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أقر أحس وقدوة دلرسسلة أحهس قدوت لجسوعة دلقدس لحئؿ درجة دلوسجسمئر وأحهس حمئجة أبحسثي دلاسصة، 

بسسمثحسء وس مـ دإلمسرة له حئثوس ورد، وأف هذه دلرسسلة أو أي جزء وحهس لـ ئقدـ لحئؿ أئة درجة عمئس ألي 
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شكر وتقدير 

حه  موسـ هذه دلدردسة، ود  أحود دهلل وأمكره دلذي وهبحي دلقدرة ودلصحة عمى وودصمة دلبحث ود 

لئسعدحي أف أمقدـ بودرر مكري إلى دلدكمور حسف أبو سعد دلذي قسـ بسإلمردؼ عمى هذه 

دلرسسلة وقسـ برعسئمهس وحذ كسحت ركرة عسوة وكسف ومجعًس وووجهًس لهذه دلدردسة حمى 

.  أارجت إلى مكمهس دلحهسري

كوس أمقدـ بجزئؿ مكري ودومحسحي لموحسقمئف ودلوومححئف دألسمسذ دلفسضؿ دلدكمور أحود رهئـ 

جبر دلوومحف ودلوحسقش دلددامي ودلدكمورة اولة دلمامئر دلوومححة ودلوحسقمة دلاسرجئة 

.  لمرسسلة

كوس أموجه بسلمكر ودلعررسف لروضة ردهبست وسرئوسؼ ردـ دهلل وودئرمهس دلسئدة حضسؿ 

اوممس ودلوربئست دلمودمي أبدئف كؿ ئد عوف لي وف ابلؿ مدرئبي لموجووعة ومورئرهف لي 

.  دلوسسعدة لموكئحي وف إحجسز دلجزء دلمدرئبي ري دلرسسلة

وأائرًد أموجه بسلمكر دلجزئؿ لكؿ وف سسهـ وسسعد ري إاردج هذه 

 .دلرسسلة إلى حئز دلوجود
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شكر وتقدير 

حه  موسـ هذه دلدردسة، ود  أحود دهلل وأمكره دلذي وهبحي دلقدرة ودلصحة عمى وودصمة دلبحث ود 

لئسعدحي أف أمقدـ بودرر مكري إلى دلدكمور حسف أبو سعد دلذي قسـ بسإلمردؼ عمى هذه 

دلرسسلة وقسـ برعسئمهس وحذ كسحت ركرة عسوة وكسف ومجعًس وووجهًس لهذه دلدردسة حمى 

.  أارجت إلى مكمهس دلحهسري

كوس أمقدـ بجزئؿ مكري ودومحسحي لموحسقمئف ودلوومححئف دألسمسذ دلفسضؿ دلدكمور أحود رهئـ 

جبر دلوومحف ودلوحسقش دلددامي ودلدكمورة اولة دلمامئر دلوومححة ودلوحسقمة دلاسرجئة 

.  لمرسسلة

كوس أموجه بسلمكر ودلعررسف لروضة ردهبست وسرئوسؼ ردـ دهلل وودئرمهس دلسئدة حضسؿ 

اوممس ودلوربئست دلمودمي أبدئف كؿ ئد عوف لي وف ابلؿ مدرئبي لموجووعة ومورئرهف لي 

.  دلوسسعدة لموكئحي وف إحجسز دلجزء دلمدرئبي ري دلرسسلة

وأائرًد أموجه بسلمكر دلجزئؿ لكؿ وف سسهـ وسسعد ري إاردج هذه دلرسسلة إلى حئز 

.دلوجود
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الممخص 

. أثر األلعاب التعميمية عمى تنمية الميارات المعرفية لدى اطفال الرياض

 
 رسعمئة مأثئر برحسوج مدرئبي ري محوئة بعض دلوهسردت دلوعررئة لدى فعهدرت دلدردسة إلى دلكمؼ 

: ، وهذه دلوهسردت وقسوة إلى قسوئفأطفسؿ دلرئسض

.  دلوهسردت دلعقمئة -1

 . ودلوهسردت دلحس حركئة -2

 .30/4/2005 ولغسئة 1/3/2005ركسحت رمرة دلقئسس ودلمدرئب عمى دلبرحسوج وف مسرئخ 

عمى روضة ردهبست وسرئوسؼ بعد دلحصوؿ بعد أف موجهت دلبسحثة إلى عدة روضست وقع دالامئسر 

عمى دلوودرقة عمى مدرئب دلعئحة، ودالامئسر أئضًس بسبب وبلءوة ظروؼ دلروضة لمطبئؽ دلدردسة، 

حئث مـ عرض دلووضوع ودلدردسة ودلوفسهئـ عمى ودئرة دلروضة ركسف هحسؾ معسوف وف دلودئرة 

ودلوربئست، ومـ مرمئب برحسوجهف وف أجؿ دلسوسح لمبسحثة بأاذ وقت وحسسب لمقئسس ومدرئب دألطفسؿ 

 . عمى دلبرحسوج

لقد درمكزت دلدردسة عمى حظرئة بئسجئه ري دلحوو دلوعرري، ورمسفة وحمسوري دلوعررئة ري مربئة 

. دلحودس

 

 

 

: مجتمع الدراسة
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 طفؿ ري روضة ردهبست وسرئوسؼ، وأاذت دلعئحة وف أطفسؿ دلروضة 138مكوف وجموع دلدردسة وف 

 5-4وف وجموع دلدردسة لمفرة دلعورئة % 12.4وس ئعسدؿ حسبمه .  ذكور6 إحسث و 11 طفؿ، 17

حسث  . سحودت، حئث مـ دامئسر دلعئحة بطرئقة عمودرئة طبقئة بمقسئـ دلصؼ إلى قسوئف ذكور ود 
: مشكمة الدراسة

دلمربوئة ري محوئة - عف دلدور دلذي مؤدئه دأللعسب دلمعمئوئةدلبحثدلومكمة دلررئسئة ري دلدردسة، هو 

وبرر جسء عف رغبة وددرع لدى دلوهسردت دلوعررئة ودسماددوهس كوسئمة معمئوئة ري رئسض دألطفسؿ، ودؿ

 بحظرئست دلحوو عحد دألطفسؿ، وكسف حسرز دلدردسة هو عدـ وجود دردسة سسبقة دلبسحثة بعوؿ دردسة

. عمى وسموى دألردضي دلفمسطئحئة بهذد دلووضوع عمى حد عمـ دلبسحثة

روقع دالامئسر عمى حظرئة بئسجئه دلوعررئة ورمسفة وحمسوري دلوعررئة بعد دلقردءة ودالضطبلع عمى 

. وحهج دلمعب ري رئسض دألطفسؿ

: منيج الدراسة

جردء قئسس قبؿ  دماذت دلبسحثة دلوحهج دلمجرئبي كوحهج لمدردسة بسماسذ عئحة مدرئبئة وف دألطفسؿ ود 

ومـ . دلمدرئب عمى دلبرحسوج دلمعمئوي وقئسس بعدي لوعررة أثر دلمدرئب عمى أددء دلوهسردت لدئهـ

 :دإلجسبة عمى ررضئست دلدردسة هذه

ههاراتالعقليةعلًالفي(α > 05.)موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة - 1

.الوجوىعةالحجريثيةتعذالحذرية

فيالوهاراتالذسدركية(α > 05.)موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة -2

.لصالخأفرادالوجوىعةالحجريثيةتعذالحذرية

فيالوهارجينالساتقحين(α > 05.)موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة ال-3
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.جعسيلوحغيرالجنستعذالحذرية

:  النتائج

بوجود ررؽ ذي داللة إحصسرئة لموهسردت دلعقمئة ودلحس  أظهرت دلحمسرج بعد دلمحمئؿ دإلحصسري

ووجود ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر . حركئة كوس ري دلفرضئة دألولى ودلثسحئة بعد دلمدرئب

ووجود ررؽ بئف . دلجحس لصسلح دلذكور، رقط ري دلوهسردت دلعقمئة لمعبة ثبست دلكـ وثبست دلوزف

ودلوهسرمئف دألائرمئف موئئز دلسوع وموئئز . دلجحسئف لصسلح دلذكور ري دلوهسرة دلحركئة لضـ دلارز

. دلموس ال ئوجد ررؽ بئف دلجحسئف ري دألددء بعد دلمدرئب

:  التوصيات

ارجت دلبسحثة بعدة موصئست كسحت أهوهس هي إجردء دردسست ممعمؽ بحفس دلووضوع ولكف وع وقت 

أكبر وعئحة أكبر وري وحسطؽ عدة، وعوؿ دردسة مجرئبئة وف دلحوع دآلار أي دماسذ وجووعة مجرئبئة 

. ووجووعة ضسبطة ومطبئؽ دلبرحسوج دلمدرئبي عمى دلوجووعة دلمجرئبئة ووف ثـ إاردج دلفروقست

مزوئد رئسض دألطفسؿ بمكؿ عسـ بسلبئرة دلوعررئة وف أدودت وألعسب معمئوئة، ووضع اطط مدرئبئة 

وف قبؿ وزدرة دلمربئة ودلمعمئـ ومعوئوهس عمى دلوربئئست وومررست رئسض دألطفسؿ مقـو عمى أسسس 

 .دلحوو دلوعرري
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Abstract  

 

The effect of educational games on the development of cognitive 

skills in kindergarteners. 

 

This study aimed to explore the effectiveness of a training program designed 

to improve the cognitive skills of kindergarten children. The study was 

divided to address two skill sets:-  

1- Mental processing skills.  

2- Sensory motor skills. 

The training & measurement period lasted from March 1
st
 until April 30

th
, 

2005. 

After visiting many Kindergartens, the researcher selected Mar Yousef K.G.  

as the sample of the study. 

The sample population of Mar Yousef fit the demands of the project and the 

school administration permit to proceed the project.  

The project theory of Cognitive Development & Cognitive Montessori 

Philosophy in Sensory Education provided the theoretical framework for the 

study.  

 

Population of study: 

The population of the study consisted of 138 Kindergarteners from Mar 

Yousef. The test was applied to a sample of (17) kindergartener (6 males & 



 ه 

11 females). Representative sample is 12.4% of population of study for age 

4-5 years, was selected randomly by their teacher. 

Problem:  

The major aim of the study sought to examine the impact of a training 

program for the development of cognitive skills in kindergarteners. A wish 

to deepen an understanding of development programs for children motivated 

the researcher. To my knowledge, no such a study or similar studies 

conducted among Palestinian children. 

 

Method: 

Before the implementation of the training, the researcher applied a pretest to 

the participants and after the application of the training a posttest was 

conducted to measure the impact of the training program. 

The researcher hypothesized the following:  

- The experimental group will exhibit a significant improvement in 

mental processing skills after training.  

- The experimental group will exhibit a significant improvement in 

psychomotor skills after training.  

- The sex of the participants will not be a significant variable in terms 

of response to the training. 
 

Results: 

For hypothesis 1 and 2, the experimental group exhibited a significant 

improvement in both mental processing and sensory motor skills in response 

to the training. 

Male participants improved significantly more than females in quantity and 

weight conservation. They also were significantly better than females in 



 و 

beads knotting but, there were no significant differences between males and 

females in the other skills. .  

 

Recommendations:  

The present study can be repeated, and it is recommended to expand the 

study across more time with larger sample size to include a larger 

geographical areas, Palestinian population and to expend the of experimental 

curriculum. 

The study shows that more facilities for recreation will enrich the cognitive 

learning environment of children and generalizing from Ministry of Higher 

Education with laying curriculum plan to kindergarten's teachers, containing 

a basic cognitive development.
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الفصل األول  

 

خمفية الدراسة  وأىميتيا 



 3 

 

:  المقدمة1.1

ري دردسة له أف وظئفة رئسض دألطفسؿ مموثؿ بمهئرة دألطفسؿ لبللمحسؽ  (1988)أمسر هئؿ 

-4)بسلصفوؼ دالبمددرئة، وممبئة بعض دلومطمبست دلحوسرئة لؤلطفسؿ ري دألعوسر دلمي ممردوح وس بئف 

سحودت، ودالسهسـ بمعدئؿ دلابردت ودلسموكئست دلمي دسمودهس دلطفؿ وف عسرممه بطرئقة غئر  (6

رسوئة، ومعمبر ورحمة رئسض دألطفسؿ وف دلوردحؿ دلهسوة، حئث ئسمود دلفرد وف ابللهس دلابردت، 

ورحمة "وأهوهس دلابردت دلومعمقة بسلقدرة دلعقمئة ودلمغوئة، وئطمؽ دلبعض عمى ورحمة رئسض دألطفسؿ 

وذلؾ لكثرة أسرمة دألطفسؿ ري هذه دلورحمة لبلسمزددة دلوعررئة رسلطفؿ ئحب وعررة دألمئسء " دلسؤدؿ

وف % 15%-10دلمي مثئر دحمبسهه وئرئد وعررة ورهـ دلابردت دلمي ئور بهس، حئث ئكوف حودلي 

(. 1981دلطئب وآاروف،). حدئث دألطفسؿ ري هذه دلورحمة عبسرة عف أسرمة

 

 ودلودقع أف هحسؾ كثئرًد وف دلابردت دلمعمئوئة دلاسصة لمحوئة هذد دلجسحب ري ورحمة رئسض 

ثسرة : دألطفسؿ وثؿ دلقصة دلمي ئوكف وف ابللهس محوئة وهسرة دلحدئث، ومقوص دلماصئست، ود 

دالحفعسالت، ومحوئة دلوهسردت دلمغوئة وف ابلؿ دلوحسقمة، وأف معمـ دلطفؿ لوصطمحست جدئدة، 

ودلمعبئر عف دلصورة دلوقروءة ودلمي ئوكف وف ابللهس محوئة وهسرة دلموئئز عحد دلطفؿ ووعررة دألسوسء 

وئوكف دلقوؿ بأف دلابردت دلمغوئة دلمي مقدـ لمطفؿ ري ورحمة رئسض دألطفسؿ . ودأللودف ودالمجسهست

مهدؼ إلى إحددث دلمهئؤ لمقردءة عف طرئؽ إكسسب دلطفؿ أكبر قدر وف دلابردت ودلمجسرب، وممجئعه 

عمى دلمعبئر دلمفوي، ودلمعبئر عف حفسه بوضوح، وموجئه دلطفؿ إلى وعررة بعض دلحروؼ وموئئزهس 
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وري دلرئسض .  ودلمعرؼ عمى بعض دلكموست ورسوهس وقردءمهس وبذلؾ ئمحقؽ دالمجسه ححو دلقردءة

ئسمومع دألطفسؿ بوحسكسة وف ئحبوف وف دلكبسر، ودلطفؿ ئحقؽ أهددرًس مربوئة عف طرئؽ دلمفسعؿ 

ودلمعسوف ودلحب ودلثقة بئحه وبئف دلومررست، ومعوؿ رئسض دألطفسؿ عمى محوئة قدرة دلطفؿ عمى 

دالبمكسر ودالكممسؼ لموئئز ألعسبهـ بسلائسؿ دلودسع ودلوحسكسة كوس معوؿ عمى مكوئف بعض دلوفسهئـ 

( 1981ذئسب،). دلبسئطة

:   رئسض دألطفسؿ ورحمة هسوة لعدة أسبسب ومعمبر ورحمة

أحهس أولى وردحؿ دلحوو دلوعرري حسب مقسئـ بئسجئه لهس، وبحسء عمى ذلؾ مكوف  -1

وهي رمرة وف دلفمردت دلحسسسة، أي أحهس . دألسسس دلمي مرمكز عمئه حئسة دلفرد

رمرة دلوروحة ودلقسبمئة لممعمـ، ومطور دلوهسردت، رورحمة دلطفولة رمرة دلحمسط 

 وهي ورحمة دلابردت ودالحطبسعست دألولى. دألكبر ودلحمسط دلعقمي دألكبر

 (.1981ذئسب،)

ومعمبر أهوئة ورحمة رئسض دألطفسؿ كوحهس ممعب دورًد دسمردمئجئًس ري إوددد  -2

ف رهـ دلطفؿ لوس ئدور . دلطفؿ بمجسرب عسطفئة عبلوة عمى دلمجسرب دلعقمئة ود 

وف حوله ولمعسلـ دلذي ئعئش رئه أثره دلذي ال ئفكر لمحوئة قوده دلعقمئة ومقوئمهس، 

رإذد رهـ دلطفؿ عسلوه دلذي ئعئش رئه، ووس ئجري حوله دحعكس عمئه ذلؾ 

 (.1993أبو وئزر وعدس ، )إئجسبئًس رمعر بسألوف ودالطورحسف 

بصممهس دلوثئقة  (1989ورودف )و ممجمى أهوئة رئسض دألطفسؿ كوس أوردهس  -3

بسلطفولة دلوبكرة دلمي معمبر وبمهسدة دلبسحثئف دلسئكولوجئئف ودلعموسء دلمربوئئف 
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ودالجموسعئئف وأطبسء دلطفولة دلوماصصئف ودلفقهسء ودلومرعئف وقسدة دلسئسسة 

دلوفكرئف ورحمة وهوة وحسسوة ري حئسة دإلحسسف ألحهس ورحمة وضع دألسسس 

دلقوي ري بحسء دلماصئة حئث مرسـ أبعسد دلحوو، وبحسء أسسسئست دلوفسهئـ 

ححف وس " ودلوعسرؼ ودلابردت ودلوئوؿ ودالمجسهست ودلحزعست وكثئرًد وس ئقولوف 

ألحهس ورحمة ممفمح رئهس وعظـ قوى " عمئه دآلف إحوس حصئمة دلطفولة دلوبكرة 

وقدردت ودسمعددددت دلطفؿ، لذلؾ رهي ري حسجة ومحة وجسدة إلى أجودء حفسئة 

وطورحة، ورعسئة صحئة كسومة وبئرة مربوئة وسسحة ألعسب وبردوج معمئوئة وثئرة 

. ووحفزة لمطفؿ ووحركة لفضوله ودسمطبلعسمه محوى قدرمه دلعومئة ودإلدردكئة 

 (1993قحسوي، )

لذلؾ مكوف أهوئة هذه دلدردسة ري وعررة أهوئة رئسض دألطفسؿ وأثر دأللعسب 

دلمربوئة عمى محوئة قدردت دلطفؿ دلحسئة ودلحركئة وذلؾ وف ابلؿ دلبحث 

دلمجرئبي ودلذي ئمضوف رحص دألطفسؿ دلقبمي ووف ثـ دلمداؿ دلمدرئبي عمى 

بعض دأللعسب دلوؤثرة ري محوئة قدردمهـ وكذلؾ رحصهـ بعد هذد دلمداؿ لقئسس 

. أثره عمى دلفرة دلوسمهدرة وودى دالسمفسدة وف دلمجربة
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 (ماقبل المدرسة) الخصائص المعرفية ألطفال مرحمة الطفولة المبكرة 1.2

مومد هذه دلورحمة وف بددئة دلسحة دلثسلثة إلى بددئة دلسحة دلسسدسة وف عور دلطفؿ، وئطمؽ عمئهس وف 

دلوسوئست مبعًس لمعدد دألسس دلوعمودة ري مقسئـ دورة حئسة دالحسسف، رعررت بسسـ ورحمة وس قبؿ 

مبعًس لؤلسسس دلبئولوجي، ووس  (Early childhood)دلودرسة ورقًس لؤلسسس دلمربوي، ودلطفولة دلوبكرة 

 ,Piaget)أوس دعموسدًد عمى دألسسس دلوعرري كوس وصفػه بئسجئػه . قبؿ دلموئئز لؤلسسس دلمرعي

ودلمي مكوف رئهس قدرة دلطفؿ  (Pre-Operational) رعررت بسسـ ورحمة وس قبؿ دلعومئست ) 1951

ورقًس لؤلسسس  عمى دإلدردؾ ودلمفكئر وحدودة إلى حد وس، وورحمة دلوبسدرة ري وقسبؿ دلمعور بسلذحب

 ومبعًس لؤلسسس دلجحسي عررت بسسـ دلورحمة 1956( Ericksonإرئكسوف، )دلحفسي دالجموسعي  

كولبرغ، )مبعًس ألسسس دلحكـ دألابلقي ` وورحمة دلوصمحئة ودلفردئة1917( Freudرروئد، )دلقضئبئة 

Kohlbereg )1976 :  (.  1997دلرئوسوي، )عف

 

: هذد وقد محدثت دلكثئر وف دلحظرئست عف اصسرص هذه دلورحمة ربئسجئه عمى سبئؿ دلوثسؿ

ئعمبر هذه دلورحمة ورحمة دحمقسلئة غئر وفهووة عمى ححو ودضح، ألحهس ال ممسـ بوسموى ثسبت ودضح 

وف حئث دلحوو دلوعرري، عمى دلرغـ وف مطور دلعدئد وف دلوظسهر دلوعررئة أثحسءهس، وئفمقر مفكئر 

دلطفؿ إلى دلوروحة، وئوصؼ بأحه ذو دلبعد دلودحد، أي أحه ذو مفكئر بسئط ال ئسمطئع مركئز دحمبسهه 

ومظهر له صور دلمفكئر دلروزي دلبسئط، . عمى أكثر وف جسحب ودحد رقط عمى دلوهوة دلمي مقدـ له

وأف ورد دلمسوئة بسسـ ورحمة وس قبؿ دلعومئست إلى عدـ قدرة دلطفؿ عمى . ودلصور دلذهحئة دلبسئطة
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وأف وسموى دلوفسهئـ دلمي . دلداوؿ ري عومئست ذهحئة أسسسئة وعئحة، لعدـ مورر دلوحطؽ دلبلـز لذلؾ

ئطورهس جردء موثئمه دلروزي لمبئرة، وحوو قدرمه عمى دلمصور دلذهحي لؤلحددث ودلوودقؼ هي وفسهئـ 

غئر حسضجة أو وحددة دلوبلوح، أو وصبوغة بدرجة وف دلمموه، وئسوئهس بئسجئه بورحمة وس قبؿ 

إذ ال ئسمطئع دلطفؿ ورقهس دلموئئز بئف ررست أو أصحسؼ وف دلفرست وثؿ وعررمه لحوع . دلوفسهئـ

(. 2000قطسوي،)دلسئسرة ال ئجعمه ئسمطئع موئئزهس عف غئرهس وف دلسئسردت باصسرص وحددة 

دالسمردمئجئست : أوس بسلحسبة لموهسردت دلوعررئة لطفؿ ورحمة وس قبؿ دلودرسة رإحهس مموؿ

 . دلوعررئة ودلعومئست دلوعررئة

ئقصد بسالسمردمئجئست دلوعررئة دألمكسؿ دلمي ئموثؿ بهس دلطفؿ دلعسلـ دلاسرجي وف حوله، 

وهي أمبه وس مكوف بمغة دلعقؿ ري معسومه وع دألمئسء، وئعمقد بئسجئه أف طفؿ هذه دلورحمة ئصبح 

:  قسدرًد عمى دسماددـ دسمردمئجئمئف جدئدمئف هوس دسمردمئجئة دلروز ودسمردمئجئة دلوفهوـ

 (: Symbols Strategy): استراتيجية الرمز -1

بأحهس دسمردمئجئة وعررئة ئسمادوهس دلطفؿ لموثؿ دلعسلـ : وئقوؿ بئسجئه ري دسمردمئجئة دلروز

ومعمبر دسمردمئجئة دلروز . دلاسرجي موثبًل عقمئًس وذلؾ وف ابلؿ دسماددـ دلرووز دلمغوئة

طرئقة دعمبسطئة لموثئؿ أحددث وررئة أو صفست دألمئسء أو دألرعسؿ أو اصسرصهس دلووئزة، 

مسردت دلورور  ئوسءة دلرأس روز، وكذلؾ دلمكمئر، ودالبمسسـ، ود  .  دلخ..رسلكموة روز، ود 

دلطفؿ ري ورحمة دلرضسعة ئمعمـ دلروز، وري ورحمة وس قبؿ دلودرسة ئموقع أف ئصبح قسدرًد 

عمى صحعه، رئعبر عف دلووقؼ بوجووعة رووز لغوئة ممردبط ورقًس لقودعد وعئحة لمكوف 

دلجومة، وكذلؾ ئسمطئع صحع دلروز أثحسء لعبه، رمصبح لعبة دلكرسي روزًد لمسئسرة ودلعصس 
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 دلخ...روزًد لمحصسف، ودلمعبة دلمي عمى مكؿ إبرئؽ مسي ئصب رئه وئمظسهر بسلمرب 

(.  1997دلرئوسوي،)

(: Concept Strategy)استراتيجية المفيوم  

دسمقردء وجووع دلصفست دلوممركة بئف أمكسؿ أو اطط مصورئة عسوة أو  دلوفهوـ هو

بئف صور ذهحئة أو بئف رووز ومصحئفهس ري ررة ودحدة، روفهوـ دإلحسسف وثبًل هو وجووع 

(. Furth, 1970)دلصفست دلمي ئممرؾ رئهس بحو دلبمر 

وئموقع وف دلطفؿ ذي دلاوس سحودت أف ئحسوؿ مكوئف وفسهئـ بسئطة وف ابلؿ 

مصحئؼ دلوفرددت دلوحسوسة بحسًء عمى اسصئة وممركة ودحدة، إال أف وفسهئوه مقمصر 

عمى دألمئسء دلودقعئة، رهي موثؿ وعررة دلطفؿ عف هذه دألمئسء، ووعررمه معمبر وحدودة 

بحئث مجعؿ دلوفسهئـ دلمي ئكوحهس دلطفؿ مئرًس بعئدًد عف دلووضوعئة، وحمى لو دسمطسع 

دلطفؿ مكوئف بعض دلوفسهئـ ري دلسحمئف دلردبعة ودلاسوسة وف عوره رهي عمى دألغمب 

وفسهئـ ألمئسء ومووسة، وال ئقوى عمى دالطبلؽ مكوئف وفسهئـ وجردة كسلحرئة 

(. 190-189)دلخ بئسجئه ري دلرئوسوي ..ودلدئوقردطئة ودلحؽ

- أ: وورحمة وس قبؿ دلودرسة محقسـ إلى ورحممئف ررعئمئف بحسًء عمى حظرئة بئسجئه هوس

وورحمة وس قبؿ دلعومئست -  سحودت ب4-2ورحمة وس قبؿ دلوفسهئـ مغطي وف عور 

 سحودت ورقًس لهذد دلمقسئـ ئوكف دلقوؿ أف دلطفؿ ري بددئة هذه دلورحمة 7-4مغطي وف 

غئر قسدر عمى مكوئف دلوفسهئـ بوعحسهس دلكسوؿ، روفسهئوه قسصرة عمى موثئؿ دلودقع وهي 

رإذد كسحت وعررمه لمكمب أف له معر حسعـ . موثؿ رقط وعررة دلطفؿ عف هذه دألمئسء
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دلوموس رقط رإف وفهـو دلكمب لدئه ئمسع لكؿ حئودف له معر حسعـ أومس وكموس دمسعت 

