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واقع برامج اللعب عند األطفال على التنمية البشرية
في مرحلة ماقبل المدرسة (الروضة) بعمر  6-4سنوات

أ.د .محمد ناجي
شاكر أبوغنيم
كلية التربية
الرياضية
جامعة
الكوفة
م.سهير عبد الكريم حبيب
الرماحي
كلية التربية
للبنات
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية
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واقع برامج اللعب عند األطفال على التنمية البشرية
في مرحلة ماقبل المدرسة (الروضة) بعمر  6-4سنوات
أ.د .محمد
ناجي شاكر أبوغنيم
كلية
التربية الرياضية
جامعة الكوفة
م.سهير عبد
الكريم حبيب الرماحي
كلية
التربية للبنات
جامعة الكوفة

مقدمة وأهمية البحث :
يعددد اللعددب أحددد وسددايل التنميددة البشددرية فددي
المجتمعات الحديثدة كوندي يهددل للتنشدية ااجتماعيدة
والبدنيددة واليددحية والنفسددية وغيرهددا وب د ل أ د ت
الكثيددر مددد الدراسددات العلميددة والتجددارب دورهددا فددي
ه د ا الش د د رغددم اد مفهددوم اللعددب لدديح حددديثا قدددر
تعل د األمددر بالميددطلل ليويددا وإجراييددا أ كدداد من د
وجود اإلنساد البدايي و اية لدى األطفال .
ل د ا تبددرم أهميددة البحددث فددي محاولددة الباحثدداد
دراسددة واقددع اللعددب دا ددل العددرا عنددد األطفددال فددي
(مرحلة رياض األطفال ) وأثر ل الواقع في التنبد
بمسددتقبل الطفدددل فددي العدددرا والتنميددة البشدددرية فدددي
المجتمع العراقي اية واد األطفال في العدرا قدد
تعرضوا للكثير مد الظدرول ااجتماعيدة والسياسدية
والنفسدددية وااقتيدددادية والتدددي غيدددرت الكثيدددر مدددد
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

أساليب اللعب وانعكح بالتالي علدى ش يدية هد ا
األطفال.
مشكلة البحث :
مدددد ددد ل اطددد الباحثددداد علدددى الكثيدددر مدددد
الميدددادر العلميدددة وتجدددارب العديدددد مدددد الددددول فدددي
ااستفادة مدد اللعدب فدي التنميدة البشدرية للمجتمعدات
وبالمقارنة مع واقدع الطفدل العراقدي وجددا اد الطفدل
العراقي يعاني الكثير مد غياب فدر اللعدب بشدتى
أنواعددي سددوا لمددد هددو دا ددل أو ددار الم سسددات
التعليمية و اية في مرحلدة ريداض األطفدال رغدم
كثددرة م سسددات ري داض األطفددال سددوا األهليددة او
الحكوميددة و ايددة فددي مدينددة النجددل ااشددرل ممددا
ينعكح سلبا على هد ا األطفدال مسدتقب وا ينمدي
قددددراتهم البدنيدددة والنفسدددية وااجتماعيدددة واليدددحية
والعقلية مد ل ه ه الوسيلة المحببة لهم والتي هدم
بحاجة إليها .
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لددد ا تكمدددد مشدددكلة البحدددث فدددي محاولدددة الباحثددداد
التعددرل علددى واقددع اللعددب فددي الم سسددات التعليميددة
فدددي محافظدددة النجدددل ااشدددرل ل طفدددال ممدددد هدددم
بمرحلة رياض األطفال.
هدل البحث :
التعددددرل علددددى واقددددع بددددرامج اللعددددب فددددي
.1
الم سسة التعليمية ل طفال ممد هدم بمرحلدة ريداض
األطفددال وأثددر لدد علددى التنميددة البشددرية للمجتمددع
مستقب .
أعدددداد أسدددتمارة أسدددتبانة لمعلمدددات ريددداض
.2
ااطفال.
التعددددرل علددددى الفددددر بدددديد اللعددددب فددددي
.3
الم سسدددددة التعليميدددددة لريددددداض ااطفدددددال ااهليدددددة
والحكومية
فرض البحث :
هندددا فدددرو ات دالدددة إحيدددايية فدددي
بدرامج اللعدب بالم سسدة التعليميددة ل طفدال ممدد هددم
بمرحلة ماقبل المدرسة (رياض
األطفال ) ااهلية والحكومية .
إجرا ات البحث :
تندددداول الباحثدددداد فددددي الفيددددل األول التعريددددل
بالبحدددث أمددددا الفيددددل الثددداني ف يدددد للدراسددددات
النظريددة المرتبطددة بالبحددث ح فددي حدديد أد الفيددل
الثالث تضمد مدنهج البحدث وأجدر ايتدي الميدانيدة و
الفيل الرابدع كداد ايدا بعدرض وتحليدل ومناقشدة
النتدددددددايج ح وأ يدددددددرا كدددددددرح الفيدددددددل ال دددددددامح
ل ستنتاجات والتوييات .
الفيل ااول
التعريف بالحث
-1
مقدمة وأهمية البحث :
1-1
يعددد اللعددب أحددد وسددايل التنميددة البشددرية فددي
المجتمعات الحديثدة كوندي يهددل للتنشدية ااجتماعيدة
والبدنيددة واليددحية والنفسددية وغيرهددا وب د ل أ د ت
الكثيددر مددد الدراسددات العلميددة والتجددارب دورهددا فددي
ه د ا الشدداد رغددم اد مفهددوم اللعددب لدديح حددديثا قدددر
تعل د اامددر بالميددطلل ليويددا وأجراييددا أ كدداد من د
وجود اانساد البدايي و اية لدى ااطفال .
ل د ا تبددرم أهميددة البحددث فددي محاولددة الباحثدداد
دراسددة واقددع اللعددب دا ددل العددرا عنددد ااطفددال فددي
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

