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 الملخص
 ى:ال بحثال هدف

مدرسة بعمر ال ذات لدى أطفالال رشاد باللع  يي تنمية مفوومال  نفسي مقترح باستخدام إستراتيجيةإرشادي  تصميم برنامج .1
 ( سنة.11-12)

 ( سنة.12-11مدرسة بعمر)ال ذات لدى أطفالال رشاد باللع  يي تنمية مفوومال  الكشف عن اثر استخدام إستراتيجية .2
تم توزيعوم على  ،طفاًل  (40بحث من )ال تكونت عينة بحث،ال طبيعةلمالئمته و تجريبي ال منوجال مااستخدتم 

 ميالدال يي إخوتهطفل بين ال ترتي تية : )اآل تكايؤ بينوم يي متغيراتال واجري لكل مجموعة ،طفاًل  (20) مجموعتين وبواقع
 .ذات(ال مفووميضال عن قياس  الذكاء ،و  لألبويندراسي ال التحصيلو  العمرو 

أستابيع(  8برنتامج )ال كانتت متد ( جلسة ، وقد 16برنامج من )ال تكونتجريبية ، و ال مجموعةال برنامج علىال تم تطبيق
بينمتتا  ( دقيقتتة ،45واحتتد  )ال رشتتاديةال  جلستتةال وكتتان زمتتن، واحتتد تنفتتذ أيتتام )األحتتد ،األربعتتاء( ال ستتبو األ بواقتتع جلستتتين يتتي، 

 الوستطو  مئويتةال )النستبة :تيتةاآل حصتائيةال وستائلال باحتثال واستتخدم ،يوميال عامال برنامجال ضابطة لخطةال مجموعةال تخضع
 مستتتقلةال تتتائي للعينتتاتال االختبتتارو  مرتبطتتةال تتتائي للعينتتاتال االختبتتارو  بستتيطال رتبتتاطاال  معامتتلو  معيتتاريال االنحتترافو حستتابي ال
 . نسبي(ال تغييرال معادلةو  ثباتال _بروان لتصحيح معاملمعادلة سيبرمانو 

 :يأتيباحث ما ال وقد استنتج
 قبلي والبعدي ألطفالال قياسينال مقارنة بينال عند، ذات ال يي تنمية مفووم مقترح تطوراً ال نفسيال رشاديال  برنامجال . حقق1

 تجريبية.ال مجموعةال
 بالمجموعةتجريبية مقارنة ال مجموعةال ذات لدى أطفالال مقترح يي تنمية مفوومال نفسيال رشاديال  برنامجال . تفوق2

 ضابطة.ال
 ذاتال رشاد باللع  ، مفووماال  مفتاحية: استراتيجيةال الكلمات

The effect of the strategy of guidance in playing to develop  self-concept among 
the children of the school at the age of (11-12) years 

Dr. Nibras Youns Mohamed Al-Murad 

College of Education for Girls / University of Mosul Nibrasyouns@yahoo.com 

Abstract:  

The research aimed to: 

1. Designing a proposed psychological program by using the guidance strategy to play in the 
development of the self concept of the children aged (11-12 years). 

2. Explain the effect of the strategy of guidance in playing to develop self-concept in the children 
aged (11-12) years. 
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The experimental method was used for its suitability and the nature of the research. The 
research sample consisted of (40) children(male), which were divided into two groups with 20 
children per group. The equivalence was carried out in the following variables: (the order of the 
child between his siblings in birth, age, Intelligence, as well as measuring the self-concept. 

The program consisted of (16) sessions, the duration of the program (8 weeks), two 
sessions per week (Sunday, Wednesday), and the duration of the session was (45) minutes, While 
the control group was subject to the daily program plan. The researcher used the following 
statistical methods: (percentage, arithmetical mean, standard deviation, simple correlation 
coefficient, t test of related samples, t test of independent samples, Seprman equation to correct 
stability coefficient, relative equation of change).  

The researcher concluded the following: 
1. The proposed psychological counseling program has developed in the development of self-

concept, when comparing the pre post measures of the children of the experimental group. 
2. The proposed psychological counseling program outweighs the development of self-concept 

among the children of the experimental group compared with the controlling group. 
Keywords : strategy of guidance in playing, self-concept 

 التعريف بالبحث:-1
 بحث: ال مقدمة وأهميةال 1-1

مرحلة ال نسزنية وببعزداز وبنمزطاز  ففا  اه اإل شخصيةال األسزس في بنزءو رتاز  اال طفولة مرحلةال تعد مرحلة
 سليمة والسعيال واألسريةتجتمزيية اال تنشئةال طفل  امز بنال نمزئّية له بامّية ابيرة في تاوين شخصيةال ومعرفة خصزئصاز

سليمة تنتج فردًا نزتجحًز متوافقًز مع هاته ال تربيةال نفسية واالتجتمزيية والتجسمية  وتقدي  بسزليبال طفلال دائ  لفا  حزتجزتال
 سوية والراشدةال شخصيةال طفولة اي بسزس تاوينال نفس يلى بن سنواتال تشير نظريزت يل إه  خرين من حوله اآل ومع
   ومنتتجزً  مرااقة والرشد نزضتجزً ال شخص في فترةال طفولة سوية ازنال ها ازنت سنواتإ منطلقال اومن اه  متوافقة ال

 (2003 25عزل ال مرااقة والرشد )يبدال نفسية والسلواية فيال ضطرابزتاال في نشأة ا طفولة تسال وبزلعاس فإن مشاالت
طفل بزلمعلومزت ال لعب يت ودال ففي بثنزء  متازمل ال شزملال نموال وسزئللعب من بفضل ال بن"( 2013)العن ي  ويرى  

عقلية والمعرفية ال تي تثري إمازنيزتهال مختلفةال لعبال وهلك من خالل بنواع  تجديدة ال مختلفة والخبراتال والمازرات
تي يمان من ال مامةال سزليباأل بحدبوصفه نفسي بزللعب ال رشزداإل لهلك فقد اات    (86  2013)العن ي  "واالتجتمزيية

 تجزنبال امز يسزيد يلى تطوير  طفل والتفزيل معاز ال والمسزيدة في ااتشزف بيئة  تجتمزيي اال نضجال خاللاز تحقيق
  االضطرابزت والابت والحرمزنتوتر والقلق و ال وتخليصه من بعض حزالت  نفسي لهال نفعزلي للطفل واالت اناال

 نفسي ال توافقال تي يمرون باز ممز يسا  في تحقيقال نمزئيةاإلالمشاالت  يلى حل تا ومسزيد
طفل من خالل ال هات لدىال تي يتبلور خاللاز مفاو ال مامةال نموال متأخرة من مراحلال طفولةال مرحلةوتعد "

صدقزء األ والعالقزت معمدرسية ال مختلفة والخبراتال سريةاأل مواقفال فمن  تي تع   مفاومه ين هاتهال تجمزيةال تأثير
  ديراد)بؤ وي  (2013 48)حسزنيين "هاته تعبير ينال ويصبح قزدرا يلى  طفل مفاومه ين هاته ال واألقران ياون

د تسا  قخرين وبزلتزلي اآل طفل معال طفل حول نفسه تأثير ابير في تفزيلال دراازتاهات و ال ن مفاو أب( "2007 والخر ي
 ثرة نحوؤ مال دراازتاال هي تقو  يليهال محورال هات اوال طفل   فقد تبين بزن مفاو ال سلوكبشال بو بأخر في تحديد 

