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ممخص البحث بالمغة العربية

ان التطور السريع في مجاالت الحياة ادى الى تغيرات اجتماعية مما ادى الى ظيور صراعات عديده نتيجة
وىدف البحث الحالي ىو الكشف عن السموك. الختالف القيم االجتماعية السانده وانماط السموك المتبعة

 وكذلك التعرف عمى اثر برنامج االلعاب االجتماعية في, ) سنوات6-5( العدواني لدى اطفال الروضة بعمر

 فيما تناول الجانب النظري ماىية االلعاب, ) سنوات6-5( تعديل السموك العدواني لدى اطفال الروضة بعمر
وتم استخدام المنيج التجريبي ذو المجموعة, االجتماعية من حيث التعريف والمفيوم وكذلك السموك العدواني

) طفل وطفمو من اطفال روضة النوارس األىمية لؤلطفال وتم اختيارىم26( الواحده وتكونت العينة من
بالطريقة العمدية ممن لديو سموك عدواني وقد تم التعرف عمى ذلك عن طريق سؤال المعممة المسؤلو باالظافة

 وبعد, الى تطبيق المقياس عمى عينو منيم وبعدىا طبيق البرنامج(برنامج األلعاب االجتماعية) عمييم
والتوصل الى

, )SPSS( الحصول عمى النتائج تم معالجتيا إحصائيا باستخدام الحقيبة التعميمية ال

مجموعة استنتاجات منيا أظيرت النتائج ىناك تأثير لمبرنامج التعميمي لاللعاب االجتماعية في تعديل السموك

.  لذا توصي الباحثة بالتنوع باستخدام االلعاب االجتماعية بما يتناسب مع اإلمكانيات المتاحة, العدواني
Abstract

Following a program of social games in modifying aggressive behavior in
kindergarten
MM Alia Hussein
The rapid development in the areas of life has led to social changes, which led to
the emergence of numerous conflicts due to differences in retaining social values
and patterns of behavior followed .uhedv current research is the detection of
aggressive behavior in children kindergarten age (5-6 years), as well as to identify
the impact of the program of the Games social in modifying aggressive behavior in
children kindergarten age (5-6 years), while delving into the theoretical side of
what social games in terms of the definition and concept, as well as aggressive
behavior, was the use of the experimental method is the same group and the
sample consisted of 26 boys and girls from kindergarten Gulls eligibility for
children was selected way intentional who has aggressive behavior have been
identified by a question Responsible parameter Loyalty to apply the scale on a
sample of them and after the application of the program (social gaming program)
on them, and after obtaining the results were processed statistically using
educational bag the (SPSS ), and come to the conclusions of a group of which the
results showed there is the effect of the educational program of social games in
modifying aggressive behavior, so the researcher recommends using social
diversity
Games
commensurate
with
the
possibilities.

1-1مقدمة البحث وأىميتو:
ان مرحمة الطفولة المبكرة او عمر ماقبل المدرسة من اىم الفترات في حياة الطفل حيث تبدا مرحمة اكتساب

التوافق الصحيح مع البيئة الخارجية  ,وحضى موضوع تربية الطفل اىتمام العديد من المربين والعمماء عمى
مر العصور ومنيم (فروبل) الذي ركز عمى اىمية دور المعب عنداالطفال لتيذيب الجوانب الروحية والخمقية ’

فضال عن دور الحضانة والروضة في توسيع دائرة عالقات االطفال واتاحة الفرصة ليم لمتعبير عن الذات
والثقة بالنفس ومن ىنا سوف تظير لدى الطفل عدة سموكيات تتناسب مع المرحمة ومع البيئة ومنيا ماىو

ا يجابي كالتعاون وحب االخرين واخر سمبي كالسموك العدواني وىو محور بحثنا الحالي  .فالسموك العدواني لو
اثار سمبية عمى الطفل والعائمة  .ولتعديل ذلك السموك تم ادخال االلعاب باعتبارىا نشاط محبب لالطفال ومن

ىذه االلعاب ىي االلعاب االجتماعية حيث تعمل عمى تعويض الطفل عما فقده في الحياة العادية كتحمل
المسؤلية وااللتزام بالقوانين واداب السموك االجتماعي فعن طريقيا يتعمم الطفل التعاون مع االخرين وتحمل
المسؤلية من خالل الدور الذي اكتسبو داخل الجماعة  ,لذا تكمن اىمية البحث في تقديم برنامج لاللعاب

االجتماعية لرياض االطفال ,التعرف عمى السموك العدواني لدى اطفال الروضة  ,ومعرفة مدى تاثير االلعاب
االجتماعية في تعديل السموك العدواني لدى أطفال الروضة.

