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اإلهداء


إلى وطني المعلق بين حنايا الروح المسافر معي كرفيق حميم الملتئم بجرحي وفرحي ،المختبئ بين
أصابعي وشفافية قلبي وصدر أوراقي إلى وطني ...الكويت.
إلى بؤرة النور والروح التي تسكن روحي إلى ...أمي.
إلى من علمني أن أعيش من أجل الحق والعلم لنظل أحياء حتى لو فارقت أرواحنا أجسادنا ..أبي.
إلى من وثق بقدراتي وسعى معي ألحقق حلمي ...ابو سالم.
إلى سند الحياة ومن أشد به أزري ...سالم.
إلى من نسجت حروف اسمها في حياتي إلى القلب الحنون وأمي الرؤوم ...سلمى.
إلى توأم روحي ورفيقة دربي ..إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة إلى من رافقتني منذ أن
حملنا حقائبنا الصغيرة ومعها سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى اآلن ...ساره.
إلى أغلى البشر وأجمل الصور وأخلص المعاني ...عائلتي الصغيرة.
إلى جميع من كانوا شموساً ترسل الضوء ألتلمس به الطريق إلى صباح متوهج بلحظات الوصول
إلى كل معلم علمني حرفاً ومازلت أنهل منهم وأخص بالذكر الدكتورة سوسن التركيت ،الدكتور
محمد الزامل ،الدكتور حسين الهدبة ،والدكتور معدي العجمي.

إلى الزهور الندية والبراعم البريئة عينة الدراسة أطفالي الموهوبين والى كل األطفال الذين علمتهم
والذين سأكمل معهم رسالة العلم.
إلى من تنهض به األمم ...المعلم.

أ

شكر وتقدير
الحمدهلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،الحمدهلل الذي َّ
من عل َّي بعظيم المكرمات ،والصالة
والسالم على خير األنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في بداية هذا العمل الذي اسأل هللا له القبول ،اليسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان
الى أستاذي الفاضل /أ .د .محمد جعفر جمل الليل ،لما قدمه من إرشادات وتعديالت لتحسين أداء

الدراسة وانجازها.

كما أتقدم بالشكر إلى أستاذتي الفاضلة /د .نجاة الحمدان ،لما قدمته لي من توجيهات

قيمة ساهمت في إنجاز هذه الدراسة ولجهودها الصادقة معي ولوال سعة صدرها وغ ازرة
وارشادات ّ
علمها لما وصلت هذه الدراسة الى هذه الصورة ،شكري لها يتجاوز كل التعبير.
كما أبعث شكري عبقاً بآيات االمتنان والتقدير للدكتورة الفاضلة هدى الهندال التي

احتضنتي وأكملت معي فصول الرسالة ولم تبخل علي بفكرها المنير ووقتها الثمين وتوجيهاتها

البناءة ،مما كان له بالغ األثر في نفسي ،كما ال يسعني إال أن أشكر السادة المحكمين الذين
أفادوني بخبراتهم.
وأقدم أجمل باقات الشكر والعرفان إلدارة روضة الديم ممثلة باألستاذة سعاد الشمري
وروضة الريان ممثلة باألستاذة صبيحة صباح وأطفال الروضتين الذين مثلوا العينتين الضابطة

والتجريبية.

وفي الختام اللهم إني اسألك السداد والفالح ،وأن يكون عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم

ومسخ اًر لرفعة شأن وطني الحبيب الكويت.

وهللا ولي التوفيق،،،
الباحثة

ب

أثر استخدام برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى أطفال الروضة الموهوبين
منيرة راشد كفات غبالن
إشراف

أ .د .محمد جعفر جمل الليل

د .نجاة سليمان الحمدان

د .هدى سعود الهندال

المستخلص
هدف البحث إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج تدريبي قائم على اللعب وقياس أثره في

تنمية المهارات القيادية لدى طفل الروضة الموهوب بدولة الكويت .تم استخدام المنهج شبه
التجريبي ،وتكونت عينة البحث من ( )30طفالً تم توزيعهم على مجموعتين األولى تجريبية وبلغ
عددها ( )15طفالً تم تطبيق البرنامج التدريبي عليها ،واألخرى ضابطة وبلغ عددها ( )15طفالً تم
تدريسها بالطريقة االعتيادية ،وتم اختيار عينة البحث من األطفال الذين حصلوا على أقل الدرجات

على مقياس المهارات القيادية وكانت المهارات القيادية لديهم منخفضة ،وقد تم الكشف عن األطفال

الموهوبين باستخدام قائمة الخصائص السلوكية لألطفال .استغرق تطبيق البرنامج ( )7أسابيع ،وقد
تم استخدام مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة والذي أعدته الباحثة لقياس أثر البرنامج ،بعد

تقييم درجتي الصدق والثبات له على البيئة الكويتية .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اكتساب المهارات القيادية تعزى الستخدام
برنامج قائم على اللعب لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين القياسين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في اكتساب المهارات القيادية ولصالح

القياس البعدي في جميع أبعاد المقياس (المبادرة ،الثقة بالنفس ،التواصل االجتماعي) ،وأظهرت

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من أطفال الروضة الموهوبين في
المجموعة التجريبية في اكتساب المهارات القيادية .وهذا يشير إلى األثر اإليجابي لبرنامج قائم على
اللعب لتنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال في دولة الكويت.

الكلمات الدالة :برنامج تدريبي ،اللعب ،المهارات القيادية ،األطفال الموهوبين ،رياض األطفال.
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مصطلحات البحث
حدود البحث

الفصل األول
مدخل إلى البحث
يتمتععع طفععل الروضععة الموهععوب بمععدى متنععو مععن القععدرات والميععول فهععو يشععكل ثععروة البععد مععن
اس ععتثمارها بش ععكل مناس ععب ،حي ععث يعتم ععد تط ععور وتق ععدم المجتم ععع عل ععى أبنائ ععه الموه ععوبين والمب ععدعين
والمتفوقين لما لديهم من قدرات واستعدادات فطرية غير عاديعة ،وعنعدما اليعتم تقعديم الرعايعة المالئمعة
لتلععك النخبععة مععن األطفععال فمننععا نحععرم المجتمععع مععن إنجععازات تلععك الفئععة االسععتثنائية فععي المسععتقبل .إن
توفير الفرصة المالئمة لطفعل الروضعة الموهعوب فعي تنميعة قد ارتعه يسعاعد فعي تحقيعق التنميعة الشعاملة
لمهاراته المختلفة (المناعي ،)2010 ،ولعل برامج تنمية مهارات القيادة لدى طفل الروضة الموهوب
عن طريق اللعب توفر فرصة جيدة للتقيعيم العذاتي للمهعارات والقعيم المرتبطعة بالقيعادة ومحاكعاة خبعرات
الواقع.
تعد رياض األطفال البيئة المناسبة التي تساعد في تفعيل جميع مظاهر النمو على اختالف
وتعدد أشكاله وأنواعه ،حيث تغرس فيها بذور ومالمح الشخصية؛ تبعا لما توفره البيئة المحيطة
بعناصرها التربوية من تحفيز وتنمية للقدرات وصقل للمهارات ،وتوجيه ميول الطفل واكسابه مهارات
جديدة وبناء شخصيته ،فالروضة مكان تتفتح فيه ميول األطفال ويزداد شغفهم بالمعرفة واكتساب
الخبرات من خالل توفير بيئة متكاملة في إطار تعليمي مناسب لخصائصهم ) ،(Kim, 2011وما
تقدم يعتبر من متطلبات طفل الروضة العادي ،في حين أن الطفل الموهوب يحتاج إلى تربية
ورعاية تختلف عن الطفل العادي ،ولقد أكدت العديد من الدراسات التربوية في مجال الموهبة
ضرورة تنمية ورعاية وتوجيه واطالق قدرات وطاقات الطفل الموهوب حيث أنه يحتاج إلى رعاية
خاصة والذي يندرج ضمن فئة ذوي االحتياجات الخاصة (عطيات والسالمة ،2009 ،العبيد،
 ،2010مجلي ،2011 ،إبراهيم وأبو سنة.)2012 ،
2

وتشير كالرك إلى أن االحتياجات المعرفية للطفل الموهوب متمايزة عنها لدى الطفل العادي،
فالطفل الموهوب بحاجة دائمة إلى بيئة غنية وفعالة تشبع احتياجاته وتوفر له معلومات حديثة
وموضوعات متجددة متنوعة على درجة من العمق والتعقيد والتحدي لتتناسب مع اهتماماته
) ،(Clark, 2002وبالتمعن في ظروف رعاية الموهوبين في مرحلة رياض األطفال يالحظ عدم
وجود رعاية خاصة أو أساليب كشف عنهم أو حتى كادر متخصص يقدم حد أدنى من الرعاية التي
يحتاجها الطفل الموهوب (الخليفة 2008 ،؛ العياصرة واسماعيل ؛  2012؛ جروان،)2012 ،
وفي دولة الكويت تبدأ عملية الكشف ورعاية الموهوبين من الصف السادس(مركز صباح
األحمد ،)2010،وحتى اليعاني الطفل الموهوب من عدم التوافق بين ما يقدم له من مناهج تعليمية
وبين قدراته العقلية ،وجب تقديم برامج إثرائية خاصة به وتخطيط مناهج مختلفة من أجل رعايته
بشكل مالئم ،وقد قدمت العديد من البرامج المبنية على اللعب كأحد الوسائل الفعالة لتحقيق النمو
الشامل المتكامل للطفل ،ففي أثناء اللعب يتزود العقل بالمعلومات والمهارات والخبرات الجديدة من
خالل أشكال اللعب المختلفة التي تثري إمكانيات الطفل العقلية والمعرفية وتكسبه مهارات التفكير
المختلفة وتنمي قدراته ومهاراته ومنها المهارات القيادية ويمكن التخطيط الستخدام اللعب كنشاط
عقلي مركب نافع لطفل الروضة الموهوب بهدف تنمية قدراته (الحيلة.)2005 ،
تؤكد نظريات النمو المعرفي أن اللعب خالل سنوات الطفولة المبكرة من عمر الطفل هو
االستراتيجية األولى واألكثر كفاءة لتعليم الطفل وتنمية قد ارته ) ،(Carmichael, 2006فاللعب
يستثير حواس الطفل وينمو نمواً سليماً ،كما ينمي لغته وعقله وذكاءه وتفكيره ،وعن طريق اللعب
يمكن إعداد طفل الروضة إعداداً جيداً للحياة المستقبلية ،حيث يستطيع أثناء اللعب اكتشاف أشياء
جديدة غير مألوفة من قبل ،وينمو لديه دافع حب االستطال  ،ويمكنه من اكتساب المفاهيم المختلفة
وكذلك تنمو قدراته اإلبداعية والقيادية إذا ما تم توظيفها جيداً من خالل البرامج القائمة على اللعب
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والتي تهدف إلى تحقيق أهداف محددة من قبل المعلم (السرور ،)2003 ،يعتمد اللعب على نظرية
التعلم االجتماعي أو التعلم بالنمذجة ،وذلك من خالل محاكاة أنماط سلوكية جديدة ومهارات معرفية
وانفعالية متعددة تساعد طفل الروضة على التكيف مع بيئته الداخلية واالجتماعية ومواجهة
التحديات والمخاطر الخارجية المحيطة به وكيفية قيادة المواقف االجتماعية المتنوعة من خبرة
المحاكاة وتعلم استجابات وأنماط سلوكية جديدة (الزغول ،)2013 ،ويعني ذلك أن التعلم ال يتم في
فراغ بل في محيط اجتماعي يعتمد على المحاكاة والمالحظة والتقليد وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل
التعلم باللعب.
يمكن توظيف اللعب في برنامج إثرائي بهدف تنمية القوى العقلية المعرفية عند أطفال
الروضة الموهوبين ،وقد تتمثل دالالت النمو العقلي المعرفي في تطوير الخصائص العقلية التي
يمكن االستدالل عليها في إنماء القدرة على التفكير ،والتذكر والتصور ،والتخيل ،والتبصر،
والمالحظة ،والتحليل ،وادراك العالقات ،والتوقع والتنبؤ والتحكم ،وزيادة الفهم لطبيعة األشياء
وخصائصها ،واكتساب معلومات ومفاهيم جديدة عن الحياة ( ،(Carmichael, 2006و يمكن
إثارة الدافعية لدى الطفل واكسابه المهارات الالزمة ،وذلك باستخدام اللعب كاستراتيجية فعالة في
األنشطة الالصفية لتنمية المهارات الحياتية التي يحتاجها الطفل بشكل عام والمهارات القيادية بشكل
خاص ،وذلك من أجل إنشاء جيل وا قادر على العطاء والتفاعل واألداء االجتماعي بصورة تتزن
فيها اهتماماته الشخصية مع اهتمامات اآلخرين والسياق االجتماعي المحيط بهم (ستيرنبيرغ،
 ،)2010واستخدام قدراته وامكاناته وتوظيفها بشكل صحيح وأن يكون ذا تأثير إيجابي على
م جتمعه ،وبما أن اللعب مدخل استراتيجي لشخصية الطفل ،سيتم االستعانة في هذه البحث ببرنامج
قائم على اللعب لتحديد أثر البرنامج في تنمية المهارات القيادية لدى طفل الروضة الموهوب.
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مشكلة البحث
على الرغم من االهتمام الواضح لدولة الكويت بمرحلة رياض األطفال من ناحية توفير
المنهاج والبيئة المناسبة فيها ،ومن خالل عمل الباحثة في ميدان رياض األطفال ،لوحظ أن هناك
قصو اًر ملحوظاً في تعلم المهارات الحياتية لدى طفل الروضة ،وبعد أن قامت و ازرة التربية في دولة
الكويت في عام ( )2009بتطوير مناهج رياض األطفال من خالل إدخال مواد تعليمية للمنهاج
المطور (اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات)( ،الغانم ،)2010 ،و من خالل العمل في
الميدان الحظت الباحثة تقلص مساحة اللعب لدى طفل الروضة بعد إدخال المواد في المنهج،
حيث اقتصر على فترة األركان ،ويشير الواقع التربوي إلى أن منهاج إدخال المواد لرياض األطفال
يفرض قيوداً على تعلم الكثير من المهارات الحياتية المهمة بشكل مباشر ومنها المهارات القيادية
التي تصقل وتبني شخصية الطفل في هذه المرحلة الهامة من حياته والتي تتشكل فيها مالمح
شخصيته المستقبلية من خالل تنمية مهارة المبادرة لديه والثقة بالنفس والتواصل االجتماعي ،ومن
خالل االطال على بعض الدراسات السابقة التي توصي باالهتمام بالمهارات القيادية لدى الطلبة
بشكل عام والموهوبين بشكل خاص ،ومن تلك الدراسات ( اإلمام والعبادي 2010؛ عشرية 2011؛
محمد2011،؛ برغوث ،)2015 ،ولما كان اللعب مدخل رئيسي في تنمية شخصية طفل الروضة
(محمد ،)2011 ،فمن هنالك حاجة إلى تقديم برامج قائمة على اللعب من أجل تنمية المهارات
القيادية لدى طفل الروضة الموهوب ذلك أن عدم تنمية تلك المهارات قد يحرم طفل الروضة من
تنمية شخصيته وحاجته للمهارات القيادية وقدراته الكامنة من خالل اللعب ،وخاصة أن المناهج
المقدمة في رياض األطفال تقدم بطريقة تقليدية ،ولذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في
األنشطة واالستراتيجيات التي تقدم في هذه المرحلة.
لذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:
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ما أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية مهارات القيادة لدى طفل الروضة الموهوب؟
وتتفر منه األسئلة التالية:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الموهوبين في المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في المهارات القيادية تعزى للبرنامج اإلثرائي؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في
اكتساب المهارات القيادية ولصالح القياس البعدي؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من أطفال الروضة الموهوبين في
المجموعة التجريبية في اكتساب المهارات القيادية؟
أهداف البحث
يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التحقق من أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية مهارات القيادة لدى طفل الروضة الموهوب.
 .2توفير برنامج يقوم على تنمية المهارات القيادية لدى طفل الروضة وبشكل مباشر.
 .3توظيف اللعب في تعزيز المهارات الشخصية وتنمية المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب
وتسليط الضوء عليها .حيث أن مظاهر السلوك القيادي يمكن تنميتها منذ الطفولة (المناعي،
.)2010
 .4تلمس الفروق بين تقبل األطفال الذكور لمهارات معينة عن طريق اللعب وبين اإلناث.
أهمية البحث
تتحدد أهمية البحث الحالي من خالل الجوانب اآلتية :
األهمية النظرية:
 .1توجيه االهتمام في مرحلة رياض األطفال من مجرد تعلم بعض الخبرات إلى تعلم المهارات
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القيادية عن طريق اللعب.
 .2حاجة أطفال الروضة الموهوبين إلى برنامج إثرائي شامل ومتكامل إضافة للدراسات والبحوث
المطبقة في تنمية المهارات القيادية لدى أطفال الروضة الموهوبين ،والتي قد يستفيد منها
المسئولين والقائمين على وضع السياسات التعليمية في دولة الكويت.
 .3ندرة الدراسات التي تناولت تنمية المهارات القيادية ضمن برنامج تدريبي قائم على اللعب في
مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت.
األهمية التطبيقية:
وتتمثل األهمية التطبيقية بالنقاط التالية:
 .1التحقق من أثر تطبيق برامج اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى أطفال الروضة.
 .2اإلسهام في تنمية المهارات القيادية لدى طفل الروضة الموهوب بما يخدم حاجة الطفل الموهوب
في هذه المرحلة.
 .3بناء برنامج إثرائي تعليمي قابل للتطبيق في الميدان التربوي مبني وفق استراتيجية اللعب ووفق
معايير تع ليم الموهوبين في رياض األطفال في ظل قصور المنهج في تقديم الرعاية المناسبة
لهم.
 .4التحقق من صدق وثبات قائمة الخصائص السلوكية لطفل الروضة (الجغيمان وعبدالمجيد،
 )2008على البيئة الكويتية مما يسهل مهمة الباحثين الحقاً الستخدامها.
 .5بناء مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة يسهل ويمهد السبل إلجراء المزيد من الدراسات
حول المهارات القيادية وفق استراتيجيات مختلفة وتبعاً لمتغيرات أخرى.
مصطلحات البحث
تناول هذه البحث عددا من المصطلحات على النحو التالي:
7

رياض األطفال:
تعرف الموسوعة األمريكية للتربية رياض األطفال بأنها :مؤسسة لألطفال في عمر ()6-3
سنوات ،يتلقى فيها األطفال العديد من األنشطة مثل النشاط الموسيقي ،النشاط الفني ،القصص،
اللعب ،إلى جانب أنشطة الرحالت ،فضالً عن إثراء الحصيلة اللغوية ،واكسابهم مبادئ الحساب
والعلوم في صورة تتناسب مع هذه المرحلة العمرية ).(Unger, 1996
األطفال الموهوبون:
هم أولئك الذين يقومون بأنشطة وأداءات تعكس قدراتهم الذهنية العالية ،وقد تكون األنشطة
ذهنية أو فنية أو أعماالً قيادية أو أكاديمية دراسية (حجازي.)2001 ،
ووفقاً لتعريف مكتب التربية األمريكي هم أولئك الذين يعطون دليالً على اقتدارهم على األداء
في المجاالت العقلية واإلبداعية والفنية والقيادية واألكاديمية الخاصة ،ويحتاجون خدمات وأنشطة ال
تقدمها المدرسة عادة من أجل التطور الكامل لمثل هذه االستعدادات ).(Clark, 2002
القيادة:
عرف ليكرت ) (Likert, 2014القيادة بأنها قدرة الفرد في التأثير في شخص آخر أو
مجموعة من األشخاص ،وتوجيههم وارشادهم من أجل كسب تعاونهم ،وتحفيزهم على العمل بأعلى
درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعية.
وتعد القيادة من األدوار أو الوظائف االجتماعية التي يقوم بها الفرد (القائد) أثناء تفاعله مع
غيره من أفراد الجماعة (األتبا ) ،ويعرف القائد بقوته وقدرته على التأثير في اآلخرين وتوجيه
سلوكياتهم بغية بلوغ هدف الجماعة ،وذلك من خالل تحسين التفاعل االجتماعي بين األعضاء
والحفاظ على تماسك الجماعة وتيسير الموارد لها (مرداد.)2015 ،
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المهارات القيادية:
هي مجموعة االجراءات والق اررات والتصرفات الصائبة التي يتخذها القائد والتي تؤدي لنتائج
إيجابية وتنطلق هذه االمور من موهبة شخصية صقلت بخبرة اكتسبها القائد بالممارسة العملية
(السبيعي.)2011 ،
اللعب:
نشاط حر موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية،
ويحقق في نفس الوقت التعلم ،المتعة ،التسلية ،وهو استغالل لألنشطة في اكتساب المعرفة وتقريب
مبادئ التعلم لألطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية (الحيلة.)2005 ،
البرنامج:
هو مجموعة من الخبرات واأللعاب واألنشطة المنظمة والمقصودة التي يستخدمها المعلم
داخل منظومة تعليمية محددة األهداف واألساليب والنواتج ووفق أساليب خاصة بهدف االرتقاء
بمهارة المتعلم وترغيبه في البحث واالستكشاف واكتساب مفاهيم واتجاهات تستند إلى فلسفة خاصة
برؤية البرنامج (زيتون2005 ،؛ غالب.)2007 ،
حدود البحث
الحدود البشرية:
تم تطبيق البحث على الطلبة الموهوبين بالمستوى الثاني من رياض األطفال بروضتي الديم
والريان.
الحدود الزمانية:
تم التطبيق الميداني للبرنامج التدريبي في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي /2017
.2018
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الحدود المكانية:
اقتصرت حدود البحث الحالي على روضتين من رياض منطقة العاصمة التعليمية في دولة
الكويت هما روضة الديم وروضة الريان التابعتين لمنطقة جابر األحمد.
الحدود الموضوعية:
اقتصر هذا البحث على التعرف على أثر برنامج تدريبي قائم على اللعب مكون من ()25
جلسة تدريبية لتنمية المهارات القيادية (المبادرة ،الثقة بالنفس والتواصل االجتماعي) لدى طفل
الروضة الموهوب.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
المحور األول :مرحلة رياض األطفال
المحور الثاني :اللعب
المحور الثالث :القيادة
ثانياً الدراسات السابقة
المحور األول :دراسات تناولت اللعب في مرحلة الروضة
التعليق على دراسات المحور األول
المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية المهارات المختلفة لدى أطفال مرحلة الروضة
التعليق على دراسات المحور الثاني
التعليق العام على الدراسات السابقة
ثالثا :فرضيات البحث



الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
يستعرض هذا الفصل ثالثة أقسام رئيسة ،حيث يشتمل القسم األول على اإلطار النظري
للبحث ،وقد تم تقسيمه إلى ثالثة مباحث هي المفاهيم التي تطرق لها البحث .يتناول المبحث األول
مرحلة رياض األطفال ،والمبحث الثاني اللعب ،ثم المبحث الثالث القيادة .ويشتمل القسم الثاني من
هذا الفصل عرضاً للد ارسات السابقة التي قسمت إلى محورين المحور األول دراسات تناولت اللعب
في مرحلة الروضة والمحور الثاني دراسات تناولت تنمية المهارات المختلفة لدى أطفال مرحلة
الروضة وتمت مناقشة كل محور والتعليق على هذه الدراسات ،أما القسم األخير فيتعرض إلى
فرضيات البحث.
أوالً :اإلطار النظري
المحور األول :مرحلة رياض األطفال
تعد مرحلة رياض األطفال مرحلة غاية في األهمية في حياة الطفل إذ أنها تقابل مرحلة
الطفولة المبكرة ،وهي مرحلة غاية في الخطورة ففيها يتشكل قالب ووجدان الطفل وشخصيته والكثير
مما يشهده من أحداث ومواقف في هذه المرحلة يظل عالقا في ذهنه على مدار حياته بأكملها.
وتعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة التأسيس في تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة
وأكثرها تأثي اًر في مستقبله ،وهي الفترة التكوينية الحاسمة التي يتم من خاللها وضع البذور األولى
لمالمح شخصية الطفل وتكامل جوانب نموه األساسية ،وترسم أبعاد نموه الجسمية والحسية والذهنية
والوجدانية والخلقية ،وفي هذه المرحلة تتكون أنماط التفكير والسلوك ،وتبنى أساسيات المفاهيم
والمعارف والخبرات والميول واالتجاهات ،وفيها تتنامي قدرات الطفل العقلية واإلدراكية واللغوية،
وتتشكل عاداته واهتماماته ،وتتكشف مواهبه وقدراته .ومرحلة رياض األطفال مرحلة تعليمية هادفة،
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فهي مرحلة قائمة بذاتها لها فلسفتها التربوية وأهدافها السلوكية وسيكولوجيتها التعليمية الخاصة بها
(المرتضى.)2012 ،
مفهوم وتعريف رياض األطفال
تعد رياض األطفال مؤسسات تربوية واجتماعية تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيالً سليماً
لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية وذلك حتى ال يشعر الطفل باالنتقال المفاجئ معن البيت إلى المدرسة،
حيث تترك له الحرية التامة في ممارسة نعشاطاته واكتعشاف قدراته وميوله وامكانياته وبذلك فهي
تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتساب مهارات وخب ارت جديدة ،وتتراوح أعمار األطفال في هذه
المرحلة ما بعين عمعر الثالثعة والسادسة (المرتضى.)2012 ،
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم رياض األطفال باختالف مسمياتها ما بين روضة
األطفال أو دار حضانة أو طفولة مبكرة أو تعليم ما قبل المدرسة ،وتعني جميعاً أن التعليم ما قبل
االبتدائي يشمل الدور التربوي الذي ينهض برعاية األطفال ويرعى نموهم الجسمي والعقلي والنفسي،
ويسهل انتقالهم من الحياة المنزلية إلى التربية المدرسية ،ويستقبل األطفال الصغار الذين أكملوا
السنة الثالثة من عمرهم (العتيبي.)2007 ،
يذكر بطاينة ( )2014أن رياض األطفال هي المؤسسات التربوية التي تتم فيها غالبا جملة
من العمليات التعليمية المقصودة الهادفة إلى تنمية شخصية األطفال بمجاالت النمو الجسمية
والصحية والعقلية واللغوية واالجتماعية واالنفعالية والروحية ،وما يرتبط بهذه الجوانب األساسية من
متغيرات أخرى.
وتعرف م رحلة رياض األطفال على أنها تلك المرحلة التي فيها تتراوح أعمار األطفال ما بين
ثالث إلى ست سنوات ،وعادة ما يتم تقديم المحتوى التعليمي وفًقا للمنهج رياض األطفال المحدد
من قبل الدولة ،وبعد أن ينتهي الطفل من إتمام دراسته في تلك المرحلة ينتقل إلى المرحلة التالية
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وهي مرحلة التعليم األساسي ).(Al-Jadidi, 2012
وتعرف منظمة اليونسكو مرحلة رياض األطفال بأنها تلك المرحلة التي توفر ُّ
تعلما وأنشطة
تعليمية وفق مقاربة شمولية لتعزيز إنماء مبكر لألطفال معرفيا وجسديا واجتماعيا وعاطفيا ،وتعريف
صغار األطفال على التعليم المنظم خارج إطار البيئة العائلية من أجل تنمية بعض المهارات
الالزمة لالستعداد للتعليم األكاديمي ،واعداد األطفال لدخول التعليم االبتدائي (منظمة اليونسكو،
.)2014
وتعرف الباحثة رياض األطفال على أنها مؤسسات تربوية تعليمية تمثل الحلقة األولى واألهم
من التسلسل التعليمي ،والتي تهدف إلى رعاية األطفال من ( )6-4سنوات ،والتي تعمل على
تحقيق أهداف حركية وعقلية ولغوية وادراكية وانفعالية واجتماعية وغيرها من األهداف التي تناسب
مراحل نموهم المختلفة وتلبي احتياجاتهم وميولهم الخاصة بهم.
رياض األطفال في الكويت :النشأة
بدأت نشأة رياض األطفال في دولة الكويت عام  1953وفقاً ألهداف محددة وخطط ترمي
إلى تنمية شخصياتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة السنية لدى األطفال ،وفي عام 1954
أنشأت أول روضتين لألطفال هما روضتا المهلب وطارق بالقبلة والشرق على التوالي( .العصفور،
.)2011
اقتصر التعليم في البداية على مبادئ الحساب والعربي والعلوم ،ثم تطور إلى المواد الدراسية
(اللغة العربية ،الحساب ،العلوم )...ثم الخبرات التربوية (الخبرة العددية ،اللغوية ،العلمية،
االجتماعية ،التهذيبية) ثم الخبرة المتكاملة ( )1985ثم األسلوب المطور في رياض األطفال عام
( ،)1999والذي يعتمد على التعلم الذاتي ،ثم قامت و ازرة التربية في دولة الكويت في عام ()2009
بتطوير منهاج رياض األطفال من خالل إدخال مواد تعليمية للمنهاج المطور (اللغة العربية ،اللغة
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اإلنجليزية ،الرياضيات) ،مما قلص مساحة لعب األطفال في الروضة (الغانم.)2010 ،
أهمية مرحلة رياض األطفال
أشارت الدراسات العلمية حول مرحلة الطفولة المبكرة إلى ترسيخ أهمية السنوات األولى من
حياة الطفل ،حيث تعد من أهم مراحل الحياة وأكثرها خطورة وتأثي ار في مستقبل اإلنسان ،نظ ار
لكونها مرحلة تكوينية يوضع فيها األساس لشخصية الفرد ويكتسب فيها عاداته التفاعلية في بيئته
االجتماعية والطبيعية ،وهي عادات تتسم غالبا بالثبات ،كما تبرز خالل هذه الفترة أهم المؤهالت
والقدرات ،وترسم الخطوط الكبرى لما سيكون عليه اإلنسان في المستقبل وتعود أهمية الطفولة
المبكرة إلى ما يورده رفيقة ( )2014على النحو التالي:
 .1تعد السنوات األولى من حياة األطفال حجر األساس لتطورهم ونمائهم طول حياتهم.
 .2تشكل سنوات األولى من حياة الطفل مرحلة أساسية في تكوين قدراتهم الذهنية ونمط شخصيته
وكذلك سلوكه االجتماعي.
 .3األسرة هي معلم الطفل ،لذلك يجب تدعيمها وامدادها بالمعرفة والمهارات ،لتمكينها من توفير
بيئة صحية مليئة بالعطف والحنان وتظهر قدرات األطفال وتنميهم ،ولتحقيق ذلك يكون عن
طريق برامج األطفال الموجهة لتلبية احتياجات األسرة وتركز على أهداف المجتمع ،ومرحلة
تعليم ما قبل المدرسة هي أساس مرحلة الطفولة المبكرة من  3إلى  6سنوات من حيث التطور
النمائي.
أهداف رياض األطفال
لقد نجح موضو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جذب انتباه العديد من الباحثين في
المجاالت المختلفة على مدار العقود القليلة الماضية مثل علم النفس اإلنمائي ،وعلم النفس الثقافي،
ودراسات الطفولة ،واألنثروبولوجيا الثقافية ،والتاريخ ،والفلسفة ولقد أكدت العديد من الدراسات
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واألبحاث التي تمت في ذلك المجال على مقدرة األطفال الهائلة على التعلم أو بعبارة أخرى فمن
العقول الخاصة باألطفال في هذه المرحلة لديها القدرة على تعلم العديد من األمور في المجاالت
المختلفة ).(Erden, 2010
وقد ذكر (العصفور )2011 ،و (مردان )2014 ،أن األهداف التربوية العامة لرياض
األطفال من سن ( 5.5-3.5أو  )6 -3في دولة الكويت اشتملت على ما يلي:
 .1مساعدة األطفال على غرس العقيدة اإلسالمية في نفوسهم ،وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم،
وتنمية اتجاهات إيجابية نحو الدين والقيم اإلسالمية.
 .2مساعدة األطفال على اكتساب مشاعر اإلنتماء لألسرة والكويت والخليج العربي واألمة العربية
واإلسالمية.
 .3مساعدة األطفال على تكوين مفهوم إيجابي عن الذات.
 .4مساعدة األطفال على كسب االتجاهات التي تساعدهم على أن يكونوا آمنين وايجابيين في
عالقاتهم مع أقرانهم ومع الراشدين.
 .5مساعدة األطفال على تنمية إحساسهم بالمسؤولية واالستقالل ،ومع ذلك يتقبلون الحدود التي
يتطلبها العيش في مجتمع تعاوني.
 .6مساعدة األطفال على كسب اتجاهات إيجابية نحو البيئة المحيطة بهم ،وتقدير مظاهر الجمال
فيها والمحافظة عليها.
 .7مساعدة األطفال على إدراك حاجاتهم الجسمية ،والمحافظة على أبدانهم وتقويتها من خالل
تنمية عادات صحية سليمة في اللعب ،والراحة ،والنوم ،والتنفس ،والمأكل ،والملبس ،وغرس
عادات األمن والسالمة في المنزل ،والشار  ،والروضة.
 .8مساعدة األطفال على تنمية جميع حواسهم ،واستخدام أجسامهم والتحكم فيها بمهارة واحساس
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متزايد بالثقة.
 .9مساعدة األطفال على كسب بعض المهارات األساسية الالزمة للحياة في المجتمع.
برامج وفلسفة رياض األطفال
إن أساس الفلسفة التي تقوم عليها رياض األطفال في بالدنا العربية يقوم على العديد من
النقاط كما يلي:
 .1االهتمام بالتجارب المحسوسة بوصف أن الطفل في هذه المرحلة يدرك المحسوسات ،وعلى هذا
األساس فهي تشدد على ما في بيئة الطفل من قضايا حسية واالنطالق منها والتأسيس عليها
(عطية وخليفة.)2008 ،
 .2الحرص على أن يكون لألنشطة التي تقدم للطفل في الروضة دور فعال في تنمية اتجاهاته
اإليجابية ،وقيمه األخالقية والدينية التي ينشدها المجتمع العربي في ضوء تراثه الحضاري
ومتطلبات حياته ،وبذلك فمن الفلسفة التي تتبناها رياض األطفال ينبغي أن تؤمن بأن الطفل هو
نتاج تفاعل مورثاته وبيئته االجتماعية وال يمكن تنميته بمعزل عن ذلك (المرتضى.)2012 ،
 .3اإليمان بأهمية الخبرات الجديدة التي من شأنها تهيئة الطفل واعداده لاللتحاق بالمدرسة
االبتدائية ،وردم الهوة بين حياة الطفل في أسرته فيما قبل المدرسة وبين حياته في المدرسة في
المرحلة األولى منها (الغانم.)2010 ،
 .4توفير المهارات اللغوية الالزمة للتواصل االجتماعي ،وذلك بتأهيل األطفال في رياض األطفال
للتواصل االجتماعي تمهيدا لالنتقال إلى مرحلة التعليم في المدرسة االبتدائية (عطية وخليفة،
.)2008
 .5تنمية الدافعية لدى أطفال الروضة نحو التعلم واالستعداد له وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو
المدرسة ،وذلك من خالل البرامج التي تقدم لهم في الروضة التي من شأنها تعميق رغبتهم في
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التعلم (العصفور.)2011 ،
 .6التأسيس لبناء أفضل العالقات بين الطفل وأسرته ومجتمعه المحلي وترسيخ انتمائه الوطني،
وتأصيل االنتماء القومي واإلنساني لديه (البيشي.)2008 ،
 .7النظر إلى أن شخصية الطفل تتكون من أبعاد متعددة يجب االهتمام بها جميعا وتنميتها بشكل
متوازن (عطية وخليفة.)2008 ،
إن فلسفة رياض األطفال تتجه إلى تنمية الطفل وتطويره جسدياً وروحياً وقيماً وفنياً وجمالياً
ومعرفياً وغير ذلك ،ألنها تهدف إلى بناء شخصية اإلنسان المسلم القادر على تحمل تبعات
المستقبل ،ومن تلك األهمية تظهر دعوات الباحثين لتحديد معالم فلسفية واضحة لمرحلة رياض
األطفال .وتجدر اإلشارة هنا إلى أمر غاية في األهمية بأن تطوير البرامج التي تستهدف تحسين
مستوى القدرات الخاصة باألطفال في البيئات الصفية المختلفة في مرحلة رياض األطفال هو أمر
يستلزم الكثير من التخطيط والتنظيم الذي ينبغي أن يبدأ بالتعرف على طبيعة الممارسات التي يتم
توظيفها من جانب المعلمين من أجل تحسين القدرات الخاصة باألطفال (نبهان.)2009 ،

تعريف الطفل الموهوب في الكويت
تبنت و ازرة التربية في دولة الكويت مفهوم الجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين بالواليات
المتحدة األمريكية ( )2010والذي يشير إلى الطفل الموهوب على أنه الطفل الذي ترتفع لديه
مستويات القدرة التحصيلية في بعض المجاالت مثل :المجاالت العقلية ،واإلبداعية ،والفنية،
والقيادية ،أو في أي جانب من الجوانب األكاديمية المختلفة .ويحتاج هؤالء األطفال إلى مجموعة
من الخدمات واألنشطة غير التقليدية المشابهة لما يتم تقديمه في المناهج التقليدية حتى يتم تطويرها
واالستفادة من القدرات التي يتمتعون بها ).(Marotta-Garcia, 2011
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وقد وضع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبدا تعريفاً للموهوب على أنه كل من يمتلك قدرة
استثنائية أو استعداداً فطرياً غير عادي في مجال أو أكثر من المجاالت العقلية واإلجتماعية
واإلنفعالية والفنية ،وذلك بداللة أدائه على اختبار أو أكثر من اختبارات الذكاء أو االستعداد واإلبدا
والقيادة وغيرها (مركز صباح األحمد.)2010 ،
وتعتمد استراتيجية دولة الكويت في رعاية الموهوبين على جعل الكويت مجتمعا زاخ ار
بالقيادات والكوادر الشابة الموهوبة والمبدعة ذات التعليم والتدريب المتميز ما يدعم تحقيق التنمية
المستدامة ،وهذا مما يدل على أن دولة الكويت لديها اهتمام خاص باكتشاف ورعاية الموهوبين من
الجنسين ،ونشر ثقافة الموهبة في المجتمع الكويتي ،ودعم القدرات اإلبداعية ،والسعي وراء إيجاد
كوادر مؤهلة من الموهوبين والمبدعين في كافة المجاالت (العصفور.)2011 ،
خصائص الطفل الموهوب
يتميز األطفال الموهوبون ببعض السمات والخصائص الجسمية والعقلية واألكاديمية
واالنفعالية واالجتماعية ،حيث وجد من خالل مراجعة شمولية لألدبيات التربوية والنفسية ذات
العالقة (عطيات والسالمة2009 ،؛ العبيد2010 ،؛ السبيعي )2011 ،أن الموهوبين يتمتعون
بمستوى مرتفع من اللياقة البدنية بوجه عام ،وتمتاز هذه الفئة بالتفوق العقلي ومشاركة أكبر في
كافة أنوا النشاط ولهم ميول للموضوعات العلمية ،ولهم سمات من النضج واالتزان االنفعالي،
حيث أن غالبية الموهوبين هم أكثر انفتاحاً ،وأكثر نقداً لما يجري حولهم ،وأكثر استق ار اًر من النواحي
االنفعالية واالجتماعية ،وأكثر قدرة على إدراك العالقات السببية بين األشياء وفهم المعاني
والتلميحات ،والقدرة على تركيز االنتباه لمدة أطول مقارنة بالعاديين ،وذلك عندما يقومون باألنشطة
المختلفة ،وأكثر التزاماً بالمهمات التي توكل إليهم ،وأكثر واقعية في أدائها ،وأكثر حساسية بمشاعر
اآلخرين ،كما أنهم أكثر استمتاعاً بالحياة ممن حولهم.
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حاجات األطفال الموهوبين
يتمتع الطفل الموهوب بمجموعة من القدرات العقلية التي يتفوق بها على أقرانه ،ووجوده في
الصف العادي يجعل من فرص مراعاة هذه القدرات العالية محدودة في ظل تركيز المنهج العام
علي الشريحة األكبر عدداً في البيئة المدرسية والتي غالباً ما تظهر حاجة أكبر لتعلم المهارات
األساسية والمحتوي العلمي المحدد سلفاً ،مما يضطر المعلم إلى تجاهل حاجات الطالب الموهوب
العقلية بحجة تمكنه من المقدار العلمي المقرر لجميع الطلبة في فترة زمنية محددة وهو األمر الذي
يجعل من معظم األوقات التي تقضيها هذه الفئة من الطلبة في المدرسة قليلة ومحدودة الفائدة
(الجغيمان .)2008 ،ولذلك فمن هناك مجموعة من الحاجات التربوية والنفسية األساسية لألطفال
الموهوبين التي البد من مراعتها وتلبيتها:
1ـ حاجات تربوية
إن أي برنامج موجه لرعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين يحتاج إلى إعداد جيد من حيث
تهيئة البيئة الفيزيقية والظروف االجتماعية والنفسية المناسبة التي تتماشى وخصائص تلك الفئة
المتميزة في قدراتها وامكاناتها وذلك في خضم التطور المعرفي والتكنولوجي ،فمننا في حاجة إلى
معلم كفء قادر علي التعامل معهم وتنمية قدراتهم واستخدام االستراتيجيات المناسبة لتدريسهم،
ومناهج تعليمية خاصة تتالءم مع احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المجاالت المعرفية
واالنفعالية واإلبداعية ،ونظ ار لتميزهم في صفاتهم الشخصية والسلوكية واالنفعالية والتعليمية فمن لهم
مشكالت ناتجة عن تلك الصفات في مجتمع المدرسة واألسرة والرفاق البد من التعرف عليها
ودراستها ثم وضع الحلول المناسبة لها (العاجز ومرتجي.)2012 ،
من ضمن احتياجات الموهوبين :التقدم واالنتقال في السلم التعليمي بناء على قدراتهم
واستعداداتهم دون النظر إلي العمر الزمني أو المرحلة الدراسية التي ينبغي أن يكون الطالب حسب
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ما يسمح به النظام العادي ،التنويع في الخبرات التربوية ،وفي طرق التعليم والتعلم بما يتضمن
اإلثراء الفكري والمعرفي والتحدي العقلي لهم ،البيئة المحفزة التي تتحدى قدرات الطالب وتسمح لهم
بالتعلم من أفراد آخرين مشابهين لهم في القدرات واالستعدادات والمواهب ،التوجيه واإلرشاد النفسي
واالجتماعي والمهني ،وهيئة إدارية وتعليمية متخصصة تستخدم أحدث األساليب والطرق التعليمية
التعلمية (عزب.)2008 ،
يحتاج الطالب الموهوبون والمتفوقون إلي برامج تربوية ومقر ارت متمايزة عن البرامج التقليدية
المتوافرة في المدارس العادية.إذ نجد أن فعالية هذه المناهج وما يتبعها من برامج ومقررات تصل
إلي أقصى غاياتها ،ويحقق أهدافها بالنسبة للطفل العادي ،ولكن هذه البرامج غالبا ما تكون أقل
فعالية للفئات الخاصة من مثل الموهيبين (الشيخلي.)2015 ،
وكما أن للطلبة المتعثرين دراسيا حقوقهم؛ ومشاكلهم الجسمية والنفسية والحسية واللغوية
والثقافية والخلفيات المختلفة ،فمن للطلبة الموهوبين أيضا حقوقهم  ،ولهذا اقتضت الضرورة أن يكون
لهم(نو خاص من التعليم) يتماشى مع قدراتهم وطاقاتهم االستثنائية،وليس من العدل أن نتجاهل
قدراتهم المتفوقة أو نقف حائال دون تطويرها أو نكبح تطلعاتهم التعليمية أو إنجازاتهم المتوقعة
(العاجز ومرتجي.)2012 ،
2ـ حاجات نفسية
من المعلوم أن االحتياجات النفسية األساسية لألطفال الموهوبين التختلف عن احتياجات
نظائرهم من األطفال العاديين ،فهم في حاجة ماسة إلى الفهم والتقدير واحترام الذات والشعور
باإلنجاز واالستقالل وتقدير الذات (عبد الكافي.)2009 ،
إن الموهوب في أي مجتمع يحتاج إلى التكيف النفسي مع بيئته وتحقيق السعادة النفسية
لذاته وكذلك التكيف االجتماعي وأن يقدم إليه خبرات مناسبة تتحدى ذكاءه وتهيئة البيئة المدرسية له
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وال بد من متابعته لعالج ما يط أر عليه من اضطرابات ،ويحتاج الموهوب إلى تقبل اختالفه والتوافق
مع نظرة اآلخرين إليه ،ويحتاج من أسرته توفير اإلمكانات المناسبة له وتهيئة الظروف المالئمة
واحاطته بكثير من المثيرات ذات العالقة بمجاالت التفكير والنشاط اإلبداعي التي تعينه على
استغالل قدراته العقلية ومواهبه اإلبداعية الكامنة ،ويمكن توفير ذلك بأساليب بسيطة وذلك عن
طريق توفير األشياء السهلة وغير المكلفة وتشجيع الطفل على القراءة واإلطال والمساعدة على
إظهار إبداعاته المختلفة (عزب.)2008 ،
ويرصد العاجز ومرتجي ( )2012عدداً من الحاجات النفسية للموهوبين على النحو التالي:
 .1حاجات األمن.
 .2حاجات التبعية والحب.
 .3حاجات احترام الذات.
ومما ال شك فيه أن الموهبة تعد عطاء من هللا سبحانه وتعالى لكل الناس ،وبذرة كامنة
مودعة في األعماق ،تنمو وتثمر أو تذبل أو تموت ،كل على حسب بيئته الثقافية ووسطه
االجتماعي ،وهنا يأتي دور النظام التعليمي في تبني هذه المواهب ،والحفاظ عليها ،بل العمل على
تطويرها وتنميتها وتوفير احتياجاتها النفسية والتربوية .حيث أصبح مقياس تقدم األمم ورقيها ال
يعتمد فقط على ما يتوافر لديها من أدوات ومواد خام ,بل أصبح مقياس تقدم الدول يعتمد على
الثروة البشرية التي تمتلكها والقدرات والمواهب التي يتمتع بها أفرادها في كافة المجاالت.
المحور الثاني :اللعب
يعد اللعب نشاطاً مهماً يمارسه الفرد ويقوم بدور رئيس في تكوين شخصيته ،بكونه ظاهرة
سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ،ويعد اللعب في الطفولة أيضاً غريزة تعمل على تكوين شخصية
الطفل في هذه المرحلة الحاسمة من النمو اإلنساني ،كما تسهم في التكوين النفسي له ،إذ يبدأ من
22

خاللها بمشبا حاجاته ،حيث تتفتح أمامه أبعاد العالقات االجتماعية واإلنسانية بشكل عام ،ويتعلم
عن طريق اللعب الجمعي الضبط الذاتي ،والتنظيم تمشياً مع الجماعة ،وتنسيقاً لسلوكه مع األدوار
المتبادلة فيها (المنير.)2011 ،
واللعب مدخل أساس لنمو الطفل عقلياً ومعرفياً فضالً عن نموه انفعالياً واجتماعياً؛ فهو يتعلم
معرفة األشياء وتصنيفها ومفاهيمها ويعمم فيما بينها على أساس لغوي ،وبهذا يؤدي اللعب دو ًار
كبي اًر في النمو اللغوي للطفل وتكوين مهارات االتصال لديه ،فاللعب يمتاز بالحرية والمرونة ،وهو
بديل للواقع ،ومختلف عن الحياة اليومية الحقيقية (العامري.)2008 ،
يتميز اللعب بالبساطة والجاذبية ،ويوصف أنه نو من أنوا الفن حيث أنه نتاج للخيال ،وأن
الدافع األساسي لممارسته هو االستمتا