 بزلضرورة  خريناآل طفل حين يتقبل هاته فاو يتقبلال وان   خريناآل
 ( 75  2007  دير والخر ي" )بخريناآل تتجزازت نحواال هات تنعاس يلىال تي تتاون نحوال تتجزازتاال وان
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مدارس اردة فعل طبيعية ال في لعبال بزستخدا  نفسيال رشزداإل ديوة لتطبيق برامجال تأتي سزساأل ويلى اها
نمز  مختلفة ال معزرف والعلو ال تلميهال مدرسة متجرد مازن لتلقينال فل  تعد عزل  ال هي يسودال تربويال تطورال لمواابة  وا 

مختلفة بشال إيتجزبي  ال مشاالتال والتعزمل مع  حيزة ال لمواتجاةتجتمزيية للتلميه اال مازراتال بصبحت ترا  يلى تنمية
هات لدى ال رشزد بزللعب في تنمية مفاو اإل وقوف يلى استخدا  إستراتيتجيةال فيحزلي ال بحثال باميةق تامن بوممز س
 يزمزً  شخصية ومحرازً ال في  ماون بسزسبوصفه  هاتال مفاو  ألاميةولمز   ( سنة 12-11مدرسة بعمر)ال بطفزل

 .نفسيةال صحةال للسلوك وبسزس دراسة
 بحث:ال مشكلة 1-2

ضعف تحقيق  ىال قد يعود   متأخرةال طفولةال وبزلتحديد في مرحلة طفزلاأل هات لدىال تدني مستوى مفاو  نإ
 مدارسال تطبيق في معظ ال يلى شرافاإل بثنزءفي بزحث ال من خالل مالحظة إه  ريزضية ال تربيةال درس باداف

قرارات في ال ريزضية تجميعال تربيةال هي يتخه فيه مدرسال تعلي ال تقليدية في يمليةال برامجال والتي تستخد   بتدائية اال
 يتلقوا نبمختلفة يلى ال تعلي ال هين تعودوا خالل مراحلال طالبال حرازت نيزبة ينبوالتشايالت والقيز    تدريس ال بسلوب

علمزء ال تعبير ين هاتا  ومن انز انصب ااتمز  تجميعال حرية فيال بيطزءدون   ريزضية ال تربيةال معلومزت من مدرسال
 لألطفزلنفسية ال مشاالتال علمية للعديد منال حلولال اثير منال يتجزدإ ىال ريزضيال نفسال والبزحثين في متجزل يل 

 لعب تعطيه إحسزسزً ال من خاللللطفل  حرايةال مازراتال نأ( "ب2003تشير )الريمزوي  إه  لعبال بزستخدا  برامج
طفل ياون تدريتجيز صورة ال وبن ال هلك بمز يتضمنه من مشزير وحزتجزت ورغبزت وافزءة يتجعل  بزلسيطرة والافزءة 
 تي يمان بن تنعاس في بفعزلهال معرفيةال من مفزايمه ويتطور مفاومه ين هاته ليصبح واحداً   هانية ين هاته 

تي ال سزبقةال علمية والدراسزتال بزحث واطاليه بزلمصزدرال انز يلى حد يل   ومن (259  2003 )الريمزوي "مستقبليةال
خزصة بزللعب ال برامجال اتمز  بتقدي اال حزولتتي ال علميةال بحوث والدراسزتال ىال عراقيةال ماتبةال افتقزر ىال استدل فياز

 ين تجزبةاإل حزلي في محزولةال بحثال مشالة ببعزدوباها تحددت  طفزلاأل هات لدىال يتجزبية يلى مفاو اال وبثزراز
 تية اآل التؤ تسزال
 ( سنة 12-11مدرسة بعمر )ال يداد برنزمج لأللعزب يالئ  بطفزلإ ال ممان  -
مدرسة بعمر ال ألطفزلهات ال رشزد بزللعب في تنمية مفاو اإل إلى بي مدى يمان قيزس فزيلية استخدا  إستراتيتجية -

  سنة( 11-12)
 بحث:ال هدف 1-3
 هات لدى بطفزلال رشزد بزللعب في تنمية مفاو اإل ستخدا  إستراتيتجيةزمقترح ب نفسيإرشزدي  تصمي  برنزمج 1-3-1

 ( سنة 12-11مدرسة بعمر )ال
( 12-11مدرسة بعمر)ال بطفزلهات لدى ال رشزد بزللعب في تنمية مفاو اإل اشف ين اثر استخدا  إستراتيتجيةال 1-3-2

 سنة 
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 بحث:ال يروض 1-4
قبلي ال قيزسيينال هات فيال مفاو  طفزل يلى مقيزساأل بين متوسط درتجزت إحصزئيةتوتجد فروق هات داللة  1-4-1

 بعدي ال قيزسولمصلحة ال تتجريبيةال والبعدي للمتجموية
قبلي ال قيزسيينال هات فيال مفاو  طفزل يلى مقيزساأل بين متوسط درتجزت إحصزئيةتوتجد فروق هات داللة  1-4-2

  بعديال قيزسولمصلحة ال ضزبطةال والبعدي للمتجموية
 متجمويتينال بين هاتال مفاو  طفزل يلى مقيزساأل بين متوسط درتجزت إحصزئيةتوتجد فروق هات داللة  1-4-3

 تتجريبية ال متجمويةولمصلحة التتجريبية والضزبطة ال
 بحث:ال مجاالت 1-5
  ( سنة12-11بتدائية بعمر)اال ادىال من بطفزل مدرسة بشري يينةال متجزلال 1-5-1
  2017/  12/ 31 ولغزية 2017/ 10/  15من ابتداًء    مزنيال متجزلال 1-5-2
   في محزفظة نينوى بتدائيةاال ادىال مدرسةلخزرتجية ال سزحةال مازني  ال متجزلال 1-5-3
 مصطلحات:ال تحديد 1-6

 لعب ويختزرال مرشد مسرحال بأنه" لعب محدد وازدف ومخطط له وفيه يحدديرفه )موثقي( رشاد باللع : ال  1-6-1
  لديه  واقعيزً  بحيث تاون مألوفة له لتثير نشزطزً   وتجنسه   وخبرته   طفل ال دوات بمز يتنزسب مع يمراأل

 2004طفل بنفسه وسلواه")موثقي  ال ى  يزدة استبصزرال ديؤ واها ي  لعب ال مرشد فيال يشترك مز وغزلبزً 
 75 ) 

  وفق بسزليب يلى تربوية ال بزأللعزبمنظمة والازدفة ال تجراءاتاإل متجموية من بأنه  :بزحث إتجرائيزً ال ويعرفه -
طفزل يلى رفع األ مرشد لمسزيدةال وخبرات مخططة بصورة يلمية ومحددة بقترة  منية ينفهاز  واستراتيتجيزت 
 هات لديا  ال مستوى مفاو 

تي يمر ال فرد ين نفسه نتيتجة للخبراتال تي ياونازال فازر واآلراءاأل متجمل( بأنه "الوايبي) تهيرف: ذاتال مفووم 1-6-2
 عواملال فارة ايتجزبية بو سلبية بحسبال بزآلخرين وقد تاون اه ب  باز في حيزته سواء نتيتجة احتازاه بزألسرة 