الم سسدددات التعليميدددة ااهليدددة والحكوميدددة (مرحلدددة
ريددداض ااطفدددال ) وأثدددر لددد الواقدددع فدددي التنبددد
بمسددتقبل الطفدددل فددي العدددرا والتنميددة البشدددرية فدددي
المجتمع العراقي اية واد ااطفال في العدرا قدد
تعرضوا للكثير مد الظدرول ااجتماعيدة والسياسدية
والنفسدددية وااقتيدددادية والتدددي غيدددرت الكثيدددر مدددد
أساليب اللعب وأنعكح بالتالي علدى ش يدية هد ا
ااطفال.
 2-1مشكلة البحث :
مددددد دددد ل أطدددد الباحثدددداد علددددى الكثيددددر مددددد
الميدددادر العلميدددة وتجدددارب العديدددد مدددد الددددول فدددي
ااستفادة مدد اللعدب فدي التنميدة البشدرية للمجتمعدات
وبالمقارنة مع واقدع الطفدل العراقدي وجددا اد الطفدل
العراقي يعاني الكثير مد غياب فدر اللعدب بشدتى
أنواعي في الم سسات التعليمية و اية فدي مرحلدة
ريددداض ااطفدددال رغدددم كثدددرة م سسدددات ريددداض
األطفدددال سدددوا األهليدددة او الحكوميدددة و ايدددة فدددي
مدينة النجل ااشرل مما يدنعكح سدلبا علدى هد ا
ااطفدال مسددتقب وا ينمدي قدددراتهم البدنيدة والنفسددية
وااجتماعيدددة واليدددحية والعقليدددة مدددد ددد ل هددد ه
الوسيلة المحببة لهم والتي هم بحاجة إليها
لددد ا تكمدددد مشدددكلة البحدددث فدددي محاولدددة الباحثددداد
التعددرل علددى واقددع اللعددب فددي الم سسددات التعليميددة
فدددي محافظدددة النجدددل ااشدددرل ل طفدددال ممدددد هدددم
بمرحلة رياض األطفال .
 3-1هدف البحث :
التعددددرل علددددى واقددددع بددددرامج اللعددددب فددددي
.1
الم سسة التعليمية ل طفال ممد هدم بمرحلدة ريداض
األطفددال وأثددر لدد علددى التنميددة البشددرية للمجتمددع
مستقب .
أعدددداد أسدددتمارة أسدددتبانة لمعلمدددات ريددداض
.2
ااطفال.
التعددددرل علددددى الفددددر بدددديد اللعددددب فددددي
.3
الم سسدددددة التعليميدددددة لريددددداض ااطفدددددال ااهليدددددة
والحكومية
 4-1فروض البحث :
 -1هنددددا فددددرو ات دالددددة أحيددددايية فددددي
برامج اللعب بالم سسة التعليميدة ل طفدال ممدد هدم
بمرحلة رياض ااطفال .
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 -2هنا فرو ات دالة أحيايية بيد برامج
اللعدددب فدددي الم سسدددة التعليميدددة ااهليدددة والحكوميدددة
لمرحلة رياض ااطفال .
 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :عينة مد معلمات ومعلمدي
بعض م سسات رياض ااطفدال ااهليدة والحكوميدة
في محافظة النجل ااشرل .
 2-5-1المجددددددددددددال الممدددددددددددداني – 2112/11/1 :
2113/3/11
 3-5-1المجددال المكدداني  :بعددض م سسددات ريدداض
ااطفدددال ااهليدددة والحكوميدددة فدددي محافظدددة النجدددل
ااشرل بااضافة الى جامعة الكوفدة  /مكتبدة كليتدي
التربية الرياضية والتربية للبنات .
الفيل الثاني
-2الدراسات النظرية :
 1-2مفهوم اللعب في االسالم
اللعب هو أحد أبرم مميمات المجتمعدات ومددعاة
لكثير مد األهدال التربوية في التعاود واإليثدار مدع
المميدددل واحتدددرام المندددافح والتدددرويل عدددد الدددنفح
اية واد راف ل اللعب التنافح بيد المشداركيد
وقد جا ت بعض اآليات المباركات ب ل منها.
-1بسم هللا الرحمد الرحيم (( أرسلي معنا يرتع
ويلعب )) . 1
بسم هللا الرحمد الرحيم (( إنما كنا ن وض
-2
ونلعب )) . 2
بسم هللا الرحمد الرحيم (( وفي ل
-3
3
فليتنافح المتنافسود ))
بسم هللا الرحمد الرحيم (( إنا هبنا نستب
-4
4
)) .
أمددا السددنة النبويددة الشددريفة فهددي األ ددرى كانددت
مفعمة بالكثير مد األهدال التربويدة التدي دعدت إلدى
ااسدددددتفادة مدددددد اللعدددددب فدددددي التنشدددددية ااجتماعيدددددة
فالرسول األكدرم (محمدد أبدد عبدد هللا ) ( ) كاندت
أقوالدددي وأفعالدددي دروسدددا لتقدددويم المجتمدددع اإلسددد مي
وب ل لم يتر اإلس م مجداا للت ويدل أو الشدبهة فدي
ه ه األمور فلم يحدرم إا مدا حدرم هللا تعدالى ح فندرى
النبي األكرم مد ل ما نقل عد األحاديث الشريفة
أنددي مددارح ضددروبا م تلفددة مددد العددب ونمددى جسددده
الطاهر بدنيا من نعومة أظفاره فقد تر بدايدة حياتدي
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