2-1مشكمة البحث :

استدعى القيام بيذه الدراسة مجموعة من األسباب بعضيا ميدانية مباشرة والبعض األخر من األدبيات ومنيا
:ـــــــ

-1مالحظة كثرة الشجار بين األطفال عمى ابسط المواقف.

-2شكوى األىل والمعممين من شيوع ظاىرة العنف والسموك العدواني بين األطفال.

-3وجود ثغرة في البرامج الخاصة برياض األطفال حيث تتضمن ىذه البرامج العاب عامو دون التركيز عمى
جانب محدد.

لذا ارتأت الباحثة استخدام برنامج لؤل لعاب االجتماعية تعمل عمى تعديل السموك العدواني عند الطفل في ىذه

المرحمة .

3-1اىداف البحث
-1التعرف عمى السموك العدواني لدى عينة البحث .
-2اعداد برنامج تعميمي لاللعاب االجتماعية في تعديل السموك العدواني لدى رياض االطفال.
-3التعرف عمى تاثير البرنامج المعد عمى تعديل السموك العدواني لدى عينة البحث .

4-1فرض البحث

-1لمبرنامج التعميمي (االلعاب االجتماعية ) اثر في تعديل السموك العدواني لدى رياض االطفال.

5-1مجاالت البحث

1-5-1المجال البشري  :عينة من اطفال روضة النوارس االىمية بعمر ( )6-5سنوات
2-5-1المجال ألزماني  :لمفترة من  2014/3/1الى .2014/9/1

3-5-1المجال المكاني  :الساحات الخاصة بروضة النوارس األىمية في محافظة النجف االشرف.

6-1تحديد المصطمحات
 -1األلعاب االجتماعية  :نشاط او سموك  ,ليس مجرد أفعال مختمفة تصدر خالل المعب  ,يمعب فييا الطفل
ادوار اجتماعية يحاول من خالليا تجريب خبرات قديمة  ,وىو يمثل جزء أساسيا وطبيعيا في عممية النمو
 ,كما ان لو عالقة قوية ووثيقة ينمو ميارات التواصل المختمفة .

1

 -2السموك العدواني  :ىجوم او فعل معادي موجة نحو شخص ما اوشيء ما وىو اظيار التفوق عمى
االشخاص االخرين.
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 -3رياض االطفال  :ىي مؤسسة اجتماعية تربوية تعميمية تيدف الى المحافظة عمى الطفل واشباع حاجتو
وتنمية استعداداتو واكسابة العادات االجتماعية والصحية والمعمومات الالزمة لممارسة ىذه العادات .
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الباب الثاني

1-2الدراسات النظرية

 1-1-2األلعاب االجتماعية  :وىي األلعاب التي يقوم بيا مجموعة من األطفال بتمثيل ادوار اجتماعية
عادة ما تكون ىذه األدوار التي يمارسيا الكبار في مجتمعيم فيي اجتماعية ألنيا تتكون من مجموعات
وألنيا تمثيل لواقع الكبار ويطمب من الكبار السير عمى منيجيم .وتعد األلعاب االجتماعية مرحمة تمي مرحمة

األلعاب الفردية  ,فالطفل يبدا المعب بأدواتو بمفرده ثم ينتقل لمعب مع االخرين
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 ,ويؤكد عمماء التربية وعمم

النفس ان المعب الجماعي يعكس ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو الطفل  ,فالمعب االجتماعي يساعد الطفل