  (33  2009)الوايبي   "فردال هات لدىال تي توثر في تاوينال
 مستخد  ال هاتال مقيزس مفاو ين طريق بحث ال تي يحصل يلياز بطفزل يينةال درتجةال  :بزحث إتجرائيزً ال ويعرفه -
 بحث:ال إجراءات -3
 بحث: ال منوج 3-1

 بحث ال مته لطبيعةءتتجريبي لمالال مناجال بزحثال استخد 
 بحث:ال عينة 3-2

 سزدسال ملتحقين بزلصفال ومن  بتدائية اال مدرسةال من بطفزل ( طفالً 40حزلي يلى )ال بحثال اشتملت يينة
قسمت و   محزفظة نينوىفي مختلطة ال بتدائيةاال ادىال ( سنة من بطفزل مدرسة12-11) بيمزرا  بينوتقترب بتدائي اال

 ى متجمويتين تتجريبية وضزبطة ال قتراعاال ين طريق بحث يشوائيزً ال يينة
  بزللعب  رشزداإل بزحث معا  برنزمج استراتيتجةال استخد    طفالً  20تتجريبية  تتاون من ال متجمويةال -
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 بزحث معا  بي برنزمج ال ل  يستخد  طفالً  20ضزبطة تتاون من ال متجمويةال -
دراسي لألب ال تحصيلالو  طفل بين إخوته ال ترتيبو هازء  ال نسبةو  مني   ال عمرال متجمويتين فيال واتجري تازفؤ

لى تجزنب قيزس و    ((1تجدول رق )ال) دراسي لال ال تحصيلالو     تطبيقال منيتبين امز  ((2تجدول رق )ال) هاتال مفاو ا 
 قبلي للمقيزس ال

(1جدول )ال  

 متغيرات ذاتال تجريبية والضابطة ييال محسوبة للمجموعتينال تائيةال معياري والقيمةال حسابي واالنحرافال وسطال يبين
 عالقة للبحثال

 قيمة)ت( ضزبطةال المتجموية تتجريبيةال المتجموية قيزسال وحدة المتغير
 ع+ س ع+ س محتسبةال

 63 0 856 0 850 2 690 0 800 2 درتجة طفل بين إخوتهال ترتيب

 55 0 38 2 60 139 45 2 40 140 شار العمر

 54 0 65 3 40 13 20 4 80 13 درتجة دراسي لألبال التحصيل

 72 0 70 3 90 11 40 3 70 12 درتجة  دراسي لألال التحصيل

 80 1 2 12 5 129 8 11 5 130 درتجة الهازء

  02 2= 05 0 >( ومستوى داللة 38جدولية عند درجة حرية )ال *قيمة )ت(
متغيرات ال والضزبطة في  تتجريبيةال متجمويتينال تجدول بيال  وتجود فروق هات داللة غير معنوية بينال يتبين من

 متغيرات  ال متجمويتين في اه ال تازفؤعالقة بزلبحث  ممز يدل يلى ال هات
 (2) جدولال

تجريبية ال مجموعتينال محتسبة بين متوسطي درجاتال تائيةال معياري والقيمةال حسابي واالنحرافال وسطال يبين
 ذاتال لمفوومقبلي ال قياسال والضابطة يي

 محتسبةال قيمة)ت( ضزبطةال المتجموية تتجريبيةال المتجموية قيزسال وحدة المتغير

 ع+ س ع+ س

 90 1 052 5 103 893 6 105 درتجة هاتال مفاو 

  02 2= 05 0( ومستوى داللة > 38جدولية عند درجة حرية )ال *قيمة )ت( 
تتجريبية ال متجمويتينال تجدول بيال  وتجود فروق هات داللة غير معنوية بين متوسطي درتجزتال يتبين من

 متغير ال متجمويتين في اهاال   واو مزيدل يلى تازفؤ هاتال لمفاو قبلي ال قيزسال والضزبطة في
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تجريبي:ال تصميمال 3-3  

قبلي ال ختبزراال ختيزر هاتاال عشوائيةال متجمويةال هي يطلق يليه اس )تصمي ال تتجريبيال تصمي ال بزحثال استخد 
  اآلتي نحوال تتجربة يلىال تصمي  في اه ال والبعدي( ويمان تمثيل اها

 (اختبزر بعدي –مستقل ال متغيرال –اختبزر قبلي )تتجريبية ال المتجموية-1
 (Best.1981.71)  (اختبزر بعدي - اختبزر قبلي) ضزبطةال متجمويةال -2
 بحث:ال أدوات 3-4
 هاريس للذكاء:-مقياس جود انف  3-4-1

 ولتوفر مفتزح  مرتجو ال ادفال لقيزس منزسبزً  اختبزراً بوصفه طفزل األ ت  اختيزر اختبزر )تجود انف_ازريس( لهازء
طفزل من األ عزملين معال ويمان لتجماور  فنية ال تعقيداتال خزص بزالختبزر امز يتمي  بخلو  منال تصحيحال

هين اقروا صالحية الوالمتخصصين خبراء ال ختبزر يلى متجموية مناال ولقد ت  يرض  ( 7  1982  استخدامه)يطية
 ( 45  2004المراد  محزفظة نينوى )في  عراقية حصراً ال بيئةال ختبزر مقنن يلىاال واها  عمرية ال مرحلةال استخدامه يلى اه 

 :ذاتال مفووممقياس  3-4-2
 يتاون ( سنة 14-10مدرسة)ال هات لدى بطفزلال ( وهلك لقيزس مفاو 2013مقيزس من قبل )الانزئي ال ت  بنزء

يتعين   إه    ال(بحيزنز)نع   اآلتي    ثالثيال ترتيبال حسب إتجزبزتوقد حدد لال فقرة ثالث   ( فقرة 58مقيزس من )ال
 فقراتال يلى (بنع ) تجزبةاإل ( درتجزت بحزلة3مع تخصيص ) تجزبزتاإل ه اواحدة فقط من  إتجزبةمفحوص اختيزر ال يلى
 (ال) تجزبةاإل في حزلةواحدة ( درتجة 1) مفحوص يلىال ويحصل   )بحيزنز( تجزبةاإل في حزلةدرتجتين ( 2موتجبة و)ال

 فقراتين مفحوص ال ين طريق تجمع درتجزت فتحسبالية للمقيزس ال درتجةال إمز  سلبيةال فقراتال ويعاس اها في حزلة
فزن اها الية للمقيزس ال درتجةال والمز ارتفعت ىايل( درتجة احد 174و)   بدنى( درتجة احد 58تي تقع مزبين )ال مقيزسال

ظزاري للمقيزس من ال صدقال بزحث بزستخراجال وقد قز    (1)ملحق  مفحوص ال هات يندال ارتفزع درتجة مفاو ى ال يشير
 مفاو مته لقيزس ئنفسية والتربوية لبيزن ربيا  في مدى مألال علو ال في متجزل (*)خبراءال خالل يرضه يلى متجموية من