المباركة ليتعلم شونة العيش في البادية مما أنعكدح
علددى حياتددي فددي مراحددل عمريددة أ ددرى فنددرى أنددي
أرتحل مسدافرا فدي التجدارة فدي القوافدل التدي تجدوب
اليددحاري سددايرا وراكبددا وتعلددم ضددروب الفروسددية
والمبدددارمة وهدددو مدددا ظهدددر جليدددا فدددي معاركدددة ضدددد
المشددددركيد يسددددت دم سدددديفي ومفكددددرا ومتعاونددددا مددددع
مجتمعة اإلس مي المبار
فلقد بيد في كثير مد األحاديث أهمية اللعب وأثره
و اية االعاب البدنية ومنها ألهميتها في حياة
اإلنساد اية والمجتمع اإلس مي بشكل عام
كالسباحة والرماية وركوب ال يل والميارعة
والمبارمة والسير والركض وسباقات اإلبل ح
ومارح بعضا منها
وأقتددددرد جددددم كبيددددر مددددد األدا البدددددني للعددددب
بالجاندددب الترويحدددي فقدددال الرسدددول األكدددرم ( ) (
الهوا والعبوا فاني أكره أد أرى في دينكم غلظدة ).5
وي د كر أميددر الم د منيد علددي أبددد أبددي طالددب ( ) (
روحوا القلوب ساعة بعدد سداعة فداد القلدب إ ا أكدره
عمددي ) ومددد أنسددب وسددايل التددرويل األدا البدددني
والرياضدددي وفددد األحكدددام الشدددرعية التدددي وضدددعها
العلمدددا مدددد حيدددث لدددوه مدددد المفاسدددد والمضدددار
والحرمة واد ي لو مدد اإلسدرال واد ا يد ثر علدى
العبددددادات كاليدددد ة واليددددوم واألمددددر بددددالمعرول
والنهي عد المنكر والترويل بد ل لديح هروبدا مدد
ضدديوط الحيدداة بددل هددو اسددتعداد لمواجهتهددا والتيلددب
عليها فهو توظيل لطاقة الفرد المايدة بما يعود علدى
الفرد والمجتمع بالفايدة .
فكثيددر مددد المجتمعددات اإلس د مية اليددوم حرييددة
على تطبي تل المبادئ واد أ تلل الممد وتييدرت
أسددداليب اللعددددب والتددددرويل إا أنهدددا حافظددددت علددددى
أهميتها في دمة المجتمع وإظهار الفرد بقوام جميل
ويددحة تجنبددي الكثيددر م دد األمددراض وتحددافظ علددى
حياتي في مواجهة أ طار البيية واألعدا على وطندي
وكدد ل فددي عملددي إ تسدداعده علددى تحمددل المجهددود
البدددني والنفسددي ممددا يحددافظ علددى ميدددر رمقددي هددو
وعايلتي .
لددد ا ينبيدددي العمدددل علدددى تدددوفير أمددداكد للعدددب
والتددرويل ال يقددة والتددي يسددهل الويددول إليهددا مددد
سددداحات ضددددرا وقاعدددات مهيدددد ة يدددحيا وماديددددا
ل طفدددال فهدددم ميددددر اسدددتمرار ثقافتندددا اإلسددد مية
السدددمحا وأبعدددادهم عدددد كدددل مدددا يسددد إليهدددا مدددد
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تيرفات وغضب وقسدوة فدي التعامدل مدع اآل دريد
ولنا في رسول هللا ( ) أسوة حسنة فدي تعاملدي مدع
آل بيتي األطهار .
 2 –2أنواع اللعب
ي كر (جميل طار عبدد المجيدد)اد االعداب تيدنل
وفقا انشطتها الى ما يلي: 6
االعدددداب التلقاييددددة الحددددرة  :وهددددي العدددداب
-1
أنفرادية يقوم بها الطفل دود قواعد .
االعددداب الدراميدددة (التمثيليدددة)  :ويقلدددد فيدددي
-2
سلو غيدره ممدا يعكدح مدد لهدا جدم كبيدر مدد
الواقدددع الددد ي يعيشدددة لددد الطفدددل ييتطدددور بالتددددريج
لينتقل مد التقليد لل يال .
االعدداب التركيبيددة  :وتظهددر فددي عمددر (-9
-3
 )12سنة يبدأ يلعب الطفل فيها بما متوفر أمامدي مدد
أدوات ليينع نما على شكل قدارب أو سديارة مدد
الددددور ..الددددا ممددددا يسدددداعد علددددى تحسدددديد قدراتددددي
اابداعية .
االعدددداب الترويحيددددة والرياضددددية  :وهددددي
-4
تمارح مد ااطفال مع مد يحيط بهم و اية اامدم
فمن ااشهر ااولدى مدد عمدر الطفدل يقدوم بحركدات
ترويحية باجما جسمي تتحسد وت تلل وتترابط مدع
حركات أ رى أثندا سدنيد حياتدي ااولدى بااشدترا
مع ااشقا او المحيطيد ويوا الى ال امسة لينمدي
قدراتددي الحركيددة بعددد اد تحسددد لديددة الوثددب والرمددي
والددركض ويددوا الددى ااشددترا مددع اا ددريد فددي
االعدددداب الثناييددددة او الفرقيددددة ..الددددا فددددي الطفولددددة
المتا رة .
االعدداب العلميددة والثقافيددة  :ومنهددا يكتسددب
-5
الطفل المعارل وال برات مد ل مشداهدة التلفدام
والمسرح والقي واليور ويتعلم بعض ااشدكال
الهندسية والعمليات الحسابية البسيطة  ..الا .
 3 - 2مرحلة رياض االطفال
ي كر (منير بد مطني العتيبي) عد (مضاوي عبد
الرحمد الراشد) اد قاموح التربية يعرل رياض
األطفال ب نها "م سسة تربوية ييت لتربية
األطفال الييار ال يد تتراوح أعمارهم بيد 3ح 6
سنواتح وتتميم ب نشطة متعددة تهدل إلى إكساب
األطفال القيم التربوية وااجتماعيةح وإتاحة الفرية
للتعبير عد ال اتح والتدريب على كيفية العمل
والحياة معا"ً .1
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ويدددد كر (منيددددر بددددد مطنددددي العتيبددددي) أيضددددا يتفدددد
المهتمود بدراسات الطفولة وأدبياتها على أد التعلديم
مدددا قبدددل اابتددددايي مرحلدددة تعليميدددة تسدددب المرحلدددة
اابتدايية ولكدنهم ي تلفدود فدي مسدمياتها علدى أنهدا "
روضددة أطفددال ( )Kindergartenأو " دار حضددانة
 " Nurseryأو طفولددددددددة مبكددددددددرة "

