػع كرسػػي أمػػاـ 
األطفػػاؿ وتقػػـو بتمبػػيس احػػد األطفػػاؿ التػػاج ثػػـ تجمسػػو عمػػى الكرسػػي 
وبعػػدىا تقػػوـ بتوزيػػع البطاقػػات عمػػى األطفػػاؿ وىػػـ جالسػػوف ثػػـ يقػػوـ 

طفػػؿ بػػالنظر إلػػى الممػػؾ بالمنػػاداة عمػػى حراسػػو يػػا حػػراس فيقػػـو كػػؿ 
البطاقػػة التػػي أمامػػو فػػإذا كانػػت تبػػدأ بػػالحرؼ الػػذي عمػػى تػػاج الممػػؾ 

 فيقـو بسرعة ليخرج ويقؼ بجانب الممؾ وىكذا......
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اسـ  ـ
 التوصيؼ المعبة

 مدا المناسبة
 

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 األلعاب التنافسية رابعًا:

12 

ير 
تغي عد
مقا

ال
 

يختار المدرس طفبًل يسمى البلمس يرقـ جميع األطفػاؿ مػف واحػد فمػا 
( عمى ىذيف الرقميف تغيير مقعدييما 5/4برقميف)فوؽ ينادي البلمس 

حػػااًل أثنػػاء ذلػػؾ يحػػاوؿ البلمػػس أف بمػػس أحػػدىما إذا نجػػح فػػي ذلػػؾ 
 يأخذ مكانو ويجمس.

  

13 

ات
يوان

الح
 

عبػػارة عػػف ثػػبلث لوحػػات الموحػػة األولػػى تعبػػر عػػف المزرعػػة, والثانيػػة 
مجموعػة تعبر عف الغابة, والثالثة تعبػر عػف الميػاه أو البحػر, ويوجػد 
( أطفػاؿ 3حيوانات تحتوي عمى مغناطيس حيث تقـو المعممة بإخراج )

بحيث يقػـو كػؿ واحػد مػنيـ بمصػؽ الحيوانػات فػي المكػاف التػي تعػيش 
فيػػػو, فمػػػثبًل الحيوانػػػات األليفػػػة تمصػػػؽ عمػػػى الموحػػػة التػػػي تعبػػػر عػػػف 
المزرعػػة, والحيوانػػات المفترسػػة تمصػػؽ عمػػى الموحػػة التػػي تعبػػر عػػف 

انات المائية تمصػؽ عمػى الموحػة التػي تعبػر عمػى الميػاه الغابة, فالحيو 
 ... وىكذا.

 

  

14 

مؾ
لس
د ا
صيا

 
أف تقـو المربية بعمؿ حوض األسماؾ بأي مكونات تناسبيا وبعد ذلػؾ 
تقػػـو بعمػػؿ مجسػػمات لؤلسػػماؾ مػػف الػػورؽ المقػػوا الممػػوف ومػػف ثػػـ 
تكتػب عميػو بعػض الكممػات أو الحػروؼ أو األعػداد كمػا تريػد ىػي مػػع 
األخذ في االعتبار ترؾ كـ سمكة فػي الحػوض بػدوف أي كتابػة عمػييـ 
ثـ تضع الصندوؽ أماـ األطفاؿ واألسماؾ بداخمو ثـ تقـو بإخراج طفؿ 
عطائو السنارة لصيد األسماؾ فيقـو باصطياد ما يشاء مػف األسػماؾ  وا 
مع قراءة ما عمييـ مع مراعاة انػو إذا اصػطاد سػمكة حزينػة لػـ يكتػب 

 حزف ويحاوؿ اصطياد سمكة.عمييا شيء ي
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اسـ  ـ
 التوصيؼ المعبة

 مدا المناسبة
 

 مناسبة
غير 
 مناسبة

15 

قود
لمف

ء ا
شي

و ال
ا ى

م
 

 
تقػػوـ المربيػػة بعػػرض عػػدة صػػور عمػػى الطاولػػة أو عػػرض عػػدة أدوات 

مسػػطرة( أو عػػرض عػػدة  –صػػم   –دباسػػة  –مقممػػة  -مثػػؿ )مقػػص
مجسػػمات لػػبعض الحيوانػػات ثػػـ تخػػرج طفػػؿ لينتبػػو جيػػدًا مػػاذا وضػػعف 

ويخػزف فػي الػذاكرة مػا المربية عمى الطاولة تتركػو لمػدة دقيقػة لػيحفظ 
شػػاىد عمػػى الطاولػػة وبعػػدىا تجعمػػو يخػػرج خػػارج الفصػػؿ وعنػػدما ترفػػع 
شػػيء عػػف الطاولػػة تطمػػب مػػف طػػبلب الفصػػؿ  يقولػػوا ىيػػا يػػا محمػػد 
تفضػػؿ " مػػثبًل " ثػػـ تقػػوؿ ىيػػا انظػػر مػػاذا فقػػد عػػف الطاولػػة فػػإذا أجػػاب 
ذا أخطػأ يػأتي طفػؿ  إجابة صحيحة  يقـو األطفاؿ والمربية بتشػجيعو وا 

 آخر وىكذا
 
 

  





 


ل
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  األوؿاألسبوع : 

 الجمسة األولى:

بدراةػػرؼل  ػػعلبػػير  بسللػػئلدرل لب ػػكلحاػػثلبػػدفالبإرقػػيالدراحاػػكل  ػػاهـ,للديلػػالدربيح ػػك
لػػػػفلخػػػػالؿلدراحػػػػدثللةهػػػػـل ػػػػفلدمانػػػػطكلدراػػػػجللبدرالهاػػػػدلرهػػػػـلنخبػػػػاياهـلبف ػػػػليئهـ,لباهائػػػػاهـ

ل:لفهددؼلدر   كلة لك,لبعيفللفلفهـلالير باهيللئلدر

ل.دراةيرؼلبافلدربيح كلبدمط يؿ -
 .بخ ؽل الدكلح لبفر كلبافلدربيح كلبدمط يؿل -
 .اهائكلدمط يؿلر ة  -