بزحث ال ين هلك قز  فضالً    %(80بنسبة اتفزق ) متهءمالخبراء يلى ال وقد اتفق   ة(سن12-11لألطفزل بعمر )  هاتال
ستطاليية وازن اال عينةال ( بطفزل من10ول يلى )األ تطبيقال ( بيز  من7ختبزر بعد)اال ثبزت من خالل إيزدةال بزستخراج
  (90 0ثبزت )ال معزمل

 
 رشاد باللع  :ال  برنامج استراتيجة 3-4-3

 برامجال وبعض من  سزبقة ال دراسزتال عديد منال برنزمج بزالطالع يلىال يداد اهاإ بزحث في سبيل ال قز 
لعب  وقد ال مراتجع في سياولوتجيةال منبزحث يلى يدد ال امز اطلع لعب  ال قزئمة يلى بسزس استرتيتجيةال رشزديةاإل

                                                           

  لحوري   الية التربية األسزسية  تجزمعة الموصل اب د  يالة سليمزن  - (*)
  يبد الودود احمد خطزب  الية التربية البدنية ويلو  الريزضة   تجزمعة تاريت  ب  د -     
  ب  د  تجزس  يبزس يلي   الية التربية البدنية ويلو  الريزضة   تجزمعة تاريت  -     
  يد يبد الر اق الحسو  الية التربية البدنية ويلو  الريزضة  تجزمعة الموصل ؤ ب  د  م -     
  ثزمر هنون الحمداني الية التربية األسزسية  تجزمعة الموصل   ا    د -     
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 ادافاأل بزحث متجمويه منال رايىولقد   برنزمج وتجلسزته وبنشطته ال يداد محتوىإ برامج في ال بزحث من اه ال استفزد
 تجرائية للبرنزمج اإل
 لعب ال إثنزءفي  لآلخرينتلميه مشزير  بطريقة منزسبة ال يظار بن -1
 واحد ال فريقال ضمن هاتيال تقديرال تلميه مازراتال ياتسب بن -2
  تجمزييال لعبال بثنزءفي  ثقة بزلنفسال تنمية -3
 تجمزيي ال لعبال من خالل تلميهال هات يندال رفع مستوى مفاو  -4
 تجمزيي ال لعبال إثنزءفي تلميه مازرات اتجتمزيية مع  مالئه ال بن يقي  -5

نفسية ال علو ال في متجزلوالمتخصصين محامين ال سزدةال رشزدي من قبل بعضاإل برنزمجال تحاي  يلىال وقد ت 
 يتبزر اال وبخهت مالحظزتا  بعين (**)حرايال والتربوية والتعل 

 رئيسة للبحث :ال تجربةال 3-5
دارة مدرسةال مسبق بينال تفزقاال ت  مختلطة في محزفظة نينوى يلى إيداد مازن منزسب إلتجراء ال ادىال بزحث وا 

تتجريبي اتنظي  تجدول ال ضبطال يلى تتجربة حفزظزً ال بثنزء إتجراءفي ضوابط ال بزحث متجموية منال بحث وقد رايىال تتجربة
تجا ة األ خزرتجية(من بية مثيرات خزرتجية  ورايى توفيرال بيئة)السزحةال بزحث خلوال بحث  امز رايىال  مني إلتجراء تتجربة

 تي البد من مرايزتاز في تعزمله معال ضوابطال ووضع بعض طفزل األ بزلنسبة لعدد مستخدمة بشال ازف  ال واألدوات
طفل مع نفسه مع مرايزة ال ضوابط خزصة بتعزملال تتجربة ومتجموية منال بثنزء إتجراءفي دوات والمثيرات األ طفزل ومعاأل

 بمنه وسالمته 
وقد  24/12/2017ولغزية  2017/ 11/  1من ( تجلسة إرشزدية   16من ) رشزدياإل برنزمجال ولقد تاون

 وازن  من  األربعزء( و    واحد تنفه بيز  )األحدال سبوعاأل في تجلستينبسزبيع( متتزلية بواقع  8) رشزدياإل برنزمجال استغرق
يومي   وبعد ال عز ال برنزمجال تي ازنت خزضعة لخطةال ضزبطةال متجمويةال ( دقيقة  مزيدا45واحدة )ال رشزديةاإل تجلسةال

 (2)ملحق ازفة بحثال يلى بطفزل يينة هاتال مفاو بزحث تطبيق مقيزس ال هلك بيزد
 بحث :ال مستخدمة ييال حصائيةال وسائلال 3-6
  مئويةال نسبةال -1
  حسزبيال وسطال -2
  معيزريال نحرافاال -3
  بسيطال رتبزطاال معزمل -4
  مرتبطةال تزئي للعينزتال ختبزراال -5

                                                           

  ب د محمد خضر األسمر   الية التربية البدنية ويلو  الريزضية   تجزمعة الموصل  -  (**)
  ب  د  تجزس  نزيف الرومي   الية التربية البدنية ويلو  الريزضة الريزضية   تجزمعة الموصل  -      
  لحوري   الية التربية ااالسزسية   تجزمعة الموصل ايمزن ب د  يالة سل -      
  ب د  يبد الودود خطزب يمر   الية التربية البدنية ويلو  الريزضة  تجزمعة تاريت  -      
  ا د تجزس  يبزس يلي الية التربية البدنية ويلو  الريزضة  تجزمعة تاريت  -      
  التربية البدنية ويلو  الريزضة تجزمعة الموصل يد يبد الر اق الحسو الية ؤ ا   د م -      
 ا   د ثزمر هنون الحمداني الية التربية األسزسية تجزمعة الموصل -      
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   مستقلةال تزئي للعينزتال ختبزراال -6
 (1993 116 وآخرون  حطب ببو)   ثبزتال _ بروان لتصحيح معزملسيبرمزنمعزدلة  -7
 (2005 79)الدبزغ     نسبيال تغييرال معزدلة -8
 نتائج ومناقشتوا :ال عرض -4
ذات ال ولى توجد يروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات مقياس مفووماأل  فرضيةال عرض ومناقشة نتائج 4-1

 بعدي.ال قياسال ولمصلحة تجريبية ال قبلي والبعدي للمجموعةال قياسيينال يي
 (3جدول )ال

 محسوبة بين متوسط درجاتال تائيةال مئوية للتغير والقيمةال معياري والنسبةال حسابي واالنحرافال وسطال يبين
 ذاتال لمفوومقبلي والبعدي ال قياسينال تجريبية ييال مجموعةال

مئوية ال النسبة بعديال القياس قبلي ال القياس قياسال وحد  المتغير
 للتغير

 قيمة)ت(
  + س  + س محتسبةال

 * 11 5 %571 28 805 5 135 893 6 105 درجة ذاتال مفووم

 09 2= 05 0 >( ومستوى داللة19جدولية عند درجة حرية )ال *قيمة )ت(
 >( ونسبة خطز )19تجدولية يند درتجة حرية)ال من قيمة )ت( ابربمحتسبة ال ت(بن قيمة )( 3تجدول)ال يتبين من

انزلك فروقز هات داللة معنوية بين متوسط %(  واها يعني إن 571 28( وبنسبة تغير بلغت)09 2( والبزلغة )05 0
والهين نفهوا التتجريبية    هات للمتجمويةال بعدي في مقيزس مفاو ال قيزسال قبلي والبعدي ولمصلحةال قيزسينال درتجزت
 ول األ فرضال رشزدي وباها يتحقق صحةاإل برنزمج