عمى تمثيل الحياة من حولو باإلضافة االانو وسيمة لزيادة النمو االجتماعي عند االطفال الصغار بعد تدريبيم

عمى تمثيل االدوار والسموك االجتماعي وىذا يعطييم نشاط اكبر لمتواصل مع زمالئيم ,5فضال عن ذلك فان
االطفال يحتاجون الى ممارسة تمك االلعاب وذلك الن تمك االلعاب تعمل عمى اكسابيم الخبرة االجتماعية عن

طريق االحتكاك بأطفال اخرين في جو يسوده روح المعب  ,وبسبب حب الطفل لمعب يصبح عمى استعداد الن
يتصرف طبقا لالصول المتبعة ,وييتم لصالح الجماعة  ,ويحترم حقوق االخرين ,كذلك يحس باىمية التعاون

 1اسامة حسن ; المعب االييامي واىميتو في حياة الطفل  ,مجمة خطوة .ع,21المجمس العربي لمطفولو والتنمية  ,القاىرة 00 ,1002,
 2خالد عزالدين ; السموك العدواني عند االطفال  ,دار اسامة لمنشر والتوزيع  ,عمان .220 ,1002,
1

احمد حسن  ,شفيق ابراىيم ; العاب الطفل ماقبل المدرسة ,ط, 1مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ,بيروت

21 ,2::1,

4احمد حسن  ,شفيق ابراىيم ; المصدر السابق نفسو .1:,
 5اسامة حسن ; المعب االييامي واىميتو في حياة الطفل  ,مجمة خطوة ,ع,21المجمس العرب لمطفولة والتنمية  ,القاىرة 00 ,1002 ,
.

كاساس لتحقيق االىداف التي يرغب فييا الفرد او الجماعة فكل فرد في الجماعة يجب ان يعمل كما لو كان

جزء من الة فالة يجب ان تعمل بسيولة وىذا اليحدث اال اذا قام كل جزء بنصيبة من العمل وحده.
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 2-1-2السموك العدواني  :يعتبر السموك العدواني ظاىرة قديمة عرفيا اإلنسان منذ القدم ,وقد أصبح
العدوان واسع االنتشار في المجتمعات مما أدى إلى اىتمام الباحثين وبدارستو ألنو يؤثر في شخصية الطفل ,

لذا يعرف السموك العدواني عمى انو :ـــــ

(( -1السموك الموجة ضد النفس والذي يقصد منو إيذاء الذات واآلخرين أو الممتمكات بشكل مباشر أو غير
مباشر )).
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 (( -2السموك عمدي يقصد منو إيذاء الغير أو األضرار بو ويأخذ صو ار او إشكاال متعددة منيا العدوان البدني
أو المفظي)).8

1-2-1-2اسباب السموك العدواني  :يعتبر السموك العدواني ظاىرة عامة ومنتشرة النيا تشير الى انواع كثيرة
من السموكيات  ,ولو اسباب كثيرة تؤدي بالطفل الى ارتكاب الكثير من ىذه التصرفات التي تعتبر غير مناسبة

في االطار العام لمجماعة ومن تمك االسباب
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 الرغبة في التخمص من السمطة – الشعور بالفشل – الحب الشديد والحماية الزائده – ثقافة االسرة التيتدعم العدوان – شعور الطفل بالغضب – تعمم العدوان عن طريق النموذج اما ان يكون داخل االسرة او

خارجيا – الغيرة – الشعور بالنقص الرغبة في جذب االنتباه –استمرار االحباط – العقاب الجسدي .

 2-2-1-2انواع السموك العدواني
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 -1السموك المفظي  :يظير بصورة القول او الكالم المتمثل بالسب والشتم ووصف االخرين بالصفات
السيئة او جمل التيديد.

 -2عدوان تعبيري او ارشادي :يستخدم بعض االطفال االرشادات مثل اخراج المسان او قبضة اليد.
 -3العدوان العنيف بالجسد  :يتمثل باستخدام الطفل جسده في ايذاء االخرين .

 -4عدوان المنافسة  :غالبا مايكون السموك العدواني حالة عابرة من سموك الطفل نتيجة المنافسة اثناء
المعب .