ل

 الجمسة الثانية:

   ػػالدربيح ػػكلبدرلة لػػكللػػئلدمط ػػيؿلببػػدفالبإ ػػيرةلب ػػذ لدهالػػيـلدمط ػػيؿلر ةػػ ,لبذرػػؾل
فاػػي,لفرةػػي لدرب بػػيؿ,لللػػيلعػػيفلبير ةػػ للةهػػـلبةػػضلدمرةػػي لدرخ ا ػػكلبدرلب هػػكلل ػػؿلرةبػػكللػػفل

ربيح ػكلدمط ػيؿلدم رلدرعبارل جلا بسلدمط يؿ,لبد  يرةلحلي ػهـلبدبد ةهػـ,لببةػدلد ااهػيالبد ػالد
ل.ب رحلبردحكلعبارة

 :(الممؾ وحراسو) األسبوع الثاني 

 :اإلجرائيةاألىداؼ 

ل.ففلااةرؼل  علحرؼللفلحربؼلدر  كلدرةرباك -
ل.بد حاردـففلااةبدلدمط يؿل  علدرطي كل -
 .ليلهبلدرل ؾلبليلدبرهلدرط ؿففلادرؾل -
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 األدوات: 

ابػدفللبطيدػيالرةػدةلع لػياللخا  ػكل-لحػرؼل)در ػاف(لايجللػفلدرػبرؽلدرلقػبىللعاػب ل  اػه
ال ػعهيلدرل ػؾلل بيلبػ ارةل-لابدفلبيرحرؼلدرلعاب ل  علدرايجلبةدةلحربؼللفلضلاهيلع ليا

ل.عر جللب ارلرا  سل  اهلدرل ؾل-لباده

 :المعبة إجراءات

خردجلط ؿللرا بسلدرايجلبا  سل  علدرعر جللاقبـلدرلة لك ببضئلعر جلفليـلدمط يؿلبد 
لبابزاػئلدربطيدػػيال  ػعلدمط لدرل ػؾلبيرلاػػيددةل  ػع ػـلاقػػـب درحػػردسل)اػيلحػػردس(ل ااظػػرلل ػػيؿل ػـلاقػػـب

لبل اقػؼلب ياػ لعؿلط ؿلدرعلدربطيدكلدراجللةهل إذدلعياالابدفلبيرحرؼلدرذيلاب دل  علدراػيجلاقػـب
ل.درل ؾلبهعذد

 (األدوار االجتماعية) الجمسة الثانية:

 : اإلجرائية األىداؼ

ل.بةضلدرلهفلبدبرلبيح لدرلهاكل جلل الةهلففلااةرؼلدمط يؿ -
لل.ففلااة ـلدمط يؿلح لدراةيبفلب لؿلبددياللئلدآلخراف -
ل.فاهـل لا اطاةبفلدرةاشلد ل جلب طلدر لي كلدمط يؿففلااة ـل -

دبػػػرة(لل–فدبدالدرطباػػ لل) ػػلي كلل-فدبداللازراػػكلل)بػػحبفلبلال ػػؽلبفعػػػبد (لدمدبدا:
ل.زيل  عريل– ببرةلل–د ـلربحلل–ب عباا(لل–لبيصلل-بةضلدرلأعب ال)نابس

 المعبة: إجراءات

لدرلة لػػػكلباق ػػػاـلدر بػػػؿلدرػػػعلزبداػػػيل)زدباػػػكلدرطباػػػ ل درنػػػرطج(ل–دربقػػػيؿلل–درلة ػػػـللل-اقػػػـب
لػأعب الحاػثلا  ػسلدرط ػؿل)دربػيئئ(لخ ػؼل جلزدباكلدربقيؿلبدردمدبدالدرلازراكل  علطيبركللاضئ

لدرلنػػاريلبػػردلدراحاػػكلبدر ػػالـل  ػػعللأاجلل لب ػػكللػػفلدمط ػػيؿلر نػػرداللػػفباػػلدرطيبرػػك دربػػيئئل اقػػـب
؛ل,ل ػػـلاضػػػئلفدبدالدرطباػػػ ل ػػجلزدباػػػكلدرطباػػػ داثللةػػهلبػػػأد لبهعػػػذدل لاػػئلدمط ػػػيؿدربػػيئئلبدرحػػػ

هػػيلط  ػػكلأاجلط  ػػكلاحلػػؿل رب ػػكلبػػافلاػػداهيل  ػػعلفاحاػػثلاػػلاػػثلا  ػػسلدرطبابػػكلخ ػػؼلدرلعاػػ بح
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لدرطبابػػكلب حبػهيلباحعػػجلرهػيللػػللراضػكلباػدخؿل  ػػعلدرطبابػك لبد  طيئهػػييلانػعبللاػهلدرط  ػػكل اقػـب
لدرلة لكببةدلذرؾلانطرلدمـلدلدرةالج بارااػ للقي ػدللرطبابكلباخرج,لفليلزدباكلدرلة ـلبةدلففلاقـب

ب ػـلاقػبـلط ػؿلبال اػؿلدبرلدرلة ػـلبهاػيلاػدخؿللبهػدبالدمط ػيؿمط يؿلحاثلا  ػسلرا  سل  اهيلد
لدمطلدمط يؿدرلة ـلبا قجلدراحاكل  عل بابػدفلدرلة ػـلب ػ دؿلل يؿلبردلدراحاكلبدرارحا لبػيرلة ـباقـب

لبلا بةػدلليبةػكلدراظػيـدمط يؿلبلايدنػاهـلباقػرفلباػرددبفلبرداه,لفلػيلدرنػرطجل اقػؼل ػجلزدباػكلباقػـب
ل.بهعذدلرل الئفلاةرؼل فلا  هلبدبرهل جلدف

    (األلواف)الجمسة الثالثة: 

 األىداؼ اإلجرائية: 

 .ففلااةرؼلدمط يؿل  عللدمربدف -
 .ففلانيرؾلدمط يؿلبةضهـلدربةضل جلدرل لب كلدربدحدةل -
 .ففللالازلدمط يؿللبافلدمربدف -