نشزطزت ازدفة وبسزليب مستخدمة للرفع  رشزدي مناإل برنزمجال تضمنه ى مزال تطورال بزحث سبب اه ال ويع و
خرين اآل تراي  يلى بامية احترا ال تجمزيي والهي يت  فيهال لعبال وهلك من خالل  طفل ال هات يندال من قيمة مفاو 

رشزدي اإل برنزمجال ين هلك تضمن فضالً  صحيحة ومقبولة اتجتمزييز بطرائق والسمزح للطفل بزلتعبير ين انفعزالته 
طفل ال يلى تدريب تجمزييةال لعزباأل مسزامةين  فضالً تعبير ين نفسه بطريقة سليمة ال طفل قزدرا يلىال نشزطزت تتجعل

 لعب تسزيدال ن برامجأب"( Green .2005)اه يشير   وغيراز والدرامز   دواراأل هات من خالل لعبال زرة توايدايلى م
تجتمزيي والتعبير ين انفعزالته  امز اال تفزيلال  وتنمية قدرته يلىتعزون ال تدرب يلى مازرات اتجتمزيية مثلال طفل يلىال

نفعزلي ممز يخفض من شعور  بزلتوتر اال فرصة للتنفيسال قرار امز يتيح للطفلال مشاالت واتخزهال تسزيد يلى حل
  (Green.2005.85)والقلق"

 يتجزبي نحواال شعورال سلبي وت ايدال شعورال زقصبزللعب ودور  في تن رشزداإل باميةيلى ( "2007)شحزته  ادؤ وي
 من خالل ألنه  توافقز  باثرفرد  ىال طفل يتحولال نأب وبادت رشزديةاإل تجلسزتال من خالل خريناآل هات ونحوال
نفعزالت اال للتعبير ين واسعزً  تجلسزت متجزالً ال تلقزئية امز تمثل تلك باثرقيود وياون ال يتحرر من رشزديةاإل تجلسزتال

 ( 75  2007هات")شحزته   ال وتحقيق مشزيرال خبرات للتعبير ينال عالقزت ووصفال ولالاتشزف
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 يي ذاتال مفوومثانية توجد يروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات ال فرضيةال عرض ومناقشة نتائج 4-2
 بعدي.ال قياسال ولمصلحة ضابطة ال قبلي والبعدي للمجموعةال قياسيينال

 (4جدول )ال
 محسوبة بين متوسط درجاتال تائيةال مئوية للتغير والقيمةال معياري والنسبةال حسابي واالنحرافال وسطال يبين

 ذاتال لمفوومقبلي والبعدي ال قياسينال ضابطة ييال مجموعةال
 النسبة بعديال القياس قبلي ال القياس قياسال وحد  المتغير

 مئوية للتغيرال
 قيمة)ت(

  + س  + س محتسبةال

 * 60 5 % 59 13 160 4 117 052 5 103 درجة ذاتال مفووم

 09 2= 05 0 >( ومستوى داللة19جدولية عند درجة حرية )ال *قيمة )ت(
 >( ونسبة خطز )19يند درتجة حرية) تجدوليةال ابر من قيمة )ت(بمحتسبة ال ت(بن قيمة )( 4تجدول)ال يتبين من

هات داللة معنوية بين متوسط  %(  واها يعني إن انزلك فروقزً 59 13( وبنسبة تغير بلغت)09 2( والبزلغة )05 0
 ضزبطة وباها يتحقق صحةال للمتجموية هاتال مفاو بعدي في مقيزس ال قيزسال قبلي والبعدي ولمصلحةال قيزسينال درتجزت

 ثزني ال فرضال
طفزل بشيزء األ تعمل يلى تعلي  متعددة من برامج تعليمية مدرسةال تقدمه ى مزال تطورال بزحث سبب اهاال ويع و

عديد من ال ين ااتسزبا  فضالً   يومية للطفل ال تي يقومون باز تاون يلى صلة بزلخبراتال هات معنى وفزئدة فزألنشطة
 للتأثرقزبلية  باثرطفولة ياون ال في مرحلة نسزناإل بن" (1995الرشيدي يشير) هإهات ال شخصية ومناز مفاو ال ماونزت
  والمز ئية بشال يز  والمدرسية بشال خزصبيال عواملال واالستاواء بفعل لإليحزءقزبلية  باثروشخصيته تاون  بزآلخرين
 مرحلةال طفولة ايال فزن مرحلة افي تغيير  له خريناآل تغيير في هاته وقلت فرصةال  اد قدرته يلى نسزناإل  اد يمر

 (62   1995هات")الرشيدي  ال تغيير فيال إلحداث نسباأل
 
 بين ذاتال مفووم ات داللة معنوية بين متوسط درجاتثالثة توجد يروق ذال فرضيةال عرض ومناقشة نتائج 4-3

 تجريبيةال مجموعةال ولمصلحة تجريبية والضابطة ال مجموعتينال
 (5جدول )ال

تجريبية ال مجموعتينال محسوبة بين متوسط درجاتال تائيةال معياري والقيمةال حسابي واالنحرافال وسطال يبين
 ذاتال لمفووم بعديال قياسال والضابطة يي

 محتسبةال قيمة)ت( ضزبطةال المتجموية تتجريبيةال المتجموية قيزسال وحدة المتغير

 ع+ س ع+ س
 * 68 6 160 4 117 805 5 135 درتجة هاتال مفاو 
  02 2= 05 0 >( ومستوى داللة38جدولية عند درجة حرية )ال *قيمة )ت(

( ونسبة 38تجدولية يند درتجة حرية)ال محتسبة اابر من قيمة )ت(ال ت(بن قيمة )( 5تجدول)ال يتبين من
تتجريبية ال متجمويتينال ( واها يعني بن انزلك فروقز هات داللة معنوية بين متوسط درتجزت02 2( والبزلغة )05 0>خطز)
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 ثزلث ال فرضال تتجريبية وباها تتحقق صحةال متجمويةال ولمصلحة هاتال لمفاو بعدي ال قيزسال والضزبطة في
يلى قزئ  ال رشزدياإل تتجريبية تأثرت بدرتجة واضحة بزلبرنزمجال متجمويةال نألنتيتجة ال بزحث اه ال ويع و

 فضالً   نتيتجة ال في اه  زً واضح اً محدد بثر ال تعزوني واللعبالو   تجمزيي ال لعبال حيث ازن  رشزد بزللعب اإل استراتيتجيزت
تبزيا اإل برنزمجال تتجريبية بفعزلية فيال متجمويةال ين هلك ازنت مشزراة بطفزل  تعميمزت واإلرشزدات وبداءال رشزدي وا 

هات ازن ال في حين بن مستوى مفاو   هاتال برنزمج ازن له بثر واضح في تنمية مفاو ال تي يتضمنازال واتجبزتال
 ن استخدا أب"( 2013العلي وغيث   يشير ) إه   رشزدي يليا اإل زمجبرنال تتجريبية قبل تطبيقال متجمويةال منخفضز يند