Early

" Childhood Educationح أو " تعلدديم مددا قبددل
المدرسدة "  ." Pre-School Educationوعمومدا ً
تعني ه ه المسميات أد التعليم مدا قبدل اابتددايي هدي
"الددددور التربويدددة التدددي تدددنهض برعايدددة األطفدددالح
وترعددى نمددوهم الجسددمي والعقلددي والنفسدديح وتسددهل
انتقددالهم مددد الحيدداة المنمليددة إلددى التربيددة المدرسي د ةح
وتستقبل األطفال اليديار الد يد أكملدوا السدنة الثالثدة
مد عمره .
وهددددي فتددددرة تطددددور ملفددددت للدددددما ح وترسددددي هدددد ه
السنوات أسح التعلّم في المسدتقبل واليونسدكو تدرو
لبرامج الرعاية والتعليم في مرحلدة الطفولدة المبكدرة
التدي تتنداول اليدحة والتي يددة واألمدد والدتعلّم والتددي
توفر أسباب التنمية المتكاملة لقدرات األطفال.
ور ية منظمة اليونسكو له ه الفية تهدل الى :
تحسدديد السياسددات التددي سددول تدد دي إلددى
-1
نفا متمايد إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة .
 تحسيد جودة الممارسات فدي التعلديم فدي-2
مرحلة الطفولة المبكرة .
 -3بندددددا القددددددرات الوطنيدددددة واإلقليميدددددة المتعلقدددددة
بالرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة
ل د ل يهدددل مكتددب اليونسددكو اإلقليمددي للتربيددة فددي
الدول العربية إلى تحسيد السياسات التدي تد دي إلدى
نفددا متمايددد للتعلدديم فددي مرحلددة الطفولددة المبكددرة فددي
الدددول العربيددة كمددا والددى تحسدديد نوعيددة ممارسددات
التعلددديم فدددي مرحلدددة الطفولدددة المبكدددرة .أ أد مبددددأ
التعليم للجميع يركم علدى أد الدتعلّم يبددأ عندد الدوادة
وي كدددعلى أد الرعايددة والتعلدديم فددي مرحلددة الطفولددة
المبكدددرة عنيدددراد اساسدددياد مدددد عنايدددر التعلددديم
األساسددي .ويعيددد إطددار عمددل دكددار الت كيددد علددى
أهميدددة الطفولدددة المبكدددرة ويضدددع تطدددوير الرعايددددة
والتعلددديم فدددي مرحلدددة الطفولدددة المبكدددرة كهددددل مدددد
أهدافدددي السدددتة  :توسددديع وتحسددديد الرعايدددة والتربيدددة
علدددى نحدددو شدددامل فدددي مرحلدددة الطفولدددة المبكدددرةح
ً
اية ليالل أكثر األطفال ت ثراً وأشددهم حرماندا ً.
و
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وقددد اظهددرت األبحدداث أد أسددح التنميددة البشددرية
توضع د ل سدنوات الطفدل األولدى وأد التعلديم فدي
مرحلدة الطفولدة المبكدرة يعتبدر عدام ً مهمدا ً لت سدديح
عمليددة تعلّددم فعّالددة فددي المراحددل اابتداييددة والمراحددل
ال حقة في المدرسة .وبعدد أد أدركدت غالبيدة الددول
العربيدددة هددد ا األمدددرح سدددجّلت ارتفاعدددا ً فدددي معددددات
التسجيل في المرحلة ما قبل اابتدايية .
وقد ركمت الحكومات في المنطقة على التسجيل فدي
المدددددارح ووضددددع المعددددايير والمندددداهج التعليميددددةح
باإلضددافة إلددى نشدداطات الريددد وتدددريب المعلّمدديد.
وقدددد أد دددل بعضدددها تددددابير تقدميدددة مثدددل مراجعدددة
التشددريعات ت مين دا ً لنوعيددة دددمات وبددرامج أفضددلح
وإنشدددا مراكدددم حيدددث يمكدددد اليددديار أد يتعلمدددوا
مجاناًح أو تحسيد التنسي بيد كل األطرال المعنيدة
في قطا مدا قبدل المدرسدة .ومدع كدل لد ح ا يدمال
النفدددا إلدددى ال ددددمات والبدددرامج المتعلقدددة بالطفولدددة
متساو ألد ه ه ال دمات غالبا ً ما تكدود
المبكرة غير
ٍ
مر ّكمة بشكل واسع في المناط الحضريةح ما يتر
سكاد األريال في وضع مجحل نوعا ً ما.
 1-3-2النمو في مرحلة رياض االطفال
ي كر (منير بدد مطندي العتيبدي) عدد (قنداوي 2111
و الناشل  )1995سبعة ياي يمر بها طفدل مدا
قبل المدرسة نوردها نيا كما يلي :9
النمددو الجسددمي :يتفدداوت األطفددال مددد
-1
حيث الطول والدومدح بدا ت ل الجيندات والمسدتوى
ااجتمددداعي وااقتيدددادي ل سدددرة وأنمددداط التي يدددةح
وإيددابة الطفددل ب د مراض فددي السددنوات األولددى مددد
حياتيح ونو الرعاية اليحية الجسدية التي يحيدل
عليها كالراحة والنوم وااستقرار النفسي.
النمددو الحركددي :أكثددر مددا يميددم النمددو
-2
الحركددي فددي هدد ه المرحلددة اعتمدداده الرييسددي علددى
عض د ت الجسددم الكبيددرة التددي تسددتعمل فددي المشددي
والجدددري والقفدددم والتسدددل والتعلددد والمحدددل .وا
يكود فدي هد ه الحركداتح فدي أولدى مراحلهدا تدوامد
أو تواف ح ولكد بت ثير النضدج والتددريب يبددأ الطفدل
تدريجيا ً بالسيطرة على حركاتدي .أمدا الحركدات التدي
تعتمددددد علددددى العضدددد ت اليددددييرةح مثددددل الكتابددددة
واألعمال اليدوية الدقيقةح فإد السديطرة عليهدا تتد ر
بعض الشي .
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النمو المعرفي :بإمكاد الطفدل تيدور
-3
ً
األشدددديا واألحددددداث وتمثيلهددددا هنيددددا دددد ل هدددد ه
المرحلةح إا أد تفكيدره مدا مال متمركدماً حدول اتدي
بحيدددث ا يسدددتطيع ر يدددة األشددديا مدددد وجهدددة نظدددر
اآل ددددريدح ويعتمددددد تفكيددددره أساسددددا ً علددددى الحدددددح
والت ميد أكثر مد التفكير المنطقي.
ً
ً
النمو الليوي :ويمثدل جدم ا هامدا مدد
-4
النمو العقلي ويعمل على تنميتيح فالليدة وثيقدة اليدلة
بددالفكرح ومعظددم األطفددال يد تود للروضددة وقاموسددهم
الليددددوي محدددددود وقدددددرتهم علددددى التعبيددددر قايددددرة
والتراكيددب الليويددة التددي يسددت دمونها بسدديطةح وإد
كانت الفرو الفردية في ه ا المجال تعود إلى البييدة
الثقافية ل سرة واللية التي يسمعها الطفدل فدي بييتديح
إضد ً
دددافة إلددددى الفددددرو الناتجددددة عددددد التفدددداوت فددددي
مسددددددتويات الدددددد كا وطبيعددددددة النمددددددو ااجتمدددددداعي
والوجداني للطفل.
النمو ااجتماعي :يبددأ الطفدل بالتوحدد
-5
مددع األم واألب حسددب جنسددي فددي حددوالي الثانيددة مددد
العمددر حتددى يلتحدد الطفددل بالروضددة أو المدرسددةح
وعندها ينضم الباليود (المعلمة واألقراد) إلى قايمة
ميادر التنشية ااجتماعية.
النمدددو اانفعدددالي :يتددد ثر عندددد الطفدددل
-6
بعوامل بيولوجية وعضوية وعوامل بيييدة اجتماعيدة
وتربوية .فالمعاملة التي يلقاهدا الطفدل فدي األسدرة أو
الروضة لها ت ثيرها على طبيعتي اانفعاليدة .ويحتدا
الطفدددل حتدددى يحقددد ااتدددماد والثبدددات إلدددى إشدددبا
حاجاتددددي النفسددددية األساسددددية مثددددل الشددددعور بدددداألمد
وااطميناد في ظل أسدرة أو م سسدة تربويدة تحميدي
مددد الشددعور بددال ول والقل د ح والحاجددة إلددى الحددب
والعطلح والحاجة إلدى التقددير وااحتدرامح والحاجدة
إلى النجاح والحاجة إلى اانتمدا ل سدرة والجماعدة.
كما يحتدا إلدى بييدة عاطفيدة ت لدو مدد التنداقض فدي
أسددداليب المعاملدددة حتدددى يسدددتطيع أد يدددتعلم السدددلو
المتوقع مني ويحقد التنشدية ااجتماعيدة فدي ظدل قديم
المجتمع ومباديي.
النمو ال لقي :يرتبط بما يحققدي الطفدل
-1
مددد نضددج اجتمدداعي ونمددو عقلددي وانفعددالي .ومددع أد
الطفددل يحتددا إلددى الكثيددر مددد الوقددت حتددى يكددود لددي
سددلما ً أ قي دا ً فددإد بدايددة الضددمير ال لقددي تكددود فددي
الطفولة المبكرةح وتعتبر القية هي الوسديلة المحببدة
ألطفددددال هدددد ه المرحلددددة ألنهددددم يعيشددددود أحددددداثها
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ويست ليدددددود منهدددددا العبدددددر والمفهدددددوم والسدددددلو
المرغوب فيي اجتماعيا ً
 4-2أثرررر التربيرررة مرررا لرررالل اللعرررب علرررل التنميرررة
البشرية :
التربية للتنمية البشرية هي ر ية تربوية تسعى إلى
إيجاد توامد بيد الر ا اإلنساني وااقتيادي
والتقاليد الثقافية واستدامة الموارد الطبيعية والبييية
مد أجل حياة أفضل للفرد والمجتمع في الحاضر
ول جيال القادمة أيضا .وتطبي مبادئ التربية
للتنمية البشرية والتنمية المستدامة يتطلب ااعتماد
على منهجيات ومقاربات تربوية متعددة األغراض
واألساليب لت ميد تعلم أ قي مدى الحياة لجميع
فيات المجتمع والمناط ح وتشجيع احترام
ااحتياجات اإلنسانية التي تتواف مع ااست دام
المستدام والمتوامد للموارد الطبيعية والمحافظة
عليها مد أجل البشرية في حاضرها ومستقبلهاح
وتي ي الحح بالتضامد على المستويات الوطنية
11
واإلقليمية والدولية.
كما تويلت العديد مد الدراسات والبحوث التربويدة
كما ي كر (العتيبي والسويلم ) إلدى أد التعلديم مدا قبدل
اابتدايي ي ثر في الحياة المدرسية والعملية ال حقدةح
مد حيدث التحيديل الدراسدي فدي المرحلدة اابتداييدة
ومددا بعدددهاح وتقليددل عدددد المتسددربيد والراسددبيد ممددا
يعنددي ميددادة المددردود الدددا لي للددنظم التعليميددة .وأد
اإلنسدداد السددليم ال د ي بلددد أقيددى مددداه بدددنيا ً وعقلي دا ً
واجتماعيدا ً وعاطفيدا ً بفضدل مددا يتددوفر مدد تنميددة مند
الطفولة بوجي ا ح يمل قدرة أكبدر علدى اإلسدهام
11
اقتياديا ً وعلى ميادة اإلنتاجية .
ويددرى ( الددد يددالل الممينددي ) اد هنددا فوايددد
بدنيدة ونفسددية تعدود علددى الجسدم مددد اللعدب و ايددة