للل.برؽلل بفل–بيربايالبأربدفللخا  كللاألدوات:

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػكلباق ػػاـ عػػؿلل لب ػػكلاحلػػؿل ػػجلاػػدهيللل لب ػػيالحاػػثلدمط ػػيؿلدرػػعلخلػػسلاقػػـب
ل لب كلاحلؿلبيربايالل–بأربدفللخا  كلل اًلل:ليلل لب كلاحلؿلبيربايالبير بفلدمباضللبيربايا

ل لب ػػػكلاحلػػػؿلبيرباػػػيالبػػػير بفللل-بل لب ػػػكلاحلػػػؿلبيرباػػػيالبػػػير بفلدمخضػػػرل–بػػػير بفلدمحلػػػر
بدفلبلةهػػػيلفبردؽلبػػػا سلفرػػػلمزرؽيل ػػػـلاقػػػؼلدرلة لػػػكبػػػير بفلدلل لب ػػػكلاحلػػػؿلبيرباػػػيال–دمبػػػ رل

رػػذافلاحل ػػبفلبيرباػػيالبهػػذدلدر ػػبفل ػػـلدلدمط ػػيؿبػػير بفلدمحلػػرل اقػػؼللدربيرباػػيال اقػػبـلبر ػػئلبردػػك
لدرلة لػػكبنػػعؿلدلاقػػزبف لدمط ػػيؿلبػػير  بسلبإخ ػػيالدربردػػكلحاالدئػػريلبهػػـل رحػػبفل ػػـلاقػػـب هػػيلاقػػـب
 اؽلبدرانػػػػ ائلر ل لب ػػػػكلدم ػػػػرعل ػػػػجلد اابػػػػيهللبهعػػػػذدللػػػػئلبقاػػػػكلدرل لب ػػػػياللػػػػئلدرابػػػػلفلػػػػيعاهـ
ل.بدراا اذ

ل
ل
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 :األسبوع الثالث 

 (التعرؼ عمى الحيوانات) الجمسة األولى:

 األىداؼ اإلجرائية:

 .درليئاكيل–درل ار كلل-دمرا كليفابدعلدرحابداياللففلااةرؼلدمط يؿل  ع -
 .مط يؿل  عللعيفللةانكلعؿلحابدفففلااةرؼلد -
 .درلنيرعكل جلدر بؿدمط يؿل  علان ائل -
 .ذعرلدمط يؿل بدئدلبةضلدرحابداياا -

ربحػػكلاةبػػرلل–ربحػػكلاةبػػرل ػػفلدرلزر ػػكلل–ربحػػيالل ايطا ػػاكليلربحػػكلاةبػػرل ػػفلدر يبػػكللاألدوات:
ل.بددخ هيلل ايطاسلحابدايال-دربحري

لدر بنرحلطراقكلدر ة لرألط يؿلببةدلففلاةرؼلدمط يؿل  علدرحابدايالللة لكبةدلففلاقـب
ل.شلعؿللاهيبفافلاةا

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػكلبا هاػػزلدر بحػػيال  ػػـلاخػػرجل ال ػػكلفط ػػيؿلباضػػئللباة اقهػػيل ػػجللعػػيفللاي ػػ اقػػـب
لببضئلدرحابدفل  علدلدرلخا  كلاقؼلعؿلط ؿلفليـلربحكلفليلهـلدرحابدايا ر بحػكلدراػجلال ػؿلباقـب

لدل حابدايالدرلزر كل  علدر بحػكلدراػجلاةبػرل ػفلدرلزر ػكلبهعػذدللةاناهللعيف رلة لػكلبحاػثلاقػـب
ل.بان ائلدمط يؿلباح ازهـ

 (صياد السمؾ)الجمسة الثانية:

 األىداؼ اإلجرائية: 

 .ففلااةرؼلدمط يؿل  عل يئدةلدم ليؾلر ا يف -
 .ففلاليرسلدمط يؿلبادلدر لؾ -
لدمط يؿففلا -  .فبحي لدرلهفلحاـر
 .اةـلدلدرع ارةلففلا انةرلدمط يؿ -
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ل

دم ػػدددلل ل  اهػػيلف ػػدددلبفخػػرىللعاػػب ل  اهػػيدرػػبرؽلدرلقػػبىلبلعاػػبلف ػػليؾلل  ػػلكللػػفلل:األدوات
 ػايرةلخنػباكلل بػؽلل–لبػابعللػفلدرخنػ لبدراػيا بفلدرلقػبىللحػبضل–بيرحربؼلبفخػرىل يرغػكل

ل. جلطر هيلل ايطاسلربادلدر لؾ

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػكلببضػػئلحػػ بضلدر ػػلؾل  ػػعلطيبرػػكلفلػػيـلدمط ػػيؿلباضػػئلدم ػػليؾل اػػهل ػػـلاقػػـب
 ػػايراهل ػػجلدرحػػبضللػػئللحيبرػػكلدربػػادلببةػػدلففل اضػػئلدربػػايدللط ػػؿلراقػػبـلبػػدبرلدربػػايداخػػرجل

لئللرد يةلففلربلدبطيدل ػلعكللابطيدلدر لعكلاقبـلبقرداةلليلعا ل  علدر لعكلدراجلدبطيدهي
ل.حزااكلاز ؿلباحزفلباحيبؿلدبطايدلفخرىلبهعذدلاعردرلدر ةبكل دةللرداللفل دةلفط يؿ

  (و الشيء المفقودما ى) الجمسة الثالثة:

 :األىداؼ اإلجرائية

ل.بددكلدرلالحظكلففلااة ـلدرط ؿلدرارعازل-

ل.ففلااةرؼلدرط ؿل  علل لايالدمنايال-

ل.ففلااة ـلدر رفةلبدرلنيرعكل-

لل.د ارلعاي ل–د ـلل-لل طرةل-بلغل-دبي كل–لق لكلل-لقصلاألدوات:

 إجراءات المعبة: 