بالحرية التي تتاح لممارسيه من خالل مواقف اللعب،

وكذلك لما تتيحه فرص اللعب لالبتكار واإلبدا وللهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال (الصافي
وعمور وأبو رياش وشريف.)2010 ،
وفي الفترة األخيرة أدرك العديد من التربويين والباحثين في المجال التربوي القيمة التربوية
الخاصة باللعب ,وعليه فقد بدأ االستعانة بها سواء كان ذلك في أشكال التعلم الرسمي أو في أشكال
التعلم غير الرسمي من أجل تكوين بيئات تعليمية فعالة ،ولكي تصبح األلعاب ذات مغزى حقيقي
في عملية التعلم ال بد من توظيف عدد من االستراتيجيات أو البرامج الفعالة القائمة على اللعب من
أجل تطوير وتقييم القيمة التعليمية الخاصة باأللعاب في البيئات التربوية المختلفة
).(Miller&Almon, 2009
مفهوم وتعريف اللعب:
لقد حدد الشعيبي ( )Ashiabi, 2007من خالل تعريفه للعب أربع خصائص أساسية للعب
وهي نشاط تطوعي ،يحتاج إلى دافعية داخلية ،المشاركة النشطة من جانب الطفل ،والشعور بمغزى
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وجوده فيما يقوم بعمله ).(Ashiabi, 2007
يعرف اللعب بأنه نشاط إرادي يؤدى في حدود زمان ومكان معينين ،حسب قواعد مقبولة
موافق عليها من قبل من يمارسها وتكون ملزمة ونهائية (في حد ذاتها) ،ويرافق ممارسة اللعب
شيء من التوتر والترقب والبهجة واليقين (الهولي والمسعد.)2008 ،
كما حدد فانج ( )Fung, 2009اللعب على أنه مجموعة من األنشطة والتي تتضمن العباً
واحداً أو أكثر من العب ،وهي ليست في كل األحيان أنماط من النشاط العشوائي ألن بعضها
يكون له العديد من األهداف ،كما يصاحبه العديد من القيود ،وفي محاولة إنجازه تظهر الكثير من
العقبات ،والتي بدورها تؤدي بالطفل إلى إكتساب المهارات الالزمة لتخطي مثل تلك العقبات التي
يقابلها أثناء اللعب.
كما تطرق جميتروفا وجميتروف ( )Gmitrova &Gmitrov, 2013إلى تعريف كل من
سالين وزيمرمان  Salen & Zimmermanعلى أن األلعاب هي نظام يشترك فيها الالعبين في
نو من الص ار المصطنع ،إال أن هذا الص ار ليس عشوائياً ولكنه محدداً بعدد من القواعد والتي
تسهم بدورها في الوصول إلى نتيجة قابلة للقياس الكمي ،والص ار هنا يستخدم بمعناه العام،
ويتضمن نوعان وهما المنافسة الفردية الخاصة بالفرد مع اللعبة ،والمنافسة الخاصة بالفرد مع باقي
الالعبين.
ومن المالحظ أن جميع التعريفات السابقة تركز على أن األلعاب نشاط حر يرتبط بالميول
والدوافع الداخلية وقد يكون موجهاً ومنظماً وفقاً لقوانين ،وعليه يمكن تعريف اللعب على أنه نشاط
موجه أو غير موجه كوسيلة الطفل في إدراك العالم المحيط ووسيلة الستكشاف ذاته وقدرته العقلية
والجسمية والوجدانية المتنامية ،ويمكن من خالل اللعب إكساب الطفل العديد من المهارات الحسية
والحركية واللغوية والمعرفية واالنفعالية واالجتماعية وحتى القدرات االبتكارية والمهارات القيادية،
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ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية للطفل.
مفهوم األلعاب التعليمية:
تعرفها و ازرة التربية الكويتية بأنها :أنشطة منظمة يمارسها المتعلمون باستعمال أدوات
ومستحدثات مختارة لتحقيق أهداف معينة ،بحيث تخضع ألنوا من التنظيم والضبط والتوجيه
وتؤدى بأساليب خاصة لتحقيق أهداف مقصودة ،وتقدم نماذج لحل كثير من المواقف تسهم في
عملية التعلم (العجيل.)2008 ،
وتعرف الحافي ( )2010األلعاب التعليمية على أنها تلك األلعاب التي تقوم على أساس
تربوي هادف ضمن قعوانين وأنظمعة واجراءات تنفيذ ،ووقت محدد ،وأهداف تتناسب مع الفئات
العمرية المختلفة ،ومجموععة معن األنشطة التي يطبقها الطفل الكتساب معارف ومهارات واتجاهات
مرغوب فيها.
وتجمع تعريفات األلعاب التعليمية على أنها :نشاط حر يرتبط بالميول والدوافع الداخلية وقد
يكون موجهاً ومنظماً وفقاً لقوانين ،وتتضمن أنشطة جسمية وعقلية واجتماعية ،ولذلك فهي تساعد
على نمو الطفل من جميع النواحي.
النظريات المفسرة للعب
يوجد عدد من النظريات في علم النفس تناولت اللعب واألنشطة المرتبطة به لدى األطفال
بالبحث والتفسير ،ومن تلك النظريات ذات الصلة الوثيقة بالموضو ما يلي:
نظرية التعلم اإلجتماعي أو التعلم بالنمذجة
قام بتطوير هذه النظرية العالمان باندو ار ووالترز ( ،)1976واللذان يريان أن معظم السلوك
اإلنساني متعلم باتبا نموذج أو مثال حي وواقعي ،وليس من خالل عمليات االشتراط الكالسيكي
أو االجرائي ،فبمالحظة اآلخرين تتطور فكرة عن كيفية تكون سلوك ما ،ومن وجهة نظرهما فمن
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التعلم المعرفي االجتماعي يعني أن المعلومات التي نحصل عليها من خالل مالحظة األشياء
وسلوك من هم حولنا تؤثر في طريقة تصرفنا ،وأن أكثر السلوكيات التي يتعلمها اإلنسان تتم من
خالل مالحظتها عند اآلخرين ،والتعلم بالمالحظة يحدث عفوياً في أغلب األحيان ،فالنمذجة إذن
عملية حتمية (محمد.)2011 ،
وينظر إلى التعلم االجتماعي على أنه اكتساب الفرد أو تعلمه الستجابات أو أنماط سلوكية
جديدة من خالل موقف أو إطار اجتماعي ،فالتعلم االجتماعي القائم على المالحظة يقوم على
عمليات من االنتباه القصدي بدقة والتي تكفي الستدخال المعلومات والرموز واالستجابات المراد
تعلمها في المجال المعرفي اإلدراكي (الدوجان.)2009 ،
وينتج عن التعلم حسب نظرية التعلم االجتماعي ثالثة أنوا من النواتج التعليمية :تعلم
استجابات وأنماط سلوكية جديدة من خالل مالحظة أداء اآلخرين ،والكف والتحرير من خالل
تجنب أداء السلوك المنهي عنه ،وأخي اًر التسهيل والذي يتناول السلوكيات التي يندر حدوثها أو
تواترها بسبب النسيان أو عدم االستخدام فيعمل على تواترها وظهورها عن طريق المالحظة
(اللصاصمة.)2011 ،
ويرى باندو ار أن التعلم بالمالحظة يتضمن أربع آليات رئيسية :التفاعلية التبادلية ،والعمليات
اإلبدالية ،والعمليات المعرفية ،وعمليات التنظيم الذاتي ،ويقصد بآلية التفاعلية التبادلية حدوث
السلوك اإلنساني داخل تفاعلية تبادلية ثالثية هي :السلوك والمتغيرات البيئية والعوامل الشخصية،
ويقصد بآلية العمليات اإلبدالية هو عدم ضرورة أن يتعرض الطفل لممارسة الخبرة كي يتعلم ،بل
يمكن اكتسابها على نحو بديلي (غير مباشر) من خالل مالحظة اآلخرين ،ويقصد بآلية العمليات
المعرفية حدوث التعلم بالمالحظة عندما يقوم الشخص المالحظ بتسجيل االستجابات وتخزينها على
نحو رمزي ثم يقوم باستخدامها كقرائن عندما يريد أداء هذه االستجابات على نحو ظاهري ،وهذا
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يشير إلى التأكيد على بعض العمليات المعرفية في تفسير عملية التعلم ،ويقصد بآلية عمليات
التنظيم الذاتي قيام الفرد بتنظيم األنماط السلوكية في ضوء النتائج المتوقعة منها ،فتوقع النتائج
المترتبة يحدد إمكانية تعلم السلوك من عدمه (الزغول .)2013 ،ويتطلب التعلم بالمالحظة
والمحاكاة عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،وقد يكون هذا التفاعل مباش اًر أو غير مباشر،
ومن مصادر هذا التعلم االجتماعي ما يلي:
ذكر الزغول ( )2012أن الدوجان اعتبر أن التفاعل المباشر مع األشخاص الحقيقيين في
الحياة الواقعية :يمكن من خالله أن يتعلم الفرد العديد من الخبرات واألنماط السلوكية من خالل
التفاعل اليومي المباشر عن طريق مالحظة نماذج حية في البيئة .فعلى سبيل المثال ،نجد أن
األطفال يتعلمون الكثير من األنماط السلوكية من خالل محاكاة سلوك والديهم أو أفراد األسرة التي
يعيشون في ظلها ،كما أنهم يتمثلون خصائص جنسهم واألدوار االجتماعية والمهارات الحركية من
خالل التفاعل مع اآلخرين ،كما يتم كذلك تعلم اللغات واللهجات على نحو مباشر من خالل
التفاعل مع أفراد المجتمع الذي نعيش فيه.
التفاعل غير المباشر ويتمثل في وسائل اإلعالم المختلفة :يمكن من خالل وسائل اإلعالم
تعلم الكثير من األنماط السلوكية ،إذ أن مثل هذه الوسائل تعد أدوات إعالمية مؤثرة في السلوك.
ويصنف التعلم الذي يتم من خالل التلفزيون والسينما في إطار التمثيل من خالل الصور ،حيث أن
الصور هي أكثر قدرة على نقل حجم معلومات أكبر مقارنة باألشكال المعتمدة على الوصف
اللفظي (محمد.)2011 ،
مصادر أخرى غير مباشرة يمكن من خاللها تمثل بعض األنماط السلوكية :القصص
والروايات األدبية والدينية ،وكذلك من خالل تمثل الشخصيات األسطورية والتاريخية (اللصاصمة،
.)2011
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يمكن تفسير اللعب من نظرية التعلم االجتماعي أو التعلم بالنمذجة ،وذلك من خالل اعتماده
على محاكاة أنماط سلوكية جديدة واكتساب مهارات معرفية وانفعالية متعددة تساعد طفل الروضة
في التكيف مع بيئته الداخلية واالجتماعية ومواجهة التحديات والمخاطر الخارجية المحيطة به،
وكيفية قيادة المواقف االجتماعية المتنوعة من خبرة المحاكاة ،وتعلم استجابات وأنماط سلوكية
جديدة ،وتعتبر نظرية التعلم االجتماعي من نظريات التعلم الهامة التي سعت إلى تقديم فهم أفضل
وأعمق للسلوك اإلنساني بصورة عامة ،والتي يمكن توظيفها في التعلم من خالل اللعب (الزغول،
.)2013
النظرية السلوكية (اإلجرائية):
قدمت النظرية السلوكية عام  1912تفسيرات عدة عن اللعب في ضوء التعزيز والتدعيم
والتعلم بالمالحظة والتعميم والتكرار والتعلم من خالل المحاكاة والتقليد ،ومن مرتكزات تلك النظرية
أن سلعوك اإلنسان متعععلم ،وأن الفرد يتعلم السلوك السوي وغير السوي وهذا التعلم ناتج عن نشاط
معين يقوم به الفرد وأن هذا السلوك المتعلم يمكن تعديله من خالل التدعيم والتعزيز (الدوجان،
.)2009
وتفسر النظرية السلوكية اللعب بأنه وسيلة إلشبا حاجات الطفل ،وان كل سلوك أو استجابة
مثيعر ،فمذا كانت األمور سليمة يكون السلوك سوياً والعكس وعلى هذا األساس فمنه البد في
اإلرشاد التربوي وغيره من مجاالت اإلرشاد النفسي ضرورة بحث المثير واالستجابة وما يتخلل ذلك
من عوامل شخصية ،وجسمية ،وعقلية ،واجتماعية (الزغول.)2013 ،
تستخدم النظرية السلوكية الدافع شرط أساسي لكل تعلم فال تعلم دون دافع ،وكلما كان الدافع
قويا زادت فاعلية التعلم أي مثابرة المتعلم عليه واهتمامه به ،وخاصة الدوافع التي يكتسبها الطفل
ً
نتيجة لخبراته الي ومية أثناء تفاعله مع بيئته االجتماعية مع جماعة األقران أثناء اللعب مثل :احترام
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الذات ،المهارات االجتماعية ،والمهارات القيادية (الدوجان.)2009 ،
يمكن إكساب األطفال العديد من المهارات من خالل طرق ومبادئ المدرسة السلوكية من
خالل التعميم ،حيث أن الطفل ينز إلى تعميم إستجابته المتعلمة على إستجابات أخرى تشبه
االستجابة المتعلمة ،فحين تمتدح المعلمة سلوك الطفل نجده يميل إلى تكرار نفس السلوك ويمكن
تعميم هذه السلوكيات المرغوب فيها لبقية األطفال ،وعليه يمكن للطفل التعلم دون المشاركة ولكن
من خالل مالحظة ومراقبة األطفال اآلخرين أثناء اللعب (الزغول.)2013 ،
النظرية المعرفية
تؤكد نظرية النمو المعرفي والعقلي على أن اللعب هو االستراتيجية األولى واألكثر كفاءة
لتعليم الطفل وتنمية قدراته ،فاللعب يستثير حواس الطفل وينمي بدنه نمواً سليماً ،كما ينمي لغته
وعقله وذكاءه وتفكيره ،فعن طريق اللعب يمكن إعداد طفل الروضة إعداداً جيداً للحياة المستقبلية،
حيث يستطيع أثناء اللعب اكتشاف أشياء جديدة غير مألوفة من قبل ،وينمو لديه دافع حب
االستطال  ،ويتمكن من اكتساب المفاهيم المختلفة وكذلك تنمو قدراته اإلبداعية والقيادية إذا ما تم
توظيفها جيداً من خالل البرامج القائمة على اللعب والتي تهدف إلى تحقيق أهداف محددة من قبل
المعلم (الزغول.)2013 ،
من علماء مدرسة علم النفس المعرفية "جان بياجيه" الذي ارتبطت نظريته عن اللعب بتعريفه
للذكاء حيث يعرفه بأنه( :تنظيم الواقع على مستوى الفعل أو الفكر ال مجرد نسخه) ،ولكي تتم
عملية تكيف الطفل مع محيطه الطبيعي واالجتماعي والتي تتم بطريقة تدريجية ،ويؤكد بياجيه
أهمية تحقيق التوازن والتناسق بين العمليات العقلية والظروف المحيطة باإلنسان ،ويسلم بياجيه
بوجود عمليتين أساسيتين هما" :التمثل" والتالؤم ،حيث أن عملية التمثل هي التغيير من خصائص
الشيء حتى تتناسب مع الصورة الموجودة في الذهن حتى تصبح جزءاً من التكوين المعرفي لديه،
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أما التالؤم فهو التوافق وتغير المعاني الداخلية لتتماشى مع المثيرات الجديدة ،ويرجع النمو العقلي
إلى التبادل المستمر النشط لألدوار بين التمثل والمواءمة (الدوجان.)2009 ،
وينبغي في هذه المرحلة أن يتم تكييف الواقع لحاجات الطفل الخاصة به ،وينتهي اللعب في
صورته كتمثل خالص في نهاية مرحلة الذكاء التصوري وفتور نزعة التمركز حول الذات وصوالً
مظهر من مظاهر النمو العقلي ،حيث أنه يتسلسل مع
إلى ثبات المفاهيم ،ويعد جان بياجيه اللعب
اً
تطور العمليات العقلية لدى الطفل ،فاللعب لديه عبارة عن ابتهاج وظيفي ،إذ يبدأ الطفل مع نموه
في اختيار األلعاب التي تبهجه ،وذلك فهو يرفض أن تفرض عليه لعبة بعينها ،وهو يتابع بنفسه
كل جديد يجري حول اللعبة األولى في يديه ،وتتطور ألعابه تماشياً مع مراحل الذكاء التي يمر بها
(محمد.)2011 ،
وبحسب النظرية المعرفية فمن اللعب هو :النشاط الحركي الذي يعمل على النمو العقلي
للفرد ،فاللعب والنشاط الذي يقوم على الحركة والتمثيل الرمزي والتمثيل الخيالي والتصور الذهني
والرسم ،يعد عملية أساسية إلنماء العقل والذكاء عند األطفال (دوجان.)2009 ،
ويظهر اللعب بأشكال مختلفة ومتنوعة ،ونتائج غير ظاهرة للعيان وال يمكن حصرها ،ولكن
هناك اتفاق حول وجود دوافع داخلية للعب ،ووجود متعة للطفل أثناء اللعب ،واللعب وسيلة لتحرر
الطفل من أية قواعد أو قوانين تفرض عليه من الخارج ،ويختلف من طفل آلخر ،ويرى بياجيه أن
نمط اللعب في كل مرحلة عمرية أساس التطور المعرفي ووسيلة التعلم والتفاعل مع البيئة من
خالل أنماط اللعب المختلفة ،مثل اللعب الوظيفي ،اوللعب الرمزي ،واللعب وفقاً لقواعد ،وأخي اًر
البناء (محمد.)2011 ،
اللعب ّ
نظرية التحليل النفسي:
تشير نظرية التحليل النفسي إلى مجموعة من الفرضيات ،منها فرضية "فرويد" التي تؤكد
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على القوى البيولوجية التي تشكل مستقبل الكائن اإلنساني ومن بين هذه القوى الغريزة ،حيث يولد
الطفل مزوداً بمجموعة من الدوافع الغريزية الالشعورية التي تحرك السلوك وتوجهه .ويؤكد فرويد
على أهمية اللعب وعالقته بالنشاط الخيالي للطفل حيث يفترض أن السلوك اإلنساني يقرره مدى
السرور أو األلم الذي يرافقه أو يؤدي إليه ،وأن اإلنسان يميل إلى السعي وراء الخبرات الباعثة على
السرور واللذة والمتعة وتكرارها أما الخبرات المؤلمة فيحاول المرء تجنبها واالبتعاد عنها
(اللصاصمة.)2011 ،
ويمكن استخالص مبادئ اللعب التي تؤكد عليها نظرية التحليل النفسي فيما يلي (الدوجان،
:)2009
 .1الربط بين عملية اللعب والنشاط الخيالي واإليهامي للطفل.
 .2تعبير الطفل عن رغباته ومشاعره من خالل اللعب.
 .3يخفف اللعب من التوتر النفسي للطفل ويساعده في حل مشكالته.
 .4إمكانية بحث نفسية الطفل من خالل اللعب.
 .5هروب الطفل من خالل عملية اللعب من عالم الواقع إلى عالم الوهم والخيال الحر.
 .6اللعب أداة تواصل بين الطفل والمحيطين به.
كما يرى فرويد أن سلوك اللعب شأنه شأن أي سلوك آخر فقيمة السلوك وأهميته ترتبط
بمقدار اللذة والمتعة والسرور التي ترافقه أو تنجم عنه ،وقد استخدمت طريقة العالج باللعب أو
اللعب العالجي ،وهي طريقة فعالة للعالج النفسي بالنسبة لألطفال الذين يعانون من بعض
المخاوف والتوترات النفسية.
تناولت نظريات التعلم المختلفة أن اللعب يعمل على تكوين شخصية الطفل ،واشبا
حاجاته ،وبناء أبعاد العالقات االجتماعية واإلنسانية بشكل عام ،والضبط الذاتي من خالل اللعب
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الجمعي ،والتنظيم تمشياً مع الجماعة ،وتنسيق سلوكه مع األدوار المتبادلة فيها ،كما يعد اللعب
مدخالً أساسياً لنمو الطفل عقلياً ومعرفياً وانفعالياً واجتماعياً ،فهو يتعلم معرفة األشياء وتصنيفها
ومفاهيمها ويعمم فيما بينها على أساس لغوي ،وبهذا يؤدي اللعب دو اًر كبي اًر في النمو اللغوي للطفل
وتكوين مهارات االتصال لديه ،فاللعب يمتاز بالحرية والمرونة ،وهو بديل للواقع ،ومختلف عن
الحياة اليومية الحقيقية ،والذي يمكن توظيفه في بيئات تعليمية مناسبة لتعلم واكساب الطفل
المهارات المختلفة مثل :المهارات االجتماعية ،المهارات الحياتية والمهارات القيادية ،وأقرب
النظريات إلى البحث الحالي هي نظرية التعلم االجتماعي.
مراحل نمو وتطور اللعب
تعد األلعاب التعليمية ظاهرة إنسانية قديمة ،أوالها العلماء والفالسفة والتربويون الكثير من
االهتمام من حيث توظيفها في العملية التعليمية وتطويرها مستغلين بذلك الميل الطبيعي للطفل نحو
اللعب في عمليات التعلم ،ومع تطور الحياة والعلم اإلنسان تطورت األلعاب التعليمية وتغيرت
بشكل مثير ،وتطورت أيضاً األدوات المستخدمة فيها؛ فبعد أن كانت األدوات مقتصرة على األلعاب
التقليدية الملموسة وما يتوفر في الطبيعة من مواد فقط ،دخلت أدوات جديدة إلى عالم األلعاب
التعليمية تهدف إلى تعلم واكساب األطفال المهارات التعليمية والحياتية المختلفة (العامري،
.)2008
وترجع أهمية األلعاب في عملية التعلم من حيث كونها تساعد على زيادة درجات التفاعلية،
وتوفير نو من التغذية الراجعة على مستويات األداء ،وتزيد من درجات الدافعية الخاصة بالطالب،
وتساعد على الشعور الدائم بالتحدي فالمهمة ليست سهلة لدرجة أنها تشعر الطالب بالملل ،كما
أنها ليست صعبة لتشعر الطالب باإلحباط ،لها أهداف محددة واجراءات ينبغي السير عليها من
أجل تحقيقها ،تساعد على توفير أدوات مناسبة إلنجاز المهمة ).(Pivec &Kearney, 2007
32

كما تطور األمر لتصميم ألعاب تعليمية وتربوية تمزج التعلم بالترفيه لتجذب اهتمام الطالب
وتثير فكرة ،وتشعره بالمتعة ،وتتم تبعاً لمجموعة من اإلجراءات المحددة ،وفقاً لقواعد وقوانين اللعبة،
لتحقيق أهداف تعليمية ،ويكون دور المعلم أثناء اللعب اإلشراف والتوجيه واإلرشاد (الحافي،
.)2010
مظاهر نمو الطفل أثناء اللعب:
إن تأثير أنشطة اللعب في نمو األطفال يأتي من خالل الفرص والظروف المواتية التي تمنح
أثناء اللعب ،والتي تظهر في نمو األطفال جسمياً وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً ،ويكن إيجاز ذلك بما
يأتي:
 .1النمو الجسمي:
يسهم اللعب في تنمية عضالت الطفل وصقلها بأكثر من طريقة وأسلوب ،فبقذف الكرة ينمي
العضالت ،ووضع األشياء فوق بعضها يدرب الربط بين اليد والعين (االتساق الحس – حركي)،
فاختيار األلعاب التي تتطلب من الطفل النظر إلى األشياء المختلفة وتلمسها وشم رائحتها وسما
صوتها وتذوق مكوناتها ،تنمي جوانب الحس المختلفة لدى الطفل أثناء اللعب (الحافي.)2010 ،
 .2النمو العقلي:
يعمل اللعب على تنمية أهم المفاهيم لدى الطفل ،فمن خالل أنشطة اللعب يتعلم الطفل
معنى بعض المفاهيم مثل أعلى وأسفل ،وجاف ولين .وكبير وصغير (سالمة ،)2007 ،و تسهم
خبرات اللعب في إنماء معارف الطفل عند بناء األشياء وترتيبها في مجموعات ،فيتعلم كيف
يصنف االشياء ويجنسها ،ثم يدرك الوظيفة التي تؤديها ،ويعمل على الربط بين الشيء ووظيفته
(مردان ،)2014 ،و يعتبر جان بياجيه اللعب مظه ار من مظاهر النمو العقلي ،حيث أنه يتسلسل
مع تطور العمليات العقلية لدى الطفل ،فاللعب لديه عبارة عن ابتهاج وظيفي ،إذ يبدأ الطفل مع
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نموه في اختيار األلعاب التي تبهجه ،ولذلك فهو يرفض أن تفرض عليه لعبة بعينها ،وهو يتابع
بنفسه كل جديد يجري حول اللعبة األولى في يديه ،وتتطور ألعابه تماشياً مع مراحل الذكاء التي
يمر بها (الهولي والمسعد.)2008 ،
3ـ النمو االنفعالي:
من أهم جوانب الصحة النفسية لألطفال ما تكنه مشاعرهم وأحاسيسهم نحو أنفسهم ،وان
أنشطة الطفل اإلبداعية تعمل على تكوين مفهوم الذات ،وينبغي أن ال يكون في هذه االنشطة قلقاً
ما بين ما هو صحيح وما هو خاطئ ،كي ال يواجه األطفال بتهديد الفشل فهم ناجحون دائماً
ومتقدمون (.)Miller &Almon, 2009
ويكتسب األطفال القدرة على رؤية أنفسهم باألداء البار  ،من خالل أنشطة اللعب اإلبداعية
وحتى عندما ال تؤدى بعض األشياء على نحو جيد ،فهي غير ذات قيمة ألنهم يقومون بها مرات
ومرات ،ومن ثم تؤدي بهم إحدى المحاوالت إلى التفوق واإلبدا  ،فهم يرون أنفسم أفرادًا ناجحين
أسوة بالكبار ،وهذا يعني نمو الصحة النفسية لديهم بشكل سليم (.)Fung, 2009
 .4النمو االجتماعي:
عندما يلعب األطفال معاً فانهم يتعلمون أن يتفاعلوا معاً ،كما أن تنمية القيم وتحقيق
األهداف تأخذ مجالها خالل لعب األطفال مع بعض ،إذ يأخذ النمو االجتماعي مكاناً واضحاً
عندما يتعلم األطفال كيف يقفون بالدور أو أن يأخذ القليل ويعطي الكثير .كما تنمو العالقات
االجتماعية بينهم من خالل التحدث إلى بعض عما يقومون به من أعمال ،فضالً عن أن رغبة
الطفل في أن يتميز على المجموعة يدفعه إلى صيغ اجتماعية مقبولة في سلوكه وعالقاته مع بقية
األطفال (سالمة.)2007 ،
يؤدي اللعب بطبيعته إلى نمو األطفال وتطورهم واكتسابهم مهارات أساسية تعمل على صقل
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شخصية الطفل وربط تجربة اللعب مع وظائف منها :التطور اللغوي ،والتطور العاطفي ،والقدرة
على استعمال األدوات ،وحل المشكالت ،والعمل المشترك والمهارات االجتماعية ،والنضج العقلي.
وظائف اللعب:
مما ال شك فيه أن التربية الحديثة تجعل من اللعب وسيلة لتنمية قدرات الطفل وتنمية الذكاء
والتفكير االبتكاري منذ السنوات األولى ،إذ تعمل على توفير اللعب المختلف في رياض األطفال،
وللعب وظائف مهمة منها:
 .1تهيئة فرصة فريدة للطفل للتحرر من الواقع المليء بااللتزامات والقيود واإلحباط والقواعد
واألوامر والنواهي .لكي يعيش أحداثاً كان يرغب في أن تحدث ولكنها لم تحدث أو يعدل من
أحداث وقعت له بشكل معين وكان يرغب في أن تحدث له بشكل آخر ،إنه فرصة للطفل كي
يتصرف بحرية دون التقيد بقوانين الواقع المادي واالجتماعي (الحافي.)2010 ،
 .2اللعب كنشاط حر يكسب الطفل المها ارت الحركية المتعددة و يمكن له إظهار مواهبه وقدراته
الكامنة فالنشاط الحر ال يحدث فقط على سبيل الترفيه وانما هو الفرصة المثلى التي يجد فيها
الطفل مجاالً ال يعوض لتحقيق أهداف النمو ذاتها واكتساب ما يعز اكتسابه في مجال الجد
(الهولي والمسعد.)2008 ،
 .3تمكين الطفل من اكتشاف القوانين األساسية للمادة والطبيعة (مردان.)2014 ،
 .4تهيئة الفرصة للطفل لكي يتخلص ولو مؤقتاً من الصراعات التي يعانيها وأن يتخفف من حدة
التوتر واإلحباط اللذين ينوء بهما (سالمة.)2007 ،
 .5اللعب يساعد على تعريف الخبرات التي تيسر النمو االجتماعي للطفل السلوك االجتماعي
للطفل (الحافي.)2010 ،
 .6مساعدة الطفل على إعادة ترتيب األحداث الحياتية بالشكل الذي يراه أو على األقل ال يضايقه
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وبهذا يتخلص من قلقه (.)Ashiabi, 2007
أهمية اللعب في حياة الطفل:
تكمن أهمية اللعب فعدة مجاالت تتمثل في:
 .1يعد اللعب هو وسيلة الطفل في إدراك العالم المحيط ووسيلة الستكشاف ذاته وقدرته المتنامية،
وأداة دافعة للنمو تتضمن أنشطة كافة العمليات العقلية ،ووسيلة للتحرر من التمركز حول
الذات ،ووسيلة تعلم فعالة تنمي كافة المهارات الحسية والحركية واالجتماعية واللغوية والمعرفية
واالنفعالية وحتى القدرات االبتكارية ،وهو كذلك ساحة لتفريغ االنفعاالت (سالمة.)2007 ،
 .2تعد حركة الطفل أثناء اللعب مظهر من مظاهر حيويته وصحته ،وأكثر ما تبتدئ هذه الحركة
في مرحلة الطفولة المبكرة التي يكون فيها اللعب طبيعة فطرية لدى الطفل لذا فمن قدرة الخالق
أن جعل طفولة البشرية أطول الطفوالت بين الكائنات الحية ،وقد جعل اللعب والحركة لدى
الطفل غريزة في نفسه ليساعد عضالت جسمه وأعصابه وكل جزء فيه على النمو ،أي بناء
جسم الطفل يكون أكثر نمواً في مرحلة الطفولة عن غيرها من مراحل عمر اإلنسان .ويمكن
مالحظة نمو جسم الطفل وادراكه معاً من حركاته أثناء اللعب التي تظهر العالقة بين إدراكه
الحسي ونشاطه الحركي (الهولي والمسعد.)2008 ،
 .3يعد اللعب مدخالً لبحث األطفال وتحليل شخصياتهم وتشخيص أسباب ما يعانون من مشكالت
انفعالية تصل إلى مستوى األمراض النفسية ويتخذ أطباء النفس من اللعب وسيلة عالج للكثير
من االضطرابات االنفعالية التي يعانيها األطفال ألن الطفل يكون أثناء اللعب على سجيته
فتنكشف رغباته وميوله واتجاهاته تلقائياً ويبدو سلوكه طبيعياً وبذلك يمكن تفسير ما يعاني من
مشكالت (العامري.)2008 ،
 .4يجد الطفل في اللعب فرصة للحركة والنشاط والتعبير عن النفس بما يحقق له المرح والسرور
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والسعادة واالستمتا (الحافي.)2010 ،
 .5يشبع اللعب حاجة أساسية للطفل الكتساب الخبرة ووسيلة الستنفاذ الطاقة الزائدة.
 .6ينفس عن التوتر الجسمي واالنفعالي عند الطفل.
 .7يجذب انتباه الطفل إلى التعلم ،فالتعلم باللعب يوفر للطفل جواً طليقاً يندفع فيه إلى العمل من
تلقاء نفسه (.)Ashiabi, 2007
 .8يتضمن تأثير مباشر في تكوين الشخصية المتزنة للطفل وتنميتها وهو الغرض األساسي للعب
المنظم ،إذ يساعد اللعب المنظم بقدر وافر في تقوية الجسم وتحسين الصحة العامة ،ويساهم
في المساعدة على النمو العقلي والخلقي واتاحة الفرصة للتعبير الجماعي (الهولي والمسعد،
.)2008
 .9يتميز بتأثيره في تنمية الشخصية االجتماعية ،فالشخصية االجتماعية المتزنة أساس العالقة
الطيبة مع الغير ،واللعب مع الجماعة يعتبر سر حياة الطفل (سالمة.)2007 ،
خصائص لعب الطفل:
يمكن تلخيص خصائص اللعب في مرحلة الطفولة كما يلي:
 .1تنمو قدرة الطفل على الحركة والقفز والتسلق (الحافي.)2010 ،
 .2تزداد قدرة الطفل على االستطال وينشط التخيل عنده (.)Miller&Almon, 2009
 .3يكون اللعب الرمزي في بداية هذه المرحلة من أكثر األلعاب شيوعاً ممثالً في اللعب بالدمى
(.)Fung, 2009
 .4تنشط ألعاب البناء والتراكيب عند الطفل ،فاللعب بالطين والصلصال ونحوها من األنماط
المحببة للطفل (الحافي.)2010 ،
 .5يميل اللعب تدريجياً في هذه المرحلة إلى الواقعية ،ويقل تدريجياً اللعب التمثيلي (سالمة،
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.)2007
 .6تبدأ مقومات اللعب االجتماعي الذي تحدده قوانين العالقة بين أفراد المجموعة أثناء اللعب
(الهولي والمسعد.)2008 ،
 .7يستمر اللعب التخيلي الذي يلعب فيه الخيال والتصور دو اًر بار اًز ولكنه يؤدي وظيفة
سيكولوجية إيجابية تتصل بالتعبير واإلبدا (.)Ashiabi, 2007
 .8تظهر األلعاب اإلجرائية أو الشعبية المألوفة كأعمال الحياكة والخياطة والصناعات اليدوية
والحرفية والرسم والدومينو والشطرنج وهذا يساعد في تكوين التفكير المنطقي (سالمة،
.)2007
 .9يوفر اللعب الهادف المخطط

