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رقم 
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 عنوان امللحق
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 71 مقياس مفهوم الذات لألطفال 0

 77 برنامج توجيه جمعي 5
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 امللخص

ج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوية يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض أثر برنام

  مأدبايف مديرية تربية 

 
 إعداد 

 مريم سعود إمحمد العاميرة

 
 إرشاف 

 األستاذ الدكتور محمد نزيه حمدي

 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر برنامج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوية يف  

( 13من ). تكونت عينة الدراسة مأدبامفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية  تنمية

، تمَّ املختلطةيف مدرسة الفيحاء الثانوية  مأدبامن أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة طفالً 

( طفالً واملجموعة 03توزيعهم عشواييًّا إىل مجموعتني: املجموعة التجريبية وعدد أفرادها )

. ولتحقيق الهدف من الدراسة تّم استخدام مقياس مفهوم طفالً (51لضابطة وعدد أفرادها )ا

 الذات، وبرنامج التوجيه الجمعي.

عىل مقياس مفهوم الذات بني املجموعتني فرق ذي داللة إحصائية أظهرت النتايج وجود 

وجيه الجمعي باستخدام التجريبية والضابطة يف القياس البعدي، وعدم وجود تفاعل بني برنامج الت

فروق لدى املجموعة عدم وجود األلعاب الرتبوية والجنس يف تنمية مفهوم الذات. كام أظهرت 

 التجريبية بني القياس البعدي وقياس املتابعة بعد مرور شهر من تطبيق الربنامج. 
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ABSTRACT 

 

This study aims at identifying the effect of group guidance 

program using educational games in improving self-concept 

of kindergarten children in the directorate of Madaba. The 

sample of the study consisted of (39) kindergarten children in 

the directorate of Madaba in Alfayha’a secondary mixed 

school. The sample were randomly distributed into two 

groups: The experimental group consisted of (19) children 

and the control group consisted of (20) children. A self 

concept questionnaire and group guidance program were 

utilized. 
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The results found that there are statistical differences on 

self-concept scores between the experimental and the control 

group in the post test. Moreover, there is no interaction of the 

group guidance program using educational games and gender 

in improving self concept. Finally, there are no statistical 

differences among the experimental group between post and 

follow-up measures after one month of ending the program.
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 املقدمة:

إلنسنان، ووسنيلة رورينة إلشننباا حاجاتنه املعرفينة و ننري لمتثنل الرتبينة حاجنة أساسننية 

انية متكاملة؛ ومتثل الرتبية يف الوقت ذاته عنرصا املعرفية، والتي ال  نى عنها، ليك يعيش حياة إنس

فعنناال يف  ننو املجتمعننات اإلنسننانية، اجتامعيننا، واقتصنناديا وسياسننيا، وتسننهم يف تحقيننق حضننارة 

املجتمع، وحسن استثامر ثرواته البرشية، وتوجيه سلوك أفراده، مبا يحقنق تقندم الفنرد واملجتمنع 

ن يطلق عىل هذا العرص اسم "عرص الرتبية"، حيث تتجه عىل حد سواء. ولذلك فليس من املبالغة أ 

املجتمعات اإلنسانية املعاَصة، بكل طاقاتها إىل العناية بعمليات التعليم والتعلم لتحقيق األهداف 

الرتبوية املرجوة، والتي تتمثل يف تهيئة كل فرص التنمية الشاملة واملتكاملة لألطفنال والشنباب، يف 

 والعقلية والوجدانية واالجتامعية. مختلف النواحي الجسمية

كذلك فإن االهتامم بالطفل يجب أن ال يقترص عىل توفري الرعاية التعليمينة والصنحية لنه،  

وتيسري فرص العيش فحسب، بل يجب أن ميتد إىل أكرث من ذلك، إىل االهنتامم بشخصنيته والعمنل 

عىل أن ينظنر إىل إنجازاتنه منن  عىل تطويرها وتنميتها، فالسامت الشخصية هي التي تساعد الفرد

نجاح وفشل يف ضوء ما لديه من قدرات، وما يبذله منن جهند، ومثنابرة إىل تحقينق أهدافنه، ومنا 

يرجوه من نتايج؛ ومن هنا ميكن مساعدة األفنراد عنىل اسنتغالل قندراتهم، وتهيئنة البيئنة واملنناخ 

 (.2008هم )الصلييل،الرتبوي والنفيس املالمئني لنمو سامت الشخصية اإليجابية لدي

وهناك مظاهر رييسية لنمو الطفل هي: النمو الجسمي، والنمنو العقنيل، والنمنو اللغنوي،  

والنمو االجتامعي، والنمو االنفعايل. وهذه املظاهر تتم بطريقة متتابعة ومتكاملة ومرتابطة، حيث 

ومتامسنكا منن البننى  يؤثر كل منها عىل الجانب اآلخر. وتعند الشخصنية املتكاملنة مركبنا متوازننا

 االنفعالية واالجتامعية.
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ويظهر النمو االنفعايل يف التغريات التي تحدث للفرد وطرق االستجابة لها، من خالل ردود  

األفعال تجاه اآلخرين، ويتضمن ذلك العواطف، مثل: الغضب والرسنور والخنوف والحنب والغنرية 

نفعال. والنمو االنفعايل ينمو مثله مثل مظناهر والحزن و ريها من العواطف املختلفة املرتبطة باال 

النمو األخرى الجسمية والعقلية واالجتامعية، ويتبع مراحل  و أخرى ميكن التنبؤ بها إىل حند منا. 

وتتميننز حاجننات النمننو االنفعننايل للطفننل، يف حاجتننه للتقبننل واألمننن، وتأكينند الننذات، والنجنناح، 

 (.2008فاق، والتقبل من اآلخرين )الخطيب،واالستقالل، وكذلك حاجته إىل مجموعة الر 

وتظهر انفعاالت الطفل بصورة مبكرة يف مرحلة الطفولة املبكرة، نتيجة زيادة القيود التني 

يفرضها اآلباء عىل سلوكه عند تعامله منع الكبنار أو الصنغار عنىل حند سنواء. باإلضنافة إىل وجنود 

 (.2007؛ ملحم،2004)ششتاوي والعجم،  املعيقات التي تحد وتحول دون تحقيق ر باته وحاجاته

كام يظهر لدى األطفال أمزجة مختلفة تربز يف وقت مبكر من عمرهم، وهذه األمزجة متيل 

إىل الثبات واالتزان مع الوقت، وللبيئة دور كبري يف ذلنك. ويصنبع عنند األطفنال يف هنذه املرحلنة 

طيعون التعبنري عنن فنرحهم و ضنبهم القدرة عىل تسمية العديد من املشاعر والتعبري عنها، ويسنت

ومسببات هذه املشاعر. ويتمكن األطفال يف هنذه املرحلنة منن النتحكم يف مشناعرهم العدوانينة 

بدرجة قليلة، ومع اإلرشاد وتعاون الكبار معهم ميكننهم أن يتعلمنوا كينف يسنتخدمون الكلنامت 

األطفنال عنن منزاجهم  بدال من الرضب عندما يواجهون إحباطا منن رفناقهم ومنن حنولهم. ويعنرب

وشعورهم بشكل نكات أو كالم مضحك ال معننى لنه، ويسنتمعون لقصنص بعضنهم النبعض التني 

 (.2005تضحكهم، وتدخل البهجة والرسور إىل أنفسهم )برور،

ومييل الطفل يف نهاية هذه املرحلة إىل االستقرار االنفعايل، وهذا ال يتحقق إال بتوفري األمن 

ومن خالل العمل عىل إشباا حاجاته ور باته، وتعزيز االنفعاالت االيجابينة  والثقة واملحبة للطفل،

 (.2005من خالل املكافآت )حسني،
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ومن العوامل األخرى التي تؤثر يف استعداد الطفل وتهيئتنه السنتقبال املعرفنة واسنتيعابها 

ايل يعتمند بشنكل ضامن االستقرار النفيس والعاطفي، وتوفري الطأمنينة له، وخاصة أن النمو االنفع

 (.Fuller, 2001كبري عىل الشعور باالرتباط واالنتامء والتعاطف مع اآلخرين )

ويتأثر الطفل يف  وه االجتامعي باألفراد الذين يتفاعل معهم، والبيئة التي يحيا يف إطارها،  

ئته (. ويشتمل هذا الجانب عىل  نو الطفنل وتنشن2007والثقافة التي تسود أرسته ووطنه )حسني،

االجتامعية، وعالقته مع األرسة واملدرسة والرفاق، التي تحددها املعايري والقيم واألدوار االجتامعية 

 (.2007وعمليات التفاعل االجتامعي )ملحم،

وملفهوم الذات أهمية كبرية يف مجال الدراسات الشخصنية، إذ يعند بأننه حجنر الزاوينة يف 

ث التجريبية والعلمية أننه لفكرتننا عنن ذاتننا كنل تشكيل الشخصية فقد أكدت الدراسات والبحو 

التأثري عىل السلوك والتوافق الشخيص واالجتامعي، وتقوم الفلسفة وراء نظرية الذات عىل اإلمينان 

برضورة الفرد بعض النظر عن مشكالته؛ إذ ميتلك عناَص طيبة تساعده عىل وتقرينر مصنريه وحنل 

 مشكالته بنفسه.

اإلدراكات الذاتية التني تشنكلت منن خنالل الخنربات املرتجمنة  ويعرف مفهوم الذات بأنه 

واملفرسة للفرد من خالل البيئة وهي تتأثر بواسطة التقييم منن قبنل األشنخاص اآلخنرين وتعزينز 

 (. Bracken,1996واألشياء املنسوبة لسلوك األفراد )

فسه مثل قدراته يتأثر تشكيل مفوم الذات بعوامل كثرية منها ما هو داخيل يتعلق بالفرد ن

املختلفه، خصايصه الجسميه، سامته الشخصية، جنسه، ومنها ما هو خارجي كنظرة اآلخرين الينه، 

اي ان مفهوم الذات يتأثر بعوامل وراثيه وعوامل اخرى بيئية كاللعب والنذي يعند سنلوكاً فطريناً 

ويسناعده عنىل فهنم طريقة تفكري الطفل وتذكره وإبداعنه، هو يعرب عن وحيوياً يف حياة الطفل، ف

العامل الخارجي، كام أنه مينع الطفل الحرية التامنة والتشنجيع املسنتمر، ويكسنبه الثقنة بنالنفس، 

 (.5115ويؤمن له الجو املشبع بالدفء والعطف والرعاية)بني جابر،
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ويؤكد كثري من الباحثني عىل أهمية رفع مستوى مفهوم الذات كجزء من الربامج اإلرشادية 

النننذات اإليجننناأل هنننو األسننناس إلحنننداث التغنننريات الشخصنننية املر وبنننة                               إذ أن مفهنننوم

(Clark &  Dixon,1997.) 

ترتبط حياة األطفال باللعب، إذ يكتسبون ويتعلمون من خالله  البية سلوكاتهم الحياتينة، 

يف تشنكيل مخنزون  فاللعب يؤثر بشكل كبري عىل مالمع شخصنيات األطفنال، األمنر النذي يسنهم

معريف لدى الطفل يساعده عىل الفهم. كام يعد اللعب أداة ذات فاعلية من األدوات التني تسناعد 

يف تطوير مهارة حل املشكالت لدى الطلبة  باختالف مراحلهم العمرية. وألن اللعنب ينطنوي عنىل 

عرفة الالزمنة للوصنول عدة خطوات منظمة يقوم بها الطفل أثناء لعبه، فإنه يعترب نظاماً يكسبه امل

إىل مننا يرينند، فننالتفكري يننرتبط بشننكل وثيننق بننالتفكري كنننمط حينناة، ومصنندر أسننا  للننتعلم 

 (.2007)الشحروري،

والتوجيه الجمعي هو التوجيه الذي ينفذه املرشد أو األخصايئ عن طرينق تطبينق مبناد  

راتهم ومينولهم لتنميتهنا الخدمة االجتامعية ملساعدة الطلبة ومعاونتهم عىل اكتشاف ذاتهم ومهنا

(. 1998وحل مشاكلهم لتوسيع دايرة معارفهم وقد تكون الفئة املستهدفة جميع الطنالب )زهنران،

جاءت هذه الدراسة لبيان أثر برنامج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوينة يف تنمينة مفهنوم 

للطفنل، واللعنب هنو  الذات لدى األطفال حيث إن مفهوم الذات هو األساس يف الصحة النفسنية

أداة الطفل املفضلة للنتعلم فقند جناءت هنذه الدراسنة لتقندم للمهتمنني واملرشندين برنامجناً يف 

التوجيه الجمعي قد يساعدهم يف تقديم خدمة إرشادية أفضل يف مجال تنمية مفهوم الذات لدى 

 األطفال من خالل اللعب.
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 مشكلة الدراسة:

د من أهم املشكالت التي تواجنه املجتمعنات، ملنا لهنا إن مشكلة تحقيق النمو لألطفال تع 

من تأثري عىل  اء املجتمنع وتقدمنه. وعنىل اعتبنار أنهنا متثنل محنوراً رييسناً يف اهتاممنات األفنراد 

والجامعات إذ أن عدم االهتامم ملرحلة الطفولة قد ينؤثر عنىل عملينة  نو األطفنال وتكنيفهم منع 

واملدرسة واملجتمع يف حامية الطفل من االنحراف عن املسار املجتمع وهذا مؤرش عىل فشل األرسة 

 الصحيع. ويعتمد النمو السوي للطفل إىل درجة كبرية عىل تشكيل مفهوم ذات إيجاأل لديه.

لهذا جاءت هذه الدراسة لتقدم للمهتمني واملرشدين برنامج يف التوجينه الجمعني لتنمينة  

 األلعاب الرتبوية.  مفهوم الذات االيجاأل لدى األطفال من خالل

والغرض من هذه الدراسة بيان أثر برنامج يف التوجيه الجمعي باستخدام األلعاب الرتبوينة  

 يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا.

 عناَص مشكلة الدراسة:

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

نامج توجيه جمعي باستخدام األلعناب الرتبوينة يف تنمينة مفهنوم النذات ما أثر بر  : السؤال األول

 لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا؟

هل يوجد تفاعل بني برنامج التوجيه الجمعي باستخدام األلعاب الرتبوية والجننس  :السؤال الثاِن

 أدبا؟يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة م

هل يستمر أثر برنامج التوجيه الجمعي عىل مفهنوم النذات لندى أطفنال الريناض السؤال الثالث: 

 بعد انتهاء الربنامج بشهر؟
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 فرضيات الدراسة:

 ميكن صيا ة الفرضيات اآلتية يف ضوء عناَص مشكلة الدراسة عىل النحو اآليت :

( بنني متوسنطات α=1012توى داللة ):ال توجد فروق ذات داللة إحصايية عند مسالفرضية األوىل

درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف مفهنوم النذات تعنزى لربننامج التوجينه 

 الجمعي املستند إىل األلعاب الرتبوية.

( يف مفهنوم α=1012:ال توجد فنروق ذات داللنة إحصنايية عنند مسنتوى الداللنة )الفرضية الثانية

 ني برنامج التوجيه الجمعي والجنس.الذات تعزى للتفاعل ب

ال توجد فروق بني متوسطات درجات مفهوم النذات يف املجموعنة التجريبينة بنني الفرضية الثالثة: 

 القياس البعدي وقياس املتابعة.

 

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة يف جانبني رييسني هام:  

 : أوالً: األهمية النظرية

ن أثر التوجينه الجمعني باسنتخدام األلعناب الرتبوينة يف تنمينة تسهم هذه الدراسة يف بيا

مفهوم الذات اإليجاأل لدى األطفال فهي تضيف معرفة يف مجال التخصص. وميكن االسنتفادة منن 

نتايج هذه الدراسة إلجنراء مزيند منن الدراسنات حنول تنمينة أطفنال الريناض يف جواننب النمنو 

 املختلفة.
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  ثانياً: األهمية التطبيقية:

 وتتمثل يف:  

 خدمة هذه الفئة من األطفال يف مساعدتهم عىل التكيف والتوافق. .0

توفر هذه الدراسة للمرشدين برنامج توجينه جمعني يسنتهدف تحسنني مفهنوم النذات لندى  .5

 األطفال.

 تعريف املصطلحات نظرياً وإجرايياً:

جنراءات والعملينات التني سلسلة من اإل برنامج التوجيه الجمعي باستخدام األلعاب الرتبوية:  - 0

تنفذها املرشدة أو املعلمة املرشدة والتي تتضمن مجموعة من األلعناب املعندة لتحسنني مفهنوم 

 (. 2007الذات )الشحروري، 

( جلسنة، 05باعتباره برنامجاً يعتمد عىل األلعاب الرتبوينة، ويتكنون منن ) ويعرف إجراييا

م الذات للطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة منن ( دقيقة، يهدف إىل تنمية مفهو 11مدة كل جلسة )

خالل تعزيز تعامله مع أصدقايه ومع املرشدة وتنمية حب زيارة األقارب لدينه، وتعريفنه بشنكل 

جسمه ووجهه وصوته ووزنه وتعزينز مسنتوى رضناه عننهم، وتعريفنه بنأنواا الحيواننات وكيفينة 

ية التي تتسبب باألذى لنألذن، ومسناعدته التعامل مع الحيوانات األليفة، وتعريفه باألصوات العال

 يف تقليل خوفه من الظالم، وتعريفه بأهمية الضحك مع أصدقايه.

: اإلدراكات الذاتية التي تشكلت من خالل الخربات املرتجمة واملفرسة للفنرد منن مفهوم الذات -5

  (. Bracken,1996خالل البيئة وهي تتأثر بواسطة التقييم من قبل األشخاص اآلخرين )

بالدرجة التني يحصنل عليهنا طفنل الروضنة عنىل مقيناس مفهنوم النذات  ويعرف إجرايياً:

 لألطفال يف هذه الدراسة. 
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نوا من األنشطة محكمة اإلطار تخضع ملجموعة من القوانني من خاللها يتم  األلعاب الرتبوية: -1

 (. 5113تسيري اللعب لتحقيق أهداف تربوية )خليف، 

أنها ألعاب صممت عىل أسس تربوية تهدف لتحقينق األهنداف الرتبوينة، بوتعرف إجرايياً 

تخدم مواقف تعليمية وتكسب الطلبة املهنارات املختلفنة بطريقنة يحبهنا الطالنب ويتعناون منن 

 خاللها.

 

كنل مؤسسنة تعليمينة  بأنهنا (2013يعرفها املجلس العرأل للطفولة والتنمية ):  رياض األطفال -1

ل مرحلة التعليم األسنا  بسننتني عنىل األكنرث، وتهندف هنذه املرحلنة منن تقدم تربية للطفل قب

التعليم قبل املدرسة إىل توفري مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تشمل الجوانب الشخصية 

والجسننمية والعقليننة والروحيننة والوجدانيننة. وعننىل الننوزارة أن تنشننئ رينناض األطفننال يف حنندود 

 ، موقع إلكرتوِن(. 2014)املجلس العرأل للطفولة والتنمية، ية إمكانياتها ووفق خطة مرحل

يف هذه الدراسة بنأنهم األطفنال النذين يدرسنون يف روضنة ويعرف أطفال الرياض إجرايياً 

 سنوات. 2 -1مدرسة الفيحاء الثانوية للبنات يف مديرية تربية قصبة مأدبا، وترتاوح أعامرهم من 
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 حدود الدراسة ومحدداتها:

هذه الدراسة عىل عينة من األطفال يف مدرسة الفيحاء الثانوية للبنات مديرية  تقترص

( طفالً، وتتحدد إمكانية تعميم نتايج الدراسة عىل متاثل املجتمعات مع 13تربية مأدبا وعددهم )

مجتمع الدراسة. كام تتحدد باألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة واملتمثلة يف كل من برنامج 

لجمعي املستند إىل األلعاب الرتبوية وما يتضمنه من مهارات وأنشطة، ومقياس مفهوم التوجيه ا

( وما يتمتعان به من خصايص سيكومرتية، كام تتحدد بزمن تطبيق 0350الذات )الكيالِن وعباس، 

 .5101/5102الدراسة وهو الفصل الثاِن للعام الدرا  
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 الفصل الثاِن

 راسات السابقةاإلطار النظري والد

 أوالً: اإلطار النظري

 : الجمعيالتوجيه 

يطلق عليه أحيانا "العالج الجامعي" والذي يتضمن اثنني أو أكرث األفنراد النذين يجتمعنون 

معاُ ضمن مجموعة حيث يناقش الجميع مشاكلهم يف املجموعة. ويعند التوجينه الجمعني وسنيلة 

ادة ما تكون الغاية من استخدامه تلبينة االحتياجنات فعالة لتلبية االحتياجات املختلفة للطالب وع

التنموية وتنفيذ برامج وقايية أو عالجية داخل الصنف. ويتنناول التوجينه الجمعني حاجنة معيننة 

فضالً عن كونه يوفر للمشاركني فرصة لتطنوير واستكشناف األهنداف املشنرتكة وتعزينز التغينريات 

 (.Olusakin, 2008ادل بني أفراد املجموعة )اإليجابية يف جو من الصدق واالستاما املتب

 يهدف التوجه الجمعي إىل مجموعة من األمور أهمها:

)أ( تزويد الطالب بوسايل لتبادل املعلومات املهنية، مهارات الدراسة، والتحديات املشرتكة األخنرى 

 و ريها من األمور.

منها مساعدة األقنران، والتعلنيم  )ب( مساعدة الطالب عىل تطوير املهارات الالزمة لربامج مختلفة

 بني األقران وحل النزاعات.

)ج( مساعدة الطالب عنىل تطنوير املعرفنة والنتعلم وإدارة املهنارات الشخصنية االجتامعينة مثنل 

التعامل مع املشاعر، والتعامل مع ضغط األقنران، وتحديند األهنداف، وحنل املشنكالت، ومهنارات 

 االتصال املختلفة.

تشار يف املجموعة األفراد عىل التعبري عن مشاعرهم. من الجدير ذكرة أن بعض يسهل ويشجع املس

 األقراد يجدونه  أنه من مفيد جدا للتعلم  وليست فقد وسله للتغلب عىل التحديات التي تواجهم

 (Day, 2004.) 
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 تعريف األلعاب الرتبوية يف التعليم

دي فعنال يهندف اىل الحصنول يعرف اللعب يف التعليم عىل أنه نشاط منظم بقواعند وتحن

عىل املعلومة بطريقة ممتعنة وترفيهينة. حينث يحفنز اللعنب أثنناء النتعلم التفكنري لندى الطلبنة 

ويجعلهم أكرث حيوية الذي يساعد عىل تثبيت املعلومات، وتحقيق التنافسنية الفعالنة بنني الطلبنة 

(Moursund,2006.) 