البدددني فباإلضددافة إلددى كثددرة فوايددد اانتظددام علددى
ممارسة النشاط البدني فدي مرحلدة الطفولدة والشدباب
ح تشير العديدد مدد الهييدات العلميدة المت ييدة إلدى
أد ه د ه الفوايددد يمكددد أد تكددود علددى مسددتوى الفددرد
والمجتمددع ح أ امداد ااهتمددام مدد راً بالوقايددة مددد
12
األمراض في سد مبكرة .
ومددد هد ا المنطلد تبنددت الكثيددر مددد الدددول المتقدمددة
سياسددات تشددجع علددى ميددادة النشدداط البدددني اليددومي
ألفراد مجتمعاتهاح وأيبحت الم سسة التعليميدة قندا ًة
ومنفدددد اً مهمددددا ً لتحقيدددد هدددد ا الهدددددل .لتيددددبل هدددد ه
الممارسة سلوكا ً لهم في المسدتقبل وهد ا يسداعد علدى
مندددع ال مدددول وقلدددة النشددداط الحركدددي فدددي األجيدددال
القادمددددة ممددددا يميددددد مددددد المددددردود اإليجددددابي لهدددد ه
السدددلوكيات ح و يويدددا ً فيمدددا يتعلددد بالوقايدددة مدددد
اإليابة ب مراض العير.
الباب الثالث
 -3منهجية البحث وأجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث
ا تدار الباحثداد المدنهج الويدفي بااسدلوب المسدحي
لم متي طبيعة البحث
 2-3عينة البحث
ا تار الباحثاد كعينة لبحثهما بعض المعلمات
العام ت في بعض رياض ااطفال وقد بلد عدد
أفراد العينة  41فردا تم أ تيارهم بالطريقة
العشوايية تومعوا على مجموعتيد ااولى ()21
مد العامليد في القطا التعليمي الحكومي ومثلهم
في القطا ااهلي  .والجدول ( )2يظهر عينة
البحث حسب المرحلة التربوية والقطا التعليمي
(الحكومي وااهلي) .

المرحلة التربوية

القطا التعليمي

عدد أفراد العينة

رياض األطفال

الحكومي

21

األهلي

21
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 3 -3أالدوات المستلدمة في البحث:
است دم الباحثاد اادوات العلمية اآلتية:
 -1الميادر العلمية ات الع قة .
 -2اسدددتمارة اسدددتبانة اسدددتط آرا عيندددة البحدددث تدددم
أعدادها مد الباحثاد
 -3استمارة تسجيل النتايج
 4-3أستمارة االستبانه :
أعددددد الباحثدددداد اسددددتمارة اسددددتباني ايددددة يبينهددددا
الملحددد ( )1تتضدددمد مجموعدددة مدددد ااسددديلة عدددد
طبيعددة المددنهج المسددت دم واألهدددال التددي وضددع مددد
أجلهدددا واألدوات والمكددداد المناسدددب للعدددب ونوعدددي
ومدددى المشدداركة فيددي وقدددره الكددادر علددى مسدداعدة
ااطفددال علددى اللعددب وغيرهددا مددد ااسدديلة التددي تددم
وضعها لتبيد الواقع في بعض ريداض ااطفدال فدي
مديندددة النجدددل ااشدددرل ح مدددع مراعددداة أد تتناسدددب
فقرات ااستمارة المومعة مع المرحلة التعليمية .
 5-3التجربة االستطالعية
معامل الصدق
%91
 7 – 3لطوات اجراء البحث الميدانية.
تضدددمنت طدددوات اجدددرا البحدددث الميدانيدددة
توميع استمارة ااستباني على عيندة البحدث وتدم لد
فددي يددومي األربعددا وال مدديح الميددادفيد 21-26
 2112/12/ح وجمعها وتحليلها .

قددام الباحثدداد بددإجرا تجربددة اسددتط عية فددي
يوم ااحد الميادل  2112/12/23علدى عيندة مدد
( )6مددد مجتمددع اايددل ددار عينددة البحددث أ قددام
الباحثدداد بدداجرا التجربددة هادفددا ً مددد ورا لدد مددا
ي تي:
 -1تحديد حاجة البحث مد المستلممات و تجاوم
اا طا التي قد تحيل اثنا تنفي التجربة
الرييسية.
مدى وضوح التعليمات لعينة البحث و التعرل على
الوقت المستير في ااجابة عد فقرات ااستباني. .
 6-3الشروط العلمية للبحث :
ت م أيجاد معامل اليد والثبدات والموضدوعية
اسدددتمارة ااسدددتباني مدددد ددد ل تطبيددد المتطلبدددات
العلميددة لتحقي د ه د ه الشددروط العلميددة والجدددول ()3
يبدديد القدديم ااحيددايية المتحققددة للمعددام ت العلميددة
اسددددتمارة ااسددددتباني ال ايددددة بالبحددددث مددددد ثبددددات
ويد وموضوعية

معامل الثبات
%92

معامل الموضوعية
% 6

 8 – 3الوسايل ااحيايية
است دم الباحثاد بعدض القدوانيد ااحيدايية منهدا
النسبة الم ية لتحليدل إجابدات العيندة علدى فقدرات
اسددددتمارة ااسددددتباني ومعامددددل اارتبدددداط البسدددديط
بيرسود في أيجاد المعام ت العلمية .