لألطفال فرص النمو العقلي والوجداني والجسدي المنظم

فتساعده على تنمية مهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين واحترام الحقوق والواجبات وتنمي
الذات وتزيد من قدرة الطفل على تفهم حاجات اآلخرين واكتساب العادات االجتماعية
(العامري.)2008 ،
 .10يتكون لدى الطفل اتجاهات من نو االعتزاز واالنتماء إلى بعض الشلل واالنتماء إلى أبناء
جنسه (.)Gmitrova&Gmitrov, 2013
 .11تتأثر أنماط اللعب ومستوياته في هذه المرحلة بكثير من العوامل البيئية والوراثية والجنسية
والثقافية مع أن وقت اللعب في هذه المرحلة يقل نسبياً (.)Bulunuz, 2013
مظاهر اللعب:
يعد استخدام اللعب في التربية واستخدام تقنياته التعليمية جزءاً من تطوير التعليم وتحديثه،
بما يضمن إعداد إنسان المستقبل القادر على التكيف بنجاح مع المتغيرات المتالحقة نتيجة للثورة
المعرفية والمعلوماتية والتقدم العلمي والتقني المستمر ،وتهيئته لمواجهة مشكالت الحياة بكل يسر
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وسهولة ،وتعمل أنوا اللعب المختلفة على إثارة الطفل وابراز قدراته الفردية ،وقد تختلف الزوايا التي
يمكن النظر منها إلى أنوا اللعب ،فيمكن تقسيمها إما بحسب وظيفتها أو بحسب قواعدها أو
بحسب شروط اللعب فيها أو بحسب الظروف التي تجري فيها ،ومن هنا تختلف التسميات التي
تطلق على أنوا اللعب ،ويمكن تقسيم األلعاب حسب الوظيفة إلى األنوا التالية:
 .1اللعب البدني:
يعمل اللعب البدني على تحفيز واثارة فضول الطفل ويسمح له بمعرفة حواسه الخمس
(السمع ،الشم ،النظر ،اللمس ،التذوق) ،واستكشاف أعضاء جسمه ،واكتساب مهارات متنوعة
بواسطة تحريك أعضائه أو حركات جسمه (قفز ،ركض ،جر ،رمي ،التقاط ،)...وتنمية اإلدراك
البصري من خالل اكتشاف الفوارق أو العالقات بين األشياء ،ومساعدة الطفل على اكتساب القدرة
على التمييز ما بين األشكال واأللوان واألبعاد ،وعلى ترابط األفكار ،والمطابقة ،والتجميع ،وتمييز
التشابه ،والمساعدة على التعرف على مفاهيم المكان (شمال ،يمين ،فوق ،تحت ،)...وتنمية
المفردات اللغوية ،ومن نماذج ألعاب تمرين الحواس ألعاب األشكال ذات األلوان ،واأللعاب ذات
الملمس المختلف (أقمشة مختلفة ،)...واأللعاب ذات األصوات (خشخيشة ،دف ،آالت
موسيقية ،)...واألنشطة المتعلقة بالطعم (مالح ،حامض ،حلو ،مر ،)...واألنشطة المتعلقة بالرائحة
(الروائح الجميلة ،الروائح الكريهة ،روائح الطعام ،)...ومن نماذج ألعاب تنمية المهارة اليدوية
والحركية ،ألعاب التوازن والمرونة وتناسق العضالت وامتالك الثقة بالذات من خالل التوجه في
المكان ،ومن نماذج ألعاب تنمية اإلدراك البصري ألعاب البطاقات ولعبة الساللم والحية التي تشكل
تمريناً للذاكرة البصرية وللمنطق وللتركيز وللصبر والمثابرة (السلوم.)2009 ،
يطلق على اللعب الحس-حركي األلعاب التلقائية أو اللعب االستكشافي ،ويعتبر اللعب
الحسي الحركي الشكل األولي للعب ،ويتسم بالحرية والتلقائية أثناء النشاط ،وغياب القواعد المنظمة
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للعب ،وبأنه لعب انفرادي ،واستطالعي ،حيث يميل الطفل إلى اختبار مهاراته ويكرر محاوالت
اللعب إلى أن يصل حد المهارة واالتقان (مردان.)2014 ،
 .2اللعب التمثيلي:
يقوم هذا النو من اللعب على مبدأ تمثيل األدوار ،فمن خالله يتعلم األطفال تكييف
مشاعرهم من خالل تعبيرهم عن الغضب والحزن والقلق ،ويتيح لهم فرصة التفكير بصوت عال
حعول تجارب قد تكون إيجابية أو سلبية ،وترتكز إلى تعاون معقد بين الجسم والعقل ،فالطفل ال
يسعتعمل دماغه وصوته فقط ،بل يستعمل جسمه أثناء اللعب ،ويعرف تمثيل األدوار على أنه تمثيل
تلقائي يقوم به الطالب ،وتعتبر إحدى الطرق المهمة في تجسيد شخصيات من الواقع مما يدخل
السرور والمتعة لدى الطفل (المنير.)2011 ،
يعد تقمص الشخصيات ولعب األدوار من الوسائل التعليمية التي تستخدم لتحقيق األهداف
التعليمية واالنفعالية والمعرفية والنفس حركية ،وتتيح الفرصة للمتعلم أن يعايش المشاعر والعواطف
واألحاسيس للشخصية التي يتقمصها وعلى المعلم الذي يدير استخدام تمثيل األدوار أن يختار
المنهجية المناسبة لتمثيل األدوار (المنير.)2011 ،
تعتبر است ارتيجية تمثيل األدوار أحد أبرز االستراتيجيات التي تتمتع بعدد من المميزات التي
تعود بالنفع على كل من المعلم والمتعلم على حد سواء ،فعلى سبيل المثال نجد أنها تساعد على
زيادة اهتمام الطالب بالمادة الدراسية ،كما أن دمج األنشطة التجريبية في بيئات التعلم الصفية من
شأنه أن يساعد الطالب على تحسين مستويات الفهم واالستيعاب الخاص بالمادة الدراسية،
باإلضافة إلى أنها تساعد على زيادة مشاركة الطالب في أنشطة التعلم الصفية ومن ثم ال
يصبحون مشاركين سلبيين في عملية التعليم (.)Bulunuz, 2013
ويمكن تتبع تطور اللعب التمثيلي أو الدرامي عند األطفال في نمطين من األلعاب كما يلي:
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أ .اللعب اإليهامي ( :)Symbolic Playويظهر تقريباً في عمر السنتين حيث يصبح الطفل قاد ًار
على تمثيل شيء بواسطة شيء آخر ،ويستخدم الطفل قدرته على التظاهر من أجل استعادة
تصرفات الكبار في الحياة اليومية ،حيث يقلد أشخاصاً معينين ،أو حيوانات ،أو أفعال ،الخ،
ومع تقدم الطفل في العمر تصبح ألعابه الرمزية أكثر اقتراباً من الواقع؛ ففي البدء يلعب الطفل
بمفرده وبدون حاجة لوجود فعلي لألغراض ،ثم تدريجياً نراه يحتاج أن يلبس مثل الشخص الذي
يقلده حتى يصبح أكثر واقعية ،ومن هنا أهمية وجود أغراض لمساعدة الطفل على هذا النو من
اللعب ،على سبيل المثال الدمى واألدوات المنزلية والطبية وأدوات الزينة (صوالحة.)2008 ،
ب .اللعب الدرامي الواقعي ( :)Real Playيتجلى هذا النو من اللعب في تقمص الطفل
لشخصيات الكبار مقلداً سلوكهم وأساليبهم الحياتية التي يراها الطفل وينفعل بها ،ويعتمد اللعب
الدرامي الواقعي بالدرجة األولى على خيال الطفل الواسع ومقدرته اإلبداعية ويطلق عليها
األلعاب اإلبداعية (الظهراني.)2012 ،
وظائف اللعب التمثيلي (المحاكاة):
يعني باللعب التمثيلي المحاكاة بالدرجة األولى في تمثيل األدوار واعادة تمثيل الوقائع ،وهو
يتعلق بتكرار أي شيء يستحق الذكر أو يكون له معنى ،ويكون مؤث اًر للغاية ،أو يمثل قاعدة يمكن
مالحظتها في معظم أنشطة اللعب الظاهرة عند األطفال ،وتشير المحاكاة إلى خمسة أنوا مختلفة
من أنماط السلوك:
أ .اإلعادة الالإرادية لحركة تم التدريب عليها جيداً وشوهدت عند آخر (سالمة.)2007 ،
ب .إثارة غير إرادية لمشاعر ال تتالءم إال مع الخبرة المألوفة لشخص آخر أو انتقال اإلثارة أو
توصيلها من أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض (العامري.)2008 ،
ج .التيسير االجتماعي الذي يجعل سلوك عضو الجماعة ينطلق من عقاله ،أو يكون مهيئا
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لظهور سلوك مشابه عند اآلخرين من أعضاء الجماعة (.)Fung, 2009
د .التعلم القائم على المالحظة وهو أسلوب تعلم الشيء الجديد بمراقبة شخص آخر يقوم به
(الحافي.)2010 ،
ه .تمثيل األدوار واعادة تمثيل الواقع إذ يكون االهتمام بمعادة أنماط من األفعال التي شوهدت أو
سمع عنها (مردان.)2014 ،
يؤدي لعب المحاكاة إلى تطور السلوكيات االجتماعية ويكون أكثر نفعاً حين يستعمل في
تخزين االنطباعات وتمثيلها ،أو في تخفيف حدة القلق أو أن يكون أكثر نفعاً لجماعته في تنقية
أحكامها وعقائدها ،كما وجد أن األطفال الذين ينقصهم اعتبارات الذات ،أو الذين يعتمدون على
غيرهم اعتماداً كلياً ،أو األقل مقدرة ،يقومون بالمحاكاة أكثر من الذين يتمتعون بالثقة بأنفسهم
(.)Bulunuz, 2013
أهمية لعب األدوار في مرحلة رياض األطفال:
تظهر أهمية لعب األدوار في مجال تنمية المهارات اللغوية ،وتزويد األطفال بالخبرات
االجتماعية والعملية وغيرها ،وفيما يلي عرض ألهمها:
تنمية المهارات اللغوية:
هناك اهتمام بتنمية االستعداد لتعليم القراءة والكتابة في سن مبكرة ،وذلك من خالل اإلس ار
في تعليم القراءة والكتابة وتنمية االستعداد لها في السنوات األولى من العمر من خالل تزويد الطفل
بالخبرات التي تصقل نظرته نحو االستعداد لتعلمها ،ويعتبر اللعب التمثيلي مهماً في عملية تطوير
التعليم األولى الكتساب اللغة ،حيث أن األطفال يمارسون ويستخدمون اللغة ويطورونها أثناء اللعب
وبشكل متكرر ) ،(Miller &Almon, 2009ومن أهم فوائد لعب األدوار في تنمية الخبرات
اللغوية لدى طفل الروضة زيادة عدد الكلمات المستخدمة بصورة عامة ،زيادة التفاعل االجتماعي
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بين األطفال ،زيادة السلوك الودي بين األطفال ،نمو القدرة على تحديد األلوان واألشكال واألحجام
واألرقام ،و تطور اللغة الوظيفية أي االستخدام الوظيفي للغة (مردان ،)2014 ،وبما أن أطفال
الروضة لديهم رغبة كبيرة لسما الحكايات والقصص ،فيمكن االستفادة من اللعب التمثيلي الدرامي
في تطوير النمو اللغوي لدى الطفل ،وذلك من خالل تمثيل أدوار شخصيات القصة بشكل متكرر.
تنمية الخبرات االجتماعية:
تسهم العديد من العوامل في تشكيل وتعزيز السلوك االجتماعي لدى طفل الروضة ،ويشغل
اللعب التمثيلي الذي يتصف بالصبغة االجتماعية الجانب األكثر أهمية في تطوير النمو االجتماعي
للطفل ،وغرس عادات وتقاليد وقيم ومفاهيم المجتمع من خالل اللعب وتعريف الطفل بذاته
(الحافي.)2010 ،
تمثل العالقات األولى مع األقران عامالً مهماً في تحديد المواقف االجتماعية الشخصية
للطفل.
تنمية الخبرات العملية:
يعد اللعب التمثيلي عامالً مهماً في نمو الطفل ،ويعد اللعب الجسر الذي ينتقل فيه التفكير
من التفكير المادي إلى التفكير المجرد ،ومن الجانب االجتماعي في اللعب ،ومن ثم إلى اللعب
والقواعد المنظمة له ،ويرجع تطور اللعب التمثيلي إلى تطور القدرات االبداعية ونمو الذكاء
والمهارات االجتماعية ،إضافة إلى وجود تناسب طردي بين اللعب التمثيلي وزيادة القدرة على
التفكير المجرد والقدرة على التعميم ،إذ أنه كلما ازداد لعب األدوار تطو اًر نوعياً من حيث تطور
الموضوعات وتعقدها ،تطورت قدرة األطفال على التعميم والتجريد ).(Fung, 2009
 .3اللعب الفني التعبيري:
تتمثل األلعاب الفنية في النشاطات التعبيرية الفنية التي تنبع من الوجدان والتذوق الجمالي
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واالحساس الفني ،حيث يمارس الطفل أنشطة فنية مختلفة مثل الرسم والتلوين ،والتلصيق ،والغناء
والموسيقى ،حيث تفسح المجال للطفل فرصة التعبير عن مشاعره بحرية وابدا دون قيود (مردان،
 ،)2014ويساهم هذا النو من األلعاب في إطالق طاقات الطفل وفي تدعيم قدراته الشفهية
والسردية (العامري.)2008 ،
 .4اللعب التركيبي البنائي أو التشكيلي:
ينمو اللعب التركيبي مع مراحل نمو الطفل المختلفة ،فهو في البداية يقوم بعملية التركيب أو
وضع األشياء بجوار بعضها ،واذا ما شكلت هذه األشياء نموذجاً مألوفاً فمنه يشعر بالسعادة
والبهجة ،وفي المراحل المتقدمة يقوم باستعمال المواد بطريقة محددة ومعينة ومالئمة في البناء،
ويتطور حتى يصبح أكثر جماعية وتنوعاً وتعقيداً (.)Gmitrova&Gmitrov, 2009
تظهر أهمية اللعب التركيبي أو التشكيلي في تنمية المهارات الحركية والعضلية من خالل
استنباط أشكال جديدة من اللعب ،واشعار الطفل بالبهجة ،وتنمية التذوق الجمالي وتقدير الفن،
وتنمية مفاهيم الحجم والشكل والنظام والعدد ،وزيادة الثقة بالنفس من خالل إحساس الطفل بالكفاءة
في معالجة المواد (السلوم.)2009 ،
 .5اللعب االجتماعي:
يتم اللعب االجتماعي وفقاً لقواعد وقوانين منظمة له ،وعلى الطفل أن يلتزم بسلوك اللعب
وقواعده ،واالنصيا للقوانين والتحكيم بأعماله وردوده ،وهو في تفاعله مع الالعبين اآلخرين يسلك
ثالث طرق هي طريقة الحوار اللفظي بتبادل الكلمات والخجل والعبارات للتعبير عما يريد وما يحس
ويشعر ،أو طريقة الحوار الجسدي باستعمال اإلشارات وتعبي ارت الوجه أو اإلمساك بالمنافس ،أو
محاورته بقدميه أو يديه أو غير ذلك ،أو عن طريق الحوار العقلي وذلك بالتخطيط لتنفيذ أهدافه
والحيلولة بين تحقيق المنافس ألهدافه ،وفي كل من الطرق الثالث قد يغضب أو يثور ويجامل أو
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يخاد أو يتجاهل اآلخرين ،ويكون الص ار أبرز سمات اللعب االجتماعي (.)Bulunuz, 2013
وغالباً ما يتضمن اللعب الجماعي لعب األدوار (المحاكاة) ،وفيها يتصرف األطفال وكأنهم
في مجريات الحياة الواقعية مع شيء من اإلضافات التي تجود بها مخيلتهم ،محاولين تحقيق
أهداف معينة ضمن قواعد وقوانين محددة ،ويمكن تلخيص فوائد اللعب الجماعي في انصيا الطفل
للقوانين والعمل حسب اإلرشادات ،تعلم الصبر وانتظار الدور ،نمو العضالت الدقيقة ،واكتساب قيم
اجتماعية مثل المشاركة واالحترام ،النمو اللغوي وتطور أسلوب التحاور ،ونمو مهارات الطفل الفنية
في االستجابة للمؤثرات.
يتطور اللعب الجماعي نحو االرتقاء مع التقدم في السن ،حيث يعقب اللعب االنفرادي لعب
المحاذاة "الموازي" ثم لعب المشاركة وأخي اًر اللعب التعاوني ،ويتماشى تطور اللعب الجماعي عند
الطفل وفق نمو سلوكه االجتماعي (.)Miller &Almon, 2009
المحور الثالث :القيادة
ترتفع األمم وترتقي بهمة وطموح وعزيمة قاداتها فهم على رأس الهرم في كل مجال ،هم
نبراس العلم والتقدم والتطور ،فضلهم هللا تعالى عمن سواهم لقدرتهم على مواجهة األزمات ومهاراتهم
في العبور بسفينتهم إلى بر األمان والمضي قدماً نحو تحقيق اإلنجازات المتتالية ،بهدف تحقيق
النمو والتطور لفرد واألسرة والمجتمع في جميع المجاالت (مرسي.)2008 ،
تعزى القيادة إلى ذلك "النشاط الخاص بالقدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيه جهودهم نحو
أهداف محددة" ،وهذا يعني أنها ترتبط أكثر بالتأثير في األفراد ودفعهم نحو تحقيق األهداف
المشتركة (عادل.)2007 ،
تم تناول موضو القيادة منذ القدم واستمرت الدراسات واألبحاث حولها حتى يومنا هذا،
وكانت مشكلة القيادة من بين المواضيع التي شكلت جزء من اهتمامات اإلنسان حتى أصبحت ذات
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بعد بالغ األهمية في وقتنا الحاضر ،خاصة في ظل التقدم العلمي الهائل واالنفجار المعرفي
والتطور في مختلف مجاالت الحياة ،والتغير في المفاهيم والقيم وتعدد الحاجات وتغير الرغبات
والميول (العزب.)2015 ،
وتسهم األسرة بدور كبير في صناعة الشخصية القيادية للطفل ،ففي البداية هناك أطفال لهم
شخصية قيادية بالفط ِرة ،فمعرفة الشخصية القيادية أوالً يتم تحديدها من خالل سرعة البديهة ،وحب
المبادرة ،ومساعدة اآلخرين ،والقدرة على اتخاذ القرار ،والقدرة على إدارة الضغوط واألزمات
والتصرف ،واتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة ،فكلها مهارات قيادية تدل على أن هذا
قائدا بالفطرة ،والبقية التي ليس لديها هذه الناحية الفطرية يكتسبون
الشخص مؤهَّل لكي يصير ً
القيادة من خالل التدريب المحدد والبرامج المعينة التي يخضعون لها ،وهم لديهم استعداد للقيادة
(برغوث.)2015 ،
أي مواهب قيادية فطرية ،فمنه يمكن تنميته واكسابه تلك المهارة
إذا كان الطفل ال يمتلك َّ
مهام بسيطة تناسب عمر الطفل
القيادية من خالل تعليمه تحمل المسؤولية ،في المنزل من خالل ُّ
أو الطفلة ،وتربي عنده شعور حب اإلنجاز ،وخاصة إذا أنجز المهمة وأعطيناه تعبيرات إيجابية أو
فتحمل المسؤولية هي بداية تكوين الشخصية القيادية عند
تحفيزية ،فمن هذا يوّلد لديه ثقة بالنفس،
ُّ
الطفل (إمام.)2009 ،
تعريف القيادة
بالرغم من أهمية القيادة إال أنه ال يزال هناك غموض حول الطبيعة الخاصة بذلك التعريف
ولعل السبب في ذلك إنما يعود إلى كثرة التعريفات ،وتعدد وجهات النظر التي تناولت ذلك
المصطلح.
عرف  Barnard Bassالقيادة على أنها عملية تفاعل بين فردين أو أكثر داخل
وقد ّ
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الجماعة والتي تتضمن هيكلة أو إعادة هيكلة للموقف ،والمعتقدات ،والتوقعات الخاصة باألفراد،
وهنا نجد أن  Barnardقد أكد على أنه يمكن النظر إلى القادة على أنهم وكالء للتغيير ،أو أولئك
األشخاص الذين تساعد أفعالهم في التأثير على اآلخرين ،وعليه ووفقاً لهذا التعريف فمنه يمكن
القول بأن القيادة تحدث عندما يقوم فرد بتعديل أو تطوير الدافعية ،أو الكفايات الخاصة بأفراد
الجماعة ).(Ver, 2009
وتعرف القيادة بأنها" :مجموعة سلوكيات أو تصرفات معينة توافر في شخص ما ويقصد من
ورائها حث األفراد على التعاون من أجل تحقيق األهداف المعينة للعمل ومن هنا تصبح وظيفة
القيادة وسيلة لتحقيق األهداف التطبيقية ،أو باختصار هي عملية التأثير في نشاط مجموعة منظمة
تجاه تحقيق هدف معين ،والقائد هو الذي يتمتع بسلطة أكبر من اآلخرين كما أنه الشخص المهم
والمسيطر وذو التأثير على أفراد الجماعة (الخطيب.)2011 ،
نظريات القيادة:
ساهمت نظريات القيادة في تطور الفكر القيادي ،كما حاولت تحديد أهداف القيادة
وخصائص القائد الناجح واألعمال التي يجب عليه القيام بها ،فقد بدأت مساهمات المفكرين والكتاب
في نظريات القيادة مع بداية ظهور الفكر اإلداري وتعقد العملية اإلدارية ولذلك تعددت النظريات
والنماذج التي توصل إليها العلماء حول نظريات القيادة وفيما يلي عرض لبعض تلك النظريات.
النظرية الموقفية:
يتقاسم علماء النفس واالجتما

هذه النظرية التي تقوم على أساس أن القائد هو وليد

الموقف ،وأن المواقف هي التي تبرز القيادات وتكشف عن إمكانياتهم الحقيقية في القيادة وليست
السمات التي يتمتعون بها؛ فالقيادة في نظرها وليدة الموقف وترى تصرف القادة في مواقف اللعب
المختلفة أهم بكثير من مسألة سماتهم وخصائصهم الشخصية (العزب.)2015 ،
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ترجع أهمية هذه النظرية إلى كونها أول نظرية حاولت الجمع بين سمات القائد والمتغيرات
الموقفية التي تمر به ،حيث قامت بتقسيم القادة إلى مجموعتين ،مجموعة يتم تحفيزها من خالل
العالقات مع اآلقران وأعضاء األسرة ،ومجموعة يتم تحفيزها من خالل المهام التي يتم توظيفها في
برامج قائمة على اللعب لتنمية وتطوير المهارات القيادية عند الطفل ،كما قسمت النظرية المواقف
التي يمكن أن تمر بالقائد إلى ثالث متغيرات أساسية ثنائية التفر  ،وهي :العالقات بين القائد
والمقود ،وطريقة أداء المهمة التي يقوم بها التابع ،ومركز القوة الخاص بالقائد (Vroom&Jago,
).2007
نظرية السمات:
وتعد هذه النظرية أولى المحاوالت التي ظهرت في إطار المدخل الفردي لتفسير ظاهرة
القيادة ،والكشف عن السمات المشتركة للقادة الناجحين ،حيث تقوم هذه النظرية على أساس أن
فاعلية القيادة تتوقف على توفر سمات معينة تمتاز بها شخصية القائد عن غيره ،ويمكن إذا ما
توافرت في شخص ما أن تجعل منه قائداً ناجحاً؛ وعلى ضوء ذلك ظهرت دراسات للكشف عن
مجموعة من السمات المشتركة للقائد ،من أهمها القدرة القيادية ،ومهارة االنجاز ،وتحمل المسؤولية،
وروح المشاركة ،والمكانة االجتماعية ،والقدرة على تفهم الموقف (الخطيب .)2011 ،وقد تركزت
معظم نتائجها على أربع سمات أساسية تتصل بمقومات القيادة الناجحة وهي :الذكاء الذي يمكن
القائد من فهم كل ما يحيط به ويعطيه القدرة على إيصال أفكاره للتابعين والتأثير فيهم ،والنضج
االجتماعي الذي يمكن القائد من تحمل ومواجهة كافة الظروف دون الشعور باإلحباط أو اإلخفاق
وتتميز مشاعره نحو اآلخرين بميجابية ،ومتابعة األهداف حتى يتم تحقيقها وغالباً ما يستجيبون
للدوافع الداخلية أكثر من استجاباتهم للحوافز الخارجية ،وأخي اًر اتجاهاتهم اإليجابية نحو العالقات
اإلنسانية ألنهم يدركون أن نجاحهم من خالل مساعدة اآلخرين ألدائهم وتوجيهاتهم (إمام.)2009 ،
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النظرية السلوكية:
يختلف مدخل النظرية السلوكية عن مدخل نظرية السمات من حيث تأكيدها على إمكانية
تعلم السلوك ،بمعنى أن األفراد الذين يدربون على بعض السلوكيات القيادية المناسبة لموقف معين
ال يعني بالضرورة مالءمتها للمواقف األخرى ،وانطلقت هذه النظرية من أهمية السلوك البشري في
مجال القيادة وهي أن الفرد يحقق ذاته من خالل تفاعله مع اآلخرين في العمل وأن استجابة التابع
لقائده تتحقق من خالل اإلشبا

المتوازن لحاجاته الذاتية واالنفعالية واالجتماعية (السبيعي،

.)2011
نظرية القيادة التبادلية:
تقوم على مبدأ التبادل بين القائد والمرؤوسين ،ويكون التبادل على أساس توضيح المطلوب
من المرؤوسين والتععاطف معهم ،والقيادة التبادلية تعني أن القائد يبحث عن االستفادة من إمكانيعات
التابعين بطريقعة تبادليعة ،فهو يعمل على تلبية احتياجاتهم مقابل إلزامهم بعمل كل ما يطلبه منهم
من أعمال ،ومن مسلمات هذه النظرية تحفيز التابعين عن طريق الثواب والعقاب واسناد المهام إلى
القادرين على تنفيذها من التابعين ،وال بد من التفرقة في معاملة الماهرين من األتبا من غير
الماهرين حتى ال يتم إطفاء حماساتهم وطموحاتهم (الخطيب.)2011 ،
نظرية القائد الخادم:
تناقش هذه النظرية طبيعة الشعور المعالزم للفرد بأن يقوم على خدمة اآلخرين ألن طبيعته
تدفعه لتقديم هذه الخدمات ،حيث أن القائد الخادم ال يتتبع األخطاء ولكن يسأل ليطمعئن على سير
العمل ،ولكي يكون القائد خادماً لجماعته والتابعين له يجب أن تتوفر فيه بعض الصفات مثل:
اإلصغاء ،والتعاطف ،والقدرة على مساعدة اآلخرين ،واإلقنا  ،وتقوم هذه النظرية على بعض
المسلمات منها :القائد لديه مسئوليات تجاه التابعين ،القائد مسئول تجاه المجتمع ،وأن األفراد الذين
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يرغبون في مساعدة اآلخرين لهم األفضلية في القيادة (برغوث.)2015 ،
النظرية الكارزماتية:
تؤكد هذه النظرية قدرة القائد على كسب ثقة التابعين له بسلطة الشخصية والجاذبية وليس
بسلطة المركز ،وقد حددت النظرية صفات القائد وقدرته على التأثير عبر الشخصية تحت ثالث
فئات وهي :الصفات الشخصية والسلوك والمؤثرات الموقفية ،وكمثال للشخصية الكارزماتية شخصية
غاندي الذي استطا

التأثير في أمة وهو ليس غنياً وال يملك سلطة موروثة ،ولقيادة السلوك

الكارزماتي ينبغي على القائد أن يمتلك رؤية مستقبلية عالية ،ويتحمل درجة عالية من المخاطر
لتحقيق هذه الرؤية ،ويستخدم لتحقيقه استراتيجيات غير تقليدية ،ومن مسلمات هذه النظرية هى أن
الجاذبية ضرورية لتكوين التابعين ،واإليمان بالذات حاجة أساسية للقادة ،ويتبع الناس األشخاص
الذين يعجبون بهم (العزب.)2015 ،
النظرية التحويلية:
تهتم القيادة التحويلية بعملية كيف أن القادة لديهم المقدرة على إلهام األتبا بمنجاز مهام
عظيمة ،وتؤكد هذه النظرية أن القادة يحتاجون إلى أن يفهموا وأن يتكيفوا مع حاجات األتبا
ودوافعهم ،ويعرف القادة التحويليون من خالل الدور الذي يلعبونه باعتبارهم دعاة للتغيير (السبيعي،
.)2011
تربية الطفل القيادي
ينبغي مراقبة الطفل المحب للسيطرة والذي لديه ميل إلصدار األوامر والتعليمات ،وجريء،
ويجيد التعبير عن نفسه ،ومواجهة المواقف الصعبة دون تردد أو خجل ،وقادر على تحمل
المسؤولية ،فتلك عالمات على امتالك شخصية قيادية تتميز بالثقة بالنفس والقدرة على تحمل
المسؤولية والتعامل بديمقراطية وبالتفوق العلمي والخلقي واالجتماعي والشجاعة ،إن هذه السمات
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التي ربما ورثها من أحد الوالدين أو من البيئة المحيطة قد تجعل منه إنساناً ناجحاً قاد اًر على تحمل
المسؤولية ،وأبرز ما قد يعيب الشخصية القيادية حب التسلط ،وللتخلص من هذا العيب يمكن عمل
برنامج التدريب من خالل ما يسمى بلعبة الدور كأن يلعب الطفل المحب للزعامة دور القائد
المستبد وكل من يتبعونه ال يرضون عنه ويكرهونه لكي يعرف ماذا يحدث إذا استمر بهذا السلوك
حتي يغير بنفسه من سلوكياته ،وعلى الجانب اآلخر يلعب دور القائد العادل والمتفاهم وكيف يكون
هذا الشخص محبوباً (كورتوا.)2011 ،
وأهم نصيحة للوالدين هي عدم استخدام القسوة والديكتاتورية أو اإلهمال والرفض للطفل ذي
الشخصية القيادية ألن ذلك يؤدي به إلى شخصية عدوانية تميل إل اإليذاء ،واألفضل هو العمل
على تنمية الناحية القيادية في الطفل مع نز األنانية منها واال تحول إلى شخصية ديكتاتورية ،وهذه
معادلة صعبة يجب على األهل تحقيقها بمنتهى الحذر من خالل تدريبه على المشاركة في حوار
مع أفراد األسرة أو األصدقاء ومع الحرص على توجيهه ألهمية احترام آراء الغير وتقديرها (محمد،
.)2012
كيف يرى األطفال القائد:
قد يظن البعض أن األطفال في هذا السن الصغير ال يدركون معنى القيادة أو ماهية القائد،
فقد استطا السبيعي في دراسته ( ،)2011والذي تناول فيها موضو القيادة عند األطفال ،أن يحدد
معنى القائد والقيادة من وجهة نظر األطفال حيث ذكر أن األطفال يستطيعون تعريف القائد
ويركزون على صفات السيطرة والتأثير ،من أهم النصائح التي يودون تقديمها للقائد هو التخفيف من
السيطرة ،واالستما أكثر ،واالنتباه أكثر لحاجات األتبا  ،و اللطف ،واحترام اآلخرين ،و التعامل
بخلق ،ويتخيل األطفال القادة بأن شكلهم مختلف ويصعب الوصول إليهم ،و أيضاً يجمع األطفال
على ضرورة القيادة وأن كارثة ستحل إذا لم يكن هناك قائد ،ويرون أن دور القائد األساسي حل
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المشاكل ،ويعتبر معظم األطفال أنفسهم قادة أو سيصبحوا قادة ،في المقابل يندر أن يتحدث أولياء
األمور أو المدرسة عن القيادة مع األطفال أو يشجعوا عليها ،ويستطيع األطفال وصف عوائق
القيادة أكثر من وصف العوامل المساعدة عليها ،ويؤمن معظم األطفال أن القيادة يمكن تعلمها
(السبيعي.)2011 ،
صفات الطفل القائد
التحكم في اآلخرين والتعالي عليهم ،أو األنانية في إبراز
يظن الطفل أن القيادة تعني
ّ
قد ّ
الذات أو فرض الرأي والفكر متأثّ اًر بنماذج سلبية من القادة ،ويأتي دور الروضة واألسرة في التأكيد
على أن القيادة الصحيحة هي عكس التجبر والعنجهية واإلستبداد ،وأنها مبنية على احترام الذات
وتحمل المسؤولية ،والقدرة على إدارة األمور والنجاح في الحياة والتأثير
واآلخرين والثقة بالنفس
ّ
اإليجابي في اآلخرين.
ويرى ج .كورتوا ( )2011عدد من السمات والمهارات التي ينبغي على القائد التحلي بها
ومنها :الهدوء وضبط النفس ،واإليمان بالمهمة ،والشعور بالسلطة ،والبداهة والمبادرة وأخذ القرار،
واالنضباط ،الفعالية ،التواضع ،والواقعية ،والدماثة والعطف ،وطيبة القلب ،والحزم ،والعدل ،واحترام
مشاعر اآلخرين ،واعطاء المثل ،والمعرفة ،والتنبؤ ،وينطوي تحت مظلة المهارات القيادية العديد من
المهارات العقلية واإلنسانية واالجتماعية واإلنفعالية ،مهارة صنع واتخاذ القرار ،مهارة فن تحفيز
األتبا تجاه العمل التعاوني ،ومهارة تحقيق الذات ،وتحديد مسؤليات وواجبات وسلطات األتبا
(كورتوا.)2011 ،
خصائص القيادة:
تتمثل الخصائص الرئيسية للقيادة وعناصرها األساسية في النقاط التالية (برغوث:)2015 ،
 .1الشجاعة الصائبة المبنية على معرفة الذات والفعل.
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 .2التحكم في النفس والصبر والتحفيز واإللهام.
 .3اإلحساس الحقيقي بالعدل والنزاهة لنيل احترام اآلخرين.
 .4الثبات في اتخاذ الق اررات لقيادة اآلخرين بنجاح.
 .5دقة الخطط والعمل بثبات على تطبيقها من أجل تحقيق الهدف المشترك بين أفراد الجماعة.
 .6النشاط في أداء العديد من المهام واألدوار يمثل حاف اًز للتابعين.
 .7شخصية ممتعة ذي زعامة حقيقية تدعو لالحترام من االخرين.
 .8التعاطف والتفهم مع األتبا وفهم حاجاتهم وحل مشكالتهم.
 .9التحكم في التفاصيل وعدم إغفال صغائر األمور.
 .10االستعداد لتحمل كامل المسؤولية في الفشل قبل النجاح واالعتراف بالخطأ والوعد بالتغيير.
 .11قيادة المجهود الجماعي وبث روح التعاون في األتبا .
وقد ذكر (فرماوي )2007،أهم خصائص الطفل الموهوب قيادياً وهي:
 .1يعبر عن رأيه (له رأي واضح ويستطيع أن يعبر عنه).
 .2غير راض عن الوضع القائم ويرغب في تطويره دائماً.
 .3يبادر بتقديم أفكار بناءة في مختلف المواقف التي تواجه الجماعة التي ينتمي إليها.
 .4لبق اجتماعياً ويتميز بحسن التصرف.
مبادئ القيادة:
يتوقف نجاح القائد في تحقيق أهدافه على إيمانه بمجموعة من األسس والمبادئ التي تشكل
شخصية ال قائد وسلوكه مع التابعين ،ويمكن توضيح أهم المبادئ التي تحكم القائد الناجح ،وتتمثل
في النقاط التالية:
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 .1أهمية شخصية القائد:
يعتمد القائد أحياناً على إعجاب التابعين وانتمائهم لشخصيته ،ومحاكاتهم للسلوك الذي يسعى
إليه ،وتعتمد صور المحاكاة أساساً على كون التابعين يتأثرون بصفات القائد بسبب إعجابهم
بشخصيته وصفاته ،وقد يستثمر القائد هذه الظاهرة في تنمية أنماط سلوكية معينة باتجاه تحقيق
أهداف الجماعة (الخطيب.)2011 ،
 .2اإليمان بالهدف:
إن اإليمان بجدوى ما يقوم به الطفل من األمور المهمة التي تأتي في مقدمة مبادئ القيادة
حتى يكون متحمساً بالقدر المطلوب ويستشعر المسئولية ،ومن هنا فمنه البد أن يؤمن الطفل
بالهدف الذي تسعى الجماعة إلى تحقيقه ،وينقل ذلك اإليمان إلى التابعين له وبقية األطفال ،بحيث
يصبح الجميع على مستوى عال من اإليمان بالهدف ،وبقدر إيمان القائد بالهدف وبالتابعين بقدر ما
يستطيع المواءمة بين األهداف الشخصية وأهداف الجماعة (محمد.)2012 ،
 .3أهمية القيم والمعتقدات:
يستخدم القائد صور اإللهام والهاب الحماس عندما يعتقد بأن القيم والمعتقدات راسخة في
وجدان التابعين له ،أما عندما ال يجدها راسخة في أذهانهم فمنه يلجأ إلى تنميتها واستخدامها لتحقيق
استجابة التابعين واذعانهم له ،ولذلك غالباً ما يلجأ القائد إلى تنمية وتقوية القيم والمعتقدات التي
يجدها ضرورية في تحقيق أهداف الجماعة ،مثل احترام التقاليد ،والوالء للجماعة ،ونكران الذات،
والطاعة (إمام.)2009 ،
 .4العمل الجماعي:
إن أحد عناصر وجود القيادة هو وجود الجماعة ،وال يمكن أن تستمر الجماعة ما لم يكن
هناك توافق وتعاون لتحقيق ذلك على أرض الواقع ،ويمكن للقائد أن يكون فعاالً إذا تصرف كأحد
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أفراد الجماعة ومحف از ومستشا ار ومرجعا لها ،وأن يدرك أن من أبعاد القيادة هى مساعدة جماعته
على النمو واإل بدا  ،وضمان جو من الحرية والطمأنينة فيها ،ويمكن للقائد أن يؤثر في سلوك
التابعين من خالل اشتراكهم في الق اررات المتخذة والمطلوب تنفيذها ،ومن شأن المشاركة أن تنمي
لدى التابعين درجات عالية من الحماس نحو القرار المتخذ وااللتزام به ،كما تؤدي إلى زيادة تفاعلهم
وحماسهم نحو تحقيق أهداف الجماعة (العتيبي.)2007 ،
 .5القيادة نحو اإلصالح:
القائد هو الشخص الذي يشخص حاجات أعضاء جماعته ،ويعرف قدراتهم ،ثم ينصح
ويشجع للتقدم نحو تحقيق أهداف الجماعة ،ويتضمن أيضاً تفويض المسؤوليات للتابعين وتوفير
فرص التحدي في العمل والمهارات الجديدة ،لكي تتم عملية النمو والتطور بسهولة ويسر ،فمن
خالل التفويض يستطيع القائد بث روح الثقة في قدرات أفراد الجماعة التابعين له ،فيستطيع التابعون
أن يعملوا بفاعلية (مرسي.)2008 ،
أركان القيادة:
توفر القيادة فرصة الربط بين القائد وأفراد جماعته ،وال يقتصر دور القيادة في كل جماعة
على مجرد التأكد من قيامها بواجبها في الحدود المرسومة لها ،بل إنه يتعدى ذلك إلى إمداد
القائمين عليها بالدوافع والحوافز التي تبعث النشاط في نفوسهم وتغرس فيهم روح التعاون وحب
العمل المشترك ،وتعتمد القيادة على أربعة أركان رئيسية هي كما يلي (كوفي:)2010 ،
 .1وجود جماعة من األفراد لها هدف مشترك وتسعى لتحقيقه وهم األتبا .
 .2وجود شخص قادر على التأثير اإليجابي في سلوك الجماعة تختاره الجماعة من بين أعضائها
ويستطيع التفاعل والتعاون مع الجماعة لتحقيق أهدافها.
 .3ظروف ومالبسات يتفاعل فيها األفراد تحتم وجود القائد (موقف).
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 .4البيئة المحيطة بهذه المتغيرات التي تساعد على تحقيق الهدف المشترك الذي تسعى الجماعة
إلى تحقيقه.
األنماط القيادية:
يتخذ سلوك القادة في تعاملهم مع التابعين عدة أنماط سلوكية ،وقد حددت النظريات مجموعة
من األنماط التي يتخذها القائد ،وتحدد عالقة القائد بالتابعين ،ويعرف النمط القيادي بأنه" :األسلوب
والتصرفات التي يمارسها القائد بين التابيعن للتأثير في سلوكهم ،وجعلهم يتعاونون لتحقيق األهداف
المرغوبة وتحسين مستوى األداء" (العزب.)2015 ،
يمكن تقسيم األنماط القيادية على حسب العالقة بين القائد والتابعين إلى األنوا التالية:
النمط األوتوقراطي:
يمكن تعريفها بالقيادة التسلطية ،وتقوم هذه القيادة على أساس االستبداد بالرأي والغموض في
التعليمات واألوامر ،حيث تستخدم أساليب الفرض واإلرهاب والتخويف ،واتبا