لنطاق يستخدم ألعناب الفينديو و ريهنا يعرف التعلم القايم عىل اللعب بأنه تعلم واسع ا

لدعم التعليم والتعلم، ويستخدم اسرتاتيجيات وآليات تناسب كل مرحلة دراسية، ويُقدم املواضيع 

واألفكار والقواعد واملفاهيم والقرارات والنتايج بطريقة  ري تقليدية يسهل عىل الطلبنة اسنتيعابها 

 ,Perrotta, Featherstoneلندى الطلبنة ) والتمكن منهنا ويعمنل عنىل تعزينز وتعمينق النتعلم

Aston & Houghton, 2013  .) 

( األلعاب الرتبوية بأنها األلعناب املوجهنة املقصنودة تبعناً لخطنط 5101وتعرف الخفاف )

وبرامج وأدوات بها يقوم املعلمون بإعدادها وتجربتهنا ومنن ثنم توجينه التالمينذ نحنو مامرسنتها 

 لتحقيق أهداف محددة. 

( األلعاب الرتبوية بأنها األلعاب التي تهدف إىل مساعدة الطلبة 5115فت العناِن )فيام عر 

 يف التعلم واكتساب مفاهيم معينة وتطويرها وتشمل السبورة والبطاقات والفيديو و ريها.

( األلعاب الرتبوية بأنها تلك التي تصمم وفق مجموعة من االنظمنة 5101وتعرف سلوت )

و ايات تتناسب والطلبة، يطبقهنا الطلبنة الكتسناب مهنارات ومعلومنات والقوانني ووفق أهداف 

جديدة، بحيث يتم توظيف امليل الفطري للعب عند املتعلمني، واملقرون باملتعة يف إحنداث تعلنم 

 فاعل معزز بالر بة والحامس واالهتامم.
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 ( األلعناب الرتبوينة عنىل إنهنا مجموعنة منن األنشنطة املنظمنة5112وقد عرف حجازي )

والهادفة ميارسها التلميذ منفردا أو من خالل مجموعة، وفق قواعد وإجراءات معنية بحيث ميارس 

 أدوارا محددة تجعله أكرث إيجابية وتفاعال وتعاونا، واكتساب للمهارات املختلفة أثناء التدريس.

 أهمية األلعاب الرتبوية يف التعليم 

طريقة تفكري الطفل وتذكره هو يعرب عن فل، فيعد اللعب سلوكاً فطرياً وحيوياً يف حياة الط

وإبداعه، ويساعده عىل فهم العامل الخارجي، كام أنه مينع الطفل الحرية التامة والتشجيع 

املستمر، ويكسبه الثقة بالنفس، ويؤمن له الجو املشبع بالدفء والعطف والرعاية، ويؤمن له 

اللعب، ازداد االهتامم الرتبوي يف تطوير  الجو املشبع بالدفء والعطف والرعاية ونظراً ألهمية

مامرسة لعب األطفال أدواراً درامية ومتثيلية داخل الغرف الصفية، ويف الساحات الخارجية، حيث 

يتمكن األطفال من خالل هذه املامرسات وبإسلوبلهم الخاص، من اكتشاف النشاطات والعالقات 

مات واملهارات الالزمة لذواتهم، من خالل توظيفه يف الحياة اإلنسانية، من أجل الحصول عىل املعلو 

يف التعليم، وهو من األساسيات التي ركزت عليها املناهج الدراسية، باعتباره أفضل االسرتاتيجيات 

التي تناسب الطفل، وتحقق لهم  ريض املتعة والتعلم، وتساعدهم عىل تحويل املعلومات الواردة 

تطوير مواهبهم املتعددة ويحقق لهم حاجاتهم ور باتهم يف الدرس يف نص اللعبة، ميكنهم من 

 (.0337املنشودة )الزعبي، 

اهتم العلامء يف بيان أهمية األلعاب الرتبوية يف حيناة التالمينذ بشنكل عنام، حينث أكند و 

( عىل أهمية األلعاب الرتبوية يف النمو العقيل للتلميذ وقد Bühler Karlالعامل األملاِن كارل بيولر )

ال أهمية األلعاب الرتبوية يف تحقيق النتعلم. وأكندت عنىل ملجالدراسات الرتبوية يف هذا ا أظهرت

أن األلعاب الرتبوية تعد طريقة فاعلة لها دورها يف إحداث تغيريات يف سلوك املتعلم واتجاهاته و 

، اكسابه املعارف واملعلومات والتي يستطيع منن خاللهنا مواجهنة واقنع حياتنه العملينة )صنوالحة

5117.) 
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فاأللعاب الرتبوية تعد من النشاطات الحيوية والتي توفر للطلبة فرصا للتعلم والتطور، كام 

وتساعدم يف السيطرة عىل حواسهم وقدراتهم ورفع درجة الرتكيز لديهم، إذ يتعرض الطلبة 

د، ملجموعة من األلعاب ألعاب حرة يقبل عليها الطلبة بعفوية ونشاط و ري خاضعة لرشوط وقواع

واللعب املوجه والذي يتم فيه توفري بيئة  نية باأللعاب الرتبوية الهادفة يختار منها الطفل ليك 

 (.5101يكتسب مفاهيم جديدة وينجز مهام محددة )الكرمي، 

( بأن اللعب ينمي الننواحي اإلرشادية لدى العديد من الطلبة 5101وتذكر سلوت )

ربات  ري السارة املحبطة لإلبداا، فالأللعاب الرتبوية تساعدهم عىل تجاوز الضغوط واملخاوف الخ

( إن التعليم باللعب Play Therapy)لعالج باللعب تستخدم كعالج لهذه التوترات. ويسنمى ا

 يعد مطلباً تربوياً أساسياً، وحقاً طبيعياً للفرد.

ب الكثنري كام إن التطور الكبري الذي يحدث يف العامل من تحديثات تكنولوجينة و ريهنا تتطلن

من التطوير يف جميع املجاالت وأهمها املجال التعليمي حيث  يعد التعلنيم هنو رأس املنال النذي 

تعتمد عليه األمم للوصول إىل أهدافها السياسية واالقتصادية واالجتامعية، لنذلك لقند تنم إدخنال 

عليمني وإعنداد اسرتاتيجيات التعلم القايم عىل اللعنب والنذي أظهنر تحنوالت كبنرية يف النناتج الت

الطلبننة وتنظننيمهم وتقننديم املعلومننات واملعننارف لهننم. حيننث إن هنالننك رورة ملحننة إلجننراء 

إصالحات يف التعلنيم ملواكبنة التقندم والتكنولوجينا املعناَصة، وذلنك إلعنداد طلبنة قنادرين عنىل 

املنافسة من خنالل اللعنب والنذي يحندد نقناط القنوة والضنعف بشنكل واضنع ليسناعد الطلبنة 

علمني عىل إدراك نقاط الضعف وتقويتها، ودعم وتعزيز نقاط القوة. ومن خالل اللعنب ميكنن وامل

للمعلمني مراقبة الطلبة وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إىل تحديث يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية 

ومن ثم االنتقال تدريجيا إىل مستويات أصعب بعند التأكند منن تثبينت املعلومنات قند ثبتنت يف 

غننتهم. وتكمننن األهميننة الكبننرية يف الننتعلم القننايم عننىل اللعننب بأنننه يهننتم بالطلبننة املبنندعني أدم

واملوهوبني وذوي االحتياجات الخاصة، لذلك فان األلعاب قامئة عىل خطوات منطقية تسهل عملية 
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ة، التعلم واالنتقال إىل املراحل الصعبة يف تعلم املفاهيم واسنتيعاب املعرفنة وتطبيقهنا عنىل الطلبن

 ,McClarty, Orr, Frey) وتحسن من قدراتهم ومهاراتهم

Dolan,Vassileva & McVay, 2012.) 

 ( أهمية التعلم القايم عىل اللعب بثالث نقاط:5105ووضع القبايل )

 تنمية القدرة عىل إنتاج أفكار جديدة  ري مألوفة، أو وظايف جديدة لألشياء.-0

 فكار واملواقف.تنمية القدرة عىل التحليل ونقد األ -5

 

 تنمية القدرة عىل التطبيق واالستخدام الفعال للمعرفة.-1

( إىل أن عملية اللعب يعمل عىل تنمية مهارات التفكنري منن خنالل 5105ولقد أشار القبايل )

املواقف التي يتعرض لها الطالب أثناء اللعب والتي توفر له الفرصنة ملامرسنة عندد منن املهنارات 

يع مدى تفكري الطالب، ومتكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء عىل التحلينل الذي من شأنه توس

البناء واملنطقي، وحاملا يتعرف الطالب عىل قواعد اللعبنة تصنبع املعرفنة أقنل أهمينة منن مهنارة 

 التفكري، وبناء عىل ذلك فان موقف األلعاب ميكن أن يكون موقفا مثاليا لتنمية مهارات التفكري.

األلعاب الرتبوية من األساليب املهمنة التني عنن طريقهنا نجنذب انتبناه الطالنب ولهذا تعد 

وتشوقه للتعليم، فالتعليم باللعب يوفر للطالب جواً يندفع فيه إىل العمل من تلقاء نفسنه. وتعند 

 األلعاب الرتبوية أداة تعلم واستكشاف ألنها تساعد الطالب عىل:

يط بنه للكشنف عنن الخصنايص الحسنية لألشنياء اكتساب املعلومات واملهارات عن ما يح -

 وعىل األشكال واأللوان واألحجام، وما بني األشياء من تشابه واختالف. 
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معرفة الذات، فمن خالل التجربة واالستكشاف يتعرف الطالب عىل ما يحبه وما مييل إليه  -

 حلها فيزداد معرفة بذاته وإمكانياتها. ويتعرف عىل مشكالته ويصبع أكرث قدرة عىل

 (.57:5115)العناِن،

 -( بأن األلعاب الرتبوية تعمل عىل تنمية مهارات األطفال من خالل:5101فيام أشار الكرمي )

  ،مساعدته يف تعلم املفاهيم املتعلقة بالتصنيف واألعداد وحل املشكالت التي تواجهه

 وكتشاف العالقات الرياضية يف بيئته مبا يسهم يف  و إدراكه.

 ارات الطفل العلمية يف حب االستطالا واملالحظة والتجريب والتوصل إىل نتايج.تطوير مه 

 تعزيز مهارات الجهاز العضيل، والتآزر الحيس الحريك لدى األطفال 

  تطوير األلفاظ لدى األطفنال وفهمهنم ففني اللعنب الندرامي منثال ينتمكن منن التحندث

 والتعايش.

 مع الجزء والكل خاصة األلعاب التي تتضنمن  تنمية القدرات العقلية  عند الطفل للتفاعل

 تركيز العني والتمييز البرصي والسمعي .

  تنمو العضالت الدقيقة التي تنمي مهارة الكتابة عند الطفل الحقاً من خالل األلعاب التني

تعتمد القص واإللصاق والتلوين والتشكيل باملعجون وبناء املكعبات وشك الخنرز و ريهنا 

 من األلعاب.

  م الطفل ذاته لدى اختياره ومامرسته أللعاب وأنشطة يشعر فيها بالنجاح.يحرت 

  تدريب وتنمية مهارات اإلدراك لدى الطفل من خالل الرتكيز واالنتباه حنني مينارس ألعناب

األ اط واملطابقة التي متكنه من التمييز الدقيق، وتعزز عملية التذكر لدينه منام يسنهم يف 

 ده.تطوير اإلدراك والتفكري عن



www.manaraa.com

16 

 

 

 وتساعد األلعاب الرتبوية الطفل عىل أن:

 توكيد الذات من خالل التفوق عىل اآلخرين فردياً ويف نطاق الجامعة. -0

 تساعده عىل التعاون واحرتام حقوق اآلخرين من خالل املشاركة يف األلعاب الجامعية. -5

وقواعد اللعبة وااللتزام يتعلم احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها من خالل تنفيذ قوانني  -1

 بها.

 يعزز انتامءه للجامعة من خالل اللعب الجامعي. -1

تساعد الطفل يف تنمية ذاكرته وتفكريه وذلك من خالل محاوالته لحل املشاكل التي   -2

 (.5113املرصي،(يواجهها أثناء لعبه 

ن األسناليب ( أن األلعناب الرتبوينة تسناعد األطفنال يف يكتشنفو Talar, 2002ويرى تالر )

املالمئة لكالمهم اليومي، ويستفيدون من تجاربهم يف تحسني قدرتهم عىل إصدار األحكام، وتفعينل 

 االتصاالت الشفهية، و ري الشفهية التي ميارسونها مع بعضهم بعض

ولقد أثبنت اسنتخدام اللعنب يف التعلنيم كفاءتنه يف توصنيل املعلومنة للطلبنة الصنغار يف 

زيزها يف أدمغتهم. حيث إن الهدف الريييس وراء استخدام اللعب يف التعلنيم املراحل األساسية وتع

هو تقديم املعلومات إىل الطلبة من خالل اللعب ومتضية أوقات ممتعة، والذي ميكن الطالب منن 

أن يكون أكرث قدرة عىل حل املشكالت وجناهز للتحندي بنأي وقنت النذي يحقنق تنافسنية عالينة 

(Moursund,2006  .) 
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األلعاب الرتبوينة دوراً فعناالً يف تنظنيم التعلنيم متنى أُحسنن تخطيطهنا وتنظيمهنا  تلعب

واإلرشاف عليها، حيث أن األلعاب الرتبوية لهنا القندرة عنىل تحفينز األطفنال منن إجنراء املهنارات 

(. وفهناك  عالقة بني اللعب والتعلنيم، فاللعنب يعتنرب عملينة ذات 553:5101األكادميية )الخفاف،

وية ، فالتعلم بناءا عىل ذلك سوف يظهر بصورة تلقايية خاصنة إذا وجند معلمنني قنادرين قوة ترب

 (.7:5115عىل االرتقاء بلعب الطفل وإثرايه )خليل،

 ( أن أهمية األلعاب تكمن يف:5115كام يرى عطية )

أن الخربات التي ميكن أن يحصل عليها املتعلم أقرب إىل الواقع،فيكون الفهنم أيرسن مننن   

 لم التقليدي.التع

 تنمي دافعية املتعلم من خالل عنرص املنافسة. 

 تزيد من نشاط املتعلم وفاعليته ملا فيه من عناَص التشويق والتسلية.  

 تطور املجاالت الشخصية املختلفة املعرفية والوجدانية و املهارية.  

 تساعد املتعلم عىل تأكيد ذاته، واكتساب قدراته الذاتية.  

األلعاب الرتبوية ذات أهمية كبرية حيث أنها تقوم بدور رييس يف تكوين  وترى الباحثة أن

شخصية الفرد، واكتشاف نفسنه والبيئة التي يعيش فيها، وزيادة معرفته، و وه انفعالياً واجتامعياً، 

و و وظايفه العقلية العليا وكنذلك تطنوير املجنال اإلبداعي لديه والتواصل مع اآلخرين، كام 

للعب عيل تكوين القيم االجتامعية وتطور الطفل، والرضا عن نفسه من خالل اكتسابه يساعد ا

 املهارات التي يستطيع من ميتلكها مواجهة الصعوبات التي تواجهه.
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وتساهم األلعاب يف تقديم املادة الرتبوية عىل شكل يسهل منن خاللنه التنأثري يف الشنخص 

كل مر وب، ليصنار إىل التعبنري عنهنا شنفوياً بالشنكل الذي ميارسها وتوجه اهتامماته وهواياته بش

( 0337(. أما عن كيفية تقديم األلعاب لألطفال، فقد ذكر صبحي )5111املناسب )نصار وصوالحة، 

 أنه يتم من خالل االهتاممات اآلتية:

الرتكيز عىل األلعاب التي تكون قابلة للتحوير، ومبا ميهند السنبيل أمنام الطالنب إىل ابتكنار  -

 فكار الجديدة، ويشجعه عىل تقدميها وإخراجها إىل حيز الوجود.األ 

التنويع يف األلعاب ليك مير الطالب بخربات متنوعة، يتمكن من خاللها اإلنطالق يف اللعنب  -

 دون اإللتفات ملا يفرض عليه.

توجيه الطفل بالشكل الذي ميكنه من االستعداد ألعامل مسنتقبلية تهينئ لنه فرصناً أرقنى  -

 تنمي فيه الحس االجتامعي والذوق العام. للنشاط، و 

 تاريخ األلعاب الرتبوية يف التعليم
لقد بدأ القامئون عىل فكرة التعلم باستخدام اللعب بناًء عىل مجموعة من النظريات 

واالفرتاضات، ومن خالل تطبيق هذه النظريات الحظوا أن الطلبة يظهرون النظام والتفكري 

واالهتامم بالتفاصيل واستغاللها وتحسن قدراتهم يف حل املشكالت املنطقي والتحلييل البناء 

واتخاذ القرارات بطريقة مثالية، حيث إن بيئة اللعب املوفرة لهم ساعدتهم عىل االنطالق وتنمية 

مهارات التفكري. وسواء كانت األلعاب فردية أم جامعية قد أثبتت قدرتها عىل تعميق املعرفة 

لبة الذي ميكنهم من التوصل إىل النتايج بأنفسهم من خالل التجربة وتحفيز التفكري لدى الط

واالكتشاف، وقد تبني أن اللعب الذي يتضمن التعلم يطلق العنان لخيال األطفال الذي يجعلهم 

أكرث إبداعا يف استخدام األشياء واألفكار من حولهم، باإلضافة إىل أن التعلم من خالل اللعب 

امعية بني الطلبة ويحقق التنافسية العالية بينهم الذي أظهر أفضل الجامعي يعزز الروح الج

 ( . Boyle,2011النتايج األكادميية واالجتامعية والثقافية )



www.manaraa.com

19 

 

 

وال خالف عىل أن استخدام اللعب أثناء التعلم له أثار ايجابية كثرية ومهمة وفعالة، ولكن  

ض التعلم القايم عىل اللعب وذلك البد من تسليط الضوء عىل بعض اآلراء التي نوعا ما تعار 

بسبب عدم وجود اسرتاتيجيات ومنهجيات مناسبة وفعالة يستخدمونها ويطبقونها عىل الطلبة، 

وأيضا عدم جاهزية بعض املدارس واملؤسسات التعليمية ملثل هذه األلعاب الرتبوية، وعدم توفر 

ناء التعلم بسبب سوء الوضع املادي. األدوات واالحتياجات التي يتطلبها الطلبة ليامرسوا اللعب أث

ولذلك تلجأ هذه املدارس واملؤسسات التعليمية إىل استخدام التعلم التقليدي الذي يحد من فرصة 

تعزيز وتطوير العملية التعليمية، ومن أجل التغلب عىل الصعوبات التي تواجه تطبيق وتنفيذ 

ني والوالدين ومدراء املدارس والرتبويني أسلوب التعلم القايم عىل اللعب يجب عىل كل من املعلم

أن يبحثوا عن حلول من أجل توفري أدوات ومتطلبات التعلم القايم عىل اللعب. وأن ال تكون 

لديهم فكرة أن اللعب مجرد فكرة للتسلية، وأن يحاولوا مبدييا استخدام بعض األلعاب القابلة 

عاب  الية الثمن؛ ألن املقصود هو الحصول للتطبيق والتي ال تحتاج إىل أدوات وأساسات أو األل

 ( . Klopfer,2009عىل نتايج أكادميية أفضل من خالل اللعب والتسلية )

وميثل اللعب ظاهرة إنسانية فوق أنها ظاهرة قد تشهد يف إطنار العديند مننه املجتمعنات  

للعنب، النجناح ومنا الحيوانية واللعب يف املجتمعات اإلنسانية أحد مناهج الحياة الثالثة: الحنب، ا

دام اللعب مناهج الحياة فانه سيبقى مع استمرار الوجود اإلنساِن. فاللعب يرتبط مع اإلنسنان يف 

حالته الفردية والجامعية، سواء أكان الطفل رضيعا يف حضن أمه، أم طفال يافعنا يف الحضنانة أو يف 

ساسنيا يف إ ناء األطفنال رياض األطفال وإىل أن يصنبع رجنال كبنريا، حينث يشنكل اللعنب عنامال أ

وتطويرهم عقليا وجسميا وانفعاليا واجتامعيا لهذا اهتم الباحثون بنه، وأخنذوا يالحظنون ظناهرة 

اللعب بني أفراد عامل الحيوان وعامل اإلنسان من أجل تفسري هذه الظاهرة واسنتثارتها لصنالع إ ناء 

 (.5113اإلنسان وتربيته )عكر،
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 أنواا األلعاب الرتبوية:

 تقسيم األلعاب الرتبوية بصفة عامة إىل ثالثة أنواا أساسية وهي كام ييل: ميكن

ألعاب تربوية معدة ملساعدة الطفل عىل الدراسة ومن أهمهنا املكعبنات املكتنوب عليهننا  

 حروف الهجناء أو األرقام.

األنشطة والتمثيليات التخيلية الجنادة، وهني مسنتمدة مننن حقنايق أو وقننايع يف حيناة   

 اليومية وقند تتعرض ألحداث تاريخينة أو مواقع جغرافية أو اجتامعية.الناس 

ألعاب املباريات التي تقوم عىل املنافسة بني األطفنال وتخضنع ملجموعنة منن اإلجنراءات   

يتفق عليها الالعبون، ويتحدد فيها الفايز والخارس بنناء عىل هذه القواعد الخاصنة باللعبنة 

 (.5100املعنية )السبيعي،

 يف وأهداف اللعب وظا

 -( باآليت:5101تتمثل أهداف ووظايف األلعاب الرتبوية كام حددها سلوت )

إن اللعب أداة تربوية وسيطة تساعد يف إحداث تفاعل مع عناصنر البيئنة اذ تسناعد الفنرد عنىل  -

 التعلم وإ اء شخصيته وسلوكه.

 األشياء والتكيف مع واقع الحياة. يعد اللعب وسيلة تعليمية تساعد األطفال فني إدراك معناِن -

 يعد أداة فاعلة يف تفريد التعليم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية. -

 يساعد األطفال عىل التلخص من األنانية والتمركز حول الذات. -

 يعترب وسيلة مرنة يشبع ميول األطفال ور باتهم للنمو ويحقق التوازن لديهم. -

 ليم قواعد السلوك وأساليب التواصل ومتثيل القيم االجتامعية.ميثل وسيلة اجتامعية لتع -

 ميثل أداة لتطوير جسم الطفل وإكساب املهارات الحركية. -
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 طريقة الكتشاف شخصية األطفال. -

 طريقة عالجية تساعد يف حل بعض املشنكالت واالضنطرابات النفسنية والعقلينة و الحركية. -

 وبناء شخصياتهم. أداة فاعلة يف تنشئة األطفال -

وترى الباحثة بأن وظايف اللعب كثرية أهمهنا انهنا وسنيلة و اينة يف آن واحند تهندف إىل 

زيادة دافعية ومتعة التالميذ للتعلم، والتواصل بني األطفال، كنام أن لأللعناب دوراً كبنرياً يف تربينة 

والوجدانينة واملهارينة،  التالميذ تربية شناملة متكاملة من جميع جوانب شخصية املتعلم املعرفينة

كام أنها تهدف إىل بقاء أثر التعلم لفرتة طويلة وتساعد التالميذ عنىل مواجهننة املواقنف الكالمينة 

 والتعبري عن انفعاالتهم وشنعورهم.