لدرلة لػكلببضػئلد فلػيـلدمط ػيؿل ػـلاقػبـلبػػإخردجللفحضػراهيل  ػعلدرطيبرػكمنػايالدراػجلاقػـب
فلليلرآهل  علدرطيبركلرلدةلدداقكل ـلاط  للاهلففلط ؿلاقؼلبانيهدل ادًدلدمنايالدرلب بدةلباخزل

خ يئهػػي اقػػبـلبر ػػئلنػػجاللػػفلهػػذهلدمنػػايالدرلب ػػبدةللاخػػرجلخػػيرجلدر بػػؿ ,لبةػػدلذرػػؾلاط ػػ للػػفلبد 
درذيلخرجللفلدر بؿلبقبرهـلرهلا ضؿلبيرػدخبؿ,لاط ػ لدمط يؿلدرلب بدافلبيرلايددةل  علدرط ؿل

درلة لكللاهلففلااظرلدرعل ادًدلدرعلدمنايالدرلب بدةل  علدرطيبركلراةرؼللػيلهػبلدرنػجالدرل قػبدل
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لدمط ػػ ذدلفخ ػػؽل ػػجلليؿلبدرلة لػػكلبيرابػػ اؽلرػػهلبانػػ اةه ػػإذدلاةػػرؼل  ػػعلدرنػػجالدرل قػػبدلاقػػـب بد 
لدرلة لكلبإخردجلط ل. ؿلآخرلبهعذدلةر كلهذدلدرنجالاقـب

ل

 :األسبوع الرابع 

ل(ساعي البريد)ل:الجمسة األولى

 األىداؼ اإلجرائية:

 .ففلااةرؼلدمط يؿل  علدبرل ي جلدربرادل جلدرل الئ -
 .يؿلبةضلدرب يئؿلدرقدالكلبدرحدا كدمط لففلاذعر -
 .ط يؿلعا اكلدراةيلؿللئلدآلخرافففلااة ـلدم -

بطيدػيال  ػعلنػعؿلل-بػددخ هيلحقابكللفلدربرؽلدرلقبىل  علنعؿلظػرؼلربضػئلدرر ػيئؿلاألدوات:
ل.ر يئؿ

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػػػكلبػػػػ لبحلػػػػؿلدرحقابػػػػكلدرللا ئػػػػكللإخردجلط ػػػػؿلاػػػػاقلصلدبرل ػػػػي جلدربراػػػػداقػػػػـب اقػػػػـب
بهػبلاقػبؿلفاػيل ػي جلدربراػدل ئػالدرػاعـللػفلبةاػدلفحلػؿلر ػيئؿللبيرر يئؿ,ل ـلاالنعلبافلدمط ػيؿ

لػػػفلدبؿلدرخ ػػػاج,لباةطػػػجلعػػػؿلط ػػػؿلر ػػػيركلبا ػػػ ـل  اػػػهلبهعػػػذدلحاػػػعلاااهػػػجللػػػفلابزاػػػئلدرر ػػػيئؿل
ببةدهيلاقؼلفليلدمط يؿل اقػبؿلرهػـلهاػيلرا ػا لدرر ػيئؿلباقػرفللػيل اهػيل, ػـلاقػبؿللػفلر ػيراهلاحلػؿل

درػذافلاحل ػبفلهػذهلدرر ػيئؿلباق ػبدللدمط ػيؿكل لؿل اخػرجلحرؼلدر اـلل اًلللفلر يراهلاحلؿلع ل
لدرلة لػػكلبلرد ةػػكفلػػيـلدر لاػػئلبهعػػذدل  ػػعلبػػيدجلدرر ػػيئؿلببةػػ درحػػربؼلبدرع لػػيالللدلد ااهػػيالاقػػـب

باقػػػداـلدرنػػػعرلر ػػػي جللدمط ػػػيؿلدرع لػػػيالربحػػػدهـلب ػػػجلدراهياػػػكلاقػػػبـباط ػػػ للػػػافلدمط ػػػيؿلدػػػرداةل
ل.دربراد

ل
ل
ل
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 (القائدمف ) الجمسة الثانية:

 األىداؼ اإلجرائية:

لل.ففلااة ـلدمط يؿلدراظيـلبدرطي ك -
ل.ففلااة ـلدمط يؿلدحاردـلدآلخراف -
ل.دبرلدرقيئدلدمط يؿففلادرؾل -

ل.  يدةلعبارةل-ل لب كللفلدمط يؿل:األدوات

 إجراءات المعبة

لاقبـلدرلة لكلبإخردجلدمط يؿلخيرجلدر بؿل ـلاط  للاهـلففلا   بدل  علنعؿلددئػرةل ػـ
ببةدهيلابافلرهـللفلهبللدمط يؿل ـلاخرجلط ؿلآخرلراخاب لاقبـلباحدادلط ؿلراعبفلديئدًدلره  ا

لبيرلاػػػيددةل  ػػعلد اػػذللػػػيلاقػػبـلبػػهللػػفلابػػػ اؽلفبلغاػػرهديئػػدهـلب  ػػاهـلاا درلخابػػػ لللرط ػػؿ,ل ػػـلاقػػـب
لدرط ؿلبيإلنيرةلدرعلفحػدلد فل ةػاًللهػبلمط ػيؿل ػإذدلعػيباقبؿلرهلحددلرايللفلهبلدرقيئدلبلفل ـلاقـب

لهػػبلبػػدبرلدرقيئػػد,لفلػػيلدذدلرػػـلاةػػرؼللػػفلهػػبلدرقيئػػدلاخػػرجللدرقيئػػد لبهػػذدلدرػػدبرلاقػػـب لػػرةلفخػػرىلراقػػـب
ل.بهعذد

 (األسماء) الجمسة الثالثة:

 األىداؼ اإلجرائية:

لل.زلالئهـلف لياففلااةرؼلدمط يؿل  عل -
ل.ففلااة ـلح لدآلخرافلبل ير اهـ -
ل.در رفةل جلدرحداثلبدراحدثلدرعلدآلخرافلبنعؿل ادلففلااةبد -