التعليمات دون

مناقشة ،كما أن االتصال بين القائد والتابعين هو اتصال رأسي من أعلى إلى أسفل ،إذ ليس من
حق التابع إيصال آرائه إلى القائد إال إذا سمح له القائد ،وهذا النمط يعتمد على القيادة السلبية
القائمة على استخدام التحفيز السلبي القائم على العقاب والتهديد ،ويركز القائد على تحقيق المهام
مع عدم االكتراث باالعتبارات اإلنسانية (السبيعي.)2011 ،
النمط الديمقراطي:
وهي القيادة التي تقوم على أساس احترام شخصيات األفراد والمساواة بينهم وتنميتهم ،وتقوم
على حرية االختيار واإلقنا والقرار النهائي يكون دائما لألغلبية دون تسلط أو خوف ،كما تعتمد
القيادة الديمقراطية على العالقات اإلنسانية بين القائد والتابعين واشراكهم في حل المشكالت واتخاذ
الق اررات ،فالقائد الديمقراطي يعتمد على ما يملكه من قدرات وامكانات أهلته لقيادة المجموعة بحيث
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يؤمن بضرورة مشاركة كل عضو من أعضاء الجماعة في نشاطها وأهدافها ورسم خططه فهو ال
يميل إلى تركيز السلطة في يده ،وانما يعمد إلى توزيع المسؤوليات على األعضاء (العتيبي،
.)2007
يقوم النمط الديمقراطي على أساس االحترام المتبادل بين القائد وتابعيه ،واعتبار أن كل أفراد
المجموعة لهم أهمية بالغة في تحقيق أهداف الجماعة ،فتتاح الفرص للجميع للتفوق والتميز
واالبتكار واإلسهام الفعال في اتخاذ الق اررات وتحديد وتنظيم األهداف (عادل.)2007 ،
النمط الترسلي:
وهو النمط الذي ال يتدخل في مجريات األمور وال يؤدي دو ًار كبي اًر في تسيير شئون الجماعة
أو إقرار أساليبها وتحديد أهدافها ،وهي قيادة تتخلى عن دورها الريادي البناء وتسير وفق ما عليها
الظروف واألحوال ،وال تؤدي دو اًر يذكر في استغالل طاقات األفراد واالستفادة الكاملة من
اإلمكانيات لديهم ،وهذا النمط ال يشجع على اإلبدا واالبتكار ويولد المشكالت بين أعضاء
الجماعة ،وتنعدم الرقابة على أداء التابعين وكل فرد ضمن أفراد المجموعة يفعل ما يحلو له دون
ضابط أو موجه ،ويكون دور القائد سلبياً ويكون األداء محكوماً عليه بحسب ظروف الموقف ومدى
اتفاق أفراد المجموعة على تحقيقها (إمام ،2009 ،برغوث.)2015 ،
النمط التبادلي:
يمارس القائد فيه عملية التبادل بين تعليمات تنفيذ المهام وأفراد جماعته ،فالتابعين يقومون
بمنجاز ا لمطلوب مقابل مكافأة ومن ال ينجز يعاقب ،كما أن هذا النمط يقوم على افتراض أن القائد
الذي يقوم في عملية التبادل مع اآلخرين وعلى أساس توضيح المطلوب منهم والتعاطف مع
حاجاتهم ورغباتهم مقابل تحقيق المتوقع منهم ،فأساس سلوكهم هو التدعيم الشرطي والذي يجعل
التابعين يقبلون وعود قائدهم بالمكافآت والحوافز تجنباً للعقاب وتنفيذاً لألهداف واألدوار المطلوبة
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منهم والمتفق عليها (محمد،2012 ،العزب.)2015 ،
النمط التحويلي:
هي إحدى األنماط القيادية التي تلتزم باألخالق والقيم ،فالقائد التحويلي يفترض به أن يكون
صاحب ضمير إنساني حي ،وذو قلب متقد معني باالرتقاء ،فالقادة التحويليون هم أولئك القادة
الذين وصلوا إلى مستوى متميز من النضج في نموهم األخالقي والمعرفي ،كما أن الجاذبية التي
تتمتع بها القيادة التحويلية تنطلق من تركيزها على تعظيم هامش حرية األداء لألفراد ،وتؤمن
بمواقف الحوار ،وتبادل الرأي للوصول إلى التناغم والتوافق ،وتنظر إلى المواقف الحوارية على أنها
فرصة لحل الصراعات والتوصل إلى مدخل لإلقنا  ،وأن يتصف بالشجاعة والدافعية وفقاً لخطوات
محسوبة ومدروسة (الخطيب،2011 ،السبيعي.)2011 ،
إن للنمط القيادي أهمية كبيرة في توجيه سلوك التابعين نحو تحقيق األهداف المرغوب فيها،
وال شك أن المهارات القيادية تؤثر في مستوى األداء العام للمجموعة لكون القائد هو الذي يحرك
ويوجه الطاقات لتحقيق أفضل المستويات لإلنجاز ،ويتصرف التابعين حسب درجة تأثرهم بالنمط
القيادي ومستوى المهارات الذي يتمتع بها القائد ،والذي ينبثق عنه تغذية راجعة يستفيد منها القائد
في تحسين ق ارراته مستقبال.
واجبات القيادة المنوطة بالطفل القائد:
يمكن تحديد أهم الواجبات التي يقوم بها الطفل القائد بالنقاط التالية:
 .1تحويل أهداف المجموعة إلى نتائج وانجازات.
 .2تحفيز التابعين ودفعهم لتحقيق الهدف المشترك.
 .3اتخاذ االحتياطات الالزمة وقابلية التعامل مع المتغيرات والمؤثرات المحيطة بأفراد الجماعة.
 .4استشراف المستقبل والتخطيط له فيما يتعلق بأهداف وخطط الجماعة وأفرادها.
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 .5استخدام نمط قيادي فعال لكل موقف.
 .6توفير مناخ من حرية التعبير واالبتكار واإلبدا عند السعي وراء تحقيق الهدف المشترك.
 .7الجرأة والتحدي لتبني األفكار واألساليب والتغييرات التي تعمل لصالح الجماعة.
 .8تقسيم العمل بحيث يتناسب مع قدرات التابعين من أجل تحقيق األهداف المشتركة.
 .9العدل والمساواة واالحترام وتقبل الرأي اآلخر واشاعة ثقافة الحوار والتشاور.
 .10إعداد قادة جدد للمستقبل.
وعليه؛ تتضح أهمية البرامج القائمة على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى طفل
الروضة الموهوب ،فمثل تلك البرامج تعمل على بث وتعزيز الروح القيادية في نفس الطفل ،وتعليمه
كيفية العمل بروح الفريق وأهمية الرأي الجماعي ،وجعله قاد اًر على التعامل مع اآلخرين في
المستقبل ،وبذلك تعمل تلك البرامج على إطالق الطاقات الكامنة لدى األطفال ،وخلق أجواء مناسبة
لألطفال لكسر حواجز الخجل لديهم من خالل دمجهم مع نظرائهم ،واثراء القيم اإليجابية في
أنفسهم ،وتزويدهم بمتطلبات الشخصية القيادية ،وابراز نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف من خالل
التوجيه التربوي المناسب ،والتحفيز على االبتكار واإلبدا  ،والمساعدة على إبراز مهاراتهم وقدراتهم
الشخصية عن طريق تدريبات وتمارين محددة ،ليكونوا قادرين على التأثير اإليجابي باآلخرين،
ولتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وفقاً لإلمكانيات المتاحة ،وبذلك يكونوا قادة في مجتمعاتهم الصغيرة،
وفي المجتمع اإلنساني بشكل عام.
ثانياً :الدراسات السابقة
تعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة حساسة ومهمة في نمو الطفل ،حيث تتشكل فيها مالمح
شخصيته ،وألهميتها أجريت العديد من الدراسات التي تناولت خصائص هذه المرحلة واحتياجاتها
والعوامل المؤثرة فيها ،وبالرجو إلى قواعد البيانات العربية واألجنبية المتاحة للبحث والتعمق في
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األدب التربوي الحديث حول متغيرات البحث الحالي ،تم التوصل للعديد من الدراسات التي تناولت
هذه المرحلة علماً أنها غير مرتبطة ارتباط مباشر بموضو البحث الحالي ،في الوقت الذي كان فيه
هناك عدد نادر من الدراسات التي هدفت إلى بحث أثر برنامج قائم على اللعب لتنمية المهارات
القيادية لدى أطفال الروضة الموهوبين (في حدود علم الباحثة).
وفي ضوء ماهو متوفر من الدراسات ،تم تقسيمها إلى محورين:
 .1دراسات تناولت اللعب في مرحلة رياض األطفال.
 .2دراسات تناولت تنمية المهارات المختلفة لدى أطفال مرحلة الروضة من خالل اللعب.
المحور األول :دراسات تناولت اللعب في مرحلة رياض األطفال
قامت العديد من الدراسات باستخدام اللعب مقابل طرق التدريس التقليدية المباشرة في تنمية
مهارات أطفال الروضة ،والتي قامت بتوظيف اللعب في برامج تنمية مهارات األطفال ،ومن تلك
الدراسات الدراسة التي أجراها (ال مراد ويونس )2006 ،والتي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام
األلعاب التعليمية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة ،وتحقيقاً لهدف البحث
استخدم الباحثان المنهج التجريبي ،حيث تكون مجتمع البحث من  40طفالً وطفلة من أطفال
الروضة التمهيدي الملتحقين بالسنة الثانية في مرحلة رياض األطفال ،وقد تم تقسيم عينة البحث
إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية بلغ أفرادها  20طفالً وطفلة استخدم الباحثان معهم برنامج
األلعاب الصغيرة ،ومجموعة ضابطة بلغ أفرادها  20طفالً وطفلة لم يستخدم الباحثان معهم أي
برنامج .وقد أخضعت عينة البحث لمقياس جودانف -هاريس للذكاء ،واختبار تورانس للتفكير
اإلبداعي وبرنامج تعليمي لأللعاب الصغيرة ،وقد أظهرت النتائج تفوق برنامج األلعاب الصغيرة في
تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
وقد أجرى (غالب )2007 ،دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير برنامج للعب على تنمية
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التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة بمدينة تعز اليمنية ،كما هدفت إلى التعرف على الفروق في
التفكير اإلبداعي تبعاً لمتغير الجنس ،وعالقة التفكير االبداعي لدى أطفال الروضة بمتغيرات
المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة .طبق البرنامج على عينة عشوائية من األطفال
المسجلين في رياض األطفال الحكومية في عمر ( )5سنوات بمدينة تعز بعدد ( )50ذكر وأنثى.
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة
والتجريبية في التفكير اإلبداعي بعد تطبيق برنامج اللعب لصالح المجموعة التجريبية ،كما توصلت
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التفكير اإلبداعي لدى
المجموعتين الضابطة والتجريبية ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير التفكير
اإلبداعي ومتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة كافة.
أجرت (العامري )2008 ،دراسة هدفت إلى تحديد تأثيرات اللعب التمثيلي على قدرات
التفكير اإلبداعي لدى أطفال الرياض ،وتكونت عينة البحث من  30طفال في مجموعتين تجريبية
وتضم  15طفالً ( 8ذكور 7 ،إناث) ،ومجموعة ضابطة وتضم  15طفالً ( 8ذكور 7 ،إناث).
قامت الباحثة بتطبيق مقياس تورانس (الصورة ب) ،وتم اعتبار القياس بمثابة االختبار القبلي
للتجربة ،وكذلك طبقت الباحثة مقياس  Z-Aلذكاء أطفال مرحلة ما قبل المدرسة .توصلت البحث
إلى فعالية طريقة اللعب التمثيلي في إكساب أطفال الروضة الخبرات العلمية وتنمية مفردات اللغة
وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم.
تناولت دراسة ميلر والمون ( )Miller &Almon, 2009تحديد أهمية اللعب للنمو الصحي
لألطفال الصغار وللتعلم وبحث تأثيراته على أهداف ونتائج العملية التعليمية ،وبعد إجراء مراجعة
متعمقة للرياض والحضانات في نيويورك وكاليفورنيا فقد وجد أن خاصية اللعب تختفي بشكل سريع
من الرياض والحضانات ومرحلة التعليم المبكر بصفة عامة على الرغم من أنه يترتب على اللعب
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نتائج هامة ليس فقط بالنسبة لألطفال ولكن أيضا لمستقبل بالدهم ،كما وجدت البحث أن هناك فرقاً
واضحاً ما بين اللعب السطحي واللعب المحاكي المعقد الذي يشترك به أطفال من عمر خمس
سنوات لمدة ساعة أو أكثر والذي يعتمد على أفكارهم األصلية النابعة منهم كما أنه يتسم بالثراء في
اللغة عندما يتفاعل األطفال بشكل متعمق في مسار اللعب ،وأشار البحث إلى أنه من الممكن
توظيف اللعب في التعليم التوجيهي للمهارات المتميزة في علم الصوتيات وفك الشفرات والتعرف
على الكلمات والذي بالتالي قد يكون له نتائج جيدة في مدى قصير بالنسبة لنتائج االختبارات في
الصفوف األولية وكلما زاد معه مستوى تعمق التعلم التجريبي الذي تدوم فوائده ونتائجه حتى مرحلة
الصف الرابع وما بعده ،وقد نصح هذا البحث بمنشاء رياض وحضانات صحية فعالة من خالل ()1
تقصي التأثيرات طويلة المدى للممارسات الحالية في مرحلة الروضات ومرحلة ما قبل المدرسة
المتعلقة بنمو وتطور األطفال من مختلف الخلفيات )2( ،استعادة تفعيل اللعب الطفولي والتعلم
التجريبي بدعم نشط من قبل المعلمين )3( ،منح معلمي الحضانات والروضات برامج إعداد من
الدرجة األولى تؤكد على النمو والتطور الكامل للطفل وأهمية اللعب في تغذية واثراء الحب الفطري
للتعلم لدى األطفال ودعم الممارسات الخاصة بالمعلمين المتعلقة باإلبداعية واالستقاللية والنزاهة،
و( )4إنشاء حركة وطنية لدعم اللعب في المدارس والمجتمعات.
واستقصت دراسة فنج ( )Fung, 2009أوجه التعقيد في تعزيز مناهج الروضات القائمة
على اللعب في هونج كونج ،ومن المعترف به من قبل حكومة هونج كونج أن اللعب وأنماطه
الفعالة التربوية تعمل على تعزيز التعليم في األعمار المبكرة ،ومع ذلك ،فمن تقارير التفتيش الرسمية
السنوية قد كشفت عن استخدام منهج التوجيه من قبل المعلم بدال من الممارسات التعليمية القائمة
على اللعب في الروضات والحضانات ،وهذا التناقض ما بين الممارسات الحالية والتوقعات الرسمية
يشير إلى أن المعلمين يواجهون صعوبات في تطبيق منهج التعلم القائم على اللعب في البيئات
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الفعلية للتعليم ،ومن خالل توثيق الممارسات التربوية ألحد المعلمين فقد أشارت هذا البحث إلى أنه
بالنسبة لقطا التعليم الخاص لمرحلة الروضات والحضانات في هونج كونج فمن التوقعات األبوية
بالنسبة لمرحلة الروضة والحضانة لها تأثير كبير على الممارسات التربوية ألحد المعلمين حيث
أثرت على التزامها المهني تجاه إدراك منهج يعتمد على اللعب ،وللتغلب على التأثير العكسي
للتوقعات األبوية ومعالجته في هذا القطا التعليمي الخاص فقد ناقش البحث الحاجة إلى كل من
المزيد من تعليم اآلباء الذي ييسر عليهم تنمية وتطوير توقعات تعليمية مناسبة لمرحلة الروضة
باإلضافة إلى توفير دعم رسمي موجه للحضانات والرياض.
استقصت دراسة (زقوت وصالح )2009 ،فاعلية برنامج مقترح باللعب في رفع مؤشرات
مفهوم الذات لدى األطفال بمحافظة خانيونس ،وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من ()32
طفل وطفلة ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ،مجموعة ضابطة وتشمل ( )16طفالً وطفلة ،ومجموعة
تجريبية تشمل ( )16طفالً وطفلة ،وقد استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية المناسبة.
وتوصلت الد ارسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة
التجريبية على مقياس مفهوم الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية على مقياس مفهوم الذات
تعزى لعامل النو االجتماعي ،وأشارت النتائج أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
التطبيقين البعدي والتتبعي مما يشير إلى استمرار التحسن.
أجرت (مختار )2010 ،دراسة هدفت إلى استكشاف فعالية برنامج اللعب التخيلي وألعاب
الواقع االفتراضي في تنمية حل المشكالت لدى األطفال ،وقد تضمن البرنامج عدد ( )27جلسة
مقسمة على ثالث مراحل (الجلسات التمهيدية ،لعب تخيلي استكشافي في البيئات االفتراضية،
لعب تخيلي تمثيلي ألحداث قصصية ولعب الدور) .تم اختيار عينة البحث من أطفال الصف
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الثالث االبتدائي في المرحلة العمرية من ( )8:9سنوات حيث بلغ عددها ( )10طالباً وطالبة.
أشارت نتائج البحث إلى فعالية اللعب التخيلي وألعاب الواقع االفتراضي في تنمية حل المشكالت
لدى األطفال.
أجرى (الزعبي )2010 ،دراسة هدفت إلى استقصاء أثر برنامج قائم على مجموعة من
أنشطة اللعب في اكتساب أطفال الروضة للمفاهيم العلمية وبعض مهارات التفكير العلمي وأثره في
تنمية ميولهم العلمية ،أجريت الدراسة في محافظة الزرقاء في األردن ،وقد تضمن البرنامج ألعاباً
تربوية (لعب الدور ،لعب العرائس ،وألعاب حسية حركية) .بلغ حجم عينة البحث ( )40طفالً قسموا
إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل منهما ( )20طفالً ،وقد استخدم الباحث مقياس مهارات
التفكير العلمي ومقياس الميول العلمية كأدوات للبحث ،بعد تحليل البيانات إحصائياً باستخدام تحليل
التباين األحادي المصاحب ) (ANOVAقبلياً وبعدياً أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية
على المجموعة الضابطة في اكتساب المهارات.
كما هدفت دراسة (العون )2012 ،إلى التعرف على أثر األلعاب التعليمية المحوسبة في
تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض األطفال في البادية الشمالية الشرقية والتأكد من تأثير األلعاب
المحوسبة في تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض األطفال في البادية الشرقية الشمالية ومعرفة ما
إذا كان يختلف باختالف الجنس والمجموعة ،استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتألف المجتمع
من  56طفالً وطفلة من رياض أطفال البادية الشمالية الشرقية ،وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين،
المجموعة التجريبية وبلغ عددهم  31طفالً وطفلة ،والمجموعة الضابطة بلغ عددهم  25طفالً
وطفلة .وقد أخضعت عينة البحث إلعداد برمجية الحاسب اآللي من تصميم الباحث ،والبرنامج
التعليمي عبارة عن مجموعة من األنشطة التربوية المصممة بطريقة اللعب والتخيل ،واعداد اختبار
لتنمية التخيل ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين تعزى إلى
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جنس الطلبة ،ووجود فروقات ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح
المجموعة التجريبية التي تعلمت باأللعاب التعليمية المحوسبة.
أجرى كل من جيمتروفا وجيمتروف ( )Gmitrova &Gmitrov, 2013دراسة هدفت إلى
تقصي األشكال المختلفة من تنظيم اللعب التمثيلي على األداء المعرفي لألطفال في بيئة تعليمية
تجمع أعمار مختلفة ،وقد تم بحث شكلين من أشكال إدارة عملية اللعب( :أ) اللعب الموجه من
خالل المعلم مع المشاركة المتزامنة لجميع األطفال في الحجرة الدراسية ،حيث المعلم يلعب دو اًر
مهيمناً في عملية التعليم من خالل توجيه أنشطة األطفال ،و(ب) اللعب الموجه من خالل الطفل
في مجموعات صغيرة متنوعة .تم تنفيذ ستة وعشرين مالحظة على  51طفالً في حجرتين دراسيتين
بأعمار مختلفة ،وكان متوسط عمر األطفال  4.6سنوات ،مع مراحل عمرية تراوحت من عمر -3
 6سنوات .تم جمع البيانات المتعلقة بالنواحي الوجدانية والمعرفية لألطفال وفقا للتصنيفات المعتمدة
والمقبولة بشكل عام :بلوم للمجال المعرفي ،وكراثول للمجال الوجداني .أوضحت نتائج البحث ازدياد
المظاهر المعرفية بشكل كبير من خالل إدارة عملية اللعب في مجموعات بالمقارنة مع اإلدارة
األمامية للدرس ( 12.1 ± 113.1مقابل  ،10.3 ± 45.7متوسط  ،SEM ±النسبة المئوية
< ،)0.0001والذي يتعلق بتوظيف أفضل للمحرك القوي للعملية التعليمية من خالل اللعب الحر
لألطفال.
وتناولت دراسة فرايتس وروتليدج ( )Freitas &Routledge, 2013عرض النموذج
الجديد الخاص بتصميم المهارات الشاملة ومهارات القيادة في األلعاب التعليمية من أجل تقييم
استخدام وبناء التصميم الفعال الخاص بمهارات القيادة والمهارات الشاملة في بيئات التعلم المتعددة
من خالل اللعب ،واعتمد الباحث المنهج الوثائقي من خالل عرض األدبيات السابقة التي تتناول
كيفية التصميم الفعال لنماذج أللعاب التعليمية الجديدة التي تركز على تنمية مهارات القيادة،
65

