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داءــــــــــــــإه

ةر ــــي صغیـــى من ربیانــــــإل

اـــــــاني بدعائهمــــى من دفعـــــــإل

د اهللاـــــــا بعـــاهمـــــب رضــــش لكســـى من أعیــــإل

اتيــــــــریك حیــــي وشــــــق دربـــــى رفیــــإل

اليــــــى آمـــــري وملتقــــــى بهجة عمـــــإل

ةــي التعلیمیـــواصلة مسیرتـــــي في مــــانوا نعم المشجعین لـــــــى من كــــــــإل

ة ــــائحه المخلصــــــاعره ونصــــــاضني بمشـــــى كل من أفـــــإل

عائشة فطناسي
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الشكر أوال وآخرا هللا رب العالمین

هذا كله لم یكن لیتحقق إال بفضلهإلتمام هذا البحث والحمد هللا عز وجل الذي وفقني 

" المشرف على هذه المذكرة، الذي نبیل منانيأتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذ الدكتور "
تعلمت منه الكثیر، فكانت لتوجیهاته ونصائحه وآرائه السدیدة أكبر األثر في إعداد هذه 

الرسالة.

الفضل، واعترافا بالجمیل ألهل الجمیل أتقدم بالشكر ووفاءا وامتنانا بالفضل ألهل 
الجزیل لكل من أثراني بعلمه وفكره، وٕالى كل من وقف بجواري معلما وناصحا ومرشدا.

كما أقدم جزیل الشكر والتقدیر إلى والدي وأهلي وزوجي الذین كانوا لي نعم السند في 
مسیرتي الدراسیة.

ي مساعدة مهما كانت صغیرة...وكل الشكر والتقدیر إلى كل من قدم ل

أرجو من اهللا أن یوفقكم جمیعا، وان ییسر لهم سبل الخیر والفالح في الدنیا واآلخرة، 
عني خیر الجزاء.وأن یجازیهم 

عائشة فطناسي 
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مقدمة اشكالیة:)1
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا في حیاة اإلنسان، كما وضح 
علماء النفس، فمرحلة الطفولة هي مرحلة تكوینیة للفرد یتم فیها نموه الجسمي والعقلي 

واالجتماعي وتؤثر هذه المرحلة تأثیرا عمیقا في حیاة الشخص المستقبلة في واالنفعالي 
مراهقته ورشده وشیخوخته.

فالطفل یولد مزودا باستعدادات جسمیة وانفعالیة ونفسیة، وسرعان ما یبدأ التفاعل مع 
محیطه العائلي ویستجیب للمثیرات من حوله، وبتزاید نمو الطفل تزداد مجاالت اتصاله مع 

في المراحل األولى إلى دعم األفراد المحیطین به، فمن خالل یحتاجكما.اد أسرتهأفر 
التعامل واللعب معهم ینمو  بشكل سوي، وخاصة إذا وفرنا له الجو المالئم للعب، واأللعاب 

العالقة بین الطفل واللعب عالقة وثیقة جدًا، فاللعب هو حب الطفل ومالذه المختلفة، ف
سعد لحظات حیاته تلك التي یقضیها مع لعبته، یحادثها ویحكي لها، یشكو وعالمه وحیاته، وأ

لها، یضربها، یبعثرها یفكها ویعید تركیبها، یتخیلها أشخاصًا أمامه ومعه، واألطفال یلعبون 
عندما ال یكون هناك شيء آخر ینشغلون به، أي عندما یكون األطفال مرتاحین جسمیًا 

، وقد ثر من مجرد ترویح، بل هو عملیة مهمة تساهم في النموونفسیًا، فاللعب ال شك أنه أك
یبدأ في تعلم أنماط سلوكیة ، فمن خالله"جان بیاجیهاهتم العدید العلماء بهذا الجانب أمثال "

تساعده على النمو الجسمي والعقلي والنفسي، ویكتسب بذلك الطفل مختلف الطرق والخبرات 
بنسبة هذا التفاعل واللعبساهم كما ی، وأثناء اللعبمن خالل تفاعله مع البیئة المحیطة به

للفرد، فكل المواقف كبیرة في تنمیة ذكاء الطفل، فالذكاء یعتبر محصلة الخبرات التعلیمیة
كلما كانت لذلكالتي نالحظ فیها الذكاء أو نقیسه تتطلب استجابات معینة من الفرد، و 

فرصته أكبر لتعلم واكتساب خبرات واستجابات جدیدة، وبذلك فان الذكاء قابل للتغیر نتیجة 
ى الفهم القدرة عل"یعرف الذكاء على أنه :" Binet"بینیه  للتفاعل مع البیئة، فالعالم 

)189ص2000(فؤاد البهى السید". واالبتكار والتوجیه الهادف للسلوك والنقد الذاتي
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فهي ترى أن الذكاء " Florance Good Enough"فلورانس جودانف أما العالمة
(ناصر الدین أبو حامد". القدرة عن االفادة من الخبرة للتوافق مع المواقف الجدیدة"هو :

)10ص2007
ونالحظ مؤخرا أن األولیاء واألسر أصبحوا یودعون أوالدهم في الروضة، وذلك لظروف

تشغلهم كالعمل، أو لتعلیم الطفل، وأغلب ریاض األطفال یعتمدون على برامج لعب، ألن 
تهدفبیولوجیةضرورةباللعبالتعلماللعب أحسن طریقة لتعلیم الطفل في هذه المرحلة، ف

خاللهمنالطفلیتعلمداخلياختیاريطوعيسلوكأنهكماالطفل،شخصیةونموالى بناء
یبني عظیممجهودالروضةلطفلاللعبأنحیثالبیئة،معالتكیفوحسنالمعرفة
یكونلعبهأثناءالطفلألنواالبتكار،بالتعاونالعقولیبنيكماالعضالتویشغلاالجسام

اللعب"كلههذاعنفضال،لعبهاثناءتواجههالتيالمشاكلحلعلىقادرامتیقظاً عقله
الذيمراأل،محاباةاوریاءدونالعمیقةمشاعرهعنیعبرانعلىقادراالطفلیجعل
الطفل على بهیعتادالتياالولیةالطرقأحدانهكما،الطبیعيونموهتكیفهعلىیساعد

).122ص1976(انطونیوس"مواجهة مواقف الحیاة
ومن المعروف أن اللعب یتعدد و یختلف من نوع إلى آخر فهناك اللعب التلقائي الحر 
وهناك اللعب االیهامي أو التخیلي وهناك اللعب االنشائي التركیبي...الخ؛ ومن بین هذه 
األنواع "اللعب التركیبي أو االنشائي" وهذا األخیر له أثر بالغ األهمیة على األطفال عموما 

ولهذه األلعاب دور كبیر في تنمیة الذكاء وكذا المهارة ي الفكریة والجسمیة، من كل النواح
توضیح أثر األلعاب التركیبیة في تنمیة سنحاولههذدراستناوفي،الیدویة عند طفل الروضة

التالي:طرح التساؤلوذلك من خالل ،طفل الروضةلدىوالذكاءالمهارة الیدویة
طفل لدىوالذكاءفي تنمیة المهارة الیدویةهل تساهم األلعاب التركیبیة

الروضة؟
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فرضیات الدراسة:)2
الفرضیة الرئیسیة:)2-1

.الروضةطفللدىوالذكاءالمهارة الیدویةتنمیةتساهم األلعاب التركیبیة في 
الفرضیات الجزئیة:)2-2

.تساهم األلعاب التركیبیة في تنمیة ذكاء الطفل
 الطفل للرسم.تساعد األلعاب التركیبیة على اتقان

دوافع اختیار الموضوع:)3
من بین دوافـع اختیارنـا لموضـوع الدراسـة الـدافع الـذاتي والمتمثـل فـي الرغبـة فـي التعـرف 

أســالیب التعامــل معهــم، والطــرق والتعامــل عــن قــرب مــع فئــة أطفــال الروضــة، والتعــرف علــى 
التي یتبعونها في تعلیم وتنمیة قدرات األطفال. 

لعـاب ما تنطوي علیـه هـذه األو موضوع األلعاب التركیبیة هو أن الدافع الموضوعي و اأم
ةحاولـوكـذلك م،خاصـة المهـارة الیدویـةیجابي في تنمیة مهارات الطفـلها االأثر من دور هام و 

تغییــر فكــرة الوالــدین عــن اللعــب عمومــا حیــث أنهــم یــرون أن اللعــب لــیس مهــم للطفــل و هــو 
خاصــة ؛ و لــذلك ارتأینــا تغییــر هــذا المفهــوم الخــاطئ عنــد الوالــدینعبــارة عــن مضــیعة للوقــت

فــي خصوصــا؛ كمــا أردنــا ابــراز الــدور الهــام للعــب عمومــا و لأللعــاب التركیبیــة والنــاس عمومــا
تنمیة مهارات الطفل.

أهمیة الدراسة:)4
تتمثل أهمیة الموضـوع فـي أن اللعـب یـدخل الخصـوبة والتنـوع فـي حیـاة الطفـل، كمـا أنـه 
یعلم الطفل أشـیاء جدیـدة عـن نفسـه و عـن العـالم المحـیط بـه، باإلضـافة إلـى أنـه یجـذب انتبـاه 

و كــذلك یعطــي اللعــب للطفــل فرصــة الســتخدام حواســه وعقلــه؛ و ،الطفــل و یشــوقه الــى الــتعلم
كمــا أن اللعــب یعمــل علــى لحــل المشــكالت،ةعلــى التركیــز واســتخدام طــرق جدیــدزیــادة قدرتــه
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كما أن للعب أهمیة كبیرة كونه وسـیلة للتنفـیس وتخفیـف التـوتر .المختلفةطفلتنمیة مهارات ال
الناتج عن الفشل في تحقیق الرغبات. 

أهداف الدراسة:)5
المهـارة الیدویـة أثر التعلم باللعب (االلعاب التركیبیة) فـي تنمیـةإبرازالى الدراسةهدف ت

ة الطفــلتكــوین شخصــیفــياللعــبدوروكــذا الكشــف عــنوتنمیــة ذكائــه،لــدى طفــل الروضــة،
، ســـواء تعلـــق األمـــر بـــتعلم اللغـــة العقلیـــة والجســـمیةوتنشـــئته االجتماعیـــة، وفـــي ارتقـــاء قدراتـــه

واكتسابها، أو بالقدرة على تقمص األدوار االجتماعیـة، أو غیـر ذلـك مـن النـواحي الجسـمیة أو 
ســــتقبل، قــــادرا علــــى تحمــــل االنفعالیــــة أو العقلیــــة أو االجتماعیــــة، ممــــا یهیئــــه لیكــــون رجــــل الم
.المسئولیة والدفاع عنها، باعتبار طفل الیوم رجل أو امرأة المستقبل

تحدید مصطلحات الدراسة:)6
 ائى ولكـن لـم یلتحـق بعـد بالصـف األول اإلبتـديالطفـل الـذهـوطفـل الروضـة: تعریف

.، ویلتحق بالروضةعلى مشارف اإللتحاق به
 :ال الیدویة هي القدرة على استخدام الیدین بشكل فعالمهارة تعریف المهارة الیدویة

، ونستدل علیه في دراستنا من خالل الرسم.مهمة أو عملیة محددةفي تنفیذ 
هــو نشــاط یؤدیــه األطفــال مــن أجــل تحقیــق المتعــة و التســلیة و تفریــغ تعریــف اللعــب :

لــه و،طاقــة حركیــة و جســمیة و نفســیة. وهــو ســلوك یقــوم بــه الفــرد دون هــدف مســبق
أهمیتــه النفســیة فــي تعلــیم و تــدریب و تأهیــل و تشــخیص الطفــل و فهمــه و ادراكــه لمــا 

حوله و تنمیة شخصیته.
 : حیــث یلعبهــا الطفـل بوضــع األشــیاء و تسـمى أیضــا بألعــاب البنـاء االلعــاب التركیبیــة

مسبق فیكتشف مصادفة أن هـذه األشـیاء تمثـل نموذجـًا مـا بجوار بعضها دون تخطیط
ویعــد اللعــب التركیبــي مــن المظــاهرالممیزة لنشــاط اللعــب ،فیفــرح لهــذا االكتشــافیعرفــه 

في مرحلة الطفولة.
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 :مــن خــاللالقــدرة العقلیــة المتحصــل علیهــا مقارنــة بســن المفحــوص، وذلــك هــوالــذكاء
للعالمة "جودانف".رسم الرجلاختبار

الدراسات السابقة:)7
ه):1432(رفاه بنت جمال یحي لمفون

،قامـــت الباحثـــة بدراســـة أثـــر اللعـــب علـــى عینـــة مـــن المـــراهقین ذوي اضـــطراب التوحـــد
تنمیة التواصل اللغوي عن طریق اللعب لعینة مـن المـراهقین ذوي اضـطراب (الدراسة بعنوان

أمـــا ،اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج شـــبه التجریبـــي،عینـــة الدراســـة مكونـــة مـــن حـــالتین، التوحـــد)
فقــــد طبقــــت الباحثــــة مقیــــاس تقــــدیر االتصــــال اللغــــوي لطفــــل التوحــــد بالنســــبة الدوات الدراســــة 

، و استخدمت الباحثة في تفسـیر النتـائج أسـلوب االشـارة،)2002إعداد:سهى أحمد أمیننصر(
بین متوسـط درجـات القـاس القبلـي توجد فروقبالنسبة للنتائج فقد توصلت الباحثة الى أنه الو 
جمــوع الكلــي فــي اللغــة االســتقبالیة و التعبیریة.(رســالة البعــدي لكــال الحــالتین علــى درجــات المو 

ماجستیر للباحثة المذكورة أعاله)لنیل شهادة ال
2007(زینب محمد الخفاجي:(

ــتعلم باللعــب فــي الســلوك العــدواني لــدى أطفــال قامــت الباحثــة بدراســة بعنــوان  (أثــر ال
) 6-5تـراوح أعمـارهم مـن (تكونت عینة الدراسة من أطفال ریـاض األطفـال الـذین تالروضة)، 

فـي مدینـة بغـداد جانـب الرصـافة,اعتمدت الباحثـة علـى 2007-2006سنوات للعـام الدراسـي 
15المنهج التجریبي حیث قسمت عینـة الدراسـة الـى مجموعتین:مجموعـة ضـابطة تتكـون مـن 

طفــل كــذلك, تبنــت الباحثــه مقیــاس التقــدیر للمظــاهر 15طفــل و مجموعــة تجریبیــة تتكــون مــن 
ـــــاوي ال ـــــل العیث ـــــر الســـــلیمة، المعـــــدة مـــــن قب ـــــرة)21والبالغـــــة  (1988ســـــلوكیة غی كـــــذلك .فق

قصـــص) خاصـــة بالســـلوك 6اســـتخدمت الباحثـــه القصـــص التـــي اســـتخدمته االعیثـــاوي وبلغـــت(
العـــدواني وقابلـــه للتمثیـــل والحـــوار للتعـــرف علـــى انعكاســـاتها علـــى ســـلوك األطفـــال, ومـــن أبـــرز 

الباحثــة إلــى أن للعــب دور كبیــر فــي التقلیــل مــن ســلوكیات االطفــال النتــائج التــي توصــلت لهــا 
تــوفیر الجــو المناســب للعــب وتوجیــه المعلمــات اثنــاء اللعــب یــؤدي الــى نمــو كمــا أن الســلبیة.



اإلطار العام للدراسةالفصل االول                                                                    

6

16لتربویـة والنفسـیة العـددالمهارات العقلیـة والنفسـیة بشـكلها الصـحیح.( مجلـة مركـز البحـوث ا
2007(
بوراس"هراءالز فاطمة"الدكتورة دراسة:

ذكاءومستوىالبدنيالمستوىفي تحسینالصغیرةاأللعابأهمیة":عنوانتحت
، ")ذكاءنسبة70-50للتعلم (الواقعون في المدى القابلینالمتأخرین عقلیااألطفال
وجاءتالجزائر،جامعةاهللاعبدسیديوالریاضیةالبدنیةالتربیةبمعهددكتوراهرسالة

:كالتاليالبحثفرضیات
إن المثیرات الحسیة الحركیة (األلعاب الصغیرة) تؤثر إیجابیا على فئة المتأخرین عقلیا 

).الذكاءالقابلین للتعلم في استقالل قابلیتهم البدنیة والحركیة لتحسین قدراتهم العقلیة (
المتأخرین عقلیا یؤديلألطفالالخاصةبالمؤسساتالحركیةللتربیةمدرستوفرعدم

.لهؤالء األطفالالعقلیةالقدراتتحسینلصالحالبدنیةالقبلیاتامتصاصعدمإلى
التيللمشكلةمالئمةأكثرألنهالتجریبي،المنهجكانالدراسةلهذهالمتبعالمنهجأما
معرفة وهيللظاهرةمسحخاللهمنأرادتالذيالمسحيالمنهجإلىباإلضافةطرحتها،

الباحثةاستعملتهاالتياألدواتعنالخاصة، أمابالمراكزعقلیاالمتأخریناألطفالفئةواقع
إلىالموجهسؤال45علىیحتويالذياالستبیان،طریقةفهيفرضیاتهاصحةالختبار
والمالحظة،الشخصیة،المقبالتالباحثةاستعملتكماعقلیا،المتأخریناألطفالمربون

توصلت. و البدنیة)اللیاقةعناصرواختباراتالذكاء(اختباراتاالختباراتمنومجموعة
األطفالذكاءمستوىعلىایجابيتأثیرالصغیرةانه "لأللعابخالصةإلىالباحثة

إیجازهایمكناالستنتاجاتبعضإلىالباحثةخلصتللتعلم"، كماالقابلینعقلیاالمتأخرین
:كاألتي
قدراتاستغاللعدمإلىیؤديالحركیةالتربیةفيمختصونمربونوجودعدم-

.العقلیةقدراتهمتحسیناجلمنالبدنیةهؤالء األطفال
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المدارسفيالعادییناألطفالمعإدماجهمیمكناألطفالهؤالءأناستنتجتكما-
(بن عبد الدراسة.والمناسبةالهادفةالرعایةلهمقدمتماإذایتحسنألن ذكائهم

)8، 7ص ص 2008الرحمان سید 
     :تعقیب على الدراسات السابقة

لقـــد تناولـــت الدراســـة األولـــى تنمیـــة التواصـــل اللغـــوي عـــن طریـــق اللعـــب بینمـــا دراســـتنا 
تحــاول اثبــات تنمیــة المهــارة الیدویــة عــن طریــق اللعــب، فــاالختالف یكمــن فــي عینــة الدراســة 
حیــث كانــت دراســة الباحثــة األولــى علــى عینــة مــن المــراهقین المتوحــدین بینمــا كانــت دراســتنا 

ین.على عینة أطفال عادی
تختلــف ي تتشــابه مــع دراســتنا فــي العینــة والمــنهج المتبــع و أمــا بالنســبة للدراســة الثانیــة فهــ

فقــط فــي الظــاهرة المدروســة حیــث درســت أثــر الــتعلم باللعــب فــي الســلوك العــدواني لــدى طفــل 
الروضة.