.  ددررة وعسرره كموس مقمص عدد دلحئودحست دلمي ئمومهس وفهـو دلكمب

وعمئه رإف وفسهئـ دلطفؿ ري هذه دلورحمة قسصرة وف جهة، بوعحى أحهس ال مسمغرؽ 

دلجحس رقط، رإحهس مسمغرؽ أجحسسًس أارى، وهي ذدمئة وف جهة أارى بوعحى أف مجربة 

دلطفؿ دلعسطفئة وع دلكمب أو دلماص مداؿ عحصرًد ري مكوئف دلوفهوـ، رإف كسحت ابرة 

دلطفؿ عف دلكمب بسعمبسره حئودحًس ألئفًس حسعـ دلوموس دقمرب وحه وردح ئمعؽ ئدئه وئددعبه، 

رإف وفهـو دلكمب لدئه حئودف ألئؼ بئحوس لدى طفؿ آار ري سحه غئر ألئؼ وئثئر 

. دلذعر

 ال ئسمطئع أف ئرى تفكيره يكون أقرب إلى السطحيةئقوؿ بئسجئه أف دلطفؿ ري هذه دلورحمة 

:  دلظودهر إذد مـ دلمبلعب رئهس وثؿ

إذد أمئحس بزجسجة مفسرة ووضعحس بهس سسرؿ وس وطمبحس وحه أف ئحدد وس وضعئة دلسسرؿ إذد 

كسحت دلزجسجة ري حسلة وقوؼ أو دحبطسح ئوئف وئسسر أو رأس دلزجسجة إلى أسفؿ رإحه ال 

ئسمطئع أف ئوئز أف دلسسرؿ ري وضعئة ئحسسب وع و ضعئة دلزجسجة رهو ئعمقد أف دلسسرؿ 

.  إذد غئرحس وضعئة دلزجسجة ئبقى وحسرظًس عمى مكؿ وضعه رئهس

 لطفؿ ورحمة وس قبؿ دلعومئست رهو ال ئسمطئع محدئد دلوسسرة إذد لمفيوم المسافةأوس بسلحسبة 

وضعحس دوئمئف بئحهوس حسجز أو قطعة قروئد، إحدى هسمئف دلدوئمئف وجههس ححو دلحسجز 

ذد طمب وحه محدئد أئهوس أقرب إلى حسجز دلقروئد رإحه بسلغسلب  ودألارى ئوئحهس إلى دلحسجز ود 

.  سئمئر إلى دلدوئة دلمي وجههس إلى قطعة دلقروئد وعمقدًد أحهس مسئر بسمجسهه
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وكذلؾ دألور بسلحسبة لوفهـو دلوزف رسلطفؿ ري هذه دلورحمة ال ئسمطئع دلموئئز لو أمئحس 

بقطعة كبئرة وف دلوممئحة ومكمحسهس بمكؿ كردت كبئرة بمكٍؿ ومسسٍو ثـ أاذحس إحدى هذه 

دلكردت وقسوحسهس إلى أربع كردت صغئرة وسألحسه هؿ وزف هذه دلكردت دألربع مسسوي وزف 

ألحه غئر ودرؾ أف دلحجـ . إحدى هذه دلكردت دلكبئرة ولوسذد؟ حبلحظ أف دلطفؿ ئجئبحس ال

ودلوزف داممفحس ري دلكوئة ودلوقددر، ولكف ورحمة إدردؾ دلوفسهئـ لدئه مبدأ بسلحوو ري ورحمة وس 

(.  Bybee& Sund, 1982). قبؿ دلعومئست رهو ئسمطئع دسمئعسبهس إذد مـ لفت دحمبسهه إلئهس

 

العمميات المعرفية : ثانياً 

 دالحمبسه، دإلدردؾ، دلمذكر، دلمفكئر: 

:  Attentionدالحمبسه  -1

دلرضئع وثبًل ئحمبه إلى عبلوة ودحدة بسرزة ري وجه دألـ ئعررهس بهس كمسرئحة 

وهذد هو دلمكؿ دلمصوري دلعسـ لوجه . دلخ..دلمعر، لوف دلعئحئئف، مكؿ دألحؼ

ثـ ممكسثر دلمفسصئؿ رئحمبه إلى أكثر وف مفصئؿ ودحد كسلعئف ودألحؼ ودلفـ . دألـ

 مفسصئؿ ري سف 4وعًس، وممزدئد هذه دلمفسصئؿ لوجه دألـ وع زئسدة عور دلطفؿ 

 مفصئبًل دلسحة دلسسدسة حسب دامبسر 12 مفسصئؿ ري سف دلاسوسة و8دلردبعة و

إضسرة الحمبسه دلطفؿ لعدد أكبر وف . (,Good enoughلجود أحؼ  )رسـ دلرجؿ

مفسصئؿ دلجسـ، ئموقع وحه أف ئحمبه ألوجه دلمبه وأوجه دالامبلؼ بئف وثئرئف أو 
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أكثر، بوس سئوكحه ري دلوسمقبؿ وف مصحئؼ دلوثئردت إلى ررست ودسمحبسط دلوفسهئـ 

 (1997دلرئوسوي،). ودلقودعد

هو دلعومئة دلمي ممئر إلى دسمابلص ومحظئـ ومفسئر : Perceptionدإلدردؾ  -2

دلبئسحست دلمي مصمحس وف كؿ وف دلبئرة دلاسرجئة ودلبئرة دلددامئة عف طرئؽ 

دلحودس، ولكي ئموكف دلطفؿ وف دإلدردؾ ئقـو بأحمطة عقمئة وف  

. حؿ ومكمة←وعسلجة←دسمرجسع←مازئف←مروئز←إدردؾ← دحمبسه←وثئر

دردكست  وبهذد ئكوف دإلدردؾ دلحسي هو دلعومئة دلثسحئة وف سمسمة دلعومئست دلوعررئة، ود 

دلطفؿ ممـ ورقًس لوبسدىء دلمجسور ودإلغبلؽ وئسمادـ ري دلعومئة دإلدردكئة دلوحددت 

وهو . دلوعررئة دلمي أمسر إلئهس بئسجئه وف أمكسؿ مصورئة وصور ذهحئة ورووز ووفسهئـ

قسدر عمى دلموثئؿ لوس ئور به وف ابردت وسمادوًس ري ذلؾ دلوحددت دلوعررئة 

( 1997دلرئوسوي،)

:   Memorizingدلمذكر - 3

رفي . هي دلعومئة دلمي ممئر إلى دامزدف ودسمدعسء دلوعمووست دلمي مصؿ عف طرئؽ دإلدردؾ

دلسحة دلثسلثة وف دلعور ئكوف دلطفؿ كثئر دلحسئسف وري حهسئة دلورحمة ئكوف أكثر قدرة عمى 

وئموقع وف طفؿ وس قبؿ دلودرسة أف ئسمادـ وهسرمي . دلمذكر وبسلمسلي ئقؿ دلحسئسف

دالسمرجسع ودلمعرؼ ري وجوؿ أحممطه دلئووئة ولكف لئس مرطًس دسماددـ هسمئف دلوهسرمئف 

 & Water) وومرز وأحدرسوف;ري هذه دلورحمة حئث أمسرت بعض دلدردسست وثؿ دردسة

Anderson )  أف دالسمردمئجئست دألولئة لمذدكرة مكوف وحدودة وذدت وحموى اسص، وغئر 
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ثسبمة دالسمعوسؿ، وع دلحوو مصئر أكثر عوووئة وثبسمًس وأف قدرة طفؿ هذه دلورحمة عمى 

دلمذكر ودلبحث دلوحهجي عف دلوعمووست إف وجدت مكوف دسمثحسء ولئست هي دلقسعدة ألطفسؿ 

هذه دلورحمة، وغسلبًس وس ئركحوف إلى دلووقؼ وموجئهست دلكبسر ألددء عومئة 

 (1997دلرئوسوي،).دلمذكر

دلمفكئر هو عومئة وعررئة وركبة ممضوف دالسمدالؿ أي دسماددـ دلوعررة ري : دلمفكئر- 4

دسمحبسط دلحمسرج ودلمبصر أي مقئئـ دألركسر و دلحموؿ وف حئث دلكئؼ ودالسمبصسر أي 

دكممسؼ عبلقست جدئدة بئف عحسصر دلووقؼ دلودقعي أو بئف وحدمئف أو أكثر وف دلوحددت 

ئعمقد بئسجئه أف وصوؿ . (دلخ..دلمكؿ دلمصوري دلعسـ، دلصور دلذهحئة، دلرووز)دلوعررئة

دلطفؿ ري دلقدرة عمى دلمفكئر واسصة دلمفكئر ري مفسئر دلظودهر دلطبئعئة غسلبًس وس ئكوف وس 

بئف سف دلسسدسة ودلمسسعة، إال أف دلعدئد وف دلدردسست ربطت بئف قدرة دلطفؿ عمى دلمحمئؿ 

ركموس كسحت دلومكمة وألورة لدئه كموس دسمطسع أف . وحوعئة دلومكمة دلوطروحة عمئه لمفسئرهس

ئقدـ لهس مفسئرًد وعقواًل، وعحدوس ال ئعرؼ مفسئر دلظسهرة سرعسف وس ئقدـ لهس مفسئرًد وهوئًس 

ولكف دلابلصة مكوف بأف دلطفؿ ال ئومؾ دلفكرة دلوجردة دلمي ممكؿ دلسبب ري . غرئبسً 

 (1997دلرئوسوي،).حدوث دلظسهرة

وئمئر إلى دكممسؼ عبلقست جدئدة بئف وحدمئف أو أكثر وف دلوعررة، كوس  :دالسمدالؿ- 5

أمسرت إلى أف أطفسؿ دألربع  (Bryent & Trabasso, 1971,1974)مبئف دردسست 

سحودت ئوكحهـ أف ئحجحود ري دالسمدالؿ إذد وس دربود عمى مذكر اصسرص دألمئسء، وبعض 



 13 

دلدردسست حفت ذلؾ، حئث بقي ووضوع قدرة طفؿ وس قبؿ دلودرسة عمى دالسمدالؿ ووضع 

 (1998أحود ودلمربئحي، )عن .  مؾ ري ذلؾ

 

:     التطور التاريخي لأللعاب التربوية1.3

 سحة عحدوس دسمعوؿ دلهحود لعبة دلمطرحج 1500ئعود دسمعوسؿ دأللعسب إلى وس قبؿ 

وئرجع دلفضؿ ري مطوئر دأللعسب دلمربوئة إلى دالهموسـ أواًل بألعسب دلحرب ثـ مطوئر هذه 

دأللعسب ري دلقرف دلمسسع عمر وف قبؿ دلروس دلذئف دسمعومود لعبة دلمطرحج ودسمبدلود وودد 

وأصبحت دلاردرط وأرض دلوعسرؾ ممكؿ . هذه دلمعبة بسلجحود ودلضبسط ودلدبسبست، وغئر ذلؾ

.  لوحة دلمعبة بداًل وف لوحة لعبة دلمطرحج

وبعد دلحرب دلعسلوئة دلثسحئة ووع مطور دسمعوسؿ دلحسسوب أاذ دالقمصسدئوف ورجسؿ 

دإلددرة ودألعوسؿ بسسمعوسؿ دأللعسب ري موضئح دلعومئست دلمي محدث ري هذه دلوجسالت 

لمعسومئف دلذئف لدئهـ رغبة ري حقؿ دلودقع إلى ووقع دلمدرئب إلحجسز دلعوؿ بسرعة وبدقة 

ودمسع وجسؿ دسمعوسؿ دأللعسب وقسـ دلمربوئوف ري دلدردسست دالجموسعئة ري حهسئة . ومحسهئة

دلاوسئحست وف هذد دلقرف بإداسؿ دأللعسب دلمربوئة ري وسسقست دلعمـو دلسئسسئة لطمبة 

دلدردسست دلعمئس، وري وجسؿ دلمدرئب ودلمعمئـ دلوهحي، دسمادـ دلودربوف ألعسبًس لووسرسة 

. ممبه وس سوؼ ئقـو به دلودرب ري دلحئسة دلعومئة (حفس حركئة)وهسردت أددرئة 

وال مؾ أف دسمعوسؿ دأللعسب دلمربوئة قد دحممر وحذ رمرة طوئمة ري دلوجسؿ دلمربوي وحذ أف 

بدأت دلوددرس مزدوؿ حمسطهس، حئث كسف دلوعمووف ئمئحوف دلفرص لطمبمهـ دلقئسـ بسلمعب 
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دإلئهسوي، وثؿ موثئؿ دألدودر ري وسرحئة مسرئائة، أو مقوص ماصئست دلبسرعئف 

ولكف ري دلسمئحست وف دلقرف . ودلوممرئف، أو دلقئسـ بأدودر دألطبسء ودلوورضئف ودلورضى

دلعمرئف مسع دسمعوسؿ دأللعسب دلمربوئة ري دلوددرس ووؤسسست دلمعمئـ دلعسلي، وري 

وقد أجرئت بحوث كثئرة حوؿ أهوئة وأثر دأللعسب دلمربوئة ري . وجسالت أكسدئوئة واممفة

وأظهرت حمسرج هذه دلبحوث أف دأللعسب دلمربوئة معد وسسرؿ معمئوئة . محقئؽ دلطمبة لممعمـ

رعسلة وقوئة دلمأثئر ري مغئئر سموؾ دلومعمـ ودمجسهسمه بإكسسبه وعسرؼ ووهسردت دقئقة 

.  ئودجههس ري ودقع حئسمه دلعومئة، ووف ثـ مغئئر ري دمجسهسمه ححو دلوسسرؿ دلمي ئمفسعؿ وعهس

إف دلطفؿ ال ئحوو وف ممقسء حفسه، بؿ إحه ئحوو وئمطور وئرمقي وف ورحمة إلى أارى، بقدر 

وس ممئح له دلبئرة دالجموسعئة دلمي ئمفمح رئهس وف عودوؿ دلمربئة ووقووسمهس، وهذد ئعحي أححس 

حسمطئع بفعؿ دلمربئة دلرمئدة أف حؤثر ري ممكئؿ دلطفؿ بوس ئحقؽ دلاصسرص دألسسسئة 

وعحدوس حمبصر دلمعمئـ دلودرسي دلذي ئمكؿ دإلطسر دلررئس ري . لمكوئف ماصئة دالحسسف

مربئة دألطفسؿ، حجد أف هذد دلمعمئـ ال ئمضوف جوع دلحمسطست دلمي ممطمبه عومئست إحوسء 

ماصئة دلطفؿ، وكأف دلمعمئـ دلودرسي ال ئرمبط بحمسطست دلطفؿ وابردمه اسرج دلوودد 

دلدردسئة دلرسوئة دلمي مموثؿ ري دأللعسب دلحركئة ودلموثئمئة ودلمركئبئة ودإلئهسوئة ودلمحفئذئة، 

وغئر ذلؾ وف أحوسط دلمعب دلذي ئوسرسه دلطفؿ ري أثحسء دلمعمئـ دلودرسي دألسسسي وقبمه 

حئث مؤكد دلدردسست دلمربوئة ودلحفسئة أف دلمعب ئوثؿ وقووًس مربوئًس حئوئًس ري مربئة دألطفسؿ 

ألحه وداؿ وظئفي ري عسلـ دلطفولة، ووسئط مربوي رعسؿ لمكوئف ماصئست دألطفسؿ ري 

 (2002دلحئمة، ). سحودت عورهـ دألولى
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  :مشكمة الدراسة  1.4

بصورة أوضح وأدؽ ودلمي دلدردسة  أسهوت دلوردجعة دألدبئة بصورة رسعمة ري محدئد ومكمة

دلمربوئة ري محوئة دلوهسردت دلوعررئة - عف دلدور دلذي مؤدئه دأللعسب دلمعمئوئةمموحور ري دلبحث

ودسماددوهس كوسئمة معمئوئة ري رئسض دألطفسؿ، وعدـ وجود أدبئست مذكر بووضوع دلدردسة عمى 

دلوسموى دلفمسطئحي عمى حد عمـ دلبسحثة، كوس سسعد ري محدئد دلومكمة زئسرة بعض رئسض دألطفسؿ 

وف أجؿ دالضطبلع عمى دأللعسب ودلوثئردت دلمربوئة دلوسمادوة لغرض معمئوي ودلقدرة عمى 

دالسمفسدة وحهس، وودى أثر دلمعب ري محوئة ماصئة دلطفؿ ومحوئة وهسردمه دلوعررئة وثؿ وهسرة 

دالمصسؿ وع دآلارئف عف طرئؽ دلوحسدثة ورهـ دلقصص دلوصورة، وهسرة دإلدردؾ دلعقمي لموفسهئـ 

دألسسسئة كوفسهئـ دلحجـ ودلمكؿ ودلكوئة وسئر دلوقموبئة دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة، 

وهسرة حوو دإلدردؾ دلحس حركي كموئئز دلموف ودلموئئز دلسوعي ودلبصري ودلموس، وهسرة محوئة دلائسؿ 

 .ودلمعبئر دإلبددعي كوهسرة بحسء وهدـ دلوكعبست ودلموثئؿ دإلبددعي عف طرئؽ مقوص دألدودر

: ومحدئدًد مقوـ دلبسحثة بسلمركئز ودلبحث ري أثر وهسرمئف دثحمئف وف دلوهسردت دلوعررئة هوس

وهسرة دإلدردؾ دلعقمي لموفسهئـ دألسسسئة، ووهسرة حوو دإلدردؾ دلحسي كموئئز دلموف ودلموئئز 

.  دلسوعي ودلبصري ودلموس

 

  :أىمية الدراسة  1.5
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مكوف أهوئة هذه دلدردسة رئوس مسعى إلى محقئقه، وهو محوئة دلوهسردت دلوعررئة لدى أطفسؿ 

كوف أف دأللعسب دلمعمئوئة هي وسئمة عموئة هسدرة ري محوئة دلوهسردت دلوعررئة . دلرئسض

. لؤلطفسؿ

 كذلؾ مكوف أهوئة هذه دلدردسة ري حددثمهس، رهذد دلحوع وف دلدردسست عمى حد عموي ال زدؿ 

حسدرًد عمى دلوسموى دلوحمي ودلعربي، وقد مسهـ دلدردسة دلحسلئة ري لفت دحمبسه وعموست دلروضة 

: إلى أهوئة دأللعسب دلمعمئوئة ري محوئة دلوهسردت دلوعررئة لؤلطفسؿ، وهذه دألهوئة كوحهس

ورحمة حسسسة ودقئقة ري حوو دلطفؿ وف كسرة - داللمحسؽ برئسض دألطفسؿ-وس قبؿ دلودرسة  .1

. دلجودحب، رهي موثؿ إثردًء وحظوًس لقدردت دألطفسؿ ري جودحب حووهـ دلواممفة

ومظهر أهوئة رمرة وس قبؿ دلودرسة ورحمة أسسسئة ري حئسة دلطفؿ، لئس رقط لوجرد كوحهس  .2

بددئة سمسمة طوئمة وف دلمغئردت، بؿ ألحهس أكثر وردحؿ حوو دإلحسسف أهوئة ، ومأثئرًد لوس ئمئهس 

رقد ثبت عموئًس أف سحودت هذه دلورحمة ممكؿ ورحمة جوهرئة ومأسئسئة مبحى . وف وردحؿ

عمئهس وردحؿ دلحوو دلمي ممئهس وأف لبلسمثسرة دالجموسعئة ودلحسئة ودلحركئة ودإلدردكئة ودلعقمئة 

ودلمغوئة دلسمئوة ري هذه دلورحمة أثسرًد إئجسبئة عمى مكوئف ماصئة دلطفؿ ودسموردر حووه 

دلسوي ري حئسمه دلوسمقبمئة سودء ري سحودت معموه دلواممفة أو ري وودجهة مروف دلحئسة 

 (1987دلاطئب،  )دلعومئة دلومعددة رئوس بعد 

:   أىداف الدراسة1.6

: مهدؼ هذه دلدردسة إلى
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دلمعرؼ عمى مأثئر دأللعسب دلمربوئة عمى محوئة بعض دلوهسردت دلوعررئة لدى أطفسؿ  .1

 .دلرئسض، كسلوهسردت دلعقمئة ودلعبلقست دلوحطقئة دلبسئطة

دلمعرؼ عمى ودى وسسهوة دأللعسب دلمربوئة دلمعمئوئة ري محوئة دلوهسردت دلوعررئة  .2

 .ودلمفكئر لدى دلطفؿ

دلمعرؼ عمى دلوجسؿ دلوعرري لدى طفؿ دلروضة ري دلوفسهئـ دألسسسئة وودى دلحوو  .3

 .دإلدردكي دلحسي ودلمعبئر دإلبددعي لدى طفؿ دلروضة

دلمعرؼ عمى مأثئر دأللعسب ري محوئة ماصئة قئسدئة لمطفؿ قسدر عمى دلموئئز دلسوعي  .4

 .ودلبصري وف ابلؿ دألحمطة دلمعمئوئة دلووجودة ري دلبئرة دلمربوئة لمروضة

مطبئؽ دلوحهج دلبئسجئحي ري عومئة مدرئب أطفسؿ دلروضة ري جسحب دلوهسردت دلعقمئة،  .5

 .ووحهج وحمسوري ري وهسردت دلموئئز دلسوعي ودلبصري ودلحركست دلدقئقة

 

 

 

 

:   أسئمة الدراسة  1.7

 وس أثر دأللعسب دلمربوئة عمى محوئة دلوهسردت دلعقمئة ألطفسؿ دلرئسض؟ .1

هؿ هحسؾ رروؽ ذدت داللة إحصسرئة ري دكمسسب وهسردت دلحسحركئة لموجووعة  .2

 دلمجرئبئة معزى لومغئر دلمدرئب؟
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هؿ هحسؾ رروؽ ذدت داللة إحصسرئة ري دلوهسرمئف دلعقمئة ودلحس حركئة معزى لومغئر  .3

 دلجحس؟

 

:    فرضيات الدراسة  1.8

فيالوهاراتالعقليةعلً(α > 05.)وجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة ت- 1

.الوجوىعةالحجريثيةتعذالحذرية

فيالوهاراتالذسذركية(α > 05.)موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة -2

.لصالخأفرادالوجوىعةالحجريثيةتعذالحذرية

فيالوهارجينالساتقحين(α > 05.)ال موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة -3

.جعسيلوحغيرالجنستعذالحذرية

 

:    محددات الدراسة 1.9

 سحودت و روضة 5-4سمقمصر حدود هذه دلدردسة عمى أطفسؿ دلرئسض ري دلورحمة دلعورئة وف 

.  ودرسة ردهبست دلوسرئوسؼ ري ودئحة ردـ دهلل

 

 

 

:   مصطمحات الدراسة 1.10
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 وهي دلوهسردت دلمي ئقـو بهس دلطفؿ ومموؿ كبًل وف دالسمردمئجئست :الميارات المعرفية -

ودلعومئست . دلمكؿ دلمصوري دلعسـ، دلصور دلذهحئة، دلروز ودلوفسهئـ: دلوعررئة وثؿ

 ( .1998دلرئوسوي،)دلمذكر دإلدردؾ دلمفكئر: دلوعررئة وثؿ

 

كوس .  وهي ممؾ دألحمطة دلمي ئمسرؾ دلطفؿ بهس بغرض دلمعمـ:التربوية- األلعاب التعميمية -

ومقسـ إلى دلمعب دلعسدي . أحهس ممؾ دألحمطة دلمي لهس آثسر حفسئة ري دلمعمـ ودلممائص ودلعبلج

وثؿ دلركض ودلقفز، ودلمعب ذي دلقودعد وثؿ لعب دلوجووعست، ودلمعب دلمثقئفي وثؿ دأللعسب 

 (.1975زهردف،)دلمركئبئة 

 حمسط ئبذؿ رئه دلبلعبوف جهودًد كبئرة لمحقئؽ هدؼ وس، ري ضوء قودحئف كما تعرف بأنيا -

وقودعد وعئحة ووصورة، أو هي حمسط وحظـ وحطقي ري ضوء وجووعة قودحئف دلمعب، حئث 

ئمفسعؿ طسلبسف أو أكثر لمحقئؽ أهددؼ وحددة وودضحة، أي ئعد دلمحسرس ودلحظ عسومئف وهوئف 

ري عومئة مفسعؿ دلبلعبئف وع دلوودد دلمعمئوئة أو وع بعضهـ دلبعض، ووف ثـ رهحسؾ ردبح، 

ومحفذ دأللعسب دلمربوئة ري بئرة دصطحسعئة، ولكحهس وسمئة، وذلؾ بسمبسع إجردءدت واطودت 

 .(2002دلحئمة، ) وحددة لمحقئؽ دألهددؼ دلومواسة

 

 ممؾ دلوؤسسست دالجموسعئة دلمي ئممحؽ بهس دلطفؿ ري دلسف وس بئف دلثسلثة أو :رياض األطفال -