والمهارات الذاتية واالجتماعية في بيئات التعلم القائمة على اللعب ،وقام الباحث باستخدام قواعد
البيانات ومحركات البحث االلكترونية وتحليل نتائج الدراسات والوثائق التي تناولت نماذج األلعاب
التعليم ية التي تنمي مهارات القيادة .وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها :وجود تأثير
إيجابي الستخدام نماذج األلعاب التعليمية في تنمية المهارات القيادية وكذلك المهارات الذاتية
واالجتماعية لدى الطالب مثل :الثقة بالنفس واتخاذ القرار والتفاعل االجتماعي ،يساعد التعلم القائم
على اللعب في توفير بيئة تعليمية يمكن من خاللها تقييم مهارات القيادة والمهارات االجتماعية
والذاتية لدى الطالب من خالل التغذية الرجعية الفورية والتأثير على اآلخرين ،وتساعد بيئة التعلم
القائمة على اللعب الطالب على التعبير عن مهاراتهم ومواهبهم مما يؤدي إلى نمو المهارات
المعرفية وبالتالي تكون النتائج الدراسية أكثر إيجابية .وقد أوصى البحث بالعديد من التوصيات
أهمها :ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول كيفية تنمية المهارات القيادية لدى الطالب،
وكذلك ضرورة تفعيل برامج تنمية المهارات القيادية لدى الطالب في مختلف المراحل التعليمية.
هدفت دراسة بولونوز ( )Bulunuz, 2013إلى التحقق من مدى فهم وادراك المفاهيم
العملية في مرحلة الروضة عند تجربة تلك المفاهيم من خالل اللعب مقابل طرق التدريس المباشرة.
ال يتضمن تعليم المفاهيم العلمية من خالل اللعب مشاركة األطفال النشطة في العديد من األنشطة
العملية المتعلقة بالمفهوم أو الظاهرة فقط ،بل يشمل أيضا مشاركة األطفال في أشكال مختلفة من
النشاط نفسه الستكشاف الجوانب المختلفة للمفهوم/الظاهرة .ومن بين المفاهيم العلمية التي اقترحها
برنامج التعليم التركي الوطني لمرحلة ما قبل المدرسة ،حيث تم اختيار المفاهيم العلمية التالية
للتدريس في الحجرات الدراسية برياض األطفال :األلوان ،الكائنات الحية/غير الحية ،والجاذبية،
والمغناطيس ،ووجود الهواء والظواهر ذات الصلة بالهواء ،والطفو والغرق ،ومراحل الماء .تم إجراء
دراسة بحثية في حجرتين دراسيتين من رياض األطفال العامة من خالل استخدام تصميم اختبار
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شبه تجريبي قبلي وبعدي ،وشملت أدوات جمع البيانات مقابالت شبه منظمة .وأشارت نتائج البحث
إلى أن تعليم المفاهيم العملية لألطفال من خالل اللعب له أثر كبير في فهم أكبر للمفاهيم العلمية
فضالً عن األطفال في عمليات التدريس المباشر .وتشير النتائج إلى أن تدريس المفاهيم العلمية من
خالل تجارب اللعب مدخل مهم في تعزيز تطور فهم المفاهيم العملية لدى طالب الروضة.
التعليق على دراسات المحور األول
يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت اللعب في مرحلة رياض األطفال أنها
طبقت برامج قائمة على اللعب لتنمية بعض القدرات والمهارات .طبقت بعض الدراسات على أطفال
عاديين وطبق بعضها على أطفال موهوبين .وقد هدفت أغلب الدراسات إلى توظيف اللعب لتنمية
القدرات اإلبداعية لدى الطفل ،اتفق البحث الحالي في هدفه مع العديد من الدراسات السابقة مثل:
بحث (،Gmitrova&Gmitrov, 2013 ،Freitas&Routledge, 2013 ،Bulunuz, 2013
العون ،2012 ،الزعبي ،2010 ،مختار ،Miller&Almon, 2009 ،2010 ،زقوت وصالح،
 ،2009العامري ،2008 ،غالب ،2007 ،ال مراد ويونس )2006 ،في التعرف على تأثير برنامج
قائم على اللعب لتنمية المهارات المختلفة.
كما اعتمد البحث الحالي على المنهج شبه التجريبي كمنهج للبحث وهو ما يتفق مع العديد
من الدراسات السابقة مثل :دراسات(،Gmitrova&Gmitrov, 2013 ،Bulunuz, 2013
العون ،2012 ،مختار ،2010 ،زقوت وصالح ،2009 ،العامري ،2008 ،غالب ،2007 ،ال
مراد ويونس .)2006 ،كذلك اتفق البحث الحالي في استخدامه ألداة البحث وهي المقياس مع
العديد من الدراسات السابقة مثل  :بحث (،Gmitrova&Gmitrov, 2013 ،Bulunuz, 2013
العون ،2012 ،الزعبي ،2010 ،مختار ،2010 ،زقوت وصالح ،2009 ،العامري،2008 ،
غالب ،2007 ،ال مراد ويونس ،)2006 ،أما فيما يتعلق بعينة البحث ،فقد اتفق البحث الحالي في
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اختياره أطفال مرحلة ما قبل المدرسة (رياض األطفال) مثل :بحث (،Bulunuz, 2013
 ،Gmitrova&Gmitrov, 2013العون ،2012 ،الزعبي ،2010 ،مختار ،2010 ،العامري،
 ،Miller&Almon, 2009 ،Fung, 2009 ،2008غالب ،2007 ،ال مراد ويونس.)2006،
وقد اختلف البحث الحالي مع مع بحث ( )Freitas&Routledge, 2013فيما يتعلق بعينة
البحث حيث طبق البحث على طالب المرحلة االبتدائية .كما اختلف منهج البحث الحالي وهو
المنهج شبه التجريبي عن البحوث اآلتية مثل :بحث فرايتس وروتليدج ( Freitas&Routledge,
 )2013ال تي اعتمدت على المنهج الوثائقي .اختلفت أداة البحث وهي المقياس مع بعض الدراسات
السابقة مثل :بحث فرايتس وروتليدج ( ،)Freitas&Routledge, 2013التي اعتمدت على تحليل
األدبيات السابقة .يمكن االستفادة في البحث الحالي من كيفية إعداد وتوظيف اللعب في برنامج
إثرائي بغية تحقيق هدف معين لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال باإلضافة إلى االستفادة
من األدوات المستخدمة في الكشف على طفل الروضة الموهوب مثل قائمة الخصائص السلوكية
للكشف على األطفال الموهوبين ( )6-3سنوات من إعداد (الجغيمان وعبدالحميد ،)2008 ،والتي
يمكن من خاللها الكشف على الموهوبين وتحديد واختيار عينة البحث في البحث الحالية.
المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية المهارات المختلفة لدى أطفال مرحلة الروضة
هناك العديد من الدراسات السابقة التي عملت على تنمية المهارات المختلفة لدى أطفال
الروضة ،ومن تلك الدراسات دراسة (اإلمام والعبادي )2010 ،والتي استقصت فاعلية العروض
التقديمية في تنمية السلوك القيادي لدى األطفال الموهوبين بالروضة من خالل الكشف عن وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة
على مقياس السلوك القيادي ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
أفراد عينة البحث على مقياس السلوك القيادي تعزي لمتغيرات البحث ،وقد اشتملت عينة البحث
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على ( )90طفالً من روضة مدارس فيالدلفيا الوطنية في مدينة عمان مقسمين عشوائياً بالتساوي
إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي كمنهج للبحث ،واستعانا
بمقياس السلوك القيادي المكون من ( )30مفردة موزعين على ( )6مجاالت هم :مجال التفوق،
ومجال االستما  ،ومجال الجرأة ،ومجال التعاون ،ومجال التعاطف ،ومجال الطالقة ،كأداة للبحث،
وقد توصل الباحثان إلى العديد من النتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس السلوك القيادي لصالح
المجموعة التجريبية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة البحث
على مقياس السلوك القيادي تعزى لمتغير الجنس.
وتناولت دراسة (عشرية )2011 ،معرفة دور األنشطة التربوية في رياض األطفال كمرتكز
لتنمية السلوك القيادي للطفل في مؤسسة الخرطوم بناء على تحليل استجابة اتجاهات المعلمات،
والتي أجريت على عينة قوامها ( )1600طفل داخل والية الخرطوم .اتبعت الباحثة المنهج الوصفي
التحليلي ،واشتملت العينة على تحليل استجابة اتجاهات المعلمات نحو األنشطة التربوية والبالغ
عددها  ،74تم أخذ  40منهم كعينة عشوائية بسيطة .بدأ البرنامج بتنفيذ األنشطة التربوية لتنمية
مرتكزات السلوك القيادي للطفل .توصلت نتائج البحث إلى أن هنالك تفاوت في مستوى األداء
للمنتديات التربوية للطفل عند قياس مخرجات المنتديات التربوية ،إذ أثبتت نتائج البحث أن منتدى
الموسيقي والمسرح ،ومنتدى التراث الشعبي أكثر المنتديات جاذبية لألطفال ،وقدرة على اكتشاف
القدرات واإلبدا عند األطفال ،وكذلك منتدى جماليات البيئة .وتوصل البحث أيضاً إلى أن هنالك
فروق ذات دااللة إحصائية في دور األنشطة التربوية في تنمية السلوك القيادي من وجهة نظر
المعلمات ،وأن هنالك فروق في االستفادة من المنتديات التربوية تعزى لكفاءة المعلمة (الخبرة
والتدريب).
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وتناولت دراسة (رسمي )2011 ،التعرف على أثر برنامج مقترح في األلعاب الحركية في
تنمية السلوك االجتماعي لطفل الروضة من خالل الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسط درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على بطاقة مالحظة سلوك
األطفال االجتماعي ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياسين
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بطاقة مالحظة سلوك األطفال االجتماعي ،وقد اشتملت
عينة البحث على ( )38طفل وطفلة من المستوى الثالث من الروضة الرابعة بحازان ،واستخدمت
الباحثة المنهج التجريبي كمنهج للبحث ،واستعانت ببطاقة مالحظة سلوك األطفال االجتماعي كأداة
للبحث ،وقد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على بطاقة مالحظة سلوك األطفال
االجتماعي (القيادة والتبعية) لصالح المجموعة التجريبية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بطاقة مالحظة سلوك األطفال
االجتماعي (القيادة والتبعية) لصالح القياس البعدي ،وقد أوصى البحث بالعديد من التوصيات أهمها
تفعيل برنامج التربية الحركية المقترح في هذا البحث لتنمية السلوك االجتماعي برياض األطفال
بجميع روضات المملكة العربية السعودية ،ضرورة تبني االتجاه المعاصر لتنمية سلوك أطفال
الروضة من خالل برامج التربية الحركية خاصة وبرامج أنشطة اللعب عامة.
واستقصت دراسة (محمد )2012 ،فعالية برنامج إرشادي في تنمية بعض مهارات السلوك
القيادي لدى عينة من أطفال الروضة من ( )6-4سنوات وذلك عن طريق الكشف عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث على مقياس السلوك
القيادي ،والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية للقياس البعدي لعينة البحث على مقياس
السلوك القيادي تعزى لمتغيرات البحث ،واشتملت عينة البحث على ( )50طفالً وطفلة من أطفال
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المستوى األول والثاني ( )6-4سنوات لرياض األطفال من القاعات المختلفة من مدرسة بورسعيد
التجريبية للغات بواقع ( )25طفالً و( )25طفله مثلوا مجموعة تجريبية واحدة ،واستخدمت الباحثة
المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة كمنهج للبحث ،واستعانت باختبار رسم الرجل جود انف
هارس ،ومقياس السلوك القيادي ألطفال الروضة المكون من ( )21بنداً كأدوات للبحث ،وقد
توصلت الباحثة للعديد من النتائج أهمها ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث مقياس السلوك القيادي لصالح القياس البعدي وال توجد فروق
ذات داللة إحصائية للقياس البعدي لعينة البحث على مقياس السلوك القيادي تعزى لمتغير الجنس،
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية للقياس البعدي لعينة البحث على مقياس السلوك القيادي تعزى
لمتغير المستوى الدراسي.
أجرى أوغلور وامير ) (Ogurlu&Emir, 2014دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج
تدريبي لتنمية المهارات القيادية على الطلبة الموهوبين والغير موهوبين في المستوى الثاني من
التعليم اإلبتدائي في تركيا ،واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي كمنهج للبحث و تكونت عينة
البحث من ( )41طالب ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية ضمت ( )21طالباً منهم
( )7طالب موهوبين ،والمجموعة الضابطة ضمت ( )20طالباً منهم ( )6طالب موهوبين .تكون
البرنامج من ( )15جلسة تدريبية تم تطبيقها على المجموعة التجريبية ،أسفرت البحث عن وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب الموهوبين وغير الموهوبين في (المجموعة
التجريبية) في القياس القبلي والبعدي على مقياس مهارات السلوك القيادي الذي أعده الباحثان ،وهذا
يدل على أثر البرنامج التدريبي المقترح بالبحث في تنمية المهارات القيادية لدى الطالب موهوبين
والغير الموهوبين.
وقد أجرت (برغوث )2015 ،دراسة هدفت إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج قائم على
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األنشطة الالصفية في تنمية بعض مهارات السلوك القيادي لدى طفل الروضة بجمهورية مصر
العربية .تكونت عينة البحث من ( )48طفالً وطفلة من مرحلة رياض األطفال تراوحت أعمارهم من
( )6-5طفل وطفلة ،وجميعهم بالمستوى الثاني من رياض األطفال ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه
التجريبي كمنهج للبحث ،واستعانت بمقياس مهارات السلوك القيادي لدى طفل الروضة المكون من
( )60عبارة موزعين على ثالث أبعاد رئيسية هي بعد التخطيط واتخاذ القرار ،وبعد التواصل اللفظي
االجتماعي ،وبعد حل المشكالت كأداة للبحث .أسفر البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات أطفال (المجموعة التجريبية) في القياس القبلي والبعدي على مقياس مهارات
السلوك القيادي لطفل الروضة ،عالوة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس مهارات السلوك القيادي ،وهذا
يدل على أثر البرنامج المقترح بالبحث والقائم على األنشطة الالصفية في تنمية بعض مهارات
السلوك القيادي لطفل الروضة لمدة تزيد عن شهر كامل بعد االنتهاء من تطبيقه.
أجرت (البوعينين )2015 ،دراسة هدفت إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إثرائي في
تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى الطالبات الموهوبات الملتحقات ببرنامج التفوق العقلي والموهبة
في المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين .تكونت عينة البحث من ( )60طالبة موهوبة من الصف
السادس اإلبتدائي ،وتم تشكيل مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع ( )30طالبة لكل منهما .حيث تم
اختيارهن من مدرستين متشابهتين في معظم الخصائص ،وتم تطبيق مقياس مهارات القيادة
اإلبداعية (من إعداد الباحثة) ،كما تم تقييم درجتي الصدق والثبات له على البيئة البحرينية .وبعد
إجراء تحليل التغاير األحادي ،أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً في درجات التطبيق البعدي
لمهارات القيادة اإلبداعية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
هدفت دراسة (سيت )2015 ،إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على العادات السبع في
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تنمية مفهوم الذات لدى األطفال الموهوبين بمرحلة رياض األطفال .شملت عينة البحث ( )20طفالً
من المستوى الثالث برياض األطفال ممن تراوحت أعمارهم ( )6-5سنوات بمدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية ،حيث بلغت المجموعة التجريبية ( )10أطفال ،وكذلك المجموعة الضابطة ()10
أطفال ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المقصودة ،ممن حصلوا على ( )203درجة على قائمة
الخصائص السلوكية للكشف على األطفال الموهوبين ( )6-3سنوات من (إعداد :الجغيمان
وعبدالحميد .)2008 ،استغرق تطبيق البرنامج ( )6أسابيع ،أظهرت النتائج تحقق فرضيات البحث
التالية :توجد فروق ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≥0.05في مستوى مفهوم الذات
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى للبرنامج التدريبي القائم على العادات السبع على الدرجة
الكلية الختبار مفهوم الذات المصور لألطفال لصالح المجموعة التجريبية .أما الفرض الثاني فلم
يتحقق حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a≥0.05في مستوى مفهوم الذات
لدى المجموعة التجريبية بعد التعرض للبرنامج تعزى للنو االجتماعي.
التعليق على دراسات المحور الثاني
من خالل عرض الدراسات السابقة التي أجريت في هذا الموضو استعرضت الباحثة عدداً
من الدراسات العربية واألجنبية ورغم أن هذه الدراسات أجريت في بيئات ،وأنظمة تعليمية مختلفة إال
أنها مشابهة لمجتمع بحث الباحثة -خاصة الدراسات العربية -ومن خالل تحليل الدراسات السابقة
ثم رصد أوجه الشبه ،وأوجه االختالف بين البحث الحالي ،والدراسات السابقة ،وتميز البحث الحالي
عن الدراسات السابقة ،وأوجه استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة؛ والتي كان لها أثر في
بناء البحث الحالية.
اتفق البحث الحالي في هدفه مع العديد من الدراسات السابقة مثل :بحث (رسمي،2011 ،
محمد ،Ogurlu&Emir, 2014 ،2012 ،برغوث )2015 ،في التعرف على تأثير برنامج في
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تنمية السلوك القيادي لألطفال.
كما اعتمد البحث الحالي على المنهج شبه التجريبي كمنهج للبحث وهو ما يتفق مع العديد
من الدراسات السابقة مثل :دراسات (اإلمام والعبادي ،2010 ،رسمي ،2011 ،محمد،
 ،Ogurlu&Emir, 2014 ،2012برغوث ،2015 ،بوالعينين .)2015 ،كذلك اتفق البحث
الحالي في استخدامه ألداة البحث وهي المقياس مع العديد من الدراسات السابقة مثل  :بحث
(اإلمام والعبادي ،2010 ،محمد ،Ogurlu&Emir, 2014 ،2012 ،البوعينين .)2015 ،أما
فيما يتعلق بعينة البحث ،فقد اتفق البحث الحالي في اختياره أطفال مرحلة ما قبل المدرسة (رياض
األطفال) مثل :بحث (عشرية ،2011 ،اإلمام والعبادي ،2010 ،رسمي ،2011 ،محمد،2012 ،
سيت ،2015 ،برغوث .)2015 ،وقد اختلف البحث الحالي مع مع بحث (البوعينين )2015 ،فيما
يتعلق بعينة البحث حيث طبق البحث على طالبات الصف السادس االبتدائي .وأيضاً اختلف
البحث الحالي في هدفه جزئياً مع بعض الدراسات السابقة مثل :دراسة (عشرية )2011 ،التي
هدفت إلى التعرف على أنوا األنشطة التربوية التي تعمل كمرتكز لتنمية السلوك القيادي داخل
مرحلة ما قبل المدرسة ،ودراسة (اإلمام والعبادي )2010 ،التي هدفت إلى التعرف على فاعلية
العروض التقديمية في تنمية السلوك القيادي لدى األطفال الموهوبين بالروضة التعلم المتعددة من
خالل اللعب .كما اختلف منهج البحث الحالي وهو المنهج شبه التجريبي عن البحوث اآلتية مثل:
بحث (عشرية )2011 ،التي اعتمدت على المنهج الوصفي .اختلفت أداة البحث وهي المقياس مع
العديد من الدراسات السابقة مثل :بحث (برغوث )2015 ،التي اعتمدت على االختبار ،وبحث
(عشرية )2011 ،التي اعتمدت على االستبانة ،وبحث (رسمي .)2011 ،ويتميز البحث الحالي
بأنه البحث الوحيد -على حد علم الباحثة -الذي تناول أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية
المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال في دولة الكويت وهو ما يميز البحث
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الحالي ويسلط الضوء نحو إجراء المزيد من الدراسات العربية واألجنبية حول هذا الموضو  ،نظ اًر
لقلة الدراسات العربية واألجنبية التي تستهدف هذا الموضو الهام.
التعليق العام على الدراسات السابقة
يتضح من نتائج الدراسات السابقة التي تم استعراضها الدور اإليجابي الستراتيجية اللعب
وفعاليته في تنمية بعض المهارات لدى األطفال وهذا ما عزز أهمية دراسة أثر استخدام برنامج قائم
على اللعب لتنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض الكويت ،وفي حدود علم
الباحثة واطالعها لم تجد دراسات سابقة جمعت بين متغيرات الدراسة الحالية ،وقد كانت أوجه
االستفادة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري وتدعيمه بنتائج دراسات وأبحاث حول أثر
برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال،
وفي اختيار منهج البحث وبناء أداة البحث ،والتعرف إلى نو المعالجات اإلحصائية المناسبة
للبحث.
ثالثاً :فرضيات البحث
هدف البحث الحالي من التحقق من صحة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a= 0.05بين المجموعتين (التجريبية
والضابطة) في اكتساب المهارات القيادية تعزى الستخدام برنامج قائم على اللعب لصالح المجموعة
التجريبية.
الفرضيات الفرعية:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a= 0.05بين القياسين (القبلي والبعدي)
للمجموعة التجريبية في اكتساب المهارات القيادية ولصالح القياس البعدي.
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 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a= 0.05بين الذكور واإلناث من أطفال
الروضة الموهوبين في المجموعة التجريبية في اكتساب المهارات القيادية.
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إجراءات تطبيق البحث
الصعوبات التي واجهت الباحثة
األساليب اإلحصائية المستخدمة





الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته
يتناول هذا الفصل عرضاً للجوانب المنهجية للبحث واجراءاتها من حيث التصميم المنهجي
المستخدم ،وذكر متغيرات البحث اإلجرائية والمجتمع والعينة المستهدفة ،وكيفية اختيار تلك العينة،
كما يتناول وصفاً شامالً لألدوات المستخدمة من حيث محتواها واألبعاد التي تقيسها والخصائص
السيكومترية لكل منها ،وطرق تصحيحها ،واجراءات العمل الميداني ،والصعوبات التي واجهت
الباحثة أثناء إعداد البحث ،وأخي اًر األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة البيانات.
منهج البحث
اعتمد البحث المنهج شبه التجريبي Quasi Experimental Design؛ وقد تم اختياره ألنه
المنهج المالئم لمالحظة التغيرات الناتجة عن إدخال المتغير المستقل وتحقيق هدف البحث ،إذ تم
اس تخدام مجموعة تجريبية وضابطة ،لبيان أثر المتغير المستقل من خالل قياس المتغير التابع لدى
المجموعتين قبل التدريب وبعده ،واستخدم تصميم المجموعة التجريبية والضابطة بتقييم قبلي وبعدي
كما هو موضح في جدول  ،1بهدف التعرف على أثر استخدام برنامج قائم على اللعب لتنمية
المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال في دولة الكويت.
جدول 1

التصميم البحثي للتطبيق شبه التجريبي
القياس القبلي

المعالجة التجريبية

القياس البعدي

التجريبية

مقياس المهارات القيادية لطفل

تطبيق البرنامج

مقياس المهارات القيادية لطفل

الضابطة

مقياس المهارات القيادية لطفل

لم يتم تطبيق البرنامج

مقياس المهارات القيادية لطفل

الروضة
الروضة

الروضة
الروضة
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متغيرات البحث
تضمن البحث المتغيرات التالية:
أوالً المتغير المستقل :يتمثل في البرنامج التدريبي (الفذ للقيادة) المعد من قبل الباحثة
بهدف قياس أثره في تنمية المهارات القيادية لدى أطفال الروضة الموهوبين.
ويعرف إجرائياً في هذا البحث بأنه مجموعة من القصص واألنشطة وسلسلة اإلجراءات
التعليمية واألداءات التربوية المخطط لها جيداً ،والتي يؤديها الطفل تحت إشراف وتوجيه الباحثة
بهدف تحقيق أهداف تعليمية محددة واالرتقاء بالمهارات القيادية لألطفال واكتساب مفاهيم واتجاهات
تستند إلى فلسفة ورؤية البرنامج بطرق مسلية وممتعة مناسبة لمرحلة رياض األطفال ،بصورة
جلسات تدريبية تمثلت في ( )26جلسة تدريبية ،مدة كل جلسة ( )60دقيقة يومياً خالل ()7
أسابيع.
طفل الروضة الموهوب:
تعريف الموهوب إجرائياً :هو الطفل الذي يظهر أداءاً متمي اًز مقارنة مع أقرانه في واحدة أو
أكثر من األبعاد اآلتية :الدافعية والرغبة في التعلم ،الخصائص اللغوية ،خصائص التعلم،
خصائص الشخصية والتفكير الرياضي المنطقي حسب مقياس الجغيمان.
أو هو الطفل الذي تقع درجاته ضمن أعلى  %15من توزيع الدرجات للعينة األساسية
ضمن قائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين من سن ( )6-3سنوات( .الجغيمان
وعبدالحميد.)2008،
ثانياً :المتغيرات التابعة
المهارات القيادية
وتعرف إجرائيا بالدرجة الكلية التي يحصل عليها طفل الروضة على أبعاد مقياس المهارات
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القيادية لطفل الروضة الموهوب والذي يقيس مدى استعداد أطفال الروضة الموهوبين الكتساب
المهارات القيادية وهي( :المبادرة ،الثقة بالنفس ،التواصل االجتماعي).
مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث المستهدف من إجمالي أطفال مرحلة رياض األطفال من عمر (5ع)6-
سنوات (ذكور واناث) من المستوى الثاني الملتحقين برياض األطفال التابعة لو ازرة التربية بدولة
الكويت للعام الدراسي ( ،)2018-2017حيث بلغ عدد مجتمع البحث ( )2392طفالً وطفلة،
بواقع ( )30روضة في محافظة العاصمة التعليمية ،وفق آخر إحصائية لو ازرة التربية والتعليم بدولة
الكويت للعام .2018/2017
عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )30طفالً من رياض األطفال بدولة الكويت ،حيث تم االختيار
بالطريقة القصدية لروضتين من رياض منطقة العاصمة التعليمة وقد وقع االختيار على روضة
الديم و روضة الريان التابعتين لمنطقة جابر األحمد ،وذلك لما أبدته إدارتيهما من تعاون ملموس
لتسهيل إجراءات البحث ،حيث تم الكشف عن األطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفال
للمستوى الثاني باستخدام قائمة الخصائص السلوكية ،ثم تم تطبيق مقياس المهارات القيادية لطفل
الروضة ومن بين هؤالء األطفال تم االختيار لتشكيل عينة البحث من األطفال الذين حصلوا على
أقل الدرجات على مقياس المهارات القيادية والذين كانت لديهم المهارات القيادية منخفضة ،ثم تم
تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،بواقع ( )15طفالً لكل
مجموعة ،وقد تم اختيار أطفال المستوى الثاني لعدة أسباب منها:
 .1مناسبة المرحلة العمرية لتلقى المهارات القيادية المستهدفة من البرنامج.
 .2مناسبة المرحلة لمحتوى البرنامج من حيث المهارات القيادية المستهدفة.
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 .3وصول أطفال المستوى الثاني لمستوى من النضج العقلي المناسب بما يمكنهم من الكتابة
والقراءة بشكل بسيط بعد تعميم منهاج إدخال المواد لجميع الرياض التابعة لو ازرة التربية في دولة
الكويت ،وتلقي المهارات القيادية المستهدفة واالستفادة منها.
فحص تكافؤ المجموعتين:
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي على مقياس المهارات القيادية لطفل
الروضة الموهوب تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المجموعتين على
المقياس ،كما هو موضح بالجدول  ،2ثم تم استخدام اختبار مان ويتني )(Mann-Whitney
للتحقق من داللة الفرق الحاصل بين المتوسطين باختالف المجموعة ،ويوضح الجدول  2نتائج هذا
االختبار.
جدول 2

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين في القياس القبلي على مقياس المهارات القيادية

لطفل الروضة الموهوب
البعد

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

الثقة بالنفس

36.33

3.6

35.07

3.24

التواصل اإلجتماعي

35.40

3.48

35.33

2.19

الدرجة الكلية

98.00

8.99

95.33

6.97

المبادرة

26.27

2.52

24.93

2.15

يتبين من الجدول  2أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على مقياس
المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس القبلي يساوي ) (98.00بانحراف معياري
) (8.99في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ) (95.33بانحراف معياري ).(6.97
وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين متوسطي درجات المجموعتين تم استخدام اختبار مان وتني
( ،)Mann-Whitneyكما هو موضح في الجدول .3
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جدول 3

نتائج اختبار مان وتني للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على

مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس القبلي
البعد

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
مجمو الرتب

متوسط الرتب

مجمو الرتب

متوسط الرتب

قيمة
)(U

مستوى
الداللة
المشاهد

الثقة بالنفس

250

16.67

215

14.33

95

0.486

التواصل االجتماعي

224

14.93

241

16.07

104

0.744

المبادرة

261.5

17.43

203.5

13.57

83.5

0.233

الدرجة الكلية

240.5

16.03

224.5

14.97

104.5

0.744

يتضح من الجدول  3أن متوسط الرتب للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على مقياس
المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس القبلي يساوي ) (16.03في حين بلغ متوسط
الرتب للمجموعة الضابطة ) (14.97وأشارت نتائج اختبار مان وتني أن الفروق بين متوسطات
الرتب غير دالة إحصائياً حيث كان مستوى الداللة المشاهد يساوي ) (0.744وهو أكبر من مستوى
الداللة ) ،(0.05كما أشارت نتائج اختبار مان وتني أن الفروق بين متوسطات الرتب على جميع
األبعاد غير دالة إحصائياً مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين قبل البدء في تطبيق البرنامج.
أدوات البحث
من أجل جمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث استخدم البحث قائمة الخصائص
السلوكية لألطفال الموهوبين من سن (  )6-3سنوات وهي من إعداد الجغيمان وعبد المجيد،
وكذلك اختبار المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب من إعداد الباحثة .باإلضافة للبرنامج
التدريبي المعد ألغراض التدريب.
أوال :أداة الكشف (قائمة الخصائص السلوكية للكشف عن األطفال الموهوبين)
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قائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين السعوديين من سن ( )6-3سنوات ،حيث قام
كل من الجغيمان وعبدالمجيد ( )2008بمعداد هذه القائمة للكشف عن األطفال الموهوبين في
مرحلة رياض األطفال ،وذلك يتم من خالل تقدير الخصائص لألطفال من قبل المعلمة التي تتعامل
معهم ولمدة ستة أشهر على

األقل.