كما استخدمت الباحثة في الدراسة الثالثة المنهج التجریبي وذلك إلبراز أهمیة اللعب فـي 
، وهـذه الدراسـة للـتعلمالقـابلینالمتـأخرین عقلیـااألطفـالذكاءومستوىالبدنيالمستوىسین تح

مشــابهة لدراســتنا، وتختلــف فــي عینــة الدراســة، إضــافة إلــى اإلعتمــاد علــى أدوات أخــرى مثــل 
االستبیان.
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تمهید:

یمر اإلنسان في نموه بعدة مراحل، أهمها مرحلة الطفولة نظرًا ألهمیتها الخاصة في حیاة 

الفرد. ففي مرحلة الطفولة توضع البذور األولى لشخصیة الطفل ویتكون اإلطار العام 

لها أكبر األثر في تشكیل شخصیته في المراحل الالحقة، وفي هذا لشخصیته، ولهذا یكون

الفصل سنتعرف أكثر على هذه المرحلة من حیث تعریفها والنظریات المفسرة لها، وغیرها من 

العناصر المتعلقة بالموضوع.

تعریف الطفولة: )1

لغة: )1-1

تعبر عن الفترة،الطفولة هي مرحلة من مراحل النمومرحلة "المعجم النفسي":تعریفحسب

)266ص د.سوآخرون ( فرج عبد القادر طه. من المهد حتى البلوغ

اصطالحا: )1-2

، أ من الوالدة إلى مرحلة المراهقة، تبدهي مرحلة من حیاة اإلنساننوربار سیالمي":حسب "

، فالطفولة ر كراشد لجهله المعارف واألحكام، الطفل یعتبمن وجهة نظر علم النفس الحدیث

.تخرجه من دائرة الحیوانیةشد، و هامة للتحوالت من الوالدة إلى الر مرحلة 

(N .Sillamy  2003  p 98)
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المقاربة النظریة للنمو في مرحلة الطفولة : )2

نظریة التحلیل النفسي:)2-1

افترض أن الطفل یمر بوضع أسس نظریة التحلیل النفسي و " S.Freudقام سیغموند فروید "

، تتمیز كل مرحلة بمصدر الل النمو وتطور أنظمته الشخصیةبخمسة مراحل أساسیة خ

محمد عودة (. ذلك إلشباع الحاجات الغریزیة، و بمنطقة جسمیة معینةعي یرتبطإشبا

)64ص1998الریماوي 

: ل النمو النفس جنسي وهي كما یليهذه المراحل هي مراحو 

یكون و ، الطفلنهایة السنة األولى من عمرمن المیالد حتى : المرحلة الفمیة)2-1-1

على وجه الخصوص الشفتین اللتان یشتق منهما الفم هو المنطقة الشهویة، و 

ذي هو مصدر إشباع وغذاء الطفل. ویتعلم الرضاع الو الطفل لذة المص 

ى اللذة اللسان كلما أراد الحصول علالطفل استخدام الشفاه والتجویف الفمى و 

مع ما یبتلعه عن طریق الفم. وال تحادالشعور بلذة االباشباع جوعه باالبتالع و 

االبتالع فحسب بل یشتقها من كل شيء یضعه تقتصر اللذة على الرضاع و 

من مص أصابعه، ومن وضع ثوبه في فمه، فهو یتلذذ من ثدي أمه، و في

.فمه

لمرحلة الفمیة یبدأ ظهور امتدادا لهذه ایة العام األول من میالد الطفل و بنهاو 

، فیعض الطفل األشیاء للذة في العض وقضم األشیاءاألسنان، ویبدأ معها ا
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ني عندما یعض ثدي أمه أو ید یبدو سلوك الطفل العدواثیر اهتمامه، و التي ت

، أو یعض أطفاال آخرین. أبیه

) أو تعرض من اإلشباع في المرحلة الفمیة (الفطام المبكروحرمان الطفل

ر على قد یؤثالحنانات غیر سارة كالحرمان من العطف و الطفل لخبر 

ب، الغضجم عن ذلك سرعة اإلثارة و ، فقد ینشخصیته في المراهقة ورشده

واإلكثار من الحدیث والجدل، أو االفراط في التدخین، والتشاؤم والسلبیة أو 

)84- 83ص2000خلیل میخائیل معوض (. االعتماد على اآلخرین

طفل تصبح الثالث من حیاة الخالل العامین الثاني و : المرحلة الشرجیة)2-1-2

، حیث یتزاید وعي األطفال مامات الطفل الجنسیةالمنطقة الشرجیة مركز اهت

شیة المخاطیة للمنطقة بإحساسات المتعة الناتجة عن حركة األمعاء على األغ

اع الحاجة الحیویة لطرد الغائط تتأمن هذه اللذة من خالل إشبالشرجیة، و 

ذلك لد حفظ الغائط  و ر، فمن ناحیة یو ذلك بهدف الحصول على لذة أكبو 

حفظ الغائط تنبیها للغشاء ، فمن ناحیة یولد ول على لذة أكبربهدف الحص

.خرى اللذة الناجمة عن طرد الغائط، كما تزداد من ناحیة أالشرجي

األم بأهمیة كبیرة خاصة حلة تتصف عالقة الطفل مع محیطة و في هذه المر و 

بأسلوب معینعض األمور و على الطفل القیام بب، إذ یتعینلتطوره الالحق

خضع لبعض الظروف في عملیة علیه أن یفعلیه أال یتغوط في مالبسه و 
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في ته إلى الحد األقصى من اللذة، و ، هذه الظروف قد ال تتفق مع حاجالتغوط

خضوعه لهذه المطالب أو إستیائه هذه الفترة من التدریب یبدأ الطفل بإظهار 

حقد على مشاعر الیة و ردود الفعل العدائلرفضه لها ففي هذه الحالة تلرتبط و 

على هواماته على عملیة التدمیري الذي یضعه الطفلاألم بالطابع العدواني و 

مریم سلیم (.رحلة بالمرحلة السادیة الشرجیة" هذه المالتغوط ویدعو "فروید

) 50ص 2002

یقوم الطفل الصغیر عن طریق التجارب على مستوى : المرحلة القضیبیة)2-1-3

بالبحث عن اإلحساسات األكثر لذة، إذ یصل إلى االستنتاج أن هذه جسمه 

ن تشكل قاعدة ، بالتالي یمكنها أقطة مثال تمثل منطقة جنسیة مفضلةالن

)74-73ص ص2012بد الوافي زهیر بوسنة ع(.لالنحرافات الجنسیة

لطفل إلى كبت مشاعره في نهایة المرحلة السابقة یلجأ ا: مرحلة الكمون)2-1-4

هذه ) في منطقة الهو الالشعوریة بكل ما تحمله لحب، الكرهاضة (المتناق

تظل هذه المشاعر كامنة، حیث أن هذه المرحلة المشاعر من طاقة انفعالیة. و 

طویلة، إذ تمتد حوالي ست سنوات فان الطفل ینشغل خاللها باستكشاف البیئة 

ثر أمنا من البحث عن األماكن األكواكتساب المهارات اإلجتماعیة و من حوله،

ینسیه ضغوط المرحلة الناحیة االنفعالیة ( األسرة، الرفاق، المدرسة ) مما 

)65-64ص ص2003حمد عودة الریماوي م(السابقة.
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ول الجنسیة الشكل النهائي لها، في هذه المرحلة تأخذ المی: المرحلة التناسلیة)2-1-5

من یحصل الفرد السوي على لذتهوهو الشكل الذي سیستمر في النضج و 

ل االتصال الجنسي الطبیعي مع فرد راشد من أفراد الجنس اآلخر، حیث تتكام

بلورة الجنسیة السویة تشارك فيفي هذا السلوك المیول الفمیة والشرجیة و 

)97ص2002وآخرون(ثائر أحمد غباوي.الراشدة

نظریة النمو النفس اإلجتماعي :)2-2

من أكثر النظریات اهتماما بالسلوك "Eriik Erikson"اریك إریكسون"تعتبر نظریة "

، حیث یعتقد اریكسون بأن هویة الفرد الشخصیة ماعي والتطور النفسي في الشخصیةاالجت

إلى التطور النفسیة االجتماعیة التي یمكن أن تؤديو من خالل سلسة من أزمات النمو و تنم

صالح (. الل تكامهي التي تجعل شخصیاتنا أكثر أو أقتطور الشخصیة أو نكوصها، و 

)132- 131ص2004محمد علي أبو جادو 

یتم : من المیالد إلى عام، الثقة األساسیة مقابل عدم الثقةمرحلة تعلم)2-2-1

، hopeتحقیق األمل اكتساب الثقة األساسیة والتغلب على عدم الثقة، و 

لرضیع على شعور االلفة والثقة ، إذا حصل االتفاعل اإلجتماعي مع الوالدین

نفسه وفي خیر ویثق في األساسیة، فانه یشعر أن العالم آمن و واشباع حاجاته

كانت والدین. وٕاذا فشل الرضیع في ذلك، و من حوله خاصة الفيطاقاته و 
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(كریمان بدیر .لخوف وعدم الثقةالرعایة غیر كافیة أو سیئة فإنه ینمو لدیه ا

)179ص2010

بالخجل ل الذاتي مقابل اإلحساسمرحلة اإلحساس من خالل االستقال )2-2-2

ید احساسه باالستقالل یقوم الطفل بتأك: من عامین إلى ثالثة أعوام، شكالو 

ذلك بممارسة أنماط سلوكیة تتبدى خاللها أداة بعض األعمال بمفرده الذاتي، و 

یقع الطفل في صراع یتراوح بین تأكید ذاته عندما عدة اآلخرین، و دون مسا

اته یتولد لدیه حال عدم تحقیق ذفي دیه احساس باالستقالل الذاتي، و یتولد ل

علي فاتح (. للذان یالزمان شخصیته طیلة حیاتهالشك ااالحساس بالخجل و 

)64ص 2002الهنداوي 

هذه األزمة في یواجه الطفل مرحلة تعلیم المبادأة مقابل الشعور بالذنب: )2-2-3

یخبر العالم السادسة من عمره فمن المتوقع أن السنوات الرابعة والخامسة و 

یواجه تحدیاته ك به، ویشرع في تذوت معاییره، و یحتجتماعي من حوله و اال

بما تسیر له من إمكانیات. إن ما انتهى إلیه مسار نموه في المرحلة الثانیة 

ستقاللیة فإنه . فإن طور مشاعر االساره في المرحلة الحالیةیقرر اتجاه م

لى ممارسات یدفع به إتوسیع دائرة االستقاللیة مما سیعمل على تأصیل و 

كثیرا ما یخطئ مما یعرضه سلوك أعقد ویسعى لتحمل مسؤولیة أفعالیة. و 

مع هذه المتوقع أن یطور مشاعر الذنب، و للعقاب. في مثل هذه الحالة من
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محمد عودة (.المشاعر یظل الطفل معتمدا على من حوله في كل شؤونه

) 71ص2003الریماوي 

- 6الدونیة: من بالنقص و مقابل الشعورالمواظبة مرحلة الشعور بالجهد و )2-2-4

العدید من في هذه المرحلة یستطیع الطفل أن یكیف نفسة ألداءسنة، 11

لیصبح فردا ،لعمل والكد والمثابرةذلك بتطویر إحساسه باالمهارات والمهام، و 

هما ركنان هامان ز الدراسي والدراسة واللعب، و االنجاقادرا على التحصیل و 

إذا استغل التوجیه بطریقة مالئمة، وٕاال س بالشعور بالجهد في تكوین اإلحسا

علي فاتح (. یة سیبقى مالزما له طیلة حیاتهالدونفان الشعور بالنقص و 

) 64ص2002الهنداوي 

النظریة المعرفیة:)2-3

ركز في نظریته لقد) و piaget) "1896-1980جون بیاجیه "مؤسس نظریة النمو المعرفي

تأتي هذه الشعوریة ( اإلحساس، االنتباه، اإلدراك، التفكیر...) و یات المعرفیة على العمل

، وقد حدد "بیاجیه" مراحل النمو التالیة: النظریة على رأس النظریات المعرفیة

منالثانیةالسنةالىالمیالدمنالمرحلةهذهتبدأ:الحركیةالحسیةالمرحلة)2-3-1

الطفلفیهایقومشهرا،وعشرینأربعةحواليتمتدالمرحلةهذهأنأيالعمر،

الىوالنظرالمقصودغیروالتحریكالبكاءمثلاالنعكاسیةاألفعالببعض

خاللمنذلكویتضحالعامین،سنالىالحركاتهذهوتستمراألشیاء،
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رشیدالكلمات. (سعیدبعضاختیارفيالمختزلةالخبرةمنقدرسلوك

)236ص2009األعظمي 

منالسابعةالسنةالىالعامینمنالمرحلةهذهتمتد:العملیاتماقبلمرحلة)2-3-2

الرموزاستخدامعلىالطفلتتنامى قدرةالمرحلةهذهوفيالطفل،عمر

یتجاوزالرمزيیخص التفكیرفیماأماالتعجب)،النداء،االستفهام،(اللغویة

المرحلةشكلها في التيوالحركةالحسبینالبسیطةالطفل االرتباطات

اللعباللغويوالتطورالرمزيالتفكیرالمرحلةهذهیمیزماوأهماألولى،

.الذاتحولوالتمركزوالالمنطقیةاالیهامي

بیاجیهواستخدمسنة)،11الى7(منتمتد:المادیةالعملیاتمرحلة)2-3-3

منظومةتشكلالتيالعقلیةوالنشاطاتاألعماللوصفالعملیاتمصطلح

علىتدلالتيالعملیاتیمارسأنالمرحلةهذهفيالطفلیستطیعو وثیقة،

طابعاللغةتأخذكماالذاتحولالتمركزیمثلو منطقي،تفكیرحدوث

)236ص2009األعظمي رشیداجتماعي. (سعید

درجاتأعلىوهيسنة)،15الى11(منتمتد:المعرفیةالعملیاتمرحلة)2-3-4

احتماالتجمیعوضععلىقادرافتراضي، ویكونبمنطقالطفلیفكرالنمو،

لتفسیرجدیدةبدائلتخیلالمرحلةهذهفيویستطیعتواجهه،اليالمشكلةحل

قادریكونالحقیقة، ولكنأوالواقععنتبتعدواستخدام آراءالظاهرةنفس
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الشخصخبرةفيیوجدمایقابلهاالرموزاستخدامیمكنهأوتصورهاعلى

)75ص2002الهنداوي فاتحمجرد. (علىكتعریفلكننفسه

خصائصها:مراحل الطفولة و )3

، وهي كالتالي:ولكل مرحلة خصائص تتمیز بها، م مرحلة الطفولة إلى اربعة مراحلتنقس

مرحلة الرضاعة تعتبر هذه المرحلة:سنتین )-الرضاعة( من المیالدطفولة المهد و )3-1

وصینا القرآن الكریم "و في سورة لقمان منقد جاءت اإلشارة إلیهاعند أكثر األمم و 

أن اشكر لي ولوالدیك فصاله في عامین والدیه حملته أمه وهنا على وهن و اإلنسان ب

)88ص 2012صالح حسن أحمد الداهري (.إلى المصیر"

خصائصها:

:ما یمیزها أنها تتكون في بدایة حیات الرضیع، فحركاته عبارة و النمو الحركي

یستمر النمو ، و سة التلقائیة الالإرادیة البسیطةاألفعال المنعكعن مجموعة من

ذ یتقدم نحو التحكم في العضالت وفي الجسم مما یسهل ، إالحركي بسرعة مذهلة

)160-159ص ص2002على فاتح الهنداوي عملیة المشي (

یعرف حامد زهران هذا النوع من النمو أنه نمو الحواس المختلفة :النمو الحسي

إلحساس باأللم والجوع اإلحساسات الحشویة كاوالشم والذوق و السمعو كالبصر 

امتالء المعدة، إذ یتمكن الطفل في هذه المرحلة من إدراك العالقات والعطش و 

قبل إدراكه بین األشیاءكذا أوجه االختالف ة قبل إدراكه العالقات الزمنیة و المكانی
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، صف ما یرى ویسمع ویلتمس ویشم ویشعربإمكانه أن یأوجه التشابه بینهما، و 

)32ص 2008اسه نموها الكامل في هذا السن. (فتیحة كركوش فتكاد تبلغ حو 

ها یلتحق الطفل بمدارس الحضانة فیوهي مرحلة قبیل الدراسة، و :الطفولة المبكرة)3-2

عملیات الفسیولوجي للتحكم في الطفل االتزان العضوي و یتم لدىفي هذه المرحلةو 

الطعام وقدرات كذلك تكتمل لدى الطفل قدرات جسمیة جدیدة كالمشي و اإلخراج و 

عث في ، كل هذه القدرات تبدراك الحسي، كذلك نمو حركي واضحاإلعقلیة كالكالم و 

ویتعرف علیها والكالم كن وینتقل فیها الحركة یرتاد األماالطفل قوة جدیدة فبالمشي و 

لیل میخائیل خ(.شیاء التي یرید أن یسفر عنهایتساءل عن األیعبر عن رغباته و 

)197ص 2000معوض  

: خصائصها

:ت ذلك بتأثیر الهرمونایستمر ازدیاد الطول والوزن بمعدل سریع و النمو الجسدي

سنان یتعرض الطفل في العادة لتسوس األهرمونات الغدة النخامیة، و وخصوصا

، ینمو الرأس نموا بطیئا في نهایة الثالث والعام الخامسفي ما بین منتصف العام 

ریعا باإلضافة ، تنمو األطراف نموا سلمرحلة إلى مثل حجم الرأس الراشدهذه ا

نة ویتأثر الطول ، یزداد الوزن حوالي كیلوغرام في السلنمو الجذع متوسطا

، فالطفل بالغذاءالحالة الصحیة للطفل و و الجسمي ب، یتأثر النمبامكانیة النمو
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وه، كذلك تؤثر الحالة النفسیة نقص التغذیة یتعطل نمالذي یعاني من المرض و 

)206-204ص ص2002مریم سلیم (.المثیرات الطارئة على النمو الجسميو 

:بین یعرف الطفل اإلتجاهات في هذه المرحلة، ویستطیع التمییز النمو الحسي

تطیع إدراك األشكال، والمسافات، ، كما یسعلى وأسفلأوالیسار، و اتجاهات الیمین

م.واألعداد، والمقارنة بین األحجا

:ت وتنوعها وتقبلها تظهر في بدایة هذه المرحلة حدة االنفعاالالنمو االنفعالي

فعالیة بشكل تدریجي ومتمایز، ، كما یستمر نمو اإلستجابات االنبشكل فجائي

الثقة بالنفس لذات مثل الخجل، الخوف والشعور بالذنب، و تدور معظمها حول او 

رمضان محمد القذافي (التغبیرات الخاصة بنوبات الغضب ، و أو الشعور بالنقص

)266-261ص ص2000

 رحلة تقع هذه المو السادسة إلى سن التاسعة): مرحلة الطفولة الوسطى (من سن

ینظر العلماء الى هذه الفترة على أنها ، و مرحلة المراهقةبین مرحلة ما قبل التمدرس و 

فروید" تسمیتها فترة الكمون، نتیجة انخفاض مستوى النشاط دعا "فترة هدوء مما 

بسبب عوامل الكبت الناتجة عن زیادة الوعي االجتماعي ، و عدم ظهوره، و الجنسي بها

تعتبر فترة حرجة للطفل لنموو )289ص2000(رمضان محمد القذافي .لدى الطفل

، ما ذه األخیرة بالنشاط الزائد للطفلتتصف هالستقاللیة عنده وتحمل المسؤولیة، و ا

.یجعل حیاته ملئها اللعب
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:خصائصها

:الفترات السابقة ینقص النمو في هذه المرحلة عن معدالتالنمو الجسمي

، غیر أن هذا الوضع سوف ینعكس في مرحلة المراهقة المبكرة والالحقة أیضا

، كما تسقط األسنان اللبنیة المؤقتة لتظهر مكانها األسنان بالطولا یتعلق فیم

الدائمة. 