 محددات استخدام األلعاب الرتبوية 

 -( باآليت:5115تتمثل محددات األلعاب الرتبوية كام حددها أبو لوم وأبو هاِن )

ال: حاول أن ال يتحول استخدام األلعاب كنشاط إىل نشاط ترويحي، أو ترفيهي ألن ذلنك يرافقنه أو 

 عدم انضباط صفي، مام يولد اإلزعاج.

ثانياً: عدم التفكري يف تحويل اللعبة إىل فوز أو خسنارة فقنط، ألن البحنث عنن الفنوز بنأي وسنيلة 

الخداا، وال يساعد عىل اكتسناب مهنارات سلوك يقيض عىل التنافس اإليجاأل، ويؤدي إىل الغش أو 

 جديدة أو تنميتها.

 ثالثاً: يفضل عدم تتوافق اللعبة مع القيم االجتامعية والدينية.
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 اسرتاتيجيات التعلم باستخدام األلعاب الرتبوية

تعترب عملية إدخال األلعاب الرتبوية عىل التعليم سهلة، فأثناء التعلم يقوم الطلبة باللعب 

بوقتهم و البا ما يفضل الطلبة خاصة يف املراحل األوىل اللعب؛ ألن اللعب بالنسبة لهم  واالستمتاا

 يشء روري ال بد منه. وتنقسم األلعاب إىل عدة مجموعات: 

أوال: األلعاب التقليدية التي تتطلب معدات بسنيطة وتفيند جندا يف توصنيل املعلومنات الخفيفنة 

تخدم التكنولوجيا بشكل كبري ويستطيع األطفال من خاللهنا لألطفال. أما املجموعة الثانية فهي تس

أن يطبقوا ما تعلموه بشكل شبه عميل مع العوامل االفرتاضية. وكال املجموعتني سجلت أثار ايجابية 

وأثبتت فاعليتها يف تعميق املفاهيم واملعلومات لندى الطلبنة. تعمنل األلعناب أثنناء النتعلم عنىل 

البة وتسمع لهم باستخدام أفكارهم وخيالهم وبالتايل ميكن الحصول توسيع مدى ونطاق تفكري الط

عنننىل طلبنننة مبننندعني قنننادرين عنننىل التننننافس، ذوي مهنننارات وقننندرات أكادميينننة وعلمينننة 

 .(Boyle,2011)عالية

وتتميز األلعاب عن أساليب التعلم األخرى فيكون املقدم ليس هنو مصندر املعلومننننة أو 

تميز عن طرق التعلم األخرى بنأن النتعلم عنرصن املتعنة والتشنويق، التوجيه بل هو إحداها، كام ت

واأللعاب الرتبوية تتبنى مبدأ التعلم من خالل املامرسة، فهني ألعنناب تحكننم بقننوانني، وتحنندد 

سلوك املشاركني املطلنوب مننهم القيام به. وتحدد النتايج الواجب تحقيقها والجزاءات التي تحندد 

ا تشري إىل مجموعة من األنشطة املطلنوب القيام بها إلنجناز مهمنة منا، ويكنون نتيجة لنألداء. كمن

ذلك يف جو يحايك الواقع كام أن معظم األلعاب تحمل طابعا تنافسيا يف إطار تفاعنل اجتامعي بنني 

املنشاركني تنتهني وبفنايز وخارس، و تتطلب منن األفراد املنشاركة الجسدية )نشاط عضيل كالحركة( 

لعقلية )نشاط عقيل كحنل مشنكلة( أو كلنيهام، كنام تسنتثري الجاننب االنفعنايل لندى املشنارك أو ا

 (.5101)كالحامس واملتعة واإلثارة والرتقب( )األيوب، 
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ومن منطلق استخدام اسرتاتيجيات التعلم القايم عىل اللعب والنذي يكنون فينه التعلنيم  

الطرق التقليدية يف التعليم النذي يكنون فينه  ضمنيا ميكننا مالحظة الفروقات بينها وبني استخدام

التعليم َصيحا. هنالك العديد من األلعاب التي ميكن إدخالهنا إىل التعلنيم والتني تفيند يف جمينع 

املواد واملناهج الدراسية الثقافية واالجتامعية والصحية و ريها، والتي تسنمع للطلبنة بتطبينق منا 

تسمع لهم بأخذ املعلومة نتيجة التجربنة واملامرسنة النذي تعلموه نظريا أن يطبقوه عمليا، وأيضا 

يساهم يف تعزيزها وتعميقها. وال يخفى أن هنالك فئة من الرتبويني يعارضون إدخال اللعنب عنىل 

التعليم حينث إنهنم بنرروا وجهنة نظنرهم بقنولهم أن اللعنب هنو مضنيعة للوقنت وأن التعلنيم 

ما وجهنات نظنر تربنويني آخنرين فقند أكندوا عنىل أن التقليدي أكرث فايدة ويقدم أفضل النتايج. أ 

التعلم من خالل اللعب مفيد جدا ويعمنل عنىل تطنوير اآلفناق الفكرينة واإلبداعينة لندى الطلبنة 

(Ulicsak,2010. ) 

( فقد بني مدى ارتباط الذكاء باللعب واعتمد عىل النظرية املعرفينة يف 5111أما الخوالدة ) 

ة التمثل عىل عملية املواءمة وكل من اللعنب واملحاكناة لهنام دور تفسري اللعب، فاللعب هو سياد

 تكاميل يف تطور الذكاء. 

( أن اللعب يرتبط بالذكاء كام وحدد أنواا األلعناب التني تسنود يف 5105وقد بني القبايل )

كل مرحلة عمرية، إال أن تفوق النمو العقيل عند بعض الطلبة مقارنة منع أقنرانهم، يجعلهنم أكنرث 

ة يف االنتقال من نوا إىل آخر أكنرث تطنورا، ومنن املفنرتض أن يشناهد هنذا التطنور يف مرحلنة رسع

متقدمة، فالطفل صاحب الذكاء املرتفع يف عمر الثانية ينتقل برسعة أكرب من اللعب الحيس الحريك 

 إىل اللعب التمثييل الذي يسود يف الخيال واملحاكاة واالبتكار والعكس صحيع.

ج التعلم القايم عىل اللعب يف السنوات األخرية وكانت ايجابية جدا، حينث لقد ظهرت نتاي

أظهرت أن هنالك تحوالً وتقدماً كبرياً يف التعلم والتعليم الذي اعتمد اسنرتاتيجيات النتعلم القنايم 

عىل اللعب، وقد أحرز تقدم عىل املستوى العميل والنظري. وجاء التعلم القايم عىل اللعنب تلبينة 
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ات الطلبة حيث أنه من الرضوري أن يحيط البيئة التعليمية حالنة منن املنرح واالسنتمتاا الحتياج

والتي تنشأ من خالل اللعب، باإلضافة إىل أن البيئة التعليمية املعتمدة عىل اللعنب تهينئ للطلبنة 

 الجو املناسب لتفريغ طاقاتهم مبا يفيد ويحفز مواهبهم وينمي قدراتهم اإلبداعينة. وأن اسنتخدام

اللعب يف التعليم يعزز الهدف األسا  للتعليم وهو اإلبداا وتنمية القدرات، وتطبيق ما يتعلمنه 

 (. Lester,2013الطلبة عمليا من خالل إجراء التجارب واالستكشاف واالستنتاج )

( أهميننة اسننتخدام اللعننب كننأداة تعليميننة تسنناهم يف Hefferon، 5111وبننني هيفننرون )

النب لذاتنه وتضنمينه كمفهنوم ليسنتخدمه أثنناء التعامنل منع شنؤونه تحسني مسنتوى إدارك الط

الحياتية، وذلك ضمن سياق التفاعل الشامل بني الطالب واملعلم والطنالب اآلخنرين، إذ إن عملينة 

 التفاعل االجتامعي فيام بينهم ينمي السلوكيات اإليجابية واحرتام الذات لدى الطالب.

لعب يؤدي إىل نتاج أكرث فاعلية وأكرث ابداعا والنذي ينؤثر إن استخدام التعلم القايم عىل ال 

فيام بعد ايجابيا عىل خيارات الطلبة املهنينة والعملينة يف حيناتهم، حينث أن النتعلم القنايم عنىل 

اللعننب يننوفر للطلبننة الفرصننة للتطبيقننات العمليننة والخضننوا للتجربننة والتوصننل لالسننتنتاجات 

دمج مجموعة من األدوات أو األفكنار بطريقنة مبتكنرة، بطريقتهم الخاصة. ويساعدهم أيضا عىل 

وبربط األدوات واألفكار واملعرفة وتطبيقاتها  ميكن التوصل إىل النجاح والهدف الحقيقي للتعلنيم، 

 (.Sandford,2006وهو إنتاج طلبة قادرين ومؤهلني أكادميياً وعملياً واجتامعياً )

 توظينف نشناط الطفنل، وينؤدي إىل كام يعد أسلوب اللعنب التعليمني أسنلوب فعنال يف

تعميق الوعي عنده؛ ويعمل عىل تنمية قدراته يف التعبري والتفكري الناقد وتعزيز الثقة يف االعنتامد 

عىل النفس واتخاذ القرارات؛ فالطفل من خالل تفاعله مع الدور الذي يستخدم يكتشف املعلومنة 

 (.5113وهنية، بنفسه أو مبساعدة زماليه بعيداً عن التلقني )الكخن
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ويعترب اللعب أحد األساليب التي تترسب بواسطتها املعرفة إىل الطالب، ومن خالل اللعب 

يكتشف الكثري عن نفسه، وعن البيئة املحيطة به، وحتى عن العامل النذي يعنيش فينه منن حولنه، 

 (.5117ة،كمنا يلنبي الطالب ر بتنه باملشناركة يف الحيناة عنن طرينق مامرسنته اللعب )صوالح

يسهم اللعب عىل نحو فعنال يف بنناء وتنمية الشخصية من مختلف الجوانب، ويعترب 

اللعب وسيلة للتعليم، كام أن جميع ما يتوافر يف البيئة تعترب مصادر لتعليم الطلبة) 

 (.5115العناِن،

عايل يرتك اللعب تأثريات إيجابية متنوعة عىل كل منن النمنو املعنريف واالجتامعي واالنف

والحريك واللغوي، و يساعد علنى بنناء شخصية سوية من خالل مشاركة الطالب الفاعلة يف 

النشاطات التلقايية الحرة وبصورة ممتعة ومرحة، فاللعب يشجع عىل تنمية لغة الحوار واملحادثة، 

وينمي مهارات ما قبنل القراءة كالتطبيق والتمييز البرصي، ويشجع عىل تنمينة التعناون 

 (.5101املشناركة بنني الطلبة )الخطيب،و 

يسهم التعلم باللعب يف الرتبية ألنها تتصف بالعمل والسلوك، وال تقترص عىل تذكر 

الحقايق، وألن الطلبة يشاركون يف عملية التعلم بر بة ونشاط وهمة عالية، ويؤثر جميع ذلك 

 (.1:5117تأثري إيجابياَ يف كل من الطلبة واملعلمني )القدومي،

يتميز التعلم باللعب عن  ريه من األلعاب بسامت مميزة متيزه عن باقي األنشطة األخنرى 

 ( ما ييل:01: 5115ومن هذه السامت كام حددها الخالدي )

 يخلق التعلم باللعب الشعور بالسعادة ويخفف التوترلذلك فاللعب يشء ممتع.  -

 يتم اللعب يف إطار بيئي خاضع لإلرشاف واملالحظة. -

  اللعب فرص كثرية للتعلم. يف -
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 املباد  والقواعد الخاصة باسرتاتيجية األلعاب الرتبوية:

تتمثل املباد  والقواعد التي يجب مراعاتها واتباعها عند استخدام اسرتاتيجية األلعاب 

 ( باآليت:5105هريدي ) الرتبوية، كام حددها

 وجدانية ومعرفية. يقوم املعلم باختيار أو ابتكار ألعاباً تتضمن أهدافاً   -

 يستخدم املعلم اللعبة يف موقعها وتوقيتها املناسب املقرر حتى تأيت باملردود منها.   -

يف حال كانت اللعبة جديدة، فعىل املعلم أن يتعلمها ويتقن قواعدها ويقومها قبل أن   -

 يستخدمها يف الفصل مع تالميذه.

 بل استخدامها.يقوم املعلم برشح قواعد اللعبة لتالميذه ق  -

يقوم املعلم باختيار ألعاباً تتسم قواعدها بالسالسة وعدم التعقيد واملرونة، بحيث ميكن تعديل   -

 قواعدها مبا يتفق مع أهداف ومواقف الدرس.

ميكن للمعلم أن يدرب ويشجع تالميذه عىل ابتكار لعبة أو تعديل قواعد لعبة أخرى، وذلك من   -

 عبة ورشوطها.خالل إرشادهم ألهداف الل

يقوم عىل املعلم أن يراعي توزيع التالميذ من ذوي القدرات املختلفة بشكل متوازن، وخاصة يف   -

 األلعاب الجامعية.

 يتخذ املعلم دور الوسيط والحكم أثناء اللعب، مع تشجيع جميع التالميذ عىل املشاركة العادلة. -

 يقيد حرية التالميذ من جهة، أو تسبب يحافظ املعلم عىل االنضباط داخل الفصل مبا ال   -

 الفوىض من جهة أخرى.
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عدم استخدام األلعاب مبثابة قوالب شكلية مرادفة للتعزيز، وينبغي الربط بينها وبني   -

 االسرتاتيجيات األخرى.

وترى الباحثة انه باإلمكان تطبيق مباد  وقواعد تعلم باللعب عىل الطالب، وخاصة فيام 

لعبة بحيث ال يطغى االستمتاا بالهدف من تقديم اللعبة للتلميذ، وتؤكد عىل يتعلق بتنظيم ال

أهمية أن يقوم املعلم بالتسلسل يف تقديم األلعاب بحيث يبدأ من السهل إىل الصعب وأن 

يتناسب ما يقدمه املعلم مع مستويات وأداء الطالب، كذلك ال ينىس مبدأ الفروق الفردية بني 

 تايج.الطالب لضامن أفضل الن

 مفهوم الذات 

ينشا مفهوم الذات من العالقة بني الذات املدركة والبيئة املحيطة بالفرد، فمفهوم الذات 

هو ما يراه الفرد بداخله عن نفسه ومفهوم البيئة املحيطة هو كل ما يحيط بالفرد كالعايلة 

 (.Sharma,2005املدرسة )

قيمتها أو العكس حينث إننه كثنرياً ميكن للفرد أن يقيم نفسه بشكل موضوعي وقد يغايل ب

ما يخطئ املرء يف تقدير ذاته، فإما يراها أكرث من حقيقتها، أو أقل مام هي عليه بالفعنل، ويف كلتنا 

 (.00: 5115الحالتني مثة مخاطر يتعرض لها)األحمد، 

( الذات بأنها مفهوم يظهر يف املراحل الناميية األوىل من عمر 11: 5111ويعرف األحمد )

فل ويتطور بشكل تدريجي نتيجة الخربات املكتسبة والتجارب والتعلم والنضج والتنشئة الط

االجتامعية، ينطوي هذا املفهوم عىل عدد من املكونات، منها: النفسية املعرفية والوجدانية 

 االجتامعية واألخالقية التي تسهم يف بناء تنا م متكامل يف شخصية الطفل.

ة الكلية لإلدراكات التي ميتلكها الفرد، وهو مفهوم مركب وتعرف الذات بأنها الحصيل

يتكون من التفكري الذايت، وتحصيله، وخصايصه، وصفاته الجسمية واتجاهاته والشخصية والعقلية 

 (.21: 5117نحو ذاته وطريقة تفكريه ومبا سيكون عليه باملستقبل )سالمة، 
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مة بالنسبة للفرد والتي وينطوي مفهوم الذات عىل مجموعة الصفات التي تعد مه

تساعده يف تكون فكرة واضحة عن نفسه، تتضمن عدة مجاالت منها االجتامعية، والجسمية 

والعقلية، كام ان مفهوم الذات هو األساس الذي ترتكز عليه الشخصية، ويتكون مفهوم الذات من 

الذات عندما يكون  تجارب الفرد، وتفاعله مع األفراد املحيطني به، ومع بيئته الخارجية وتظهر

 (.551: 5115اجتامعيا )بركات، 

يعرف مفهوم الذات بكونه " الرتكيب أو املنظور العام لألفرد عن أنفسهم عرب مجموعات 

متعددة األبعاد من التصورات. وتستند هذه التصورات عىل معرفة الذات وتقييم قيمة أو 

 دراتهم ننق

 (.Eccles, O'Neill & Wigfield, 2005: 240لفة" )الخاصة التي تكونت من خالل التجارب املخت

 مفهوم الذات لألطفال

يعرب مفهوم الذات للطفل عن إميانهم بأهمية أنفسهم لذاتهم وما قدر باالهتامم الجدير 

تقدميه ألنفسهم. ميثل كذلك الكيفية التي يرى الطفل فيها نفسه. وهذه الكيفية مكونه بدورها 

وتقبله ذاته، وكذلك الشعور بكونه انسان جيد وقادر عىل فعل األشياء من شعور الفرد باالنتامء 

بشكل جيد. يبدأ مفهوم الذات للطفل بالتطوير عند مرحلة الوالدة، حيث يبدأ مع الكيفية التي 

يستجيب بها البالغني ألنفسهم. يخلق اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية رابطة عاطفية إيجابية مع 

لتفاعل الحميم والحار والرعاية املقدمة لهم مع الكثري العناق واألتصال البرصي األطفال من خالل ا

والجسدي.. يعزز هذا الرابط العاطفي اإليجاأل مع اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية مفهوم الذات 

لدى األطفال ويجعله اكرث صحية، وذلك لكونه  هو أساس العالقة التي يشعر الطفل من خاللها 

والحب املقدم من الوالدين ومقدمي الرعاية  فضالً عن كونه يعزز لدى الطفل الحب بالحنان 

وخالل  و الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، فإن قدرتهم عىل التفاعل تنمو  .والقبول واالحرتام
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بنجاح مع بيئتههم التي بدورها تعزز مفهوم الذات الصحي. يبقى الطفل يف وضع مستقر وحالة 

م الذات الخاص به عندما يتم اعطاءه الفرصة الستكشاف البيئة املالمئة من خالل صحية ملفهو 

طرح األسئلة دون أن يشعر أنها مصدر إزعاج، واالنخراط يف أنشطة اللعب. خالل هذا الوقت من 

التنقيب، فإن االستجابة والدعم من والدين ومقدمي الرعاية تعزز لهم مفهوم الذات. وميلك 

 ن نم منتجابة والدعنىل االسللطفل القدرة ع

اآلخرين التي بدروها أيضاً تقوي مفهوم الذات من خالل تفاعلهم مع اآلخرين حيث يبدأون 

 .(Ferrer & Fugate, 2014حينها يف التفكري يف تنفيهم عىل أنهم افراد جيدون )

مفهوم الذات مهم جداً لتنمية وتطوير أي طفل حيث يعمل بدوره عىل تنمية يعد 

ور بالفردية والتفاعل مع املجتمع واكتساب الخربة من العامل املحيط.. وقد متت مناقشة الشع

أهمية مفهوم الذات داخل املؤسسات التعليمية من قبل العديد من العلامء، حيث تبني من خالل 

 ذلك أن هناك دور هايل وكري يلعبة مفهوم الذات يف األداء املدر . حيث كلام كان قوياُ وإيجابيا

 (.Anitha & Parameswari, 2013كان هناك تقدم يف األداء املدر  )

 أنواا مفهوم الذات 

 ( مبا ييل: 053: 5101تتمثل انواا مفهوم الذات كام تراها حرافشة وأبو عيد والبيطار ) 

 مفهوم الذات اإليجاأل

متنع بهنذا يشري مفهوم الذات اإليجاأل إىل تقبل الفرد لنفسه ورضناه عنهنا، وتظهنر ملنن يت

املفهوم صورة واضحة ومتبلورة للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به ويكشف عنها 

بأسلوب تعامله مع اآلخرين الذي يظهر فينه دامئناً الر بنة يف احرتامهنا وتقنديرها واملحافظنة عنىل 

قة الواضحة بالنفس مكانتها االجتامعية ودورها وأهميتها والتمسك بالكرامة واالستقالل الذايت والث

  .مام يعرب عن تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها
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من شأن مفهوم الذات اإليجاأل أن يؤدي إىل مرحلة البلوغ تتسم باألشباا للحالة النفسية. 

حيث أن هناك العديد من الظروف املختلفة التي ميكن أن تؤثر عىل كيفية تطوير الطالب مفهنوم 

النذات األيجناأل للطالنب يعتمند جزيينا عنىل موقعنه أو الوسنط  الذات األيجاأل. حيث أن مفهنوم

املحيط به.  ومن املهم ذكره أن املفهوم اإليجاأل للذات لدى الطالب بؤثر عىل أداءهنم األكنادميي، 

حيث يعزز ذلك القدرة عىل تحقيق مزيد من التقدم واألحسناس بالفاعلينة.  كنام وأن ذلنك ينؤثر 

 ,Marshألكادميينة، التني  ميكنن أن يكنون منن الصنعب تغيريهنا )عىل تكوين القناعات الذاتينة ا

2005.) 

 

 مفهوم الذات السلبي

يظهر مفهوم الذات السلبي يف االنحرافات السلوكية واأل اط املضادة أو املتناقضة مع 

أساليب الحياة العادية، التي تخرج عن األ اط السلوكية العادية املتوقعة من األفراد العاديني يف 

ملجتمع. فيتحدد بترصفات الفرد وأساليبه يف الحياة، وتعبريه عن نفسه أو اآلخرين بشكل سلبي، ا

ويتشكل املفهوم السلبي للفرد عن ذاته باالعتامد عىل نظرة اآلخرين السلبية له لسبب أو ألخر أو 

 عدم تقدير لها.

 عوامل تكوين مفهوم الذات 

 -( باآليت:5101العامرية ) تتمثل عوامل تكوين مفهوم الذات كام وضحها

يشكل تصور الفرد لذاته من خالل تحديد األدوار االجتامعية التي يقوم بها، ومن  تحديد الدور:

العوامل الهامة التي تساهم يف تكوين مفهوم الذات لديه، والفرد يف أدايه الدور املنوط به، فالصلة 

اإلعتامد عىل املعايري االجتامعية يف تصور بني اإلدراكات الذاتية وسلوك الدور دامئة، لذلك يجب 

الذات، واالعتامد عىل املدى الذي يبلغه يف ذلك اإلدراك فإننا ميكننا اتخاذ دور اآلخر وتوقع 

 استجابات اآلخرين عنه.
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الطبقة االجتامعية عىل تقبل الذات أو الشعور بقيمة الذات، كام يرتبط التقسيم  تؤثر املركز:

هوم الذات مبركز الطبقة والتي من املمكن أن تكون خصايص الذات املثالية بأ اط ملتغريات مف

 مطابقة ملركز الطبقة. 