ل

لل.  يدةلعبارةلرا  سل  اهيلدمط يؿلاألدوات:

ل

ل
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 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػػكلبػػػإخردجل لػػػئلدمط ػػػيؿل  ػػػعللدرػػػعل ػػػيحكلدرربضػػػك,لا  ػػػسلدرلة لػػػكلدمط ػػػيؿاقػػػـب
 ػـلاػذعرلد ػلهيللبا  ػهيةلبابدفلدرلة لكلبيراةراؼلبدداكلدرددئرلليدةلبنعؿلددئريلحاثلاعبفلهجدر  

لعػػؿلط ػػؿلب ةػػؿلذ رػػؾلبدرػػذيل اقػبؿلفاػػيلد ػػلجلانػػبةلب ػػفلالااػػجلرغػػدلب ػػفلا ػيريللاػػكلبهعػػذدلاقػػـب
لل.اخط لاخرجلخيرجلدرددئرة

ل

 :األسبوع الخامس 

  (تغيير المقاعد)الجمسة األولى: 

 األىداؼ اإلجرائية:

ل.ففلااة ـلدرط ؿلدرارعازلبد اابيه -
لل.ففلاح ظلدرط ؿلدمرديـ -

ل

لبدبرلدراللسل–لقي دللاألدوات: ل.ط ؿلاقـب

 إجراءات المعبة:

لدرلة لكلباػرداـل اقبـلدرلة لكلباحدادلط ؿلراقبـلبدبرلدراللسل اقؼلفليـلدمط يؿ,ل ـلاقـب
(ل  ػػعلهػػذافل5-4دمط ػػيؿلب  ػػعلعػػؿلط ػػؿلح ػػظلردلػػهلبحاػػثلدذدلاػػيدىلدراللػػسلبػػردلافللػػ اًلل)

لهػػذدلدرط  ػػافلا ااػػرللقي ػػدهليلب ػػر كلدبػػؿلففلاقػػبل ـلدراللػػسلب لػػسلفحػػدهـل ػػإذدلرلػػسلفحػػدهـلاقػػـب
ل.درط ؿلبا  سلدراللسللعياهلباقبـلهبلبدبرلدراللسلبهعذد

ل

  (األعداد)الجمسة الثانية: 

 األىداؼ اإلجرائية: 

ل.ففلااةرؼللدمط يؿل  علدم ددد -
ل.10-1ففلاةدلدمط يؿللفل -
 .ففلالازلدمط يؿلبافلدم ددد -
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 إجراءات المعبة:

ل ػددللل اػذعربانعاؿلفا  هـلددئرةلحبرهيلبهـلبدد ػافللدمط يؿاقبـلدرلة لكلبط  للفل حػددلل اقػـب
فا  ػػهـلل لب ػػيا,لبحاػػثلاحاػػبيلعػػؿلل لب ػػكل  ػػعلا ػػسلدرةػػددلدرػػذيللدمط ػػيؿلب ػػر كلبانػػعاؿ

عػؿلل لب ػكللاػئلدمط ػيؿلانػعاؿلفا  ػهـلل لب ػيا(ل ة ػعل ل4ذعراهلدرلة لكلعأفلاذعرلدرةددل)
ل.(لفط يؿلبهعذد4)لاحابيل  ع

 (البيع والشراء)الجمسة الثالثة: 

 األىداؼ اإلجرائية:

 .ففلااةرؼلدمط يؿل  علفهلاكلدربيئئ -
 .ففلاذعرلدمط يؿلف ليالبةضلدمنايالدراجلاناراهيللفلدربقيؿ -
 .دمط يؿلعا اكلدراةيلؿللئلدربيئئففلادرؾل -

 

ل.لبيصل–نييلل–نعب اكلل–ل  لل–نابسلل:ألدواتد

 المعبة:إجراءات 

لدرلة لػػػكلبػػػإخردجلط ػػػؿلاقػػػبـلبػػػدبرلدربقػػيؿ,لاضػػػئل  ػػػعلد رطيبرػػػكلفليلػػػهلنػػػابسلبل ػػػ لاقػػـب
ا  ػػسلدربػػيئئلل ػػـلاػػأاجلدمط ػػيؿلر نػػرداللػػفلدربػػيئئل,للبنػػعب اكلب ػػعرلبلبػػيصلببةػػضلدمرةػػي 

اقبـلدمط يؿلبإرقيالدراحاكل  علدربيئئلبا  ـل  اهلباقبؿلرهل لبلفرادلففلفناريلرةبكلل اًللاةطاهل
رةبػػكلبا ػػأرهلعػػـل لاهػػيل احعػػجلرػػهل لػػفلدر ةبػػكل اةطاػػهلدرط ػػؿلدرلب ػػغلبانػػعره,لباػػأاجلط ػػؿلآخػػػرل

ل.ب ياج,لبهعذد
ل

 :األسبوع السادس 

 (التعارؼ بالتصفيؽ)الجمسة األولى: 

 األىداؼ اإلجرائية:

ل.ففللادرؾلدمط يؿلفهلاكلدراةيرؼ -



-003- 
 

ل.ففلااةرؼلدمط يؿل  علدم ددد -
ل.درقبداافففلااةبدلدمط يؿلدرازدـل -

لل.فط يؿلل لب كل–بطيديالم دددللخا  كلل:األدوات

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػكلبػػإخردجلدمط ػيؿلخػػيرجلدر بػؿل)در ػيحكلدرخي لباق ػاـاقػـب دمط ػػيؿللر اػػك(ل ػـلاقػػـب
درعلل لب اافلل لب كل  علنعؿلددئرة,لبل لب كل  علنعؿلدطير,لااـلابزائلبطيديالدم دددل

اخرجلدرلة لكلط ؿلاقبـلبدبرلدرردئدل اايديللػ اًلل  ػعلدرػردـلل,دم دددللانيبهك  اهـلبحاثلاعبفل
(للفلدمط يؿلدرلب بدافل  علنعؿلدطيرل احضرلدرعلددخؿلدرددئرةللابب ًيلبيراب اؽل ػإذدللػيل2)