:یاف العصبیة وعدد الوصالت بینهاسمك األلیزداد طول و النمو الفسیولوجي ،

ستوى قدراته على یزید من مإلنتباه لعدد أكبر من المثیرات و مما یهیئ الطفل ل

.تحلیل المعلومات

:ادة مستوى التوافق البصري ، مع زیالحسي أكثر نموایبدو اإلدراك النمو الحسي

(رمضان محمد .معرفة فصول السنةكما یستطیع الطفل إدراك الزمن و ،الیدوي

)292،293ص 2000القذافي 

:االنتباه كما یبدأ ع في الذكاء والتخیل والتذكر و یتسم بالنمو السریو النمو العقلي

یمكن العودة إلى بیاجیه التفكیر المجرد. و یر الحسي إلى التفكیر بالتحول من التفك

.لمزید من التفاصیل

:لة تتسم هذه المرحة مرحلة الجمل المركبة الطویلة و تعد هذه المرحلالنمو اللغوي

لى القراءة وتمییز المترادفات القدرة عبالقدرة على التعبیر الشفوي والتحریري و 

اكتشاف األضداد. و 
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سنة. ویطلق علیها 12-9ة الطفولة المتأخرة من سن تمتد مرحلالطفولة المتأخرة:)3-3

تمثل هذه المرحلة مرحلة و Preadolescenceالبعض مرحلة ما قبل المراهقة 

تعد هذه المرحلة انسب صفوف االبتدائیة األخیرة الثالث). و الدراسة االبتدائیة العلیا (ال

االهتمام بدراستها . بالرغم من قلةالخاصة بعملیة التطبیع االجتماعيمراحل النمو 

یلحقها من مراحل مامام هؤالء الباحثین بما یسبقها و من قبل الباحثین مقارنة بشدة اهت

ة بسرعته في المرحلة السابقة. تتمیز هذه المرحلة ببطء معدل النمو مقارنو .النمو

م المهارات الالزمة لشؤون الحیاة. تعلة التمایز بین الجنسین بشكل واضح، و زیادو 

االستعداد لتحمل المسؤولیة وضبط المعاییر الخلقیة والقیم وتكوین االتجاهات، و وتعلم

)314ص 2011سامي محمد ملحم (. االنفعاالت

:خصائصها

:كما یبدو التمایز بین الجنسین یتسم النمو بالبطء عن ذي قبلالنمو الجسمي ،

بشكل واضح.

:األلعاب التي تشتمل یمارس الطفل نشاطات حركیة معقدة مثلالنمو الحركي

رس األلعاب الریاضیة المنظمة، ركوب الدرجات، كما یماعلى الجري والمطاردة و 

محمد القذافي رمضان(ادة مستوى توافقه الحركي العضلي.ذلك بسبب زیو 

)312ص 2000
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:أن یتقبل معلومات نظریة ، حیث یستطیع الطفل تتمیز بنشاط عقليالنمو العقلي

تكون رغبته في مما یطلب منه، ویكون النمو العقلي سریعا، و ن یحفظ كثیرا أو 

)  78ص2007( سامي محمد الملحم.حب االستطالع كبیرة جدا

نفعالي مقارنة تتصف هذه المرحلة باالستقرار االاالجتماعي:النمو االنفعالي

اف متعددة تشمل أقرانه في تتوزع عالقات الطفل نحو أهدو بالمراحل السابقة

ن كانت عالقاته محصورة ، ومعلمیه الذین یتعامل معهم بعد أوأثناء اللعبالصف 

)344،345ص ص2002(مریم سلیم األخوة فقط. باألسرة و 

أیضا یزداد اكتساب الطفل اللغة ویزداد فهمها لرغبات اآلخرین اجتماعیا و 

بآراء ، فیبدأ في تصحیح فكرته عن نفسه، ویبدأ إحساسه ألدوارهم بالنسبة لدورهو 

.في اكتساب السلوك اإلجتماعي الذي یساعده على االندماج في الجماعةالغیر، و 

)113،114ص 2001(سهیر كامل أحمد 

االجتماعي عالقات الطفل في المجال : من مظاهر النمو االجتماعينجدو 

اللعب یتصف بانه جماعي ویتعلمون منه غیر واضحة، كما نجد مجدودة، و 

فرص ، ویتیح لهممفهوما متبادال للذات مع اآلخرینیتحقق الكثیر من الخبرات و 

.انة االجتماعیة ضمن جماعة الرفاقتحقیق المكالقامة عالقات اجتماعیة، و 

، وتكون الصدقات ، حیث تزداد عالقات الطفل باآلخرینالصداقةإضافة إلى 

یدعمونه بعد ان نهم حلفاء له یقفون الى جانبه، و ینظر ألصدقائه على امحدودة و 
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رهم احیانا انهم من افراد یمیل إلى اعتبایعتبرهم في السابق منافسین له و كان

الجنس، یختلف حسبهذا ما یزید في االهتمام بهم، أما العدوان فو ،االسرة

. ، بینما یمیل اإلناث إلى العدوان اللفظيفالذكور یمیلون للعدوان الجسمي

)31،32ص ص2002آخرون كسواني و المصطفى خلیل (

مطالب النمو في مرحلة الطفولة:)4

تتوقف مطالب النمو في مرحلة الطفولة على مدى تحقیق و اشباع حاجات الطفولة 

ناسب مع اشباعا یتناسب مع النضج، و مراحل نمو الفرد، و تطور الخبرات المتعددة التي تت

یل ( خل،یة و أخرى جنسیة، انفعالیة و مطالب اجتماعسنه ، فمنها مطالب جسمیة، عقلیة

تتمثل هذه المطالب في : و )130- 129ص 2000میخائیل معوض 

لقد وضع الباحثون أهم المطالب في المرحلتینالمبكرة :الطفولة المیالد حتى من )4-1

وهي:

تعلم المشي و الحركات الضروریة -

تعلم تناول األطعمة الصعبة -

تعلم الكالم -

تعلم ضبط أعضاء وعضالت إخراج الفضالت -

تعلم بعض الفروق بین الجنسین -

الوصول إلى االتزان العضوي الفسیولوجي -



الفصــل الثــانــي                                                                               الطفــــولة

24

تكوین مفاهیم بسیطة عن الحقائق الجسدیة واإلجتماعیة-

تعلم العالقة العاطفیة مع الوالدین وباقي أفراد األسرة في البیت -

)88ص2012حسن أحمد الداهري تعلم التمییز بین الصح والخطأ .( صالح -

والتي ،المرحلتینكال وضع أهم المطالب في تم لقد الوسطى والمتأخرة :الطفولة )4-2

:تتمثل في مایلي

تعلم المهارات األساسیة في القراءة والكتابة والنشاط المدرسي -

اكتساب اتجاه سلیم نحو الذات -

تعلم مهارات الحیاة الیومیة -

تكوین الضمیر -

التفاعل مع الرفاق الدور الجنسي و تعلم -

تكوین اتجاهات سلیمة نحو المأساة -

تعلم تكوین صداقات -

.تعلم قواعد األمن والسالمة-

حاجات الطفولة:)5

عب دورا كبیرا في تؤكد الدراسات أن الحب یلاألمان: الحاجة للحب والعطف و )5-1

تدهور، بحیث أن احباط الحب یؤدي الى نشأت الشخصیة وفي تشكل الذات

التي یكون لحب من الحاجات النفسیة الهامة و االحالة النفسیة والجسمیة للفرد، و 
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، ما أشبعت في في الطفولة المبكرةتأثیرها على حیاة الشخص المستقبلیة اذا

، ل بحاجة الى الشعور بأنه محبوب وأن هذا الحب ضروري لصحته النفسیةفالطف

ینتمي إلى جماعة أو بیئة تحبه لتاليبایرید أن یشعر بأنه مرغوب فیه، و ألنه 

، كما أن األمان هو أن یشعر الطفل أن من یحیطون به وتمنحه الحب والحنان

یتقبلونه ویحیطونه بالحب.

من أقوى الحاجات النفسیة شعور الطفل باالنتماء الى أسرة الحاجة إلى االنتماء: )5-2

ساسیة للنمو النفسي الحاجات األن االنتماء الى األسرة من أأو جماعة معینة، و 

االجتماعي للطفل، خاصة في المراحل األولى من حیاته.و 

یحتاج األبناء إلى أن یشعروا باحترام ذواتهم، وأنهم الحاجة إلى تأكید الذات:)5-3

جدیرون بالثقة، االحترام واالعتزاز، وهم یسعون دائما للحصول على المكانة 

المرموقة التي تعزز ذواتهم وتؤكد أهمیتهم.

وهو أن یشعر الطفل أن من یحطون به یتقبلونه الحاجة إلى األمن والطمأنینة:)5-4

ویحیطونه بالحب، الحنان، الرعایة واالحساس باألمن، یتأكد في الطفولة من 

شعور الطفل بأن له مكانا في المجتمع الذي یولد فیه، وله بیت یأویه وأسرة 

تحضنه، تسودها عالقات مستقرة.

للعب أدوار في التنمیة الجسمیة وفي التنفیس االنفعالي ورفع الحاجة إلى اللعب:)5-5

یكون اللعب ضروریة للجسم ولنفس االنسان، و الروح المعنویة، واللعب یسد حاجة 
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في فترة الطفولة المبكرة تلقائیا، والطفل یعتبر اللعب حرفته أو عمله الرئیسي، 

قت الفراغ للعب ومن هنا تطلب األمر من أجل اشباع هذه الحاجة، اتاحة و 

)80ص 2002(نبیلة عیاش الشربجي والمكان المالئم 

:الطفولةمشكالت)6

سنفيأخرىوالوالدة،بعدالوالدة،قبلمشكالتلىإالطفولةتواجهالتيالمشكالتتنقسم

.ماعمریةمرحلةفيالطفلتصیبالتياالعاقاتبعضلىإاالبتدائیة،المدرسة

وما یصاحبهاالوراثیةالعواملیليفیماوتتلخص:الوالدةقبلالطفولةمشكالت)6-1

المزمنة المصابالجرثومیةباألمراضاالصابةأوالعقلیةالعواملعلىالوراثةبتأثیر

فيأو افراطقصورعنالناتجاألمعندالتغذیةسوء"الزهري"مثلالوالدینأحدبها

الدم، ضغطإلى أمراض مثلیؤديالحمليالتسممأنكماتوازنه،عدمأوالغذاء

التيالمشكالتأكبرومنالخلقیة،التشوهاتبعضظهورو الزالل،نسبةزیادة

الحمل: أثناءاألمراضبعضالىاألمتعرضالمرحلةهذهفيیواجهها الطفل

وتأثیرالجنین،علىیؤثر، و القلبHRفروقنتیجةاإلنجابالسكري، علىاألنیمیا،

واألم.الجنینبینالدمفصیلةفيوراثیةالریزوس عامل

:الوالدةبعدالطفولةمشكالت)6-2

على الطعاماالعتمادإلىالحلیبعلىاالعتمادمنالتدریجياالنتقالوهو:الفطام

.الشهیةفقدانأواألكلفياالفراطمظاهرالىباإلضافةوالتغذیة،
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 :معینلمرضعرضایكونأوسبببدونویحدثالتبول الالإرادي.

الى تؤديالتيوالطفل،عمرمناألولىالخمسالسنواتفيوتظهر:الغیرة

.انفعالیاالطفلاضطرابات

السادسة منأوالخامسةسنالىاستمراذااضطرابیصبحوالذي:األصابعمص

الطفلعمر

الرابعالشهر فيالتبرزفيالتحكمالطفلیستطیعاذاالخراج: ضبطعلىالقدرةعدم

والظروف الصحیةاألطفالحالةالختالفیرجعذلكعنواالختالفوالعشرون،

)15ص1991متولي بسیونيلهم. (فؤادالنفسیة

:المدرسةطفلمشكالت)6-3

دفعا جدیداسیشكلونالمدرسةمنالهاربیننأ:المدرسةمنالهروبمشكلة)6-3-1

أعمال الىمنهمكبیرقسمینحرفقدأوالمجتمع،فيالجاهلیناألمیینلعدد

ال أنهالمتخلفةالمناطقفيویالحظبالمجتمع،ضرراوتلحقشخصیا،تضر بهم

طالما االبتدائیة،المرحلةفيالدراسةتركبمسألةاالهتماممناألهل كثیرایبدي

في فهموبالتاليالتجاري،أوالزراعيالعملفيیقومون بمساعدتهمأوالدهمأن

تعلیمهم لكانوا األطفالهؤالءأتملوأنههؤالءعن بالویغیبمنتجون،نظرهم

كانوا أقدر مساهمین أكثر في تطور المجتمع، و من الولكانواأكثر،المنتجونمن
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1994على التعامل مع المحیط الذي یعیشون فیه. (محمد أیوب شحیمي 

) 25ص

ثالثة اصابات أو : بغض النظر عن أسبابه فانه یكون في سیاقالضعف العقلي)6-3-2

، العته أو البالهة".حاالت " التخلف

قد یرجع أساسا لكراهیة التلمیذ للمعلم أو الفصل بسبب مشكالت التأخر الدراسي:)6-3-3

اعاقة جسمیة مثل " ضعف البصر أو السمع".

غالبا ما تظهر على مشارف مرحلة المراهقة وتبدو على و االكتئاب أو االنطواء:)6-3-4

تكرار الشكوى من اآلالم الفتور، االنسحاب االجتماعي و ة،األطفال الالمباال

.الجسدیة

.: قد یلجأ الطفل لهذا األسلوب عند حاجته للنقود مثالالسرقة)6-3-5

ذا یخطئ الكبار في وصف ربما یعود ذلك من قبیل التخیالت لهو الكذب:)6-3-6

یمیل بعض علماء النفس الى تنمیة تخیالت الطفل وتوجیهها بدال منبالكذب، و 

نكارها.است

نتیجة لفشل الذات في احداث توافق یؤدي الى الشعور بالقلق، والجانح العدوان:)6-3-7

1991یلجأ للعدوان دفاعا ضد القلق، فاالحباط یثیر القلق. (فؤاد بسیوني متولي 

)18ص

:من أهم المشاكل التي تصیب الطفل هيو االعاقات:)6-3-8
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الجسم، نقصه، ضعفه أو جود أحد أطرافة الجسمیة: والتي تنشأ من عدم و االعاق

قیة في القلب أو العمود الفقري فقدان وظیفتها، كالشلل بأنواعه والتشوهات الخل

.القدمینو 

 هي التي تصیب أي من األجهزة الحسیة للطفل مثل "النظر".االعاقة الحسیة: و

 هذه تندرج من تخلف الى تخلف شدید.التخلف العقلي: و

 األطفال عندما یصطدم النمو النفسي بعقبات التي تصیب االعاقة النفسیة: و

وعندئذ یظهر عند الطفل أعراض وصدمات، ال یستطیع تكوین نفسه بطریقة سلیمة،

تتحول الى حالة مرضیة. ، وربما تتأثر أجهزته العضویة و سلوكات غیر مالئمة لسنهو 

)20ص1991(فؤاد بسیوني متولي 

النمو المعرفي لطفل الروضة:)7
:مجموعة من العملیات نتعرض لها فیما یليویظهر من خالل

شمل تكوین المفاهیم عن اإلشكال واألوزان والحجوم والمسافات إن اإلدراك یاإلدراك:)7-1
:تستعرض لها فیما یليوالزمن واألعداد واأللوان و 

 حتى و ،یج إدراك الطفل خالل هذه المرحلةحیث یزداد بالتدر األلوان:إدراك األشكال و
قدرة ، و ك الفرق بین المثلث والمستطیل والمربعیتعذر على الطفل إدراسن الرابعة 

، تكون معدومة لمن هم دون الرابعةتقلید النماذج تكاداألطفال على رسم األشكال و 
أما بالنسبة لألشكال الحروف الهجائیة فیسهل لدى طفل هذه المرحلة إدراك الحروف 

و( ص، ض ) و( ، ث )ب، ت(مثلالمتباینة أكثر من إدراكه للحروف المتماثلة
)200ص2000میخائیل معوضخلیل ، غ). (ط، ظ ) و( ع
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تفضیلهم ا متطورا لتمییزهم بین األلوان و تنمو قدرة الطفل خالل هذه المرحلة نمو و 
.ألوانا على أخرى ولكن من الصعب علیهم أن یتعرفوا على درجات اللون الواحد