دلردبعة إلى دلسسدسة وف دلعور، لئحظى بقدر وف دلرعسئة ودلموجئه ودلمربئة دلسوئة دلصحئحة، 

كوس معرؼ بأحهس دلوؤسسة دلمي ممـ رئهس غسلبًس جومة وف دلعومئست دلمعمئوئة إلى محوئة ماصئة 
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دألطفسؿ بوجسالت دلحوو دلجسوئة ودلعقمئة ودلمغوئة ودالجموسعئة ودالحفعسلئة ودلروحئة ووس ئرمبط 

 (. 1985دلاطئب،) بهذه دلجودحب دألسسسئة وف ومغئردت أارى

 

 هو ممؾ دلعومئة دلمي ئأاذ رئهس دلفرد دألحددث دلاسرجئة ودلابرة وئوحدهس وع أبحئمه :التمثل -

دلعقمئة دلقسروة، وبذلؾ رهو دلعومئة دلمي بودسطمهس مموحد عحسصر دلبئرة وع بحسره دلوعرري 

 (2003قطسوي،)

 

 هي ممؾ دلعومئة دلمي ئمـ رئهس معدئؿ دألبحئة دلعقمئة دلقسروة حمى ئوكف لموعمووست أو :المواءمة -

أي هي دلعومئة دلمي ئقـو بهس . دلابردت دلمي ال ممسؽ وع ممؾ دألبحئة دلمكسوؿ وعهس أو رهوهس

 (2003قطسوي،). دلفرد بإعسدة مركئب أو بحسء رهوه لمعسلـ حمى ئمكئؼ وع هذه دلابردت

 

 

 هو ابرة ئوبل بهس دلفرد حمئجة معرضه لوعمووست أو ابردت ال ممفؽ وع بحئسمه :الصراع المعرفي -

دلعقمئة إذ ممطمب عسدة مفكئرًد أعمى وف وسموده دلحوسري، وهو دألور دلذي ئثئر مفكئره بوس ئجعمه 

لذد ئرى بئسجئه أحه . ئحسوؿ بسلمسلي دلوصوؿ إلى حسلة وف دالمزدف دلوعرري بئف دلموثؿ ودلوودءوة

 (1997ورد ري دلرئوسوي،)عف بئسجئه . سبٌب أسسسٌي ووصدٌر ررئسٌي لمحوو دلوعرري

 

:  الممخص
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ابلصة دلفصؿ دألوؿ ري دلدردسة أحه دسمعرض أهوئة وجود رئسض دألطفسؿ وأهوئة دإلثردء دلمربوي 

ري دلرئسض وف دلوسسهوة ري دلحوو دلوعرري بكؿ جودحبه لطفؿ دلروضة واسصة ري وجسؿ هذه 

دلدردسة دلحوو دلعقمي ودلحس حركي وأف دلمعب ئعمبر وقووًس مربوئًس حئوئًس ري مربئة دألطفسؿ ألحه 

كوس دسمعرض دلاصسرص دلوعررئة ألطفسؿ دلرئسض وف . وداؿ وظئفي ري عسلـ دلطفولة

دسمردمئجئست وعومئست وعررئة معبر عف سموؾ دلطفؿ ري ورحمة وس قبؿ دلعومئست وطرئقة دلمفكئر 

. ودلعومئست دلوعررئة دلمي ئموثمهس وئودروهس ري عقمه حسب حظرئة بئسجئه. دلمي ئور بهس

كذلؾ مـ دسمعردض ومكمة دلدردسة ودلددرع وف إجردء وثؿ هذه دلدردسة، ودلهدؼ وف دلدردسة ري 

. دلمعرؼ عمى مأثئر دأللعسب ري محوئة ماصئة قئسدئة لمطفؿ بمكمهس دلكسوؿ وع إثردره دلعقمي

. وئمضوف دلفصؿ أئضًس أسرمة وررضئست دلدردسة ومعرئفًس بسلوصطمحست دلوسمادوة رئهس
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الفصل الثاني 

 المراجعة األدبية
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: المقدمة2.1 

إف دالهموسـ بسلطفؿ قدئـ قدـ دإلحسسحئة، رسألقدووف دهموود بسلطفؿ كؿ حسب طرئقمه، وورؽ وعمقددمهـ 

دلدئحئة ودلثقسرئة دلسسردة آحذدؾ، وحظي دالهموسـ بسلطفؿ اطوة إلى دألوسـ عمى ئد دلوفكرئف دلئوحسحئئف، 

وموثؿ هذد دلمقدـ ري إدردكهـ ألهوئة دلسحودت دألولى وف دلعور ري حوو دلطفؿ ومكوئحه دلوسمقبمي، 

أمهر دلفبلسفة ودلوفكرئف - ودالهموسـ بمربئمه إلعددده لموودطحة دلصسلحة، وقد كسف أربلطوف

عدس، )ئرى أف دلفمرة وس بئف سف دلثسلثة ودلسسدسة أهـ رمردت دلمعمئـ ري حئسة دلطفؿ - دلئوحسحئئف

(. 1980ووصمح،

وقد بدأ دالهموسـ دلحقئقي بمأسئس رئسض دألطفسؿ ري بددئة دلقرف دلمسسع عمر حئث أحمرت رئسض 

ـ، أوس ري ألوسحئس أسست أوؿ روضة أطفسؿ 1830-1810دألطفسؿ ري برئطسحئس ري دلفمرة وس بئف 

ـ ري وصحع وهجور ري ببلحكئجبئرغ ري ألوسحئس، وئعمبر رروبؿ 1840عسـ  Frobel عمى ئد رروبؿ 

 (Ross,1981)دألب ودلوعمـ ودلفئمسوؼ دألوؿ دلذي دبمكر ركرة رئسض دألطفسؿ 

 

: لنظريات المعرفية عن المعبا2.2 

ئمطرؽ هذد دلجزء إلى عرض ألهـ دلحظرئست ودألطر دلوعررئة ودلمي لهس عبلقة بسلمعب 

كحمأمه ومطوره ودسماددوه كوحهج ووسئمة ري دلمعمـ برئسض دألطفسؿ حسب كؿ حظرئة 

. وحسب كؿ رمسفة
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:  الفمسفة الفروبمية- أ

أوؿ ورٍب غربٍي أاذ ري دعمبسره ودى مأثئر دلمربئة  Frobel(1782-1852)ئعمبر رروبؿ 

ري دلورحمة دلمكوئحئة عمى حئسة دلفرد ري مبسبه وري كهولمه ودلودقع أف دألسس دلمي مقـو 

عمئهس دلرئسض دلفروبمئة مرجع أصبًل إلى حوعئة دلمربئة دلمي ممقسهس رروبؿ حفسه، كوس مرجع 

:-  إلى دلفمسفة دلمي ممقسهس ري جسوعة جئحس، ومرمكز حظرئمه دلمربوئة عمى دألسس دلمسلئة

ئعمبر رروبؿ دلوجموع كممة ال ممجزأ، كوس ئعمبر دلفرد وحدة ري هذه دلكممة هدرهس محقئؽ  -1

.  وجودهس، وال سبئؿ إلى بموغ هذه دلغسئة إال بحمسط دلطفؿ دلذدمي

ئعمقد رروبؿ أف حوو دلفرد دلروحي ال ئمـ إال عف طرئؽ دممردكه ري دلوحسمط دلجوسعئة  -2

 . دلواممفة الكمسسب دلقئـ دألابلقئة دلورغوبة

ئحسدي رروبؿ بأف هدؼ دلمربئة هو موثئؽ دلردبطة بئف دلفرد ودلطبئعة ودإلحسسف، وبسهلل  -3

 . دلاسلؽ

:- ووف هذه دلدعسوست موصؿ رروبؿ إلى وبسدىء عسوة ري مربئة دألطفسؿ ري روضمه هي

مهدؼ دلمربئة ري روضمه إلى وعسوحة طبئعة دلطفؿ عمى دلوصوؿ بحمأمه إلى دلغسئة  - أ

ولوس كسحت طبئعة دلطفؿ مبدأ عومهس وع والدمه ومودصؿ عومهس وع كبره، . دلوقدر لهس

ئحصح رروبؿ بأف مكوف مربئة دلطفولة دلوبكرة دالهموسـ دألوؿ وف دآلبسء ودلوربئف 

وأف مكوف دلطفولة دلوبكرة ري هئرة ألعسب هسدرة مسسعد عمى حوو . ودلوسؤولئف ري دلدولة

 . قودهس دلجسوئة ودلعقمئة ودلامقئة ودالجموسعئة وعسً 
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ئعمبر رروبؿ أف دلدعسوست دألسسسئة ري مربئة دلطفولة هي دإلدردؾ دلحسي، ودلومسهدة  - ب

كوس ئؤوف رروبؿ بأف مربئة دلطفؿ ري دلروضة . ودلوبلحظة ودلمجرئب بسلوحسولة ودلاطأ

ئجب أف مموؿ محوئة دلقدردت دلحسئة ودلعقمئة ودلامقئة ودالجموسعئة كي مكوف مربئة 

 (1999وحود، ). ومكسومة

 

لئممقي وع رروبؿ ري ضرورة ومسركة دلفرد ري  Vygotsky ( 1962)جسء رئجومسكي  وهحس

دلوجموع لربط وفهـو وحطقة دلمطور دلوعرري بسلوحطقة دالسمعدددئة ودلوعررئة دلمي ئكوف رئهس 

دلطفؿ بحسجة إلى وسسحدة دآلارئف لموعررة أو دلابرة  لئمسحى له دلوصوؿ إلى دلحؿ أو 

وئعمبر رئجومسكي ووف مبحى وجهة حظر مأثئر دلثقسرة عمى مربئة دلطفؿ . دلوعسلجة دلصحئحة

ومطوره، لذلؾ ئمحدد دلمطور دلوعرري لمطفؿ بسألرردد دلوحئطئف به وعف طرئؽ مفسعمه وعهـ 

 (2000قطسوي، ).ئحقؿ عحهـ أركسرهـ وعسددمهـ وقئوهـ

 

:  الفمسفة المنتسورية- ب

أوؿ دورأة عومت بسلطب ري بمدهس  Montessori(1870-1952)معمبر وسرئس وحمسوري 

 وقد دهموت بمربئة دألطفسؿ واصوصًس دلمربئة دلاسصة لؤلطفسؿ غئر دلعسدئئف، 1896إئطسلئس عسـ 

وحسولت وعسلجة مأارهـ دلعقمي بمدرئبست أعدمهس اصئصًس لهـ، وقد مجعمهس دلحمسرج دلمي موصمت 

.  إلئهس ري معوئـ طرقهس ومطبئقهس عمى دألطفسؿ دألسوئسء كمحوئة دسمعدددمهـ دلفطرئة دلكسوحة

:  ومقوـ دلفمسفة دلوحمسورئة عمى مئسرئف جدئدئف ري دلمربئة
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وبدأ دلحرئة ري دلمربئة دلذي ئعمود عمى دلمربئة دلسمبئة، أي أف وظئفة دلوربي مكوف سمبئة - 

.  بحمة رمئس له أف ئمداؿ ري أعوسؿ دلطفؿ بأي حسؿ وف دألحودؿ

وبدأ أف دلطفؿ وحذ والدمه حمى سف دلسسدسة وف عوره، حودسه ممأثر بدرجة كبئرة جدًد - 

ولهذد رهي مهمـ . بسلوحبهست دلاسرجئة دلمي محئط به أكثر وف أي ورحمة أارى وف حئسمه

مثئر ري دلصغئر دلرغبة ري دالسمكمسؼ  (وسسرؿ معمئوئة)بإحسطة دلطفؿ بوحبهست حسئة 

 . ودلمعمـ

بووجب دلحظرئة دلسموكئة رإف كؿ   Skinner(1904)وهذد وس ئذكرحس بسلودرسة دلسموكئة عحد سكحر 

سموؾ أو دسمجسبة له وثئر، وقد أوضح دلبحث دلعموي دلسموكي أف سموكست دالحسسف ومعموة وأحهس 

( 2004وحسي، )وظئفة لمفسعبلت دلفرد وع بئرمه 

:  ومهمـ دلفمسفة دلوحمسورئة بهدرئف أسسسئئف

.  هدؼ بئولوجي لوسسعدة دلطفؿ عمى دلحوو دلطبئعي ( أ)

هدؼ دجموسعي ئعحى بوسسعدة دلطفؿ عمى دلمكئؼ لموسط دلذي ئعئش رئه  ( ب)

 (1999 وحود،(

ولهذد معمود دلروضة دلوحمسورئة عمى مدرئب حودس دلطفؿ دلواممفة ري دلورحمة دلمكوئحئة بحووه 

ومعمبر هذد دلمدرئب دلمبحة دألولى ري مربئة دلطفؿ دلعقمئة ودلحفسئة ومعمبر دلفمسفة دلوحمسورئة أف 

دلوحبهست دلحسئة وف أهـ دلحودرز دلمي مثئر دهموسوست دألطفسؿ ري ممؾ دلورحمة دلوبكرة وف أعوسرهـ، 

ولهذد رإف دلروضة دلوحمسورئة مسمادـ هذه دلوحبهست بطرئقة وحهجئة ري مدرئب حودس دلصغسر 
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ومحوئة حمسطهـ دلعقمي وذكسرهـ دلمذئف معمبرهوس أسسسًس لحوو وبلحظة دألطفسؿ دلووضوعئة لمطبئعة 

.  ولبلمئسء دلووجودة ري دلكوف حولهـ

ومعمود دلروضة دلوحمسورئة عمى حرئة معبئر دألطفسؿ ووبلحظة حووهـ دلحئوي وومسبعمه ري دلكمؼ 

.  عف رغبست دلطفؿ دلوكبومة

وقد دهموت دلودرسة دلوحمسورئة بسلمعب مأحهس ري ذلؾ مأف دلروضة دلفروبمئة ودعمبرمه لب عومئة 

دلمعمـ، رسلمعب عحد وحمسوري ئعمبر أحد طردرؽ دلعوؿ عحد وحمسوري، رسلروضة دلوحمسورئة مسسعد 

دلطفؿ عمى دلمعرؼ عمى دسمعددددمه ودلعوؿ عمى محوئمهس وعمى محوئة عقمه وذكسره بسلمدرئبست دلحسئة 

( 1999وحود، )

ممفؽ وحمسوري وع دلمربوئئف ووعدلي دلسموؾ لوس موصمود إلئه وف أهوئة دلمربئة ري دلورحمة دلوبكرة 

رهـ معرود بضرورة مطوئر أمكسؿ دلعسددت دلووجودة لدى دألطفسؿ عف طرئؽ بردوج . وف دلمعمئـ

معمئوئة واططة ودردسسمهـ مفئد أئضًس بأهوئة معمئـ دلطفؿ ري بئرة وف دلحرئة وع إرمسددت ودضحة، 

رهي دلورحمة دألكثر رعمئًس الكمسسب .  سحودت6 – 3واسصة ري ورحمة وس قبؿ دلودرسة وف عور 

دلابردت دلوعررئة، رهـ ئمعروف أف مغئئر دلبئرة ري وقت وبكر لمطفؿ ئقود إلى دألرضؿ وهو أسسسٌي 

ري مطوئر دلوهسردت دلعقمئة، وأف دأللعسب دلمي مركز عمى دلحودس عحد دلطفؿ هو عسوؿ وهـ ري 

( Hainstock,1986)مطوئر دلوهسردت دلعقمئة 

أف دلطفؿ "وكسف لحمسط دلطفؿ وحركمه ري رأئهس أهـ وس ئسسعده عمى مربئة صحئحة وقسلت ري هذد 

دلصحئح هو دلطفؿ دلحمئط ودلومحرؾ وبهذد جعمت وحمسوري دلطفؿ هو وحور دلعوؿ بسلروضة أو 

بسلودرسة ولئس دلوحهج أو دلوسدة دلدردسئة كوس كسف ومبعًس وسسردًد، وكسحت وسسرؿ وحمسوري معوؿ عمى 
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وقد جعمت لكؿ حوع وسسرمه . مربئة دلطفؿ مربئة جسوئة، وع مدرئب حودسه ومعمئوه دلمغة ودلحسسب

:  عمى محقئؽ دألهددؼ دلبئولوجئة ودالجموسعئة وثؿ دلمي معئحه

وسسرؿ مربئة دلجسـ ودلعضبلت، حئث سسهوت هذه دلوسسرؿ ري جعؿ دلومي ودلجري . أ

ودأللعسب دلرئسضئة دلفردئة ودلجوسعئة وف أهـ ودجبست دلطفؿ ووررت لؤلطفسؿ وف أجؿ مربئة 

دلورجئحة ودلزحمئقة وجهسز دلبحدوؿ وهو عبسرة عف كردت وف دلوطسط وعمقة ري "أجسسوهـ 

ائوط، وقد دمبعت لمربئة دعموسد دلطفؿ عمى حفسه لبس دلحذدء وامعه وربطه، وجعؿ دلوقسعد 

ودلوحسضد دلصغئرة، ومحظئؼ غرؼ دلدردسة ووردعسة دلزردعة دداؿ دلغررة، وربلحة دلبسسمئف ري 

طعسـ دلحئودحست، ودلدودجف ومحظئفهس ورعسئمهس . دلحدئقة وري دلزرع، ود 

وسسرؿ مربئة دلحودس، وضعت ووحمسوري لذلؾ وجووعة وف دألجهزة دلمعمئوئة دلمي . ب

ووف ابلؿ هذه دألجهزة دلمي ئسمعومهس دلطفؿ  (أجهزة ووحمسوري دلمعمئوئة)دممهرت بسسـ 

 : ممدرب حودسه وممكوف هذه دألجهزة دلمي مموئز بهس وحسزؿ ووحمسوري كسآلمي بحفسه

وهو صحدوؽ ئحموي عمى ثبلث وجووعست ممألؼ كؿ وجووعة : صحدوؽ دالسطودحست .1

وحهس وف عمر دسطودحست وماممؼ هذه دالسطودحست ببعضهس عف بعض ري دالرمفسع أو 

 .ري دألقطسر أو ري كمئهوس وعًس حسب دامبلؼ دلوجووعست

 سـ وممدرج إلى أصغرهس دلذي طوؿ ضمعه 10عمرة وكعبست وموحة طوؿ ضمع أكبرهس  .2

 سـ موضع أوسـ دلطفؿ بدوف مرمئب وئطمب وف دلطفؿ ري دلبددئة مرمئبهس بحئث ئمكوف 1

وحهس ودرج ثـ ئمرؾ دلطفؿ لئبحي وحهس أبردجًس، ودلهدؼ وف ذلؾ هو مدرئب حسسة دلحظر 

 . ودلمورئف عمى دلموئئز بئف دألمئسء وف حئث أحجسوهس
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ووحهس ئمعمـ دألطفسؿ مزرئر دألزردر وركهس : أطر دلمدرئب عمى دلمبس ودلامع ودلربط ودلحؿ .3

 أطر 9وربط دألربطة وحمهس حمى ئعمسد هذه دلعومئست ري حئسمه دلئووئة وهي عبسرة عف 

 .امبئة عمى كؿ إطسر قطعة دلحسئج بهس أزردر وعرودت وأربطة ئوسرسهس دألطفسؿ

ودلمعب به ئسسعد عمى مقوئة أذرع وأجسسـ وظهور دألطفسؿ وهو جهسز به كردت : دلبحدوؿ .4

 . وطسطئة معمؽ ري ائوط ثـ ئمرؾ دألطفسؿ لمعبث بهس وقذرهس هحس وهحسؾ

وهي مدرب عضبلت دلطفؿ ومدرب دلسوع ودلحظر عحده وموئئز : دألمكسؿ دلهحدسئة .5

 .دأللودف

 لعبة دلمدرب عمى حسسة دلموس حسعـ وامف .6

 .لعبة مدرئب حسسة دلموس عمى دلحردرة ودلبرودة .7

لعبة دلمدرئب عمى حسسة دلسوع، وهو عبسرة عف صحدوؽ به روؿ وحصى وئحركهس  .8

دلطفؿ لئمعرؼ عمى دألصودت دلواممفة وكذلؾ وجووعة وف ثبلثة عمر جرسًس لمدرئب 

 .دلسوع عمى دألصودت ودلووسئقى

 .دأللعسب دلحرة دلمي معوؿ عمى محوئة دلائسؿ ودلمائؿ .9

 .  بهدؼ مزوئد دلوعسرؼ دلابردت ري ووضوع محدده دلوعموة: دلرحبلت دلوحظوة .10

كسلمدرئب عمى وجووعة وف دألوردؽ ودألقبلـ بهدؼ دلمورئف عمى : وسسرؿ معمئـ دلمغة - ت

حروؼ وكموبة عمى ورؽ امف وقصوصة وومصقة عمى . إوسسؾ دلقمـ بمكؿ صحئح

ورؽ عسدي وقوى ، ئور دلطفؿ عمى كؿ حرؼ بأصبعه بحفس دالمجسه دلوسمعوؿ ري 
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ئحطؽ دلطفؿ دلحرؼ وسمعئحًس . دلكمسبة لمعوئد ئده عمى دلطرئقة دلصحئحة لكمسبة دلحروؼ

 بسلورمدة، ودلمورئف عمى موئئز هذد دلحرؼ وف بئف دلحروؼ دألارى

ئبدأ دلطفؿ ري معمئـ دلعد وف سف دلثسلثة رئعطى عددًد وف دلحقود :  وسسرؿ معمئـ دلحسسب - ث

أو دلحبوب أو دلارز لعدهس، ثـ ئمدرج إلى دسمعوسؿ دلقضبسف دلمي مفئد ري مدرئب 

( 1993قحسوي، ).   حودسه

 

دلطرئقة دلوحمسورئة كسحت ومصورة ووفهووة كحووذج غئر وبسمر ري دلمعمئـ لمحضئر وجهة حظر 

مسومة لمطفؿ، هي دقمرحت حووذج دلمربئة كعسلوة وودصمت أركسرهس ووسرست أركسرهس بعقؿ ومفمح وحئر 

.  ددروسً 

كسف وحهسج وحمسوري هو عدـ وجود قئود عمى قدردت دلطبلب وف أجؿ زئسدة دلحمسط 

دلفئزئسري ودألددري وف ابلؿ دسماددـ دلابردت لوسسعدمه ري كسب دلبردعة بسسماددـ دلوسسرؿ دلمي 

مسوح لمطفؿ دلمحري ودكممسؼ دلعسلـ وف ابلؿ حودسه، ووسسعدة دلطفؿ كسب ثقمه بحفسه ودلمفوؽ 

( Hainstock,1986 .).دلذدمي وعوؿ أمئسء لحفسه ابلؿ دموسـ دلعوؿ دلذي ئعحئه بحجسح
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: نظرية بياجيو المعرفية-ج

ودحدة وف أهـ دلحظرئست دلحوسرئة  Piaget  جسءت دلحظرئة دلوعررئة لمعسلـ دلبئولوجي جسف بئسجئه 

دلمي دعمودت عمى دلوبلحظة دلومبلحقة ودلوسمورة ودلمي أجردهس عمى أطفسله وأصبحت هذه  دلوعررئة

دلوبلحظست وصدرًد لمحظئر حظي بسهموسـ كبئر وف دلبسحثئف سودء وف دمفقود أو داممفود وعه 

.  العمبسردت وحهجئة ري إجردء دلوبلحظة دلمي مقوـ عمئهس حظرئمه

دلمعب، "ودحدًد وف أهـ وأعظـ كمسبسمه عمى دإلطبلؽ وهو كمسب  (1951)وقد قدـ لحس بئسجئه عسـ 

حوؿ وفهـو " بئسجئه"وهو دلوحور دألسسسي دلذي مدور بئف صفحسمه كؿ وس قدوه . (دألحبلـ، دلوحسكسة

(. 2003دلسئد، ). دلمعب

دحطمؽ بئسجئه وف مصوره عف مطور دلعومئست دلوعررئة وف ابلؿ وفهووئف ررئسئئف كسحس 

:  حقطة دالحطبلؽ ححو آرسؽ ذلؾ دلصرح دلحظري دلذي أقسوه بئسجئه وهوس

 Accommodationدلوودءوة  (ب )    Assimilationدلموثئؿ  (أ )

 

رفي عومئة دلموثئؿ ئمـ موثئؿ دلابردت ودلوعمووست دلجدئدة وف دلعسلـ دلاسرجي وئضعهس ري 

واطط وحظـ ئوثؿ وس عرره وف قبؿ وئمـ بسسموردر معدئؿ هذه دلواططست دلوحظوة عحدوس ال ممبلءـ 

وع وعررمه ووف ثـ رإحهس كذلؾ ممضوف عومئة مكئؼ وع دلبئرة ألحهس مموؿ موثؿ ابردت ودالحمفسظ 

بهس ومدعئوهس بسلابردت دلذدمئة دلاسصة وئمبه ذلؾ بسسمئعسب وموثؿ دلقحسة دلهضوئة لمطعسـ، حئث أف 

.  دلطعسـ ال ئمحسوؿ إال بقدر وس ئسمطئع دلجسـ دسماددوه
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وبعبسرة أارى، رإف دلموثؿ هو عومئة وعسلجة ومصحئؼ لموعمووست دلودقعئة دلجدئدة بطرئقة 

.  مصبح وف ابللهس وسمدامة ري هذد دلواطط

مردؾ دلابرة دلبئرئة كوس هي ري دلودقع بوعحى أحهس  أوس دلوودءوة رإحهس ممضوف عومئة إدردؾ ود 

دلمغئردت دلمي محدث لوودزحة دلواططست دلعقمئة وع دلودقع دلاسرجي بدرجة أكبر ولبحسء مكوئحست 

 (1987وئممر، ). وواططست جدئدة



أف وحموى لعب دألطفسؿ إحوس هو دلووضوع دلاسص بحمسط دلطفؿ وباسصة حئسمه  بئسجئه ئرى 

 (دلحركي-دلمعب دلحسسي)دلوجددحئة ودلمي مقـو عمى دسماددوه لمروز، كوس أف دأللعسب غئر دلروزئة 