 نضجال تي يمان من خاللاز تحقيقال مامةال سزليباأل بحدبوصفه لعب ال وفق إستراتيتجيةيلى نفسي ال رشزداإل
 للطفل واالت اننفعزلي اال تجزنبال امز يسزيد يلى تطوير  طفل والتفزيل معازال والمسزيدة في ااتشزف بيئة  تجتمزيياال
 مشاالتال ومسزيدتا  يلى حل  توتر والقلق واالضطرابزت والابت والحرمزن ال وتخليصه من بعض حزالت  نفسي له ال
 يبداد )ؤ   وي(410  2013علي وغيث النفسي")ال توافقال تي يمرون باز ممز يسا  في تحقيقال نمزئيةال
 متعددة تحزاي تلك ادواريمزرس  بنطفل يلى ال لعب يسزيدال إستراتيتجيةوفق يلى  رشزداإل ن استخدا أب("1993ستزر ال
يقو  بزدوار  بنمتوقع لال شخص ال من بنإه ممز يسمح له ب يزدة فامه لهاته لشال واقعي     عزدية ال حيزةال في دواراأل
الطفل  فرد والمز تعل ال وي ويدي نه بن يقأدوار من شاأل ولعب دواراأل هات واه ال متجتمع من خاللاز ينشز صراع بينال في
 (44  1993ستزر ال )يبدابر في تحقيق مفاو  هاته"األ ثراأل دوار ازن لهاأل م يد منال لعب
 ستنتاجات والتوصيات:اال -5
 ستنتاجات:اال 5-1
 قبلي والبعدي ألطفزلال قيزسينال مقزرنة بينال هات يندال في تنمية مفاو  مقترح تطوراً ال نفسيال رشزدياإل برنزمجال   حقق1
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 (1الملحق )
 ذاتال مقياس مفووم

 رحيمال رحمنال هللا بسم
 م / استبيان

 محترمال ……………………………………………فاضل ال األستاذ
هات لدى ال رشزد بزللعب في تنمية مفاو اإل استخدا  إستراتيتجيةبإتجراء دراسة للتعرف يلى اثر  ثبزحال يقو 

 بزحث استخدا  مقيزس لقيزس اهاال بحث   تطلب منال   ومن اتجل تحقيق ادف ( سنة12-11مدرسة بعمر)ال بطفزل
 (2013)الانزئي معد من قبل ال مقيزسال متجزل   ت  استخدا ال سزبقة فيال واألدبيزتدراسزت ال طالع يلىاال ثر   وبعداأل

ها إمشورة والربي فيمز ال بزحثال معاودة واطاليا    يرتجوال ولخبراتا  هاتال مفاو تي تمثل ال فقراتال والهي يض  يددًا من
ضزفة مزال ثر بو تحتزجاأل ازنت صزلحة ب  غير صزلحة لقيزس بزحث لال فقرة ال وقد حددترونه منزسبًز    ى تعديل وا 

 مفحوص اختيزر إتجزبة واحدة فقط من اه ال حيث يتعين يلى تزلي )نع   بحيزنز  ال(ال ثالثيال ترتيبال ثالث إتجزبزت حسب
  )بحيزنز(  تجزبةاإل في حزلةدرتجتين ( 2موتجبة و)ال فقراتال تجزبة )بنع ( يلىاإل ( درتجزت بحزلة3تجزبزت مع تخصيص )اإل

 سلبية ال فقراتال ويعاس اها في حزلة )ال( بـ تجزبة اإل في حزلةدرتجة ( 1مفحوص يلى)ال ويحصل
 

 شكر والتقديرال مع جزيل
 

 
 
 

 الباحث
 مراد ال د. نبراس يونس محمد

 تربية للبناتال كلية
 رياضةال بدنية وعلومال تربيةال قسم
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 بياناتال ذاتال مقياس مفووم
  صف.............ال عمر/............ال /....................االسم 

 أنثى....... الجنس: ذكر ..........
 .عبارات والجابة عليوا بصدق ودون ترددال ذات أرجو منكم قراء ال ييما يلي عبارات لقياس مفووم

 م الفقرات نعم أحيانا ال

 1 اشعر بالسعادة مع زمالئي   

 2 من نفسي  واثق   

 3 عيوني جميلة   

 4 زوار والضيوفال اكره   

 5 من زمالئي أغار   

 6 لوني يعجبني   

 7 أصدقائيمع  أتخاصم   

 8 مزعجة في نومي أحالم أرى   

 9 اتعب من نومي   

 10 لعا األ مشاركة فيال ابتعد عن   

 11 اغضب بسرعة   

 12 شعري جميل   

 13 زمالئينني مهم بين بأ أحس   

 14 اكره نفسي    

 15 جسمي ضعيف   

 16 مدرسينال عالقتي جيدة مع   

 17 بدون سبب أوابكي بسبب    

 18 طولي يعجبني   

 19 يكرهونني اآلخرين   

 20 مرتاح لمستقبلي   

 21 مريض في جسمي بأننياشعر    

 22 الناس يلومونني كثيرا   

 23 ناسال استمتع كثيرا بالحديث مع   

 24 جسمي يعجبني   

 25 اقل منهم بأننيناس ال يظن   

 26 اشعر بالم في صدري   

 27 اخجل من شكلي   

 28 ناسال تحدث معال أحب   

 29 استمتع في وقتي    

 30 رياضةال أحب   

 31 زمالئي يحترمونني   

 32 اشعر بالخوف   

 33 وجهي متشوه   

 34 لعب وحديال أحب   

 35 اشعر بالخجل   

 36 عما األ مقدرة على انجازال لدي   

 37 زمالئي يبتعدون عني   

 38 اشعر بالملل كثيرا   

 39 اتعب بسرعة   

 40 كثيرون أصدقاءعندي    
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 41 ضعيف بأنني أحس   

 42 اهتم بنظافة جسمي   

 43 زمالئي يضحكون علي   

 44 مني أحسن خريناآل نأب أحس   

 45 حركتي بطيئة   

 46 ناسال من معاملة أعاني   

 47 كثيرة أشياءافعل  أناستطيع    

 48 مني  أجملزمالئي    

 49 خريناآل اسب واشتم   

 50 اشعر بالراحة في حياتي    

 51 اشعر بوجع في جسمي   

 52 خريناآل مساعدة أحب   

 53 اشعر بالسعادة   

 54 ابتسامتي جميلة   

 55 اكذ  على زمالئي   

 56 اشعر بالحزن   

 57 مدرسةال أنشطةمشاركة في ال أحب   

 58 عطف والحنانال كثير منال اتلقى   

 
 
 

(2ملحق)  

 ولىاأل  الجلسة
 لفة(األ  جليد وبناءال )كسر

 1/11/2017تاريخ:ال ربعاء                                                        األ  اليوم:
 دقيقة 45جلسة:ال مدرسة                                                مد ال المكان: ساحة

   عامال الودف
 بعض ال متجموية بعضا ال متجموية وبين بيضزءال مرشد وبيضزءال لفة بيناأل بنزء -

 فرعية:ال األهداف
 متجموية ال مرشد وبيضزءال تعزرف بينال -1
 بعض ال متجموية بعضا ال بين بيضزء تعزرفال -2
 طفزل األ لفة بيناأل بنزء -3
 تنفس بشال صحيح ال طفزل يلىاأل تدريب -4