الفيل الرابع
 -4عرض النتاج وتحليها ومناقشتها
 1-4عرض النتائج وتحليلها الجابة عينة البحث في مرحلة رياض االطفال الحكومية واالهلية
جدول ()4
يبيا فقرات أستمارة االستبانه وعدد االجابات بنعم وال لكل منها باالضافة للنسبة المؤية التي تمثلها تلك
االجابات
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تسلسل
فقرات
ااستباني
1
2
3
4
5
6
1
9
11
11
12
13
14
15

رياض ااطفال الحكومية
عدد فقرات االجابة
ا
نعم
12
2
1
1
21
16
4
21
1
21
1
4
16
1
21
14
6
12
11
11
1
13
11
11
21
1
1
21

النسبة المؤية لالجابة
ا
نعم
%41
%61
%11
%91
1
%111
% 1
%21
%111
1
%111
1
%21
% 1
1
%111
%11
%31
%61
%41
%51
%51
%35
%65
%51
%51
%111
1
1
%111

 3-4مناقشة النتائج
يظهدددر مدددد النتدددايج المتحققدددة فدددي الجدددداوليد
( )4و ( )5والنسب الم ية لها اد هندا فروقدا ً فدي
تلدد النسددب تبايندددت بدديد كددل مدددد ريدداض ااطفدددال
الحكوميددة وااهليددة  .أ بين دت ( الفقددرة ااولددى ) أد
هنددا أ ددت ل فددي وضددوح الهدددل رغددم أدراجهددد
ضددددمد متطلبددددات ال طددددة التعليميددددة اا اد بعددددض
المتييرات في الفقرات اا رى أثدرت علدى وضدوح
الهدل مد المنهج بيور يسهل متابعتها ح
أمددا ( الفقددرة الثانيددة )فقددد أجمددع جميددع افددراد
العينددة علددى وجددود مددنهج تقريبددا عدددا أجابتدداد ضددمد
الروضددة الحكوميددة ويعتقددد الباحثدداد اد سددبب هدد ه
ااجابة مع وجود المنهج المرسل مد مديرية التربيدة
لريدددداض ااطفددددال الحكوميددددة نقدددد المسددددتلممات
وبالتالي يعوبة االتمام بي بيدورة كاملدة فدي حديد
اد المدددددارح لهددددا مددددنهم موحددددد واد أ تلددددل بدددديد
الحكومي وااهلي علما اد المناهج ت كد على اللعدب
كونها وضعت علدى أسدح علميدة اا اد القددرات قدد
تحول دود اا بكافة أنوا اللعدب وادرا الدبعض
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

رياض ااطفال ااهلية
عدد فقرات االجابة
ا
نعم
5
15
1
21
1
21
15
5
12
21
1
11
3
1
21
1
2
16
4
4
16
12
12
21
1
1
21

النسبة المؤية لالجابة
ا
نعم
%25
%15
1
%111
1
%111
%15
%25
%61
%41
%111
1
% 5
%15
1
%111
% 1
%21
% 1
%21
%21
% 1
%41
%61
%61
%41
%111
1
1
%111

مني حسب ما متوفر مد أمكانات .
وفيمدددا ي ددد ( الفقدددرة الثالثدددة ) المتضدددمنة
ااستع م عد واقع دا ل اليل والتدي تدن (عددد
ااطفال أكبر مد قدرة اليل على ااسدتيعاب) فقدد
أجابددت عينددة البحددث بدداد العدددد أكبددر مددد ااسددتيعاب
وه ا يعود الى قدم بعدض البنايدات الحكوميدة وميدادة
عددد ااطفدال بالمقابدل فدداد الميدادة فدي عددد الت ميد
في الروضة بالمقارنة مع أستيعاب اليل يعود الدى
يير حجم اليل وسعي اادارات الى تحقي أكبدر
قدر مادي ممكدد لتلبيدة متطلبدات ادارة الروضدة مدد
مرتبات الى ييانة ونفقات أ رى ممدا يدنعكح علدى
العدد علما اد كثير مد الروضات والمدارح ااهلية
هي غير م يية لليرض الى وضعت اجلة.
أما فدي ( الفقدرة الرابعدة ) فيعتقدد الباحثداد اد
العيندددة بيندددت عددددم كفايدددة االعددداب واادوات دا دددل
الروضة قد يعدود السدبب الدى ثمنهدا البداهض أحياندا
وفددددي أحيدددداد أ ددددرى عدددددم مطابقتهددددا للموايددددفات
وبالتدددالي ييددديبها التلدددل بسدددرعة مدددع ميدددادة عددددد
ااطفال كما جا في الفقرة ثالثا أع ه .
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العدد - 51 :السنة الثامنة 4152:

واقع برامج اللعب عند األطفال على التنمية البشرية ..............................................
وفدددي (الفقدددرة ال امسدددة ) ال ايدددة بالمكتبدددة
وتوفرها وهل يوجد وقت م ي ل ل نرى أيضدا
تبدددايد ااجابدددة فقدددد أنعددددمت المكتبدددة فدددي الروضدددة
الحكوميدددة وااعتمددداد علدددى القيددد التدددي تقددددمها
المعلمدددات سدددوا بدددالقرأ ة او السدددرد فدددي حددديد اد
الروضة ااهلية وفردت جدم مدد متطلبدات المكتبدة
نظدرا لظدرول التندافح مددع الروضدات اا درى مددد
أجل أجت اب أكبر عدد ممكد مد ااطفال .
أمددا فيمددا ي دد ( الفقددرة السادسددة ) فيتعتقددد
الباحثددداد اد هندددا ضدددعل فدددي ااهتمدددام باانشدددطة
ال يفية سوا البدنية او الترفيهية ممدا يعكدح حالدة
سلبية ت ثر على قدرات الطفل النفسية وحتى العلميدة
ممددا يددنعكح سددلبا علددى التمنيددة المسددتدامة وهددو مددا
ت كدددده أجابدددة العيندددة علدددى (الفقدددرة الثانيدددة عشدددرة )
والتي بينت وجود مشداكل شدلوكية بنسدبة عاليدة لددى
ااطفدددال نتيجدددة الضددديط سدددوا العدددايلي أحياندددا او
التعليمي في الروضة أو ما يعدرض فدي التلفدام مدد
مشدددداهد تظهددددر العنددددل سددددوا فددددي أفدددد م الرسددددوم
المتحركدددة او الواقدددع اليدددوم فدددي بعدددض ااحيددداد ح
وبالتدددددالي عددددددم ااسدددددتفادة مدددددد اانشدددددطة البدنيدددددة
والترفيهية بيورة أيجابية لتقويم سلو ااطفال .
وفيمددددا ي دددد حجددددم الفضددددا ات المتددددوفرة
لممارسة االعاب البدنية والترفيهية ( بالفقرة السابعة
) يددرى الباحثدداد وجودهددا فددي الروضددة الحكوميددة
بشكل أكبر مد الروضة ااهلية وجم مد سبب ه ا
يعود عدم جاهمية العمل األهلي في أيجاد المساحات
الكافية للعب عكح الجانب الحكومي ال ي تتوفر فدي
منشاتي المساحات الكافية .
وحدا ات نسددب العيندة متسدداوية وبداعلى نسددبة
أ كانددت كثددرة أعددداد الت مي د فددي ( الفقددرة الثامنددة )
دليدددل علدددى حاجدددة م سسددداتنا التعليميدددة الحكوميدددة
وااهلية لميادة عدد المعلميد فكثيدر مدد دول العدالم
المتقدمددة تكدددود فيهددا نسدددبة الت ميدد لعددددد المعلمددديد
تساوي  1:11تقريبا وفدي اليابداد أقدل مدد لد لكدي
يمكددددد رعايددددة ااطفددددال وميددددادة قابليدددداتهم البدنيددددة
والمعرفية والتفاعلية ااجتماعية وغيرها لكدي نحقد
اانسجام وب ل يمكد أدامة المجتمع .
وبينددت العينددة وبنسددبة كبيددرة عدددم تحيددي
وقددت ل طفددال للقي دام بانشددطة حددرة كمددا جددا فددي (
الفقرة التاسعة ) ويعود سبب ل الدى تركيدم المدنهج
جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