: وتعني املعايري االجتامعية بالفرد عندما يحكم عىل نفسه فهو يحمل عليها املعايري االجتامعية

 الجتامعية.بصفة من الصفات وفق درجة معينة، وبالنسبة ملعيار معني يشتقه الفرد من املعايري ا

: يكون ذلك من خالل العالقات االجتامعية الناجحة والتي تعزز رضا الفنرد عنن التفاعل االجتامعي

 الذات، فمفهوم الذات املوجب يعزز نجاح التفاعل االجتامعي.

: الجامعننات االجتامعينة ال يتفاعننل البرشنن كنأفراد منفننردين فحسننب وإ ننا الجامعنات االجتامعيننة

يضا، فتطور اإلدراكات الذاتية واتجاهات النذات، إ نا يحندث تحنت ظنروف كأعضاء يف جامعات أ 

 الحياة الجامعية ففي كل موقف يظهر الفرد أ اط فريدة ومختلفة من السلوك.
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 ثانياً: الدراسات السابقة

يستعرض الجزء الحايل ما توصلت إليه الباحثة من الدراسات العربية واألجنبية التي 

نامج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوية يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال تناولت أثر بر 

الرياض، وتم تقسيمها إىل ثالثة محاور، هي: دراسات تناولت أثر الربنامج التوجيه الجمعي 

والربنامج اإلرشادي يف تنمية مفهوم الذات، ودراسات تناولت األلعاب التعليمية وعالقتها مبتغريات 

 راسات تناولت مفهوم الذات وعالقته ببعض املتغريات.أخرى، ود

املحور األول: دراسات تناولت أثر الربنامج التوجيه الجمعي والربنامج اإلرشادي يف تنمية مفهوم 
 الذات

( هدفت إىل بناء برنامج إرشاد جمعي، وتقيص فاعليته يف 5101دراسة هياجنة والشكريي )

طالبات صعوبات التعلم يف الحلقة الثانية من التعليم األسا  تنمية مفهوم الذات األكادميي لدى 

مبنطقة الرشقية يف سلطنة عامن. تكونت عينة الدراسة من جميع طالبات صعوبات التعلم يف 

( طالباً من مدرسة سيع العافية للتعليم 51الصفني الخامس والسادس األسا  والبالغ عددهم )

فروق ذات داللة إحصايية يف درجات مفهوم الذات األكادميي األسا . وقد أظهرت النتايج وجود 

بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة، لصالع أفراد املجموعة التجريبية عىل كل من القياسني 

البعدي واملتابعة مام يدل عىل فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي املستخدم يف الدراسة يف تنمية 

 ى أفراد املجموعة التجريبية.مفهوم الذات األكادميي لد

( إىل الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي لتطوير مواجهة 2007وهدفت دراسة النوايسة )

الضغوط النفسية للتعامل معها وتحسني مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة املتميزين. أجريت 

هم إىل مجموعتني ( طالباً وطالبة، تم توزيع40الدراسة  يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من )

(، وتم تطبيق الربنامج اإلرشادي عىل املجموعة 20( وضابطة وعددها )20تجريبية وعددها )

( أسابيع، أظهرت نتايج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصايية يف خفض 8التجريبية ملدة )
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الضابطة مستوى التوتر وتحسني مستوى مفهوم الذات بني أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة 

 لصالع أفراد املجموعة التجريبية.

( فسعت إىل معرفة تأثري بنرامج التوجينه الجمعني Al A'zawu,2005أما دراسة العزاوي )

عىل تنمية مفهوم الذات بني أطفال الرياض من خنالل اسنتخدام األلعناب الرتبوينة. وقند أجرينت 

األطفال تم تقسيمهم إىل مجمنوعتني ( طفالً يف رياض 61الدراسة يف العراق، وتكونت العينة من  )

يف محافظة دينايل يف العنراق. وقند توصنلت نتنايج الدراسنة إىل أن أثنر اسنتخدام بنرامج التوجينه 

الجمعي كان إيجابياً عىل تعزيز وتنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض، وتبني أن املجموعة التي 

تحسن لديها مفهوم الذات حينث كنان هنالنك تم إجراء الربنامج عليها باستخدام األلعاب الرتبوية 

 فروق ذات داللة إحصايية لصالع املجموعة التجريبية يف مفهوم الذات.

( إىل اختبار مدى تأثري اإلرشاد الجمعي يف مفهنوم النذات، 2002هدفت دراسة بني هاِن )

اشتمل الربننامج وتحّمل املسؤولية االجتامعية. إجريت الدراسة عىل األحداث الجانحني يف األردن، و 

عىل اللعب الحر، واختبار رسم الرجل، واملقابلة اإلرشنادية، واملالحظنة، واالنندماج منع األقنران يف 

أنشطة اجتامعية والتدريب عىل مهارات املحادثة، أظهرت نتايج الدراسة فاعلية الربنامج اإلرشادي 

 حني.يف تطوير مفهوم الذات واملسؤولية االجتامعية لدى األحداث الجان

( دراسة هدفت إىل  فحنص فاعلينة برننامج إرشناد جمعني عنىل 1999فيام أجرى الخويل )

( طالباً يف إحدى املدارس الحكومينة 39مستوى الخجل ومفهوم الذات. تكونت عينة الدراسة من )

يف األردن. وتم تقسيم العينة إىل ثالث مجموعات؛ املجموعة التجريبية األوىل تلقى أفرادها برنامج 

رشاد جمعي للتدريب عنىل املهنارات االجتامعينة لوحندها، واملجموعنة التجريبينة الثانينة تلقنى إ

أفرادها برنامج إرشاد جمعي للتدريب عىل املهارات االجتامعية وأسلوب التعويض، أما املجموعنة 

الضابطة فلم تتلق أي برنامج إرشادي. وتم تطبيق مقياس الخجل ومقياس بنريس هناريس ملفهنوم 
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ت. وقد أظهرت النتايج تحسنن أفنراد املجموعنة التجريبينة األوىل والثانينة يف خفنض مسنتوى الذا

 الخجل وتحسني مستوى مفهوم  الذات تحسناً داال إحصاييا مقارنة بأفراد املجموعة  الضابطة.

 املحور الثاِن: دراسات تناولت األلعاب التعليمية وعالقتها مبتغريات أخرى

إىل  ( Drenten, Peters & Thomas, 2008)وبيرت وثومناستننسعت دراسنة قنام بهنا درن

توضيع الحس االجتامعي واللعنب الندرامي لندى األطفنال يف مرحلنة منا قبنل املدرسنة يف عملينة 

التسنوق. وأجرينت الدراسنة يف الوالينات املتحنندة األمريكينة، حينث اسنتخدمت املننهج الوصننفي 

سننوات، حينث قامنت  5-3تنرتاوح أعامرهنم بنني  ( طفال55ًالتحلييل، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة باستخدام أسلوب املالحظة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إىل أن جميع األطفنال 

لديهم القدرة عىل التعامل والقيام بعملية التسوق بشكل ناجع، منن خنالل اسنتخدامهم أسناليب 

اتيجيات االجتامعينة لندى األطفنال لنيك يقومنوا اللعب الدرامي والتي لها أثر كبري يف خلنق االسنرت 

 بعملية التسوق بشكل ناجع. 

دراسة هدفت إىل قياس فاعلينة اللعنب الندرامي يف حنل Kapsch, 2006) وأجرى كابس )

مشكالت النشاط الزايد والغضب، عىل عيننة منن أطفنال الروضنة والصنف األول اإلبتندايئ النذين 

الغضب يف الوالينات املتحندة األمريكينة، وتنم تقسنيمهم إىل يعانون من مشكالت النشاط الزايد و 

مجموعتني ضابطة وتجريبية، وتم قياس مستوى النشاط الزايد والغضنب ألطفنال املجمنوعتني ثنم 

طبق برنامج اللعب الدرامي عىل املجموعة التجريبية من خالل مرسح ينفذ عليه األطفال األلعاب 

الربنامج طُلب من األطفال رسم شجرة حزينة وأخرى سنعيدة،  الدرامية ملدة ثالثة شهور ويف نهاية

وأجري القياس البعدي عىل كلتا املجمنوعتني، وأسنفرت النتنايج عنن وجنود فنروق دالنة إحصنايياً 

 لصالع املجموعة التجريبية وذلك من حيث انخفاض حدا النشاط الزايد والغضب. 
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استخدام اسرتاتيجية لعب الدور  ( دراسة هدفت إىل تقيص أثر5111أجرى نصر والعبادي )

يف تنمية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثالث األسا  وفق معايري األداء اللغوي الشفوي: 

( طالباً، 66املرونة، والتأليف، والتنغيم، والطالقة، والدقة، طبقت الدراسة عىل عينة مؤلفة من )

بواقع شعبتني اختريتا عشواييا واستخدم  يدرسون يف املدرسة النموذجية التابعة لجامعة الريموك،

يف قياس األداء اختبار موقفي يتيع االستجابة الشفوية بصورة فردية. وقد أظهرت النتايج وجود 

( بني طلبة املجموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة الكالم 1012فروق دالة إحصاييا عند مستوى )

عزى السرتاتيجية لعب الدور لصالع املجموعة عىل كل معيار من معايري األداء املعتمدة، ت

التجريبية. كام كشفت النتايج عن وجود فروق دالة بني أفراد املجموعة تعزى ملتغري الجنس لصالع 

اإلناث، ومل تكشف الدراسة فروقا تعزى للتفاعل بني متغريي الجنس واسرتاتيجية التدريس. وبينام 

ملجموعتني، احتل معيار املرونة املرتبة األخرية لدى املجموعة احتل معيار الدقة املرتبة األوىل لدى ا

 التجريبية واحتل معيار التنغيم املرتبة األخرية لدى طلبة املجموعة الضابطة.

بإجراء دراسة هدفت إىل معرفة أثر تقدير الذات ودور   (Hefferon, 2000)قام هيفريون 

ه والتعرف عىل املجتمع. تكونت عينة الدراسة الدراما يف مساعدة الطفل عىل االنخراط مع زمالي

من مجموعة من طالب وطالبات الصف الخامس يف املدارس الحكومية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، واستخدمت الدراسة أسلوب األلعاب الصفية باالعتامد عىل النشاطات الصفية التي 

التفاعل االجتامعي بني الطلبة  تسهم يف تعزيز إدراك الذات وتقديرها. أظهرت النتايج أن

يساعدهم عىل التعرف عىل ذواتهم، حيث أن التحاور مع اآلخرين وتبادل وجهات النظر مينحهم 

القدرة عىل إدراك ذواتهم والتعرف عليها، وأظهرت أن مامرسة الطلبة لأللعاب الدرامية يزيد 

كوين شخصية اجتامعية متميزة مستوى تقديرهم لذواتهم، وتعزيز الثقة بأنفسهم مام يساهم يف ت

 لهم.
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 املحور الثالث: دراسات تناولت مفهوم الذات وعالقته ببعض املتغريات

( هدفت إىل معرفة مفهوم الذات وعالقتنه مبسنتوى النذكاء 5101دراسة سليامن واألحمد )

ن لدى أطفال الرياض إىل معرفة العالقة بني مفهوم الذات ومستوى الذكاء لدى أطفنال الريناض من

( سنوات من الذكور واإلناث، وتحديد الفروق التي تُعزى ملتغري العمر والجنس بني 2 -1عمر      ) 

مفهوم الذات بأبعاده )السلوكية، العقلية، الجسمية، االجتامعية، القلق، السعادة والرضا( ومفهنوم 

وطفلة من أطفال ( طفالً 051الذات العام لديهم. وقد تم إجراء هذا البحث عىل عينة مؤلفة من )

( ذكنراً، و  12( سننوات، و) 2( أنثنى منن عمنر)  12( ذكراً، و)  12رياض محافظة دمشق، منهم ) 

( سنوات. وقد توصلت نتايج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللنة إحصنايية 1( أنثى من عمر) 12)

نوات تعزى ملتغري ( س2 - 1يف مفهوم الذات العام بني أطفال الرياض أفراد عينة البحث من عمر ) 

العمر. وجود فروق ذات داللة إحصايية يف مفهوم النذات العنام بنني أطفنال الريناض أفنراد عيننة 

 ( سنوات تعزى ملتغري الجنس.2 - 1البحث من عمر ) 

إىل استكشاف أثر برنامج تعليم بعض مهارات التفكري يف  )5101(وهدفت دراسة شهاب

سنوات. أجريت الدراسة يف محافظة ريف دمشق،  6-2مر تنمية مفهوم الذات لدى األطفال يف ع

وقد استخدمت املنهج التحلييل. وقد توصلت نتايج الدراسة إىل أن فاعلية الربنامج يف تنمية 

البعدي، ومن  –وتطوير مفهوم الذات تكمن يف نتايج أطفال املجموعة التجريبية يف االختبار القبيل

البعدي، مام  –)التي مل تخضع للربنامج( يف االختبار القبيل خالل نتايج أطفال املجموعة الضابطة

يؤكد عىل أن املعارف واألنشطة التي تضمنها الربنامج ساهمت يف تنمية وتحسن مفهوم الذات 

عند األطفال. وتبني عدم وجود فرق بني أداء األطفال يعزى ملتغري الجنس يف كل من االختبار 

ود فرق بني االختبار البعدي واالختبار البعدي املؤجل الختبار القبيل والبعدي واملؤجل، وعدم وج

 مفهوم الذات، مام يدل عىل اكتساب األطفال الخربة املقدمة، واحتفاظهم بها.
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( إىل التعرف عىل العالقة املتبادلة بني مفهوم 5101واألحمد ) الحموريفيام هدفت دراسة  

مس من التعليم األسا  )حلقة ثانية. أجريت الذات والتحصيل الدرا  لدى تالميذ الصف الخا

( تلميذاً 051الدراسة يف مدارس محافظة دمشق الرسمية. أجريت الدراسة عىل عينة مكونة من )

( من الذكور يف املدرسة، ومتت املقارنة بني درجات تالميذ العينة 55( من اإلناث، و)35و تلميذة، )

ه مبتغريي الجنس والتحصيل الدرا ، وقد توصلت يف أدايهنم عىل مقياس مفهوم الذات وعالقت

نتايج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصايية بني متوسط درجات الذكور واإلنناث فني 

أدايهم عىل مقياس مفهوم الذات، ووجود فروق ذات داللة إحصايية بني متوسط الدرجات 

 التحصيلية للذكور ولإلنناث لصالع اإلناث.

 ىل الدراسات السابقة: التعقيب ع

تناولت الدراسات السابقة موضوا مفهوم الذات، فقد هدفت الدراسة التي أجراها الخويل 

( إىل فحص فاعلية برننامج إرشناد جمعني عنىل مسنتوى الخجنل ومفهنوم النذات، وأجنرى 1999)

للتعامل ( دراسة بعنوان فاعلية برنامج إرشادي لتطوير مواجهة الضغوط النفسية 2007النوايسة )

معها وتحسني مستوى مفهوم الذات لدى الطلبة املتمينزين يف األردن. أمنا الدراسنة الحالينة فهني 

تتناول أثر برنامج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوينة يف تنمينة مفهنوم النذات لندى طلبنة 

 الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا. 

بقة يف االطالا عنىل األدب النظنري املتعلنق واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السا

يف إعنداد باللعب الدرامي ومفهوم الذات من حينث املفهنوم والخصنايص واألهنداف. واسنتفادت 

برننامج التوجينه مقاييس الدراسة، وتحديد العيننة، باإلضنافة إىل االطنالا عنىل املنهجينة، وتطنوير 

 .الجمعي
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 نهج الدراسة م

تم استخدام املنهج التجريبي من خالل قياس أثر برنامج توجيه جمعني باسنتخدام األلعناب  

الرتبوية يف تنمية مفهوم الذات لدى طلبة الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا، وذلك ملالءمة هذا 

 املنهج وطبيعة البحث الحايل. 

 

 الدراسةمجتمع 

أطفال روضة مدرسة الفيحاء الثانوية املختلطة يف مديرينة تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 تربية قصبة مأدبا يف اململكة األردنية الهاشمية.

 

 عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوايية القصدية من أطفال روضة مدرسة الفيحاء 

( 13ثانوية للبنات، وعددهم )الثانوية املختلطة يف مديرية تربية قصبة مأدبا يف مدرسة الفيحاء ال

طفل وطفلة، تم تقسيمهم إىل مجموعتني؛ بحيث كانت الشعبة )أ( مجموعة تجريبية وعددها 

( 0( طفالً وطفلة، والجدول )51( طفال وطفلة، والشعبة )ب( مجموعة ضابطة وعددها )03)

 يوضع ذلك.  
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 (0) جدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املجموعة والجنس

( من الذكور 6(، منهم )03( أنَّ عدد أفراد املجموعة التجريبية )0يتضع من الجدول )

( 7( من الذكور و)01(، منهم )51د بلغ عدد أفرادها )( من اإلناث. أّما املجموعة الضابطة فق01و)

 من اإلناث. 

 أدوات الدراسة:

 مقياس مفهوم الذات 

بعد مراجعة األدبيات السابقة املتعلقة مبقياس مفهوم الذات لدى طلبة رياض األطفال، 

ثة ويتضمن ثال (، 1981مقياس مفهوم الذات الذي أعده الكيالِن وعباس )قامت الباحثة باعتامد 

 مجاالت كام ييل:

مجال الجانب الجسمي: ويتمثل مبدى رضا الطفل عن مالمحه وخصايصه العامة تكون املجال  -

 ( فقرات.01من )

تطوير املشاعر والتعبري عنها بالتعلق مع أنفسهم، مجال الجانب االنفعايل: وهو املسؤول عن  -

 ( فقرة.01ال من )تكون املجوآبايهم، وأقرانهم، واآلخرين، وكل يشء يف العامل. 

االجتامعية.  املواقف يف الفاعلة املشاركة عىل القدرةمجال الجانب االجتامعي: ويتمثل يف  -

 ( فقرة.05تكون املجال من )

 التكرار الفئة 
النسبة 
 املئوية

 املجموعة التجريبية
 31.6 6 ذكر

 68.4 13 أنثى

 املجموعة الضابطة
 65.0 13 ذكر

 35.0 7 أنثى

 100.0 13 الكيل 
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ويقابل كل فقرة من فقرات املقياس إجابتني :)نعم، ال( وقد تم إعطاء كل إجابة )نعم( 

( فقرات ذات اتجاه 7اإلشارة إىل وجود ) ويجدرنقطة واحدة يف حني تم إعطاء إجابة )ال( صفراً، 

 ( توزيع الدرجات عىل املقياس. 5ويبني الجدول )سلبي تم عكس  أوزانها. 

 ( 5الجدول )
 توزيع الدرجات عىل مقياس مفهوم الذات

 العالمة الدنيا العالمة العظمى عدد الفقرات املجال
 1 01 01 الجانب الجسمي
 1 01 01 الجانب االنفعايل

 1 05 05 نب االجتامعيالجا
 1 12 12 الدرجة الكلية
( أن العالمة الدنيا عىل مقياس مفهوم الذات هي صفر والعالمة العظمى 5يبني الجدول )

، وتشري الدرجة الدنيا إىل أقل عالمة ممكن أن 12، والدرجة الكلية 01، 05، 01عىل املجاالت هي: 

 ممكن أن يحصلوا عليها عند تطبيق املقياس.يحصل عليها األطفال والعليا إىل أعىل عالمة 

 صدق األداة:

(، وتحكيمه من خالل عرضه عىل 0350قامت الباحثة بالرجوا اىل مقياس الكيالِن وعباس )

( للتأكد من 1( من املحكمني املختصني يف اإلرشاد النفيس يف الجامعات األردنية )ملحق رقم 10)

 وتم إجراء التعديالت يف ضوء آراء املحكمني.وضوح الفقرات ومناسبتها ألطفال الروضة 

 ثبات األداة:

من أجل التحقق من ثبات املقياس تم استخدامه وإعادة استخدامه بفاصل زمني مقداره 

( طفالً من أطفال الرياض من خارج عينة الدراسة، وتمَّ 51شهر عىل عينة استطالعية مكونة من )

 ( يبني ذلك:1(، والجدول )Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا ) حساب
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 (1الجدول)
 معامل ثبات االتساق الداخيل كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية 

 ملقياس مفهوم الذات 

 ثبات اإلعادة االتساق الداخيل املجال الرقم

 0.92 0.863 الجانب الجسمي 0
 0.91 0.763 الجانب االنفعايل 5
 0.93 0.819 عيالجانب االجتام 1

 1035 0.815 الدرجة الكلية
 وتدل معامالت الثبات هذه عىل متتع األداة بدرجة مناسبة من الثبات.

 : برنامج التوجيه الجمعي -

بإعداد برنامج توجيه جمعي يستند إىل األلعاب الرتبوية من أجل تنمية قامت الباحثة 

 مفهوم الذات بالرجوا إىل املراجع العلمية املتخصصة.

( من املحكمني املختصني 01وقامت الباحثة بعرض الربنامج الخاص بالتوجيه الجمعي عىل )

( للتأكد من مدى 1باإلرشاد النفيس يف جامعة عامن العربية ووزارة الرتبية والتعليم )ملحق رقم 

ديالت مالءمة األساليب املستخدمة واملهارات واأللعاب لعمر الطلبة واملرحلة الناميية وإجراء التع

 الالزمة يف ضوء مالحظاتهم.

 الهدف من الربنامج

الطفل مع  يهدف الربنامج إىل تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض، ويتوقع أن يصبع

 عىل ما ييل: قادراً  الربنامج نهاية

 تحسني مفهوم الذات عند األعضاء املشاركني  -

 قها يف الحياة اليوميةاالستفادة من مهارات اإلرشاد السلويك املعريف وتطبي -
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 ميزات الربنامج

 يتميز الربنامج بأنه يركز عىل؛ تنمية مفهوم الذات من خالل األلعاب التعليمية.

 محتوى الربنامج

صمم الربنامج برنامج توجيه جمعي باستخدام األلعاب الرتبوية يف تنمية مفهوم الذات 

مع استعدادات وقدرات الفئة املستهدفة لدى أطفال الرياض، من واقع خربات الحياة ومبا يتناسب 

(، ويقدم هذا الربنامج ألطفال الرياض لتنمية مفهوم الذات لديهم، من 2-1واملرحلة العمرية )

خالل التأمل يف تطبيقاته يف التعليم والتعلم والحياة بصفة عامة، وربطه بحياتهم وروضتهم، 

 وليتبني مدى تأثريه عىل التفاعل اليومي يف حياتهم. 

 

تم توظيف األلعاب التعليمية يف محتويات الربنامج من خالل كل جلسة متهيد ومقدمة 

نظرية عن املهارات االجتامعية التي تكون موضوا الجلسة ومن ثم يتم عرض األنشطة التطبيقية 

 املتعلقة بتطبيق الكفاية االجتامعية .