بعض األلفاظ حیث یبدأ الطفل في الثالثة من عمره بإدراك مدلول :إدراك الزمن
المستقبل رابعة یدرك مدلول الزمن الماضي و ، الغد وفي سن ال: الیوم، األمسمثل

یدرك الطفل في سن الخامسة التتابع األسبوع الماضي واألسبوع المقبل، و فهو یعي 
ن أفعاله في الیوم، الزمني لألحداث حیث یستطیع أن یسرد لك تسلسل جانب م

.عالقتها باألسبوعویعرف األیام و 
حیث نجد أن إدراك الطفل للعالقات المكانیة یسبق إدراكه للعالقات :إدراك المكان

.الزمنیة
ألوزان في مرحلة متأخرة حیث تأتي قدرة الطفل على إدراك ا:إدراك الوزن والحجم

، أما بالنسبة لألحجام صحیحیر الوزن بشكل، فهو ال یستطیع تقدالطفلمن إدراك 
.عن المقارنة بین األحجام المختلفةفإن طفل الثالثة یعجز

فمع بدایة العام الثالث من عمر الطفل یستطیع أن یعبر عن :إدراك األعداد
.واحد ، اثنان، ثالثة وهو یشیر إلى كل مفردة منها على حدى:الموجودات بقوله

) بعد 20ـ 1) ثم یتدرج لیعد من (9ـ 1یعد من (كما یستطیع طفل هذه المرحلة أن
، كما أنه یستطیع في سن الخامسة أن یجمع من األعداد ما یزید حاصل سن الثالثة

ٕاذا حفظ عملیات ، و القسمةتعذر علیه عملیات الضرب و ، إال أنه ی)5جمعه على (
.الضرب فإنه یحفظها آلیا دون فهم مدلول هذه العملیات

ته، فهو حیث یتمیز إدراك الطفل في هذه المرحلة بتمركزه حول ذا:إدراك الذات
.یدركه من خاللهاینسب كل شيء إلى نفسه و 

وهو نوع من التفكیر توظف فیه الحقائق لحل المشكالت الحاضرة :التخیل)7-2
هر ذلك من یظن حیاة الطفل في هذه المرحلة، و والمستقبلیة وهو یشكل جزءا هاما م

.لعب األدوارمي و خالل اللعب اإلیها



الفصــل الثــانــي                                                                               الطفــــولة

31

وفقا لنظریة بیاجیة في النمو المعرفي یدخل الطفل في حوالي السنتین من التفكیر: )7-3
، و تتمیز هذه والتي تستمر حتى السابعة تقریباعمره مرحلة ما قبل العملیات 
أي أنه تمثیلها ذهنیا انه تصور األشیاء واألحداث و المرحلة بأن الطفل أصبح بإمك

ردود فعله في بیئته تعكس تمثیله الرمزي لألشیاء بجسمه، و أصبح یفكر بعقله ال
ك ، یساعده في ذلحركیة التي تمیز المرحلة السابقةبدال من ردود الفعل الحسیة ال
، ومع ذلك فإن طفل هذه المرحلة لم یصل بعد إلى النمو السریع في قدرته اللغویة

ومن هنا جاءت تسمیة "ما مرحلة من التفكیر تمكنه من القیام بالعملیات المنطقیة
". قبل العملیات

من خاللها استرجاع الصور الذهنیة، البصریة هو عملیة یمكن للفرد : التذكر)7-4
، وكلما نمى الطفل زادت قدرته على التذكر ألن عملیة والسمعیة التي مرت به

صور قام والاألر ویمكن للطفل أن یتذكر األلفاظ و ،كر تسایر نمو اإلدراك واالنتباهالتذ
تذكره أن تذكره للموضوعات المفهومة الواضحة أكثر من والحركات والمعاني، و 

، أما التذكر اآللي عند األطفال فیكون واضحا منذ للمعلومات الغامضة المبهمة
)206،207ص2000(خلیل میخائیل معوض . الصغر

وت في لقد أسفرت نتائج البحوث الحدیثة أن نسبة الذكاء تمیل إلى الثب:الذكاء)7-5
لذلك ال یمكن أن نثق في نتائج قیاس ذكاء األطفال أواخر الطفولة المتوسطة، و 

كما یتأثر .االنتباهیز و ذلك لعدم قدرة الطفل على التركخالل مرحلة الطفولة المبكرة و 
الطفل بالعوامل االنفعالیة في حین أنه في أواخر الطفولة المتوسطة یتمیز الطفل 

)208،209ص 2000(خلیل میخائیل معوض . عاليبالهدوء واالتزان االنف
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خالصة:
ي مما سبق یمكن أن نخلص إلى أن مرحلة الطفولة بالغة األهمیة وتكمن أهمیتها ف

كما أن األطفال زینة الحیاة الدنیا، وال بد من اإلعتناء بهم كونها أساس بناء شخصیة الفرد، 
ومتطلباتهم، فهي غیر مكلفة وخاصة لنمو نفسي واجتماعي وذلك من خالل تلبیة احتیاجاتهم 

سوي، یكفي أن نوفر أبسط المتطلبات، مثل الغذاء واللعب والدراسة ...الخ، كما تبین ذلك 
من خالل اهتمام العلماء بهذه الفئة والمرحلة العمریة الممیزة، حیث لم یتركوا جانبا إال وبحثوا 

حاجات والمشكالت ... وغیرها من الجوانب الخاصة فیه، من حیث النمو والمتطلبات وال
بنمو األطفال وتطوره.
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تمهید:
یعد اللعب من الحاجات الالزمة لنمو الطفل وكذا جمیع الكائنات، ألننا نجد الحیوانات 
كذلك تلعب فهو سلوك فطري یبدأ به الكائن الصغیر في التعامل مع المحیطین به، ونجد 
من الحاجات األساسیة التي تساهم في تطور ونمو الطفل من جمیع النواحي سواء العقلیة 

لوجهات ذلك تبعالقد اهتم علماء النفس باللعب و و اعیة أو النفسیة، والمعرفیة أو االجتم
،الدور الذي یؤدیه في حیاة الفرد صغیرا كان أم كبیراالنظر حول طبیعة اللعب ووظیفته و 

سویا أم شاذا. وسنتعرف في هذا الفصل على اللعب من حیث تعریفه ،ذكرا أم أنثى
ه وغیرها من العناصر الموضحة لهذا المفهوم.اعوالنظریات المفسرة له، وكذا خصائصه وأنو 

مفهوم اللعب:)1

النشاط الروحي النقي لالنسان فهو یشتمل على منابع الخیر".: "اللعب بأنهفروبلعرف ی
الخفة في یقصد بها التسلیة أو هو السرعة و بأنه سلسلة من الحركات ":ویبستركما یعرفه 

)17ص1999(فاضل حنا ."بهاتناول األشیاء أو استعمالها أو التصرف 
اني منه الطفل من توترات نفسیة وصراعات هو التخفیف عن ما یع"بقوله:فرویدعرفه و 

قلق مالزم".داخلیة و 
ت الواردة ) تعمل على تحویل المعلوماassimilationهو عملیة تمثل (: "بیاجیهبینما عرفه 

یتجزأ من عملیة النماء العقلي الالمحاكاة جزء واللعب والتقلید و ،لتالئم حاجات الطفل
)162007(مجلة مركز البحوث التربویة النفسیة العدد الذكاء".و 

المقاربة النظریة لللعب:)2

لقد تعددت النظریات التي تناولت موضوع اللعب، وهذا ما یدل على اهتمام العلماء بهذا 
الموضوع، ومن بین هذه النظریات:
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نظریة التحلیل النفسي:  )2-1

االنسانيالسلوكبافتراضاللعبانیرىالنفسي،التحلیلنظریةمؤسس"فرویدسیجموند"
الخبراتوراءالسعيالىیمیلالمرءوانإلیهیؤدياویرافقهالذيواأللمالسرورمقداریقرره

،عنهاواالبتعادتجنبهافنحاولالمؤلمةالخبراتاما. وتكرارها،والمتعةالسرورعلىالباعثة
السرورعلىالباعثةخبراتهفیهیمارسوالخیالالوهممنعالمخلقالىیمیلفالطفلوعلیه

2007وسروره.(زینب محمد الخفاجيمتعتهإلفساداالخرینتدخلمنخوفدونوالمتعة
)27ص
عالج األطفال كان من أهم اسهاماتها ابتداعها لمنهج جدید فيفقد"میالني كالین" أما

بة البدیل لتكنیك التداعي بأن لعب االطفال یعد بمثاكالینقد افترضت باستخدام اللعب، و 
لقد أدى استخدام المحللة للعالج بواسطة عدة األساسیة في تحلیل الكبار. و هو القاالحر و 

في یاء الموجودةالتي تسمح للطفل بأن یسقط على األش" و الرمزیةاللعب الى اتضاح أهمیة "
لنا لماذا یشعر الطفل مشاعر الذنب، هذا الذي یفسربیئته تخیالته وأوجه حصره المختلفة و 

یبحث ن أن یدخل الرمزیة على تخیالته و الهدوء عندما یلعب، فاللعب یمكن الطفل مبالراحة و 
)48ص2008عن تطویر عصبه الطفلي.(محمد أحمد خطاب و أحمد عبد الكریم حمزة

، اللعب التلقائي في عالج األطفال Melanie Kleinني كالینمیال استخدمتوقد 
المضطربین نفسًیا، وافترضت أن ما یقوم به الطفل خالل اللعب الحر یرمز إلى الرغبات 

.والمخاوف والصراعات غیر الشعوریة
اللعب:بیاجیه فينظریة جان)2-2

علىتعتمدعقلیةبعملیاتالرتباطهاوذلكاللعبفيالعقلیة)علیها(النظریةویطلق
:هيافتراضات
تأخیره،اوبهاالسراعیمكنمعینتسلسلفيیسیرالعقليالنموانهو: االولاالفتراض

.التجربةتغیرهانیمكنالنفسههوولكنه
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قبلمنهاكلیتمانیجبمراحلمنیتكونبلمستمراالتسلسل لیسان: الثانياالفتراض
.التالیةالعقلیةاوالمعرفیةالمرحلةتبدأان

یتضمنها.التيالمنطقیةالعملیاتنوعاساسعلىیفسرالتسلسلانهو:الثالثاالفتراض
:"وسبنسرشیلر"منلكلالزائدةالطاقةأوالطاقةفصلنظریة)2-3

والتيیمتلكهاالتيالزائدةالطاقةعنناتجحيكائنأياللعبأنفيالنظریةهذهوتتلخص
منوخلصاكبیر،وهوكالكبیرأوصغیروهوالنمولعملیاتالحيالكائنیحتاجهعماتزید
هذهأنورغماللعبفياستخدامهاحاجته،عنتزیدطاقةالحيالكائنلدىتوفرأنه

الكائنیدفعالذيالسببتفسیرعنتعجزولكنهااللعبوأنواعأشكالتعددتفسرالنظریة
سبنسر وشیلریفسروقالوا: "لماذاالنظریةهذهالعلماءبعضنقدولقداللعبإلىالحي

"Spencer et Schiller"الذینللكباربالنسبةأومتعبوهواألطفاللعبفيالسبب
الجهد". وهذاكلفیهیدلالذيالرسميعملهممناالنتهاءبعداللعببعض أنواعیمارسون

الطاقةمنالتخلصهوالسببیكونالیلعبونعندماالكبارأواألطفالسواءأنعلىیؤكد
)42ص2008بن عبد الرحمان سید ( .فقطالزائدة
: "Konrald Lang"النج" كونراد"لـالتوازننظریة)2-4

ماالعملیةحیاتهیجدوقدوالمیولالدوافعمنالعدیدفردلكلأنفيالنظریةهذهتتلخص
إلشباعاللعبإلىفیلجأتعدیةدوناآلخرالبعضویبقىوالمیولالدوافعهذهبعضیمأل
.واالنطالقالحریةاللعبوفيوااللتزامالجدیةالعملفيأنالنجیقولالدوافع،هذه

منوكثیرةمتشابهةأموروهناكاللعبطریقعنالطفلعندالنفسيالتوازنعملیاتتحدث
اللعبأنالنجیرىهناومنالبشریةالنفسمكوناتعنالتفریغفیهایتمالتيالمواقفهذه
بن عبد الرحمان ( .ودوافعهالطفلإشباعطریقعنالطفلعندالتوازنعملیاتبإحداثیقوم
)44ص2008سید 
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:أهمیة اللعب)3
النشاطفیهیتجسدالذيالخصبالمیدانباعتبارهالطفلعنداللعبأهمیةتكمن

عنداللعبسلوكفإنخاصة،ملكیةإلیهبالنسبةیشكلحیثللنظر،ملفتبشكلالحركي
منفیهبماعالمهیكشفبلیعكسأيوالبراءةبالعفویةیتسمالمبكرالسنفيسیماالطفل،

علىنسبیةوتمثالتتصوراتتكوینمنمحالةالیمكنناالذيالشيءومجاهیلغوامض
منفأكثرأكثرتقربناحولهرؤىمنتملكهمااستنطاقفيمفیدةتكونولكنهااألرجح
والمطالبلهیقدمأنینبغيالذيالتربويالعوننعطیهوبالتاليتهومنغلقاأكنانهمالمسة

وظیفيومدخلالنفسیةالطفللبنیةأساسیةحاجةفاللعبالشخصي،نموهعلیهایتوقفالتي
فياللعبیتزامنحیثاألولالتعلمبناءفيیخلتربويووسیطالعملیاتقبلماعالملبناء
الحضانة،فيالتعلمسنواتتوازيالتيالمرحلةأيالتشخیصقبلماومرحلةالرمزيشكله

وارتقاءسیكولوجينمائيتطورمنالطفلیصلهماالرمزياللعبظهورعلىویساعد
فيالملموسةواألشیاءالمادةتصورالطفلیستطیعحیثحركیة-والحسالعقلیةوظائفه

الرمزياللعبأنبیاجیهویري.وحركاتمواقفبواسطةتقلیدهاخاللمنجیولوجيقالب
الطفل بالفعل عاینهاأنسبقومواقفأحداثمنخلیطوهوالعمرمنالثالثةحواليیبدأ

یصل باإلضافة إلى أحداث متخیلة نشأت من الربط بین األحداث المتوالیة في عالمه وحینما
فإنه یصبح بالتدریج قادرًا على تذكر الحوادث بتسلسل منتظم ویصبح الطفل إلى سن الرابعة

یحاول الكبار (المربي) التدخل یقابل من الطفل عدم اللعب الرمزي أكثر تماسكًا وحینما
االرتیاح في هذه المرحلة تزداد نسبة اللعب االجتماعي الذي یتكون من خالل الصداقات من

: كتمثیل األدوار الجماعي وترجمته في ألعاب رمزیةاللعبأقرانه الذین تتوحد لدیهم فكرة 
،فضاء كالمطبخ واألدوات المطبخیةواستحضاروالقیام بأعمال إیهامیة كاللعب بالسیارات

حین تكون هذه األلعاب انعكاسًا للواقع األسري الذي ینقلون بفعل االنتماء إلى واقعهم
مضمون)تحلیل )1989أحمد (الطفولي. (بینتوسي



اللعب واأللعاب التركیبیة لثالفصل الثا

38

:أنواع اللعب)4
تتنوع أنشطة اللعب عند األطفال من حیث شكلها ومضمونها وطریقتها وهذا التنوع یعود 
إلى االختالف في مستویات نمو األطفال وخصائصها في المراحل العمریة من جهة وٕالى 
الظروف الثقافیة واالجتماعیة المحیطة بالطفل من جهة أخرى وعلى هذا یمكننا أن نصنف 

األطفال إلى الفئات التالیة:نماذج األلعاب عند 
هي عبارة عن شكل أولیمن أشكال اللعب حیث یلعب الطفل حرًا األلعاب التلقائیة: )4-1

وهذا النوع من اللعب یكون في وبصورة تلقائیة بعیدًا عن القواعد المنظمة للعب
كما یرید ویمیل الطفل في معظم الحاالت إفرادیًا ولیس جماعیًا حیث یلعب كل طفل

اللعب التلقائي إلى التدمیر وذلك بسبب نقص االتزان الحسي الحركي إذ مرحلة
من عمره یصبح هذا یجذب الدمى بعنف ویرمي بها بعیدًا وعند نهایة العام الثاني

الشكل من اللعب أقل تلبیة لحاجاته النمائیة فیعرف تدریجیًا لیفسح المجال أمام 
.شكل آخر من أشكال اللعب

یتجلى هذا النوع من اللعب فیتقمص لشخصیات الكبار مقلدًا :ةاأللعاب التمثیلی)4-2
-سلوكهم وأسالیبهم الحیاتیة التي یراها الطفل وینفعل بها وتعتمد األلعاب التمثیلیة 

على خیال الطفل الواسع ومقدرتها اإلبداعیة ویطلق على هذه -بالدرجة األولى 
ربات البیوت إلى المخزن -یراتغتذهب البنات الصاأللعاب ( األلعاب اإلبداعیة ) "

ن وقد بدت على وجهها عالمات ویتشاورن حول إعداد طعام الغداء فتقول إحداه
وتقول -ولكن ابنتي ال تأكل سوى الفطائرإن زوجي یحب أكل البفتیك: ((الجد

وعندما )) السمك ألنه كما یقول كره النقانقالثانیة هازة رأسها: وزوجي یحب أكل 
تدخل ربة البیت إلى المخزن تطوف فیه وتنتقل من قسم إلى آخر وتسأل عن 
األسعار وتشم رائحة اللحم المقدد وتدفع الحساب لقاء جمیع ما اشترته وتحسب 
الباقي وهنا تتذكر أن ابنها سیعود اآلن من المدرسة وأن طعام الغداء غیر جاهز 
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لنوع من اللعب باإلیهام أحیانًا ویتصف هذا ا. بعد فتمضي مسرعة إلى البیت
وبالواقع أحیانًا أخرى إذ ال تقتصر األلعاب التمثیلیة على نماذج األلعاب الخیالیة 

.اإلیهامیة فحسب بل تشمل ألعابًا تمثیلیة واقعیة أیضًا تترافق مع تطور نمو الطفل
السادسة یظهر هذا الشكل من أشكال اللعب في سن الخامسة أو :األلعاب التركیبیة)4-3