ابدػػؼلدرابػػػ اؽلاليلػػػًيلاعػػبفلبدد ػػػًيلفلػػػيـلزلا ػػػهلدرػػذيلاحلػػػؿلا ػػػسلدرػػردـل ابػػػي حهلبااةػػػرؼل  اػػػهل
ل.فليـلزلا هلدرذيلاحلؿلا سلدرردـلدرعلففلاأخذلعؿلط ؿللعياهلبا الرلدر ةبك

 

  (واألطفاؿ المدرس) الجمسة الثانية:

 األىداؼ اإلجرائية:

ل.ففلااةرؼلدمط يؿل  علفهلاكلدرلدرسلبدبرهلدر ةيؿ -
ل. ـلدمط يؿلدحاردـلدرلدرسلبطي اهففلااة -

لل. ببرةل–د ـلربحلل–ل لب كللفلدمط يؿلل:األدوات

 المعبة:إجراءات 

لدرلة لػػك بارااػػ لدمط ػػيؿلددخػػؿلدر بػػؿلبحاػػثلا  ػػسلعػػؿلط ػػؿل ػػجللقةػػده,لاعػػبفللاقػػـب
  ػػعللقي ػػدهـلاػػدخؿللببػػيدجلدمط ػػيؿلا   ػػبفلدرط ػػؿلدرػػذيل ػػاقبـلبػػدبرلدرلػػدرسلخػػيرجلدر بػػؿ

لدمط ػػيؿلبػػردلدراحاػػكل  ػػعلدرلػػدرس لدرلػػدرسلدر بػػؿلبا قػػجلدراحاػػكل  ػػعلدمط ػػيؿل اقػػـب ,ل ػػـلاقػػـب
للبنرحلحرؼلرألط ػيؿ,لفبلدػرداةل ػبرةلبدمط ػيؿلاػرددبفلليلعياالالباطباؽ  ة هلدرلة لكلعأفلاقـب

ل.خ  هلبهعذد



-004- 
 

  (سباؽ الحروؼ)الجمسة الثالثة: 

 األىداؼ اإلجرائية:

ل.ففلااةرؼلدمط يؿل  علدرحربؼلدرةرباكل-

ل.ففلااة ـلدمط يؿلدرارعازلبد اابيهل-

ل.ففلانيرؾلدمط يؿل جلدمانطكلدرلخا  كل-

لل.ط الفل–درلة لكلل:تاألدوا

 إجراءات المعبة:

لدرلة لػػػكلبػػػإخردجلط  ػػػاف ضػػػهليلدرػػػبةض,لاقػػػبؿلبحػػػثلاقػػػؼلهػػػذدفلدرط ػػػالفلفلػػػيـلبةلاقػػػـب
برعزل  علدرحرؼلدمخارلباقبؿلر ط ؿلدر ياجلداابهل ادًدلرزلا ؾللدرلة لكلدرط ؿلدمبؿلدذعرلع لك

ل.بهذدلدرحرؼلبهعذدل جلدرع لكلراأاجلبع لكلابدف





ل
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 (3ممحؽ رقـ) 
 بطاقة المبلحظة   

 
 غػزة                                -الجامعة اإلسبلمية

 عػمادة الدراسػات العميػا 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػة
 المناىج وطرؽ تدريس

 
التعميمية ألطفاؿ الموضوع: تحكيـ بطاقة مبلحظة التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ األلعاب 

 الرياض
 

 السيد / ....................................................................... حفظو ا

 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
ل

لدربيح ك/ بإ دددلدرد ك؛لرااؿلدر كلدرلي  اارل جلدرلايهجلبطرؽللسميرة سميماف الحافي اقـب
لدرادراسلاحلؿل ابدف:ل

ل

 توظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدا أطفاؿ الرياض في محافظة غزة" أثر"
ر اةػػرؼل  ػػعلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلحاػػثل ر ػػالللقاي ػػيًللدر ػػرضلرهػػذدلدربيح ػػكلف ػػدالبدػػد

دربيح كلدرا ي ؿلد  الي جلاةرا ًيلد ردئاًي:يل ل اكلدا  يـلبابد ؽلبلنيرعكلبافلنخبافلفبلفع رل
الؿلدرلبددػػؼلدرحايااػػكلبحاػػثلااعػػبفلرػػداهـل الدػػيالد الي اػػك,لحاػػثلااعػػبفلهػػذهلدربطيدػػكللػػفلخػػ
دربحػثللف ػؿللػفلبضػةاللػدىلدرا ي ػؿلد  الػي ج,ل(ل قرةللبز ػكل  ػعلل ػيؿلبدحػدلهػب:19لف)

للذا أرجو مف سيادتكـ التفضؿ لتحكيـ البطاقة وذلؾ مف حيث:  قط,لدرة لج
لف داللفلف  ه.للدىللالالكل قردالدربطيدكلر هدؼلدراج -
ل اللكل قردالدربطيدكلر باًيلب  لاًي. -
لباةداؿلليلارباهللاي بًي.لدضي كلبحذؼ -

 

 المحكـ: ........................................................... اسـ
 الدرجة العممية: .........................................................