صة، وقد كان عنوان ح 05لقد تم تصميم برنامج تدريبي للتوجيه الجمعي يحتوي عىل 

/ 5/01الحصة األوىل "التعارف" يف روضة مدرسة الفيحاء الثانوية الشعبة "أ" يوم األربعاء املوافق 

 دقيقة. 11، وقد استغرقت 5101

وكان الهدف العام لحصة " التعارف" أن يقوم األطفال واملرشدة بالتعرف عىل بعضهم  

وأن تقوم املرشدة بتوضيع ما سيتم اجراؤه بالحصص البعض، وكرس الجمود بني املرشدة واألطفال، 

 القادمة.
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أما الحصة الثانية فكانت بعنوان "التعامل مع األصدقاء"، أجريت يوم األحد املوافق 

دقيقة. وهدفت اىل أن يتعرف األطفال عىل مفهوم  11، وقد استغرقت الحصة 5101/ 05/01

الصداقة، وأن يتعرف األطفال عىل اداب التعامل مع األصدقاء، وأن يتعرف الطفل عىل أهمية 

اء، باإلضافة إىل أن الحصة هدفت اىل أن تنمي لدى األطفال حب التعامل مع التعامل مع األصدق

 األصدقاء.

، 02/01/5101وكانت الحصة الثالثة بعنوان" التعامل مع املرشدة" يوم األربعاء املوافق 

دقيقة. هدفت اىل أن يتعرف األطفال عىل اداب التعامل مع املرشدة وعىل  11وقد استغرقت 

دة، باإلضافة إىل أن يتعرف األطفال عىل أن الهدف هو تربيتهم وتعليمهم، وأن أهمية دور املرش

 يقتدي األطفال باملرشدة.  

، وقد 03/01/5101وكان عنوان الحصة الرابعة " زيارة األقارب" يوم األحد املوافق 

دقيقة. وقد تم تركيز هدف الحصة عىل أن يتعرف األطفال مفهوم زيارة  11استغرقت الحصة 

قارب واملواعيد املناسبة لزيارة األقارب، وأن يطبق األطفال بعض آداب الزيارة، باإلضافة إىل أن األ 

 ينمو لدى األطفال حب زيارة األقارب.

وبالنسبة إىل الحصة الخامسة فقد كان عنوانها "أحب شكل جسمي ووجهي" يوم األربعاء 

إىل أن يتعرف األطفال عىل مدى  دقيقة. هدفت الحصة 11، وقد استغرقت 55/01/5101املوافق 

رضاهم عن شكلهم، وما مييزهم عن اآلخرين من خالل شكلهم، وأن يستوعب األطفال رورة 

 االختالف بالشكل من شخص آلخر.

، وقد 56/01/5101أما الحصة السادسة فكان عنوانها "أحب صويت" يوم األحد املوافق 

م للحصة أن يتعرف األطفال عىل مدى رضاهم دقيقة. وكان الهدف العا 11استغرقت مدة الحصة 

عن صوتهم، أن يتعرف األطفال ما مييزهم عن اآلخرين من خالل أصواتهم، أن يكتشف األطفال 

 املواهب الصوتية لديهم. 
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، وقد 53/01/5101وكانت الحصة السابعة بعنوان "أحب وزِن" يوم األربعاء املوافق 

تعرف األطفال عىل مدى رضاهم عن كرب أو صغر دقيقة. وهدفت إىل أن ي 11استغرقت مدة 

أجسامهم وهل هذا مناسب لعمرهم وطولهم. كام وهدفت إىل أن يدرك األطفال مدى خطورة 

 السمنة عىل صحتهم، وأن مييزوا بني الطعام الصحي و ري الصحي.

 ،5/00/5101أما الحصة الثامنة فكانت بعنوان "الخوف من الحيوانات" يوم األحد املوافق 

دقيقة. وهدفت إىل أن يتعرف األطفال عىل أنواا الحيوانات األليفة  11وقد استغرقت الحصة 

باللعب، وأن يتآلف األطفال مع الحيوانات األليفة باللعب، كام تهدف إىل تنمية قدرات األطفال 

 عىل التمييز بني الحيوانات األليفة و ري األليفة لألطفال. 

النزعاج من األصوات العالية"، يوم األربعاء املوافق وكان عنوان الحصة التاسعة "ا

دقيقة لتطبيق الحصة، هدفت إىل أن يتعرف األطفال عىل  11/ حيث استغرقت 2/00/5101

املقصود باألصوات العالية، وأن يعرف األطفال بأن األصوات العالية تسبب األذى لألذن، باإلضافة 

 ألصوات العالية والتي ال تؤذي األذن.إىل أن يتعلم األطفال بأن ال ينزعجوا من ا

، 3/00/5101أما الحصة العارشة فكانت بعنوان "الخوف من الظالم" يوم األحد املوافق 

دقيقة. هدفت إىل أن يتحدث األطفال عن سبب خوفهم من الظالم لتتمكن  11وقد استغرقت 

 املرشدة من مساعدتهم للتقليل من خوفهم.

نوان" الضحك مع األصدقاء" يوم األربعاء املوافق وكانت الحصة قبل األخرية بع

دقيقة. وقد هدفت إىل أن يتعرف األطفال عىل مفهوم الضحك،  11، وقد استغرقت 05/00/5101

أن يتعرف األطفال بأن الضحك مع األصدقاء لديه فوايد كثرية، أن يستوعب األطفال بأن ال 

 يستخدموا الضحك بطريقة مزعجة لآلخرين. 



www.manaraa.com

35 

 

 

، وقد 06/00/5101األخرية فكانت بعنوان "الختام" يوم األحد املوافق  أما الحصة

دقيقة. وهدفت إىل تقييم مدى التحسن يف مفهوم الذات لدى األطفال، وأن يتعرف  11استغرقت 

األطفال عىل مفهوم الوداا، باإلضافة إىل أن يعدد األطفال األشياء التي استفادوا منها من املرشدة، 

 فية الوداا.                  وأن يتعلموا كي

 

 متغريات الدراسة: 

 املتغري املستقل: برنامج التوجيه الجمعي

 املتغري التابع: مفهوم الذات.

 

 تصميم الدراسة 

استخدام مجموعتني: مجموعة تجريبية تم استخدام املنهج التجريبي، ب الدراسةيف هذه  

ر بعدي بعد تطبيق الربنامج عىل املجموعة وأخرى ضابطة. وإخضاا املجموعتني لقياس قبيل وآخ

التجريبية وتم مقارنتها مع أداء املجموعة الضابطة، كام تم إجراء قياس متابعة للمجموعة 

 التجريبية بعد شهر من انتهاء الربنامج، كام هو مبني تالياً:

 R 1O X 2O 3O املجموعة التجريبية 
 --- R 1O --- 2O املجموعة الضابطة

 Rالعشوايئ :التخصيص 
  1Oاالختبار القبيل:

 Xاملعالجة التجريبية :  
  2Oاالختبار البعدي: 

 3Oاملتابعة: 
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 إجراءات الدراسة: 

مراجعة األدب السابق والدراسات التي تخص املوضوا بهدف أثراء وتوسيع خلفية الدراسة  -

 ألطفال.والتعرف عىل األلعاب الرتبوية، وكيفية توظيفها لتنمية مفهوم الذات لدى ا

اإلطالا عىل مزيد من الدراسات ذات الصلة مبوضوا الدراسة لغايات إعداد أداتا الدراسة  -

 وهام برنامج التوجيه الجمعي واستبانة مفهوم الذات.

إخراج الصورة األولية من برنامج التوجيه الجمعي واالستبانة وعرضها عىل مجموعة املحكمني  -

 يتعلق باألدوات املعدة.من ذوي االختصاص، ألخذ آرايهم فيام 

إخراج الصورة النهايية من برنامج التوجيه الجمعي واالستبانة بعد إجراء املالحظات التي  -

 أبداها املحكمني.

 البدء بكتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة. -

حاء الثانوية ( طفالً وهم جميع طلبة الروضة يف مدرسة الفي13اختيار عينة الدراسة من ) -

للبنات وهي مختلطة يف مرحلة الروضة، وتمَّ توزيع أفراد الدراسة عشوايياً إىل مجموعتني؛ 

 (.51( وضابطة وعدد أفرادها )03تجريبية وعدد أفرادها )

 البدء باإلجراءات الروتينية داخل الجامعة املتعلقة بتجهيز كتاب تسهيل املهمة. -

عيننة الدراسنة كاختبنار قنبيل؛ أي قبنل البندء بتطبينق  تمَّ تطبيق مقياس مفهوم النذات عنىل -

 الربنامج عىل املجموعتني الضابطة والتجريبية.

 تم البدء يف برنامج التوجيه الجمعي وتطبيقه عىل املجموعة التجريبية. -

عند اإلنتهاء من الربنامج التدريبي تم تطبينق تنمَّ تطبينق مقيناس مفهنوم النذات عنىل عيننة  -

 عدي؛ أي بعد البدء بتطبيق الربنامج عىل املجموعتني التجريبية والضابطة.الدراسة كاختبار ب
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تم إجراء القياس البعدي عىل أفراد الدراسة وقياس املتابعة بعد شهر عىل أفراد املجموعة  -

 التجريبية.

 تحليل البيانات احصاييا. -

 إعداد النتايج ومناقشتها ووضع التوصيات الالزمة. -

 النهايئ متهيدا ملناقشتها.اعداد األطروحة بشكلها  -

 

 املعالجة اإلحصايية:    

( SPSSتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم اإلحصايية للعلوم االجتامعية )

واستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واستخراج اإلحصايئ )ت( وتحليل التباين 

رنامج التوجيه الجمعي عىل مفهوم الذات، واختبار ملعرفة أثر ب (ANCOVA)املشرتك األحادي 

 تحليل التباين املشرتك الثنايئ ملعرفة تأثري تفاعل الجنس مع برنامج التوجيه الجمعي.
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 الفصل الرابع

 نتايج الدراسة

يتناول هذا الفصل نتنايج الدراسنة للكشنف عنن أثنر برننامج توجينه جمعني باسنتخدام 

 تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا. األلعاب الرتبوية يف

( α=1012فحص الفرضية األوىل ونصها : ال توجد فروق ذات داللة إحصايية عند مستوى داللة )

واملجموعة الضابطة يف مفهوم الذات تعزى  التجريبيةبني متوسطات درجات أفراد املجموعة 

 ند إىل األلعاب الرتبوية.لربنامج التوجيه الجمعي املست

لفحص الفرضية األوىل تم إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافنات املعيارينة وقيمنة )ت( 

لداللة الفروق إلجابات أفراد الدراسة عىل مقياس مفهوم الذات ملعرفة منا إذا كنان هنناك فنروق 

ات املجموعة الضابطة ذات داللة إحصايية بني متوسط إجابات املجموعة التجريبية ومتوسط إجاب

 (. 1الجدول )يف االختبارين القبيل والبعدي، ويظهره 
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 (4)الجدول 
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس 

 مفهوم الذات يف القياسني القبيل والبعدي

 املقياس
 االختبار

 املجموعة
املتوسط 
 الحساأل

االنحراف 
 املعياري

 (قيمة)ت
 مستوى 
 الداللة

 الجانب الجسمي
 القبيل

 0.50 0.37 تجريبية
-1.686 .100 

 1.01 0.80 ضابطة

 البعدي
 0.00 10.00 تجريبية

8.335 .000 
 1.01 0.80 ضابطة

 الجانب االنفعايل
 القبيل

 2.29 3.37 تجريبية
-1.431 .161 

 2.21 4.40 ضابطة

 بعديال
 1.41 12.11 تجريبية

12.902 .000 
 2.21 4.40 ضابطة

 الجانب االجتامعي

 1.16 3.32 تجريبية القبيل
1.415 .166 

 1.53 2.70 ضابطة
 2.75 11.37 تجريبية البعدي

12.247 .000 
 1.53 2.70 ضابطة

 الدرجة الكلية

 873.- 2.61 7.05 تجريبية القبيل
 

.389 
 3.42 7.90 ضابطة

 3.35 27.68 تجريبية البعدي
18.254 .000 

 3.42 7.90 ضابطة
إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصاائية عداد مواتو    (4)تشري النتايج الواردة يف الجدول

بني املتوسطني الحسابيني إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً ملتغري املجموعة، يف ≥α)  0.0.( الداللة

 املجاالت يف االختبار القبيل.  أي مجال من

بني ≥α)  0.0.إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عدد موتو  الداللة ( تشري النتايجكام 

املجموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلينة والندرجات الفرعينة ملقيناس مفهنوم النذات يف 

الستقصناء  (ANCOVA)األحنادي  االختبار البعدي، كام تم إجراء اختبار تحلينل التبناين املشنرتك

 (.2داللة الفروق كام يف جدول )
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 (5)جدول 
مفهوم لداللة الفروق بني املجموعتني يف   (ANCOVA)تحليل التباين املشرتك األحادي  

 الذات

مجمننننننننننوا  املصدر املجال
 املربعات

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 املربعات 

 مستوى "ف"
 الداللة 

 الجانب الجسمي

 100. 2.843 1.815 1 1.815 قبيل
 000. 69.475 113.334 1 113.334 املجموعة

   1.631 37 60.358 الخطأ
  39 175.507 الكيل

 الجانب االنفعايل

 161. 2.049 10.369 1 10.369 قبيل
 000. 166.452 578.487 1 578.487 املجموعة

   3.475 37 128.589 الخطأ
  39 717.445 الكيل

 تامعيالجانب االج

 166. 2.001 3.695 1 3.695 قبيل
 000. 149.980 732.148 1 732.148 املجموعة

   4.882 37 180.621 الخطأ
  39 916.464 الكيل

 الدرجة الكلية

 392. 751. 6.996 1 6.996 قبيل

 000. 332.881 3813.787 1 3813.787 املجموعة

   11.457 37 423.905 الخطأ
  39 4244.688 الكيل

( أن هناك أثراً لربنامج التوجيه الجمعي باسنتخدام األلعناب الرتبوينة يف 2تبني من جدول )

حيث كاننت هنالنك فنروق  .تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصبة مأدبا

 ذات داللة عىل مقياس مفهوم الذات بني املجموعتني وكاننت درجنات أفنراد املجموعنة التجريبينة

 أعىل عىل مقياس مفهوم الذات من أفراد املجموعة الضابطة.
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( α=1012فحص الفرضية الثانية ونصها : ال توجد فروق ذات داللة إحصايية عند مستوى الداللة )

 يف مفهوم الذات تعزى للتفاعل بني برنامج التوجيه الجمعي والجنس.

ية للمجمنوعتني التجريبينة لفحص هذه الفرضية تم إيجاد الفروق بني املتوسطات الحسناب

كام يف  (MANCOVA)والضابطة تحت متغري الجنس وإجراء اختبار تحليل التباين املشرتك الثنايئ 

 (6جدول )

 (6)جدول 
 مفهوم الذات بوجود متغري الجنسلدرجات   (MANCOVA)تحليل التباين املشرتك الثنايئ 

مجمننننننننننوا  املصدر املجال
 املربعات

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 املربعات 

 مستوى "ف"
 الداللة 

 الجانب الجسمي

 100. 2.843 1.815 1 1.815 قبيل
 000. 69.475 113.334 1 113.334 املجموعة
 113. 2.646 4.050 1 4.050 الجنس
الجنس* 
 املجموعة

3.077 1 3.077 2.010 .165 

   1.531 35 53.575 الخطأ
  39 175.851 الكيل

 الجانب االنفعايل

 161. 2.049 10.369 1 10.369 بيلق
 000. 166.452 578.487 1 578.487 املجموعة
 278. 1.214 4.303 1 4.303 الجنس
الجنس* 
 املجموعة

.144 1 .144 .041 .841 

   3.544 35 124.049 الخطأ
  39 717.352 الكيل

 الجانب االجتامعي

 قبيل
 

3.695 1 3.695 2.001 .166 

 000. 149.980 732.148 1 732.148 املجموعة
 248. 1.377 6.839 1 6.839 الجنس
الجنس* 
 املجموعة

.009 1 .009 .002 .966 

   4.965 35 173.780 الخطأ
  39 916.471 الكيل
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 الدرجة الكلية

 392. 751. 6.996 1 6.996 قبيل
 000. 295.246 3475.452 1 3475.452 املجموعة
 440. 609. 7.167 1 7.167 الجنس
الجنس* 
 املجموعة

4.148 1 4.148 .352 .557 

   11.771 35 411.998 الخطأ
  39 3905.761 الكيل

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصايية تعزى للتفاعل بني متغري الجنس 6يوضع الجدول )

  عىل مفهوم الذات يف جميع املجاالت ويف الدرجة الكلية. برنامج التوجيه الجمعيو 

فحص الفرضية الثالثة ونصها : ال توجد فروق بني متوسطات درجات مفهوم الذات يف املجموعة 

 التجريبية بني القياس البعدي وقياس املتابعة.

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات املعيارينة إلجابنات 

برنامج التوجيه الجمعني مدى استمرار تأثري  املجموعة التجريبية عىل مقياس مفهوم الذات ملعرفة

( املتوسنطات 7عىل املجموعة التجريبية بعد مرور شهر من انتهاء الربنامج. حينث يظهنر جندول )

الحسننابية واالنحرافننات املعياريننة وقيمننة )ت( ألفننراد املجموعننة التجريبيننة يف القياسننني البعنندي 

 والتتبعي. 



www.manaraa.com

50 

 

 

 (7)الجدول
واالنحرافات املعيارية والقيمة التايية إلجابات أفراد املجموعة التجريبية بني املتوسطات الحسابية 

 القياس البعدي وقياس املتابعة  

 املجموعة املقياس
املتوسط 
 الحساأل

االنحراف 
 املعياري

 (قيمة)ت
 مستوى 
 الداللة

 الجانب الجسمي
 0.42 9.79 بعدي

.919- .364 
 0.62 9.95 متابعة

 ايلالجانب االنفع
 1.41 12.11 بعدي

1.099 .279 
 1.54 11.58 متابعة

 الجانب االجتامعي
 2.75 11.37 بعدي

-.828 .413 
 0.32 11.89 متابعة

 الدرجة الكلية
 1.13 11.09 بعدي

.058 .954 
 0.68 11.07 متابعة

 

د مواتو  ) إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصاائية عدا7( تشري النتايج الواردة يف الجدول

بني املتوسنطني الحسنابيني إلجابنات أفنراد املجموعنة التجريبينة بنني القيناس  ≥α) 0.0.الداللة (

 البعدي وقياس املتابعة بعد مرور شهر من انتهاء الربنامج مام يدل عىل استمرار أثر الربنامج.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتايج والتوصيات 

ابات األسئلة التي تم الوصول إليها يف الفصل الرابع، يتناول هذا الفصل مناقشة إلج 

 باإلضافة إىل أهم التوصيات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصايية عند مستوى داللة مناقشة نتايج اختبار الفرضية األوىل: 

(α=1012 بني متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف مفهوم الذات )

 مج التوجيه الجمعي املستند إىل األلعاب الرتبوية.تعزى لربنا

إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية 

عىل مقياس ووجود فرق ذي داللة إحصائية  ملتغري املجموعة، يف جميع املجاالت يف االختبار القبيل،

لعاب الرتبوية يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف أثر برنامج توجيه جمعي باستخدام األ

يف االختبار البعدي. وميكن تفسري ذلك بنأن األطفنال يف ريناض األطفنال  مديرية تربية قصبة مأدبا

تلقوا تدريبا مكثفا فيام يتعلق بتنمية مفهوم الذات لذلك أحرزوا تقدما ملحوظا يف درجاتهم عنىل 

فسنري هنذه النتيجنة بنأن األسناليب واإلجنراءات التني تنم اسنتخدامها مفهوم الذات، وكام ميكن ت

لتطبيق الربنامج تساهم يف تنمية الذات لدى األطفال. كام ميكن أن يعزى إىل أن الربنامج التدريبي 

عمل عىل إثارة الدافعية لدى األطفال فيام يقدم لهم من خربات ويعرض لهم من مواقنف، تعمنل 

هم النشط مع هذه الخربات واملواقف، كام وتسهم يف توجينه انتبناههم عىل تنشيط وتحريك تفاعل

 .وتعمل عىل حثهم لالستمرار يف أنشطتهم وزيادة إيجابيتهم وبالتايل تنمية مفهوم الذات لديهم

كام ميكن تفسري هذا التأثري أن الربنامج تضمن العديد من األنشطة التي تدعم قدرات 

اصلية مام يزيد من قدراتهم الشخصية والذاتية وحرص الباحثة الطلبة وتحسن من مهاراتهم التو 

عىل إرشاك جميع األطفال يف تنفيذ هذه األنشطة. مام يعزز ثقتهم بذواتهم وقدراتهم ومهاراتهم، 
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باإلضافة إىل تحفيزهم نحو التعامل مع اآلخرين، والتعامل مبا يفيد يف بناء شبكة من املعارف مع 

وسيلة مرنة توفر فرصاً من قدراتهم عىل بناء عالقات شخصية. والذي يشكل  الزمالء، واألقران تزيد

 للنمو والتوازن عند األطفال، وكذلك يشبع ميولهم ور باتهم.

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصايية عند مستوى الداللة مناقشة نتايج اختبار الفرضية الثانية:

(α=1012يف مفهوم الذات تعزى للتفاعل بني برنام ).ج التوجيه الجمعي والجنس 

أظهرت نتايج الدراسة عدم وجود تفاعل بني برنامج التوجيه الجمعني باسنتخدام األلعناب 

الرتبوية والجنس يف تنمية مفهوم الذات لدى أطفال الرياض يف مديرية تربية قصنبة مأدبنا. ميكنن 

منن النذكور أو اإلنناث،  تفسري هذه النتيجة أن تفاعل األطفال متقاربة إىل درجنة منا سنواء أكنانوا

لذلك ال يوجد فروق فيام بينهم فيام يتعلق بأثر برنامج التوجيه الجمعي، وذلك حرصا مننهم عنىل 

كام يدل عىل التزامهم بتطبيق الربنامج التوجيه الجمعي بهدف تطوير تنمية مفهوم الذات لديهم. 