 -5العدوان المباشر  :يقال لمعدوان انو مباشر لمطفل اذا وجية مباشرة الى الشخص مصدر االحباط وذلك
باستخدام القوة الجسدية والتغيرات المفظية وغيرىا .

 -6العدوان الغير مباشر  :عندما يفشل الطفل في توجيو العدوان مباشرة الى المصدر االصمي خوفا من
العقاب فيحولو الى شخص اخر شيء تربطو صمة بالمصدر .

 -7العدوان الفردي  :يوجة الطفل اليذاء شخص معين .

 6كامل عبد المنعم ,وديع ياسين ; االلعاب الصغيرة  ,دار الكتب لمطباعة والنشر ,جامعة الموصل .:1 ,2:92 ,
7

8
9

احمد الزغبي ; مشكالت االطفال النفسية والسموكية والدراسية واسبابيا وسبل عالجيا  ,دار الفكر  ,دمشق210 ,1001 ,
عصام العقاد ; سيكولوجية العدوان  ,دار الفكر  ,عمان .2:: ,1002,
ماجده السيد ; الضغط النفسي ومشكالتو واثره عمى الصحة النفسية ,ط ,2دار الصفاء لمنشر والتوزيع  ,القاىرة .11 ,1009 ,

10

سيير كامل احمد ; اساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق ,مركز االسكندرية  ,القاىرة .10: ,1000 ,

 -8العدوان الجماعي  :يوجيو مجموعة من االطفال نحو طفل اواكثر .

 -9العدوان نحو الذات  :ان العدوانية عند االطفال المظطربين سموكيا قد توجو نحو الذات وتيدف الى
ايذاء النفس مثل تمزيق الطفل لمالبسو اوكتبو او لطم الوجو او ضرب الراس.

 2-2الدراسات المشابيو

 1-2-2دراسة السيد ()2001
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فاعمية استخدام انواع مختمفة من المعب في تعديل بعض اضطرابات السموك لدى طفل الروضة

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اثر استخدام انواع مختمفة من المعب (المعب الحر-المعب الجماعي التعاوني-
المعب الفردي التنافسي)في تعديل بعض اضطرابات السوك لدى طفل الروضة .استخدم الباحث المنيج

التجريبي وتكونت العينة من ( )30طفل وطفمو تتراوح اعمارىم من ( )6-5سنوات موزعين عمى ثالث
مجموعات  .وتم تطبيق البرنامج المقترح باستخدام ()30لعبو تعاونيو و()30لعبة فردية تنافسية,وبعد انتياء
البرنامج والحصول عمى النتائج تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات منيا  :استخدام برامج مختمفة من

المعب يؤدي الى تعديل اضطرابات السموك لدى طفل الروضة ,المعب الحر اكثر فاعمية في تعديل اضطرابات
السموك لدى رياض االطفال ,ثم المعب الجماعي التعاوني  ,ثم المعب الفردي التنافسي.

-3منيج البحث واجراءاتو الميدانية

 1-3منيج البحث  :استخدمت الباحثة المنيج التجريبي باسموب المجموعة الواحده لمالئمتو طبيعة
البحث .

 2-3مجتمع وعينة البحث  :تم اختيار روضة (النوارس االىمية) بصورة عمدية ليتم اجراء البحث فييا .
وذلك لتوفر االمكانيات المادية من العاب وقاعات لاللعاب فضال عن تعاون ادارة الروضة مع الباحثة في
تطبيق البحث واشتممت العينة عمى ( ) 26طفال وطفمو تم اختيارىم بالطريقة العمدية من مجتمع البحث والبالغ

( )70طفل وطفمو والتي تتراوح اعمارىم مابين ( )6-5سنوات

وبمغت النسبة المؤية

لمعينة(.%)35,71ولتشخيص االطفال العدوانين طبق المقياس عمى ( )30طفل وطفمو واستخرج منيم (26
)طفل وطفمو استخدموا كعينو لمبحث.