حیث یبدأ الطفل بوضع األشیاء بجوار بعضها دون تخطیط مسبق فیكتشف 
مصادفة أن هذه األشیاء تمثل نموذجًا ما یعرفه فیفرح لهذا االكتشاف ومع تطور 
الطفل النمائي یصبح اللعب أقل إیهامیة وأكثر بنائیة على الرغم من اختالف 

د اللعب التركیبي من المظاهر الممیزة ویع.األطفال في قدراتهم على البناء والتركیب
) ویتضح ذلك في األلعاب 12-10لنشاط اللعب في مرحلة الطفولة المتأخرة (

المنزلیة وتشیید السدود فاألطفال الكبار یضعون خطة اللعبة ومحورها ویطلقون على 
الالعبین أسماء معینة ویوجهون أسئلة لكل منهم حیث یصدرون من خالل اإلجابات 

ونظرًا ألهمیة هذا النوع من .اً على سلوك الشخصیات األخرى ویقومونهاأحكام
األلعاب فقد اهتمت وسائل التكنولوجیا المعاصرة بإنتاج العدید من األلعاب التركیبیة 
التي تتناسب مع مراحل نمو الطفل كبناء منزل أو مستشفى أو مدرسة أو نماذج 

.یك أو الخشب وغیرهاللسیارات والقطارات من المعادن أو البالست
تدخل في نطاق األلعاب التركیبیة وتتمیز بأنها نشاط تعبیري فني :األلعاب الفنیة)4-4

ینبع من الوجدان والتذوق الجمالي في حین تعتمد األلعاب التركیبیة على شحذ 
الطاقات العقلیة المعرفیة لدى الطفل ومن ضمن األلعاب الفنیة رسوم األطفال التي 

ألق اإلبداعي عند األطفال الذي یتجلى بالخربشة أو الشخطبة تعبر عن الت
scriplingقل الطفل لحظة قیامه بهذا النشاطهذا والرسم یعبر عما یتجلى في ع،

ویعبر األطفال في رسومهم عن موضوعات متنوعة تختلف باختالف العمر فبینما 
حیاتهم نجد یعبر الصغار في رسومهم عن أشیاء وأشخاص وحیوانات مألوفة في 

أنهم یركزون أكثر على رسوم اآلالت والتعمیمات ویتزاید اهتمامهم برسوم األزهار 
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مركز ،(سیكولوجیة اللعب عند األطفال.واألشجار والمنازل مع تطور نموهم
)4-3ص ،أطفال الخلیج،دراسات و بحوث المعوقین

اللعب التركیبي :)5

فهو في البدایة یقوم بعملیة ،المختلفةینمو اللعب التركیبي مع مراحل نمو الطفل 
وٕاذا ما شكلت هذه األشیاء نموذجا مألوفا فانه ،التركیب أو وضع األشیاء بجوار بعضها

لكن في مرحلة متقدمة یقوم باستخدام المواد بطریقة محددة ومعینة ،یشعر بالسعادة والبهجة
طه أكثر جماعیة وتنوعا ویتطور اللعب التركیبي لدیه لیصبح نشا،ومالئمة في البناء

ركن البناء والتركیب یحتاج إلى مكان فسیح ومحدد بحدود لكي یشعر الطفل انه ،وتعقیدا
موجود في المنطقة.

، وكثیرًا ما یكون في عمر كیب جانبًا هامًا من لعب األطفالویعتبر االهتمام بألعاب التر 
فهو یضع األشیاء بجوار ، تخدمًا فیه عامل الصدفة في اللعبخمسة أو ستة أعوام مس

، ویلجأ ألوفًا لدیه فإنه یبتهج لما حققهبعضها البعض بدون خطة مسبقة. وٕاذ مثلت نموذجًا م
، ومع تطور حددة ومالئمة في البناء والتشدیدأطفال السادسة إلى استخدام المواد بطریقة م

ب أقل إیهامیة وأكثر ، ثم یصبح اللععلى التمییز بین الواقع والخیالالنمو تنمو قدرة الطفل
رتهم على البناء والتركیب.بنائیة ویختلف األطفال في قد

) سنوات إلى ألعاب مخططة وهادفة هي األلعاب 12-8یتحول لعب األطفال في سن (
، ویعود هذا التحول إلى طبیعة التغیرات النمائیة التي یبیة والحركیة واأللعاب الثقافیةالترك

.تطرأ على األطفال

ب في مرحلة الطفولة المتأخرة اللعب التركیبي من المظاهر الممیزة لنشاط اللعویعد 
) ویتضح ذلك في األلعاب المنزلیة وتشیید السدود. فاألطفال الكبار یضعون خطة 10-12(

اللعبة ومحورها ویطلقون على الالعبین أسماء معینة ویوجهون أسئلة لكل منهم حیث 
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على سلوك الشخصیات األخرى ویقومونها. ونظرًا یصدرون من خالل اإلجابات أحكاماً 
ألهمیة هذا النوع من األلعاب فقد اهتمت وسائل التكنولوجیا المعاصرة بإنتاج العدید من 
األلعاب التركیبیة التي تتناسب مع مراحل نمو الطفل كبناء منزل أو مستشفى أو مدرسة أو 

www.kids-( .ك أو الخشب وغیرهانماذج للسیارات والقطارات من المعادن أو البالستی
. com/syco /sy9 .htmpsychology(

تباط األطفال بلعبهم خارج ، ویتحقق ار ذ هذا اللعب بصفة عامة شكل العملویأخ
ي ، وعند البنات اللعب التركیبي یتضح في عمل الدمى من الورق وعمل مالبس لها وفالمنزل
هدوًء ر، وتمیل البنات إلى تشكیل مناظر أكثن والرسم والعمل بمعجونة الصلصالالتلوی

هم للمكعبات أكثر ، أما األوالد فیكون بناؤ یة وذلك من خالل اللعب بالمكعباتللحیاة الیوم
.، ویركزون أكثر على المناظر خارج المنزلتنوعًا في طرقه

ألطفال العادیون أو ذوي المستویات األعلى في وفیما یتعلق باختیار مواد اللعب یبدي ا
ة أكبر من الذكاء تفضیًال لمواد اللعب التي تعتمد كثیرًا على النشاط التركیبي البنائي بدرج

كما یبدي األطفال العادیون واألذكیاء ثباتًا أكبر في طول فترة األطفال ضعاف العقول،
ا.اهتمامهم بمواد اللعب التي یختارونه

نوعیة اللعب ومواده وٕامكانیاته المتاحة إلى حد كبیر في نشاط اللعب وفي وتؤثر 
فإذا زودنا الطفل بألعاب معینة فإنه سوف یستخدمها ،مباشرته لدوره الهام في بناء األطفال

فإذا كانت إمكانیات اللعب المتاحة ذات نماذج ،یتأثر بهاوبالتالي فإن نشاط لعبه سوف
كعبات والرمال واألجهزة التي یقوم الطفل بفكها وتركیبها فإن اللعب تركیبیة بنائیة مثل الم
. أخذ هذا الطابع التركیبي البنائيبطبیعة الحال سوف ی

ویتصف اللعب التركیبي بخاصیة أساسیة هي أن عالم الظواهر المحیطة بنا یعكسه 
وم تعبیریة، الطفل في نواتج مادیة، مثل تشكیل آلة من أجزاء مختلفة، وعمل مبنى أو رس
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ة، وعلى تكوین وینطوي كثیر من األلعاب التركیبیة على استثارة قدرات الطفل العقلیة والمعرفی
.، كما یمكن ربط هذا النوع من اللعب بأشكال اللعب المختلفةمهارات حركیة لدیه

وللعب أثر في المجال المعرفي اإلدراكي للتعلم لدى الطفل، نرى أن اللعب یحتاج إلى 
حفظ قواعد اللعب وقوانینه البسیطة والمعقدة وتطبیقها ویحتاج إلى قدرة األطفال على فهم و 

التحلیل والتركیب واالبتكار في نطاق اللعب وقواعده، كما یحتاج إلى قدرة الطفل على تكوین 
موقف صور عقلیة لألشیاء والحركات وخاصة في نطاق األلعاب التي تتطلب تصور ال

، كما یتمثل في ألعاب التركیب والبناء "تصور الشكل قبل الخصموتوقع حركات أو نقالت
بنائه" وألعاب الدومینو والشطرنج والكرة، وألعاب التمثیل وغیرها من األلعاب التعلیمیة 
والتربویة التي یمارسها األطفال وتعتبر جماعة اللعب مجتمعًا مصغرًا یتعلم الطفل من خالل 

خالق والقیم والعالقات االجتماعیة، فیكتسب مفاهیم التعاون التفاعل معها قواعد السلوك واأل
والمحبة والقیادة والدوام والثبات وتقبل الفشل والمسؤولیة إلى غیر ما هنالك من مواقف 

.واتجاهات یعتبر اللعب خیر وسط لتعلمها

ویتم من خالل هذا النوع من اللعب تحویل وتطویع شخصیة الطفل من قبل الطفل 
ك محاولة منه لیتكیف مع الدور المطلوب منه أو الذي یقوم به، فهذا النوع من نفسه، وذل

اللعب یأخذ مكانه في نتصف الطریق بین اللعب والتقلید مما له دور كبیر في التطور العقلي 
وصیاغة األفكار واألولویات، وهذا قد یكون انطالقة مشابهة للتفكیر المطلوب في المراحل 

.الدراسیة الالحقة

خصائص اللعب التركیبي :)6

من أبرز خصائص اللعب " التركیبي ":

 تساعد على التفكیر اإلبداعي وتشجع على االبتكار من خالل عملیات التجریب التي
الرمل یتعلمون یمارسها األطفال على مواد األلعاب التركیبیة فعن طریق اللعب ب
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م وعن طریق المعاجین یصبغون تطویر المفاهیم وتفریغ انفعاالتهالكتابة والرسم، و 
أفكارهم بطرق رمزیة ویكتسبون مهارات حركیة أدائیة كاإلتقان والدقة والسرعة 
واإلنجاز وتطویر عضالت أجسامهم وٕانضاج أجهزتهم العصبیة وٕاكسابهم مهارات 

خاصة.
 تمثل األلعاب التركیبیة بصورة عامة مختبرًا غنیًا یساعد األطفال على اختبار أفكارهم

تصوراتهم وخیالهم ورغباتهم التي تتالءم مع احتیاجاتهم النفسیة ومتطلباتهم النمائیة و 
وقدراتهم العقلیة وزیادة وعیهم ألشیاء كثیرة في واقعهم البیئي. 

 وسیط تربوي فعال یساعد األطفال على إنماء العملیات العقلیة التي تتمثل في التخیل
والتصویر والتفكیر واإلبداع والتذكر واإلدارة واالحتمال والصبر وزیادة إدراكهم لمفاهیم 
األشیاء وطبیعة المواد وخصائصها وصفاتها وبالتالي التمكن من استخدامها في حل 

علم الطفل من خالله مهارات ذات عالقة لتنمیة تفكیره العلمي كما یتمسائل حیاتیة. 
ومفهوم مبدأ التوازن. كذلك یمیز الطفل ،المالحظة والتحلیل،التنبؤ،مثل: المقارنة

التشابه واالختالف بین األشكال ویبتكرون أنماطا من البناء.
األشیاء وطبیعة تساعد األطفال على إنماء العملیات العقلیة وزیادة إدراكهم لمفاهیم

المواد وخصائصها وصفاتها وبالتالي التمكن من استخدامها في حل مسائل حیاتیة. 
فیتعلم الطفل مفاهیم أساسیة في الریاضیات, مثل التصنیف, التسلسل, األطوال, 

المساحة, اإلعداد واألجزاء.
 والتصور تساعد األطفال على النماء العقلي وتطویر القدرات الحركیة وقدرة التخیل

تطور اإلبداعي. ویسهم في النمو اللغوي واالجتماعي للطفل, فتزید مقدراته اللغویة وت
مهارته في المحادثة والحوار.

الن هذه األلعاب ،وهذا النوع من اللعب یساعد على تنمیة قدرة الطفل على التخطیط
تساعد الطفل على االنتقال من مرحلة البناء العشوائي إلى مرحلة التخطیط ألعمالهم. 
عند إشراك الطفل مع مجموعة أثناء اللعب فانه یتعلم العدید من المهارات االجتماعیة 
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التعاون واحترام عمل اآلخرین. وینمي شعور الطفل باالنجاز أثناء اللعب ،كالمشاركة
( سارة محمد عبد اهللا المعصوب ثقته بنفسه ویعزز صورته االیجابیة عن ذاته.ینمي

)55، 54ه ص1429القحطاني 
اللعب التركیبي وجوانب نمو الطفل :)7

تبدأ ألعاب البناء عندما ینجح الطفل مصادفة اللعب التركیبي والنمو العقلي:)7-1
في وضع جسمین أحدهما فوق اآلخر، أما البناء باستخدام الطوب أو المواد 
األخرى وعمل أبنیة معقدة كبیرة فهي من األنشطة التي یمارسها األطفال 

، وتتیح مواد البناء الصلبة یلة حتى سن العاشرةوخصوصًا الذكور مدة طو 
لها مجاًال ألن یبدع الطفل في تكوین أشكال جدیدة معقدة وٕان التي تحتفظ بشك

كانت أقل مرونة من الصلصال والرسم باأللوان ویستمر استمتاع الطفل 
بالرسم مدة أطول من ممارسته البناء، وقد أظهر كثیر من الدراسات التي 
أجریت في الثالثینیات أن هم الطفل األول عندما یبدأ في ممارسة الرسم هو 

ن یظهر شكًال واضح المعالم یسهل التعرف علیه مثل مالمح شخص أو أ
ویستخدم  الطفل األلوان في مرحلة تالیة متأخرة حقًا ،شكل منزل أو أشجار

إن األطفال الصغار یتعرفون على األوان ویحبونها ولكنهم یعجزون عن 
الطفل ، وكلما كبرت سن كافي الستخدام األلوان عند الرسمتخصیص االنتباه ال

وارتفع مستوى ذكائه زادت قدرته على إبراز التفاصیل والعنایة بالنسب 
.المختلفة في الرسم وزیادة تعقید الرسم وٕاضفاء معنى ومفهوم علیه

ومن األلعاب المسلیة والمفیدة في نفس الوقت هو استخدام الطفل لأللوان 
أنماط جدیدة تكوین المختلفة والتعرف إلى طریقة تركیبها وخلطها ودمجها ل

، كما أن استخدام التلوین یكون له فوائد عدیدة یمكن حصرها وألوان مختلفة
تعلیم الطفل الهدوء –العمل الفردي أو الجماعي –اإلبداع –في : " االبتكار 
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تقلید –استكشاف مواهب كامنة –التعبیر عن الذات –تنمیة خیال الطفل –
ام جمیع أنواع الخامات المتوافرة استخد–خلط ودمج األلوان –اآلخرین 

استخدام الطفل –وتجریبها من ألوان وقصاصات وصلصال وخامات متنوعة 
.یدیه ورجلیه في التشكیل والتصمیم "

من األلعاب التي قد نعتبرها لغویة أو تساعد :اللعب التركیبي والنمو اللغوي)7-2
على اكتساب اللغة والتعبیر عن الذات أحواض الرمل والماء والتي تكون 

اللغویة وتعلم المفردات مصحوبة بأدوات وألعاب صغیرة تشجع على المشاركة
، كما أن اللعب بالرمل یعتبر أساسیًا في تنمیة عقل الطفل لما له من الجدیدة
، وتكوین األشكال كالبیوت معرفة الفرق بین الجاف والرطبفيفائدة 

والقصور والحیوانات والمجسمات المختلفة الموجودة في الطبیعة. كما أنها 
تسهم في تمییز الفرق بین الكبیر والصغیر، أما اللعب بالماء فیساعد الطفل 

كن أن على معرفة األوزان واألثقال والمكاییل وحركة عجالت الماء، أیضًا یم
یتعرف الطفل إلى حاالت الماء الموجودة في الطبیعة وٕالى المیاه الصالحة 
للشرب والمیاه الملوثة ونوعیات التلوث المختلفة من طین وألوان ونشارة 
الخشب أو المواد العضویة. إن بساطة ركن الرمل والماء ال تعني أن 

أن تدخل المعلمة المعلومات التي یتلقاها الطفل بسیطة بل هي معقدة لدرجة 
أو الكبار یكون مطلوبًا في معظم األحیان للتأكد من صحة المعلومات التي 

.یتلقاها الطفل بنما هو یعتقد بأنه یلعب ویستمتع
الرسم والتلوین والتصویر الفوتوغرافي" "اللعب التركیبي والنمو االجتماعي:)7-3

فراد والمجسمات تكمن أهمیة هذه األنشطة في السماح للطفل بتغییر أشكال األ
والحیوانات حسب مشاعره الداخلیة نحوها، فیستطیع الطفل إظهار غضبه 
باستخدام اللون األسود أو تلوین الشخصیات المكروهة عنده باللون األحمر 
بینما یعبر عن سعادته وامتنانه لبعض الشخصیات برسمها أو تشكیلها 
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ة بكثرة مع األطفال الذین ال باأللوان الزاهیة. وتستخدم هذه األلعاب االجتماعی
یحسنون استخدام المفردات اللغویة بطالقة، وهناك مثال قدیم یتمثل في 

" World picture" "المسمى بـ "صورة العالمLowenfeldلوفنفیلدأسلوب 
وتتكون مادة هذا االختبار من نماذج مصغرة طبق األصل ألناس وحیوانات 

، ثم یوضع ذلك في متناول ى ذلكومنازل وأشجار وجسور وما إلوأسوار 
الطفل مع الماء والصحاف المملوءة بثالثة أنواع من الرمل، ویطلب منه أن 

نشأ عن العجائن الناتجة یلعب بهذا كله كما یشاء ویحب، ومن الممكن أن ی
" مصغرة تشتمل على جبال وودیان ومنظر ملیئة بالناس أو عن ذلك "عوالم

ة ذلك نماذج واقعیة مصغرة لمدن صغیرة ذات الحیوانات أو ربما تكون نتیج
صفوف صغیرة من المنازل األنیقة أو ربما تكون صور خیالیة تحتوي على 
الحیوانات المتوحشة التي تزحم المكان برمته، أو قد ال تضم أناسًا أو حیوانات 

" الذي صنعه من الطفل أن یشرح للمعالج هذا "العالمعلى اإلطالق ویطلب
.شخص یجهل الموضوع تمامًا وأن یخبره بما سیحدث بعد ذلككأنه یشرحه ل