 .أدايهم؛ للوصول إىل مستوى زماليهم  تحقيقا لتنمية مفهوم الذات

 بشنكل واألشنخاص املواقنف مع التعاملفتنمية مفهوم الذات لدى األطفال يساعدهم يف 

تكيفهم، فسامت الشخصية تساعد الطفل عىل أن ينظر إىل ما حققه من نجاح  عىل إيجاأل ينعكس

أو فشل تبعاً ملا لديه من قدرات، وما يبذله من جهد، ومن مثابرة عىل تحقيق أهدافه، وما يتمنى 

 إليه من نتايج. أن يصل 

( والتي أظهرت عندم وجنود فنرق بنني 5101(اتفقت هذه النتيجة مع نتايج دراسة شهاب

 أداء األطفال يعزى ملتغري الجنس.
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: ال توجد فروق بني متوسطات درجات مفهوم الذات يف مناقشة نتايج اختبار الفرضية الثالثة

 .املجموعة التجريبية بني القياس البعدي وقياس املتابعة

فروق بني املجموعتني التجريبية والتتبعية وكام يالحنظ عدم وجود أظهرت نتايج الدراسة  

تقارب املتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية حتى بعد مرور شهر من تطبينق الربننامج منام 

. وميكنن أن يعنزى ذلنك إىل الربننامج التنوجيهي برننامج التوجينه الجمعنييدل عىل استمرار اثنر 

يحقق فايدة لألطفال ويساعدهم عىل تنمينة ذواتهنم خنالل فنرتة التطبينق وحتنى بعند الجمعي 

إنتهايه بفرتة زمنية، كام ميكن أن يعود إىل أن األساليب واإلجراءات املتبعة يف الربنامج قادرة عنىل 

تنمية مفهوم الذات لدى األطفال وتعزيزه، كام أنها قادرة عىل توسعة فهم وإدراك الطفل لعامله، 

 واآلخرين ومن حوله. 

كام ميكن أن يعزى إىل أن الربنامج التوجيهي الجمعي رفع من مشاعر اإلحباط والتوتر لدى 

األطفال قد يعانون من ضعف القدرة عىل التواصل مع اآلخرين وبالتايل زيادة ثقتهم بأنفسهم 

التي أظهرت ( 5101دراسة هياجنة والشكريي )وتنمية ذاتهم. اتفقت هذه النتيجة مع نتايج 

وجود فروق ذات داللة إحصايية يف درجات مفهوم الذات بني أفراد املجموعتني التجريبية 

 والضابطة، لصالع أفراد املجموعة التجريبية عىل كل من القياسني البعدي واملتابعة.

( والتني أظهنرت أن اسنتخدام (Al A'zawu,2005كام اتفقت منع نتنايج دراسنة العنزاوي 

 الجمعي أدى إىل تعزيز وتنمية مفهوم الذات لدى األطفال.برامج التوجيه 
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 التوصيات:

 -بناء عىل النتايج التي تم التوصل إليها فإن الباحثة تويص مبا ييل:

تطبيق برنامج التوجيه الجمعي باستخدام األلعاب الرتبوية املستخدم يف هذه الرسالة يف تنمية  -

 الطلبة يف املرحلة االبتدايية. مفهوم الذات عىل عينات من فئات أخرى مثل

تخطيط برامج التوجيه الجمعي التي ميكن أن يستفيد منها األطفال عىل فرتة زمنية رورة  -

 تستمر نتايجها وتأثريها عىل املدى البعيد.

بنرامج التوجينه الجمعني لألطفنال باسنتخدام  إعداد املزيد من الدراسات التني تتعلنق مبوضنوا -

 عمرية مختلفة. ية مفهوم الذات لدى فئاتأساليب مختلفة لتنم
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 قامئة املراجع

 أوال: املراجع العربية:

، 5طاأللعاب يف تدريس الرياضيات،  (،5115أبو لوم، خالد محمد وأبو هاِن، سليامن محمود )

 عامن: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

 ، بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة.اتالتعلم الذايت يف عرص املعلوم(. 5115األحمد، أمل، )

 بريوت، لبنان: مؤسسة الرسالة. مشكالت وقضايا نفسية،(. 5111حمد، أمل، )األ 

، الكويت: معهد برنامج إعداد مدرب مبنهجية التدريب باملامرسة(، 5101أيوب، أيوب خالد )

 القضاء الكويتي.

ى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف (. عالقة مفهوم الذات مبستوى الطموح لد5115بركات، زياد،)

، املجلد األول، العدد الثاِن، جامعة املجلة الفلسطينية للرتبية املفتوحةضوء املتغريات، 

 القدس: فلسطني.

. ترجمة )إبراهيم عبد الله (1مقدمة يف تربية وتعليم الطفولة املبكرة )ط(. 2005برور، جو آن )

 فكر.الزريقات وسهى أحمد نرص(. عامن: دار ال

 ، عامن: دار الثقافة للنرش والتوزيع.املدخل اىل علم النفس(. 5115بني جابر، جودت، )

فاعلية برنامج إرشادي جمعي يف تحسني مفهوم الذات لدى طالب (. 2000بني هاِن، محمد )

 رسالة ماجستري  ري منشورة، الجامعة الهاشمية. الصف السابع.

لعاب الرتبوية يف تنمية بعض مهارات اللغة العربية لدى أثر توظيف األ(. 5112الحجازي، أمين. )

  زة. -، رسالة ماجستري  ري منشورة، الجامعة اإلسالميةتالميذ الصف األول األسا 
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(. مفهوم الذات 5101حرافشة، إبراهيم محمد، وأبو عيد، فالع سلطان، والبيطار، وتغريد عمر، )

مجلة دراسات الجامعة الهاشمية، دراسة بحثية،  لدى الطلبة املامرسني لألنشطة الرياضية يف

 .0،053، العدد 17، املجلّد العلوم الرتبوية

 االكتشاف املبكر لقدرات الذكاءات املتعددة مبرحلة الطفولة املبكرة.(. 2005حسني، محمد )

 عامن: دار الفكر نارشون وموزعون.

قته مبفهوم الذات )دراسة ميدانية (. التحصيل الدرا  وعال 5101الحموري، منى واألحمد، أمل. )

من التعليم األسا  يف مدارس  -الحلقة الثانية-عىل عينة من تالميذ الصف الخامس 

 .56، املجلد مجلة جامعة دمشقمحافظة دمشق الرسمية(. 

، أهمية اللعب يف حياة األطفال الطبيعيني وذوي االحتياجات الخاصة(. 5115الخالدي، أحمد )

 للنرش والتوزيع. عامن: املعتز 

 ، عامن: دار وايل. مقدمة يف اإلعاقة العقلية(. 5101الخطيب، جامل )

 عامن: مؤسسة دار الحنان. (.3رياض األطفال واقع ومنهاج )ط(. 2008خطيب، رناد )

 . عامن: دار املنهاج للنشنر والتوزيع.اللعب اسرتاتيجيات تعليم حديثة(. 5101الخفاف، إميان )

 . شبكة األوس التعليمية، قلقيليا، فلسطني.األلعاب الرتبوية املتكاملة(. 1135خليف، زهري )

 . القاهرة: دار الفكر العرأل.علم نفس اللعب يف الطفولة املبكرة(. 5115خليل، عزة ) 

 ، عامن، دار املسريةاللعب الشعبي عند األطفال(. 5111الخوالدة، محمد محمود )

مج إرشاد جمعي يف التدريب عىل املهارات االجتامعية عىل الخجل أثر برنا(. 1999الخويل، توفيق )

 رسالة ماجستري  ري منشورة، الجامعة األردنية، عامن، األردن. ومفهوم الذات،

 . عامن: مكتبة املجتمع العرأل. اللعب والطفولة(. 5115ربيع، هادي )



www.manaraa.com

61 

 

 

، 56، العدد ، مجلة الرتبيةية(.اللعب عند األطفال وأهميته الرتبوية والنفس0337الزعبي، أحمد )

 .031 -051، ص ص 051املجلد 

 القاهرة: عامل الكتب.التوجيه واإلرشاد النفيس، (. 1998زهران، حامد عبد السالم )

فاعلية اسرتاتيجية التعليم باللعب يف اكساب (. 5100السبيعي، ثامر بن حمد بن سعيد املليحي )

رسالة ماجستري  ري منشورة، جامعة امللك ت، بعض مهارات عد األرقام يف مادة الرياضيا

 سعود

 .عامن: دار اليازوريعلم النفس االجتامعي، (. 5117عبد الحافظ ) ،سالمة

أثر توظيف األلعاب التعليمية يف التمييز بني الحروف املتشابهة شكال، (. 5101سلوت، فاتن. )

، رسالة ماجستري  زة -سالميةاملختلفة نطقا لدى تالمذة الصف الثاِن األسا . الجامعة اإل

  ري منشورة.

(. مفهوم الذات وعالقته مبستوى الذكاء لدى أطفال 5101السليامن، فريال واألحمد، أمل. )

 العدد األول. - 53، املجلد مجلة جامعة دمشقالرياض. 

لدى  أثر األلعاب االلكرتونية عىل العمليات املعرفية والذكاء االنفعايل(. 2007الشحروري، مها )

 ، أطروحة دكتوراه  ري منشورة.أطفال مرحلة الطفولة املتوسطة يف األردن

رسالة  (. الخصايص الناميية ملرحلة الطفولة املبكرة،2004ششتاوي، هشام، والعجم، إميان )

 .22-14(، 2)43، للمعلم

لدى  أثر برنامج تعليم بعض مهارات التفكري يف تنمية مفهوم الذات(. 5101الشهاب، اميان. )

سنوات " دراسة تجريبية عىل عينة من أطفال الرياض يف محافظة ريف  6-2أطفال 

 ". رسالة ماجستري  ري منشورة.دمشق

 القاهرة: املطبعة الحديثةأطفالنا املبتكرون، (. 0337صبحي، سيد )
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طالب دراسة الخصايص املعرفية واالنفعالية ومستوى دافعية اإلنجاز لدى ال(. 2008الصلييل، سامل )

، رسالة دكتوراه  ري املوهوبني ذوي صعوبات التعلم باملرحلة املتوسطة يف دولة الكويت

 منشورة، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، عامن، األردن.

 ، عامن: دار املسرية.5. ط علم نفس اللعب(. 5117صوالحة، محمد )

و ري العامالت وعالقته مبستوى أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت (. 5101العامرية، منى )

، رسالة ماجستري  ري منشورة، جامعة الضغوط النفسية والتوافق األرسي مبحافظة الداخلية

 نزوى.

 ،  إربد: دار صفاء.االسرتاتيجيات الحديثة يف التندريس الفعنال(. 5115عطية، محسن عيل )

ض مهارات القراءة اإلبداعية لدى أثر برنامج األلعاب التعليمية لتنمية بع(. 5113عكر، محمد. )

، رسالة ماجستري  ري منشورة، الجامعة تالميذ الصف السادس األسا  مبدارس خان يونس

  زة،  -اإلسالمية

عمنان: دار الفكر  اللعب عند األطفال: األسس النظرية والتطبيقية.(. 5115العناِن، حنان )

 للطباعة والنرش والتوزيع. 

(. فاعلية برنامج إثرايئ قايم عىل األلعاب الذكية يف تطوير مهارات حل 5105القبايل، يحيى. )

املجلة العربية لتطوير املشكالت والدافعية لالنجاز لدى الطلبة املتفوقني يف السعودية. 

 (. 1العدد) التفوق،

أثر التعلم عن طريق اللعب يف التحصيل الدرا  واالحتفاظ يف مادة (. 5117القدومي، تغريد )

. رسالة لغة اإلنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األسا  يف مدارس مدينة ننابلس الحكوميةال

 ماجستري  ري منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجناح الوطنية.
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تدريس قواعد اللغة لتعليمية في استخدام الدراما اثر (. أ5113الكخن، أمني ووهنية، لينا، )

، ،  مجلة األردنية يف العلوم الرتبويةالصف العارش األسا  تحصيل طالباتفي العربية  

 .500-510، 1(2عامن، )

عامن: دار  األساليب والوسايل التعليمية  يف رياض األطفال يف األردن،(. 5101الكرمي، زينات )

 املنهل نارشون وموزعون.

 األيتام و  ري األيتام يف الفروق يف مفهوم الذات بني(. 0350الكيالِن، عبدالله زيد و عباس، عيل. )

 21 – 51، ص  5( 0. مجلة دراسات. )عينة من األطفال األردنيني

، موقع رياض األطفال يف اململكة األردنية الهاشمية(. 5101املجلس العرأل للطفولة )

 www.arabccd.orgretrived 3/6/2014الكرتوِن

 (، التعلم باللعب، بحث  ري منشور. 5113املرصي، جهينة )

. عامن: دار الفكر نارشون (1األسس النفسية للنمو يف الطفولة املبكرة )ط(. 2007ملحم، سامي )

 وموزعون.

، إربد: املركز القومي الدراما التعليمة نظرية وتطبيق(. 5111النصار، محمد وصوالحة، معتصم )

 للنرش.

ستراتيجية لعب الدور في تنمية مهارة الكالم لدى إأثر (، 5111، )حامد، حمدان والعبادي، نصر

 .0( 0،)20-62، المجلة األردنية في العلوم التربويةطلبة الصف الثالث األساسي. 

فاعلية برنامج إرشادي لتطوير مهارات مواجهة الضغوط (. 2007النوايسة، فاطمة عبد الرحيم )

أطروحة دكتوراه  ة املتميزين يف األردن،النفسية وتحسني مستوى مفهوم الذات لدى الطلب

  ري منشورة، جامعة عامن العربية، عامن، األردن.

http://www.arabccd.org/
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رسالة دكتوراه  ري منشورة، جامعة  اسرتاتيجية األلعاب التعليمية،(، 5105هريدي، مصطفى )

 السويس، مرص. 

فهوم الذات (. فاعلية برنامج إرشاد جمعي يف تنمية م5101الهياجنة، أمجد. والشكريي، فتحية )

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية . األكادميي لذوي صعوبات التعلم األكادميية

 . 225–  189،املجلد الحادي والعرشون،العدد األول، صوالنفسية
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 املالحق

 (0امللحق )
 مفهوم الذات لألطفال

 اسم الطفل : ________________ السن :____________________

 القايم باالختبار :______________ التاريخ :___________________

 املكان :_______________ 

اتجاه  مناسبة الفقرة الصيا ة املالحظات

 الفقرة

 الرقم اتالفقر 

 ري  

 مناسبة

 ري  مناسبة

 مناسبة

 مناسبة

 املجال األول: الجانب الجسمي 

هل تهتم برتتيب نفسك  إيجاأل   
 دامئاً؟

0- 

هل أنت راض عن لون  إيجاأل   

 عينيك؟

5- 

 -1 هل تحب لون شعرك؟ إيجاأل   

هل تحب لون برشتك  إيجاأل   

 وجسمك؟

1- 

 -2 ؟ هل تحب شكل أنفك إيجاأل   

 -6 هل يعجبك كرب أذنيك؟ إيجاأل   

 -7 هل تحب شكلك؟ إيجاأل   

هل تحب شكل أجزاء  إيجاأل   
 جسمك؟

5- 

 -3 هل تحب صوتك؟ إيجاأل   

هل راض عن كرب  إيجاأل   

 جسمك؟

01- 
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 املجال الثاِن: الجانب االنفعايل 

هل تخاف من الظالم  سلبي   

 يف الليل؟

00- 

اف من هل تخ سلبي   
 الحيوانات املفرتسة؟

05- 

 -01 هل تحب اللعب؟ إيجاأل   

هل تفضل اللعب  سلبي   

 لوحدك؟

01- 

هل تحب أن يساعدك  إيجاأل   

 أحد ؟

02- 

هل تحب اللعب مع  إيجاأل   
 أصحابك؟

06- 

 -07 هل تضحك كثرياً؟ إيجاأل   

هل تعجبك قصص  إيجاأل   

 معلمتك؟

05- 

مع برامج هل تضحك  إيجاأل   

 التلفاز املضحكة ؟

03- 

هل تبيك دون سبب  سلبي   
 محدد؟

51- 

هل تبيك إذا تغلب أحد  سلبي   

أصحابك عليك باللعب 

 ؟

50- 

هل تبيك إذا أخذ احد  سلبي   
 أصحابك لعبتك؟

55- 

هل تنزعج من األصوات  سلبي   

 العالية؟

51- 
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 املجال الثالث: الجانب االجتامعي 

ل تحب طريقة ه إيجاأل   

 تعاملك مع أصحابك؟

51- 

هل تعامل أصحابك  إيجاأل   
 بلطف؟

51- 

هل أنت راض عن  إيجاأل   

 تعامل والديك معك؟

52- 

هل ترتاح لتعامل  إيجاأل   

 أخوتك معك؟

56- 

هل تحب طريقة تعامل  إيجاأل   
 أصحابك معك؟

57- 

هل ترتاح لتعامل  إيجاأل   

 معلمتك معك؟

55- 

هل تحب اللعب مع  األإيج   

 أطفال أكرب منك سناً؟

53- 

هل تحب اللعب مع  إيجاأل   
 أطفال أصغر منك سناً؟

11- 

هل أنت راض عن  إيجاأل   

طريقة لعب اآلخرين 

 معك ؟

10- 

هل تحب أن يشاركك  إيجاأل   
 أحد يف طعامك ؟

15- 

هل تساعد والدتك يف  إيجاأل   

 أعامل املنزل؟

11- 

هل تقوم مبساعدة  إيجاأل   

 معلمتك؟

11- 
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 (5امللحق )
 برنامج توجيه جمعي

 
 الحصة )األوىل(
 عنوان الحصة
 التعارف

 5/01/5101املوافق :            اليوم : األربعاء              KG2الصف   
 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 

 
 

 :املقدمة
 يفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم الرتحيب باألطفال جميعاً وتعر

حصة عىل مدار شهر  05كتابة عنوان الحصة عىل السبورة، تعريفهم مبدة الربنامج وأنه يتكون من 
كامل، تحديد املكان وهو روضة مدرسة الفيحاء الثانوية للبنات شعبة أ، تعريفهم بأن الحصة 

 دقيقة. 11الواحدة سوف تستغرق 
 األَهداف: 

 تعرف املرشدة باألطفال.-0
 كرس الجمود بني املرشدة واألطفال. -5
 توضع املرشدة لألطفال بشكل مبسط ما سيتم إجراؤه بالحصص. -1



www.manaraa.com

71 

 

 

 : املواد املستخدمة
 بطاقات، أقالم 

 :املستخدمة األساليب
 املناقشة والحوار
 إجراءات الحصة:

 حيب باألطفال، وتقديم نفسها.املرشدة بالرت  توزا عىل الطالب بطاقات األسامء ثم تقوم
ثم تنفيذ نشاط بعنوان )بطاقات األسامء( والتي يتم من خاللها التعريف باألطفال، حيث 
تقوم املرشدة بتوزيع بطاقات ويقوم األطفال بكتابة أساميهم، ويقومون بقراءة أساميهم بشكل 

 تتابعي مع إضفاء جو املرح عىل هذا النشاط.
 رح األسئلة عىل األطفال كام ييل :ومن ثم تقوم املرشدة بط

 هل حفظت يا أحمد طلعت اسم زميلك؟ -0
 هل ستستخدم يا اسالم محمود اسم زميلك عندما تريد اللعب معه؟ -5
 هل تحب يا ايد جهاد أن يناديك أصدقاؤك باسمك أم بلقب معني؟ -1

 وبعد ذلك تقوم املرشدة بعرض البطاقات التي كتب األطفال أساميهم عليها عىل أطفال
الصف جميعهم، بحيث تختار املرشدة بطاقة واحدة وتقرأ االسم املكتوب عليها وتطلب من 
األطفال اإلشارة إىل صاحب االسم بطريقة جامعية، ومن ثم تطلب املرشدة من صاحب البطاقة 

 أن يقدم و يعرف عن نفسه أمام األطفال.
 يت "طرح أسئلة عليهم بعد اللعبة التي استمرت ملدة نصف ساعة  كاأل

 هل حفظت يا أحمد طلعت أسامء جميع األطفال الجدد يف الصف؟  -0
 من هم األصدقاء التي تبدأ أساميهم بحرف األلف يا اسالم محمود؟ -5
 هل تعتقد يا اسالم محمود أن األصدقاء الجدد لطيفني؟ -1
 ماذا تريد أن تعرف يا اياد جهاد عن األصدقاء الجدد؟  -1

( حصة وعىل مدار شهر كامل ومدة كل حصة 05مكون من ) تعرف املرشدة األطفال بأن الربنامج
 دقيقة )نصف ساعة(، من الساعة العارشة إىل الساعة العارشة والنصف صباحاً،. 11

 داخل الروضة.املكان: 
 أسئلة مناقشة املحتوى 

 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ .0
 ما هي أهم األمور التي تساعدك عىل تذكر صديقك الجديد؟ .5
 إلقاء التحية عىل األطفال وعرف عن نفسك بطريقة تفصيلية؟هل قمت ب .1
قم بذكر بعض التفاصيل التي تعيشها يوميا إليجاد عوامل مشرتكة بينك وبني األصدقاء  .1

 الجدد.
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 أسئلة مناقشة الشخصية
 ما الذي يرتتب عندما يناديك األطفال باسم ليس اسمك يا أحمد طلعت ؟ -0
 يا اياد جهاد ؟كيف تنادي عىل األطفال اآلخرين  -5
 كيف تشعر عندما يناديك اآلخرون باسمك يا اسالم محمود ؟ -1

 
 

 اإلنهاء والتقييم : 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا.  -5
 تعرف  األطفال عىل بعضهم البعض. -1
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 اصلالتو 
 الحصة )الثانية(
 عنوان الحصة

 التعامل مع األصدقاء
 05/01/5101املوافق :             األحد اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 املقدمة :

 الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم 
صة عىل السبورة مع صورة توضيحية، التأكد من أن الجميع حار اليوم وذلك كتابة عنوان الح

بأخذ الحضور والغياب للطلبة مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور 
 واملواظبة عىل حضور حصص التوجيه الجمعي.

   
 األهداف :

 أن يتعرف األطفال عىل مفهوم الصداقة. .0
 التعامل مع األصدقاء. أن يتعرف األطفال عىل آداب .5
 أن يتعرف الطفل  عىل أهمية التعامل مع األصدقاء. .1
 أن ينمو لدى األطفال حب التعامل مع األصدقاء. .1

 املواد املستخدمة :

 السبورة والطباشري 

 صور متثل جميع آداب التعامل 

 سيناريو متثييل 

 دفاترهم الخاصة 

 ورقة عمل بعنوان التواصل 
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 األساليب املستخدمة

 شة والحواراملناق 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة لهم عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 
 تربطها لتوصيل املفهوم لألطفال.

 التعريف لهم من خالل 
تقول املرشدة لألطفال أبنايئ الحلوين سوف نقوم بتقسيم أنفسنا إىل مجموعتني ونقوم بلعب 

عبة االختباء املخطط لها بحيث يتم رسم خارطة للمكان التي سوف يختبأ بها احد املجموعات ل
وتقوم املجموعة األخرى بالبحث عنهم حتى تجدهم واملميز بهذه اللعبة أنها تحتاج إىل روح 
الجامعة والتعامل املرن بني األصدقاء أعضاء املجموعة الواحدة عندما يجدوا واحد من املجموعة 

تي متثل االختباء نقوم بالتصفيق والقفز بالهواء إلضفاء املرح والضحك ألطفالنا الصغار وهكذا ال
 حتى االنتهاء من باقي املجموعة املختبئة.