الهدف من األداة:
تهدف قائمة الخصائص السلوكية للكشف عن األطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفال.
وصف األداة وطريقة تصحيحها:
وتم ذلك من خالل تقدير خصائص األطفال السلوكية من قبل المعلمة التي تعاملت مع
األطفال لمدة سنة وعدة أشهر لما يتم العمل به في رياض األطفال بدولة الكويت حيث ترافق
المعلمة األطفال لمدة عامين دراسيين بعد اعتماد منهاج إدخال المواد لمنهج رياض األطفال،
وتشتمل القائمة على ( )43بنداً ،حيث تقوم المعلمة بمراقبة األطفال ومالحظتهم في المواقف
المختلفة وتعمل على تعبئتها ،ومن ثم يتم حساب الدرجة التي يحصل عليها الطفل ( )203درجة
على قائمة الخصائص السلوكيه ليتم تصنيفه موهوباً (الجغيمان وعبدالحميد.)2007 ،
تكون االستجابة على مفردات القائمة بطريقة ليكرت الخماسية ،حيث توجد خمسة بدائل لكل
فقرة ،وهى درجة وجود السمة عند الطفل (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،مطلقاً) ،وتأخذ الخمسة بدائل
من اإلجابة درجات من ( )5إلى (.)1
الخصائص السيكومترية للقائمة:
تم قياس صدق قائمة الخصائص السلوكية من خالل اإلجراءات التالية:
 .1الصدق الظاهري (المحكمين)
تم حساب صدق القائمة بتحكيم القائمة من قبل ( )18محكماً في مجال رعاية الموهوبين من
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أجل الحكم على مدى مناسبة كل بند وانتمائه للمجال المتضمن به ،ودلت النتائج على تمتع القائمة
بدالالت صدق جيدة.
 .2صدق التكوين العاملي:
تم حساب صدق بناء القائمة باستخدام التحليل العاملي ،وقد أظهرت نتائج التحليل
العاملي للمكونات األساسية والتدوير المتعامد باستخدام طريقة فارمكس ،وجود خمسة عوامل وهي:
األول :الدافعية والرغبة في التعلم ،الثاني :الخصائص اللغوية ،الثالث :خصائص التعلم ،الرابع:
خصائص الشخصية ،الخامس :التفكير الرياضي المنطقي .وقد فسرت هذه العوامل مجتمعة ما
نسبته ( )%47.36من نسبة التباين الكلي ،وقد جاءت العوامل الخمسة محددة بوضوح وبتشعبات
مرتفعة.
المحور الثاني :ثبات القائمة
تم حساب الثبات للقائمة بحساب معامل التجزئة باستخدام معادلة سبيرمان -براون حيث بلغ
معامل االرتباط ( .)0.84كما تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للقائمة ككل وقد
بلغت ( .)0.84وهذه القيم تعطي الثقة في ثبات القائمة لالستخدام في التعرف على األطفال
الموهوبين في مرحلة رياض األطفال.
الخصائص السيكومترية للقائمة في البحث الحالي :في هذا البحث تم التحقق من ثبات
قائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين على البيئة الكويتية على عينة مكونة من ()50
طفالً ،بلغ متوسط أعمارهم ) (4.72بانحراف معياري ) (0.61وفيما يلي توضيح نتائج الصدق
والثبات.
االتساق الداخلي:
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تم التحقق من االتساق الداخلي للقائمة بحساب معامل االرتباط بين كل عبارة مع الدرجة
الكلية والجدول  4يوضح هذه النتائج.
جدول 4

معامالت االرتباط بين عبارات قائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين مع الدرجة الكلية.
رقم

االرتباط

رقم

االرتباط

رقم

االرتباط

رقم

االرتباط

العبارة

بالدرجة الكلية

العبارة

بالدرجة الكلية

العبارة

بالدرجة الكلية

العبارة

بالدرجة الكلية

1

**.741

12

**.477

23

**.378

34

**.499

2

**.475

13

**.666

24

**.580

35

**.490

3

**.730

14

**.602

25

**.541

36

**.421

4

**.555

15

**.548

26

**.652

37

**.663

6

**.446

17

**.506

28

*.340

39

**.532

7

**.536

18

**.605

29

**.682

40

*.329

8

**.692

19

**.500

30

**.532

41

**.491

10

**.510

21

**.422

32

**.461

43

**.474

11

**.612

22

**.657

33

**.468

5

9

**.460

**.408

16

20

27

**.695

31

**.363

** دال إحصائياً عند مستوى 0.01

**.686

**.575

38

42

**.503

**.382

* دال إحصائياً عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول  4أن غالبية عبارات المقياس ،تمتعت بدرجة مرتفعة في ارتباطها بالدرجة
الكليععة ،وكانععت غالبيععة معععامالت االرتبععاط ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى أقععل مععن ) ،(0.01فقععد
جععاءت معععامالت االرتبععاط بععين ( )0.741 - 0.329ممععا يشععير إلععى تمتععع عبععارات القائمععة باتسععاق
مرتفع.
صدق المقارنة الطرفية:
تععم تحديععد المجموعععات الطرفيععة (أعلععى  %25وأدنععى  )%25مععن العينععة االسععتطالعية والبععالغ
عددها ) (50طفعالً ،باالعتمعاد علعى الدرجعة الكليعة لقائمعة الخصعائص السعلوكية لألطفعال الموهعوبين،
حي ععث بلغ ععت المجموع ععة األعل ععى ) (12طفع عالً والع ععدد نفس ععه للعين ععة المقابل ععة ف ععي المجموع ععة األدن ععى،
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وللتحقق من وجود فروق دالة بين درجات المجموعتين تم استخدام اختبعار معان وتنعي ويبعين الجعدول
 5نتائج االختبار.
جدول 5

نتائج اختبار مان وتني للفروق بين رتب درجات المجموعات الطرفية على قائمة الخصائص السلوكية لألطفال
الموهوبين.

المجموعة

مجمو الرتب

متوسط الرتب

قيمة U

مستوى الداللة

الدنيا

78

6.5

0

0.000

العليا

222

18.5

يتضح من الجدول  5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعتين
على الدرجة الكلية للقائمة ،ومن خالل االطال

على قيم متوسطات الرتب نالحظ أن الفروق

لصالح المجموعة العليا ،وبالتالي فمن القائمة قادرة على التمييز بوضوح بين األطفال ذوي
الخصائص السلوكية المرتفعة والمنخفضة.
ثبات القائمة
تم استخراج ثبات قائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين باستخدام معامل ألفا
كرونباخ والتي بلغت قيمتها للدرجة الكلية ) (0.939وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات االختبار،
كما تم استخراجه بطريقة التجزئة النصفية ،وقد بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية وفق هذه الطريقة
).(0.929
ثانياً :أداة القياس (مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب)
بعد االطال على بعض المقاييس التي تناولت المهارات القيادية للمراحل العمرية المختلفة،
تم بناء مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة والذي يمكن من خالله الكشف عن المهارات
القيادية التي يتصف بها الطفل لتكوين صورة واضحة للمعلمة للبحث عن هذه المهارات القيادية،
وأيضاً الغرض من المقياس تكوين أداة صادقة وثابتة لقياس المهارات القيادية لدى أطفال الروضة،
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فقد تم صياغة ( )40عبارة مرتبطة بالسلوك القيادي لدى الطفل في المواقف المختلفة وتجيب عليها
المعلمة من واقع خبرتها ومالحظتها للطفل في مواقف التفاعل االجتماعي المختلفة بينها وبينه من
جهة وبين الطفل وأقرانه من جهة أخرى وبعد عرضها على المحكمين تم تعديل كافة البنود التي
تطلبت تعديالً في الصياغة اللغوية ومدى مناسبتها للمرحلة العمرية وتم حذف ودمج واضافة بعض
العبارات إلى أن وصلت إلى ( )31عبارة وتكون اإلجابة باختيار إحدى اإلجابات الخمس الموجودة
على يسار الفقرة وهي (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) والتصحيح يكون ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1وهو
مكون من  31عبارة لذلك لو حصل طفل على  1في جميع العبارات تصبح درجته الكلية على
المقياس  31ولو حصل طفل على الدرجة  5على جميع العبارات تكون درجته  155لذلك تتراوح
الدرجات على المقياس ما بين ( .)31 – 155وقد تم اختيار عينة استطالعية تكونت من ()50
طفالً وطفلة ،حيث تم تطبيق المقياس على عينة عشوائية في بعض الرياض التابعة للمناطق
التعليمية التالية ( :العاصمة التعليمية ،مبارك الكبير التعليمية ،الفروانية التعليمية) ،واعتمد أسلوب
إعادة التطبيق لفحص ثبات المقياس بعد أسبوعين من تطبيقه في المرة األولى.
الخصائص السيكومترية لمقياس مهارات القيادة لطفل الروضة:
للتحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس مهارات القيادة لطفل الروضة ،قامت الباحثة
بعرض المقياس على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس ،كم تم
تطبيق المقياس على عينة استطالعية تكونت من ( )50طفالً تراوحت أعمارهم بين  4و  6سنوات.
وفيما يلي توضيح نتائج الصدق والثبات.
الصدق الظاهري (المحكمين):
تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين ،وذلك بواقع ()18
محكماً وتم ذكر أسمائهم في الملحق (د) ،حيث قاموا بمبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة
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العبارات ،ومدى انتماء العبارات إلى البعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ،كما
طلب منهم إبداء اقتراحاتهم حول ما يرونه مناسبا لتطويرها ،أو إجراء أية تعديالت من حذف أو
إضافة أو نقل لبعض الفقرات من بعد إلى آخر .وبناء على مالحظات المحكمين ،تم إجراء
التعديالت المطلوبة والمناسبة.
االتساق الداخلي:
تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بين كل عبارة مع الدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس والجدول  6يوضح هذه النتائج.
جدول 6

معامالت االرتباط بين عبارات مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة مع الدرجة الكلية للبعد والمقياس.
الثقة بالنفس

التواصل االجتماعي
االرتباط

المبادرة

االرتباط

االرتباط

رقم

االرتباط

العبارة

بالبعد

1

*.356

**.369

3

**.659

**.650

4

5

**.561

**.576

6

**.583

8

**.829

**.771

10

**.847

**.847

17

**.852

**.820

11

**.439

**.431

15

21

**.811

**.728

18

**.830

**.851

27

**.826

23

**.816

**.768

19

**.784

**.819

29

**.851

**.841

25

**.511

**.450

22

**.787

**.709

-

-

-

30

**.722

**.755

28

**.456

**.401

-

-

-

31

**.786

**.769

-

-

-

-

-

-

20

26

**.394

**.388

بالدرجة
الكلية

**.421

*.312

رقم

االرتباط

العبارة

بالبعد

2

**.645

**.581

**.548

**.502

9

**.523

12

**.590

14

**.783

**.692

**.825

**.774
**.833

13

24

**.761

**.691

* دال إحصائي ًا عند مستوى 0.05

بالدرجة
الكلية

**.753

**.623

رقم

االرتباط

العبارة

بالبعد

7

**.823

**.851

**.770

**.653
**.538

16

-

**.703

-

بالدرجة
الكلية

**.625

-

** دال إحصائي ًا عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول  6أن غالبية عبارات المقياس ،تمتعت بدرجة مرتفعة في ارتباطها بالدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكانت غالبية معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل
من ) ،(0.01فقد جاءت معامالت ارتباط عبارات بعد الثقة بالنفس مع الدرجة الكلية للبعد تتراوح
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بين ( )0.852 - 0.356وارتباطها مع الدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين ()0.820 - 0.312
وكانت غالبيتها ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ) ،(0.01كما جاءت معامالت ارتباط
عبارات بعد التواصل مع الدرجة الكلية للبعد تتراوح بين ( )0.847 - 0.439وارتباطها مع
الدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين ( )0.851 - 0.401وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى
أقل من ) ،(0.01كما جاءت معامالت ارتباط عبارات بعد المبادرة تتراوح بين (0.590

-

 )0.851وارتباطها مع الدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين ( )0.851 - 0.538وكانت جميعها
ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من ) ،(0.01ويتضح من مجمل النتائج السابقة تمتع عبارات
المقياس باتساق مرتفع.
صدق التكوين الفرضي
ويتم التحقق منه من خالل االرتباط بين الجوانب التي يقيسها المقياس ،حيث تم التحقق من
صدق التكوين الفرضي لمقياس مهارات القيادة لطفل الروضة بحساب معامالت االرتباط بين
األبعاد المكونة له والدرجة الكلية ويبين الجدول  7مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد مع
الدرجة الكلية
جدول 7

معامل االرتباط بين أبعاد مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة فيما بينها وبالدرجة الكلية للمقياس.
البعد

الثقة بالنفس

التواصل االجتماعي

المبادرة

الدرجة الكلية

الثقة بالنفس

التواصل االجتماعي

1

-

**.865

**.848

**.958

المبادرة

-

-

1

**.942

1

**.885

**.960

** دال إحصائيا عند مستوى 0.01

يتضح من مصفوفة االرتباط المبينة بالجدول  7أن جميع أبعاد المقياس ترتبط بالدرجة الكلية
ارتباطاً داالً عند مستوى ) ،(0.01كما أن جميع األبعاد ترتبط فيما بينها ارتباطاً داالً عند نفس
المستوى ،وفي ذلك داللة على صدق التكوين للمقياس.
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صدق المقارنة الطرفية:
تم تحديد المجموعات الطرفية (أعلى  %25وأدنى  )%25من العينة االستطالعية والبالغ
عددها ) (50طفالً ،باالعتماد على الدرجة الكلية لمقياس مهارات القيادة لطفل الروضة ،حيث
بلغت المجموعة األعلى ) (12طفالً والعدد نفسه للعينة المقابلة في المجموعة األدنى ،وللتحقق من
وجود فروق دالة بين درجات المجموعتين تم استخدام اختبار مان وتني ويبين الجدول  8نتائج
االختبار.
جدول 8

نتائج اختبار مان وتني للفروق بين رتب درجات المجموعات الطرفية على مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة.
البعد
الثقة بالنفس
التواصل االجتماعي

المبادرة
الدرجة الكلية

المجموعة

مجمو الرتب

االنحراف المعياري

الدنيا

80

6.67

العليا

220

18.33

الدنيا

78

6.5

العليا

222

18.5

الدنيا

79.5

6.63

العليا

220.5

18.38

الدنيا

78

6.5

العليا

222

18.5

قيمة U

مستوى الداللة

2

0.000

0

0.000

1.5

0.000

0

0.000

يتضح من الجدول  8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب المجموعتين
على الدرجة الكلية للمقياس وعلى جميع أبعاد المقياس ،ومن خالل االطال على قيم متوسطات
الرتب نالحظ أن الفروق لصالح المجموعة العليا ،وبالتالي فمن االختبار قادر على التمييز بوضوح
بين األطفال ذوي مهارات القيادة المرتفعة والمنخفضة.
ثبات مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة
تم استخراج ثبات مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة باستخدام معامل ألفا كرونباخ والتي
بلغت قيمتها للدرجة الكلية ) (0.955وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات االختبار ،كما تم
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استخراجه بطريقة التجزئة النصفية ،وقد بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية وفق هذه الطريقة
) ،(0.950والجدول  9يوضح نتائج الثبات لجميع األبعاد ،ويتضح منها أن معامل الثبات مرتفع
مما يدل على تمتع المقياس بثبات جيد.
جدول 9

معامالت ثبات مقياس مهارات القيادة لطفل الروضة.
البعد

معامل كرونباخ الفا

معامل التجزئة النصفية

الثقة بالنفس

0.881

0.867

التواصل االجتماعي

0.875

0.883

المبادرة

0.901

0.918

الدرجة الكلية

0.955

0.950

ثالثاً :البرنامج التدريبي
تعريف البرنامج:
برنامج الفذ للقيادة :مجموعة من المهارات التي يتم تقديمها لألطفال وتدريبهم عليها من
خالل جلسات إلكسابهم بعض المهارات القيادية (المبادرة ،الثقة بالنفس ،التواصل االجتماعي) والتي
تؤثر بشكل مباشر وفعال في تعديل سلوكيات هؤالء األطفال في بعض المواقف التي تحتاج إلى أن
ينتهج الطفل سلوك القيادة ،واذا ما تم اكتسابها فمنها قد تساعدهم وتعدهم ألن يكونوا قادة للمستقبل.
فلسفة البرنامج:
يتمتع طفل الروضة الموهوب بقدرات واستعدادات خاصة ومن األهمية تنمية هذه القدرات في
مرحلة الطفولة المبكرة مع مراعاة النواحي العقلية واالجتماعية واالنفعالية بما يحقق له التفاعل
االجتماعي واكتساب المهارات القيادية ،وتعلم الدور من خالل ممارسة عمل محبب له وهو اللعب
واعداده للحياة ،ومساعدة الطفل على االتزان انفعاليا (الحيلة.)2005 ،
 الرؤية :انطالقاً من حق الموهوب في الرعاية الشاملة وتوفير البيئة المناسبة والتدريب الالزملتنمية مهاراته وذلك إلعداد نخبة من قادة المستقبل الذين يكرسون أنفسهم لخدمة الوطن
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والقادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.
 الرسالة :اإلسهام في بناء جيل وا قادر على قيادة مجتمعه والنهوض به والتحلي بالسماتالقيادية والقيم األخالقية واإلنسانية الفعالة.
معايير تصميم برنامج الفذ للقيادة:
باالطال

على األدب التربوي والذي يؤكد إمكانية تعلم القيادة وتنمية مهاراتها وأن القائد

يصنع ال يولد حيث أن أغلب المهارات التي تؤهل للقيادة يمكن تعلمها من خالل التعرض لخبرات
طويلة من التعلم تم تصميم البرنامج اعتماداً على خصائص مرحلة الطفولة المبكرة واعتماداً على
أساسيات تدريب القيادة وبعد االطال على العديد من الكتب الخاصة ببناء برامج لتنمية القيادة لدى
طفل الروضة والتركيز على أهم المهارات القيادية التي تتناسب مع المرحلة العمرية ،حيث تكون
البرنامج من أنشطة قصصية وأنشطة تدريبية قائمة على اللعب تهدف لتنمية المهارات القيادية.
تم االستناد في بناء البرنامج إلى المراجع الرئيسية التالية:
 .1بعض قصص وأنشطة القائد الذي بداخلي وبعض أنشطة برنامج العادات السبع لألطفال
السعداء والذي قام بمعداده شين كوفي ).(covy, 2008
 .2برنامج بناء تقدير الذات (ريزونر.)2000 ،
 .3أنشطة القائد الصغير (فكري و الحجازي.)2015 ،
 .4القيادة للطالب (بين و كارنر.)2016 ،
 .5المنهاج الشامل للطلبة الموهوبين (باسكا و ستامبغ.)2014 ،
 .6أسس بناء البرامج والمناهج التعليمية للطلبة (الصافي وأميمة وأبو رياش وشريف.)2007 ،
 .7برنامج كارنر وشوفان لتنمية المهارات القيادية (الدعي.)2004 ،
المهارات القيادية المستهدفة بالبرنامج:
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ذكر ) (Bennis, 1999و(بين وكارنر )2016 ،أن هناك العديد من المهارات التي
يمتلكها القادة ويمكن أن يغرسها المعلمون لدى طلبتهم من خالل التعليم والتدريب الواعي الذي يوفر
المهارات والمفاهيم األساسية المعرفية المناسبة للطلبة والمرتبطة بالقيادة ،ومن هذه المفاهيم ما
يرتبط باعتقاد القائد كالثقة الشخصية والعمل الجاد والتواصل والتخطيط واإلقنا  ،واستناداً على
المفاهيم السابقة قامت الباحثة باشتقاق ثالثة مهارات قيادية تتناسب مع خصائص مرحلة الطفولة
المبكرة وهي:
 المبادرة :تتمثل في أن الطفل القائد هو الذي يحرك أقرانه ،وهو الذي يبادر لعمل ما ،مثل تغييراللعبة أو إدارتها أو وضع قوانين لها أو التحرك نحو مكان آخر ،المبادرة بالقيام بمهامه دون أن
يطلب منه ذلك وأن يكون مسؤوالً عن اختياراته (عشرية.)2011 ،
 الثقة بالنفس :يعرف (الغامدي )2009 ،الثقة بالنفس على أنها مدى إدراك الفرد لكفاءتهومهاراته وقدراته الجسمية ،والنفسية ،واالجتماعية ،واللغوية التي من خاللها يتفاعل مع المواقف
المختلفة التي يتعرض لها في الحياة بفعالية.
 التواصل االجتماعي :تتمثل في قدرة الطفل على التواصل مع األطفال اآلخرين وقوة تفاعلهمعهم بشكل ذي تأثير إيجابي في اآلخرين يصل إلى حد تكوين فريق ،وأيضاً التواصل الفعال
مع الكبار من حوله .والترحيب بهم داخل الروضة وخارجها وعدم الخشية من التحدث مع
الغرباء من الكبار (محرز.)2004 ،
الهدف العام من البرنامج
يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية بعض المهارات القيادية (المبادرة  ،الثقة بالنفس والتواصل
االجتماعي) لدى أطفال الروضة الموهوبين من خالل برنامج قائم على اللعب يعمل على توفير
فرص وأنشطة نوعية وفاعلة لتطوير تلك المهارات.
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األهداف الخاصة
أوالً أهداف معرفية خاصة بالمحتوى:
 .1إظهار المبادرة في المواقف المتنوعة.
 .2تنمية الشعور بالمسئولية تجاه الذات ،العائلة والمجتمع.
 .3تقبل الطفل لذاته.
 .4تحمل الطفل مسؤولية اختياراته.
 .5تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي.
 .6تطوير قدرة الطفل على التخطيط.
 .7تنمية قدرة الطفل على وضع األهداف.
 .8تنمية الشعور بالهوية الذاتية.
 .9تعريف الطفل بأهمية ترتيب األولويات.
 .10تنمية مفهوم الذات من خالل االهتمام بالمظهر الجسمي.
 .11تنمية العالقات الشخصية المتبادلة.
 .12تنمية العالقات االجتماعية من خالل التواصل الفعال.
ثانياً :األهداف الوجدانية
 .1تطوير مهارة اإلنصات.
 .2تنمية مهارات الثقة بالنفس وادارة الوقت.
 .3زر أخالقيات روح الفريق والتنافس الشريف.
 .4تنمية المهارات االجتماعية.
 .5تطوير مهارة اإلقنا .
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 .6تنمية مهارة العمل التعاوني.
ثالثاً :األهداف المهارية
 .1استخدام مهارة تحديد المشكلة.
 .2تنمية مهارات التفكير الناقد.
 .3تطوير مهارة أداء الدور.
 .4ممارسة مهارات التخطيط وادارة الوقت.
 .5استخدام بعض مهارات التفكير اإلبداعي.
مكونات البرنامج
يتكون البرنامج من جلسات تحتوي كل جلسة على أنشطة مشوقة متنوعة قائمة على اللعب
يتخللها م جموعة من األنشطة الفنية والحركية والعقلية والتي تولد المتعة والتشويق والفائدة والتحدي
والحماس والتفاعل مع اآلخرين ،تخللها بعض األنشطة القصصية المحببة لدى طفل الروضة والتي
قدمت بطريقة مشوقة عن طريق العرض السينمائي ومسرح العرائس ودمى األصابع ولعب األدوار
من قبل األطفال لما للقصة من أهمية في هذه المرحلة المبكرة من عمر الطفل وألن أسلوب القصة
يتفوق على التلقين في تعليم القيم والمبادئ واألخالقيات وتشجع على التفاعل والتعلم اإليجابي .قد
يكون عنص اًر فعاال في زر القيم والمهارات واألخالقيات وتعديل سلوكيات الطفل (كرين.)1996 ،
وتضمن البرنامج على أنشطة القائد الذي بداخلي والتي تعمل كمقدمة لقيادة الشخصية ليكون
الطفل لديه القدرة ليقود حياته الخاصة والتأثير على اآلخرين من خالل صنع خيارات أفضل ،وهو
يزود الطلبة باألنشطة لمساعدتهم على تعلم الشخصية العملية ومهارات الحياة .وقد راعت هذه
األنشطة الخصائص العمرية لهذه المرحلة وبأسلوب مسل شائق (كوفي.)2009 ،
واعتمد البرنامج أيضاً على برنامج بناء تقدير الذات لما رأت الباحثة من أهمية لذلك فقد
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احتوى البرنامج على أنشطة متنوعة خاصة بتنمية مهارة المبادرة وتحمل المسؤولية ومهارة الثقة
بالنفس والتواصل االجتماعي وتتناسب مع مرحلة الطفولة المبكرة ،فقد ذكر ريزونر أن قدرة الفرد
على التواصل بفعالية مع المجموعة التي ينتمى إليها تعد من أهم المهارات التي تساعد على رفع
تقدير الذات لدى القائد وتجعله قاد اًر على تحقيق نو من الكفاءة أو الشعور بالجدارة واالستحقاق
وهذه الصفات مرتبطة ارتباطاً شديداً بتقدير الذات لدى القائد فاالستحقاق يميز الشخص إذا كان
يعيش في ظل قيم إنسانية أم ال؟ (ريزونر .)2003 ،وذكر (السويد )2009 ،أن الشخص الذي
يتميز بمفهوم إيجابي عن الذات يتميز بالثقة بالنفس ويميل إلى التفاؤل بالمقارنة مع األشخاص
الذين يعانون من ضعف هذه الخاصية.
االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج
لعب األدوار ،اللعب ،سرد القصص ،الخرائط الذهنية ،األلغاز ،المسرح ،سكامبر ،األلعاب
التعليمية ،الرحالت ،المناقشة ،الحوار ،النمذجة ،العصف الذهني ،التعلم الجماعي ،التعلم الذاتي،
التغذية الراجعة ،المناقشة والحوار ،المقابالت والتعزيز.
الوسائل التدريبية
حاسب آلي ،جهاز العرض العلوي ،السبورة الذكية ،لوحات ،السبورة المضيئة ،بوسترات
(ملصقات) ،مصورات ،ألعاب متنوعة ،جهاز الحاسوب اللوحي (اآليباد) ،مسرح العرائس ،المسرح
المدرسي ،مقاطع فيديو ،بطاقات ،مواد محسوسة ،شخصية البرنامج الدمية جمول.
المشروعات
مسرحية ،لوحات فنية ،مجسمات ،صحيفة القائد الفذ ،مقابالت ،ألبوم الصور ،ركن لبيع
العصير ،لوحة الذكريات ،خرائط معرفية ،زراعة حديقة الصف.
المعايير العامة الختيار األلعاب
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أ .وضوح الهدف من اللعبة.
ب .مناسبة لمرحلة الطفولة المبكرة.
ج .سهولة تحديد موضو اللعبة.
د .اختيار موضو اللعبة وارتباطه باألهداف المرجو تحقيقها.
ه .أن يكون محتوى اللعبة وثيق الصلة بأهداف بسيطة ومحددة وأن تحقق ما تم اختيارها ألجله.
و .أن تقدم اللعبة بطريقة مشوقة وجذابة.
ز .سهولة استخدام اللعبة.
ح .مراعاة شروط األمن والسالمة.
ط .أن تحوي بعض األلعاب نوعاً من التعقيد لتتواءم مع خصائص الطفل الموهوب.
ي .أن يتم شرح شروط اللعبة وكيفية استخدامها جيداً قبل البدء باستخدامها.
ك .تهيئة البيئة المناسبة إلجراء اللعبة.
ل .أن تحقق اللعبة أهدافاً محددة.
الحدود التنفيذية للبرنامج
تتمثل الحدود التنفيذية للبرنامج في اآلتي:
تم تطبيق البرنامج في النادي العلمي ،مكتبة الروضة ،غرفة العروض الضوئية ،مسرح
المدرسة ،المرسم ،النادي اللغوي ،صالة الحركية ،و مطبخ الروضة ،لضمان تنو األنشطة وتحقيق
الهدف من جلسات البرنامج.
الحدود الزمانية:
تم تطبيق البرنامج خالل  26جلسة ،بواقع  5جلسات في األسبو مدة كل جلسة  60دقيقة.
الحدود البشرية:
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اقتصر البحث على عينة من  30طفالً وطفلة من المستوى الثاني 15 ،طفالً وطفلة
للمجموعة التجريبية ،و  15طفالً وطفلة للمجموعة الضابطة.
تقويم البرنامج:
تم االعتماد في تقويم البرنامج على:
أ .التق ييم المبدئي :ويتم هذا النو من التقييم قبل البدء في تطبيق البرنامج ،حيث يوفر معلومات
هامة عن مستوى األطفال ويتم ذلك من خالل التطبيق القبلي ألداة البحث (مقياس المهارات
القيادية لطفل الروضة الموهوب) ،والتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
على المتغير التابع وهو المهارات القيادية.
ب .التقييم البنائي :يكون من خالل مراحل تقديم البرنامج بمتابعة مستوى تقدم األطفال ومدى تأثير
البرنامج عليهم من خالل المالحظة؛ ومن خالل تطبيق  .Teacherkitالبرنامج يساعد المعلم
على أداء المهام الموكلة إليه والمتعلقة بتسجيل متابعة الغياب ،متابعة السلوك ،جدول
الحصص ،دفتر الدرجات ،تقارير إحصائية ،التواصل مع الطالب .وكافة عناصر التقييم
األخرى (المشاركة ،التفاعل الصفي ،المالحظة).
ج .أساليب التقويم المتبعة :التفاعل بين األطفال من خالل األنشطة ،الواجبات البيتية ،أداء
المهمات الموكلة إليهم ،المنتج.
د .التقويم النهائي :يتم بعد االنتهاء من التدريب على البرنامج وذلك بتطبيق االختبار البعدي
الختبار المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب.
تحكيم البرنامج
تم عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين المختصين في مرحلة رياض األطفال،
ومجال الموهبة ،وعلم النفس ،وقد بلغ عددهم ( )14محكماً للحكم على صدق المحتوى للبرنامج
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ومدى مالءمة اإلجراءات التدريبية ملحق (ه).
وقد تلخصت أهم المالحظات للمحكمين في النقاط التالية:
 .1إعادة الصياغة اللغوية لبعض األنشطة وتبسيط مفرداتها.
 .2تبسيط بعض أوراق العمل لتتناسب مع مرحلة الطفولة المبكرة.
 .3استخدام فعل األمر ارسم بدالً من اكتب لبعض األنشطة.
 .4تعديل الزمن المخصص لبعض األنشطة لحاجتها لوقت أكبر لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
 .5إضافة بعض األنشطة للبرنامج.
 .6وقد تم األخذ بعين االعتبار االقتراحات المتسقة مع أهداف البرنامج.
طريقة التطبيق:
تم تطبيق البرنامج في ست وعشرين جلسة تدريبية بشكل يومي ،موزعة على المهارات
الثالثة مدة كل جلسة  60دقيقة ،بحيث تتضمن كل جلسة مهارة من المهارات القيادية وبعض أنوا
اللعب وتضمنت الجلسات أيضاً أنشطة مفتوحة موزعة على األركان بحيث يختار الطفل النشاط
الذي يرغب به يتم بعدها تقييم كل من المجموعة التجريبية والضابطة .مع توفير عنصر اإلثارة
والجذب وتهيئة خيال ووجدان الطفل ،والحرص على توفير جميع األدوات والخامات والتجهيزات
المختلفة التي تساعد الطفل على االندماج في أنشطة اللعب المختلفة الكتساب المهارات القيادية
المستهدفة من البرنامج ،مع مراعاة خصائص نمو األطفال وحاجاتهم واستعداداتهم.
جدول 10

توزيع الساعات التدريبية على الجلسات والمهارات.
المهارة

.