 ............................................................مكاف العمؿ: 
 

 وتفضموا بقبوؿ جزيؿ الشكر والتقدير           لل
 

 الباحثة/ سميرة سميماف الحافي                                                                      
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 الرحيـ الرحمف ا بسـ
 غػزة                                 -الجامعة اإلسبلمية 

 عمػػػػػػادة الدراسػػػات العميػػػا 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنػاىج وطػػػػرؽ تػػدريس

 
 بطاقة مبلحظة

 التفاعؿ االجتماعي مف خبلؿ األلعاب التعميمية ألطفاؿ الرياض
 

 :المبلحظة أختي
 وبركاتو ا ورحمة عميكـ السبلـ

لدربيح ػػك/ بإ ػػدددلدرد ػػكلرااػػؿلدر ػػكلدرلي  ػػاارل ػػجلدرلاػػيهجللسػػميرة سػػميماف الحػػافي اقػػـب
لبطرؽلدرادراسلاحلؿل ابدف:ل

ل

توظيػؼ األلعػاب التعميميػة فػي تنميػة التفاعػؿ االجتمػاعي لػدا أطفػاؿ الريػاض فػي محافظػة  أثػر      "
ليلغزة

بدػػدلف ػػدالدربيح ػػكلرهػػذدلدر ػػرضللقاي ػػًيلر اةػػرؼل  ػػعلدرا ي ػػؿلد  الػػي جلحاػػثل ر ػػالل
دربيح كلدرا ي ؿلد  الي جلاةرا ًيلد ردئاًي:يل ل اكلدا  يـلبابد ؽلبلنيرعكلبافلنخبافلفبلفع رل
لػػفلخػػالؿلدرلبددػػؼلدرحايااػػكلبحاػػثلااعػػبفلرػػداهـل الدػػيالد الي اػػك,لبحاػػثلااعػػبفلهػػذهلدربطيدػػكل

دربحػثللف ػؿللػفلبضػةالػدىلدرا ي ػؿلد  الػي ج,للقرةللبز ػكل  ػعلل ػيؿلبدحػدلهػب:(ل 19لف)
ل.لاهلدرهدؼلحاعلااحقؽلببدؽلبألياكل قرداهل فلا ابجلففللاؾلار بل قط,لرذدلدرة لج

 :التعميمات 
 تعبػر عػػف التػي الخانػػة أمػاـ (X)عبلمػة  ضػعي ثػػـ محػور, بكػؿ الخاصػػة العبػارات جيػداً  اقرئػي 

نمػا العبػارة خاطئػة, وأخرا صحيحة عبارة ال توجد بأنو عمماً  وحيادية, بدقة الشخصي, رأيؾ  صػحيحة وا 
 .رأيؾ عف تعبر طالما
 ل:عمييا الموافقة درجة عف عبارة لكؿ المقابؿ التدرج ويعبر

 .دذدلابد رالدإللعيايالبدمرةي لبفدىلدرلهيرةلبإاقيفلبربحدهلبدر كلعبارة -
 بدمرةي لبفدىلدرلهيرةلبل ي دةلدرلة لك.دذدلابد رالبةضلدإللعياياللبدر كللاب طك -
لدرـلاابد رلدإللعيايالبدمرةي لبرـلا ِدلدرلهيرةلفبلفددهيلخطأ.لبدر كلد ا كلدذ -

  شاكريف لكـ حسف تعاونكـ                           
 الباحثة/ سميرة الحافي                                                                        
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 المجاؿ

 
 الفقرة

 مدا تمثيؿ الفقرة
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

 لدىلدرا ي ؿلد  الي ج
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

درا ي ؿل
 د  الي ج

    ا قجلدراحاكل ادلدخبرهلدرربضك .1
اقبػػػػؿل  ػػػػعلدرلنػػػػيرعكل ػػػػجلدمانػػػػطكلدر لي اػػػػكل .2

 درلخا  ك
   

    انيرؾلدمط يؿلرةبهـ .3
    ا ي دلدرلة لكل جلاطباؽلدراظيـلددخؿلدربؼل .4
    اا عأل جلفددالدم ليؿلدراجلاع ؼلبهي .5
    ابعجلدذدلفخطأل جل لؿللي .6
    ادد ئل فلا  هللفلد اددادلدآلخراف .7
    اةاديلبيرضر ل  علزلالئه .8
    احطـلللا عاهلبللا عيالغاره .9

    ا اةلؿلر كلبذائكلعير  لبدرناـ .10
    ااني رللئلزلالئهلما هلدم بي  .11
    ا ض لب ر ك .12
    اةاديل  علحي يالزلالئه .13
    ااحدثللئلدرعبيرلب رفةلبن ي ك .14
    اخ ؿللفلدراحدثللئللفل لاةر هـ .15
    اح للدر ة للئلدمط يؿللفلا سلاب ه .16
درربضكلاةالدل  علدضيالحي ياهلددخؿل .17

 با  ه
   

    اةالدل  علا  هل جلفددالبد بياهل .18
الائلدمط يؿلدآلخرافللفلدر ة )ا احبذل .19

   علدمرةي لرا  ه(
   

 




ل












-008- 
 

 (4) ممحؽ رقـ 
 غػزة                                 -الجامعة اإلسبلمية

 عػمادة الدراسػات الػعميػػػا 
 التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػةكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المنػاىج وطػػرؽ تدريس
 

 تنمية التفاعؿ االجتماعي لطفؿ الروضة استبانةالموضوع: تحكيـ 
 

 السيد الفاضؿ/ ................................................................... حفظو ا

 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
ل

بإ ػدددلدرد ػكلرااػؿلدر ػكلدرلي  ػاارل ػجلدرلاػػيهجللسػميماف الحػافيتقػـو الباحثػة/ سػميرة 
 بطرؽلدرادراسلاحلؿل ابدف:

ل

 "أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدا أطفاؿ الرياض في محافظات غزة"
ل

لذرػػؾلد ػػدددل ,لبلػػفلدر ػػدارللقيػػاس التفاعػػؿ االجتمػػاعي لطفػػؿ الروضػػة؛لد ػػابياكبد ػػا ـز
ففلدرراػػيضلااػػبد رل اهػػيلدمرةػػي لدراة الاػػكلدراػػجلالعػػفللػػفلخالرهػػيلاا اػػذلدمانػػطكلبدر ةبػػكلبيرػػذعرل

لدراجلاـلدخاايرهيلبا هازهي.
, لػذا هػب:لدرا ي ػؿلد  الػي جل ػيؿلبدحػدل قرةل  علل(15)لفللدرلقايسلهذدلااعبفلحاث

 وذلؾ مف حيث: ستبانةأرجو مف سيادتكـ التفضؿ لتحكيـ اال
لر هدؼلدراجلف داللفلف  ه.ل ابياكد لدىللالالكل قردال -
ل. ابياكلدىلدرددكل جلبايغكلل قردالد  -
لباةداؿلليلارباهللاي بًي.لدضي كلبحذؼ -

 

 اسـ المحكـ: ...........................................................
 الدرجة العممية: ........................................................
 مكاف العمؿ: ...........................................................