من األلعاب التي تنمي الجانب الحسي لدى اللعب التركیبي والنمو الحسي:)7-4
الطفل وتكون مسلیة في نفس الوقت اللعب بالماء والرمل وما به من فائدة 
تعود على الطفل في تطویر الناحیة الحسیة لدیه من اإلمساك بالمحسوسات 

، والرسم والتلوین الذي ر والبارد واألوزان واألثقاللعب بها ومعرفة الحاوال
یستطیع به الطفل تنمیة حواسه حیث یتعرف بالنظر إلى أنواع األلوان 

.وتسمیتها وكیفیة خلطها واستخداماتها
الطفل في عمر یتراوح ما بین اثني عشر شهرًا أو خمسة عشر شهرًا یستطیع 
أن یالءم بین أحجام األشیاء فیثبت العصا المصمتة في عصا أخرى مجوفة 
ویضع المكعبات المفرغة داخل بعضها البعض مراعیًا التدرج في الحجم. وقد 

في بركة أشار رجروز إلى اآلثار المدهشة التي قد تنجم عن خوض الطفل 
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من الطین فما یدرك الطفل ما یحدثه من آثار على المواد المختلفة بأعماله 
حتى یقوم بتكرار هذه األعمال عدة مرات إال إذا عجزت قدراته عن التعامل 
مع طبیعة المادة التي یجرب فیها أعماله فركل المیاه بقدمه وصب الماء في 

األصابع لتركها تتسرب من إناء آخر والقبض على حفنة من الرمال ثم فتح 
بینها أو نقل كمیة من الرمال من مكان إلى آخر كل ذلك ال یتطلب مهارات 
أو متطلبات كبیرة ولكنها تتسبب في إحداث تغیرات ظاهرة بشكل مستمر 

.وفوري
تعلیم الطفل تآزر العضالت والتوازن اللعب التركیبي والنمو الحركي:)7-5

ارة محمد عبد اهللا المعصوب القحطاني (س.والسیطرة على الجسم وتحركاته
)57-55صه1429
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خالصة:
من خالل ما تم عرضه اتضح لنا أن اللعب یهیئ للطفل فرصة فریدة للتحرر من الواقع 

العلماء فيرغم اختالففالمليء بااللتزامات والقیود واإلحباط والقواعد واألوامر والنواهي،
الدافعیة. فاللعب إال أنها تحمل في طیاتها سمات مشتركة من حیث النشاط و تعریفهم للعب

هو عند الطفل ضرورة من ضروریات حیاته مثل األكل و النوم, استعداد فطري وطبیعي و 
وبغض النظر عن التنظیم.فالطفل في حاجة الى تعلم اللعب ولكنه بحاجة الى االرشاد و 

المتوازنةللحیاةوضرورياساسينشاطإال أنه یظل التباین في النظریات المفسرة للعب
الضعیفنرى الطفلحیثالطاقة،منالفائضلدیهمنعلىمقصورالیسوهوالسویة
یلعبون.كلهموالمستریحوالمتعبوالقوي

أما اللعب التركیبي فهو یتمیز بخاصیة أساسیة هي أن عالم الظواهر المحیطة بنا یعكسه 
مادیة، مثل تشكیل آلة من أجزاء مختلفة، وعمل مبنى أو رسوم تعبیریة، الطفل في نواتج 

وینطوي كثیر من األلعاب التركیبیة على استثارة قدرات الطفل العقلیة والمعرفیة، وعلى تكوین 
. فهذا النوع مهارات حركیة لدیه، كما یمكن ربط هذا النوع من اللعب بأشكال اللعب المختلفة

في منتصف الطریق بین اللعب والتقلید مما له دور كبیر في التطور من اللعب یأخذ مكانه
العقلي وصیاغة األفكار واألولویات، وهذا قد یكون انطالقة مشابهة للتفكیر المطلوب في 

المراحل الدراسیة الالحقة.
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تذكیر بالفرضیات:)1
الفرضیة العامة:)1-1

تساهم األلعاب التركیبیة في تحسین المهارة  الیدویة عند طفل الروضة
الفرضیات الجزئیة:)1-2

تساهم األلعاب التركیبیة في تنمیة ذكاء الطفل
 األلعاب التركیبیة على اتقان الطفل للرسمتساعد

جراءات الدراسة:إ)2

تعـــد الدراســـة االســـتطالعیة مـــن الناحیـــة المنهجیـــة مرحلـــة تمهیدیـــة قبـــل التطـــرق إلـــى الدراســـة 
ــــر خطــــوة هامــــة  ــــة. فهــــي تعتب ــــوم االنســــانیة واالجتماعی األساســــیة ألي بحــــث علمــــي فــــي العل
وضــروریة تهــدف الدراســة االســتطالعیة إلــى اختبــار مــدى ســالمة أدوات البحــث وصــالحیتها، 

راء التربص واختیار حاالت الدراسة في حالة تواجدها.وكذا التعرف على مكان إج

العدیــد مــن ریــاض األطفــال فــي والیــة بســكرة ولــم وفــي إطــار الدراســة االســتطالعیة قمنــا بزیــارة 
إال أننـا وجـدنا الروضـة المالئمـة لدراسـتنا، وتـم قبولنـا كمتربصـین مـن نحظى باسـتقبال الكثیـر،

وقــد دامــت مــدة التــربص، )-بســكرة –الحــوزة "روضــة الكتاكیــت الصــغار"(حي طــرف مــدیرة 
المـدیرةخاصـة قبال من طرف جمیـع العـاملین بهـا و أفضل استولقد لقینا، ونصفشهرحوالي
االطفــال ومــن مــع المعلمــین و تمقــابالٕاجــراء و الروضــةســمحت لنــا بــدخول جمیــع اقســام التــي

فــي أي الروضــةزیــارة أعطتنــا حریــة كمــا ،الدراســةلحــاالتتــم اختیارنــا تخــالل هــذه المقــابال
.تربص الدراسةالقیام بوقت لمقابلة األطفال و 

بطریقـــة قصـــدیة بمســـاعدة األخصـــائیة االكلینیكیـــة، ربعـــةوقـــد تـــم اختیـــار حـــاالت الدراســـة األ
ویمكثــونمتعــاونین معنــا، كــونهمكمــا تــم اختیــارهم المشــرفین علــى األطفــال،وكــذلك المعلمــین

.أكثر لمقابلتهمبذلك تكون لدینا فرصو ،في الروضة لمدة یوم كامل
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حــالتین وكــان الدراســة الــى مجمــوعتین: مجموعــة ضــابطة تتكــون مــن حــاالتبتقســیم قــد قمنــاو 
حیــث قمنــا بــإجراء مقابلــة مــع ،مجموعــة تجریبیــة تتكــون مــن حــالتین كــذلكاختیــارهم عشــوائیا و 

المجموعـــة الضـــابطة مـــرة ق اختبـــار رســـم الرجـــل علـــىقمنـــا بتطبیـــوكـــذلك ،كـــال المجمـــوعتین
لتجریبیـــة؛ حیـــث قمنـــا بقیـــاس قبلـــي مـــرتین علـــى المجموعـــة ابینمـــا قمنـــا بتطبیقـــهواحـــدة فقـــط، 

،قیـاس بعـدي أي أننـا قمنـا بتطبیـق االختبـار فـي البدایـة قبـل التـدریب علـى األلعـاب التركیبیـةو 
علــى االلعــاب التركیبیــة ثــم قمنــا بــإجراء وعــة التجریبیــة لمــدة شــهرمبعــدها قمنــا بتــدریب المجو 

قیـــاس بعـــدي علـــى المجموعـــة التجریبیـــة حیـــث أعـــدنا تطبیـــق اختبـــار رســـم الرجـــل علـــى هـــؤالء 
االطفال.

ممــا جعلنـــا 8:00كنــا نتوجـــه الــى المؤسســة فــي الصـــباح علــى الســاعة التــربصفــي بدایــةو 
ال تتجـاوز األطفـالمن الدراسة و لذلك كانت جلساتنا معاالنتهاءننتظر ساعات عدیدة حتى 

14:00الفتـرة المسـائیة فـي حـدود السـاعة إلـىأعدنا برمجة التوقیـتذلك . وبعدنصف ساعة
زواال فكانت جلساتنا معهم حوالي ساعة أو أكثر وكررناها یومیا.

وتسـتقبل االطفـال 2010أبوابها ألول مـرة  فـي سـبتمبر "روضة الكتاكیت الصغار"وقد فتحت 
تتكـــون الروضـــة مـــن طـــابقین: طـــابق أرضـــي ســـنوات و 6الـــى 3اوح أعمـــارهم بـــین الـــذین تتـــر 

غرفـة توي علـى صـالون ومسـتودع وحمـام ومرحـاض ومطـبخ وحدیقـة یلعـب فیهـا االطفـال و ویح
4سـنوات وقسـمین 3أقسـام (قسـمین 5لوي فیحتوي على: مكتـب المـدیرة وأكل أما الطابق الع

مرحاض. سنوات) وغرفة نوم لألطفال وحمام و 5م سنوات وقس

المنهج المستخدم:)3

األنسـب مـاهـذا ألنهو بتقنیـة دراسـة الحالـةالتجریبـيو المنهج العیادياتبعنا في هذه الدراسـة 
رســم اختبــارتطبیــق ل و نــا المــنهج العیــادي مــن خــالل اجــراء مقــابالت مــع األطفــااتبعلدراســتنا ف

.الرجل
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قیاس بعدي بعد تقسیمنا للحاالت الـى مجموعـة تجریبیـة ومجموعـة بقیاس قبلي و وبما أننا قمنا 
بالتــــالي مــــا أننــــا قمنــــا بدراســــة علــــى حــــاالت و ضــــابطة و لهــــذا اســــتخدمنا المــــنهج التجریبــــي وب

طبقناالمنهج العیادي التجریبي بتقنیة دراسة الحالة.

لعلمیــة المتعلقــة بــأي وحــدة هــو المــنهج الــذي یتجــه الــى جمــع البیانــات افــالمنهج االكلینیكــي
هـــو یقـــوم علـــى أســـاس التعمـــق فـــي دراســـة دا أو مؤسســـة أو نظامـــا اجتماعیـــا و ســـواء كانـــت فـــر 

ذلـــك بقصـــد الوصـــول الـــى اســـة جمیـــع المراحـــل التـــي یمـــر بهـــا و مرحلــة معینـــة مـــن وحـــدة أو در 
وحـــدات المتشـــابهة (حســـن عبـــد المعطـــيبغیرهـــا مـــن الوســـة و تعمیمـــات متعلقـــة بالوحـــدة المدر 

).314ص 1998

فهــو طریقـة بحثیــة تتضــمن تغییـرًا متعمــدًا ومضــبوطًا للشــروط بالنســبة للمــنهج التجریبــي:أمـا 
یعـد مـن و التغیرات الناتجة عن ذلك وتفسـیر تلـك التغیـرات.المحددة لواقعة معینة مع مالحظة

یبـدأ كمـا أفضل الطرق للبحث العلمي حیث یمدنا بمعلومـات وحقـائق موثـوق فیهـا، وذلـك ألنـه 
یبدأ أى مـنهج للتعـرف علـى المشـكلة وتحدیـدها ثـم یقـوم بعـد ذلـك بصـیاغة الفـروض واسـتنباط 
مـــا یترتـــب علیهـــا مـــن نتـــائج ثـــم وضعتصـــمیم تجریبـــي یتضـــمن النتـــائج وشـــروطها وعالقتهـــاثم 
إجـــراء التجربـــة وبعـــدها یعمـــل الباحـــث علـــى تنظـــیم هـــذه البیانـــات بطریقـــة غیـــر متحیـــزة لألثـــر 

ده، ثم یقوم الباحث بإجراء اختبار داللة مناسب للتأكد من صـدق وصـحة نتـائج المفترض وجو 
الدراسة.

تهـــدف ترتكـــز علـــى الفـــرد و ،فهـــي طریقـــة عیادیـــة اســتطالعیة فـــي منهجهـــادراســـة الحالـــة أمــا
النتــائج وعــاء الــذي یــنظم فیــه االكلینیكــي ویقــیم كــل المعلومــات و فهــي ال،للتوصــل الــى فــروض

االضـافة الـى ب،المقـابالتوذلـك بواسـطة المالحظـة بنوعیهـا و ،العمیـلالتي تحصـل علیهـا مـن 
(عبــد الــوافي زهیــر بوســنة االختبــارات الســیكولوجیة. التــاریخ االجتمــاعي والفحوصــات الطبیــة و 

)32ص2012
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:الدراسةأدوات )4
المالحظة العیادیة: )4-1

إدراك وتسجیل تعرف المالحظة في قاموس علم النفس على انها مصطلح عام، یرمي إلى 
دقیق ومصمم لعملیات تخص موضوعات، حوادث أو أفراد في وضعیات معینة.

ویكون جمع البیانات فـي دراسـة الحالـة غالبـا علـى اثـر المالحظـة المباشـرة للعمیـل، وذلـك مـن 
خــــالل تطبیــــق االختبــــارات الســــیكولوجیة فــــي المقابلــــة التشخیصــــیة، أو عــــن طریــــق استســــقاء 

الـــذین أتیحـــت لهـــم مباشـــرة مالحظـــة العمیـــل. (عبـــد الـــوافي زهیـــر المعلومـــات مـــن األشـــخاص
)15ص2012بوسنة 

نصف الموجهة:العیادیةالمقابلة )4-2

استخدمنا المقابلة العیادیة بهدف البحث باعتبار أنها أداة لجمع المعلومات وفق أسـئلة محـددة 
الــة. (صــالح تضــمنت توجیــه المقابلــة لكنهــا تضــمنت فــي نفــس الوقــت حریــة التعبیــر لــدي الح

).300ص 2002أحمد مراد 

تعتمد على قدرات األخصائي الذي یقوم بها، من خالل فهيالمقابلة النصف موجهة:أما
خلق جو مالئم من الثقة المتبادلة والمشجعة من أجل تفاعل إیجابي ومستقل، كما تعتمد 

) 427ص2001على شخصیة األخصائي وخبرته. (رجاء محمود أبو عالم 

االختبار اإلسقاطي: )4-3
 :في "جودانف"وهو اختبار إسقاطي ظهر على ید العالمة األمریكیة اختبار رسم الرجل

وكان هدفها هو الوصول إلى اختبار یقیس ذكاء األطفال 1926صورته األصلیة عام 
من أعمار مختلفة عن طریقه. 
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یاء ألفة من غیره في ووقع اختیار الباحثة على رسم الرجل ألن شكل اإلنسان أكثر األش
البیئة، وكذلك تفضیل األطفال لرسم اإلنسان دون غیره، كما أن رسم شكل اإلنسان یوفر 
تفاصیل كافیة تسمح بظهور الفروق الفردیة بین األطفال. (راشد محمد الشنطي وعودة 

)84ص1919عبد أبو سنینة 
. حیث یخلو سنة15-3ویسمح هذا االختبار بقیاس القدرة العقلیة للمفحوص من سن 

أي أنه مناسب جدا، ویمكن تطبیقه على المعاقین عقلیا ویتمیز من الجانب اللفظي 
بتحرر المفحوص فیه على درجة خام یتم تحویلها إلى درجة معیاریة، وقد یطبق بصورة 

دقیقة وكذلك الحال 15إلى 10فردیة أو جماعیة، ویستغرق وقت تطبیق االختبار من 
) http://forums.yallagroup.net/4354(یح نسبة الذكاء وتفسیرها. بالنسبة لتصح

ممحاة)، - ورقة بیضاء–تجهز األدوات الالزمة لالختبار (قلم رصاص تطبیقه:كیفیة
ویطلب من المفحوص أن یرسم صورة رجل مراعیا التعلیمة التالیة: "أرسم صورة رجل، 

یة للرجل تشمل الرأس واألطراف). ارسم أفضل صورة ممكنة تستطیعها، أرسم صورة كل
و ال یحدد الوقت الالزم لعملیة التطبیق ولكن معظم األطفال ینهون الرسم في مدة ال 

دقیقة. كما یسمح للمفحوص بالمحو أو إعادة الرسم كله أو جزء منه. (نایف 15تتجاوز 
)   89ص1989قطامي ومحمد برهوم 

لفاحص على أداء المفحوص أو التعلیق یعزز المفحوص لفظیا، ویجب أن ال یتدخل ا
على رسمه أثناء االختبار.

نقطة. 51یعطى للمفحوص درجة على كل نقطة من النقاط الكلیة للمقیاس وعددها 
وبعد ذلك یجمع الفاحص النقاط الخام التي حصل علیها المفحوص، وبعد ذلك یستخرج 

حسب جدول العمر العقلي من خالل مجموع الدرجات المحصل علیها وذلك
وبعد ذلك یتم تطبیق معادلة الذكاء وهي :التصحیح.