إحوس هو موثؿ وظئفي ئوكف دلطفؿ وف مأكئد ومدعئـ قدردمه دلحسئة دلحركئة أو طسقسمه دلعقمئة، حئث 

.  أف دلروز ئورر لمطفؿ دلوسسرؿ دلمي ئوكحه بودسمطهس دلقئسـ بموثؿ اسص برغبسمه ودهموسوسمه

رإف دلمعب هو طرئقة لموثؿ دلعسلـ دلاسرجي ومحسوله لكي   Piaget ( 1951)وطبقًس لوس ئرده بئسجئه

ئمبلءـ وع واططست وحظوة حسضرة لمماص وبهذد رإف دلمعب ئقـو بوظئفة حئوئة ري مطوئر 

  Imitation ودلمقمئد أو دلوحسكسة Playدلوفسرقة بئف دلمعب " بئسجئه"دلعومئست دلوعررئة، وقد أقسـ 

 حئث أف دلمعب هو مكؿ وف أمكسؿ دلموثؿ بئحوس دلوحسكسة هي دسموردرئة لعومئة دلوودءوة

(.  2003دلسئد،)

إف دلطفؿ ئمعمـ ومحوو وددركه ووعسرره وف ابلؿ دلمفسعؿ : وقد ربط بئسجئه بئف دلمعمـ ودلمفسعؿ وقسؿ

وع دألمئسء ودألماسص ري جو وف دلحرئة ودلطوأحئحة ولئس هحسؾ حمسط مفسعمي أقدر وف دلمعب 

 .عمى مورئر وثؿ هذد دلوحسخ دلذي ئئسر عومئمي دلموثؿ ودلوبلءوة دألسسسئمئف لعومئة دلحوسء ودلمكئؼ

( 1982بمقئس وورعي، )
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:   وقد قسـ بئسجئه وردحؿ مطور دلمعب ري حظرئمه حسب دألعوسر دلمسلئة

وئمعسوؿ دلطفؿ وع دلوؤثردت دلحسئة : (2 –وف دلوالدة  )ورحمة دلمعب دلمدرئبي أو دلوظئفي (1)

وهو حوع وف دلمعب دلذي ئسوح . ووس قبؿ دلمفظي- دلحركئة، وئعرض عومئست وس قبؿ دلموثئؿ

بسلحركة دلحرة لمعضبلت دلصغئرة ودلكبئرة ودكممسؼ دلحودس وبسلمسلي موكف دلجسـ وف ووسرسة 

دلحركئة وئؤكد بئسجئه عمى أحه لعب اسؿ وف دلرووز ودإلئهسـ وئظهر كأوؿ -وظسرفه دلحسئة

 (2003قطسوي، )دحودع دلمعب لدى دألطفسؿ 

 :  ( سحودت7-2ورحمة وس قبؿ دلعومئست )ورحمة دلمعب دلروزي  (2)

ري هذه دلورحمة ئكوف دلطفؿ قسدرًد عمى موثئؿ دلعوؿ، ودلحركة وربوطة بعومئة دلمفكئر، 

. ودلمغة غئر دلورمبطة بسلوحطؽ

ال ئكوف قد دكمسب - ري رأئه– وقد أطمؽ بئسجئه دسـ ورحمة وس قبؿ دلعومئست ألف دلطفؿ 

دلقدرة عمى دلقئسـ بسلعومئست دلوحطقئة دلمي ممصؼ بهس دلوردحؿ دلمسلئة ري دلحوو دلعقمي، 

وبوجرد وصوؿ دلطفؿ إلى هذه دلورحمة، مأاذ دلقدرة عمى دسماددـ دلرووز ودلصور دلذهحئة 

ري دالزدئسد بمكؿ ودضح، وبسرعة كبئرة رمزددد قدرمه دلمغوئة زئسدة هسرمة، وئصبح بإوكسحه 

بأف ئمصور أسسلئب جدئدة لمعب دإلبددعي وبذلؾ ئقضي وعظـ وقمه ري ذلؾ دلحوع وف 

دلمعب دإلئهسوي دلذي ئعمود عمى دلرووز ودلصور دلذهحئة كذلؾ ئصبح دلمقمئد ودلوحسكسة هو 

دألسموب دلسموكي دلووئز لطفؿ هذه دلورحمة، بوس ئمضوحه ذلؾ وف قدرة عمى دلمذكر دلروزي 

 (.1998أحود و دلمربئحي، )لسموؾ سبؽ أف رآه عئسحًس ري حووذجه دألصمي 
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وممضوف هذه دلورحمة مصورًد لووضوع غسرب ووقسرحة بئف عحصر وعطي وبسمر وعحصر 

هذه دلفمرة بأحهس رمرة دلحمسط  (1951)وصؼ بئسجئه . ومائؿ، كوس ئمضوف عحصر دإلئهسـ

ودالكممسؼ دلوحظـ ومحمؿ دلصورة وكسف دلميء دلغسرب ومظهر دلرووز ودلعبلوست وحمى 

رسلمعب دلروزي ئسوح بووسرسة . دلكموست محدوج ري مفكئر دلطفؿ لمعبر عف أمئسء واممفة

كإعداد لمعب  (المحاكاة)لعب التقميد دلمصوردت ودلرووز دلمي مردكوت عحد دلطفؿ، وئحدث 

عادة تمثيل األحداث المألوفة  دلمي معبر عف جهد دلطفؿ ري مذكر دلوسضي وئكوف األدوار وا 

دالعموسد دألكبر عمى دإلدردكست دلبصرئة ري إكسسب دلوفسهئـ ودلمعمـ كوس ممسـ هذه دلورحمة 

( 2003قطسوي، )بسلموركز حوؿ دلذدت 

ولكحه دهموسـ دجبسري بجسحب ودحد وف . وهذد دلموركز حوؿ دلذدت لئس هو دلذدمئة أو دألحسحئة

أي ودقعة، وهذد وس ئجعؿ دلمفكئر دلوحطقي وسمحئبًل حئث أف دلعومئست دلوحطقئة ممضوف 

. دلقدرة عمى عكس أجزدء سمسمة وف دلمفكئر ورؤئة وس ممضوحه وف ابلؿ عدد وجهست دلحظر

رهو . ودلطفؿ ال ئسمطئع ري هذه دلورحمة مجوئع دألمئسء عمى أسسس اصسرصهس دلوممركة

مصحئؼ دألمئسء بطرئقة مورئقئة وئضع مئرًس إلى جسحب ميء آار ألف مئرًس وف كؿ وحهوس 

قد جذب دحمبسهه وئعطي أسبسبًس لوس ئقوـ  به وف أرعسؿ بطرئقة ومسبهة رسلبسلوف ئطئر ألحه 

والزمان والمكان فيي مفاىيم قبل  العدد والكمأوس وفسهئـ . أحور وعمئه مرئط وف دلائط

رإذد وؤلحس إحسءئف وموسثمئف بسسرؿ وس حمى وسموى ودحد،  ثـ ررغ أحدهوس بسلمسسوي . منطقية

 سحودت سئحفي أف دلسسرؿ ري 4-2ري إحسءئف آارئف واممفئف، رإف دلطفؿ ري ورحمة 

ذلؾ أحه ئحمبه رقط إلى . دإلحسءئف ومسسو ري كوئمه وع دلسسرؿ دلذي كسف ري دإلحسء دألوؿ
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جسحب ودحد وف دلوسألة وهو درمفسع وسموى دلوسء ري دآلحئة، وهو غئر قسدر حمى دآلف عمى 

دألددء دلعقمي دلقسرـ عمى دلعودة بسلعومئة إلى دلامؼ، وهي أف ئقـو ري دلائسؿ بمفرئغ دلسسرؿ 

ولكف هذد دلمفكئر سرعسف وس ئكوف ري مقدـ بعد هذد ، ري دإلحسءئف دلحصؼ وومؤلئف وعسً 

دلعور لئكوف دور عومئة دالحمفسظ عحده قد أاذ دوره ري دلحوو رئبدأ بإدردؾ عومئة دالحمفسظ 

( 1987وئممر،  ) .بسلكـ

عحده غئر وفهـو بمفسصئمه،  مفيوم العدد سحودت (6-4)رسلطفؿ ري ورحمة وس قبؿ دلعومئست 

، (مصسعدي-محسزلي)رهو ربوس ئعرؼ كئؼ ئعد ولكحه ال ئدرؾ وعحى دلعدد دلمرمئبي لؤلرقسـ 

وقبؿ أف ئدرؾ دلطفؿ وعحى دلرقـ، ئجب عمئه مطوئر دلعومئست دلعقمئة لدئه، أي ئجب عمى 

. أسوسء دألرقسـ. ئمعمـ     أهذد دلطفؿ ري هذه دلورحمة أف 

 ألحه 5أي دإلصبع دلاسوس هو رقـ . وحزلة دلرقـ_ ج   (حجـ دلرقـ)وكسف دلرقـ_  ب

.  دلاسوس ري دلمرمئب دلوحزلي

 رردئة   Egocentrismأوس بسلحسبة لمغة دلطفؿ ري ورحمة وس قبؿ دلعومئست رهي لغة أحوئة

 (دلووحولوج)ئعحى كثئرًد بسلكبلـ وع حفسه واسصة عحدوس ئبدأ بسلمعب، رئكوف دور دلوحسكسة 

وبسلحسبة لبئسجئه رإف وطمب دلمغة هو دلمصور ودلموثئؿ دلعقمي ودلمطور دلوعرري رقط . كبئردً 

ئحبثؽ بورحمة وس قبؿ دلعومئست، مطور دلبحسء دلوعرري عحد دلطفؿ بسإلقبلؿ وف دلموركز حوؿ 

(. ,Bybee & Sund,1982)دلذدت ودإلكثسر وف دلرووز ومطور دلمغة 

ئحظر بئسجئه إلى مردبط دألركسر كوحددت ودسمردمئجئة لمحمسط دلوعرري عحد دلطفؿ ري ورحمة 

:  وس قبؿ دلعومئست كسلمسلي
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حئث أف لمعقؿ طرئقمه أو اطمه  ( Schemas Fashion): دلمكؿ دلمصوري دلعسـ - أ

Schemaرقد .  ري مصور دلوظسهر دلعسوة أو دلوبلوح لميء وس أو لماص وس

ئمعرؼ دلطفؿ عمى وبلوح دلمكؿ لماص وس وثبًل وف لحئمه أو دلرأس دألصمع إذد 

.  كسف هذد وس ئوئز مكمه

وممئر حمسرج بعض دلدردسست إلى أف أطفسؿ ورحمة هذه دلورحمة ئوممكوف قدرة كبئرة عمى 

، رقد عرض عمى وجووعة وف دألطفسؿ ري Schemasمازئف دألمكسؿ دلعسوة أو دلاطط 

سف دلردبعة سموف صورة عمى ودى ئـو ودحد، وكسحت كؿ صورة معرض عمى دلطفؿ لودة 

وري دلئـو دلمسلي عرض عمى هؤالء دألطفسؿ وسرة  وعمروف صورة، سموف وحهس . ثسحئمئف

كسحت هي دلصورة دلمي عرضت عمئهـ ري دلئـو دلسسبؽ، وطمب وف هؤالء دألطفسؿ أف 

ئحددود دلصورة دلمي سبؽ أف عرضت عمئهـ وكسحت دلحمئجة أف وموسط دإلجسبست دلصحئحة 

( 185، 1998دلرئوسوي، ). وف دلحسالت% 80ممكؿ 

  دلصور دلذهحئة هي موثئؿ أكثر مفصئبًل، وأمد Mental Image: دلصور دلذهحئة - ب

رهي أمبه بصورة كسومة عف دلماص أو لميء . وعئًس وف دلمكؿ دلمصوري دلعسـ

ودضحة دلوعسلـ، وئبدو أف دلطفؿ قسدر عمى دالحمفسظ بسلصور دلذهحئة ودسمرجسع 

رعحدوس ئسأؿ دلطفؿ هؿ لمفئؿ أذحسف؟ عمئه قبؿ أف . هذه دلصور كموس طمب وحه ذلؾ

 . ئجئب أف ئسمدعي دلصورة  دلذهحئة لمفئؿ لئرى إذد كسف له أذحسف أـ ال

إف دلطفؿ ري هذه دلورحمة غئر قسدر عمى دسمقردء أو دسمحمسج دلسبب ودلحمئجة هو رقط وحواًل 

لؤلسبسب، هذد ئعحي أف أسبسبه مامص بسلووقؼ حفسه، عمى سبئؿ دلوثسؿ إذد داؿ طفؿ إلى 
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 بودسطة مسائف امئط وف دلحمئب ري Pan Cakesدلوطبخ ورأى أوه محضر لمبسف كئؾ 

وعسء، رإذد داؿ إلى دلوطبخ ورة ثسحئة ورأى امئط دلحمئب ئساف عمى دلحسر رإحه ئعمقد أف 

أوه محضر دلبسف كئؾ رئربط دلوعسء بسلحمئب حمى لو امئط دلحمئب ئصحع لغئر دلبسف كئؾ، 

. رإحه ئكوف قد ربط دلووقؼ حفسه ولئس دلمفسصئؿ ري هذه دلحسلة

:  وثسؿ آار

دألحددث أو دلووقؼ محدث وعًس، دلطفؿ ئعمقد أف دلوحسسبست ذدت صمة ببعض، رهو ئضع 

 ري دلبئت معحي له عحد Fire Placeري وائممه مئرًس بجسحب دآلار ، وثبًل دلوداحة أو 

 سوؼ ئزور دلبئت، دلطفؿ ري هذه دلحسلة موركز  Santa Clausدممعسلهس أف سسحمس كموز 

دممعسؿ دلوداحة ري دلبئت ئذكره بقدـو سسحمسكموز لزئسرة دلبئت رإحه ئرسـ ري وائممه ابلصة 

. أركسر اسطرة

بئسجئه ئعمقد أف دألسبسب دلحسمجة عف حدث سسبؽ مؤدي ومعوؿ كأسسس لعومئست مفكئر 

(  Bybee & Sund, 1982). وعقدة مأمي ري ورحمة ومأارة وف دلمطور دلعقمي دلوعرري

 

مفكئر وحطقي، ولكف دلحقئقة ( ورحمة دأللعسب ذدت دلقودعد: )(11-7: )المرحمة المادية- 3

ورمبطة بسألمئسء دلوسدئة ووف وجهة حظر بئسجئه ئحمقؿ دلطفؿ إلى أحسسؽ جدئدة ري دلمفكئر، 

بعد أف ئكوف ري طرئقه إلزدلة دلعقبست دلمي كسحت محوؿ دوف أف ئفكر مفكئرًد عموئًس سمئوًس، 

وف وثؿ دلموركز حوؿ دلذدت، دإلحئسرئة ضعؼ قدرمه عمى إدردؾ اسصئة دالحمفسظ وعمى 

رسالحمقسؿ وف دلمفكئر دلاردري إلى . دلخ... دألددء وعمى أددء عومئست دلمصحئؼ ودلمرمئب 
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بددئست دلمفكئر دلعموي ئور بوردحؿ أولهس دلمحوؿ وف دلموركز حوؿ دلذدت إلى دلودقعئة، 

( 1997دلرئوسوي، ).لئصئر قسدرًد عمى دلمعسوؿ وع أكثر وف جسحب ودحد وف دلومكمة

 (2000قطسوي،)مفكئر وحطقي، وجرد، غئر وحدود  (15-11: )المرحمة المجردة-4

 

:  نظرية برونر في النمو المعرفي

عسلـ آار وف أعبلـ دلودرسة دلوعررئة  (Jerome Bruner 1966)جئروـ بروحر -

أعجب بأركسر بئسجئه وعوؿ بإابلص عمى إذدعمهس ري دلوالئست دلومحدة، وبرز ري 

بددئست حئسمه دلعموئة، ومئرًس رمئرًس بدأ ئموسئز ري طروحسمه عوس قدوه بئسجئه لئمؽ 

 : وكسحت وجهة حظره حوؿ دأللعسب دلمربوئة وس ئمي. لحفسه طرئقًس وغسئردً 

ركز بروحر عمى دلابرة دلومووسة لمومعمـ وووسرسمه لهس وعمى لعبه دلوودد دلمعمئوئة،  -

وقدـ ثبلث وردحؿ ئسوئهس دلبعض دسمردمئجئست دلفهـ، ووف دلودضح أف وردحؿ أو 

دسمردمئجئست دلفهـ عحد بروحر وممسبعهس محبع وف مفسئر بروحر السمردمئجئست حوو 

دلمفكئر عحد بئسجئه، كوس أف بروحر دسمفسد وف بئسجئه بسلجزء دلاسص بمعب دلطفؿ 

وعمى هذد رإف . ومعسومه وع دلوودد دلوحسوسة، وركز عمئه ري دسمردمئجئمه لمفهـ

دسمردمئجئة بروحر لؤللعسب مموئز بأحهس ممموؿ عمى ثبلث وردحؿ رقط، وأف دلفرؽ بئف 

طفؿ وآار ئكوف ري كوئة دلوعمووست دلمي دكمسبهس حمئجة دلمعب ولئس ري حوع هذه 

ئوكف معمئـ أي طفؿ ري أئة ورحمة وف وردحؿ دلحوو أي : دلوعمووست، ولهذد رإحه ئقوؿ

ووضوع بفسعمئة وبدرجة كسرئة وف دألوسحة ودلصدؽ دلعموي، كوس أحه ئمئر إلى أف 
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دأللعسب دلمربوئة لهس عبلقة وثئقة ووطئدة بسلثقسرة  دإلحسسحئة ووس ئطرأ عمى هذه دلثقسرة 

وف مبدؿ ومغئر، رأي جزء وف دلثقسرة ئعكس طبئعة دأللعسب واصسرصهس، وأي حوع 

. وف دأللعسب ئعكس دلوسموى دلثقسري ودالقمصسدي لموجموع دلذي ممودجد رئه

 (2002دلحئمة،)

بأحهس حمسط ئقوـ به دلطفؿ حمئجة مفسعمه وع : "وئعرؼ بروحر دأللعسب دلمربوئة -

ووف " عحسصر دلبئرة دلمي ئعئش رئهس، ودلذي ئسسعد عمى محقئؽ دلحوو دلعقمي وممكئمه

هذد دلوحطمؽ رإف بروحر ئمفؽ وع بئسجئه ري أف دأللعسب هي أسسسئة وضرورئة لمحوو 

وهحسؾ . دلعقمي ومكوئحه، وأحهس محوو وممطور جحبًس إلى جحب وع دلمكوئف دلعقمي لمطفؿ

 : عدة وسموست لبروحر ئوكف ممائصهس بوس ئمي

وممصؼ هذه دلوسموة بزئسدة دالسمقبلؿ ري دالسمجسبة لموثئردت : دسمقبللئة دلحوو -

دلبئرئة دلمي ئمعرض لهس دلطفؿ، إذ أف كثئرًد ووس ئقوـ به دلطفؿ وف ألعسب وحمسط قسبؿ 

لممأوئؿ ودلمحبؤ عف طرئؽ وعررة دلوثئردت دلاسرجئة، إال أف دلحوو ئأاذ ري دالسمقردر 

 . ودالسمقبللئة عحدوس مثبت دسمجسبست دلطفؿ لوثئردت وعئحة

ئعمود دلحوو عمى ممؾ دألحددث دلمي مموركز ري دلبحئة دلوعررئة : دألحددث دلددامئة -

 . واسصة حظسـ دلمازئف لدى دلطفؿ

ئمطور دلطفؿ عقمئًس بزئسدة دلمحدث إلى دلذدت ووع دآلارئف : دلكموست ودلرووز -

وسمادوًس ري ذلؾ إوكسحست دلبئرة وقدردمه دلمغوئة دلمي معبر عف أهددره، ووس ئؤكد 
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حدوث حوو ومطور لئس رقط ري لغة دلطفؿ، بؿ أئضًس ري قدرمه عمى وحطقة دألمئسء 

 . ودألحددث

وئقصد بذلؾ إوكسحئة حدوث مفسعؿ حقئقي بئف دلطفؿ ودآلارئف، : دلمفسعؿ دلوحظـ -

ووس ئعوؿ عمى حووه ومطوره بزئسدة دلمفسعؿ دلحقئقي ودلوحظـ بئحه وبئف وف ئمعسوؿ 

 . وعه

 وثؿ دسماددـ دألربلـ دلحسطقة، دلمسجئبلت، دأللعسب دلوبروجة لمئسئر :وسسرط دلمغة -

 . عومئة دلمعمئـ ودلحوو

وئرى بروحر أحه ئحبغي عمى كؿ طفؿ أف ئور بوردحؿ دلفهـ دلثبلث ورورًد ذدمئًس وكؿ ورحمة وف ممؾ 

: دلوردحؿ موضح حوعًس وعئحًس وف دأللعسب دلمربوئة

ئسمغؿ دلطفؿ ري هذه دلورحمة دألدودت ودلوودد دلبئرئة بطرئقة : ورحمة دلمعب دلموثئمي دلعومي -1

وبسمرة، حئث أف سموؾ دلطفؿ ئقوده إلى موثئؿ دألمئسء موثئبًل حركئًس، وهو معمـ بدوف 

. كموست، رسلطفؿ ئفهـ دلبئرة دلوحئطة به وف ابلؿ لعبه بوحموئسمهس

وهي ورحمة مكوئف دلصور دلعقمئة لؤلمئسء دلوسدئة : ورحمة دأللعسب دلموثئمئة دلصورئة -2

دلوحسوسة بدوف دلمفسعؿ أو دلمعسوؿ وعهس، بوعحى أف مفكئر دلطفؿ ري دألمئسء دلوحئطة به 

لئس ورمبطًس برؤئة دألمئسء أوسوه حمى ئفكر رئهس بؿ ئكوف ورمبطًس بسلصورةدلمي كوحهس دلطفؿ 

 .سسبقًس عف دألمئسء دلوسدئة دلمي مفسعؿ وعهس ري دلورحمة دلسسبقة

 : ورحمة دأللعسب دلموثئمئة دلروزئة -3
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وهحس ئمعسوؿ دلطفؿ وع دلكموست ودلرووز ودألمئسء دلوجردة بصورة وبسمرة دوف دلمجوء إلى 

دسمحضسر دلصور دلوسدئة لهس قبؿ دلمعسوؿ وعهس، رإحه قسدر عمى دلمعسوؿ وع دالرمردضست 

دلوحطقئة دلمي ممضوحهس ألعسبه ووحسولة إثبست صحة دالرمردضست بسسماددـ دلصورة دلعقمئة 

( 2002وحود دلحئمة،)دلوموررة لدئه 

 

:  مظاىر المعب ومدلوالتو لطفل مرحمة ما قبل العمميات

وف أبرز دألحمطة دلمي ئقـو بهس طفؿ هذه دلورحمة حمسط دلمعب، وئوثؿ دلمعب دلسموؾ دإلجردري أو 

ودلمعب هو ددلة . دلوسئمي دلذي وف ابلله ئمبع دلطفؿ كثئرًد وف حسجسمه، وئحقؽ دلعدئد وف أهددره

وؤكدة عمى أكثر وف قدرة ودحدة، رإف طفؿ هذه دلورحمة ئوكف دلمعرؼ عمى وهسردمه دلحركئة وقدردمه 

.  دلعقمئة، وأحودله دلحفسئة وعبلقسمه دالجموسعئة وقبوله لذدمه دلجسوئة

وئعمبر دلمعب وظهرًد ووئزًد لورحمة وس قبؿ دلعومئست وله وظسرؼ عدئدة عمى دلرغـ وف أحه حمسط حر 

: -  ئوسرس لذدمه ولئس لمحقئؽ أي هدؼ عموي

i. وظائف تربوية تتمثل في -:

حئث ئكوف دلمعب وسئمة لممعمـ ودكمسسب دلابردت وئؤهؿ :- دإلعددد لمحئسة ودلعوؿ - أ

.  دلطفؿ لوودجهة ومطمبست دلحئسة دلوسمقبمئة

ئعوؿ دلمعب عمى محوئة بعض دلوهسردت دلجسوئة ودلعقمئة ودالجموسعئة  - ب

ودلمغوئة، وذلؾ وف ابلؿ دلموسرئف دلوسمورة ودالحمكسؾ دلومودصؿ بسآلارئف، وقد دهمـ 

حهئمدر  (1998أحود ودلمربئحي، ).بهذد دلهدؼ كؿ وف بئسجئه ود 
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ii.الوظائف البيولوجية  :

ذلؾ أف . وئموثؿ ري مفرئغ دلطسقة دلزدردة عف دلحسجة، ووف ثـ دسمعسدة حسلة دالمزدف دلبئولوجي

.  وعدؿ دألئض ألطفسؿ هذه دلورحمة وحووهـ ال ئسمحفذ جوئع هذه دلطسقة إال وف ابلؿ دلمعب

iii.الوظائف النفسية  :

ودلمعبئر عف دلرغبة ري مجسوز دلورحمة دلمي ئعئمهس رئوسرس أحمطة : مأكئد دلذدت .1

.  بمقمئد دلكبسر وغئر ذلؾ

 .دلمسمئة ودلمروئح عف دلحفس .2

 . دكسسب دلطفؿ وزئدًد وف دلابردت ودلوعسرؼ دألور دلذي ئحوي قدردمه دلعقمئة .3

 . دلقئسـ بحمسط لغوي حئث ئسمادـ دلوهسردت دلمغوئة دلمي أمقحهس ري دالمصسؿ دلذدمي .4

دلقئسـ بحمسط دجموسعي دحفعسلي عحدوس ئمقوص أدودر دلكبسر كدور دألب أو دألـ  .5

 . عحدوس ئمعب بسلدوئة، وهو وس ئعرؼ بسلمعب دإلئهسوي

 

iv.الوظائف االجتماعية  :

كسسبه دلابردت دلمي مؤهمه لممعسوؿ وع  رسلمعب وجسؿ اصب لموسئع ددررة دلطفؿ دالجموسعئة، ود 

رهو ئسسهـ بمكؿ إئجسبي ري دلحوو . دآلارئف، ومعموه دلضودبط دلمي محظـ دلعبلقست بسآلارئف