 طرح أسئلة عىل مسامع األطفال بعد إعادة القصة لهم 

 ما عدد املجموعات يا أحمد محمد؟ 

 ما هي مميزات هذه اللعبة يا طارق عيل؟ 

 ذه اللعبة يا بيسان أحمد؟كيف تلعبي ه 

 أي منكم يا حلوين يحب أصحابه ويتعامل معهم بود واحرتام؟ 

 من منكم  يا أصدقاء قام بالتعامل مع أصدقايه كام يريد أن يتعامل معه؟ 
 

جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 
 وضيحيةالعمرية ربط التدوين بالصور الت

 
عرض صور األدوات املستخدمة يف التعامل مع األصدقاء وآداب التعامل، وذلك بطريقة عرضها 

 أمامهم من خالل شاشة عرض وكذلك توزيعها عليهم من خالل أوراق
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 طرح أسئلة عليهم بعد العرض كاأليت "
 ماذا تستنتج من الصورة األوىل؟ .0
 رة الثانية؟ماذا تستنتج من الصو  .5
 ماذا تستنتج من الصورة الثالثة؟ .1
 ماذا تستنتج من الصورة الرابعة؟ .1
 ماذا تستنتج من الصورة الخامسة؟ .2
 ماذا تستنتج من الصورة السادسة؟ .6

 
جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 

 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية
 

 حظات:مال 

 دقيقة. 02-01من   لعبةتستغرق مدة ال 

التعليق    توزا املرشدة ورقة العمل التي تحتوي مجموعة من الصور وتطلب من األطفال 
عليها وتدير نقاشاً حول ذلك وتعزز الطالب عىل إجاباتهم بالشكر وأيضاً باستخدام النجم 

 لتحفيزهم وتحفيز اآلخرين عىل النقاش.
 

 توى أسئلة مناقشة املح
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 اذكر أهم اآلداب التي يجب أن يتعامل بها الواحد مع أصدقايه ؟ 
 اعرض أمام زماليك كيف تتعامل مع أصدقايك ؟ 
 هل يجوز الرد بقسوة عىل صديقك؟ 

 
 أسئلة مناقشة الشخصية

 ما الذي يرتتب عند تعامل صديقك معك بقلة احرتام يا أحمد محمد؟ 
 دامئا عىل مراعاة مشاعر اصدقايك يا بيسان أحمد؟هل تحريص  
 ماذا يحصل لك عند حدوث مشكلة بينك وبني صديقك يا طارق عيل؟ 
 من منكم يا حلوين يحب أصحابه ؟ 
 من منكم يتعامل مع أصحابه بكل احرتام ؟ 
 جمع إجاباتهم مناقشتهم بها 
 اطلب منهم رسم ما تم فهمه من حصة التوجيه الجمعي 
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وتعزيزهم عىل انجازهم تعلق كل مجموعة انجازها بالزاوية املخصص  جمع رسوماتهم
 لذلك املجموعة التي تنجز النشاط بأرسا وقت يقدم لها بعض الحلوى البسيطة.

 
 اإلنهاء والتقييم 

 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة
 التقييم :

 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 يقة جيدة جدا تم ضبط الصف بطر -5
 تعامل األطفال مع بعضهم البعض، واستطاعوا تكوين الصداقات. -1
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 ورقة عمل 
ما رأيك بالصور التالية وعرب بعبارة تعامل جيد أو تعامل  ري جيد وذلك برفع العبارة املناسبة 

 فور رؤية الصورة ؟
 

                                               
   )                     (                         )                    ( 

                                      

                                                                  (
)                     (                                   ) 

                             
           
       )                    (                                          )            ( 
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 الحصة )الثالثة(
 عنوان الحصة

 التعامل مع املرشدة
 02/01/5101املوافق :             األربعاء اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11صة: الوقت الالزم لتطبيق الح

 
 املقدمة :

 الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم 
 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة 

 األهداف :
 أن يتعرف األطفال عىل آداب التعامل مع املرشدة .0
 أن يتعرف األطفال عىل أهمية دور املرشدة. .5
 ربيتهم وتعليمهم.أن يتعرف األطفال عىل أن الهدف هو ت .1
 أن يقتدي األطفال باملرشدة. .1

 املواد املستخدمة :

 السبورة والطباشري 

 صور متثل جميع آداب التعامل مع املرشدة 

  كلامت أناشيد 

 دفاترهم الخاصة 

 ورقة عمل 
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 املستخدمة: األساليب

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

شدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املر
 تربطها لتوصيل املفهوم لألطفال

 التعريف لهم من خالل 
تقول املرشدة لألطفال أبنايئ الحلوين سوف نقوم بالغناء مع بعضنا البعض داخل الغرفة الصفية 

يتحفزون  لرنى من منا صوته جميل، بعد ذلك أقوم بعمل مسابقة للغناء بني األطفال واجعلهم
للغناء واللعب وجعل الجو العام ايجابياً من خالل الضحك داخل الغرفة الصفية وإضفاء النشاط 

 والحيوية عىل الجو العام أختار األناشيد التي تحث عىل احرتام املعلم )املرشدة(.
 أدير نقاشاً مع الطلبة حول األدوار التي يحبونها يف مرشدتهم

ندونها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب نستمع إىل إجابات األطفال و 
 لهذه الفئة العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية

 عرض صور األدوات املستخدمة يف التعامل مع املرشدة وآداب التعامل.
توزا املرشدة ورقة العمل التي توضع الفرق بني السلوك الصحيع والسلوك الخاطئ يف 

 اقش األطفال حول ما دار بهاالتعامل مع املرشدة وتن
 طرح أسئلة عليهم بعد العرض كاأليت "

 من منكم يا حلوين يحب مرشدته ويتعامل معها باحرتام؟ 
 جمع إجاباتهم مناقشتهم بها 
 تطلب من الطلبة رسم ما تم فهمه من حصة التوجيه الجمعي 
  املخصص جمع رسوماتهم وتعزيزهم عىل انجازهم تعلق كل مجموعة انجازها بالزاوية

 لذلك 
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
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 أسئلة مناقشة املحتوى 
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي يا تاال كساب ؟ 
  اذكري أهم اآلداب التي يجب أن يتعامل بها الطفل مع مرشدته يا شيامء

 كساب؟
 طبقي يا براءة أحمد أمام زماليك كيف تتعاميل مع مرشدتك؟ 
  ز الرد بصوت مرتفع ومزعج عىل مرشدتك وتقليل احرتامك لها يا سدين هل يجو

 محمد؟
 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 ما الذي يرتتب إذا  ضبت مرشدتك منك يا سدين محمد؟ 
 هل تحريص دامئا يا براءة أحمد عىل جعل املرشدة راضية عنك ي؟ 
 ماذا تفعيل إذا مرضت مرشدتك يا تاال كساب؟ 

 
 

د الحصة القادمة، وتحفيزهم بالتواصل وعدم الغياب ألن فيها من اللعب واملرح تذكري الطلبة مبوع
 املناسب لهم.

 
  

 اإلنهاء والتقييم 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 املرشدة بأدب واحرتام.متكن األطفال من التعامل مع  -1
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 ورقة عمل 
 آداب التعامل مع املرشدة 

 أي السلوكيات التالية صحيحة وأيها خاطئة :
 

                             
                  )                 (                         )          ( 

                                      

                                                                                     
 

                     )                  (                                     )              ( 

                           
                                      )            (   )                    ( 
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 الحصة )الرابعة(
 عنوان الحصة
 زيارة األقارب

 03/01/5101املوافق :             األحد اليوم :              KG2الصف   
 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 : املقدمة

  الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم
 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة مع ربطها بصورة توضيحية.

 األهداف :
 أن يتعرف األطفال مفهوم زيارة األقارب .0
 أن يتعرف األطفال مواعيد زيارة األقارب .5
 أن يطبق األطفال بعض آداب الزيارة .1
 أن ينمو لدى األطفال حب زيارة األقارب باستخدام اللعبة. .1

 املواد املستخدمة :

  الطباشريالسبورة و 

 صور متثل جميع آداب زيارة األقارب 

  سيناريو 

 دفاترهم الخاصة 

 عرض تقدميي يحث عىل زيارة األقارب 

 لعبة بيت بيوت 

 ورقة عمل 
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 املستخدمة: األساليب

 املناقشة والحوار 

 متثيل لعبة بيت بيوت 

 رسد قصة 

 التعزيز 
 إجراءات الحصة :

ن الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوا
 أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال

 التعريف لهم من خالل رسد قصة قصرية عىل مسامعهم ومن تأليفي الخاص
القيام بااليت لرسد القصة التكليف بالقول لهم أبنايئ الحلوين سوف نجلس جلسة سليمة لالستاما 

 قارب مع ربط ذلك بصور اخرتتها سابقاً واالستمتاا بالقصة التي عنوانها زيارة األ 
يقوم عبد الرحمن عمر البدء برسد القصة أصدقايئ محمد ابراهيم طالب نجيب يحب زيارة 
أقاربه، يستأذن محمد ابراهيم أقاربه بالزيارة قبل الذهاب إليهم فإذا أذنوا ذهب وان مل يأذنوا ال 

لباب ويبدأ بالسالم واملصافحة، ومن ثم يذهب، عندما يذهب محمد ابراهيم إىل أقاربه، يطرق ا
يجلس بكل هدوء، ويستأذن محمد ابراهيم حينام يريد الكالم، وال يلعب بأ راض أقاربه إال إذا 
أذنوا له، وحاول محمد ابراهيم ألن ال يطيل الزيارة، وإذا أراد إنهاء الزيارة يستأذن من أقاربه 

املعلمة باقرتاح لعبة بيت بيوت لتطبيق آداب ويخرج بهدوء بعد أن يسلم عىل أقاربه، فتقوم 
الزيارة التي تعلمناها من قصة محمد ابراهيم.. بحيث تقوم بتقسيم الطالب إىل أربع مجموعات 
نختار واحد أو اثنني من املجموعة للقيام بدور الزاير واآلخرين مستقبلني يقوم القريب الزاير عبد 

اهيم عن طريق الهاتف قبل الزيارة بيوم ويحدد الرحمن عمر بأخذ موعد مسبق من محمد ابر 
موعد الزيارة ووقتها كل مجموعة تعرض ما تم القيام به بطريقة مختلفة عن اآلخرين بعدها 
أكلف املجموعات برسم ما تم متثيله يف هذه الحصة وتعليقها بالزاوية املحددة لذلك مع التعزيز 

حلوة والعصري كضيافة للضيوف مع إضافة جو املستمر من قبل املرشدة أوزا عليهم قطع من ال
 املرح والضحك وآداب الزيارة.

 عرض البوربونيت عىل األطفال تحثهم عىل زيارة األقارب.
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 طرح أسئلة عىل مسامع األطفال بعد إعادة القصة لهم 
 واألسئلة كاأليت :

 ما اسم الطالب الذي ورد ذكره بالقصة؟ 

  قاربه؟ماذا فعل محمد ابراهيم قبل زيارته أل 

 ماذا يفعل محمد ابراهيم أثناء الزيارة؟ 

 ماذا يفعل محمد ابراهيم إذا أراد إنهاء هذه الزيارة؟ 

 هل تفعلون ما فعله محمد ابراهيم يا حلوين؟ 
 

تستمع إلجابات الطلبة ثم تدونها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 
 ةالعمرية ربط التدوين بالصور التوضيحي

عرض صور آداب الزيارة أمام األطفال وقراءة سيناريو ميثل زيارة تم إعدادها مسبقا من قبيل أمام 
 األطفال وتكليفهم بتمثيله ليتم تطبيقه يف حياتهم االجتامعية.

 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
 أسئلة مناقشة املحتوى 

 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 الزيارة ؟ اذكر آداب 
 طبق أمام زماليك ما قمت به عندما زرت أقاربك آخر مره ؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 ما الذي يرتتب عند زيارة احد أقاربك لك يا عبد الرحمن عمر بدون إذن مسبق؟ 
 هل تحرص دامئا عىل رد السالم عند الزيارة يا محمد ابراهيم؟ 
 بد الرحمن عمر؟ماذا يحصل لك إذا مل تراعي آداب الزيارة يا ع 

 اإلنهاء والتقييم 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 تفاعل جميع األطفال مع اللعبة املقرتحة. -1
 ذكر بعض األطفال أنهم سيقومون بزيارة أقربايهم مع عايلتهم. -1
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 ورقة عمل 
 أكتب عبارة آداب الزيارة التي متثلها كل صوره

 

                                              
                 )                     (                               )          ( 

                                      

                    
                                                
         )                      (                                 )              ( 
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 الرضا عن الذات
 الحصة )الخامسة(
 عنوان الحصة

 أحب شكل جسمي ووجهي
 55/01/5101:  املوافق          األربعاء   اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 املقدمة :

 الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة توجيه جمعي لهذا اليوم 
كتابة عنوان الحصة عىل السبورة وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص 

 التوجيه الجمعي
 األهداف : 
 رضاهم عن شكلهم.أن يتعرف األطفال عىل مدى  .0
 أن يتعرف األطفال ما مييزهم عن اآلخرين من خالل أشكالهم. .5
 أن يستوعب األطفال رورة االختالف بالشكل من شخص ألخر. .1

 املواد املستخدمة :

 .األطفال أنفسهم 

 .مرآة طويلة 

 .عرض أزياء متثييل 

 .صور لوجوه مشاهري ناجحني 

 ورقة عمل 
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 املستخدمة: األساليب

 واراملناقشة والح 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة لهم عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 
 أربطها لتوصيل املفهوم ألطفال

 التعريف لهم من خالل 
 تقول املرشدة لهم أبنايئ الحلوين سوف يقوم كل واحد منكم بالنظر إىل املرآة 

رآة بالدور ومراقبة ردة فعل الطفل وأثناء نظره إىل املرآة يتم طرح عليه بعض البدء بالنظر إىل امل
 األسئلة ملعرفة مدى رضاه عن ذاته واللعبة لكل طفل مع إضفاء جو من املرح.  

 واألسئلة كاأليت :

 ما أكرث يشء تحبيه يف شكل جسمك يا خديجة عمر؟ 

 هل يعجبك طولك يا جيداء سليامن؟ 

 لك يا رىب سعد؟هل أنت راضية عن شك 

 هل تهتمي كثرياً  للون عينيك ولون برشتك وشعرك يا جيداء سليامن؟ 

 من هي الشخصية التي تفضيل أن تكوِن شبهها يا رىب سعد، ملاذا ؟ 
 

جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 
 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية

لب املرشدة من األطفال القيام بعرض أزياء متثييل أمام باقي زماليهم مرورا باملرآة وأثناء ذلك تط
 تالحظ املرشدة مدى رضا الطفل عن شكله. 
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 مالحظات: 

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
 أسئلة مناقشة املحتوى 

 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 الرضا عن الشكل ؟ ما هو أكرث يشء يعطيك شعور 
 إذا أردت أن تغري يشء يف مظهرك الخارجي ماذا تغري وملاذا؟ 
 ما هي أهم التعليقات واملالحظات التي تسمعها من اآلخرين بخصوص مظهرك؟ 
 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 هل تحب تقليد شخص مشهور ممثل يف شكله؟ وملاذا اخرتت هذا الشخص؟ 

 جي جميل؟هل تعتقد بأن شكلك أو مظهرك الخار  
 هل تحب شكل وجهك؟ 
 ما اليشء الذي تريد أن تغريه يف مظهرك؟ 
 هل تتعرض لالنتقاد بسبب شكلك؟ 

 
 اإلنهاء والتقييم 

 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة
 التقييم :

 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 د أقربايهم بشكل جيد.قام بعض األطفال بتقلي -1
 قام بعض األطفال بوصف شكل أخوانهم بشكل جيد. -1
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 الحصة )السادسة(
 عنوان الحصة
 أحب صويت

 56/01/5101املوافق :             األحد اليوم :              KG2الصف   
 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 : املقدمة

 يفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم الرتحيب باألطفال جميعاً وتعر
كتابة عنوان الحصة عىل السبورة. التأكد من أن الجميع حار اليوم وذلك بأخذ الحضور والغياب 
للطلبة مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص 

 والتفاعل. التوجيه الجمعي. مامزحة الطالب مبوقف مضحك للتسلية
 
 األهداف : 

 أن يتعرف األطفال عىل مدى رضاهم عن صوتهم. .0
 أن يتعرف األطفال ما مييزهم عن اآلخرين من خالل أصواتهم. .5
 أن يكتشف األطفال املواهب الصوتية لديهم. .1

 
 املواد املستخدمة :

 .ميكروفون  وأسطوانات موسيقية مساعدة أ اِن قناة طيور الجنة 

 .ورقة عمل 
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 املستخدمة: األساليب

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 
 أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال

 التعريف لهم من خالل 
د تشغيل تقول املرشدة أبنايئ الحلوين سوف يقوم كل واحد منكم بإمساك امليكروفون وبع
 املوسيقى املفضلة التي تحبونها سوف يبدأ كل واحد منكم بالغناء أ نيات طيور الجنة.

يبدأ كل واحد من األطفال بأداء تجربة الصوت عىل الدور وبعد انتهاء كل طفل من الغناء يتم 
 طرح عليه بعض األسئلة ملعرفة مدى رضاه عن صوته.  

 واألسئلة كاأليت :

 سري بأن صوتك جميل؟هل تعتقدي ياعال تي 

 هل يقول لك يا منار لؤي اآلخرين بأن صوتك جميل؟ 

 هل تحبي أن تغني يا منار لؤي؟ 

 هل تحبي أن تتكلمي كثريا إلظهار أن صوتك جميل يا عال تيسري؟ 

  جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه
 ر التوضيحيةالفئة العمرية ربط التدوين بالصو 

  تطلب املرشدة من الطفل القيام بأداء تجربة صوتية أخرى أل نية يحبها الطفل نفسه أمام
 باقي زماليه وأثناء ذلك تالحظ املرشدة مدى رضا الطفل عن صوته. 

  تقول املرشدة للطالب إن الله ميز كل مخلوق بصوت جميل مثل صوت العصفور وجعل
 ةهنالك أصوات عالية وأصوات منخفض

 .تكليف األطفال بأداء بعض األ اِن التي يحبونها يف البيت كواجب بيتي لألطفال 
 

 .توزا املرشدة أوراق العمل عىل األطفال وتنشد معهم السالم املليك 
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
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 أسئلة مناقشة املحتوى 
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 ك شعور الرضا عن صوتك ؟ما هو أكرث يشء يعطي 
 إذا طلب أحدهم منك أن تغني له هل تغني؟ وملاذا؟ 
 ما هي أهم التعليقات واملالحظات التي تسمعها من اآلخرين بخصوص صوتك؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 هل تحب أن يكون لك صوت مثل صوت مغنيك املفضل ؟ 
 هل الغناء هوياتك؟ 
 هل يوبخك أحد إذا سمعك تغني؟ 
صوتك بأمور أخرى  ري الغناء مثال استخدام الصوت الهاد  اللحوح  هل تستخدم 

 عندما تريد يشء من أمك؟
 

 اإلنهاء التقييم : 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 عبة املقرتحة.تفاعل األطفال بشكل جيد مع الل -1
 قام بعض األطفال بغناء بعض أ اِن األطفال. -1
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 ورقة عمل
 
 
 

                   
               

 
                        

 .قم بإنشاد السالم املليك أمام أصدقايك
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 الحصة )السابعة(
 عنوان الحصة
 أحب وزِن

           53/01/5101األربعاء      املوافق :    م :اليو               KG2الصف   
 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 

 املقدمة :
 الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي  لهذا اليوم 

اب كتابة عنوان الحصة عىل السبورة. التأكد من أن الجميع حار اليوم وذلك بأخذ الحضور والغي
للطلبة مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص 

 التوجيه الجمعي.
 
 األهداف : 

 أن يتعرف األطفال عىل مدى رضاهم عن كرب أو صغر جسمهم. .0
 أن يستوعب األطفال رورة أن يكون كرب / صغر أجسامهم مناسب لعمرهم وطولهم. .5
 ة السمنة عىل صحتهم.أن يدرك األطفال مدى خطور  .1
 أن مييز الطفل بني الطعام الصحي و ري الصحي .1
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 املواد املستخدمة :

 .ميزان 

 .سلة فواكه وطعام صحي، وسلة أخرى من املأكوالت  ري الصحية 

  .صور ألطفال مصابني بالسمنة 

  ورقة عمل 
 املستخدمة: األساليب

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 
 : إجراءات الحصة
بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية بعد الرتحيب 

أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال. بأخذ حضور و ياب الطلبة بيشء من املرح مثال حذيفة اليوم 
  ايب وهو حار فقط إلضفاء املداعبة والضحك.

 التعريف لهم من خالل 
واحد منكم بالصعود عىل امليزان بطريقة فيها من  تقول املرشدة أبنايئ الحلوين سوف يقوم كل

 الضحك واملرح لجذب جميع الطلبة ملعرفة جسمه.
يبدأ الطفل بالصعود إىل امليزان بالدور وتقوم املرشدة إثناء ذلك مبراقبة ردة فعل الطفل أثناء 

غر نظره إىل كرب أو صغر جسمه يتم طرح عليه بعض األسئلة ملعرفة مدى رضاه عن كرب أو ص
 جسمه.  

 واألسئلة كاأليت :

 هل تعتقد يا طارق عيل أن كرب أو صغر جسمك مناسب لعمرك؟ 

 هل تأكل برشاهة يا اياد جهاد؟ 

 هل يهمك رأي اآلخرين يف كرب جسمك يا أحمد محمد؟ 

 هل يهمك رأي اآلخرين يف صغر جسمك يا اسالم محمود؟ 

  جسمك يا طارق عيل ؟هل تعاِن من عدم إيجاد مالبس مناسبة بسبب صغر أو كرب 

 هل وزنك مينعك من التحرك واللعب بحرية يا أحمد محمد؟ 
 

جمع إجابات األطفال وتدوينا عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 
 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية
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  تقدم املرشدة معلومات حول األطعمة الصحية و ري الصحية ثم تطلب املرشدة
األطفال القيام باملوقوف أمام سلة الفواكه واملأكوالت الصحية واألخرى التي تحتوي عىل  من

املأكوالت  ري الصحية وأثناء ذلك تالحظ املرشدة ما الذي سيختاره الطفل من مأكوالت بعد 
 أن علم وزنه. 