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشھور / العمر الزمني بالشھور) 
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)http://www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php?t=3545(

حاالت الدراسة: )5
المجموعة الضابطة:)5-1

" :تحضیري بالروضة.، أشهر10وسنوات4، أنثى، "حالحالة األولى
" :أشهر، تحضیري بالروضة.6سنوات و5أنثى، ، "أالحالة الثانیة

المجموعة التجریبیة:)5-2
" :تحضیري بالروضة.، أشهر6وسنوات4أنثى، "،مالحالة الثالثة
:أشهر، تحضیري بالروضة.7سنوات و5أنثى، "أ.م"،الحالة الرابعة
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عرض نتائج المجموعة الضابطة:)1
(ح):الحالة األولى)1-1

)20/05/2010أشهر(10سنوات و 4الجنس: أنثى         السن: "ح"االسم: 

جدااألم :  عاملة           المستوى االقتصادي لألسرة : جیداألب : عامل 

:ملخص المقابلة

مـــن الحالـــة تـــدرس بالحضـــانة فـــي قســـم األربـــع ســـنوات , وتبقـــى فـــي الحضـــانة طیلـــة الیـــوم أي 
هــي مشــاغبة كثیــرة الحركــة عدوانیــة نوعــا مــا ألنهــا كانــت مســاءا و 16:30صــباحا الــى 8:00

كانـــت معظـــم أجوبتهـــا بـــنعم "ایـــه نحـــب زمالئهـــا فـــي الروضـــة و و تحـــاول ضـــرب تصـــرخ كثیـــرا 
ــــه نحــــب نرســــم"،نلعــــب" ــــة" كمــــا كانــــت كــــل اجاباتهــــا باإلیجــــاب"، "ای نحــــب األلعــــاب التركیبی

األطفـال كمـل وهذا نظرا ألنها طفلة و "نعرف نكتب"، "نعرف نرسم"،(االثبات) "نعرف نلعبهم "
انــت كثیــرة الضــحك كمــا أن الحالـة ك،وعفــویتهماتهم بــنعم أو ال نظـرا لبــراءتهمنعلـم معظــم اجابــ
دقیقة.15دامت مقابلتنا معها حوالي خالل المقابلة و 

وتحلیله:رسم الرجلتصحیح اختبار

درجة13"ح" على مجموع : الحالةمن خالل تصحیح االختبار تحصلت

من الجدول (انظر في المالحق)"ح":لحالةاستخراج العمر العقلي ل

فان 14-10درجة و هذه القیمة واقعة في المجال 13تحصلت على الحالة "ح"بما أن 
سنوات و إلیجاد العمر العقلي بالشهور نقوم 6و 5العمر العقلي للحالة بالسنوات یقع بین 

بالعملیة التالیة:

شهرا72=سنوات 6لدینا:
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شهرا   72درجة       14

درجة              س                      13

شهرا.67یساوي بالتقریبو 66.85:"ح" هولحالةالعمر العقلي لاذن

شهرا.58أشهر= 10سنوات و 4"ح" هو:لحالةالعمر الزمني ل

:لدینا

X100  =51 ,115) 58/ 67(=معامل الذكاءومنه:

مرتفعفان ذكاؤها من 140الى 100یقع في المجال من "ح"الحالةبما أن معامل ذكاء 
.مرتفع جداالى 

:(أ)الحالة الثانیة)1-2

)           20/09/2009أشـهر(6سـنوات و 5السـن: الجـنس: أنثـى   االسم: "ا"
المستوى االقتصادي لألسرة : جیداألم : ماكثة بالبیتعاملاألب : 

:ملخص المقابلة

ســـنوات)  و تبقـــى فـــي الحضـــانة یـــوم 5الحالـــة تـــدرس بالحضـــانة فـــي قســـم التحضـــیري (قســـم 
لماحـة ،الطبـاعكامل(تدرس في النظام الیومي أي صباحا و مساءا) كانت الحالة طفلة هادئة 

أقمنـا ها اسـمها وسـنها وكـل بیاناتهـا و بعد ما عرفنا منو ،كما أنها كانت جد متعاونة معناذكیةو 
ة ولــم تخـرج عنهــا كانــت كـل اجاباتهــا فـي اطــار المقابلـالقـة طیبــة بـدأنا معهــا المقابلـة و معهـا ع

نعـرفش نكتـب بصـح " نعـرف نلعـبهم ایـه انـدیرهم كامـل ثـم ثـم " " ال أهـا مـا،"ایه نحـب نلعـب"
دامـت مقابلتنـا معهـا رق وجهها البـريء طیلـة المقابلـة و كانت االبتسامة ال تفا" و لحروفنعرف ا
دقیقة وكانت مقابلتنا كتمهید لالختبار الذي طبقناه علیها فیما بعد.15حوالي 

66,85= 72/14×13س =

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور) 
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 اختبار رسم الرجل وتحلیلهتصحیح:

= سنوات10:إذن عمرها العقلي حسب الجدول هودرجة30على الحالة "ا"تحصلت 
.شهر120

من الجدول (انظر في المالحق)":استخراج العمر العقلي للحالة "ا

سنوات)10شهرا  (120درجة              30

شهرا.120: هوبالشهورالعقلياذن عمر الحالة "ا" 

شهرا.66= أشهر 6سنوات و 5:عمرها الزمني هو

X100  =181,81) 66/ 120(=معامل الذكاء :ومنه: 

.بذكاء عاليفهي تتمیز 140"  أكبر من الحالة "ابما أن معامل ذكاء 

عرض نتائج المجموعة التجریبیة:)2
(م):الحالة الثالثة)2-1

)            27/09/2010أشــهر(6ســنوات و 4الســن: الجــنس: أنثــى   االســم: "م"
المستوى االقتصادي لألسرة : جید جدااألم : عاملةعامل  األب : 

:ملخص المقابلة

عبــارة عــن حیویــة، محبوبــة مــن طــرف الجمیــع فــي الحضــانة، الحالــة هــي طفلــة جــد مرحــة و 
قــد و ســنوات (قســم تمهیــدي)،4هــي تــدرس بالحضــانة فــي قســم و النشــاطشــعلة مــن الحیویــة و 

وقــد أجابــت فــورا هادئــة خــالل المقابلــة،مطیعــة، كمــا أنهــا كانــت جــد كانــت جــد متعاونــة معنــا و 
كانت ترافق اجابتها دائما تلـك الضـحكاتو بكل براءة على كل األسئلة التي طرحناها علیها،و 

لمسنا من خالل المقابلـة حـب مـرام للعـب كغیرهـا مـن تلقائیة و الالبریئة التي تدل على العفویة و 
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بــالو(و تضــحك)" كمــا  ب بــاغبي و ب نلعــب (و تضــحك)" " نلعــاالطفــال مــن خــالل قولهــا: " نحــ
."نعرف نرسم"،فنا حبها للرسم: "ایه نحب نرسم"عر 

: "تصحیح االختبار رسم الرجل للحالة الثالثة "م
:نتائج االختبار القبلي

.17/03/2015تاریخ االختبار هو:

دقائق.10الوقت المستغرق في اجراء االختبار:

شهرا.54أشهر=6سنوات و 4العمر الزمني للحالة "م" هو:

درجة في االختبار.13تحصلت على حساب العمر العقلي للحالة "م": 

شهرا        72سنوات = 146لدینا: 

س                                  13

شهرا.67و یساوي بالتقریب66,85:العمر العقلي للحالة "م" هواذن

لدینا: 

X100 =124,07) 54/ 67(=معامل الذكاء ومنه:  

فهو ذكاء من مرتفع الى مرتفع 140الى 100یقع في المجال من الحالة "م"بما أن ذكاء 
جدا.

:نتائج االختبار البعدي

.17/04/2015تاریخ اجراء االختبار هو:

دقیقة.15الوقت المستغرق في اجراء االختبار :

66,85= 72/14×13س =

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور) 
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شهرا.55أشهر= 7سنوات و 4: یوم االختبار هوللحالة "م"الزمني العمر

درجة في االختبار.29تحصلت على حساب العمر العقلي للحالة "م": 

شهرا        120سنوات = 3010لدینا: 

س                                  29

شهرا.116:" هوللحالة "مالعمر العقلي اذن

لدینا: 

X100 =210,90) 55/ 116(=معامل الذكاء ومنه:  

.عاليفهي تتمیز بذكاء 140أكبر من الحالة "م"بما أن ذكاء 

درجة.16قد ارتفع في القیاس البعدي عن القیاس القبلي بـ: الحالة "م"و نالحظ أن ذكاء 

الثالثة (م)التحلیل العام للحالة:

و بعــدها التــدریب علــى األلعــاب ،تطبیــق االختبــار القبلــيو"م"الحالــةالمقابلــة مــع مــن خــالل
قـد تجاوبـت مـع البرنـامج الحالة "م"ثم تطبیق االختبار البعدي وجدنا أنه ،التركیبیة لمدة شهر

التدریبي بشدة ؛ و هذا نظرا لحبها الشدید للعب الذي لمسناه من خالل المقابلة التـي أجریناهـا 
كمــا ،فــي ذلــك حیویتهــا و شخصــیتها المرحــة المملــوءة بالحیویــة و النشــاطهاكمــا ســاعد،معهــا

و أحببناهـا و تعلقـت ساعدتنا مرونـة شخصـیتها علـى بنـاء عالقـة طیبـة معهـا فقـد أحبتنـا كثیـرا 
حیـث كـان أداؤهـا یتحسـن ،كل ذلـك أدى الـى تحسـن كبیـر فـي أدائهـا لهـذه األلعـاب،بنا كثیرا

الحالـة و كنتیجـة لهـذا التحسـن نجـد أن ،یوما بعد یوم حتـى أصـبحت تـتقن هـذه االلعـاب جیـدا
16ب ارتفــعأي أن مجمــوع درجاتهــا البعــديدرجــة فــي االختبــار 29قــد تحصــلت علــى "م"

درجــة) و هــذا االرتفــاع الهائــل فــي 13(الــذي تحصــلت فیــه علــى القبلــيدرجــة عــن االختبــار 

شهرا116= 120/30×29س =

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور) 
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؛ 210,90الــى 124,07درجاتهـا أدى الـى زیــادة كبیـرة فـي نســبة الـذكاء التـي ارتفعــت مـن 
بــأن تطــور لعــب الطفــل یــرتبط ارتباطــًا وثیقــًا بمســتوى "بیاجیــه"و هــذا مــا یتماشــى مــع مــا یــراه 

لقبلـي أي أنهـا قد تحسن كثیرا عـن الرسـم فـي االختبـار ا"م" الحالة أن رسم كما نالحظذكائه
ن األلعاب التركیبیة تؤدي الى تحسین األداء الیدوي للطفل.إبالتالي فأصبحت تتقن الرسم، و 

:)أ.م(الرابعة الحالة )2-2

)  22/08/2009أشهر(7سنوات و 5السن: الجنس: أنثى"  أ.م"االسم: 

المستوى االقتصادي لألسرة : جیدألم : ماكثة بالبیت  اعامل  األب : 

مع الحالة "أ.م"ملخص المقابلة:

جد هادئة و سنوات (قسم تحضیري) 5بالحضانة في قسم الحالة هي طفلة متمدرسة
قلیلة الحدیث نظرا ألنها خجولة حتى أن اجاباتها عن أسئلة المقابلة منظمة، قلیلة الحركة،

كانت جد مختصرة؛ فكانت معظمها ب:" نعم أو ال" مثل اجابتها عن سؤال:هل تحبین اللعب 
و عن سؤال: هل تعرف ترسم؟ أجابت ب: " نعم مع هز الرأس)"، ؟ أجابت ب:" ایه (

".....الخ.

 أ.م(الرابعةللحالةاختبار رسم الرجلتصحیح:(
نتائج القیاس القبلي

.17/03/2015تاریخ االختبار هو:

دقیقة.15الوقت المستغرق في اجراء االختبار:  

شهرا.67أشهر=7سنوات و 5هو :للحالة "أ.م"العمر الزمني 

درجة في االختبار.24تحصلت على : للحالة "أ.م"حساب العمر العقلي 
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شهرا        108سنوات = 269لدینا: 

س                                 24

شهرا.100= بالتقریبللحالة "أ.م"العقلياذن العمر 

لدینا: 

X100 =149,25) 67/ 100(=معامل الذكاء ومنه:  

.عاليفهي تتمیز بذكاء140أكبر منالحالة "أ.م"بما أن ذكاء 

:نتائج االختبار البعدي

.17/04/2015تاریخ اجراء االختبار هو:

دقیقة.15الوقت المستغرق في اجراء االختبار : 

شهرا.68أشهر= 8سنوات و 5یوم االختبار هو:للحالة "أ.م"العمر الزمني 

درجة.30تحصلت على : للحالة "أ.م"العمر العقلي استخراج

شهرا.120هو: للحالة "أ.م" العقليعمرالومنه : 

لدینا: 

X100 =176,47) 68/ 120(=معامل الذكاء ومنه:  

.عالياذن فهو ذكاء 140من أكبرالحالة "أ.م"بما أن ذكاء 

06قد ارتفع في القیاس البعدي عن القیاس القبلي ب: الحالة "أ.م"و نالحظ أن ذكاء 
درجة.

شهرا99,69= 108/22×24س =

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور) 

X100معامل الذكاء = (العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور) 
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الرابعة (أ.م)التحلیل العام للحالة:

االختبـــار القبلــي , و بعـــدها التــدریب علـــى األلعـــاب ثـــم تطبیــقمــن خـــالل المقابلــة مـــع الحالــة
" قــــد تجاوبــــت مــــع .م"أالحالــــة تطبیــــق االختبــــار البعــــدي وجــــدنا أنالتركیبیــــة لمــــدة شــــهر, ثــــم

البرنــامج التــدریبي؛ و هــذا نظــرا لحبهــا للعــب الــذي لمســناه مــن خــالل المقابلــة التــي أجریناهــا 
حیـــث كـــان ي أدائهـــا لهـــذه األلعـــاب،الملحـــوظ فـــذلـــك مـــن خـــالل التحســـننـــاكمـــا الحظ،معهـــا

و كنتیجــة لهــذا التحســن ،أداؤهــا یتحســن یومــا بعــد یــوم حتــى أصــبحت تــتقن هــذه االلعــاب جیــدا
درجة فـي االختبـار البعـدي أي أن مجمـوع درجاتهـا 30تحصلت على قدالطفلة "أ.م"نجد أن 
مـــا أدى الـــى درجـــة) م24درجـــات عـــن االختبـــار القبلي(الـــذي تحصـــلت فیـــه علـــى 6ـارتفـــع بـــ

كیبیـة األلعاب التر لنا مساهمةهذا ما یؤكد ؛ و 176,47الى 149,25زیادة نسبة الذكاء من
لـــم یتحســـن تحســـنا ابـــالرغم مـــن أنهـــالحالـــة "أ"أن رســـم الحظنـــاكمـــا فـــي تنمیـــة ذكـــاء الطفـــل،

و هـــذا مـــا ، تحســـن طفیـــف نوعـــا مـــا عـــن الرســـم فـــي االختبـــار القبلـــيلمســـناواضـــحا إال أننـــا 
و بالتــالي فــان األلعــاب التركیبیــة ،" الــذي اعتبــر اللعــب وســیلة للــتعلمبیاجیــه"رأيیتماشــى مــع 

لى تحسین األداء الیدوي للطفل.إتؤدي 
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مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات

ن برنـامج الـتعلم باللعـب كـان لـه أتبـینفـي دراسـتناإلیهـامن خـالل النتـائج التـي توصـلنا 
) 5-4لــدى أطفــال الروضــة مــن هــم بعمــر (وكــذا الــذكاءالكبیــر فــي تنمیــة المهــارة الیدویــةأثــر 

، حیث:سنوات

 الفرضــیة الجزئیــة األولـــى و التــي مجراهــا : تســـاهم االلعــاب التركیبیــة فـــي تنمیــة ذكـــاء
) و ذلك من خـالل المقارنـة بـین "أ.م"و حالة "م"الحالتین (حالة لدىالطفل قد تحققت 

ـــد نتـــائج  ـــار البعـــدي حیـــث وجـــدنا ان نســـبة ذكـــاء الحـــالتین ق ـــار القبلـــي و االختب االختب
ارتفعت مقارنة بالمجموعة الضابطة.

تساعد االلعـاب التركیبیـة علـى اتقـان الطفـل للرسـم ا الفرضیة الثانیة و التي مجراهاأم :
."أ"حالة الو"م"حالة الكال الحالتینمعبصورة واضحة فقد تحققت 

ا أوردناه مـن نتـائج الفرضـیات نسـتخلص ثبـات الفرضـیة الرئیسـیة و التـي مفادهـا ومن خالل م
الروضة.لدى طفلوالذكاءالمهارة الیدویةتنمیة: تساهم االلعاب التركیبیة في 

فقط و ال یمكن تعمیمها على جمیع بحثتبقى نتائج هذه الدراسة خاصة بحاالت المالحظة: 
.الفئةهذهأفراد 



إن استخدام أسلوب اللعب وخاصة اللعب التركیبي ساهم بشكل فعال في تنمیة المهارة 
الیدویة التي برزت من خالل إتقان األطفال للرسم، وكذا مساهمته في تنمیة الذكاء لدیهم، 
حیث أن الطفل في هذا العمر (سن الروضة) له القدرة على التحول والتكیف مع المحیط 

( بیاجیه ) أن األطفال عندما یلعبون إنما یعیدون هذا ما یتماشى مع قولو الذي یعیش فیه،
ترتیب الصورة للبیئة التي یعیشون فیها بصورة اقرب إلى إفهامهم، كما یقول بأن اللعب هو 

عبارة عن عملیة تكیف مع البیئة، إضافة إلى المعلومات والخبرات التي یكتسبونها. 

لتنوع في حیاة الطفل، حیث یعلم الطفل أشیاء جدیدة أن اللعب یدخل الخصوبة واكما 
باه الطفل ویشوقه الى التعلم، عن نفسه وعن العالم المحیط به، باإلضافة إلى أنه یجذب انت

زیادة قدرته على التركیز فل فرصة الستخدام حواسه وعقله؛ و كذلك یعطي اللعب للطو 
ل على تنمیة مهارات الطفل واستخدام طرق جدیدة لحل المشكالت، كما أن اللعب یعم

المختلفة غیر التي تطرقنا إلیها في دراستنا.