على التعليم بنسبة عالية وعددم ااهتمدام بدالتعلم وهدو
اافضدددل ممدددا يدددنعكح سدددلبا علدددى مواهدددب الت ميددد
وتشدددير بعدددض المعلومدددات العلمدددي الدددى اد الطفدددل
العراقدددي نسدددبة الددد كا لديدددة مرتفعدددة جددددا" ويفدددو
ااطفال على المستوى العربي والكثير على مسدتوى
العددددالم رغددددم الظددددرول ااجتماعيددددة وااقتيددددادية
التريعاني الكثير مد عوايلهم ل اا اد هد ا المعددل
يقددل باسددتمرار عنددد الددد ول للمدرسددة كددود الطفددل
سييبل متلقي فقط ويقل اابدا لدية ودليل ل ه ه
النتايج .
وأظهدددددرت ( الفقدددددرة العاشدددددرة ) اد الكدددددادر
التعليمدددي فدددي الروضدددة الحكوميدددة لديدددة المددد ه ت
العلميددة المناسددبة كددود شدددروط التعيدديد تلددمم قبدددول
العمدددددل ل ريجدددددي الجامعدددددات والمعاهدددددد التعليميدددددة
الحكوميددة (المعلمددات والمعلمدديد والفنددود وغيرهددا)
بينما تقل ه ه النسبة عند الروضدة ال ايدة فيسدتعاد
بال ريجة بااضافة الدى أمكانيدة ااسدتفادة مدد وات
ال برة في بعض ااحياد وه ا مد ااهميدة فدن حظ
في فرنسا على سبيل المثال اد مد يقدوم بدالتعليم فدي
ريددداض ااطفدددال يشدددترط اد يتحيدددل علدددى تعلددديم
جدددامعي لمددددة ثددد ث سدددنوات ومدددد ثدددم يدددد ل دورة
ت ييدددية لمددددة سدددنتاد لييدددبل المجمدددو مدددح
13
سنوات لييبل م هل للعمل في رياض ااطفال
ويددددرى الباحثدددداد اد سددددبب عدددددم الحضددددور
بانتظددام للروضددة فددي (الفقددرة الحاديددة عشددرة) يمثددل
نسبة قليل و ل يعود لرغبة الطفدل فدي اابتعداد عدد
جو المنمل والتعدرل علدى أيددقا مدد نفدح العمدر
ومددا يحيددل عليددة مددد معلومددات جديدددة وقددد يكددود
سبب عددم اانتظدام أحياندا يعدود الدى ظدرول عايليدة
اويحية يمر بها الطفل او عايلتي .
ومددد دد ل النتددايج (بددالفقرة الثالثددة عشدددرة
)يظهددر لندددا الحاجددة الدددى تددوفير وااهتمدددام بمددا هدددو
متدددوفر مدددد شدددروط للسددد مة كيددديانة األرضددديات
والفضدا ات وابعداد األعمدددة ال شدبية او الحديديددة اد
وجدت وااهتمام بييدلية الروضة وضرورة أد ال
المعلمدديد والمعلمددات فددي دورات ل سددعافات ااوليددة
.
أمددا مسددالة التي يددة فهددي مددد ااهميددة (الفقددرة
الرابعددة عشددرة) أظهددرت النتددايج مددد لهددا عددددم
04
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وجود تي ية تقدم ل طفال سوا في التعلديم الحكدومي
او ااهلددي بريدداض ااطفددال ممددا يشددكل حالددة سددلبية
ينبيددي ااشددارة لهددا وااهتمددا بمعالجتهددا ايددة واد
كثير مد ااغ ية المتوفرة في ااسدوا غيدر مطابقدة
للشدددروط اليدددحية و ايدددة ااطفدددال كالمشدددروبات
اليامية والمواد الحافظة وااكد ت عاليدة السدعرات
الحرارية مما يشكل ناقوح طر على يحة أطفالنا
ومجتمعنددا مسددتقب ح لد ا ينبيددي اد تتددوفر ولددو بالحددد
اادنددى تي يددة بسدديطة تقدددم للت مي د بااضددافة لعمددل
بوسددترات توضدديحية علددى شددكل رسددوم كارتونيددة أو
كاركتير وتقدم نيايل توجيهية عد ضدرورة تنداول
الفواكة وااغ ية اليحية اد لم تتوفر في الروضة .
أمددا أهميددة ااسددتفادة مددد باللعددب بانواعددي فقددد
أجابت العينة بااجما على أهميتي ايدة باسدت دام
القي د الحركيددة ممددا يتطلددب علددى القددايميد علددى
ش ود التعلديم أيجداد الميدادر الحديثدة التدي تتضدمد
القي د الحركيددة شددوا البدنيددة او التمثيليددة لميددادة
قدددرات ااطفددال العلميددة والنفسددية اايجابيددة وأيضددا
تقدددددديم الوسدددددايل التعليميدددددة للمعلمددددديد والمعلمدددددات
ل ستفادة منها في ل .

الفيل ال امح
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
تويل الباحثاد الى ااستنتاجات ااتية:
 -1وجدددود مدددنهج تعليمدددي واهددددال تربويدددة فدددي
رياض ااطفال الحكومي وااهلي .
 -2كثددرة عدددد الت مي د فددي المدددارح والروضددة
و اية ااهلية وعدم كفايدة المكداد التعليمدي
لهم .
 -3عدم ااهتمام بالتعلم ال اتي ل طفال والتركيدم
بكثرة على المنهج المعد مركمية .
 -4قلة عدد المعلميد والمعلمات .
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عدددم كفايددة وسددايل اللعددب واألدوات ال ممددة
ل ل في الروضة الحكومية وااهلية.
قلددة المكتبددات واد وجدددت فهنددا قلددة او قدددم
في محتوياتها .
عددددم ت يدددي وقدددت كدددافي للعدددب ضدددمد
النشدددداط اليددددومي فددددي الروضددددة نظددددرا لقلددددة
اادوات او محدوديددددة المكدددداد ايددددة فددددي
القطا ااهلي ح وأعتقداد الدبعض عددم أهميدة
اللعدب أو التركيدم علدى جاندب واحدد او اكثددر
مني .
وجدددود مشددداكل سدددلوكية يعددداني منهدددا بعدددض
ااطفال قد ت ثر على التنمية البشرية مستقب
.
عدم كفاية ااهتمام بشروط السد مة والتي يدة
اليددحية ممددا يد ثر علددى يددحتهم وقددد يد دي
الى نتايج سلبية مستقب ت ثر على المجتمع .