  توزا املرشدة ورقة العمل عىل األطفال وتطلب منهم اإلجابة عليها ثم مناقشتهم
 محتواها.يف 

 

 
  
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
 

 أسئلة مناقشة املحتوى 
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 هل أنت راض عن وزنك ؟ 
 هل صعب أن تلتزم بالحميات الغذايية ؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 هل تحب أن يكون وزنك مثايل مثل ممثلني طيور الجنة عندما تكرب؟ 
 هم التعليقات واملالحظات التي تسمعها من اآلخرين بخصوص وزنك؟ما هي أ  
 هل ستستمر بأكل املأكوالت  ري الصحية بعد أن علمت كرب جسمك؟ 
 هل تحب أن يصفك اآلخرين بالسمني؟ 
 هل تعرف أن املأكوالت  ري الصحية تسبب أمراض؟ 
 هل تتعرض لالنتقاد بسبب وزنك؟ 
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 اإلنهاء والتقييم  
 ء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامةاإلنهاء : إنها

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
تفاعل األطفال وقاموا بذكر بعض األطعمة التي يتناولها وصنفوها عىل أنها صحية أو  ري  -1

 صحية.
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 ورقة عمل 

نحيف، صحي،  ري صحي، سليم، ( لتضعها يف الفراغ املناسب استخدم الكلامت اآلتية ) سمني،  
 تحت الصورة. 

 

                                        
          )                     (                  )                          ( 

                                      
 

                           
                                                

            )                      (                       )                ( 
 

                              
                                                  

                         )                    (                                            
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 املشاعر
 الحصة )الثامنة(
 عنوان الحصة

 الخوف من الحيوانات
 5/00/5101املوافق :            األحد  اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 : املقدمة

 حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان 
طرح أسئلة عىل األطفال عن أحوالهم، وهل يفضلون مثل هذه الحصص؟ التأكد من أن الجميع 
حار اليوم وذلك بأخذ الحضور والغياب للطلبة مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم 

 وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص التوجيه الجمعي.
 حصص لإلنهاء. 1بقي  ، وإخبارهم بأنه

 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة  مع عرض الصورة التوجيهية
 : األهداف

 أن يتعرف األطفال عىل أنواا الحيوانات. .0
 أن يتألف  األطفال مع الحيوانات األليفة باللعب .5
 أن مييز األطفال بني الحيوانات  ري األليفة والحيوانات األليفة لألطفال  .1

 :املواد املستخدمة 

 السبورة والطباشري 

 صور متثل أنواا مختلفة من الحيوانات 

 دفاترهم الخاصة 

 لعب لحيوانات متعددة 

 أقنعة 
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 املستخدمة: األساليب

 املناقشة والحوار 

 الرسم 

 التعزيز 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة 
 ل املفهوم لألطفال.توضيحية أربطها لتوصي
 التعريف لهم من خالل 

تقول املرشدة لألطفال الحلوين سوف نعمل عىل معرفة الحيوانات التي بالصورة ومن ثم نرى أن 
 كانت أليفة أم  ري أليفة.

البدء بعرض الصور وتفاعل األطفال مع املرشدة، عمل وسيلة نجمع بها الحيوانات األليفة بدايرة 
 خرض و الحيوانات  ري األليفة بدايرة أخرى وتلوينها باللون األحمر.وتلوينها باللون األ 

 طرح أسئلة عىل مسامع األطفال بعد االنتهاء من عرض الصور 
 واألسئلة كاأليت :

 ما هو حيوانك املفضل يا بيسان أحمد؟ 

 ما أسامء الحيوانات التي عرضت أمامك يا تاال كساب؟ 

 داء سليامن؟ما هي الحيوانات التي تخايف منها جي 

 ما األعامل التي تعمليها إذا اقرتبت منك قطة يا سدين محمد؟ 

 هل يجب أن نثق بالثعلب يا حلوين؟ 
جمع إجابات األطفال وتدوينا عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 

 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية
ضة للتعرف عىل أنواا الحيوانات أخذ األطفال عىل زاوية الحيوانات يف الرو  

وباستخدام مجسامت الحيوانات كلعبه بحيث سيقوم األطفال  باالقرتاب من 
 الحيوانات األليفة ويقوموا بإطعام هذه الحيوانات ويلعبوا معهم

  التكليف برسم ما تم فهمه من حصة التوجيه الجمعي داخل الروضة وواجب بيتي
  ري أليفة عىل دفاترهم الخاصة.إلصاق صور لحيوانات ألفية وأخرى 

  جمع رسوماتهم وتعزيزهم عىل انجازهم تعلق كل مجموعة انجازها بالزاوية املخصصة
 لذلك التي رسمها داخل الروضة.
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تقسيم األطفال إىل قسمني: القسم األول يلبس األقنعة والقسم الثاِن يشاهد ما يتم ثم 
 اعل برفق مع الحيوانات وعدم إيذايها.تقدم املرشدة معلومات لألطفال حول أهمية التف

توزا املرشدة ورقة العمل عىل األطفال وتطلب منهم اإلجابة عليها ثم مناقشتهم يف 
 محتواها وتشكرهم عىل أدايهم يف الحصة.

 
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
 

 أسئلة مناقشة املحتوى 
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
  ا الحيوانات الصديقة ؟اذكر أنوا 
 ملاذا يجب أن نخاف من األسد ؟ 
 هل يجوز إيذاء الحيوانات ؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 ما هو حيوانك املفضل 
 هل تحرص دامئا عىل التعامل بلطف مع الحيوانات الصديقة؟ 

 
 

 اإلنهاء والتقييم  
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تحقيق جميع أهداف الحصة.تم  -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 تفاعل األطفال من خالل رسم الحيوانات التي يفضلوها. -1
 استطاعوا االطفال تصنيف الحيوانات عىل أنها أليفة أو  ري أليفة. -1
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 ورقة عمل
 أكتب كلمة أليف أو  ري أليف تحت كل صوره من صور الحيوانات التي باألسفل

                                        
          )                     (                   )                      ( 

                                      

                           
                                                

                      (           )                      (                         ) 
 

                              
                                                  

                                )                    (                                   )                    (                             
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 الحصة )التاسعة(
 عنوان الحصة

 االنزعاج من األصوات العالية
 2/00/5101املوافق :           األربعاء   اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 املقدمة :

ليوم وذلك بأخذ الحضور والغياب للطلبة الرتحيب باألطفال جميعاً التأكد من أن الجميع حار ا
مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص التوجيه 

 الجمعي.
 وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي  لهذا اليوم   

 طرح أسئلة عىل األطفال عن أحوالهم، وهل يستمتعون يف هذه الحصص؟
 السبورة  كتابة عنوان الحصة عىل

 األهداف :
 أن يتعرف األطفال عىل املقصود باألصوات العالية. .0
 أن يتعرف األطفال بان األصوات العالية جدا تسبب األذى لألذن. .5
 أن يتعلم األطفال بان ال ينزعجوا من األصوات العالية والتي ال تؤذي األذن. .1

 املواد املستخدمة :

 السبورة والطباشري 

 ت املزعجةصور متثل أنواا األصوا 

 دفاترهم الخاصة 

 آلة تسجيل أصوات     
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 األساليب املستخدمة:

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 
 أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال

 التعريف لهم من خالل 
ال أبنايئ الحلوين سوف نقوم بإخراج أصوات مختلفة لرنى من منكم ينزعج تقول املرشدة لألطف

من هذه األصوات. وتسجيل أصواتهم ومن ثم سامعها خلف الجدار لرنى إذا كانوا قد انزعجوا منها 
 أو ال.

 البدء بإصدار األصوات مع املرشدة ومراقبة األطفال لبعضهم إذا كان احد قد انزعج 
 األطفال من بعد االنتهاء من إصدار األصوات  طرح أسئلة عىل مسامع

 واألسئلة كاأليت :

 من منكم انزعج من هذه األصوات؟ 

 ملاذا انزعجتم من هذه األصوات ؟ 

 ما هو أكرث صوت أزعجكم؟ 

 ما رأيكم باللعبة ؟ 
جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 

 لتدوين الصور واألصوات التوضيحيةالعمرية ربط ا
أخذ األطفال عىل مخترب العلوم الذي قد تم تجهيزه مسبقا ورشح أجزاء األذن لألطفال والتوضيع 

 لهم ماذا يحصل لألذن عندما تسمع صوت قوي وعايل.
نستقبل مع األطفال الحلوين ومديرة املدرسة ضيف زاير وهو طبيب األذن واألنف والحنجرة 

 أهمية الساما لألصوات عادية وخطورة األصوات العالية عىل األذن يف املستقبل.ليرشح لهم 
 طرح أسئلة عليهم بعد الزيارة كاأليت "

 من منكم يا حلوين ال ينزعج من األصوات العالية؟ 
 جمع إجاباتهم مناقشتهم بها 
 التكليف برسم ما تم فهمه من حصة التوجيه الجمعي 
 جازهم تعلق كل مجموعة انجازها بالزاوية املخصص جمع رسوماتهم وتعزيزهم عىل ان

 لذلك 
  توزا املرشدة ورقة العمل عىل األطفال وتطلب منهم اإلجابة عليها ثم مناقشتهم

 بإجاباتهم وتشكر مشاركتهم وتعززهم.
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 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
 

 أسئلة مناقشة املحتوى 
 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 ذكر أجزاء األذن التي تم رشحها داخل مخترب العلوم ؟ا 
 ملاذا يجب أن ال ننزعج من األصوات الهادية ؟ 
 هل يتعكر مزاجك إذا سمعت لصوت عايل ؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
 ما الذي يرتتب عليك إذا تعرضت ملصدر صوت عايل ؟ 
 هل تحرص دامئا عىل تجنب األصوات العالية؟ 

 
 اإلنهاء والتقييم  

 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة
 التقييم :

 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 تفاعل األطفال وقلدوا األصوات التي تزعجهم. -1
 استطاعوا االطفال متييز االصوات عىل أنها مزعجة و ري مزعجة. -1
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 ورقة عمل
 ية التي تصدر تزعجك ضع تحتها إشارة صعإي األصوات التال

                                                       
            )                     (                          )                   ( 

                                      

                                     
                                              

              )                      (                        )                   ( 
 

                                     
              )                    (                                       )         ( 
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 الحصة )العارشة(
 عنوان الحصة

 الخوف من الظالم
 3/00/5101املوافق :            األحد  اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 املقدمة :

ر اليوم وذلك بأخذ الحضور والغياب للطلبة الرتحيب باألطفال جميعاً التأكد من أن الجميع حا
مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص التوجيه 

 الجمعي.
 وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم  

طرح أسئلة عىل األطفال عن أحوالهم، وهل يفضلون مثل هذه الحصص؟، أطفايل الحلوين لقد 
 بقي حصتان إلنهاء التدريب.

 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة 
 األهداف :

 أن يتحدث األطفال عن سبب خوفهم من الظالم .0
 أن تساعد املرشدة األطفال عىل تقليل خوفهم من الظالم .5
 أن يتعلم األطفال  طرق تقلل خوفهم من الظالم. .1

 املواد املستخدمة :

 السبورة والطباشري 

 دفاترهم الخاصة 

  قة عملور 
 األساليب املستخدمة:

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 



www.manaraa.com

119 

 

 

 إجراءات الحصة :
بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 

 أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال
 التعريف لهم من خالل 

ير الصف ونلعب لعبة مسلية، سوف تقول املرشدة لألطفال أبنايئ الحلوين سوف نقوم بإ الق ستا
نكلف مجموعة من األطفال وهم أحمد طلعت واسالم محمود وخديجة عمر ورىب سعد بإ امض 

 أعينهم ونقول لهم بأن يسريوا لرنى كيف يتعامل كل طفل مع الظالم
البدء باللعبة مع املرشدة ومراقبة األطفال لبعضهم إذا كان احد منهم قد خاف من الظالم وضع 

ض األلعاب األسفنجية الكبرية ليتم االصطدام بها لرنى من منهم زاد خوفه تكليف جميع بع
 األطفال باللعب بعد تقسيمهم إىل أربع مجموعات ومع املالحظة واملتابعة من قبل املرشدة.

 طرح أسئلة عىل مسامع األطفال بعد االنتهاء من بعد االنتهاء من السري بالظالم 
 واألسئلة كاأليت :

 ل خفتم من الظالم اليوم؟ه 

 هل تخافون من الظالم ليال؟ 

 ما رأيكم باللعبة ؟ 
جمع إجابات األطفال وتدوينا عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 

 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية
 ن الرتفيه.تقديم التعزيز لدى األطفال بان الظالم ال يخيف واكسابهم ثقة بأنفسهم بنوا م

 التكليف برسم ما تم فهمه من حصة التوجيه الجمعي 
  جمع رسوماتهم وتعزيزهم عىل انجازهم تعلق كل مجموعة انجازها بالزاوية املخصص

 لذلك 
 ما سبب خوفكم من الظالم 
 توزا املرشدة ورقة العمل عىل األطفال وتطلب منهم اإلجابة عليها ثم تشكرهم وتعززهم 
 وين الذين كان خوفهم طبيعياً و مل يتسبب أي يشء له بالفزا أو تعزيز األبطال الحل

 االضطراب والخوف.
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةيستغرق مدة ال 
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 أسئلة مناقشة املحتوى 

 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 هل يخاف األطفال من الظالم قبل اللعبة ؟ 
  ؟برأيك هل سيخاف األطفال من الظالم بعد اللعبة 
 هل يعكر الظالم مزاجك ؟ 

 
 أسئلة مناقشة الشخصية

 ما الذي يرتتب عليك إذا دخلت  رفة مظلمة ؟ 
 هل تحرص دامئا عىل تجنب الغرف املظلمة؟ 
 

 اإلنهاء التقييم : 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 جيدة جدا تم ضبط الصف بطريقة  -5
 تفاعل األطفال من خالل الرسومات التي رسموها للتعبري عن الظالم. -1
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 ورقة عمل
 اكتب كلمة خايف أمام الصورة املناسبة وكلمة  ري خايف أمام الصورة املناسبة

                         

                                                           
                )                     (                 )                  ( 

                                      

                                                                  
                               (                          )                  (       ) 
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 الحصة )الحادية عرشة(
 عنوان الحصة

 الضحك مع األصدقاء
 05/00/5101:  املوافق          األربعاء   اليوم :              KG2الصف   

 دقيقة 11الوقت الالزم لتطبيق الحصة: 

 
 املقدمة :

الرتحيب باألطفال جميعاً التأكد من أن الجميع حار اليوم وذلك بأخذ الحضور والغياب للطلبة 
مع بداية كل حصة لربنامجي وشكرهم وتعزيزهم للحضور واملواظبة عىل حضور حصص التوجيه 

 الجمعي.
 ة  التوجيه الجمعي لهذا اليوم وتعريفهم بعنوان حص  

طرح أسئلة عىل األطفال عن أحوالهم، وهل استفادوا من هذه الحصص؟، وتذكريهم بأن هذه 
 الحصة ما قبل األخرية، ويف الحصة القادمة سوف نلعب ونستمتع ونتوادا.

 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة 
 األهداف :
 أن يتعرف األطفال عىل مفهوم الضحك. .0
 رف األطفال بان الضحك مع األصدقاء لديه فوايد كثرية.أن يتع .5
 أن يستوعب األطفال بان ال يستخدموا الضحك بطريقة مزعجة لآلخرين. .1
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 املواد املستخدمة :

 .عروض متثيلية مضحكة جامعية 

  .صور مضحكة تتمثل بكاريكاتريات و ريها 

 .رواية القصص والتجارب الخاصة املضحكة أمام األصدقاء 

 يوهات قصرية مضحكة.عرض فيد 

 ورقة عمل 
 األساليب املستخدمة:

 املناقشة والحوار 

 التمثيل 
 إجراءات الحصة :

بعد الرتحيب بالصغار الحلوين تكتب املرشدة عنوان الحصة عىل السبورة مع صورة توضيحية 
 أربطها لتوصيل املفهوم لألطفال
 التعريف لهم من خالل 

 نقوم بعمل عرض مضحك لرنى من سيضحك أكرث. تقول املرشدة لهم أبنايئ الحلوين سوف
البدء بعرض سكيتش متثييل )العرض نفسه( مع املرشدة ومراقبة األطفال لبعضهم إذا كان احد بدأ 

 بالضحك ما رأيكم يا حلوين أن تخربونا اآلن أي املواقف أضحكتم وملاذا ؟.  
 بورة بيشء من املرح واملزاح.جمع إجاباتهم وتبسيطها وفق مرحلتهم العمرية وتدوينها عىل الس
 طرح أسئلة عىل مسامع األطفال بعد االنتهاء من متثيل السكيتش.

 واألسئلة كاأليت :

 ما أكرث حركة أثارت الضحك لديك يا شيامء كساب؟ 

 ما أكرث جملة أثارت الضحك لديك أحمد محمد؟ 

 هل تفضل أن تضحك وحدك أم مع أصدقايك يا محمد ابراهيم؟ 

 السكيتش املضحك إذا ما أرديت أن تضحيك أصدقايك يا منار لؤي؟ هل ستكرري نفس 

 ما هو شعورك عند الضحك مع أصدقايك براءة أحمد؟ 
 

جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 
 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية

  تشغيل فيديو مضحك يف الغرفة الصفية. 
http://www.youtube.com/watch?v=HrEtFGgtQbI&list=RDHrEtFGgtQ

bI.  

http://www.youtube.com/watch?v=HrEtFGgtQbI&list=RDHrEtFGgtQbI
http://www.youtube.com/watch?v=HrEtFGgtQbI&list=RDHrEtFGgtQbI
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 طرح أسئلة عليهم بعد مشاهدة الفيديو كاأليت "
 من منكم يا حلوين لديه نفس التجربة املضحكة كاألطفال يف الفيديو؟ 
 باتهم مناقشتهم بها.جمع إجا 
 .التكليف بذكر املواقف املضحكة التي حصلت معهم مؤخرا 
  توزا املرشدة ورقة العمل مع األطفال وتطلب منهم اإلجابة عليها ثم تناقش إجاباتهم

 وتشكرهم وتعززهم.
 مالحظات:

 دقيقة. 02-01من   لعبةتستغرق مدة ال 
 أسئلة مناقشة املحتوى 

 معي ؟ما عنوان حصة التوجيه الج 
 اذكر أنواا مصادر الضحك املتعددة ؟ 
 ملاذا يجب أن نخفض صوتنا أثناء الضحك؟ 
 هل شعور الضحك مع األصدقاء جيد ؟ 

 أسئلة مناقشة الشخصية
أي املصادر اآلتية تحب أن تشاهدها مع أصدقايك لتضحكوا سويا )اللعب،  

دة العروض مشاهدة برامج األطفال املضحكة، مشاهدة الفيديوهات املضحكة، مشاه
 املرسحية املضحكة، حضور السريك والعروض البهلوانية؟

 هل تحرص دامئا عىل مشاركة أصدقايك الضحك؟ 
 

 اإلنهاء التقييم : 
 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة

 التقييم :
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 طفال بذكر املواقف التي أضحكتهم.تفاعل األ  -1
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 ورقة عمل 
 أكتب كلمة مضحك أو  ري مضحك تحت الصورة املناسبة:

 

                                        
          )                     (                    )            ( 

                                      
 

                           
                                              

       )                      (                          )                     ( 
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 ة عرشة(الحصة )الثاني

 عنوان الحصة
 الختام

 06/00/5101املوافق :            االحد  اليوم :              KG2الصف   
 

 
 

 املقدمة :
 الرتحيب باألطفال جميعاً وتعريفهم بعنوان حصة التوجيه الجمعي لهذا اليوم 

 كتابة عنوان الحصة عىل السبورة 
 األهداف: 

 دى األطفال.تقييم مدى التحسن يف مفهوم الذات ل 
 أن يتعرف األطفال عىل مفهوم الوداا. 
 أن يعدد األطفال األشياء التي استفادوا منها من املرشدة. 
  أن يتعلم األطفال كيفية الوداا. 
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 املواد املستخدمة :

 السبورة والطباشري 

 بطاقات تذكارية 

 كامريا 
 األساليب املستخدمة:

 املناقشة والحوار 
 إجراءات الحصة :

شدة باألطفال وتخربهم بأن هذا اللقاء هو األخري، وتعرب لهم عن سعادتها بالفرتة التي ترحب املر
قضتها معهم يف الحصص. وتقوم املرشدة بتعبئة مقياس مفهوم الذات ملعرفة التحسن الذي طرأ 
نتيجة للحصص.تقوم املرشدة بتقديم تلخيصاً موَجزا ألهم ما تم تناوله والتطرق إليه خالل سري 

.التعريف لهم من خالل القيام بااليت  تقول املرشدة أبنايئ الحلوين سوف أقوم بتوزيع الحصص
بطاقات جميلة وملونة عليكم وسيقوم كل طفل بكتابة بطاقات تذكارية واحدة منها للمعلمة 
)املرشدة( والباقي لألطفال اآلخرين يعرب فيها عن مدى سعادته بالتعرف واللقاء باملرشدة 

 جدد.  وبأصدقايه ال
 طرح أسئلة عىل األطفال بعد االنتهاء من كتابة البطاقات التذكارية

 واألسئلة كاأليت :

 هل أمضيت أوقات جميلة مع أصدقايك ومع مرشدتك يا حنني جهاد؟ 

 ما هي أكرث الحصص التي أحببتها والتي استفدت منها كثريا  يا طارق عيل ؟ 

  فداء كساب؟هل ستذكري املرشدة وتبقي عىل تواصل معها يا 

 ما هي العبارات التي كتبتيها تعبريا عن سعادتك بلقاء املرشدة عال تيسري؟ 
جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل واضع ويكون الخط مناسب لهذه الفئة 

 العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية
هم وتطلب من أحد تقوم املرشدة بجمع األطفال كلهم بجانب بعضهم وتقف هي يف وسط

 األشخاص من خارج الصف بالتقاط الصور التذكارية لهم سويا.  
 طرح أسئلة عليهم بعد االنتهاء من التقاط الصور:

 هل ستحتفظ بهذه الصور ؟ .0
 ماذا تعني لك الصور التذكارية؟ .5
 أين ستضع الصورة الجامعية التذكارية ؟ .1
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واضع ويكون الخط مناسب لهذه جمع إجابات األطفال وتدوينها عىل السبورة وبشكل 
 الفئة العمرية ربط التدوين بالصور التوضيحية.

 
 أسئلة مناقشة املحتوى 

 ما عنوان حصة التوجيه الجمعي ؟ 
 ما أهمية التعبري عن السعادة بلقاء األشخاص يف البطاقات التذكارية ؟ 
 ة؟هل تكونت لديك عبارات جاهزة ميكنك استعاملها يف حاالت الختام املشابه 
 ما أهمية االحتفاظ بالصور التذكارية للمستقبل؟ 

 
 أسئلة مناقشة الشخصية

 هل ستذكر مرشدتك وأصدقايك؟ 
 ما أهم اللحظات التي ستتذكرها مع أصدقايك؟ 
 ما أهمية التوصل مع املرشدة واالستفادة من خرباتها؟ 

 
 اإلنهاء والتقييم  

 اإلنهاء : إنهاء الحصة بتلخيص أبرز النقاط الهامة
 لتقييم :ا
 تم تحقيق جميع أهداف الحصة. -0
 تم ضبط الصف بطريقة جيدة جدا  -5
 عربوا االطفال عن فرحتهم يف الربنامج. -1
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