ذو أهمیة كبیرة كونه وسیلة للتنفیس وتخفیف التوتر الناتج عن الفشل في تحقیق فهو
الرغبات أو عدم توفر اإلمكانیات، فالطفل یخلق لنفسه عالما خاصا به وباستخدام 

االمكانیات المتوفرة.
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حساب نتائج االختبار :

یكتب المصحح عدد الدرجات التي حصل علیھا المفحوص في الرسم و إذا  أراد معرفة العمر العقلي یمكن السترشاد بالمعیار التالي :

100× نسبة الذكاء =   العمر العقلي 

العمر الزمني



02ملحقال

رودتو المقابالت العیادیة النصف موجهة كما 

:المقابلة كما وردت مع المجموعة الضابطة)1
) ح"حالة الالمقابلة مع الحالة االولى":(

المحور األول: اللعب

: هل تحب اللعب؟1س

.(وتهز برأسها): ایه نحب نلعب1ج

: لماذا تحب اللعب؟2س

.(و تضحك): نشتیه برك2ج

: ما هي ألعابك المفضلة؟ و لماذا؟3س

: بوبیة و طاكسي ...نشتیها.3ج

: هل تعجبك األلعاب التركیبیة؟4س

: نعم , نحبها.4ج

: لماذا تعجبك؟5س

: نشتیها.5ج

: هل تجید لعبها؟6س

: نعرف نلعب بیها.   6ج

المحور الثاني: المهارة الیدویة

: هل تحب الرسم؟1س

شویة برك نشتیه.: 1ج

: تعرف ترسم؟2س

: نعرف .2ج



: هل تعرف كیف تمسك القلم؟3س

: نعرف نشد القلم و الستیلو.3ج

: كیف تعلمت مسك القلم؟4س

: تعلمت بكري خالص.4ج

: من علمك كیف تمسك القلم؟5س

: علمني بابا.5ج

: تعرف تكتب؟6س

تبهم.  : نعرف الحروف و ما نعرفش نك6ج

أ"(حالة یةالمقابلة كما وردت مع الحالة الثان":(

المحور األول: اللعب

: هل تحب اللعب؟1س

: ایه (وتضحك).1ج

: لماذا تحب اللعب؟2س

: نشتیه برك(و تضحك).2ج

: ما هي ألعابك المفضلة؟ و لماذا؟3س

: باغبي و اللي یركبوهم و الدودیحة.3ج

: هل تعجبك األلعاب التركیبیة؟4س

: نشتیها ایه.4ج

: لماذا تعجبك؟5س

: نشتیها برك.5ج

: هل تجید لعبها؟6س

: نعرف ایه اندیرهم أكل ثم ثم.   6ج



المحور الثاني: المهارة الیدویة

: هل تحب الرسم؟1س

: ایه.1ج

: تعرف ترسم؟2س

: ایه .2ج

: هل تعرف كیف تمسك القلم؟3س

.نعرف نحكم القلم ملیح: 3ج

: كیف تعلمت مسك القلم؟4س

.: تعلمت هكا4ج

: من علمك كیف تمسك القلم؟5س

.: علمتني أنیستي5ج

: تعرف تكتب؟6س

.  , نعرف الحروف برك و اسمي نكتبوما نعرفشال أها: 6ج



المقابلة كما وردت مع المجموعة التجریبیة:)2
 م"( حالة الثالثة الحالة المقابلة كما وردت مع":(

المحور األول: اللعب

: هل تحب اللعب؟1س

: نحب نلعب(وتضحك).1ج

: لماذا تحب اللعب؟2س

: نحب نلعب(و تضحك).2ج

: ما هي ألعابك المفضلة؟ و لماذا؟3س

: باغبي و بالو (و تضحك).3ج

: هل تعجبك األلعاب التركیبیة؟4س

: ایه نحب نلعب بیها.4ج

: لماذا تعجبك؟5س

: نشتي نركب.5ج

: هل تجید لعبها؟6س

: نعرف نركبها.   6ج

المحور الثاني: المهارة الیدویة

: هل تحب الرسم؟1س

.ایه نشتي: 1ج

: تعرف ترسم؟2س

.نرسم ایه: نعرف 2ج

: هل تعرف كیف تمسك القلم؟3س

.نعرف: 3ج



: كیف تعلمت مسك القلم؟4س

.: تعلمت4ج

: من علمك كیف تمسك القلم؟5س

.و ماما: علمني بابا5ج

: تعرف تكتب؟6س

.  : نعرف الحروف و ما نعرفش نكتب6ج

 أ.م"المقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة(حالة":(

المحور األول: اللعب

: هل تحب اللعب؟1س

: نعم نحب نلعب.1ج

: لماذا تحب اللعب؟2س

: نفرح لما نلعب.2ج

: ما هي ألعابك المفضلة؟ و لماذا؟3س

: بوبیة و أرجوحة.3ج

: هل تعجبك األلعاب التركیبیة؟4س

: نعم , نحبها.4ج

: لماذا تعجبك؟5س

: ملیحة.5ج

: هل تجید لعبها؟6س

: نعرف نلعب بیها.   6ج

المحور الثاني: المهارة الیدویة

: هل تحب الرسم؟1س



: نحب نرسم.1ج

: تعرف ترسم؟2س

: ایه نعرف .2ج

: هل تعرف كیف تمسك القلم؟3س

: نعم نعرف.3ج

یف تعلمت مسك القلم؟: ك4س

: تعلمت في الحضانة.4ج

: من علمك كیف تمسك القلم؟5س

: علمتني المعلمة.5ج

: تعرف تكتب؟6س

: نعرف شویة.  6ج



03الملحق 

حسب "جودانف"لحاالت الدراسةجداول تصحیح اختبار رسم الرجل

الضابطة:المجموعة )1
 :(ح) تصحیح االختبار للحالة األولى

الدرجةالصنف
................نقطة1وجود الرأس- 1
................نقطة1وجود الساقین- 2
................نقطة1وجود الذراعین- 3
................نقطة1وجود الجذع- 4
................نقطة0اذا كان أعلى الجذع أطول من عرضه- 5
................نقطة1ظهور الكتفین بوضوح- 6
................نقطة1اتصال الذراعین أو الساقین بالجذع- 7
................نقطة1اذا كان اتصال الذراعین و الساقین بالجذع في األماكن الصحیحة- 8
................نقطة1وجود الرقبة- 9

................نقطة0حدود الرقبة مع الرأسوضوح -10
................نقطة1وجود العینین-11
................نقطة0وجود األنف-12
................نقطة0وجود الفم-13
................نقطة0وجود األنف و الفم في أماكنهما -14
................نقطة0وجود فتحتي األنف-15
................نقطة1وجود الشعر-16
................نقطة0وجود حدود الشعر و الوجه-17
................نقطة0وجود المالبس-18
................نقطة0وجود قطعتین من المالبس-19
................نقطة0رسم كامل المالبس-20
................نقطة0ظهور تفاصیل المالبس بدقة-21
................نقطة0اذا كانت البدلة كاملة تماما-22
................نقطة1وجود األصابع-23
................نقطة0اذا كان عدد األصابع صحیحة-24



................نقطة0اذا كانت تفاصیل االصابع وضاحة-25
................نقطة0االصابعاذا كان االبهام یتمیز عن باقي-26
................نقطة0اذا كانت راحة الید واضحة-27
................نقطة0ظهور مفاصل الذراعین-28
................نقطة0ظهور مفاصل الساقین-29
................نقطة1تناسب حجم الرأس مع الجسم-30
................نقطة0بحیث تكون أطول قلیال من الجذعتناسب طول الذراعین مع الجذع-31
................نقطة0تناسب طول الساقین مع بحیث ال تكون أقل من طول الجذع-32
................نقطة0تناسب حجم القدمین مع الجسم-33
................نقطة0تطابق أبعاد الساقین و الذراعین-34
................نقطة1القدمظهور كعب -35
................نقطة0تناسق نطاق الرسم-36
................نقطة0تناسق المفاصل بالنسبة ألعضاء الجسم-37
................نقطة0تناسق الرأس مع الجسم-38
................نقطة0تناسق الجذع مع الجسم-39
................نقطة0تناسق الذراعین و الساقین-40
................نقطة0تناسق أجزاء الرأس-41
................نقطة0وجود األذنین-42
................نقطة0تناسق حجم األذنین-43
................نقطة0وجود تفاصیل العینین(الحاجب و الرموش)-44
................نقطة0وضوح حدقة العین-45
................نقطة0تناسب حجم العینین-46
................نقطة0وجود النظرة-47
................نقطة0وجود الذقن و الجبهة-48
................نقطة0ظهور الذقن و وضوح تفاصیله-49
................نقطة0وجود ظل الرسم-50
......نقطة..........0ظهور الخلفیة في الرسم-51



:(أ) تصحیح االختبار للحالة الثانیة

الدرجةالصنف
..............درجة1وجود الرأس- 1
..............درجة1وجود الساقین- 2
..............درجة1وجود الذراعین- 3
..............درجة1وجود الجذع- 4
..............درجة1إذا كان أعلى الجذع أطول من عرضه- 5
..............درجة1ظهور الكتفین بوضوح- 6
..............درجة1اتصال الذراعین أو الساقین بالجذع- 7
..............درجة1إذا كان اتصال الذراعین و الساقین بالجذع في األماكن الصحیحة. - 8
..............درجة1وجود الرقبة- 9

..............درجة1الرقبة مع الرأسوضوح حدود -10
..............درجة1وجود العینین-11
..............درجة0وجود األنف-12
..............درجة1وجود الفم-13
..............درجة0وجود األنف و الفم في أماكنهما-14
..............درجة0وجود فتحتي األنف-15
..............درجة1وجود الشعر-16
..............درجة1وجود حدود الشعر و الوجه-17
..............درجة1وجود المالبس-18
..............درجة1وجود قطعتین من المالبس-19
..............درجة1رسم كامل للمالبس-20
..............درجة1ظهور تفاصیل المالبس بدقة-21
..............درجة0البدلة كاملة تمامااذا كانت -22
..............درجة1وجود األصابع-23
..............درجة0اذا كان عدد األصابع صحیحة-24
..............درجة0اذا كانت تفاصیل األصابع وضاحة-25
..............درجة0اذا كان االبهام یتمیز عن باقي األصابع-26
..............درجة0راحة الید واضحةاذا كانت -27
..............درجة1ظهور مفاصل الذراعین-28
..............درجة0ظهور مفاصل الساقین-29



..............درجة1تناسب حجم الرأس مع الجسم-30
..............درجة1تناسب طول الذراعین مع الجذع بحیث تكون أطول قلیال من الجذع-31
..............درجة1تناسب طول الساقین بحیث ال تكون أقل من طول الجذع-32
..............درجة0تناسب حجم القدمین مع الجسم-33
..............درجة1تطابق أبعاد الساقین و الذراعین-34
..............درجة0ظهور كعب القدم-35
..............درجة1تناسق نطاق الرسم -36
..............درجة1تناسق المفاصل بالنسبة ألعضاء الجسم-37
..............درجة1تناسق الرأس مع الجسم-38
..............درجة1تناسق الجذع مع الجسم-39
..............درجة1تناسق الذراعین و الساقین-40
..............درجة0تناسق أجزاء الرأس-41
..............درجة0وجود االذنین-42
..............درجة0تناسق حجم االذنین-43
..............درجة0وجود تفاصیل العینین(الحاجب و الرموش)-44
..............درجة0وضوح حدقة العین-45
..............درجة0تناسب حجم العینین-46
..............درجة0النظرةوجود -47
..............درجة1وجود الذقن و الجبهة-48
..............درجة0ظهور الذقن و وضوح تفاصیله-49
..............درجة0وجود ظل الرسم-50
..............درجة0ظهور الخلفیة في الرسم-51



المجموعة التجریبیة:)2
 الثالثة (م):تصحیح االختبار للحالة

ــــــــــاس درجة القیاس القبليالصنف درجــــــــــة القی
البعدي

.............نقطة1.............نقطة1وجود الرأس-1
.............نقطة1.............نقطة1وجود الساقین-2
.............نقطة1.............نقطة1وجود الذراعین-3
.............نقطة1.............نقطة1وجود الجذع-4
.............نقطة0.............نقطة1اذا كان أعلى الجذع أطول من عرضه-5
.............نقطة0.............نقطة0ظهور الكتفین بوضوح-6
.............نقطة1.............نقطة1اتصال الذراعین أو الساقین بالجذع-7
السـاقین بالجـذع فـي األمـاكن اذا كان اتصال الـذراعین و -8

الصحیحة
.............نقطة1.............نقطة0

.............نقطة0.............نقطة0وجود الرقبة-9
.............نقطة0.............نقطة0وضوح حدود الرقبة مع الرأس-10
.............نقطة1.............نقطة1وجود العینین-11
.............نقطة1.............نقطة0األنفوجود-12
.............نقطة1.............نقطة1وجود الفم-13
.............نقطة1.............نقطة0وجود األنف و الفم في أماكنهما-14
.............نقطة0.............نقطة0وجود فتحتي األنف-15
.............نقطة1.............نقطة0وجود الشعر-16
.............نقطة1.............نقطة0وجود حدود الشعر و الوجه-17
.............نقطة1.............نقطة1وجود المالبس-18
.............نقطة1.............نقطة1وجود قطعتین من المالبس-19
.............نقطة1.............نقطة0رسم كامل للمالبس-20
.............نقطة0.............نقطة0ظهور تفاصیل المالبس بدقة-21
.............نقطة0.............نقطة0اذا كانت البدلة كاملة تماما-22
.............نقطة1.............نقطة1وجود األصابع-23
.............نقطة1.............نقطة0صحیحةاذا كان عدد االصابع -24
.............نقطة0.............نقطة0اذا كانت تفاصیل األصابع وضاحة-25



.............نقطة1.............نقطة0اذا كان االبهام یتمیز عن باقي األصابع-26
..نقطة...........0.............نقطة0اذا كانت راحة الید واضحة-27
.............نقطة0.............نقطة0ظهور مفاصل الذراعین-28
.............نقطة0.............نقطة0ظهور مفاصل الساقین-29
.............نقطة1.............نقطة1تناسب حجم الرأس مع الجسم-30
تناســب طــول الــذراعین مــع الجــذع بحیــث تكــون أطــول -31

الجذعقلیال من 
.............نقطة1.............نقطة0

تناســب طــول الســاقین بحیــث ال تكــون أقــل مــن طــول -32
الجذع

.............نقطة1.............نقطة0

.............نقطة1.............نقطة0تناسب حجم القدمین مع الجسم-33
.............نقطة1.............نقطة1تطابق أبعاد الساقین و الذراعین-34
.............نقطة1.............نقطة0ظهور كعب القدم-35
.............نقطة1.............نقطة0تناسق نطاق الرسم-36
.............نقطة0.............نقطة0تناسق المفاصل بالنسبة ألعضاء الجسم-37
.............نقطة1.............نقطة0تناسق الرأس مع الجسم -38
.............نقطة1.............نقطة0تناسق الجذع مع الجسم-39
.............نقطة1.............نقطة0تناسق الذراعین و الساقین-40
.............نقطة1.............نقطة0تناسق أجزاء الرأس-41
.............نقطة0.............نقطة0وجود االذنین-42
.............نقطة0.............نقطة0تناسق حجم األذنین-43
.............نقطة0.............نقطة0وجود تفاصیل العینین(الحاجب و الرموش)-44
.............نقطة0.............نقطة0وضوح حدقة العین -45
.............نقطة0.............نقطة0العینینتناسب حجم -46
.............نقطة0.............نقطة0وجود النظرة-47
.............نقطة1.............نقطة0وجود الذقن و الجبهة-48
.............نقطة0.............نقطة0ظهور الذقن ووضوح و وضوح تفاصیله-49
.............نقطة0.............نقطة0وجود ظل الرسم-50
.............نقطة0.............نقطة0ظهور الخلفیة في الرسم-51



 أ.م(الرابعة تصحیح االختبار للحالة:(

درجة القیاس البعديدرجة القیاس القبليالصنف
...........نقطة1...........نقطة1وجود الرأس- 1
...........نقطة1...........نقطة1وجود الساقین- 2
...........نقطة1...........نقطة1وجود الذراعین- 3
...........نقطة1...........نقطة1وجود الجذع- 4
...........نقطة1...........نقطة1اذا كان أعلى الجذع أطول من عرضه- 5
...........نقطة0...........نقطة0ظهور الكتفین بوضوح- 6
...........نقطة1...........نقطة1اتصال الذراعین أو الساقین بالجذع- 7
اذا كان اتصال الذراعین و الساقین بالجذع في األماكن - 8

الصحیحة
...........نقطة1...........نقطة1

...........نقطة0...........نقطة1وجود الرقبة- 9
...........نقطة0...........نقطة1الرأسوضوح حدود الرقبة مع -10
...........نقطة1...........نقطة1وجود العینین-11
...........نقطة1...........نقطة0وجود األنف-12
...........نقطة1...........نقطة1وجود الفم-13
...........نقطة1...........نقطة0وجود األنف و الفم في أماكنهما-14
...........نقطة0...........نقطة0وجود فتحتي األنف-15
...........نقطة1...........نقطة1وجود الشعر-16
...........نقطة1...........نقطة1وجود حدود الشعر و الوجه-17
...........نقطة1...........نقطة1وجود المالبس-18
...........نقطة0...........نقطة0وجود قطعتین من المالبس-19
...........نقطة1...........نقطة1رسم كامل للمالبس-20
...........نقطة0...........نقطة0ظهور تفاصیل المالبس بدقة-21
...........نقطة0...........نقطة0اذا كانت البدلة كاملة تماما-22
...........نقطة1...........نقطة1وجود األصابع-23
...........نقطة1...........نقطة0اذا كان عدد األصابع صحیحة-24
...........نقطة0...........نقطة0اذا كانت تفاصیل األصابع وضاحة-25
...........نقطة1...........نقطة0اذا كان االبهام یتمیز عن باقي األصابع-26
...........نقطة1...........نقطة0اذا كانت راحة الید واضحة-27
...........نقطة1...........نقطة0ظهور مفاصل الذراعین -28



...........نقطة1...........نقطة0ظهور مفاصل الساقین-29
...........نقطة0...........نقطة1تناسب حجم الرأس مع الجسم-30
أطول قلیال تناسب طول الذراعین مع الجذع بحیث تكون -31

من الجذع
...........نقطة0...........نقطة1

تناسب طول الساقین بحیث ال تكون أقل من طول -32
الجذع

...........نقطة1...........نقطة1

...........نقطة1...........نقطة0تناسب حجم القدمین مع الجسم-33
...........نقطة1...........نقطة0تطابق أبعاد الساقین و الذراعین-34
...........نقطة1...........نقطة0ظهور كعب القدم-35
...........نقطة1...........نقطة1تناسق نطاق الرسم-36
...........نقطة1...........نقطة0تناسق المفاصل بالنسبة ألعضاء الجسم-37
...........نقطة0...........نقطة1تناسق الرأس مع الجسم-38
...........نقطة0...........نقطة0تناسق الجذع مع الجسم-39
...........نقطة1...........نقطة1تناسق الذراعین و الساقین-40
...........نقطة0...........نقطة0تناسق أجزاء الرأس-41
...........نقطة0...........نقطة0وجود األذنین-42
...........نقطة0...........نقطة0حجم األذنینتناسق -43
...........نقطة0...........نقطة0وجود تفاصیل العینین(الحاجب و الرموش) -44
...........نقطة0...........نقطة0وضوح حدقة العین-45
...........نقطة0...........نقطة1تناسب حجم العینین-46
...........نقطة0...........نقطة0وجود النظرة-47
...........نقطة1...........نقطة1وجود الذقن و الجبهة-48
...........نقطة1...........نقطة0ظهور الذقن و وضوح تفاصیله-49
...........نقطة0...........نقطة0وجود ظل الرسم-50
...........نقطة0...........نقطة0ظهور الخلفیة في الرسم-51
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