 
 وتفضموا بقبوؿ جزيؿ الشكر والتقدير           لل

 الباحثة/ سميرة سميماف الحافي                                                               
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 الرحيـ الرحمف ا بسـ
 غػزة                                 -الجامعة اإلسبلمية

 عػمادة الدراسػات الػعميػػػا 
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة                     

 المنػاىج وطػػرؽ تدريس
 

 تنمية التفاعؿ االجتماعي لطفؿ الروضة استبانة
 :المربية أختي

 وبركاتو ا ورحمة عميكـ السبلـ
  

 بةابدف:ل جلدرلايهجلبطرؽلدرادراسلدرلي  اارلدر كلرااؿلدرد كلبإ ردالدربيح كلاقبـ
 

 أثر توظيؼ األلعاب التعميمية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدا أطفاؿ الرياض في محافظات غزة" " 
ل

لذرؾلد دددل رقايسلدرا ي ؿلد  الي جلرط ؿلدرربضك,لبلفلدر دارلبيرذعرللد ابياكبد ا ـز
ففلدرراػػيضلااػػبد رل اهػػيلدمرةػػي لدراة الاػػكلدراػػجلالعػػفللػػفلخالرهػػيلاا اػػذلدمانػػطكلبدر ةبػػكلدراػػجلاػػـل

لدخاايرهيلبا هازهي.
(ل قػػػػػرةللبز ػػػػػكل  ػػػػػعلل ػػػػػيؿلبدحػػػػػدلهػػػػػب:لدرا ي ػػػػػؿل15حاػػػػػثلااعػػػػػبفلهػػػػػذدلدرلقاػػػػػيسللػػػػػف)

لبألياػػكل قرداػػهل ػػفلا ابػػجلففللاػػؾلار ػػبل قػػط,لرػػذدلدربحػػثلدرة لػػجلف ػػؿللػػفلبضػػةا.لد  الػػي ج
ل.لاهلدرهدؼلحاعلااحقؽلببدؽ

 التعميمات:
تعبػر  التػي الخانػة أمػاـ (X)عبلمػة  ضعي ثـ محور, بكؿ الخاصة العبارات جيداً  اقرئي 

نمػػا  خاطئػػة, وأخػػرا صػػحيحة عبػارة ال توجػػد بأنػػو عممػػاً  وحياديػة, بدقػػة الشخصػػي, رأيػػؾ عػف وا 
 .رأيؾ عف تعبر طالما صحيحة العبارة
 :عمييا الموافقة درجة عف عبارة لكؿؿ المقاب التدرج ويعبر

 
 .دائماً  معؾ تتفؽ العبارة كانت إذا كبيرة جدًا:  -
 .غالباً  معؾ تتفؽ العبارة كانت إذا :كبيرة  -
 .العبارة في مستوا التوسط كانت إذا متوسطة:  -
 .غالباً  معؾ تتفؽ ال العبارة كانت إذا :قميمة  -
 معؾ دائمًا.    تتفؽ ال العبارة كانت قميمة جدًا: إذا - 
 

 

                                                                                        تعاونؾ                                                                      حسف لؾ شاكريف                                                                                          
 الباحثة/ سميرة سميماف الحافي
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 مجاؿ: التفاعؿ االجتماعي 
 

 الفقرات الرقـ
 

 درجة الموافقة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
      اللعبزمالئهمشاركةالطفليكره 1
والقوانينالقواعدالطفليحترم 2

 االجتماعية
     

      بهاويتباهىنفسهالطفليحب 3
باأللعابالمشاركةفيالطفليرغبال 4

 الجماعية
     

معيكونعندماحةابالرالطفليشعر 5
 زمالئه

     

      ويحترمهاالمعلمةالطفليحب 6
      اآلخرينبمشاعرالطفليهتمال 7
      زمالئهمنالمساعدةالطفليرفض 8
      اللعبفيالقيادةدورعلىالطفليصر 9

      لوحدهيلعبأنالطفليفضل 10
      الجماعةمعكثيرا الطفليتكلمال 11
      كالمهاويسمعالمعلمةيطيع 12
      أصدقاءهمعبالتفاعلالطفليسعد 13
معبالتفاعلنشيطا الطفليصبح 14

 أصدقاءه
     

فيلهالمعلمةمشاركةالطفليحب 15
 اللعب

     

 
 
 
 

ل
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 ( 5ممحؽ رقـ) 
 أسماء السادة المحكميف 

 
 مكاف العمؿ الدرجة العممية اسـ المحكـ الرقـ
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذلدعابر ف.دل بدلدرلةطجلدمغي 1
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذلدعابر ف.لدل احاكلدر برب 2
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذلدعابر ف.دلللحلبدلفببلدؼ 3
 در يلةكلدإل اللاك دعابردة دللحلدلزدبا 4
  يلةكلدمدبع ف ايذللنيرؾ دل يادةلبير ل 5
 درع اكلدر يلةاك ف ايذلل ي د دلا بىلبير ل 6
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذلل ي د د.لخايـلدر حير 7
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذللنيرؾ ح سد.لددبدل 8
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذللنيرؾ  طؿد.لدبردهاـلدم 9
 در يلةكلدإل اللاك ف ايذلل ي دل د.لحلددفلدربب ج 10
 در يلةكلدإل اللاك دعابرده د.لاياؼلدرةطير 11
  يلةكلدرقدسلدرل ابحك ف ايذللنيرؾ د.ل  ددلحليدة 12

  يلةكلدرقدسلدرل ابحك لي  اار ف.لطيرؽلدرطابج 13

 ع اكلدرزااباك لي  اار ف.ل حرل ّلبر 14
  يلةكلدرقدسلدرل ابحك لي  اار ف.ل بدلدرعراـلدنالف 15



 





ل
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 ( 6ممحؽ رقـ) 
 خطاب تسييؿ ميمة



 