.  دالجموسعي لمطفؿ

v.الوظائف التشخيصية  :
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رهو وسئمة رعسلة ري دسمكمسؼ جودحب دلحوو لدى دلطفؿ سودء أقسـ بهذد دالسمكمسؼ دآلبسء أـ 

دألوهست أو ودرسست دلرئسض، دلكمؼ عف ودى دلمودرؽ دالجموسعي لدى دلفرد، دلكمؼ عف 

ودلمافئؼ عف . دلكمؼ عف دلحئسة دلوجددحئة لمطفؿ. دلقدردت دلعقمئة وحوو دلعومئست دلفكرئة

( 1998أحود ودلمربئحي،)عبء دلطسقة دالحفعسلئة دلومردكوة حمئجة لبعض دلوودقؼ دلحئسمئة 

 

:  ومن أىم ما تفيد بو دراسة النمو المعرفي إبراز الحقائق التالية

أف دلطفؿ ئفكر بطرئقة ماممؼ عف مفكئردلردمد، لذد عمى دلوربي ودلوعمـ أف ئحظر إلى  -1

. دلومكمة أو دلوسألة وف وجهة حظر دلطفؿ، لئسهؿ عومئة دلمعمـ

ئمعمـ دلطفؿ ري طفولمه دلوبكرة، أي ورحمة وس قبؿ دلودرسة عف طرئؽ دلوحسوسست  -2

 .ودلوسدئست وئمفسعؿ وعهس رئمعمـ وعهس بمكؿ أسرع، ووس ئمعمـ عف طرئؽ دأللفسظ دلوجردة

ممبحى دردسة دلحوو دلوعرري أسسلئب دلومعمـ عف طرئؽ دالكممسؼ وممجئع طرؽ  -3

دالسمحبسط، بداًل وف دلممقئف، روف دلوهـ أف ئورر دلوعمـ دألدودت ودلوسسرؿ ودأللعسب دلمي 

 .ئوكف أف معمـ دلطفؿ بمكؿ أسرع وأسهؿ

عحد معمـ دلطفؿ لمابردت ودلوعمووست دلجدئدة ئعمود ري ذلؾ عمى دلبحى دلوعررئة دلسسبقة  -4

وهذه دلحقئقة ممـز دلوعمـ بأف ئبحي دلوعمووة دلجدئدة عمى وعمووست سسبقة ئجب مقدئوهس 

 .لمطفؿ عمى أف ممحسسب وع دلابردت لدى دلطفؿ لكي ئربط ابردمه دلسسبقة بسلبلحقة

ممجع حظرئة دلحوو دلوعرري عمى دمصسؿ دلطفؿ ومفسعمه وع دآلارئف لبلحمقسؿ وف مفكئره دلوموركز 

( 2003حودمئف وحودمئف، ). حوؿ ذدمه إلى اصسرص دلمفكئر دالجموسعي
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: الدراسات السابقة2.3 

هحسؾ دلعدئد وف دلدردسست دلمي دحصررت إلى دلبحث ري وئددف رئسض دألطفسؿ وف زودئس ومعددة 

دلوئسدئف ري اصسرص ممؾ دلرئسض، وأهوئمهس وومكبلمهس وأدودرهس، ودلبردوج دلمي مسهـ ري عومئة 

غئر أف وسألة دلعبلقة بئف دلوسسرؿ أو دأللعسب دلمعمئوئة ومحوئة دلوهسردت دلوعررئة لدى . حهوضهس

أطفسؿ دلرئسض لـ محظ بسلعحسئة دلبحثئة دلوركزة ري دلوطف دلعربي ولـ ئمـ دردسمهس ري دألردضي 

. دلفمسطئحئة عمى حد عمـ دلبسحثة

: وسأعرض وس مورر وف دردسست ومعمقة بووضوع دلدردسة رغـ وحدودئمهس عمى وحورئف أسسسئئف هوس

. دلدردسست بسلمغة دألجحبئة- ب.          دلدردسست بسلمغة دلعربئة- أ

 

:  الدراسات العربية. أ

بعحودف دلمعب كحوط أسسسي ري دلحمسط دلمربوي ري وحسهج  (1999)ري دردسة أجرمهس ورمضى . 1

حئث كسحت ومكمة دلدردسة ممبدى بأف هحسؾ حسجة وسسة إلداسؿ دلمعب . رئسض دألطفسؿ ري دومؽ

ضوف وحسهج رئسض دألطفسؿ لمصبح بردوج رئسض دألطفسؿ وموسمئة وحسجست وومطمبست واصسرص 

طفؿ دلروضة ودلهدؼ وف دردسمهس مبئسف أهوئة وكئفئة دالسمفسدة وف دلمعب ري مصوئـ ومحفئذ بردوج 

 . رئسض دألطفسؿ
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إف ووقؼ دلمعب دلوموئز "ومحبع أهوئة دردسمهس كوف دلمعب ئقود إلى دإلبددع، ومقوؿ دلبسحثة 

بسلبلوبسالة إزدء دلجزء دلاسرجي ئمئح لمطفؿ دلحصوؿ عمى إجسبة جدئدة أو معدئؿ جدئد لموعررة، 

. رسلعبلقست دلجدئدة وع عحسصر وف دلبئرة مقوي دلثقة بسلحفس ومعزز دلسموؾ دلوؤدي إلى وعررة جدئدة

وموصمت دلبسحثة إلى أف دلمعب هو دلردرد دلذي ممسرب بودسطمه دلوعررة إلى دلطفؿ، وعمى دلوحسهج 

أف مكوف غحئة بسألحمطة دلواممفة دلمي محفذهس وف ابلؿ دلمعب كوحه وسئطًس مربوئًس رعساًل، ومكبًل وف 

( 1999مجمة شئون اجتماعية، ). أمكسؿ محظئـ دلمعمئـ لؤلطفسؿ، وطرئقة ري دلمعمـ ودلمعمئـ ري دلروضة

أثر برحسوج مدرئبي وقمرح ألددء بعض دلوهسـ دلوعررئة ألطفسؿ "بعحودف  (1999)ري دردسة وحود . 2

كسف دلهدؼ وف دردسمه هو، دلمعرؼ عمى أثر  ".دلروضة وف دلجحسئف عمى وسموى حووهـ دلعقمي

مدرئب عئحة وف أطفسؿ دلروضة وف دلجحسئف عمى أددء بعض دلوهسـ دلوعررئة دلمي ممبه وهسـ بئسجئه 

وكذد دلمعرؼ عمى أثر دلمدرئب  . ودلوسمحبطة وف أدودت دلمعب دلاسصة بهـ عمى وسموى حووهـ دلعقمي

رقسـ . عمى وسموى دلحوو دلعقمي لمجحسئف، ودلمفسعؿ بئف دلجحس ودلمدرئب عمى وسموى دلحوو دلعقمي

دلبسحث بمقدئـ وجووعة وف دلوهسـ دلوعررئة كبرحسوج مدرئبي مـ دسمحبسطهس وف أدودت دلمعب دلاسصة 

 طفؿ روضة وف رئسض دألطفسؿ 105وداذ عئحة ممكوف وف . بسألطفسؿ ووس ئجعمهس أكثر مموئقًس لهـ

قسوهـ إلى وجووعة مجرئبئة ووجووعة ضسبطة ودسمغرؽ مطبئؽ . بسلقسهرة لمفرة دلعورئة اوس سحودت

وكسحت حمسرج دلدردسة بأحه كسف لمبرحسوج دلمدرئبي . دلبرحسوج أربعة أمهر بودقع جمسمئف ري دألسبوع

دلوسمادـ عمى دلوجووعة دلمجرئبئة محسف ري وسموى دلحوو دلعقمي لؤلطفسؿ، ووف دلحمرج أئضًس عدـ 

وجود رروؽ ددلة بئف دلجحسئف، وعدـ داللة دلمفسعؿ بئف دلجحسئف ودلبرحسوج عمى وسموى دلحوو 

( 1999وحود، ). دلعقمي
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ومكبلت دلعوؿ ري رئسض دألطفسؿ وف وجهة حظر " بعحودف (1982)وري دردسة أجرمهس دلحوري. 3

. هدرت هذه دلدردسة إلى دلمعرؼ إلى أهـ ومكبلت دلعوؿ ري رئسض دألطفسؿ". دلودئردت ودلوعموست

ركسحت أهـ هذه دلومكبلت هي دلبحسئة ودألثسث ودلوسسرؿ دلمعمئوئة وعدـ كفسئة دأللعسب دلددامئة، عدـ 

وجود وورض أو طبئب ئقوـ بزئسرة دلروضة وف حئف آلار دألور دلذي ئحد وئعرقؿ وف سئر دلعومئة 

وردت ري دردسة ورمضى، )دلمعمئوئة ري دلرئسض وعدـ محوئة مفكئر وقدردت دلطفؿ ري هذه دلورحمة  

 (.1999وجمة مؤوف دجموسعئة، 
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: الدراسات األجنبية. ب

مأثئر وجود " بعحودف  Flasta & Gemtrouf(2003)ري دردسة لفبلسمس وجورج جوئمروؼ . 1

كسف دلهدؼ وف ". دلمعب بإددرة دلوعمـ  ولعب بإددرة دلطفؿ عمى دلقدردت دلوعررئة ري رئسض دألطفسؿ

دلدردسة دردسة دلحوسذج دلواممفة ري وجود دلمعب دلوحظـ عمى دلقدردت دلوعررئة لؤلطفسؿ ري بئرة 

إددرة لعب دلوعمـ : دألولى. موت دلدردسة بوجود حووذجئف وف دإلددرة لعومئة دلمعب. عورئة واممطة

 ري عومئِة دلمعمئـ ف دلدوَر دلوهئـدلوعمـحئث َئْمعُب بسلمداؿ دآلحي لجوئع دألطفسؿ ري غررة دلصؼ،

. إددرة لعب دلطفؿ ري وجووعست صغئرة واممفة: ودلثسحئة. ألطفسؿؿ بموجئه حمسط 

دلبئسحست . سحودت (6-3) طفؿ ري أعوسر واممطة ري دلصؼ وف ررة 51 وبلحظة عمى 26جوعت 

بمـو لموجسؿ دلوعرري ): جوعت باصوص سموؾ دلطفؿ دلعسطفي ودلوعرري طبقًس لوفهوـ موكسوحوس

أظهرت حمسرج هذه دلدردسة زئسدة هسوة ري دلوظسهر  . (ومسكسوحووي كردثووؿ لموجسؿ دلعسطفي

دلوعررئة لؤلطفسؿ وف ابلؿ دلمعب وف ابلؿ وجووعست دألطفسؿ دلصغئرة، ودلمي ممعمؽ بسلوفسهئـ 

 (Springer Science+ Business Media, 2003) دلحسئة ودلحركئة دلمي محجـ عف دلمعمئـ بسلمعب دلحر

 وف جسوعة وئسوي  بعحودف دور وطمب دلمعب ري (Bergen, 2002)   دردسة قسوت بهس  بئرغف.2

مطوئر دالمجسه دلوعرري لدى دألطفسؿ، كسحت دلدردسة مؤكد عمى أهوئة دلمعب لمطفؿ ري زئسدة دلحوو 

دلوعرري لدئه، ودلحوو دالجموسعي ودلحوو دلمغوي، وأف دلبحث ارج بحمئجة وفسدهس وجود عبلقة بئف 

كوس أكدت ري بحثهس عمى دور دلمعب ري محوئة . وطمب دلمعب ومطور دلوهسردت دألكسدئوئة دلمعمئوئة

 :http ( / ecrp.uiuc.edu/vynl). دلوعررة دالجموسعئة ودلمطور دألكسدئوي لدى دلطفؿ
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أثر دأللعسب دلمربوئة عمى "، بعحودف (Din & Calao, 2001)وري دردسة ؿ دئف و كسلو . 3

 ألعسب Play Stationدلدردسة بحثت ري أطفسؿ دلرئسض دلذئف كسحود ئمعبوف " محصئؿ أطفسؿ دلرئسض

 طفؿ 47كسف دلومسركوف . دلفئدئو دلمعمئوئة معموود أرضؿ وف حظردرهـ دلذئف لـ ئسمادوود هذه دأللعسب

وكسحت هحسؾ وجووعة ضسبطة ووجووعة مجرئبئة، دلوجووعة دلمجرئبئة  (وس قبؿ دلودرسة)روضة 

 . أسبوع11 دقئقة ري دلودرسة لودة 40لعبت دأللعسب ئووئًس لودة 

قد رسقت ومغمبت   قد دلت أف دلوجووعة دلمجرئبئةANOVAوكسحت حمسرج دلمحمئؿ دإلحصسري أحورس

عمى دلوجووعة دلضسبطة ري دلقدرة عمى دلمهجرة وحؿ دأللغسز ودسماددـ دلرووز، بئحوس لـ ئوجد 

 (.Din & Calao, 2001). دامبلرًس بئف دلوجووعمئف ري دلوسسرؿ دلحسسبئة

 

ري دلوالئست  (Irense Fast ،1955)قسوت بهس دئرئف رسست  (2000)ري دردسة وردت ري ومحـ . 4

 القراءة، دلومحدة دألورئكئة لوعررة أثر دلمدرئب ري رئسض دألطفسؿ عمى حوو دألطفسؿ ومقدوهـ ري

وموصمت إلى أف دألطفسؿ دلذئف سبؽ لهـ أف دلمحقود برئسض دألطفسؿ قبؿ دلورحمة دالبمددرئة كسحود 

بصورة عسوة أكثر دسمعدددًد ري واممؼ وجسالت دلمحصئؿ، وأكثر حضجًس ري دلحوو دالجموسعي 

  .ودلجسوي ودلعقمي وف دألطفسؿ دلذئف لـ ئسعفهـ دلحظ بساللمحسؽ برئسض دألطفسؿ

 

 

 



 49 

مدرئب )حمرت بوقسؿ بعحودف : ,   (Brennan & Ireson, 1997)وري دردسة لبرحسف و آئرسوف .5

.  (دردسة لمقئئـ ألعسب دلمغست ري رئسض دألطفسؿ: عمى دإلدردؾ دلفوحولوجي

 طفؿ وف 38حئث أف برحسوج دإلدردؾ دلفوحولوجي قئـ ري دردسة وقئسس بسئط بمطبئؽ دلمجربة عمى 

 5وعدؿ أعوسر دألطفسؿ كسف .  صفوؼ لروضة أطفسؿ ري ودرسة أورئكئة عمى أطردؼ لحدف3

قسـ دألطفسؿ ري دلصفوؼ إلى وجووعة مجرئبئة ودحدة ري صؼ، ووجووعمئف .  مهور4سحودت و

دلصؼ دلمجرئبي دسممـ برحسوٌج مدرئبٌي ددحوسركٌي وف دأللعسب . ضسبطمئف ري دلصفئف دآلارئف

وصؼ ودحد ري دلوجووعة دلضسبطة دسمعوؿ برحسوج قردءة وكمسبة لروضة . دلمعمئوئة ري موسرئف دلمغة

دألطفسؿ وبروج ئدعى دلحسجح ري كمسبة وقردءة رئسض دألطفسؿ، دلمي مدوج وهسردت دلوعي ودإلدردؾ 

ووجووعة دلصؼ دلضسبطة دلثسحئة قدـ لهس برحسوج روضة دألطفسؿ . دلفوحولوجي عمى طرئقة وممكمة

ركسحت دلحمسرج قد أعطئت لصسلح دلوجووعة دلمجرئبئة ووجووعة . دلطبئعي ودلوعمود بسلعسدة ري دلمعمئـ

دلصؼ دلضسبطة دلوسمادوة لبرحسوج دلحسجح ري دلقردءة ودلكمسبة قد أدلت بوكسسب أعظـ بكثئر ري 

وأئضًس رعمود أرضؿ ري سمة حودحي لغوئة مـ . دلقردءة ودلمهجي أظهرهس دألطفسؿ عمى حهسئة دلسحة

دامبسرهـ بهس، وكسف عرض دلوجووعة دلمجرئبئة بسلمحدئد قد حصؿ عمى وكسسب أكثر وأعظـ ري 

دردؾ دلحروؼ ومهجرمهس وف دلوجووعمئف دلضسبطمئف (دلفوحئـ)جوئع دامبسردت واسرج دلحروؼ  . ود 

Brennan, & Ireson, 1997) ) 
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 دألطفسؿ وئدأجرئت بهدؼ دامبسر أثر مع والتي ((H. Dumbey, 1995وري دردسة  ؿ دووبي . 6

ري سف دلثسلثة ودلردبعة عمى قص دلحكسئست ري محوئة قسبمئست حجسحهـ ري دلقردءة وسمقببًل ، امصت 

" لحدف"دلبسحثة دلمي أجرت دردسمهس عمى عئحة وف أطفسؿ إحدى أكبر رئسض دألطفسؿ ري ودئحة 

:  امصت إلى دلحمسرج دلمسلئة

.  دسمطسعت عومئة  قص دلحكسئست أف محظى بسهموسـ دألطفسؿ وجمذبة دحمبسههـ إلى حد بعئد- 

بدأ دألطفسؿ دلذئف اضعود لمجربة قص دلحكسئست ئحزعوف إلى أف ئكوحود أكثر صردحة ووضوحًس - 

.  وقدرة عمى دلمعبئر عف دلذدت

أحرز بعض دألطفسؿ دلذئف دمئحت لهـ ررصة دلقص ورودرد ووهسردت وموئزة ري دإلحسطة بقودعد - 

. دلمغة وأحوسطهس

ابلؿ سبعة أمهر وف دبمددء دلمجربة عمى دألطفسؿ، درمفعت حسبة دلوبسدرئف وحهـ إلى إقسوة - 

%(. 54)إلى  (%21)حودردت وحفمحة وع أسسمذمهـ وف  

حوس معدمهس إلى جودحب -  لـ مقمصر دلفودرد دلمي دكمسبهس دألطفسؿ وف دلمجربة عمى دلوحسحي دلمغوئة، ود 

.  حفسئة ودجموسعئة عدئدة أارى

كوس أف دلمفسعؿ بئف دلطفؿ ودلبئرة ئسسعد عمى دلحوو دلعقمي، وأف دلابرة دلوبسمرة ودلممفسعؿ - 

 (Dumbey, 1995 ). .دالجموسعي وع دلررسؽ ودألقردف ئعمبردف دلقحودت دلررئسئة لمحوو دلعقمي
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، حئث قسرحت ”رعسلئة دأللعسب لغسئست مربوئة "بعنوان(Randel,1992) دردسة جوزئفئف ردحدؿ . 7

ودسمادوت ري دردسمهس دأللعسب دلمحمئمئة وألعسب  بئف دلمعمئـ عف طرئؽ دأللعسب ودلمعمئـ دلمقمئدي،

دلكوبئومر ودأللعسب دلمربوئة دلوثئرة لممفكئر ومعمئوست دأللعسب دلرئسضئة، ودسمحمجت ري دردسمهس أف 

دسماددـ دأللعسب دلمعمئوئة دداؿ غررة دلصؼ واصوصًس لموردحؿ دلعورئة دلصغئرة ري دلمعمئـ معوؿ 

 .عمى موجئه دألهددؼ دلمعمئوئة بمكؿ صحئح واسصة ري عومئست دلرئسضئست ودلعومئست دلعقمئة 

http:/SearchERIC.org/ericdb/EJ45835.htm 

  

رقد بحثت ري حوعئة دلمعمئـ دلددرج ري رئسض دألطفسؿ،  (Holl,1985)وري دردسة هوؿ . 8

. ودلفعسلئست دلمي موظؼ إلثردء دلجودحب دألكسدئوئة وغئر دألكسدئوئة لدى دألطفسؿ ري ممؾ دلرئسض

وردكزوراصة كوؤسسة معمئـ وس قبؿ دلودرسة ري والئة  (6-4)مألفت عئحة دلدردسة وف 

(Pennsylvania)  دسمادـ دلبسحث دسمبسحة لجوع دلوعمووست عف مطور دلوحسهج وأسسلئبهس ومحظئوهس

. ودلوجسؿ دإلدردكي ودلوجسؿ دلحركي وأسرمة حوؿ دلمعب ودلمغذئة ودلوجسؿ دلعسطفي 

وأظهرت حمسرج دلدردسة أف دلوجسؿ دلعسطفي دالجموسعي له أهوئة أكبر وف دلوجسؿ دلحركي دلجسوي، 

ووف حئث دألحمطة مبئف أف دلمعب هو دألسموب دألوثؿ دلذي ئمقبمه دألطفسؿ، وقد كسف مرمئب 

:- دألحمطة حسب أهوئمهس كسلمسلي

دلوجسؿ دإلدردكي- 5دلوجسؿ دلعسطفي - 4دلوحسقمة - 3دلمغذئة - 2دلمعب - 1

 (Holl, 1985). دلوجسؿ دلحركي- 6 

حئث " دلمعب طرئقة لممعمئـ ودلمعمـ بسلروضة"بعحودف  (Gardener,1984)وري دردسة لجسردحر - 9

هدرت دلدردسة لممعرؼ عمى أثر دلمعب ري معمـ ومعمئـ أطفسؿ دلرئسض، وكسحت دردسة ممبعئة وموصمت 
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إلى أف دألطفسؿ دلذئف معموود بطرئقة دلوجووعة دلمجرئبئة دكمسبود قدرًد كبئرًد وف دلوهسردت دلحركئة 

ودلحسئة ودالجموسعئة ودلعقمئة ودلوعررئة وقسرحة بسلوجووعة دلضسبطة كوس موصمت دلدردسة دلممبعئة إلى 

أف هؤالء دألطفسؿ ري دلوردحؿ دلمعمئوئة رئوس بعد كسحود ومقدوئف ري دلحظسـ ودالسمقبللئة ودلحضج 

دالجموسعي، وري دلموكف وف بعض دلوهسردت كسلمعبئر بسلكمسبة أو دلرسـ أو دلووسئقى، وري زئسدة 

. (ورد ري دردسة لدكمورة ورمضى).حصئممهـ دلمغوئة وري مقدوهـ دلدردسي عسوة

ئثبت رئهس حجسح دسماددـ دأللعسب دلحسسوبئة ري  ( Williams, 1984 )ري دردسة ولئسوز .  10

إثردء عومئة معمـ دلوهسردت دألسسسئة لدى دألطفسؿ، رقد مبئف ورقًس لوس أثبممه دلدردسة وف حمسرج أف لدى 

دألطفسؿ دلقدرة عمى دسمئعسب وموثئؿ دلوصطمحست ودلعبسردت دلومصمة بمقحئة دلحسسب دإللكمروحي 

وبغئة . بحفس دلسهولة وبسرعة أكبر وف معموهـ كموست ووفسهئـ أارى ممردد ري وحئطهـ دالعمئسدي

محقئؽ أهددرهس لجأت دلدردسة إلى إقسوة وركز مدرئبي اسص ري أحد صفوؼ رئسض دألطفسؿ ري 

امصت حمسرج . ررحسس، ئمضوف وحدة حسسوبئة ممبلءـ وع دلاصسرص دلعورئة لمفرة دلوسمادوة

دلدردسة إلى أف دلحسسوب قد دجمذب ورة ودحدة عمى دألقؿ دحمبسه جوئع دألطفسؿ قئد دلدردسة، ولـ ئكف 

كوس عوؿ عمى معزئز دلحوو دلحركي لؤلطفسؿ، . ذلؾ عمى حسسب بقئة دألحمطة دلطبئعئة ري دلصؼ

ومحفئز بودعث دإلبددع لدئهـ، كوس لعب دورًد ري محوئة قدردمهـ عمى دلمعبئر دلكبلوي ومحذ أذهسحهـ 

 (William, J. 1984 ). وعوقًس ومسعر دلرضى عف دلذدت

 

 

 طفبًل 120عمى عئحة وف أطفسؿ دلروضة ضوت  (Hurley,1982)وري دردسة أجردهس هسرلي . 11

مردوحت أعوسرهـ بئف اوس سحودت ومهرئف إلى ست سحودت بوموسط عوري  ( بحئف62 بحست، 58)
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اوس سحودت واوسة مهور، ودسمادـ برحسوجًس مدرئبئًس لممعجئؿ بعدد وف اصسرص دلحوو دلوعرري 

كوس حددهس بئسجئه هي ثبست دلكـ، وثبست دلعدد، ودلمصحئؼ، ودلمسمسؿ، ودسمور دلبرحسوج لودة حصؼ 

كوس دسمادـ وقئسسًس لمحوو دلعقمي ئضـ وهسـٌ ممعمؽ بسلاصسرص دلمي ئمضوحهس دلبرحسوج، . عسـ دردسي

ومـ مطبئقه ورة أارى بعد دالحمهسء وف مطبئؽ دلبرحسوج، وموصؿ إلى أف دلبرحسوج دلمدرئبي دلوسمادـ 

قد أحدث محسحًس ري أددء دألطفسؿ بسلحسبة لموهسـ دلمي مـ مدرئبهـ عمئهس حئث وجدت رروؽ ددلة بئف 

 ,Hurley)وموسطي درجست أرردد دلعئحة ري أددرهـ دلقبمي ودلبعدي لموقئسس لصسلح دألددء دلبعدي 

1982) 
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: خالصة الدراسات السابقة 2.4

كسحت حمئجة دردسمهس مركز عمى أف دلمعب هو دلردرد دألسسسي دلذي : دردسة سموى ورمضى -

 .ممسرب بودسطمه دلوعررة

دلحمسرج كسحت مؤكد عمى أف دلمدرئب عمى برحسوج ئمكوف وف عدة : دردسة عسدؿ عبددلهس وحود -

 . ألعسب ئعوؿ عمى محوئة دلوهسردت دلعقمئة لدى دألطفسؿ

درمبطت بعبلقة وثئقة وع وفسهئـ وحمسوري دلمي مركز عمى : ري دردسة ربلسمس وجوئمروؼ -

 . دلحرئة ري دلمعب وحرئة دلحركة، دألور دلذي ئزئد وف دلوظسهر دلوعررئة ودلحوو دلوعرري عحد دلطفؿ