 3-3اداة البحث

 1-3-3مقياس السموك العدواني لالطفال  :ان تحديد استخدام اداة معينة لمبحث يتم بحسب طبيعة البحث
وبما ان البحث الحالي يتعمق بتعديل السموك العدواني الطفال الروضة بعمر ( )6-5سنوات  ,فان تحقيق ذلك

يحتاج الى اعتماد مقياس جاىز او القيام ببناء مقياس جديد يحق اليدف االساسي  ,وقد اعتمدت الباحثة
مقياس السموك التكيفي لمجمعية االمريكية لمتخمف العقمي ( بصورتو االردنية المعربة )( )المجال العاشر

الخاص بالعدوانية اداة لمبحث  ,يضم ىذا المجال ( العدوانية ) خمسة ابواب رئيسية تمثل السموك العدواني
ووضع امام كل فقرة اختياريين ( احيانا ) و ( باستمرار ) ووضعت درجة واحده لمبديل( احيانا ) و درجتان

لمبديل (باستمرار) والدرجة الكمية لمطفل ىي مجموع الدرجات الكمية لكل جانب من ىذه الجوانب الخمسة .

 4-3تحديد اجراءات البحث الميدانية

 11خالد عبد الرزاق ; فاعمي ة استخدام انواع مختمفة من المعب في تعديل بعض اضطرابات السموك لدى طفل الروضة  ,مجمة الطفولو
والتنمية ,ع ,0مج ,2المجمس العربي لمطفولو والتنمية .1002 ,
 ينظر ملحق ()1

 1-4-3اعداد البرنامج التعميمي لاللعاب االجتماعية

البرنامج بمفيومو العام يعني خطة يمزم اتباعيا  ,وبرنامج التربية الرياضية ىو مجموعة من خبرات يمارسيا

المشتركون فيو من خالل الفعاليات الرياضية ,12وتم تحديد مجموعة من االلعاب االجتماعية وتم عرضيا عمى

مجموعة من الخبر اء والمختصين ( )لمعرفة مدى صالحية تمك االلعاب لمغرض واليدف المخصص ليا
ومدى مالئمة ىذه االلعاب لممرحمة العمرية لمعينة  ,واشتمل البرنامج عمى النشاط االداري والتنظيمي واالحماء

والقسم الرئيسي الذي تضمن النشاط التعميمي شرح المعبة االجتماعية وعرضيا والنشاط التطبيقي تطبيق
المعبة االجتماعية من قبل االطفال واخي ار النشاط الختامي الذي يتضمن لعبة صغيرة او تمارين تيدئة حسب

نوع النشاط المؤدى في القسم الرئيسي  ,ومجموعة االلعاب االجتماعية التي تم تطبيقيا عمى افراد العينة ىي

:ـــــــــــ

-

قطار المفاجات  -التعارف بالتصفيق-

اتفاق االلوان -

تمثيل االدوار االجتماعية – القطة

العمياء -التمثيل الصامت – لعبة القطار – الحمامة تطير – الير والفار – سوق الخض اروات – تغيير المقاعد

– لعبة الصياد – لعبة االعداد ( – )....-3-2-1لعبة الخيل المتوحشة – لعبة جر الزميل – لعبة التمثيل –

لعبة انا طويل انا قصير – لعبة تعال معي – لعبة الراعي والغنم – لعبة القصور االربعة – القطة المسكينة –

صباح الخير -ىل تحب جارك – لعبة جمع الكرات – دائرة التعارف – تتابع الممس-لعبة االرقام -شارة
المرور -لعبة حديقة الحيوانات – لعبة المدرس واالطفال.

13

 5-3التجربة االستطالعية

تم تطبيق البرنامج باالظافة الى مقياس السموك العدواني عمى عينة مكونو من ( )10اطفال من كال الجنسين

من خارج عينة البحث الرئيسية لموقوف عمى المعوقات والمشكالت التي قد تواجو الباحثة اثناء تنفيذ البرنامج

الرئيسي.