 2-5التوصيات
يويي الباحثاد بااتي :
التوييات :
 -1ضددرورة ميددادة عدددد المعلمدديد والمعلمددات
ليتناسب مع أعداد الت مي الكبيرة .
 -2توفير مسدتلممات اللعدب ويديانتها اهميدة
اللعددب فددي ميددادة دافعيددة ومسددتوى الت مي د
العلمي والبدني والنفسي والثقافي .
 -3ضدددرورة اد يكدددود مدددنل أجدددامة فدددتل دور
رياض ااطفال وفد شدروط تراعدي حجدم
المكددددداد واد تتدددددوفر الفضدددددا ات الكافيدددددة
لممارسة االعاب بانواعها فيها .
 -4ااهتمام بالتي ية اليدحية ل طفدال وتدوفير
كافة السبل لضماد النمو اليحي المتوامد
.
 -5توفير البرامج التدريبية المناسدبة للمعلمديد
والمعلمدات دا دل و دار العدرا للتعدرل
وسدايل اللعددب الحديثدة وااسددتفادة منهدا فددي
التعليم .
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نسبة اللعب بانواعي فيها اتقل عدد % 15
.

 -6تددوفير بددرامج رعايددة الت ميدد الموهددوبيد
وإيجاد برامج تسداعد علدى الدتعلم ا التعلديم
مد ل االعاب.
 -1أعددادة النظددر الدوريددة بالمندداهج وااهدددال
الموضدددوعة لريددداض ااطفدددال واد تكدددود

ملحق ()1
يبيا فقرات استمارة االستبانه الموزعة علل عينة البحث
االجابة

ت

الفقرة

1

توجد أهداف تعليمية تربوية وترفيهية واضحة

2

يوجد منهج موزع يتضما لطة واضحة للتنفيذ

نعم
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3

عدد االطفال (التالميذ) أكبر ما قدرة الصف علل االستيعاب

4

توجد العاب وأدوات كافية لالطفال دالل الروضة

5

توجد مكتبة تتوفر فيها القصص يلصص وقت منتظم لزيارتها

6

يلصص يوماا علل االقل لممارسة االلعاب البدنية والترفيهية

7

توجد فضاءات كافية لممارسة االلعاب البدنية والترفيهية

8

عدد االطفال كبير نسبة الل عدد المعلميا والمعلمات

9

يوجد وقت ملصص النشطة حرة يقوم بها االطفال ذاتيا

11

يوجد كادر متلصص بتعليم االطفال في الروضة تم تاهيلة علميا لهذا الغرض
في الجامعات او المعاهد

11

يحضر االطفال بانتظام الل الروضة

12

توجد مشاكل سلوكية عند االطفال في الروضة

13

توجد شروط سالمة دالل الروضة أثناء الدوام

14

توجد حصة طعام تقدم لالطفال في الروضة

15

اللعب بانواعه والقصص الحركية أفضل وسيلة يستلدمها المعلم مع االطفال في
الروضة

هوامش وميادر البحث
 - 1القران الكرمي سورة يوسف  /االية . 11
 -1القران الكرمي سورة التوبة  /االية . 56
 -3القران الكرمي سورة املطففني  /االية . 15
 - 4القران الكرمي سورة يوسف  /االية . 11
 - 6منذر هاشم اخلطيب  :تاريخ الرتبية الرياضية  .ج ، 1
مطبعة التعليم العايل  ،بغداد  ،العراق  ، 1811 ،ص . 153
 - 5مجيل طارق عبد اجمليد  :لعب االطفال من اخلدمات البيئية

- 1مضاوي عبد الرمحن الراشد  :مضامني مفهوم القدوة كما
تدركها معلمات رياض األطفال ودرجة ممارستهن له .رسالة
ماجستري غري منشورة الرياض  ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود ،السعودية  ، 1888 ،ص . 8
1

 -منري بن مطين العتييب  :واقع التعليم ما قبل االبتدائي يف

الدول االعضاء باملكتب .دراسة مقدمة اىل مكتب الرتبية العريب
بدول اخلليج العريب  ، 1221 ،ص . 16-13
8

.ط ، 1دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن 1212 ،

 -املصدر نفسه  ،ص . 16-13

 ،ص . 11-11
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 -01منشورات منظمة االمم المتحدة للتربية والتعليم
والثقافة اليونسكو  ،مكتب بيروت  ،الشبكة العنكبوتية
الدولية (االنترنت) unesco.org
-11

منري مطين العتييب وبندر محود السويلم :أهداف التعليم

املبكر (التعليم ما قبل االبتدائي ) يف اململكة العربية السعودية
دراسة حتليلية .حبث مقبول للنشر يف مركز البحوث الرتبوية ،
جامعة امللك سعود ،السعودية . 1221
 -11خالد صاحل املزيين  :دور حصة الرتبية البدنية يف تنمية
الصحة البدنية والنفسية . 1221 ،
 -13يوشي كاغا  :تدريب معلمي التعليم فبل االبتدائي بفرنسا
وظروف عملهم  .خالصة توجيهات صادرة عن اليبونسكو
بشان الطفولة املبكرة ،ع  ، 31مكتب اليونسكو  ،باريس ،
فرنسا  ، 1221،ص . 3-1
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So the problem lies in the attempt to

Research Summary

search the researchers recognize the reality of

Title Search :

Reality programs when children play
on human development

in the preschool (kindergarten) aged
4-6 years

province of Najaf

kindergarten stage .

for children who are

Aim of the research :

Prof . Dr. Mohammed Naji Shaker

1- Recognize the reality of the institution play

Faculty Physical Education /

stage and its impact on human development

Education for Girls / University of

2- Understand the difference between playing

Teacher . Suhair Abdul Karim
University of Ku

Research hypotheses :

research :

Playing a means of human development

in modern societies due to the goals of social,
and

psychological

health

showed the importance of research in

trying to researchers studying the reality of

playing inside Iraq in children (kindergarten)
and the impact on a child's future in Iraq and
human development .

Research a problem :

Researchers found that Iraqi children

suffer much from the lack of opportunities to
play various types of educational institutions,

especially in kindergarten, despite the large
number of institutions, kindergartens, whether
civil or government, especially in the holy city

of Najaf, which reflects negatively on these
children in the future and do not develop their

physical, psychological, social, health and
mental Through this means to them and
granulocytes they need

in the educational institution for kindergarten
and civil government .

Introduction and importance of the

physical

programs for children who are kindergarten
of society in the future .

Faculty

Kufa

and

playing in the educational institutions in the

1- There were statistically significant

differences in the programs of the

institution to play for the kids who are
kindergarten stage

2- Form identifying numbers for
kindergarten teachers.

3- There were statistically significant

differences between the programs play
in the educational institution and the
civil government to kindergarten .

Search procedures :

1- The first section definition search .
2- The second section Theoretical
Studies for research.

3- The third section included curriculum
research and field work.

4- The fourth section quarter was a
special result.

5- The fifth section conclusions and
recommendations.

The most important conclusions :

واقع برامج اللعب عند األطفال على التنمية البشرية ..............................................
1- The existence of curriculum and

1- Increasing the number of teachers in

educational goals in kindergarten

the kindergarten .

government and private .

2- Providing the requirements to play

2- The large number of pupils in schools,

because the game is important to

kindergarten and special civil.

increase the level of pupils scientific

3- The limited number of teachers.

and physical, psychological and

4- Lack of media play and tools

cultural .

necessary to do so in the government

3- Increasing the size of the place of

and private kindergarten .

performance of the Games .

5- The presence of behavioral problems

4- Attention to nutrition children's health .

experienced by some children affect

5- The presence of appropriate training

on human development in the future.

programs for teachers inside and

outside Iraq to find ways to play and

The most important recommendations :

take advantage of modern education .
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