كسحت حمئجمهس أف ألعسب دلفئدئو دلت عمى دكمسسب دلوقدرة عمى دلمهجرة : ري دردسة دئف كسلو -

 . وحؿ دأللغسز، دألور دلذي ئعوؿ عمى حوو دلقدردت دلعقمئة

دلمقت وع رمسفة وحمسوري، بأف إغحسء دلروضة بسأللعسب دلمعمئوئة : دردسة جوزئفئف ردحدؿ -

 . ئعوؿ عمى محوئة دلوفسهئـ دلعقمئة دلوعررئة لمطفؿ

كسحت دألحمطة  مبئف أف دلمعب هو دألسموب دألوثؿ دلذي ئمقبمه دألطفسؿ، : ري دردسة هوؿ -

ومأمي هذه دلدردسة وؤكدة عمى . وحسز عمى دلورمبة دألولى ري مرمئب أهوئة دألحمطة بسلحسبة لمطفؿ

 .حظرئة بئسجئه ووحمسوري بأف دلمعب أكبر وسئمة الكمسسب دلوعررة عحد دلطفؿ

أكدت عمى أف دلمعب عحد دألطفسؿ ئكسبهـ قدرًد كبئرًد وف دلوهسردت : ري دردسة لجسردحر -

 . دلحركئة ودلحسئة ودلعقمئة
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أثبمت حمئجة دلدردسة أف دسماددـ برحسوٌج مدرئبٌي لممعجئؿ وف اصسرص : ري دردسة ولئسوز -

ئحدث مغئئرًد بعد رمرة  (ثبست دلكـ، دلعدد، دلممصحئؼ، دلمسمسؿ)دلحوو دلوعرري، كوس حددهس بئسجئه 

 . وقررة له

 

وف ابلؿ دسمعردض دلدردسست دلسسبقة، وجد بأحهس مؤكد عمى وس حسدت به حظرئة بئسجئه 

السماددوه دأللعسب ري برحسوجه دلمعمئوي ألطفسؿ دلرئسض ودلمي معوؿ عمى محوئة دلوهسردت 

. دلوعررئة ودلقدردت دلعقمئة عحدهـ

كوس مؤكد دلحمسرج ري دلدردسست دلسسبقة وس حسدت به رمسفة وحمسوري عمى أف دلمعب وحرئة 

دلحركة ري دلمعب ئعوؿ عمى مطوئر دلوهسردت دلحسحركئة ودلوهسردت دلوعررئة بمكؿ عسـ 

. عحد دلطفؿ

 

ودلمقت جوئع دلدردسست دلوذكورة وع دردسة دلبسحثة ري مأكئد دلمدرئب وووسرسة ألعسب معمئوئة  -

.محدث حووًد ومطورًد ري دكمسسب دلوهسردت دلوعررئة لؤلطفسؿ
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الفصل الثالث 

 الطريقة واالجراءات
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:  منيج الدراسة 

دعمودت دلبسحثة دلوحهج دلمجرئبي ري هذه دلدردسة، حئث مكوحت دلعئحة دلمي مـ مدرئبهس عمى دسماددـ 

جرى مطبئؽ دالامبسر عمى دلعئحة و طفؿ وطفمة، كوجووعة مجرئبئة، 17دأللعسب دلمربوئة وف 

بمسجئؿ دلوبلحظست لوهسرة دألطفسؿ ري ودى وسموى دلوهسردت  مـ عوؿ قئسس قبمي لمعئحة. جوئعهس

دلوعررئة لدئهـ قبؿ دلمدرئب و أاذ دلوبلحظست بعد إجردء دلقئسس لكؿ طسلب عمى حدد ودسمورت رمرة 

ثـ دلبدء بمطبئؽ دلبرحسوج دلمدرئبي بعد . دلقئسس دلقبمي ودة ثبلثة أسسبئع بودقع ثبلث جمسست أسبوعئسً 

إجردء دلقئسس دلقبمي ووزعًس بجمسست حسب كؿ لعبة مربوئة، حئث دسمور هذد دلمدرئب ودة أربعة 

أسسبئع وبعد دالحمهسء وف دلبرحسوج دلمدرئبي دعمودت دلبسحثة دلقئسس دلبعدي لموهسردت دلوعررئة 

لؤلطفسؿ لوعررة دلفرؽ ري  دلوهسردت دلوعررئة قبؿ وبعد دلمدرئب لدئهـ ودسمور ذلؾ أسبوعًس وكثفًس وف 

. أجؿ ضئؽ دلوقت دلوحدد وف قبؿ دلودرسة

 

روضة ودرسة دلحجسح، )قسوت دلبسحثة بعوؿ زئسرة وئددحئة لبعض دلرئسض ري ودئحمي ردـ دهلل ودلبئرة 

دهموت دلبسحثة بأف  (دلروضة دإلسبلوئة، روضة ردهبست دلوسرئوسؼ روضة ودرسة دلكمئة دألهمئة

ئجري دلمدرئب ومطبئؽ دالامبسر ري ودرسة دلحجسح ري ودئحة دلبئرة لوس محوئه دلروضة وف ألعسب 
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ووثئردت مربوئة مزئد عف بسقي دلرئسض ولكحهس لـ ممَؽ وودرقة وف ودئرة دلودرسة وبعد ذلؾ موجهت إلى 

. ودرسة دالسبلوئة وودرسة ردهبست وسرئوسؼ روقع دالامئسر عمى روضة ردهبست وسرئوسؼؿا

 

: مجتمع الدراسة 

 سحودت 5-4بمغ عدد أطفسؿ دلرئسض ري دلضفة دلغربئة وقطسع غزة لمفرة دلعورئة وف 

لؤلطفسؿ % 14.8 وف عدد دلطبلب دلوممحقئف بسلوددرس ودلرئسض،أي وس ئعسدؿ 66.506

(.  2003جهسز دإلحصسء دلفمسطئحي، . )2003إحسثًس وذكورًد حسب دلئؿ دإلحصسء دلفمسطئحي لمعسـ 

 طفؿ ري روضة ردهبست دلوسرئوسؼ ودرسة اسصة 138مكوف وجموع دلدردسة وف 

أي وس حسبمه  (إحسث وذكور) طفؿ 17بودئحة ردـ دهلل، ومـ أاذ عئحة وف أطفسؿ دلروضة 

وقد مـ دامئسر دلعئحة بطرئقة .   سحودت5-4وف وجموع دلدردسة لمفرة دلعورئة % 12.4

حسث، ركسف عدد دإلحسث   وعدد 21عمودرئة طبقئة حئث قسـ دلصؼ إلى قسوئف ذكور ود 

  .(أطفسؿ6)ودلذكور  ( طفمة11) ثـ مـ دامئسر دإلحسث بطرئقة عمودرئة 11دلذكور 
 

:   أدوات الدراسة  3.3

دسموسرة مبئف دلوعمووست دلماصئة عف دلطفؿ ري عئحة دلدردسة وعبأة وف قبؿ دألهؿ  -1

ومحؽ  (دلبئرة دلوحزلئة لمطفؿ)وف أجؿ وعررة دلوسموى دالقمصسدي ودلثقسري لؤلهؿ 

(.  1)رقـ 
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 دسموسرة محموي عمى وقئسس دلحوو دلعقمي لؤلطفسؿ دوف دلحسدئة عمر وف إعددد  -2

-جسوعة دلزقسزئؽ (كمئة دلمربئة-أسمسذ دلصحة دلحفسئة)عسدؿ عبد دهلل وحود . د.أ

ووف دلوعروؼ أف أطفسؿ هذد دلسف ئكوف دلبعض بورحمة وس قبؿ دلعومئست . وصر

ولذلؾ دقمصر دلبسحث  . ودلبعض دآلار بورحمة دلعومئست دلوحسوسة حسب بئسجئه

عحد إعددد هذد دلوقئسس عمى دلرجوع لاصسرص هسمئف دلورحممئف رقط، ومقئس كؿ 

وهوة وف هذه دلوهسـ اسصئة وعئحة وف اصسرص مفكئر دلطفؿ ري ذلؾ دلسف، 

، ومقئس (5-1وف )رمقئس دلوهوة دألولى قدرة دلطفؿ عمى دلقئسـ بسلعد دلصحئح 

دلوهوة دلثسحئة قدرة دلطفؿ عمى أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة دلبسئطة، و مقئس 

دلوهوة دلثسلثة قدرة دلطفؿ ري دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة، ومقئس دلوهوة 

دلردبعة قدرة دلطفؿ عمى إدردؾ  ثبست كوئة دلسسرؿ دلووجود ري دإلحسء عحد مغئئر 

مكؿ دإلحسء إي عحد صبهس ري إحسء آار ئاممؼ ري دلمكؿ عف دإلحسء دألوؿ، 

ومقئس دلوهوة دلاسوسة إدردؾ دلطفؿ لثبست وزف دلميء عحد مغئئر مكمه أي إذد 

 .معرض هذد دلميء لمحوالت ومبدالت اسرجئة ري دلمكؿ

 

لعبة لضـ دلارز و لعبة دلامسائش، ولعبة موئئز دلموس رهي ألعسب معبر أوس بسلحسبة ؿ

عف قدردت دلطفؿ دلحس حركئة وقدردمه عمى دلموئئز دلحسي ودلحركي رئهس، دسمحبمطه 

دلبسحثة وف رمسفة وحمسوري دلمربوئة دلمي مركز بدورهس عمى وسسرؿ مربئة دلحودس لمطفؿ 

وف ابلؿ ألعسب مربوئة مثئر دحمبسه دلطفؿ لئمعمـ وف ابللهس ولمفرة دلعورئة وف ثبلث إلى 

( 2)ممحق رقم . سبع سحودت
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برحسوج مدرئبي وقمرح لؤلسمسذ دلدكمور عسدؿ عبد دهلل وحود أئضًس ئمكوف هذد دلبرحسوج دلمدرئبي - 3

وف عدد وف دلوهسـ دلوعررئة دلوصووة ري إطسر حظرئة بئسجئه ودلوسمحبطة وف أدودت دلمعب دلاسصة 

وئضـ هذد دلبرحسوج حسب مقسئـ بئسجئه لمفرست دلعورئة ورحمة . بسألطفسؿ حمى مكوف أكثر مموئقًس لهـ

وس قبؿ دلعومئست وورحمة دلعومئست دلوحسوسة وعًس وئركز كثئرًد عمى ركرة دالحمفسظ لمفرة دلعورئة وف 

 سحودت وهي ورحمة دلمفكئر دلحدسي عحد دلطفؿ حئث أف دألمئسء محمفظ بوزحهس، كوئمهس، 4-7

عددهس، وحجوهس، واصسرصهس عمى دلرغـ وف مغئر دلوعسء دلذي موضع رئه، أو دلمرمئب دلذي موضع 

حئث هدؼ دلدكمور عسدؿ وحود وف هذد . ورقه، أو دلمكؿ دلمي مصئر إلئه أو مغئئردت أارى

دلبرحسوج إلى أف ئعرِّض دألطفسؿ لمفكئر دلورحمة دلعقمئة دألعمى وف وسموى حووهـ دلعقمي حئث ئثسر 

مفكئرهـ إثر مقدئـ هذه دلوهسـ لهـ، وهو دألور دلذي ئؤدي إلى دامبلؿ ري دلمودزف دلوعرري لدئهـ ووس 

ئؤدي بدوره إلى حدوث حوع وف دلصردع دلوعرري ئوكف أف ئؤدي بسلمسلي إلى وحسولمهـ دسمعسدة 

وئكوف هذد دلمودزف بطبئعة دلحسؿ ري دلورحمة . دلمودزف وف جدئد وذلؾ عف طرئؽ دلموثؿ ودلوودءوة

.  دألعمى وف وسموى حووهـ دلحسلي

وقد عرض دلوقئسس دلسسبؽ دلذكر عمى وجووعة وف أسسمذة عمـ دلحفس وبمغت حسبة وودرقمهـ عمى 

 بسسماددـ 0.86كوس بمغ صدؽ دالامبسر بسسماددـ وحؾ اسرجي % 100دلوهسـ دلمي ئمضوحهس 

 بسسماددـ وقئسس الوسوف دلذي 0.81عبد دهلل وف قبؿ، و .  دلذي مرجوه د  Walkerدامبسر ووكر 

 . مرجوه حسف زئموف
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: إجراءات الدراسة3.4   

:  قسوت دلبسحثة باطودت موهئدئة

جولة عمى بعض دلرئسض دلاسصة بودئحة ردـ دهلل ودلمي معمبر غحئة  .1

روضة دلحجسح، دلروضة دإلسبلوئة، دلكمئة دألهمئة، ردهبست )بسأللعسب دلمعمئوئة 

.  (وسرئوسؼ

وقع دامئسر دلبسحثة عمى روضة ردهبست وسرئوسؼ، حئث عرضت دلووضوع  .2

ودلدردسة ودلوفسهئـ عمى ودئرة دلروضة وكسف هحسؾ مرٌح لمودئرة لطبئعة كؿ لعبة 

ووظئفمهس وطرئقة دلمعسوؿ وعهس، وع دلعمـ أف دلوربئست ودلودئرة كف وسسعددت لمبسحثة 

بسلطبع بفضؿ ابرمهف ري وجسؿ -ري كثئر وف دألحئسف وبمداؿ أبدى معسوحًس إئجسبئًس 

وموت دلوودرقة وف قبؿ إددرة دلروضة وبسلمعسوف وع -. دلرئسض ودلمعسوؿ وع دألطفسؿ

 . وربئست دلروضة

دالطبلع عمى عدد وف دلوردجع ودلدردسست دلسسبقة دلمي لهس صمة بووضوع  .3

 . دلدردسة

وطسبقة وس مـ ومسهدمه ري دلرئسض ووس مقدوه دلبسحثة وف وثئردت بوس مـ قردءمه  .4

 . ري دلوردجع دلواممفة
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وف ابلؿ دلوعمووست دلمي جوعمهس دلبسحثة عف رئسض دألطفسؿ دلمي موت زئسرمهس  .5

ووف ابلؿ دلوردجع دلواممفة ذدت دلعبلقة، مـ وضع قسروة بسأللعسب دلمعمئوئة ووظئفة 

 . كؿ لعبة أو دلهدؼ وحهس

وهسرة :  لعبة مربوئة وهي12قسوت دلبسحثة بسماسذ أربع وهسردت وعررئة مضـ  .6

دالمصسؿ وع دآلارئف عف طرئؽ دلوحسدثة ودلمفسعؿ وع دآلارئف، وهسرة دإلدردؾ دلعقمي 

لموفسهئـ دألسسسئة كوفسهئـ دلحجـ ودلمكؿ ودلعد ودلمسمسؿ دلعددي ودلعومئست دلوحطقئة 

وسئر دلوقموبئة، وهسرة حوو دلحس حركي كموئز دلموف ودلموس ودلسوع، وهسرة محوئة 

ولكف بعد دلممسور . دلائسؿ ودلمعبئر دإلبددعي عف طرئؽ دلرسـ ودلمموئف ومقوص دألدودر

وع دلومرؼ عمى دلدردسة مـ دقمصسرهس عمى وهسرمئف دثحمئف مضـ ثوسحي لعب مربوئة 

 .ري برحسوج مدرئبي وحظـ

 : دماذت دلبسحثة دإلطسر دلحظري دلمسلي ري دلدردسة .7

.  حظرئة بئسجئه ري دلحوو دلوعرري . أ

 . رمسفة وحمسوري دلوعررئة ري مربئة دلحودس . ب

أف  (1951)وكسف ئفمرض بئسجئه ري حظرئمه ووف ابلؿ كمسبه دلمعب ودلوحسكسة 

دلمعب هو وفمسح لحوو دلوهسردت دلوعررئة لدى دلطفؿ وأحه وف ابلؿ موثؿ دلمعب 

ووودءوة دلعومئست دلوعررئة دلجدئدة وع دلقدئوة ري ذهحه ئسمطئع أف ئطور وئمعرؼ 

عمى وهسردت وعومئست عقمئة مسسعده عمى رهـ دلودقع أكثر، رعحد موثؿ دلمعب 

ووودءوة أحددث وعومئست جدئدة ئمعرض لهس دلطفؿ واصوصًس إذد كسحت هذه 
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دألحددث لفرة عورئة أكبر وف سحه، ئظهر عحد دلطفؿ حسلة وف دلصردع دلفكري 

مجعمه غئر قسدر عمى دالمزدف، دألور دلذي ئامؽ لدئه دلمودزف دلوعرري وف جدئد 

دألور بسلحسبة  كذلؾ. حئحهس ئكوف دلطفؿ قد دكمسب وعررة جدئدة وودءوهس ري ذهحه

 أف دأللعسب دلمي مركز عمى دلحودس عحد دلطفؿ هي دلددرع إلى وحمسوري دلمي رأت

. لدئه ري مطوئر دلوهسردت دلعقمئة

:  لذد لجأت دلبسحثة إلى  دالرمردضست دلوممقة وف دإلطسر دلحظري كوس ئمي

.  طفؿ وس بئف دلردبعة ودلاسوسة ئموقع أف ئحارط ري لعبة مثئر دحمبسهه .1

-1).طفؿ هذه دلورحمة ئموقع وحه أف ئفهـ عومئة دلجوع ودلطرح ألعددد بسئطة .2

5) 

 . طفؿ هذه دلورحمة ئموقع وحه دف ئكوف قسدرًد عمى مكوئف وفسهئـ دلكـ ودلوزف .3

 . طفؿ هذه دلورحمة ئموقع وحه دلقئسـ بعومئست حركئة دقئقة وبحفس دلوقت بسئطة .4

طفؿ وس بئف دلردبعة ودلاسوسة ئموقع وف دلموئئز ودالحمبسه ألوجه دلمبه  .5

 . ودالامبلؼ بئف وثئرئف أو أكثر
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 : المعوقات3.5

مغئب بعض دألطفسؿ وقت دلمدرئب ودلقئسس ووس ألـز دلبسحثة بإعسدة إجردء مدرئب و  .1

. قئسس رقط لمطبلب ددلومغئبئف وأحئسحًس معذر ذلؾ لضئؽ دلوقت

 .ضئؽ وسسحة دلصؼ حسبة لمحمسط .2

 .دامبلط دلعئحة وع بقئة زوبلرهـ وف حفس دلصؼ .3

 . (معذر مكردر دلحمسط دلودحد ري عومئة دلمدرئب لضئؽ دلوقت ودلمقئد ببرحسوج دلروضة .4

مهرب بعض دألطفسؿ ابلؿ إجردء دلمدرئب لمعورهـ بسالحضبسط بسبب دسموردر عومئة  .5

 .  دقئقة، دألور دلذي ئكثر وف عومئة دلفوضى وقت دلمدرئب25-20دلمدرئب لودة 

 

 

 

 

 

 

 

وصف األلعاب التعميمية التي يتكون منيا البرنامج  3.6   

.  بطرئقة صحئحة5-1مدرئب دألطفسؿ عمى دلعد وف : دلهدؼ

.   عحسصر وف كؿ وف دلوربعست، دلدودرر، ودلبرمقسؿ، ودلبسلوحست5عدد : دألدودت
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(. 5-1)أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ بسلعد وف : دلهدؼ

.  عحسصر وف كؿ وف دلوربعست، دلدودرر، ودلبرمقسؿ، ودلبسلوحست5 عدد :دألدودت

 

مدرئب دألطفسؿ عمى دلمسمسؿ دلعددي وبعض دلعبلقست دلوحطقئة وثؿ أكبر وف وأصغر وف : دلهدؼ

. وئسسوي

:  عحسصر وف كؿ وف دألدودت دلمسلئة5عدد : دألدودت

وربعست حوردء، وربعست زرقسء، دودرر حوردء، دودرر زرقسء، بسلوحست حوردء وحفواة بسلوحست  -

.  زرقسء غئر وحفواة

 

. مدرئب دألطفسؿ عمى ثبست دلكـ: دلهدؼ

. زجسجة وئسه وعدحئة ومئرة بسلوسء :دألدودت

.  إحسء زجسجي، كوبسف وممسبهسف ري دلمكؿ وومسسوئسف ري دلسعة، ثبلث دوى

 

 

.  مدرئب دألطفسؿ عمى ثبست دلوزف: دلهدؼ

.   كرمسف وف دلصمصسؿ ومسسوئمسف ري دلوزف ووممسبهمسف ري دلمكؿ، وئزدف:دألدودت
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لعبة لضـ )وهسرة حوو دإلدردؾ دلحسي دلحركي كموئئز دلموف وموئئز دلسوع وموئئز دلموس 

 (دلارز

.  موئئز ألودف دلارز ودلقئسـ بوهسرة حركئة دقئقة عف طرئؽ لضـ دلارز: دلهدؼ

.  ارز ذدت ثقوب كبئرة بأمكسؿ وألودف واممفة، وجووعة وف دلائطسف: دلوودد دلوسمادوة

 
 (لعبة دلامسائش- دلموئئز دلسوعي)
.   دالحمبسه إلى دلفروؽ بئف دألصودت وموئئز عدد دلبمى دلوسمادوة ودلحسمجة عف دلصوت:دلهدؼ

. وجووعة وف دلبمى/ عمب ببلسمئؾ: دلوودد دلوسمادوة

 

 (لعبة ورؽ حسعـ،امف،أقومة- موئئز دلموس) 

 (مدرئب دلطفؿ عمى حسسة دلموس وموئئز دلموس)  :دلهدؼ

 (ورؽ حسعـ، امف، صوؼ، كمسف، حرئر، وهكذد) :دلوودد دلوسمادوة
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:   برنامج التدريب المستخدم عمى أطفال الروضة3.7

ؿ لمعمئـ أطفسؿ دلروضة وهسرمي دلحوو دلعقمي  ئعمبر برحسوج دلمدرئب هذد بوثسبة اطة مداُّ

. ودلحسحركي، بعد قئسس أددء دألطفسؿ ري دلوهسرمئف دلوذكورمئف ري دامبسر قبمي ئجرى لهـ

ثـ قسوت .  بعوؿ قئسس قبمي لموهسردت دلوعررئة ألطفسؿ دلروضة1/3/2005قسوت دلبسحثة وف مسرئخ 

أربع -  بودقع ثبلث 21/4/2005 – 23/3بعومئة دلمدرئب عمى دلبرحسوج ري دألسبوع دلردبع بمسرئخ 

حصص أسبوعئًس جسءت بمرمئب وف ودئرة دلروضة ودلوربئست ثـ مممهس عومئة قئسس بعد دلمدرئب 

 بودقع ثوسحي حصص وكثفة بسألسبوع وذلؾ لوس دقمضمه دلحسجة وضئؽ 27/4/2005 – 23/4بمسرئخ 

. دلفمرة دلوعطسة وف قبؿ إددرة دلروضة

: األسبوع األول

 إجردء قئسس قبمي لموهسرة دألولى وف دلوهسردت دلعقمئة وقئسـ دألطفسؿ بسلعد 1/3/2005دلثبلثسء 

. بطريقة صحيحة( 5-1)دلصحئح وف 

 . عحسصر وف كؿ وف دلوربعست، دلدودرر، ودلبرمقسؿ، ودلبسلوحست5 عدد :األدوات -

عمى دألطفسؿ كؿ طفؿ  (ال مزئد عف اوس عحسصر)قسوت دلبسحثة بعرض دألدودت دلسسبقة  -

. لوحده

 . كـ عدد هذه دلوربعست، دلبسلوحست، دلدودرر: سألت دلبسحثة دألطفسؿ -

قسوت دلبسحثة بعوؿ أمكسؿ واممفة وف دلاوس عحسصر وسؤدؿ دألطفسؿ عف عدد كؿ وجووعة  -

عطسء دلطفؿ ررصة لئلجسبة . ود 



 68 

-1) إجردء قئسس قبمي ألددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ بسلعد وف 2/3/2005دألربعسء  -

عطسء دلطفؿ ررصة لئلجسبة (5  .وذلؾ بسؤدلهـ عف عدد كؿ وجووعة ود 

 قئسس لوعررة دألطفسؿ  لبعض دلعبلقست دلوحطقئة ري دلعومئست دلحسسبئة 3/3/2005دلاوئس  -

، عف طرئؽ عرض بعض دألمكسؿ دلهحدسئة دلوممسبهة (5 – 1)وثؿ دلجوع ودلطرح وف 

حقسصهس عف بعضهس ري دلطرح  . ودلوموحة بإضسرمهس إلى بعضهس دلبعض عف طرئؽ دلجوع ود 

 

:  األسبوع الثاني

 قئسس وسموى دلوهسردت دلحس حركئة لدى أطفسؿ دلرئسض قبؿ عومئة 7/3/2005دالثحئف  -

دلمدرئب بسلمعرؼ عمى موئئز كوئة دلبمى دلووجودة دداؿ أحبوبة عف طرئؽ دلامامة رئهس 

بسؤدلهـ هؿ ئوجد بمئة ودحدة أـ أكثر عف طرئؽ دلمركئز وسوسع صوت دلامامة، ومسجئؿ 

. دلوبلحظست

 قئسس دلوهسرة دلحركئة بسلمعرؼ عمى وقدرة دألطفسؿ لضـ دلارز عف 9/3/2005دألربعسء  -

 .طرئؽ وردقبمهـ ري كئفئة دلقئسـ بسلوهسرة دلحركئة دلدقئقة  لمضـ دلارز

 قئسس وسموى دلحسي عف طرئؽ لعبة دلموس موئئز دألطفسؿ لحسسة 10/3/2005دلاوئس  -

 .دلموس حسعـ، امف

 

 

 : األسبوع الثالث
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 قئسس دلوهسرة دلعقمئة ألطفسؿ دلروضة لوعررمهـ بوهسرة ثبست دلكـ عف 15/3/2005دلثبلثسء  -

طرئؽ دسماددـ لعبة زجسجة وعدحئة ومئرة بسلوسء، إحسء زجسجي، كوبسف وممسبهسف ري دلمكؿ 

وومسسوئسف ري دلسعة وأحبوب ثسلث واممؼ دلمكؿ لوعررة وهسرة دلطفؿ ري ثبست دلكـ لموسء وع 