 6-3الخصائص العممية لممقياس
 1-6-3صدق المقياس  :يعد الصدق من الشروط الضرورية التي ينبغي توفرىا في مقياس البحث  ,ولغرض

التحقق من توافر الخاصية (الصدق الظاىري )في اداة البحث فقد قامت الباحثة بعرض المقياس بصورتو

اولية عمى لجنة الخبراء والمختصيين البداء ارائيم عمى فقرات المقياس (*)

 2-6-3ثبات المقياس  :يقصد بثبات المقياس ان يعطي نفس النتائج اذا مااعيد عمى نفس االفراد تحت
نفس الظروف

14

 ,وافضل وسيمة لقياس الثبات ىو حساب معامل االرتباط بين درجات االختبار واعادة

االختبار والذي طبق عمى عينة من خارج عينة البحث وقد بمغ نسبة الثبات ( )0,81وىو معامل ثبات دال

احصائيا .
12

وجيو محجوب; طرائق البحث العممي ومناىجو  ,ط (,1بغداد ,مديرية دار الكتب1811 ,م)  ,ص.18

 ينظر ملحق ()2
13
فخرية جميل ; المعب في دور الحضانة ورياض االطفال ,الجامعة المستنصرية  ,بغداد ,2:92 ,ص.89
 14كامل عبد المنعم  ,وديع ياسين; مصدر سبق ذكره .2:: ,2:92 ,
(*) ينظر ممحق (.)1

 7-3القياس القبمي  :بعد ان تحققت الباحثة من توفر شرطي الصدق والثبات في اداة البحث تم تطبيق
المقياس عمى افراد العينة في  , 2014/7/8وطبقت االداة من خالل معممة الصف الخاصة بافراد العينة

النيا اكثر اتساق وفيم لالفراد الن مثل ىذا المقياس اليمكن تطبيقيا مباشرة عمى االطفال وانما يتم التطبيق

من خالل ( االم -االب – المعممة ) .

 8-3تطبيق البرنامج التعميمي  :تضمن البرنامج التعميمي (برنامج االلعاب االجتماعية ) عمى ()30
وحدة تعميمية نفذت خالليا ( )30لعبة اجتماعية واستغرق البرنامج ( )6اسابيع وزعت بواقع ( )5وحدات
تعميمية في االسبوع الواحد تم تنفيذىا ايام ( االحد – االثنين – الثالثاء -االربعاء – الخميس) وبمغ زمن

الوحده التعميمية (30د).

 9-3القياس البعدي  :تم اجراء القياس البعدي لمعينة التي نفذت عمييا البرنامج في .2014/8/27

 10-3الوسائل اإلحصائية  :تم استخدام الحقيبة التعميمية ال( )spssلمحصول عمى النتائج ,وتم
استخدام قانون النسبة المؤية – معامل االرتباط بيرسون – الوسط الحسابي –االنحراف المعياري -اختبار . t

1-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1-1-4عرض واقع السموك العدواني لدى رياض االطفال
تحقيقا لميدف الثاني قامت الباحثة باستخراج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعة البحث
من خالل عرضيا بالجدول رقم ( )1كما في ادناه
المتغير

االختبار القبمي

السموك العدواني

االختبار البعدي

الوسط الحسابي

االنحراف

الوسط الحسابي

االنحراف

18,76

4,30

11,64

2,14

المعياري

المعياري

 2-1-4عرض فرق القياسات لعينة البحث
جدول ( )2يبين الفرق بين درجات االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث
المتغير
السموك العدواني

القياس القبمي
الوسط الحسابي

االنحراف

القياس البعدي
الوسط الحسابي

االنحراف

 Tالمحسوبة
7,36

المعياري
4,30

18,76

المعياري
11,64

2,14

قيمة ) )Tالجدولية ( )2,06عند درجة حرية ( )25ومستوى داللة ()0,05

 2-4مناقشة النتائج

تشير النتائج في الجدوليين ( )1و( )2ان قيمة الوسط الحسابي ( )18,76و االنحراف المعياري ( )4,30في
االختبار القبمي  ,أما اختبار ألبعدي أي بعد تطبيق برنامج األلعاب االجتماعية عمى العينة بمغ قيمت الوسط

الحسابي ( )11,64واالنحراف المعياري ( , )2,14فيما بمغ قيمة Tالمحسوبة ( )7,36وىي اكبر من T