 :لعبة:هل تح  جاركال اسم -
 تنفيذ:ال خطوات

مستطزع ث  يدلون بأيديا  ويحددون بمزانا  ال طفزل بزأليدي ويشالون دائرة بعد ان يمدوا بهريا  بزلقدراأل يتمزسك
دائرة   ويسأل احد رفزقه ال تحب تجزرك فإها ال قزئد يلى مال داخلال دائرة   يمشيال لعبة وسطال ويقف قزئدبزلطبشور   
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 قزئد يلى اهاال ى بن يقول احدا  )اال( ويندئه يلقىال سؤال يلى طفل بخرال قزئد سير  والقي نفسال بتجزب اها نع  تزبع
معنيين بن يتبزدلوا ال طفزلاأل فالن ين يميني وفالن ين يسزري ويلىتزلي )واي تجزر ترغب( فيقول مثال ال سؤالال خيراأل

 مرغوب فيامز   ال تجزرين غيرال تجزر اوال بمزانا  مع
 :الحمام الطائر لعبة :ال اسم -

مدرس حرازت يصفور ال وسط يقلدال مدرس فيال طفزل دائرة دون بن يتمزساوا بزأليدي ويقف احدا   األ يشال
 يندمز يهار اس  يصفور اال طفزل ان يقلدو األ ويهار يند ال قف ة اس  حيوان مز   ويتجب يلى يطير بزلقف  في موضعه

 قزدمة   ال دورةال لعب حتىال فقط والهي يخطأ يبعدونه ين
 :متوحشة ال لخيولا لعبة:ال اسم -

 تجدران لتمثلال إحدىمدرس بربعة بطفزل ليقوموا بدور )شرائط ملونة(   ترس  بربعة مربعزت بزلقرب من ال ينتخب
 اهب والقف  مثلال ملعب بإتجراء قف ةال طفزل يلى ارضاأل صطبل   ويخصص اصطبل واحد لال مروض   تنتشر بقيةاال
 هين يراضون نحوا  انز وانزك محزولين مساا   إها نتجح احدا  فيال مروضينال متوحشة محزولين بهلك تتجنبال خيلال
هي او يبزرة ين ال صطبلاال ىال لتجز  )شريط ملون( برقبته ويقود ال بوضعمروض ال قبض يلى حصزن )طفل( يقو ال

صطبل يقو  اال مقبوض يليه فيال حصزنال مروضال حزئط   بعد بن يضعال طبزشير مرسو  بزلقرب من ال مربع من
 لعبة يقو ال وقوف   يند انتازءال مدرس اشزرةال وااها يستمرون بزللعب حتى يعطي…  بمحزولة بخرى لمسك واحد آخر 

 حيوانزت )األطفزل(   ال هي نتجح في مسك اابر يدد ممان منال سيرة ليتجدوا من اواأل خيلال مروضون بعدال
 دوار فيمز بينا  األ ضحك والمرح وتبزدلواال متجموية بزللعب متحمسين وسط بتجواء منال بدا بطفزل -
تي ال حزالتال تعزمل مع تجميعال ل متمي  امز ت عمل بشاال طفزل إلظازراأل تنزفس بينال بزحث يلى بث روحال يمل -

 حدثت بشال ايتجزبي 
حديث ال طفزل ث  بتزح لألطفزل فرصة للتعبير يمز يريدون قوله واندمج معا  فياأل بزحث بشار تجميعال بعداز قز  -

ومحزوال متمي ة متحسسز توتجازتا  ونفسيتا  ال رائع ومشزراتهال تحدث مع ال يضو وتشتجيعه يلى بداء ال محزوال
 تواصل معا  ال فاما  لتحسين

طفزل بزن يشالون حلقة دائرية وان يغمضوا بيينا  وان يتخيلو بزن تجميع األ بزحث منال لعزب طلباأل بعد نازية -
نا  متمزساون مع بعضا ال بيضزء  اتزف ثالثز بزلعبزرةال بزحثال بعض   وطلب منا ال متجموية يشالون سلسة وا 

 وسندافع ين بلدنز(  تزلية) نحن متمزساون ال
 تدري  استرخائي: -

بزحث ال حزتج   حيث قزلال حتجزبال صحيحة ين طريقال تنفسال طفزل يلى يمليةاأل بزحث يلى تدريبال قز 
صحيحة والتي لاز فوائد يديدة للتجس  وسوف تشعرون فياز بزلراحة ال تنفسال لألطفزل بأنه سوف يقو  بتعليما  يملية

اواء ال موتجود بداخله بعد هلك سأسحبال اواءال تنفس حيث سأفرغ بطني من تجميعال إمزما  بعمليةواالستمتزع وسوف بقو  
خزرج   ث  سأحتفظ به في بطني وبينمز إنز محتفظ بزلاواء في ال ىال نف مع دفع معدتياأل ربعة مناأل ىال واحدال بزلعد من

يلى تنظيف ال خلية من خاليز تجسمي ث  بعد بربعة اواء يتتجول قي تجميع بتج اء تجسمي ويعمل ال بطني سأتخيل ايف بن
اواء ال داخل  متخيال بزن اهاال ىال معدةال اواء من انفي بادوء واأنني بريد اطفي شمعة مع دفعال ثواني سأقو  بإخراج

 تجيدة في تجسمي ال شيزء غيراأل يخرج معه تجميع
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خراجصحيحة ال تنفسال طفزل يلى يمليةاأل بزحث بتدريبال بعداز قز  اواء بصورة صحيحة ال وطريقة إدخزل وا 
 طفزل بتطبيقاأل تطبيق بشال تجمزيي واستمرال طفزل بدءاأل بزحث للتمرين مرتين  ث  طلب منال وهلك من خالل تطبيق

 سزبقة ال خطواتال تمرين حسبال
به متجيبز  از شعرو تمرين ومال ين شعورا  نحو فرصة لألطفزل للتعبيرال بزحثال تمرين بتزحال نتازء مناال وبعد

 لسةتجال يلى تسزوالتا  ومالحظزتا  ث  إنازء
 (3ملحق)

 رشاديال  برنامجال ملخص جلسات
 عنوان الجلسة

 جلسةال
 األدوات والتمارين األلعا  فرعيةال األهداف عامال الودف اليوم والتاريخ

 إهابة ا
تجليد ال

 وبنزء
 لفةاال

 بين
 طفزلاأل

 االريعزء
1/11/2017 

 بينلفة اآل بنزء
 مرشد وبيضزءال
 متجموية وبينال
يضزء األ

 بنفسا 

مرشد ال تعزرف بينال -1
 متجمويةال وبيضزء

 بيضزءالتعزرف بين -2
 بعضال متجموية بعضا ال
يلى  طفزلاأل تدريب-3

 تنفس ال يملية

 ال تحب تجزرك-
 الحمز  الطزئر -
 متوحشةال الخيولا-
 تدريب استرخزئي -

– بلوان-بوراق
 طبزشير-بقال 

 تفريغ 2
 مشزيرال

 األحد
5/11/2017 

 مشزيرال إ الة
 سلبية يندال
 طفزلاأل

ين  طفزلاأل تحدث -1
 سلبيةال مشزيرا 

ين  طفزلاأل تحدث -2
 يتجزبيةاال مشزيرا 

 سلبيةال مشزيرال إ الة -3
 سترخزءاال تدريب يلىال -4

 لمسال تتزبع-
 رقز األ لعبة -
 السبزحة في-

 الغيو 
 تدريب استرخزئي -

 -ارات ملونة
تجاز  مابر 

صور -للصوت
بطزقزت -بطفزل
 ملونة

التعبير  3
 ين

 نفعزالتاال

 االريعزء
8/11/2017 

 قدرة فيال تنمية
 تعبير ينال
 مشزيرال

 نفعزالتاال تعبير ينال -1
 سلبية ال
 نفعزالتاال تعبير ينال -2
 يتجزبية اال
 تدريب يلى ضبطال -3
 نفعزالتاال