 .دامبلؼ مكؿ دإلحسء

 قئسس دلوهسرة دلعقمئة ألطفسؿ دلروضة لوعررمهـ بوهسرة ثبست دلوزف عف 16/3/2005دألربعسء  -

طرئؽ ممكئؿ لقطعة دلصمصسؿ عمى دلوئزدف بعدة أمكسؿ وع دالامفسظ بحفس دلكممة لقطعمي 

 .دلصمصسؿ

 

: عممية التدريب

.  بطريقة صحيحة5-1تدريب األطفال عمى العد من : اليدف

.  عحسصر وف كؿ وف دلوربعست، دلدودرر، ودلبرمقسؿ، ودلبسلوحست5 عدد :األدوات

 17/3/2005 دلاوئس يوم: الجمسة األولى

:- اإلجراءات

حقدـ دألدودت دلسسبقة لؤلطفسؿ وحقوؿ أححس سححسوؿ أف حعرؼ كـ وعحس وف دلوربعست، وكـ وعحس  -1

.  وف دلدودرر وكـ وعحس وف دلبسلوحست ودلبرمقسؿ

حضع دلوربعست ري صؼ ثـ حقـو بعدهس وف دلئوئف إلى دلئسسر ورة ثـ وف دلئسسر إلى دلئوئف  -2

 .وئردد دألطفسؿ ري كؿ ورة. ورة أارى

 .حضع دلوربعست عمى مكؿ ددررة ثـ حعدهس وئردد دألطفسؿ أئضسً  -3
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 وعدهس ئوئحًس وئسسرًد وع إعطسء دلفرصة لؤلطفسؿ ري كؿ وجووعة لمقئسـ بسلعد، وال وسحع أف  -4

 .ئردد دألطفسؿ وردء أحدهـ

حكرر حفس دلميء وع دلدودرر ودلبسلوحست ودلبرمقسؿ وع إعطسء دلفرصة لؤلطفسؿ ري كؿ  -5

 . وجووعة لمقئسـ بسلعد، وال وسحع وف أف ئردد دألطفسؿ وردء أحدهـ

 

 19/3/2005السبت : الجمسة الثانية

حضع دثحئف وثبًل وف أي وف دألدودت دلسسبقة أوسـ دألطفسؿ وحطمب وحهـ مكومة عدد  -1

دألدودت لمصبح اوسة وثبًل أو أي رقـ آار حامسره وع محوئع دألوثمة ودألدودت حمى 

 . حمأكد وف أحهـ أصبحود قسدرئف عمى دلعد دلصحئح

 .حكرر ذلؾ عدة وردت -2

حضع دألدودت وعًس عمى هئرة كووة وحطمب وف دألطفسؿ أف ئضعود هذه دألدودت  -3

 ري وجووعست رمكوف لكؿ وحهس –بغض دلحظر عف صحؼ أو ررة دألدودت حفسهس 

 . اوسة عحسصر أو أي رقـ آار حامسره

 

(. 5-1)أداء بعض العمميات الحسابية، تتعمق بالعد من : االختبار الثاني

 22/3/2005دلثبلثسء : دلجمسة دألولى -

.  5-1مدرئب دألطفسؿ عمى أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة دلبسئطة دلمي ممعمؽ بسألعددد وف :دلهدؼ 
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 5وربعست دودررة وسمطئبلت عدد :  عحسصر وف كؿ وف دلقطع دلامبئة دلمسلئة5عدد : دألدودت

.   بسلوحست5برمقسالت، 

حقدـ دألدودت دلسسبقة لؤلطفسؿ وحقوؿ أححس سححسوؿ أف حضئؼ بعضًس وف عحسصر هذه  -1

 .دلوجووعست إلى دلوجووعست دألارى

حبدأ بسلجوع رحضئؼ وربعست إلى وربعست ووسمطئبلت إلى وسمطئبلت أو دودرر إلى دودرر  -2

ووف أوثمة ذلؾ لو أضفحس هذئف . وبذلؾ ال ئمعدى عدد عحسصر كؿ وجووعة اوسة عحسصر

 دلوسمطئمئف إلى هذه دلوسمطئبلت دلثبلثة كـ وسمطئبًل ئصبح لدئحس؟

عطسء دلفرصة لؤلطفسؿ لمومسركة حمى  -3 حكرر ذلؾ عدة وردت وع محوئع دألوثمة ودألدودت ود 

 .حمأكد وف قدرمهـ عمى دلجوع

 

 23/3/2005األربعاء : الجمسة الثانية

حقدـ دألدودت دلسسبقة لؤلطفسؿ دلوسمادوة ري دلجمسة دلسسبقة، وحقوؿ إححس سححسوؿ أف حأاذ  -1

بعضًس وف عحسصر دلوجووعست دلمي سموجد أوسوحس، وعمئحس أف حمعرؼ عمى وس سئمبقى لدئحس 

. وف عحسصر

. حمبع حفس دإلجردءدت دلومبعة ري دلجمسة دألولى ولكف وع دلطرح هذه دلورة بداًل وف دلجوع -2

 ووف أوثمة ذلؾ لو أاذت هذه دلبرمقسالت دلثبلث وأكمت وحهس ودحدة، كـ برمقسلة ممبقى وعؾ؟

عطسء دلفرصة لمومسركة وذلؾ حمى حمأكد  -3 حكرر ذلؾ عدة وردت وع محوئع دألوثمة ودألدودت ود 

 . وف إدردؾ دألطفسؿ لمطرح
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مدرئب دألطفسؿ عمى دلمسمسؿ دلعددي وبعض دلعبلقست دلوحطقئة وثؿ أكبر وف وأصغر وف : دلهدؼ

. وئسسوي

 (التسمسل العددي)الجمسة األولى  -

 (دلحصة دألولى ودلثسحئة) 2/4/2005 دلسبت  -

:  عحسصر وف كؿ وف دألدودت دلمسلئة5عدد : دألدودت

وربعست حوردء، وربعست زرقسء، دودرر حوردء، دودرر زرقسء، بسلوحست حوردء وحفواة بسلوحست  -

.  زرقسء غئر وحفواة

:  دإلجردءدت

مقدـ دلبسحثة لؤلطفسؿ دألدودت دلسسبقة ومقوؿ أححس سححسوؿ أف حمحسوؿ عحسصر كؿ وجووعة  -1

. وحهس عدة وردت ري ألعسب واممفة

مضع أوسـ دلطفؿ وربعًس ودحدًد وثبًل ثـ مضئؼ ري كؿ ورة وربعًس آار له وممفت دحمبسهه إلى  -2

أف دلعدد ئزئد ري كؿ ورة ووس ئجعؿ عدد دلعحسصر ري كؿ ورة أكثر وف عددهس ري دلورة 

 . دلسسبقة وموجه إلئه دألسرمة لممأكد وف إدردكه لذلؾ

مكرر دلبسحثة ذلؾ عدة وردت وع محوئع دألوثمة ودألدودت حمى ممأكد وف إدردؾ دألطفسؿ  -3

 .لممسمسؿ

 

 

 



 73 

 

  (..وأصغر من.. أكبر من : العالقات)الجمسة الثانية  -

 (دلحصة دألولى ودلثسحئة) 6/4/2005دألربعسء  -

مضع دلبسحثة أوسـ دألطفسؿ وجووعمئف وف دألدودت دلسسبقة بحئث ئكوف عدد عحسصر إحدى  -1

وبسلمسلي ئكوف عدد عحسصر دلوجووعة دلثسحئة أقؿ وف . دلوجووعمئف أكثر وف دألارى

ثـ مطمب وف دألطفسؿ محدئد أي دلوجووعمئف بهس عدد وف دلعحسصر أكثر وف . دألولى

دألارى وأئهوس أقؿ، ولوسذد؟  

 . مكرر ذلؾ عدة وردت  ري دلحصة دلمي ممئهس وبسمرة حمى ممأكد وف إدردؾ دألطفسؿ له -2

 

 :- (التساوي)الجمسة الثالثة   -

  (دلحصة دألولى ودلثسحئة) 7/4/2005: دلاوئس -

مقدـ لؤلطفسؿ وجووعمئف ذدت عدد ومسسو وف دلعحسصر، ثـ مسألهـ وس إذد كسف عدد عحسصر  -1

.  دلوجووعة دألولى أكثر وف عحسصر دلوجووعة دلثسحئة أـ أقؿ وحه أـ ئسسوئه ولوسذد

 . مكرر ذلؾ عدة وردت حمى حمأكد وف إدردؾ دألطفسؿ لممسسوي -2

لجوئع دلعومئست دلوحطقئة دلسسبقة بمكردر بعض دلعومئست دلمي مـ ذكرهس أوسـ  (وردجعة)ثـ عوؿ عومئة 

.  دألطفسؿ ري دلحصة دلمي ممئهس وبسمرة
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. مدرئب دألطفسؿ عمى ثبست دلكـ: دلهدؼ

. زجسجة وئسه وعدحئة ومئرة بسلوسء :دألدودت

: دإلجردءدت. إحسء زجسجي، كوبسف وممسبهسف ري دلمكؿ وومسسوئسف ري دلسعة، ثبلث دوى

 9/4/2005السبت : الجمسة األولى-

.  معرض دلبسحثة دألدودت دلسسبقة عمى دألطفسؿ وموضح لهـ أف دلكوبئف ومسسوئسف .1

مقوؿ لؤلطفسؿ أف دلدوى مرئد أف ممرب، رمقـو دلدوئة دلكبئرة بصب دلوسء وف دلزجسجة ري  .2

دلكوبئف حمى ئومآلف، ثـ معطى لكؿ دوئة كوبًس وف دلوسء، لكف إحدى دلدوئمئف معمرض 

 . ومقوؿ أف كوبهس به كوئة وف دلوسء أقؿ وف كوئة دلوسء دلووجودة بكوب دلدوئة دألارى

هؿ رعبًل ئحموي دلكوب دلذي معمرض عمئه : عمى أثر وس مقدـ موجه دلسؤدؿ دآلمي لؤلطفسؿ .3

دلدوئة عمى كوئة وف دلوسء أقؿ وف دلكوب دآلار دلذي أعطي لمدوئة دألارى أـ أحهوس 

 ومسسوئسف؟ ولوسذد؟ 

مسموع دلبسحثة إلى إجسبست دألطفسؿ ودلوبرردت دلمي ئقدووحهس، ومسسعدهـ عمى دلموصؿ إلى  .4

 . دإلجسبة دلصحئحة ومبرئرهس مبرئرًد صحئحسً 

مكرر دإلجردءدت دلسسبقة عدة وردت حمى ممأكد وف إدردؾ دألطفسؿ لمسسوي كوئة دلوسء ري  .5

عطسء دلوبرر دلصحئح لذلؾ  . دلكوبئف ود 

 

 

 

 12/4/2005الثالثاء : الجمسة الثانية
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مكرر دلبسحثة دإلجردءدت دلسسبقة ري دلجمسة دألولى ومسموع إلى إجسبست دألطفسؿ ودلوبرردت -6

.  دلمي ئقدووحهس وع مصحئح دإلجسبست إذد لـز دألور

مقوؿ لؤلطفسؿ أف دلدوئة دلثسحئة مرئد أف مضع دلوسء دلووجود ري كوبهس ري دإلحسء دلزجسجي حمى  -1

 . ممربه ري وقت الحؽ

مقـو بصب دلوسء دلووجود بذلؾ دلكوب ري دإلحسء دلزجسجي أوسـ دألطفسؿ، ثـ موجه لهـ دلسؤدؿ  -2

 : -دلمسلي

هؿ كوئة دلوسء دلووجودة بسلكوب دلثسحي أقؿ وف كوئة دلوسء دلووجودة بسإلحسء دلزجسجي أـ أكثر 

 وحهس أـ مسسوئهس؟ ولوسذد؟

مسموع إلى إجسبست دألطفسؿ عمى دلسؤدؿ دلسسبؽ ودلوبرردت دلمي ئقدووحهس ومسسعدهـ إذد لـز  -3

 . دألور عمى دلموصؿ إلى دإلجسبة دلصحئحة ودلمبرئر دلوحسسب

 . مصب دلوسء دلووجود بسلكوب دلذي دعمرضت عمئه دلدوئة دألولى ري دلكوب دآلار -4

مكرر دإلجردءدت دلمي حمبعهس وحذ بددئة هذه دلجمسة عدة وردت حمى حمأكد وف إدردؾ دألطفسؿ  -5

 . لؤلور

 

 

 

 

 

.  تدريب األطفال عمى ثبات الوزن: اليدف
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.   كرمسف وف دلصمصسؿ ومسسوئمسف ري دلوزف ووممسبهمسف ري دلمكؿ، وئزدف:األدوات

: دإلجردءدت

 13/4/2005دألربعسء : دلجمسة دألولى

:  دلحصة دألولى

معرض دلبسحثة كرمي دلصمصسؿ عمى دألطفسؿ وموضح لهـ أحهوس ومسسوئمسف ري  -1

.  دلوزف وذلؾ بوضعهوس عمى كفمي دلوئزدف

مغئر مكؿ إحدى دلكرمئف بئف أئدئحس أوسـ دألطفسؿ لمصبح عمى مكؿ رغئؼ دلابز،  -2

دآلف أثقؿ وف وزف كرة  (دلصمصسؿ)هؿ وزف دلرغئؼ : ثـ موجه إلئهـ دلسؤدؿ دلمسلي

 دلصمصسؿ أـ ئقؿ عحه أـ ئسسوئه ولوسذد؟ 

معطي دلفرصة لؤلطفسؿ لمموصؿ إلى دإلجسبة دلصحئحة ومقدئـ دلوبرر دلوحسسب وع  -3

 . وسسعدمهـ إذد لـز دألور

عمى إحدى كفمي دلوئزدف وكرة دلصمصسؿ عمى  (دلصمصسؿ)مقـو بوضع دلرغئؼ  -4

 . دلكفة دألارى حمى ئمأكد دألطفسؿ وف أحهوس ال ئزدالف ومسسوئئف ري دلوزف

 . مكرر ذلؾ ودلمأكد وف إدردؾ دألطفسؿ لوس هو وطموب -3

 

 

 

 13/4/2005األربعاء : الجمسة الثانية
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:  الحصة الثانية

معرض  دلبسحثة دلكرمئف وف جدئد عمى دألطفسؿ وموضح لهـ أحهوس ومسسوئمسف بوضعهوس ورة  -1

ولكف مغئر مكؿ إحدى دلكرمئف أوسـ دألطفسؿ لمصبح هذه دلورة . أارى عمى كفمي دلوئزدف

عمى مكؿ عصس، ثـ موجه إلئهـ دلسؤدؿ دلمسلي ومعطئهـ دلفرصة لمموصؿ إلى دإلجسبة 

دلصحئحة ومقدئـ دلوبرر دلوحسسب وع وسسعدمهـ عمى ذلؾ إذد مطمب دألور،  هؿ وزف 

دآلف أثقؿ وف وزف كرة دلصمصسؿ أـ أقؿ وحه أـ ئسسوئه؟ ولوسذد؟   (دلصمصسلئة)دلعصس 

 .  بسلجمسة دلسسبقة2مكرر دإلجردء رقـ  -2

مقـو بوضع دلعصس عمى إحدى كفمي دلوئزدف ودلكرة عمى دلكفة دألارى حمى ئمأكد دألطفسؿ  -3

 .وف أف وزحهوس ال ئزدؿ ومسسوٍ 

 . مكرر دإلجردءدت دلسسبقة عدة وردت حمى ممأكد وف رهـ دألطفسؿ لهس -4
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.  ميارة نمو اإلدراك الحسي الحركي كتمييز المون وتمييز السمع وتمييز الممس

 14/4/2005  الخميس

 (لعبة لضـ دلارز)دلجمسة دألولى  -

.  موئئز ألودف دلارز ودلقئسـ بوهسرة حركئة دقئقة عف طرئؽ لضـ دلارز :دلهدؼ

.  ارز ذدت ثقوب كبئرة بأمكسؿ وألودف واممفة، وجووعة وف دلائطسف: دلوودد دلوسمادوة

:  دإلجردءدت

 .معرض دلبسحثة أوسـ دلمبلوئذ وجووعة وف دلارز وائطسف -1

 : مقوـ دلبسحثة بمرح إجردءدت دلمعبة عومئًس عمى دلححو دلمسلي -2

. أحس سأصحع عقدًد وف دلارز دحمبهود لي كئؼ أرعؿ ذلؾ: مقوؿ دلبسحثة -3

.  رمقـو بمضـ دلارز ري دلائط ودحدة ممو دألارى حمى ئمكوف دلعقد

 . ممحدث دلبسحثة عف دلعقد، ألودحه، دسماددوسمه -4

ئكسرأ دلمموئذ دلذي ئحجح ري دلمضـ وصحع دلمكؿ دلذي ئرئده بوسسعدة أو  -5

 . بدوف وسسعدة

.  مطمب دلبسحثة وف دلمبلوئذ دلقئسـ بعومئة دلمضـ -6

 . بعد دالحمهسء وف دلمضـ ئقـو كؿ مموئذ بسلمحدث عف دلمكؿ دلذي صحعه -7

 . مكسرىء دلبسحثة دلمموئذ دلفسرز -8
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 (لعبة الخشاخيش-التمييز السمعي)
 16/4/2005السبت  -

.  دالحمبسه إلى دلفروؽ بئف دألصودت وموئئز عدد دلبمى دلوسمادوة ودلحسمجة عف دلصوت: دلهدؼ

. مجموعة من البمى/ عمب بالستيك: المواد المستخدمة

:  االجراءات

. موزع دلبسحثة عمى كؿ مموئذ عمبة ومحمفظ لحفسهس بودحدة كي ممسرؾ بسلمعبة -1

 : مقوـ بمرح إجردءدت دلمعبة عومئًس عمى دلححو دلمسلي -2

.  مضع بمئة ودحدة ري دلعمبة، محرؾ دلعمبة أكثر وف ورة ودلمبلوئذ ئحصموف لمصوت -3

 . مكرر دلبسحثة دلفعؿ دلسسبؽ دلودرد أعبله بإضسرة بمئة أارى ري دلعمبة -4

 . دلمموئذ دلفسرز هو دألقدر عمى موئئز دألصودت ودلمعرؼ عمى عدد دلبمى لكؿ صوت -5

.  مامط دلعمب ودلمي محموي عمى عدد دلبمى دلواممفة بمكؿ عمودري -6

مطمب دلبسحثة وف كؿ مموئذ عمى حده محرئؾ أئة عمبة ئامسرهس، وأف ئمعرؼ عمى عدد دلبمى  -7

 . دلووجودة دداؿ دلعمبة وف ابلؿ دلصوت دلصسدر

 . مسأؿ دلبسحثة دلمبلوئذ إف كسحت دألصودت دلصسدرة وممسبهة أـ واممفة -8

 .ئكسرأ دلمموئذ دلفسرز -9

 

 

 (لعبة ورق ناعم،خشن،أقمشة- تمييز الممس): الجمسة األولى

 20/4/2005األربعاء 
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 (مدرئب دلطفؿ عمى حسسة دلموس وموئئز دلموس):  اليدف

 (ورؽ حسعـ، امف، صوؼ، كمسف، حرئر، وهكذد): المواد المستخدمة

مقـو دلبسحثة بمعرئؼ دلطبلب عمى دلوسدة دلوسمادوة ري مكوئف دألسطح ودلوودد  -1

.  دلوصحعة وموئئز دلموس عف طرئؽ لوسهس

 .ممرح لهـ رودرد كؿ وسدة وسمادوة وف دلوودد دلمي ئقووود بموسهس -2

مضع دلبسحثة أوسـ دلطفؿ ورقًس حسعوًس وغئرة وموسطًس بئف دلحعووة ودلاموحة ومطمب  -3

 . وف كؿ طفؿ لوس كؿ حوع ومصفه له ومعطئه دالسـ دلاسص بكؿ حوع

 .عحد إدردؾ دلطفؿ لموموس دلذي ئضع ئده عمئه ئكسرأ -4

 . مكرر دلبسحثة دلمعبة لؤلطفسؿ وف أجؿ رهوهس -5

 

 

 

 

 

: التقييم البعدي
 21/4/2005: دلاوئس: دلجمسة دألولى
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. 5-1عوؿ مقئئـ لعومئة دلعد : دلحصة دألولى

. 5-1عوؿ مقئئـ ألددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ بسلعد وف : دلحصة دلثسحئة

 

 23/4/2005دلسبت : دلجمسة دلثسحئة

. إجردء قئسس لممعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة: دلثسحئة+ دلحصة دألولى 

 

. 25/4/2005 دالثحئف 

. إجردء قئسس لوهسرة ثبست دلكـ: دلثسحئة+ دلحصة دألولى 

 

 26/4/2005دلثبلثسء : دلجمسة دلثسلثة

. إجردء قئسس لوهسرة ثبست دلوزف: دلحصة دألولى

. إجردء قئسس لوهسرة لضـ دلارز: دلحصة دلثسحئة

 

 27/4/2005دألربعسء   : دلجمسة دلردبعة

. لعبة دلامسائش-إجردء قئسس لوهسرة دلموئئز دلسوعي: دلحصة دألولى

. لعبة حسعـ، امف- إجردء قئسس لوهسرة موئئز دلموس: دلحصة دلثسحئة
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نتائج الدراسة
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الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة

 

هدرت دلدردسة دلحسلئة إلى محوئة دلوهسردت دلوعررئة لدى عئحة وف أطفسؿ دلرئسض، بودسطة 

. برحسوج مدرئبي مكوف وف عدد وف دأللعسب دلمعمئوئة دلمربوئة دلوموررة ري دلرئسض 

دلبرحسوج دلذي دسمادومه دلبسحثة هو برحسوج قسـ بمصوئوه دلبسحث دلدكمور عسدؿ عبددهلل 

وحود، وئمكوف وف عدد وف دلوهسـ دلوعررئة مركز عمى دلقدردت دلعقمئة لمطفؿ، ودلبرحسوج وصوـ ري 

.  إطسر حظرئة بئسجئه

لعبة لضـ دلارز و لعبة دلامسائش، ولعبة موئئز دلموس رهي ألعسب معبر عف أوس بسلحسبة ؿ

قدردت دلطفؿ دلحس حركئة وقدردمه عمى دلموئئز دلحسي ودلحركي رئهس، دسمحبمطه دلبسحثة وف رمسفة 

وحمسوري دلمربوئة دلمي مركز بدورهس عمى وسسرؿ مربئة دلحودس لمطفؿ وف ابلؿ ألعسب مربوئة مثئر 

.  دحمبسه دلطفؿ لئمعمـ وف ابللهس ولمفرة دلعورئة وف ثبلث إلى سبع سحودت

  ىناك بعض الخصائص المشتركة ألفراد المجموعة التجريبية ظيرت من خالل 4.1

:  كما يمي (1)االستمارة المعبأة بموافقة أىالي األطفال مشكورين، مرفقة في ممحق رقم 

.  سحودت (5 – 4) حئث مردوح أعوسرهـ وس بئف :العمر الزمني -

 بوس أف عدد دإلحسث ري دداؿ دلصؼ ثمثي عدد دلذكور رقد دامسرت وربئة دلصؼ :الجنس -

حسث، دامسرت   6 إحسث و11 وحهـ 17بطرئقة عمودرئة بعد مقسئـ دلصؼ إلى طبقمئف ذكور ود 

 . ذكور

 . كسف بمقدئر جئد:الوضع االقتصادي االجتماعي -
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 . مبئف أف دلوسموى دلمعمئوي لمودلدئف كسف بكسلورئوس رأعمى:المستوى التعميمي لموالدين -

 .  كسف اوسة أرردد لعسربلت دلعئحة دلوبحوثة:متوسط عدد أفراد األسرة -
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: عرض النتائج   4.2

 
:  الفرضية األولى

في المهاراث العقليت لصالح  (α   > 05.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 

.  أفراد المجمىعت التجريبيت بعد التدريب

 .Paired Sample T-testستخدام األسموب اإلحصائي لفحص هذه دلفرضئة قسوت دلبسحثة بس

، لذد قسوت لوعررة إف كسف هحسؾ أثر لممدرئب عمى دلوجووعة دلمجرئبئة بعد مطبئؽ دلبرحسوج دلمدرئبي

جردء قئسس لموهسردت دلعقمئة لموجووعة قبؿ دلمدرئب وبعده كوس هو ووضح ري دلجدوؿ رقـ دلبسحثة بإ

(1 .)

( 1)جدول رقم 
نتائج ومتوسطات أداءات المجموعة التدريبية وانحرافاتيا المعيارية  لمميارات العقمية قبل وبعد 

. التدريب
 

مستوى قيمة ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي (الميارات العقمية)المتغيرات الرقم 
الداللة 

بعد قبل بعد قبل 

(. 5-1وف )قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح . 1
 

4.05 4.82 1.39 0.52 2.51 0.02 

2 .
 