الجدولية والبالغة ( )2,06عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( , )25من خالل النتائج الظاىرة في
الجدول أعاله تبين إن األطفال لدييم سموك عدواني بدرجة كبيرة قبل البدء بتنفيذ وتطبيق برنامج األلعاب

االجتماعية عمييم  ,ونتائج االختبار ألبعدي تبين ان نسبة السموك العدواني عند األطفال قد قل إلى مقدار
كبير مقارنة بدرجات االختبار القبمي وتعزوا الباحثة ذلك الى ما تضمنو برنامج األلعاب االجتماعية من العاب

محببة إلى نفوس األطفال الذي لو األثر الواضح في تعديل السموك العدواني لؤلطفال لما يحتويو البرنامج عمى

العاب لكال الجنسي ين أي العاب محببة لمذكور واإلناث حيث يؤكد ذلك ( ألحمامي ومصطفى  )2001بان ((
الذكور يفضمون األلعاب التي تعتمد عمى الجري و القوة مثل المعب بالكرة ولعبة الجنود وتكوين العربات ))

15

وكذلك أشار ( ألحمامي ومصطفى  )2001بان(( البنات يفضمن المعب بالدمى واأللعاب الخاصة بالتدبير
المنزلي واأللعاب االجتماعية ))

16

باإلضافة إلى إن األلعاب االجتماعية أدت إلى تحقيق قدر معقول من اتصال كل طفل باألطفال اآلخرين ,
واقامة عالقات اجتماعية ناجحة عن طريقيم فضال عن التفاعل المستمر والفعال لتنوع األدوار في األلعاب بما

يتناسب مع األطفال الذكور واإلناث وىذا ما اشار إليو ( محجوب  )1987,إلى ضرورة التركيز عمى برنامج
متنوع وأنماط مختمفة وليس عمى نمط واحد عمى إن يكون البرنامج ىو إشباع حاجة الطفل الخيالية وسحب

االنفعاالت السمبية المكبوتو .

17

كما ان البرنامج المقترح اعطى لمطفل الحرية الكاممة في اختيار الزمالء الذين سوف يشاركون المعبة مع
اعطاءه الحرية في تنفيذ المعبة من دون قيود وىذا بدوره ادى الى تقميل شعور الطفل بالعدوان  ,كما ان
االلعاب االجتماعية بحد ذاتيا تكسب الطفل النزعة االجتماعية وتقمل من النزعات الغير اجتماعية  ,كذلك

ساعدت تمك االلعاب الطفل عمى تنفيس الطاقة المكبوتة لدية وتصريف ىذه الطاقة العدوانية دون خوف من
لوم االخرين  ,كما ان وجود الطفل ضمن جماعة من اقرانو ساعده عمى رؤية صورتو خالل مالحظتو ال قرانو

وىم يمعبون ويقومون بأنشطة مختمفة فاذا وجد نفسو يشذ عنيم فانو يعمل عمى تصحيح ىذه الصوره  ,وىذا
بدوره عزز من ثقة الطفل بنفسو وابعده عن السموك الغير مرغوب بو.

-5االستنتاجات والتوصيات
15

محمد ألحمامي  ,عايدة مصطفى ; الترويح بين النظرية والتطبيق  ,ط,1مركز الكتاب لمنشر  ,القاىرة 11 ,1002 ,

 16محمد ألحمامي  ,عايدة مصطفى; المصدر السابق نفسو .11 ,
 17وجية محجوب ; عمم الحركة والتطور الحركي منذ الوالدة حتى سن الشيخوخة  ,ج ,1مطبعة جامعة بغداد  ,بغداد .22: ,2:98 ,

 1-5االستنتاجات
 -1اظيرت النتائج اختالف عينة البحث في السموك العدواني .

 -2اظيرت النتائج ىناك تاثير لمبرنامج التعميمي لاللعاب االجتماعية في تعديل السموك العدواني.

-3اظيرت النتائج ان لمبرنامج التعميمي اثر ايجابي عمى عينة البحث كما تبين في نتائج االختبار البعدي.