 بزلونزت-
 نفعزالتاال
التعريف -

 بزلتصفيق
 صيزدال لعبة-

 المزار
تدريب ال -

 بزالسترخزء

-برقز -بزلونزت
-صفزرة-بوراق
 بلوان

الويي  4
 بتجوانب

قوة ال
 والضعف

 األحد
12/11/2017 

 طفزلاأل تقبل
ضعف ال بتجوانب
 لديا 

 طفل لهاتهال تقبل-1
 طفل لغير ال تقبل-2
 طفل مازرةال إاسزب-3
 تطويرال

  ميلال لعبة اوتجد-
لعبة من او  -

  االفضل
 تمثيلال لعبة-

-ارات صغيرة
 بايزس-بزلونزت
-فزصوليز
 صفزرة
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 التقدير 5
هاتي ال

 للتجس  

 األربعزء
15/11/2017 

 تقديرال تنمية
 هاتي للتجس ال

حسنة في ال تجوانبال يدرك-1
 تجسمه

 يشعر بزلرضز تتجز  تجسمه-2

طويل لعبة -
 وقصير

 رايي والغن ال لعبة-
 رانباأل سبزق-

-ارات
 -بزلونزت
 صفزرة

 التقدير 6
هاتي ال

 للتجس 

 األحد
19/11/2017 

 تقديرال تنمية
 هاتي للتجس ال

 ويي بزلتجس ال تنمية -1
 قوة بزلتجس ال تجوانب بدراك-2

 احفضازلعبة -
 يزليز
 يمىاأل لعبة-
 مزارال
 قطةال لعبة-
 مساينةال

-ارات
 -بزلونزت
 صفزرة

 التفاير 7
 يتجزبياال

 األربعزء
22/11/2017 

 طفزلاأل تدريب
يلى بنزء مفاو  

 هات ايتجزبي

 طفل بينال يفرق بن -1
 يتجزبي والتفايراال تفايرال
 سلبيال
يلى  طفزلاأل يتدرب-2

 يتجزبيةاال المزتال استعمزل
 يلى طفزلاأل تراي -3
 يتجزبيةاال مشزيرال

 االارا  لعبة بنزء-
 لعبة تفريغ -
 ازسال
 تدريب استرخزئي-
تمرين الحديث  -

 الهاتي

ازس -ماعبزت
ميز  -مزء

-بقال -ملونة
قصزصزت 

 ورقية

 تقدير 8
 هاتال

 األحد
26/11/2017 

 تنمية تقدير
 هات يندال
 طفزلاأل

 طفل انتجز اتهال يقدر بن-1
 طفل بهاتهال يومن بن-2
 قدرة يلى تتجزو ال تنمية-3
 حبزطاإل

 لعبة تمثيل-
 دواراأل
 صزمتةال اللعبة-
 حديثال نمرين-
 هاتيال

-رس ال بقال 
-خط بقال 
-منوية بلوان

 صفزرة 

 األربعزء السعزدة 9
29/11/2017 

 مشزيرال بنزء
 يتجزبيةاال

 مشزيرال يتدرب يلى بنزء-1
 يتجزبيةاال
 يتجزبيةاال يدرك مشزير  -2
 تخلص منال يتدرب يلى -3
 سلبيةال مشزيرال

 لعبة شتجرة-
 مشزيرال
 منشزرال لعبة-
 تمرين تنمية-
 يتجزبيةاال مشزيرال
 استرخزء تجلسة-

-بقال -بلوان
-شتجرة ورقية

 منزشير ورقية

 اشف 10
 هاتال

 األحد
3/12/2017 

 طفزلاأل حث
تحدث ين ال ين

 داخليال يزلما 

 تجتمزيياال تفزيلال تنمية -1
 هاتال تعبير ينال تنمية -2
 داخليةال مواتجاةال تنمية-3

 الرايي والهئب-1
 الثعلب والدتجزتجة-2
 واسودابيض -3

-بقال -بوراق
 بزلونزت-صفزرة

11 
 
 

الثقة 
 بزلنفس

 األربعزء
6/12/2017 

ثقة ال تنمية
 بزلنفس 

شعور بزلثقة ال تنمية -1
 بزلنفس

تعبير ال قدرة فيال تنمية-2

 لعبة سوق-
 خضرواتال
 شزيةاإل لعبة-

-بقال – بوراق
 -بزلونزت
 صفزرة-منزديل
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 مزارال األيمى- ين هاته

 التقدير 12
هاتي ال

 للتجس 

 األحد
10/12/2017 

 تقديرال تنمية
 هاتي للتجس ال

حسنة في ال تجوانبال يدرك-1
 تجسمه

 قوة فيال تجوانب بدراك-2
 تجس ال

 تجس ال لعبة-
 مفاكال
 ارس  نفسي-
 تمرين استرخزئي -
 

قطع -بوراق
 ورقية لتجس 

-نسزناإل
الصق شمعي 

 بقال -بلوان–
 مشزير 13

 ختجلال
 األربعزء

13/12/2017 
السيطرة يلى 

 ختجلال مشزير
 ختجلال تتجزو  مشزير-1
مودية ال مشزيرال تويية-2

 للختجل

 دميةال لعبة-
 حايمةال
 القط والفزر-
 تمرين استرخزئي -

قصزصزت -
-بقال -ورقية

ارات -بصبزغ
 ملونة

مازرات  14
 ةاتجتمزيي

 األحد
17/12/2017 

طفل ال تقبل
 واآلخرينلهاته 

 طفل لهاتهال تحسين -1
 طفل يلىال تحسين نظرة -2
 خريناآل

 لعبة محطة-
 هايةاإل
 تعزل معي لعبة-
 خيلال لعبة-
 متوحشةال

شرائط -بقال 
-صفزرة-ملونة

 بزلونزت

مازرات  15
 اتجتمزيية

 األربعزء
20/12/2017 

 تحسين مازرة
 تواصلال
 تجتمزيياال

ين  طفزلاأل تدريب -1
 تواصلال زراتما
 في طفزلاأل تدريب-2
 حديث ين مشزيرا ال

مدرس ال لعبة-
 واألطفزل

 ستغمزيةاال لعبة-
 تمرين استرخزئي -

-اراسي-بقال 
 بزلونزت-صفزرة

 مازرة 16
 تخطيطال

 األحد
14/12/2017 

 طفزلاأل تدريب
 يلى مازرة

 تخطيط ووضعال
 ادافاأل

 تخطيطال تنمية مازرة -1
 تنمية مازرة تحديد-2
 ادافاأل
 إلنازء طفزلاأل تايئة-3
 رشزدياإل برنزمجال

 مرورال شزرة لعبة-
 بيع والشراءال لعبة-
 اراتال تجمع لعبة-

–منزديل 
-بزلونزت
-بوراق-بقال 
 صفزرة

 