 

أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ 
 (.5-1)بسلعد وف 

 

3.52 4.76 1.37 0.56 4.06 0.00 

 0.00 5.00  0.79 1.34 4.58 3.23. دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة. 3

 0.00 5.89 0.62 1.00 4.47 3.52. ثبست دلكـ. 4

 4.23 2.17. ثبست دلوزف. 5
 

0.72 0.90 8.24 0.00 
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ئمضح وف دلجدوؿ أعبله أف هحسؾ رروقًس ري وموسطست دألددء لصسلح دلوجووعة دلمدرئبئة 

: بعد إجردء دلمدرئب لهس عمى دلبرحسوج وقددرهس عمى دلمرمئب

 حئث كسحت جوئع دلوهسردت دلعقمئة ذدت داللة (0.77 ,1.24 ,1.35 ,0.95 ,2.06)

 بعد إجردء عومئة 2.06إحصسرئة ولكف دلفرؽ ري دلوسط دلحسسبي لوهسرة ثبست دلوزف كسف بحسبة 

وهذد  دلمدرئب، وهو ررؽ وقسرحة بسلوموسطست دلحسسبئة لموهسردت دلعقمئة دألارى حسبمه ورمفعة حوعًس وس

ووف .  وهي حسبئًس ذدت داللة ورمفعة جددً  8.24وس أمسرت إلئه قئوة ت ري دلجدوؿ حئث بمغت

وبلحظة دلبسحثة ابلؿ عومئة دلقئسس ودلمطبئؽ، رإف عومئة دلقئسس دلقبمي لهذه دلوهسرة لدى دألطفسؿ 

ولكف بعد عومئة . إلى حد وس ري عومئة دلمطبئؽ عمى دلوهسرة (غئر وعرورة لدئهـ)كسحت وبهوة 

. دلمرح ودلمدرئب كسف هحسؾ ررقًس ري دألددء حئث لوحظ دلمحسف ري دألددء لوفهوـ وهسرة ثبست دلوزف
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:  الفرضية الثانية

في المهارة الحسحركيت  (α   > ,05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -  

.  لصالح أفراد المجمىعت التجريبيت بعد التدريب

-Paired Sample Tستخدام األسموب اإلحصائي لفحص هذه دلفرضئة قسوت دلبسحثة بس

test. لوعررة إف كسف هحسؾ أثر لممدرئب عمى دلوجووعة دلمجرئبئة بعد مطبئؽ دلبرحسوج دلمدرئبي وبعد 
. حركئة لموجووعة قبؿ دلمدرئب وبعده إجردء قئسس لموهسردت دلحس

 
( 2)جدول رقم 

نتائج ومتوسطات أداءات المجموعة التدريبية وانحرافاتيا المعيارية  لمميارات الحس حركية قبل 
 .وبعد التدريب واستخراج قيمة ت

 
 (الميارات الحسحركية)المتغيرات 

 
 مستوى الداللةقيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

بعد قبل بعد قبل 
 .لعبة لضـ دلارز

 

4.11 4.58 0.60 0.50 3.77 0.01 

 .لعبة دلامسائش

 
4.11 4.76 0.78 0.43 3.39 0.03 

. لعبة موئئز دلموس
 

3.29 4.58 1.26 0.71 4.59 0.02 

 

أعبله أف هحسؾ رروقًس ري وموسطست دألددء لصسلح دلوجووعة دلمجرئبئة  (2)ئمضح وف جدوؿ رقـ 

حئث كسحت دلفروقست ددلة  (1.29 ,0.65 ,0.47)بعد إجردء دلمدرئب لهس وقددرهس عمى دلمرمئب 

 (.α > ,05)إحصسرئًس عحد وسموى دلداللة 
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: الفرضيت الثالثت

اث العقليت في المهار (α   > 05.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

.  الجنس بعد التدريبتعزي لمتغير والمهاراث الحسحركيت 

لوعرفةإراوجذفرقفيإدذيالوهاراتالوعرفيةتعذالحذريةيعسيلوحغيرالجنسفقذجناسحخذام

Independent sample t-test.وقذقاهثالثادثةتحقسينالوهاراتالعقليةوالوهاراتالذسذركية

.فيجذولينهنفصلينكنهىهثينأدناه

دلوموسط دلحسسبي ودالححردؼ دلوعئسري لمومغئردت عحد دإلحسث ودلذكور قبؿ  (3)ئبئف دلجدوؿ رقـ 
 .عومئة دلمدرئب وبعدهس ودلداللئة دإلحصسرئة عمئهس

( 3)جدول رقم 

نتائج ومتوسطات أداءات المجموعة التدريبية وانحرافاتيا المعيارية  لمميارات العقمية قبل وبعد 
.التدريب والداللة اإلحصائية 

 
العينة  (الميارات العقمية)المتغيرات 

لمجنسين 
الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

اإلحصائية 
   بعدقبل بعد قبل 

وف )قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح 
1-5 .)
 

 6ذكور  
 11إحسث  

3.166 

4.545

4.500

5.000

1.602 

1.035

.836

.000

2.04 .059 

أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، 
(. 5-1)ممعمؽ بسلعد وف 

 6ذكور  
 11إحسث  

2.333 

4.181

4.500 

4.909

1.032 

1.078

.836 

.301

1.48 



.158



دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست 

. دلوحطقئة

 6ذكور  
 11إحسث  

2.166 

3.818

4.000 

4.909

.983 

1.167

1.095 

.301

1.99 



.099



 6ذكور  . ثبست دلكـ
 11إحسث  

2.833 

3.909

4.000 

4.727

1.329 

.539

.632 

.467

2.71.016

 6ذكور  . ثبست دلوزف
 11إحسث 

 

1.833 

2.363

3.333 

4.727

.408 

.809

.516 

.646

4.53.000
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: - دلحمسرج عمى دلححو دآلمي (3)مبئف حمسئج دلجدوؿ رقـ 

 ، أددء بعض 5-1قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح وف )ري دلثبلث وهسردت دألولى  -1

ال ئوجد ررؽ  (دلعومئست دلحسسبئة دلبسئطة، دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة

 .ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب

  لصسلح  016.ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة  (ثبست دلكـ)ري دلوهسرة دلردبعة  -2

 .دلذكور

 لصسلح 000.ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة   (ثبست دلوزف)ري دلوهسرة دلاسوسة  -3

 . دلذكور أئضس

كسف ودضحًس وف دلمحمئؿ دإلحصسري أف قئوة ت ورمبطة درمبسطًس وثئقًس بسلداللة دإلحصسرئة 

لوموسط دلفروؽ بئف دلجحسئف ري وهسرمي ثبست دلكـ وثبست دلوزف حئث بمغت قئوة ت 

  .4.53 وثبست دلوزف 2.71لثبست دلكـ 

مورد دلبسحثة دلمفسئر ري وجود رروؽ لصسلح دلذكور ري كؿ وف وهسرمي ثبست دلكـ 

وثبست دلوزف، بأف دلوجموع لدئحس هو وجموع بسلغسلب ذكوري، أي إعطسء ررصة لمذكور 

. بسلاروج ودلمعب حوؿ دلبئرة دلوحزلئة أكثر وف دإلحسث

 أو لربوس أف دلذكور بطبئعة لعبهـ ئرغبوف ري دلمعب ومجرئب جوئع دلووجوددت أكثر 

وف دإلحسث بسرمردض أف دإلحسث وئوؿ دلمعب عحدهف معبر عف طبئعة عوؿ دلورأة 

دألحثوئة، دألور دلذي ئزئد وف قدرة دلطفؿ عمى دكممسؼ دلوعررة واصوصًس بعد معرضه 

. لمدرئب وس عمى حوع وف ممؾ دلوعررة
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( 4)جدول رقم 

نتائج ومتوسطات أداءات المجموعة التدريبية وانحرافاتيا المعيارية  لمميارات الحس حركية قبل 
.وبعد التدريب ومستوى الداللة اإلحصائية

 

الميارات )المتغيرات 
 (الحسحركية

العينة 
لمجنسين 

الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي
اإلحصائية 

بعد قبل بعد قبل  
 .لعبة لضـ دلارز

 
 6ذكور  
 11إحسث  

3.833 

4.272 
4.166 

4.818 
.752 

.467 
.408 

.404 
3.16 .006 

 .لعبة دلامسائش

 
 6ذكور  
 11إحسث  

3.500 

4.454 
4.500 

4.909 
.836 

.522 
.547 

.301 
2.01 .063 

. لعبة موئئز دلموس
 

 6ذكور  
 11إحسث  

2.833 

3.545 
4.333 

4.727 

 

1.602 

1.035 
.816 

.646 
1.97 .290 

 

لعبة لضـ )ري دلوهسردت دلحسحركئة أف دلوهسرة دألولى  (4)مبئف حمسرج جدوؿ رقـ 

دلمي مركز عمى وهسرة دلحركة دلدقئقة هحسؾ داللة إحصسرئة ولصسلح دلذكور  (دلارز

  ،3.16وهو وس دلت عمئه قئوة ت دلمي بمغت أئضًس ري دلقدرة عمى لضـ دلارز 

وبسعمقسد دلبسحثة هذد وس مرؾ أثره برحسوج دلمدرئب، ألحه ووف ابلؿ عومئة دلقئسس دألولى 

كسف ودضحًس أف دإلحسث لهف وقدرة عمى عمى لضـ دلارز بسلائط وثؿ دلذكور،  (دلقبمئة)

.  ولكف بعد دلمدرئب ظهر دلفرؽ دداًل لصسلح دلذكور

 (لعبة موئئز دلموس)دلثسحئة دلمي مركز عمى وهسرة موئئز دلسوع، و (لعبة دلامسائش)

دألائرة مبئف بأحه  ال موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة معزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب 

 . ري هسمئف دلوهسرمئف
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:   خالصة نتائج الدراسة4.3
ئوجد ررؽ ذدت داللة أحصسرئة ري دلوهسردت دلعقمئة دلوذكورة لصسلح دلوجووعة  -1

. دلمجرئبئة بعد دلمدرئب
ئوجد ررؽ ذدت داللة أحصسرئة ري دلوهسردت دلحسحركئة دلوذكورة لصسلح دلوجووعة  -2

. دلمجرئبئة بعد دلمدرئب
ال ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ري دلوهسردت  -3

 .دلعقمئة دلثبلث دألولى

ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ولصسلح دلذكور ري  -4

 .دلوهسردت دلعقمئة دلردبعة ودلاسوسة

ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس ولصسلح دلذكور بعد دلمدرئب ري  -5
.  دلوهسرة دلحركئة لضـ دلارر

 

ال ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ري وهسرمي موئئز  -6
.  (لعبة دلامسائش، ولعبة موئئز دلموس)دلسوع وموئئز دلوس 
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الفصل الخامس 
 

 مناقشة النتائج
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   مناقشة النتائج 5.1
اصص هذد دلفصؿ لوحسقمة دلحمسرج دلمي مـ دلموصؿ إلئهس ري دلدردسة دلحسلئة دلمي هدرت 

محوئة دلوهسردت دلوعررئة لدى عئحة وف أطفسؿ دلرئسض، بودسطة برحسوج مدرئبي  عمى إلى دلمعرؼ
. مكوف وف عدد وف دأللعسب دلمعمئوئة دلمربوئة دلوموررة ري دلرئسض بعد محوئمهس إلى ألعسب معمئوئة

:  وكسحت دلحمسرج كسآلمي
:  الفرضية األولى

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الميارات العقمية المذكورة لصالح المجموعة التجريبية بعد 
. التدريب

 
:  النتيجة األولى

جاءت مطابقة لمفرضية،  : النتيجة 
 هحسؾ رروٌؽ ري وموسطست دألددء لصسلح دلوجووعة دلمدرئبئة بعد إجردء دلمدرئب لهس عمى 

 حئث كسحت جوئع دلوهسردت (0.77 ,1.24 ,1.35 ,0.95 ,2.06):دلبرحسوج وقددرهس عمى دلمرمئب

 بعد 2.06دلعقمئة ذدت داللة إحصسرئة ولكف دلفرؽ ري دلوسط دلحسسبي لوهسرة ثبست دلوزف كسف بحسبة 

إجردء عومئة دلمدرئب، وهو ررؽ وقسرحة بسلوموسطست دلحسسبئة لموهسردت دلعقمئة دألارى حسبمه ورمفعة 

ووف وبلحظة دلبسحثة ابلؿ عومئة دلقئسس ودلمطبئؽ، رإف عومئة دلقئسس دلقبمي لهذه دلوهسرة . حوعًس وس

ولكف بعد عومئة دلمرح . لدى دألطفسؿ كسحت وبهوة إلى حد وس ري عومئة دلمطبئؽ عمى دلوهسرة

. ودلمدرئب كسف هحسؾ ررٌؽ حئث لوحظ دلمحسف ري دألددء لوفهوـ وهسرة ثبست دلوزف بعد دلمدرئب

 
أف : أف حمئجة هذد دلفرضئة مدؿ عمى درمردض بئسجئه ري حظرئمه دلوعررئة دلمي ئقوؿ رئهس ري دلودقع

دألعوسر دلمي ئحددهس بئسجئه لبلحمقسؿ وف ورحمة إلى أارى أعوسٌر مقرئبئة، ولكحه ئرى أف ئحمقؿ 
ثردرهس بسلوثئردت  دلطفؿ ري مفكئره إلى ورحمة أعمى وف دلحوو دلعقمي وذلؾ بمغئئر وحموى دلبئرة ود 

ودألحمطة دلمعمئوئة دلوحسسبة، وعف طرئؽ دسماددـ بردوج اسصة بذلؾ ئمعرض دلطفؿ ابللهس لمفكئر 
دلورحمة دألعمى، رمؤدي بسلمسلي إلى حدوث دامبلؿ ري مودزحه دلوعرري ئؤدي إلى حدوث حوع وف 
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دلصردع دلوعرري لدئه ئدرعه إلى وحسولة دسمعسدة دلمودزف ودلذي ئمـ عف طرئؽ دلموثؿ ودلوودءوة ووس 
.  ئسسعده عمى دالحمقسؿ إلى دلورحمة دألعمى

 
دلحمسرج ري دردسمه كسحت مؤكد عمى أف : عسدؿ عبددهلل وحود. ممفؽ حمئجة هذه دلفرضئة وع دردسة د

دلمدرئب عمى برحسوج ئمكوف وف عدة ألعسب معمئوئة دداؿ بئرة معمئوئة ولودة وحددة ئعوؿ عمى محوئة 
. دلوهسردت دلعقمئة لدى دألطفسؿ

 
حئث كسحت دلحمئجة مدؿ عمى أف  (1995دووبي، )وممفؽ حمئجة هذه دلفرضئة أئضًس وع دردسة  

. دلمفسعؿ بئف دلطفؿ ودلبئرة ئسسعد عمى دلحوو دلعقمي
 

دلذي قسرف ري دردسمه بئف دلمعمئـ عف طرئؽ دلمعب  (1992جوزئفئف ردحدؿ، )كوس أثبمت دردسة 
ودلمعمئـ دلمقمئدي، وكسحت حمئجة دردسمه مقوؿ أف دسماددـ دأللعسب دلمعمئوئة دداؿ غررة دلصؼ 

واصوصًس لموردحؿ دلعورئة دلصغئرة ري دلمعمـ معوؿ عمى موجئه دألهددؼ دلمعمئوئة بمكؿ صحئح 
.  واسصة ري عومئست دلرئسضئست ودلعموئست دلعقمئة
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:  الفرضية الثانية
موجد رروؽ ذدت داللة إحصسرئة عحد وسموى دلداللة ري دلوهسردت دلحسركئة لصسلح أرردد  -

. دلوجووعة دلجرئبئة بعد دلمدرئب
هحسؾ رروقًس ري وموسطست دألددء  أن حئث الحظت دلبسحثةجاءت مطابقة لمفرضية، : النتيجة 

.  لصسلح دلوجووعة دلمجرئبئة بعد إجردء دلمدرئب لهس، ركسحت دلفروقست ذدت داللة إحصسرئة
بسلحسبة لموهسردت دلحسحركئة رقد مـ إداسؿ دأللعسب دلمعمئوئة عمى برحسوج دلمدرئب دلوسمادـ 
ًً لفمسفة وحمسوري دلمي مقوـ عمى وبدأ هسـ ئقوؿ بأف دلطفؿ وحذ والدمه  ري هذه دلدردسة ورقًس

حمى سف دلسسدسة وف عوره، حودسه ممأثر بدرجة كبئرة جدًد بسلوحبهست دلاسرجئة دلمي محئط به 
ولهذد رهي مهمـ بإحسطة دلطفؿ بوسسرؿ معمئوئة واطط . أكثر وف أي ورحمة أارى وف حئسمه

.  لهس وحظوة مربوئًس، معوؿ عمى دسمثسرة دلمعمـ عحد دلطفؿ
. ودلمعب عحد وحمسوري ئعمبر أحد طرؽ معرؼ دلطفؿ عمى دسمعددددمه ومحوئة عقمه

كسف وحهسج وحمسوري هو عدـ وجود قئود عمى قدردت دلطفؿ وف أجؿ زئسدة دلحمسط دألددري وف 
. ابلؿ دسماددـ دلابردت لوسسعدمه دكممسؼ دلعسلـ وف ابلؿ حودسه

 
دلمي بحثت ري حوعئة دلمعمئـ دلددرج  (1985هوؿ، )وممفؽ حمئجة هذه دلفرضئة وع حمئجة دردسة 

ري رئسض دألطفسؿ، ودسمادـ دلبسحث ري دسمبسحمه لجوع دلوعمووست عف مطور دلوحسهج 
وأسسلئبهس أسرمة حوؿ دلمعب ودلوجسؿ دلعسطفي ودإلدردكي ودلحركي، وكسحت دلحمئجة أف دلمعب هو 

أسموب دألوثؿ دلذي ئمقبمه دألطفسؿ، وقد كسف دلوجسؿ دلحركي له وكسحة ري حمسرج دردسمه ري 
.  دلورمبة دلسسدسة وف دلمرمئب

 
دلمي بحثت ري دلمعب كطرئقة لممعمئـ ودلمعمـ بسلروضة،  (1984جسردحر،)كوس وممفؽ  وع دردسة 

حئث هدرت دلدردسة لممعرؼ عمى أثر دلمعب ري معمئـ أطفسؿ دلروضة، كسحت دردسة ممبعئة 
موصمت إلى أف دألطفسؿ دلذئف معموود بطرئقة دلوجووعة دلمجرئبئة دكمسبود قدرًد كبئرًد وف 

. دلوهسردت دلحركئة ودلحسئة ودالجموسعئة ودلعقمئة وقسرحة بسلوجووعة دلضسبطة
 

دلمي بحثت بمأثئر وجود دلمعب بإددرة دلوعمـ  (2003ربلسمس وجوئمروؼ،)كوس ممفؽ وع دردسة 
ولعب بإددرة دلطفؿ عمى دلقدردت دلوعررئة ري رئسض دألطفسؿ، حئث كسحت دلحمئجة مدؿ عمى 
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زئسدة هسوة ري دلوظسهر دلوعررئة أثحسء دمجسه عومئة دلمعب وف ابلؿ وجووعست دألطفسؿ 
. دلصغئرة ودلمي ممعمؽ بسلوفسهئـ دلحسئة ودلحركئة دلمي محجـ عف دلمعمئـ بسلمعب دلحر

وأئضًس ممفؽ وع دردسة جوزئفئف ردحدؿ دلمي دلمقت وع رمسفة وحمسوري بأف إغحسء دلروضة  

 . بسأللعسب دلمعمئوئة ئعوؿ عمى محوئة دلوفسهئـ دلعقمئة دلوعررئة لمطفؿ



 97 

 
:  الفرضية الثالثة

اث العقليت في المهار (α   > 05.)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

.  الجنس بعد التدريبتعزي لمتغير والمهاراث الحسحركيت 

:  النتيجة الثالثة
ال ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ري دلوهسردت دلعقمئة  -

أددء بعض -  ب،  (5-1) قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح وف -أ: دلثبلث دألولى وهي
.  دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة-ج،(5-1)دلعومئست دلحسسبئة ممعمؽ بسلعد وف 

وهذد ئمئر إلى أف حجـ دالسمفسدة دلمي ئوكف أف ئحققهس دلطفؿ بغض دلحظر عف جحسه  -
ومقسربة ووف دلووكف أف مكوف هحسؾ عودوؿ مؤثر عمى محسف قدرة دلطفؿ ري هذد دلسف 

.  عمى دالحمبسه
:  النتيجة الرابعة

ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ولصسلح دلذكور ري - 
.  دلوهسردت دلعقمئة دلردبعة ودلاسوسة

وهذد دلفرؽ ري لعبمي ثبست دلكـ وثبست ودلوزف، وربوس ممئر هذه دلداللة لصسلح دلذكور إلى زئسدة ري 
دالحمبسه ابلؿ عومئة دلمدرئب أكثر وف دإلحسث، أو ربوس ئعود ذلؾ كوس ذكرت دلبسحثة سسبقًس أف وئوؿ 
دلذكر ري دلمعب حوؿ دلبئرة دلوحزلئة معطئه دلفرصة الكممسؼ بعض دألوور سسبقة ألودحهس وقد زدد 

عموًس أف هسمئف دلمعبمئف هوس وف دأللعسب دلمي صووهس .  عمئهس عومئة دلمدرئب عمى دلبرحسوج دلوطبؽ
 سحودت، ولكحه كسف وعحئًس بمطبئقهس عمى دلفرة دلعورئة دألقؿ 6بئسجئه لمورحمة دلعورئة دألكبر وف 

.  إلحددث مفكئر ومطور ري دلقدردت دلعقمئة عحد دلطفؿ
 
 
 
 
 

:  النتيجة الخامسة
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لضـ دلارز ) ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ري دلوهسرة دلحركئة 
.  ولصسلح دلذكور

إف هذه دلحمئجة مؤكد دلحمئجة دلردبعة دلسسبقة ودلمي ممئر أف دلذكور وئوؿ دلمعب عحدهـ أو واممفة 
.  قمئبًل عف دإلحسث، وع حدوث دلمدرئب أدى إلى وجود ررؽ ددؿ بئحهـ

 
:  النتيجة السادسة

ال ئوجد ررؽ ذدت داللة إحصسرئة ئعزى لومغئر دلجحس بعد دلمدرئب ري وهسرة موئئز دلسوع وموئئز 
. دلموس

وهذد ئمئر كوس سبؽ وذكر ري دلحمئجة دلثسلثة إلى أف حجـ دالسمفسدة دلمي ئوكف أف ئحققهس دلطفؿ 
بغض دلحظر عف جحسه ومقسربة ووف دلووكف أف مكوف هحسؾ عودوؿ مؤثر عمى محسف قدرة دلطفؿ ري 

.  هذد دلسف عمى دالحمبسه
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: التوصيات 5.2
إجردء دلوزئد وف دلدردسست حوؿ رئسض دألطفسؿ وأثرهس عمى حودحي دلمعمئـ  .1

 دلواممفة إلثردء دلعوؿ ري هذد دلوجسؿ بسألبحسث دلعموئة دلمي 

.  مسسعد عمى محسئف دألددء
 
إجردء دردسست مهمـ بسلوهسردت دلوعررئة ألف رئسض دألطفسؿ مركز عمى  .2

 . معمئـ وهسردت دلقدردت دلعقمئة ودلحسحركئة

 
لوس دقمصرت هذه دلدردسة عمى ودرسة اسصة ري ودئحة ردـ دهلل وهذد  .3

وحدود جدًد لمعوئوهس، وحمى مكموؿ دلدردسة، رإححي أوصي بعوؿ دردسست 
ومسبهة وبمكؿ أوسع ولفمرة مدرئبئة أكبر وري وحسطؽ  عدئدة وف 

 .رمسطئف

 
وضع اطط مدرئبئة وف قبؿ وزدرة دلمربئة ودلمعمئـ لمأهئؿ دلوربئست  .4

ومعوئوهس عمى دلوربئئست وومررست رئسض دألطفسؿ مقـو عمى أسسس دلحوو 
 .دلوعرري

 

مورئر دأللعسب دلمعمئوئة دلوحسسبة وف قبؿ دلوعحئئف ري جوئع رئسض  .5
 .دألطفسؿ اسصة وعسوة كي ئسمفئد دألطفسؿ بمكؿ عسـ وف هذه دأللعسب
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( 1)ممحق رقم 
 .األىالي الكرام

 يرجى من حضرتكم الموافقة عمى إدخال طفمكم ضمن المجموعة التجريبية من خالل 

يقيس ميارات الطفل المعرفية  (مدرسة راىبات الماريوسف)برنامج تدريبي ألطفال الروضة في 

 .وفق منظور بياجيو ومنتسوري (الميارات العقمية والميارة الحسحركية قبل وبعد التدريب)

. وتعبئة النموذج ىذا بالمعمومات الشخصية لمطفل

. وع جزئؿ دلمكر

 : -----------------اسم الطفل -1

 : ----------النوع االجتماعي لمطفل .2

 : -----------------عمر الطفل .3

 :ثقافة األم .4

 دراسات عميا. بكالوريوس  د. دبموم ج. ب. ثانوية عامة. أ

 : ثقافة األب .5

 دراسات عميا. بكالوريوس  د. دبموم ج. ب. ثانوية عامة. أ

 : ----------------مينة الوالدين .6

 : --------------عدد أفراد األسرة .7

 جيد- متوسط      ج- ضعيف    ب- أ: المستوى االقتصادي االجتماعي .8

طالبة الماجستير  
 نيفمين صالح ناصر
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( 2)ممحق رقم 

اختبار لقياس مستوى الميارات المعرفية لألطفال 

: --------------- االسم

 : ---------النوع االجتماعي

جيد جدًا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدًا األداة 

(. 5-1وف )قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح . 1
 

     

أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ . 2
 (.5-1)بسلعد وف 

 

     

     . دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة. 3

     . ثبست دلكـ. 4

     . ثبست دلوزف. 5

 .لعبة لضـ دلارز. 6

 
     

 .لعبة دلامسائش. 7

 
     

. لعبة موئئز دلموس. 8
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 (3) ممحق رقم    

لتنمية الميارات العقمية ألطفال الروضة وذلك بتدريبيم عمى أداء بعض الميام اختبار 

المعرفية في إطار نظرية بياجيو باستخدام عناصر مختمفة من أدوات المعب الخاصة 

.  باألطفال

  (. 5-1وف )قئسـ دألطفسؿ بسلعد دلصحئح

  (.5-1)أددء بعض دلعومئست دلحسسبئة، ممعمؽ بسلعد وف 

 دلمعرؼ عمى بعض دلعبلقست دلوحطقئة. 

 ثبست دلكـ ودلوزف. 

 .التمييز السمعي والبصري حسب فمسفة منتسوري: لعبة الميارات الحسحركية

 لعبة لضـ دلارز. 

 لعبة دلامسائش. 

 لعبة موئئز دلموس. 
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