 6-2التوصيات

-1استخدام البرنامج التي وضعتيا الباحثة في رياض األطفال لتأثيرىا الفعال في تعديل السموك العدواني .

-2التنوع باستخدام األلعاب االجتماعية مع استثمار األدوات المتاحة في تنفيذ ىذه األلعاب بما يجذب انتباه
األطفال وحثيم إلظيار استعداداتيم وميوليم .
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المالحق

ممحق ()1

مقياس السموك العدواني لؤلطفال
الفقرات

البدائل

 -1ييدد او يعتدي جسديا
أ -يستعمل إيماءات تيديديو
ب -يسبب األذى لالخرين بطريقة غير مباشرة
ت -يبصق عمى اآلخرين
ث -يدفع او يخمش او يقرص اآلخرين
ج -يشد شعر اآلخرين او أذانيم
ح -بعض اآلخرين
خ -يرفس او يضرب االخرين
د -يرمي األشياء عمى االخرين
ذ -يحاول خنق االخرين
ر -يستعمل أشياء حادة مثل السكين ضد االخرين
ز -ال يقوم بشيء مما سبق
س -يقوم بأشياء أخرى (حددىا)
المجموع
 -2يتمف ممتمكاتو الشخصية
أ -يمزق أو يشد أو يمضغ مالبسو
ب -يموث ممتمكاتو
ج -يمزق مجالتو أو كتبو أو أي ممتمكات أخرى
ت -ال يقوم بشيء مما سبق
ت -يقوم بأشياء أخرى (حددىا)
المجموع
 -3يتمف ممتمكات اآلخرين
أ -يمزق أو يشد أو يمضغ مالبس اآلخرين
ب -يموث مالبس اآلخرين
ت -يمزق مجالت أو كتب أو أي ممتمكات أخرى لآلخرين
ث -ال يقوم بشيء مما سبق
ج-يقوم بأشياء أخرى (حددىا)
المجموع
 -4يتمف الممتمكات العامة
أ -يمزق المجالت أو كتب أو أي ممتمكات عامة أخرى
ب -يتعامل يخشونو مفرطة مع األثاث (كضربو-كسره-رميو
عمى األرض .....الخ)

أحيانا

باستمرار

ت -يكسر الشبابيك
ث -يحشي المرحاض باألدوات أو المناشف أو أي أشياء
صمبو تسبب إغالقو
ج -ال يقوم بشيء مما سبق
ح -يقوم بأشياء أخرى (حددىا)
المجموع
 -5يظير مزاجا حادا او نوبات انفعاليو
أ -يبكي ويصرخ
ب -يضرب األشياء بقدمو أو يغمق األبواب بعنف
ت-يضرب بقدميو وىو يصرخ ويصيح
ث-يرمي بنفسو عمى األرض ويصرخ
ج-ال يقوم بشيء مما سبق
ح-يقوم بأشياء أخرى (حددىا)
المجموع

ممحق ()2
اسماء الخبراء والمختصين
ت

اسم الخبير

مكان العمل

التخصص

تحديد الصدق

1

د.نزار النفاخ

كمية التربية

عمم النفس

*

الرياضية

المختمطة

الفسيولوجي

الظاىري

تحديد

األلعاب

االجتماعية
_

2

د.عقيل االعرجي

كمية التربية

لمبنات -قسم
التربية

تعمم حركي –

طرائق تدريس

_

*

الرياضية
3

د.حيدر ناجي

=

عمم النفس

*

_

4

د.وفاء تركي

=

عمم النفس

*

_

5

د.سممان عكاب

=

عمم النفس

*

_

6

د.حسن صالح

=

عمم النفس

*

_

7

د.احمد حمزه

كمية التربية

طرائق تدريس

-

*

8

د.عبد الرزاق شنين

كمية التربية

طرائق تدريس

-

*

9

د.عباس عبد الميدي

كمية التربية

طرائق تدريس

-

*

10

د .عبد الحسين السمطاني

كمية التربية

طرائق تدريس

-

*

لمبنات
لمبنات
لمبنات
لمبنات