عدد الجلسات

عدد الساعات

مهارة المبادرة

( )9جلسات

( )5ساعات في االسبو بمعدل ( )1ساعة في الجلسة الواحدة

مهارة الثقة بالنفس

( )9جلسات

( )5ساعات في االسبو بمعدل ( )1ساعة في الجلسة الواحدة

مهارة التواصل اإلجتماعي

( )8جلسات

( )5ساعات في االسبو بمعدل ( )1ساعة في الجلسة الواحدة
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إجراءات تطبيق البحث
لتحقيق أهداف البحث تم القيام بعدة خطوات منهجية تعتمد على األساس النظري في تصميم
البرنامج و أدوات البحث وتحكيمها من قبل متخصصين في مجال الموهبة ورياض األطفال ،مثل
الحصول على خطابات تسهيل المهمة من قبل جامعة الخليج العربي وو ازرة التربية في دولة الكويت
لتطبيق أدوات البحث ،باإلضافة إلى عمل مقابالت مع مديرات رياض األطفال التي تم اختيار
العينة منها ولتحديد مواعيد تطبيق أدوات البحث سواء العينة االستطالعية أو العينة األصلية،
وتتمثل هذه الخطوات كالتالي:
 .1االطال على األدب التربوي ومجموعة من الدراسات المتعلقة بموضو البحث ،بهدف إعداد
المادة العلمية.
 .2إعداد أدوات البحث قائمة الخصائص السلوكية للكشف عن األطفال الموهوبين ومقياس
المهارات القيادية لطفل الروضة.
 .3تحديد االحتياجات وبواعث تصميم البرنامج التدريبي تلبية الحتياجات األطفال الموهوبين.
 .4تحكيم مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب لدى نخبة من األساتذة والمختصين
النفسيين والتربويين ،وقد بلغ عددهم ( )18محكماً ويتضمن الملحق (ملحق ج) أسماء المحكمين
والدرجة العلمية لهم وجهة العمل.
 .5الحصول على خطاب رسمي من قبل جامعة الخليج العربي موجه إلى الجهات المعنية في
و ازرة التربية في دولة الكويت وذلك لتسهيل مهمة الباحثة والحصول على إذن مسبق لتطبيق
أدوات البحث الحالية على العينة االستطالعية واألصلية داخل رياض األطفال التابعة لكل من
منطقة (العاصمة ،الفروانية ،مبارك الكبير) التعليمية.
 .6فحص مؤشرات صدق وثبات أداة البحث من خالل تطبيق المقياس على العينة االستطالعية،
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مع إعطاء التعليمات واإلرشادات الالزمة لتطبيق أداة البحث والهدف من إجرائها ،ومن تحري
الصدق واألمانة والدقة عند اإلجابة في كل من مرتي التطبيق.
 .7استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس (الصدق والثبات) باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية .SPSS
 .8تصميم البرنامج التدريبي (الفذ للقيادة) ،وتحديد فلسفته وأهدافه وكيفية تطبيقه ومناقشته مع
المشرفين على الرسالة ثم تحكيمه من قبل المختصين في المجال وتعديله بحسب مالحظات
المحكمين الذين بلغ عددهم ( )14محكماً.
 .9الكشف عن األطفال الموهوبين من خالل أداة الفرز (قائمة الخصائص السلوكية للكشف عن
األطفال الموهوبين) في المستوى الثاني من روضتي الديم والريان التابعتين لمنطقة العاصمة
التعليمية.
 .10تم استالم القوائم من المعلمات ومن ثم تصحيحها ،وحساب الدرجات العتماد أسماء األطفال
الموهوبين في الروضتين المعنيتين.
 .11تطبيق أداة القياس (مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب) على األطفال
الموهوبين ،ثم اختيار ( )15طفالً موهوباً من الذين حصلوا على أقل الدرجات على مقياس
المهارات القيادية كاختبارات قبلية للمجموعة التجريبية والضابطة.
 .12تحديد روضة الديم كمجموعة تجريبية ،وروضة الريان كمجموعة ضابطة حيث كان عدد
األطفال ( )15طفالً موهوباً في كل مجموعة.
 .13توزيع أوراق الموافقة لالنضمام للبرنامج على األطفال الذين تم اختيارهم للتوقيع عليها من قبل
أولياء األمور ثم إعادتها إلى الباحثة.
 .14االجتما بأمهات األطفال المنضمين للبرنامج التدريبي الطالعهن على البرنامج التدريبي (الفذ
104

للقيادة) وأهدافه وآلية التنفيذ وألهمية تعاون أولياء األمور في إنجاحه من خالل رسائل ولي
األمر التي يتضمنها البرنامج.
 .15طبق البرنامج التدريبي على األطفال في روضة الديم لمدة ( )7أسابيع من الفصل الدراسي
األول.
 .16تطبيق القياس البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة.
 .17تصحيح االختبار للمجموعتين التجريبية والضابطة واجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة
باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSلمعرفة أثر البرنامج التدريبي على المتغير التابع
والتوصل إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها ،كتابة فصول البحث ثم تقديم التوصيات والبحوث
المقترحة.
الصعوبة التي واجهت الباحثة
واجهت الباحثة صعوبة واحدة عند إجراء وتنفيذ البحث و تمثلت في:
 .1عدم تمكن أطفال الروضة لمهارة الكتابة بشكل كاف و ذلك أعاق تقديم بعض األنشطة أثناء
تطبيق البرنامج.
األساليب اإلحصائية المستخدمة
لإلجابة على فروض البحث ،تم استخدام األساليب االحصائية التالية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات األطفال على مقياس المهارات القيادية
لطفل الروضة.
 .2اختبار مان وتني للمقارنة بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
المهارات القيادية لطفل الروضة.
 .3اختبار ويلكوكسون للمقارنة بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية على مقياس المهارات
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القيادية لطفل الروضة في القياسين القبلي والبعدي.
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
النتائج المتعلقة بفرضية البحث األولى
النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثانية
النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثالثة
مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث األولى
مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثانية
مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثالثة
توصيات البحث
البحوث المقترحة



الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
يستعرض هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من البيانات التي جمعت وفقاً
إلجراءات البحث المتبعة والتي تم توضيحها في الفصل السابق ،من تطبيق أداة البحث الرئيسية
المتمثلة بالبرنامج (الفذ للقيادة) على العينة التجريبية دون الضابطة ،ومن ثم تطبيق مقياس
المهارات القيادية لطفل الروضة لتقييم أثر البرنامج بالتطبيق القبلي والبعدي ،وقد استخدم لذلك
برنامج التحليل اإلحصائي للدراسات االجتماعية ( )SPSSللتحقق من فرضيات الدراسة الثالث.
النتائج المتعلقة بفرضية البحث األولى
للتحقق من فرضية البحث األولى التي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α = 0.05بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اكتساب المهارات القيادية تعزى
الستخدام برنامج قائم على اللعب لصالح المجموعة التجريبية" ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين في القياس البعدي على مقياس المهارات القيادية لطفل
الروضة الموهوب ،كما هو موضح بالجدول .11
جدول 11

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين في القياس البعدي على مقياس المهارات القيادية

لطفل الروضة الموهوب
البعد

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الثقة بالنفس

51.73

3.97

35.80

2.91

التواصل االجتماعي

50.53

3.38

36.27

2.31

المبادرة

36.47

2.67

25.13

2.03

الدرجة الكلية

138.73

9.73

97.20

6.69

يتبين من الجدول  11أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على
مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس البعدي يساوي ) (138.73بانحراف
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معياري ) (9.73وهو يفوق المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة الذي بلغ ) (97.20بانحراف
معياري ) .(6.69كما أظهرت النتائج فروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
مجموعة التجريبية في جميع األبعاد ،وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين متوسطي درجات
المجموعتين تم استخدام اختبار مان وتني ( ،)Mann-Whitneyكما هو موضح في الجدول .12
جدول 12

نتائج اختبار مان وتني للكشف عن داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة في المقياس البعدي
المجموعة التجريبية
البعد
الثقة بالنفس

المجموعة الضابطة

مجمو

متوسط

مجمو

متوسط

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

قيمة
)(Z

مستوى
الداللة

حجم األثر

المشاهد

التواصل االجتماعي

345
345

23

120

8

4.68

0.000

%85.40

المبادرة

345

23

120

8

4.70

0.000

%85.77

الدرجة الكلية

345

23

120

8

4.67

0.000

%85.22

23

120

8

4.68

0.000

%85.40

دلت نتائج اختبار مان وتني على أن الفروق بين متوسطات الرتب للدرجة الكلية دالة

إحصائياً حيث بلغت قيمة  (4.67) Zوكان مستوى الداللة المشاهد يساوي ) (0.000وهو أقل من
مستوى الداللة ) ،(0.05كما أشارت نتائج اختبار مان وتني أن الفروق بين متوسطات الرتب على
جميع األبعاد دالة إحصائياً مما يشير إلى تأثر المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج .وتم حساب
حجم أثر التدريب من خالل قيمة  (4.67) Zحيث بلغت قيمة حجم األثر  %85.22والتي تمثل
نسبة التباين في المهارات القيادية لدى األطفال التي يمكن تفسيرها من خالل أثر تطبيق البرنامج.
ولحساب حجم أثر البرنامج التدريبي (الفذ للقيادة) على متغير المهارات القيادية لدى عينة
الدراسة تم استخدام المعادلة اآلتية:
حجم األثر ) (dمن خالل اختبار مان وتني =

(علماً بأن  =nعدد األطفال في

المجموعة التجريبية+عدد األطفال في المجموعة الضابطة).
وباتبا المعادلة السابقة ،تم قياس حجم أثر البرنامج التدريبي على المهارات القيادية في
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القياس البعدي ،وباستخراج قيمة  zمن الجدول ( ،)12ومن ثم استخراج النسبة المئوية (حجم األثر
×  ،)100كما يلي:
أ.حجم أثر" برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض
األطفال في بعد المبادرة ،حيث أن  z=4.70%كالتالي:

وباحتساب

حجم األثر المستخرج من المعادلة السابقة ،اتضح أن للبرنامج أثر في هذا البعد حيث بلغ
 85.77%والباقي يعود لعوامل أخرى ،مما يشير إلى وجود أثر للبرنامج على العينة التجريبية في
هذا البعد.
ب.حجم أثر "برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض
األطفال في بعد الثقة بالنفس ،حيث أن ،z=4.68%كالتالي:

ومن

خالل حجم األثر المستخرج من الجدول السابق يظهر أن درجة تأثير البرنامج القائم على اللعب
في تنمية مهارة التواصل االجتماعي لدى األطفال قد بلغت  %85.40والباقي يعود لعوامل
أخرى ،وذلك أن تدريب األطفال من خالل برنامج قائم على اللعب له أثر في تنمية مهارة الثقة
بالنفس لدى أطفال المجموعة التجريبية.
ج  .حجم أثر "برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في
رياض األطفال في بعد التواصل االجتماعي ،حيث أن  ،4.68 = zكالتالي:
من خالل حجم األثر المستخرج من المعادلة السابقة يظهر أن
درجة تأثير البرنامج القائم على اللعب في تنمية مهارة التواصل االجتماعي لألطفال في
المجموعة التجريبية قد بلغت  %85.40والباقي يعود لعوامل أخرى ،وذلك أن تدريب األطفال
من خالل برنامج قائم على اللعب كان له أثر في تنمية مهارة التواصل االجتماعي لدى أطفال
المجموعة التجريبية.
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د .ولحساب أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى طفل األطفال الموهوبين

في رياض األطفال في جميع أبعاد مقياس المهارات القيادية حيث أن  ،4.67 = zكاآلتي :
يظهر أن درجة تأثيره في جميع أبعاد المهارات القيادية لدى
األطفال في المجموعة التجريبية بلغت فمن  %85.22والباقي يعود لعوامل أخرى ،وتشير النتائج
عن وجود أثر للتدريب على المهارات القيادية التي تم توظيفها في البرنامج (الفذ للقيادة) على
المجموعة التجريبية مقابل العينة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج كما جاء في الفرض األول
للبحث ،وأن التباين في المهارات القيادية لدى األطفال يمكن تفسيرها من خالل أثر تطبيق
البرنامج .

النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثانية
للتحقق من فرضية البحث الثانية التي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α= 0.05بين القياسين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في اكتساب المهارات
القيادية ولصالح القياس البعدي" .تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
أطفال المجموعة التجريبية في المهارات القيادية في القياسين القبلي والبعدي ،كما هو موضح
بالجدول .13
جدول 13

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس

المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب
البعد
الثقة بالنفس

القياس القبلي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

36.33

3.60

51.73

3.97

26.27

2.52

36.47

2.67

التواصل االجتماعي

35.40

الدرجة الكلية

98.00

المبادرة

القياس البعدي

3.48
8.99

50.53
138.73

3.38
9.73

يتبين من الجدول  13أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية على
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مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس القبلي يساوي ) (98.00بانحراف
معياري ) (8.99في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في القياس البعدي )(138.73
بانحراف معياري ) .(9.73كما أظهرت النتائج تأثر المجموعة التجريبية في القياس البعدي في
جميع األبعاد ،وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية تم استخدام اختبار ولكوكسون ( )Wilcoxonللعينات المرتبطة ،كما هو موضح في
الجدول .14
جدول 14

نتائج اختبار ولكوكسون للعينات ألداء المجموعة التجريبية للقياس القبلي والبعدي
البعد
الثقة بالنفس

التواصل االجتماعي

المبادرة

الدرجة الكلية
* البعدي< القبلي

الرتب

العدد

مجمو الرتب

متوسط الرتب

السالبة*

0

0

0

الموجبة**

15

120

8

المتساوية***

0

-

-

السالبة*

0

0

0

الموجبة**

15

120

8

المتساوية***

0

-

-

السالبة*

0

0

0

الموجبة**

15

120

8

المتساوية***

0

السالبة*

0

0

0

الموجبة**

15

120

8

المتساوية***

0

-

-

** البعدي> القبلي

قيمة Z
3.41

3.41

3.41

3.41

الداللة المشاهدة
0.001

0.001

0.001

0.001

*** البعدي= القبلي

من خالل النتائج الموضحة بالجدول  14وباالعتماد على الرتب الموجبة نجد أن جميع
األطفال في المجموعة التجريبية كانت درجاتهم في القياس البعدي على أبعاد مقياس المهارات
القيادية لطفل الروضة الموهوب والدرجة الكلية أعلى من درجاتهم في القياس القبلي حيث بلغت
متوسط الرتب الموجبة ) (8في حين كان متوسط الرتب السالبة صف اًر ،وبالرجو إلى قيم مستوى
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الداللة نجد أنها كانت أقل من مستوى الداللة ( ،)α= 0.05وبالتالي نخلص إلى أن الفرق
الحاصل بين متوسطي المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي كان ذا داللة إحصائية،
ولصالح القياس البعدي.
النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثالثة
للتحقق من فرضية البحث الثالثة التي تنص على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α= 0.05بين الذكور واإلناث من أطفال الروضة الموهوبين في المجموعة التجريبية في
اكتساب المهارات القيادية" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أطفال
الروضة الموهوبين في المجموعة التجريبية على مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب
باختالف جنس الطفل ،كما هو موضح بالجدول .15
جدول 15

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات أطفال الروضة الموهوبين في المجموعة التجريبية على مقياس

المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب باختالف جنس الطفل
البعد
الثقة بالنفس

الذكور N= 7
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

51.71

4.03

51.75

4.20

36.43

2.44

36.50

3.02

التواصل االجتماعي

50.29

الدرجة الكلية

138.43

المبادرة

اإلناث N= 8

3.99
10.15

50.75
139.00

3.01
10.04

يتبين من الجدول  15أن المتوسط الحسابي لمجموعة األطفال الذكور في المجموعة
التجريبية في الدرجة الكلية على مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس البعدي
يساوي ) (138.43بانحراف معياري ) (10.15في حين بلغ متوسط درجات اإلناث )(139.00
بانحراف معياري ) ،(10.04وللتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين متوسطي درجات المجموعتين
تم استخدام اختبار مان وتني ( ،)Mann-Whitneyكما هو موضح في الجدول .16
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جدول 16

نتعائج اختبععار مععان وتنععي للكشععف ععن داللععة الفععروق بععين متوسععطي درجعات أطفععال الروضععة الموهععوبين فععي المجموعععة

التجريبية على مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب باختالف جنس الطفل
البعد

اإلناث N= 8

الذكور N= 7

قيمة

مستوى الداللة

مجمو الرتب

متوسط الرتب

مجمو الرتب

متوسط الرتب

)(Z

الثقة بالنفس

55.50

7.93

64.50

8.06

0.06

0.955

التواصل االجتماعي
المبادرة

55.00
54.50

7.86

65.00

8.13

0.12

0.955

0.18

0.867

الدرجة الكلية

55.50

7.93

64.50

8.06

0.06

0.955

7.79

65.50

8.19

المشاهد

يتضح من الجدول  16أن متوسط الرتب لألطفال الذكور في المجموعة التجريبية في الدرجة
الكلية على مقياس المهارات القيادية لطفل الروضة الموهوب في القياس البعدي يساوي ) (7.93في
حين بلغ متوسط الرتب لإلناث ) (8.06وأشارت نتائج اختبار مان وتني أن الفروق بين متوسطات
الرتب غير دالة إحصائياً حيث بلغت قيمة  (0.06) Zوكان مستوى الداللة المشاهد يساوي
) (0.955وهو أكبر من مستوى الداللة ) ،(0.05كما أشارت نتائج اختبار مان وتني أن الفروق
بين متوسطات الرتب على جميع األبعاد غير دالة إحصائياً.
مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث األولى
أشارت الكثير من الدراسات إلى أهمية التدريب على المهارات المختلفة وقد جاءت نتائج
البحث الحالي دالة على وجود أثر للبرنامج (الفذ للقيادة) حيث بلغ  %85.22بين العينة الضابطة
والتجريبية ونجد أن ذلك متوافقاً مع الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة أثر البرامج التدريبية على
القيادة كما في دراسة( :اإلمام والعبادي2010،؛ رسمي2011،؛ محمد2012 ،؛ 2014؛
برغوث ،)،2015،و أيضاً جاءت نتائج البحث الحالية متوافقة مع نتائج كل من ( Bulunuz,
2013؛ Gmitrova & Gmitrov, 2013؛ العون2012،؛ مختار2010،؛ العامري2008،؛
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Fung, 2009؛ Miller & Almon, 2009؛ غالب2007،؛ ال مراد ويونس )2006،والتي
درست أثر برامج قائمة على اللعب لتنمية وتحسين المهارات المختلفة لدى طفل الروضة ،وأيضا
جاءت النتائج متوافقة مع الدراسات التي تناولت التدريب على المهارات بشكل عام وحيث أن هذه
المهارات ال تقدم للطفل ضمن المنهاج المعد لمرحلة رياض األطفال وبشكل مباشر فمن المناسب
أن تقدم لهم على شكل برامج خاصة لمهارات محددة كأنشطة الصفية ،حيث أن هناك مساحة من
الحرية في تقدي م بعض األنشطة المتنوعة في فترة النشاط الالصفي مما سبق تتضح أهمية البرامج
التدريبية التي تنمي المهارات لدى أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثانية
أشارت النتائج إلى أن البرنامج له تأثير على المجموعة التجريبية في متوسطات القياس
البعدي لمقياس المهارات القيادية لدى طفل الروضة الموهوب ،مما يعني حدوث تطور ذو داللة
إحصائية في مستوى المهارات القيادية يعزى ألثر البرنامج التدريبي ،وذلك يحقق الفرضية الثانية،
وظهر ذلك في التباين بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي ،و هذا ما أكدت عليه
دراسة (البوعينين وآخرون2015،؛ العون2012 ،؛ اإلمام والعبادي2010 ،؛ مختار )2010 ،حيث
أكدا على فاعلية العروض التقديمية في تنمية السلوك القيادي لدى األطفال الموهوبين في الروضة،
وأيضاً جاءت النتائج متسقة مع دراسة (برغوث )2015 ،في أن البرنامج المقترح القائم على
األنشطة الالصفية في تنمية بعض مهارات السلوك القيادي لطفل الروضة كان له أثر في تنمية
المهارات المقصودة بعد تطبيقه ،ويمكن القول في أن صياغة فعاليات وأنشطة تدريبية لتنمية
المهارات القيادية سواء بمحتوى منفصل أو مدمج مع المواد التعليمية يساهم في تنمية المهارات
القيادية لدى الطفل ،وهو مانصت عليه الدراسات السابقة المتعلقة بتنمية المهارات القيادية بشكل
عام ونتائج البحث الحالي بشكل خاص.
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مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية البحث الثالثة
من خالل عرض النتائج السابقة اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث
من أطفال المجموعة التجريبية .وهذا يعني أن البرنامج التدريبي الذي اشتمل على ألعاب وأنشطة
متنوعة وقصص ورحالت تنمى المهارات القيادية لدى اإلناث والذكور على حد سواء ،ويمكن أن
يعزى سبب تساوي تأثير البرنامج على كل من اإلناث والذكور ،إلى طبيعة المرحلة العمرية حيث
أنهم يشتركون فيما بينهم بخصائص نمائية عامة مما أدى إلى تساوي األثر اإليجابي للبرنامج .وقد
أكد أريكسون وفيجوتسكي في نظرياتهم التي توضح تطور النمو االنفعالي واالجتماعي لدى
األطفال في مرحلة رياض األطفال اإلناث والذكور أنها تسير بنفس التسلسل ونفس المراحل في
حال تساوت الظروف البيئية والتنشئة األسرية (الغانم ،)2010 ،ولذلك يمكن القول بأن التطور
لدى أطفال العينة التجريبية تساوى عند الذكور واإلناث .وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع دراسة
(اإلمام و العبادي )2010،حيث قاما بتطبيق برنامج قائم على العروض التقديمية في تنمية
مهارات السلوك القيادى لدى طفل الروضة الموهوب حيث لم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى للنو االجتماعي ،وأيضاً دراسة (زقوت وصالح ،2009 ،العامري)2008 ،
توصلت إلى نفس النتيجة ،ولم تتفق هذه النتيجة مع دراسة (العون )2012 ،حيث أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين تعزى إلى جنس الطلبة.
يمكن تفسير هذه النتائج اإليجابية للبرنامج القائم على اللعب لتنمية المهارات القيادية على
النحو التالي:
قد تعود النتائج اإليجابية وتأثير البرنامج إلى تطعيمه بأشكال متنوعة من اللعب وتقديم
األنشطة بشكل شيق وجذاب ،ودمج المهارات القيادية بأشكال متنوعة من األلعاب مما كان له األثر
في إقبال األطفال على التدرب على المهارات واكتسابها ،واعتماد البرنامج أيضا على القصة وبما
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أن القصة تتضمن شخصيات تقوم بأفعال ضمن مواقف متنوعة فبالتالي تتضمن نماذج ،فاختيار
نماذج مناسبة للقصة يكون عنص اًر فعاالً في تغيير القيم واالتجاهات والسلوكيات ،وقد اعتمد القرآن
الكريم أسلوب القصة في التوجيه واإلرشاد وأخذ العبرة وتقديم النموذج .وتضمن البرنامج قصة نملة
سيدنا سليمان لما تمثله من نموذج فعال لسلوك المبادرة وكان التفاعل واضحاً مع الشخصية
الرئيسة للقصة أثناء إعادة أداء الدور من خالل مسرحية فكان التنافس شديد على تمثيل الدور،
وأيضاً تضمن البرنامج قصص العادات السبع لألطفال السعداء وهي قصص شيقة قدمت بمطار
جذاب مناسب لخصائص الطفولة المبكرة وأيضاً أنشطة القائد الذي بداخلي تعمل كمقدمة لقيادة
الشخصية ليكون لدى الطفل القدرة ليقود حياته الخاصة والتأثير على اآلخرين من خالل صنع
خيارات أفضل ،وهو يزود الطلبة باألنشطة لمساعدتهم على تعلم المهارات الشخصية العملية
ومهارات الحياة .وقد راعت هذه األنشطة الخصائص العمرية لهذه المرحلة وبأسلوب مسل شائق
(كوفي ،)2009 ،وقد لوحظ تفاعل األطفال بشكل مستمر مع البرنامج ،وباإلضافة إلى األنشطة
القصصية يتضمن البرنامج أنشطة فنية وحركية وعقلية وأنشطة قائمة على أنوا من اللعب
واستراتيجيات أخرى كلعب األدوار ،المناقشة ،الحوار ،النمذجة ،العصف الذهني والتعلم الجماعي،
وكان هناك رسائل متبادلة بين الباحثة وولي األمر لما له من دور فعال في نجاح البرنامج وتنمية
عالوة على تقديم المهارات بشكل متسلسل منطقياً ،فقد تم تدريب
المهارات القيادية المستهدفة.
ً
األطفال في البداية على مهارة المبادرة وتحمل المسؤولية تجاه الذات األسرة والمجتمع من خالل
أنشطة موجهة شيقة ومتنوعة اعتمدت على أنوا من اللعب والمواقف التعليمية أعدت لتلك المهارة
ومناسبة للخصائص العمرية للطفل ،وأيضا تم تدريب األطفال على الثقة بالنفس من خالل التدريب
على مهارات التخطيط ،صياغة األهداف ،إدارة الوقت ،ترتيب األولويات ،التفاوض واإلقنا  ،إجراء
المقابالت ،وتم تدريب األطفال أيضاً على مهارة التواصل االجتماعي من خالل تنمية العالقات
117

الشخصية المتبادلة ،بناء فرق العمل ،الشعور بأهمية أخذ الدور ومسؤوليته المناط بها ،التواصل
الفعال مع اآلخرين ،الشعور بأهمية األفراد المحيطين بنا ،مما كان له األثر في إقبال األطفال على
التدريب على المهارات واكتسابها .ولم تقتصر األنشطة على األدوار القيادية في حجرة الصف ولكن
امتدت إلى مجتمعهم سواء كان ذلك المجتمع األسرة أو المدرسة وأداء تلك األدوار باستمتا  ،وأيضاً
لوحظ أن السمات والخصائص القيادية يمكن تنميتها واذا لم تتم رعايتها والتدريب عليها وتوظيفها
بشكل مناسب قد ال تتطور وربما يتوقف نموها ،حيث كان ذلك واضحاً من خالل المجموعة
الضابطة التي كانت تتمتع بمستوى منخفض من المهارات القيادية بعد االختبار القبلي ،ولكنها
بقيت كما هي بعد تطبيق للقياس البعدي ،وهذا التفسير يتفق مع دراسة كل من (برغوث،2015 ،
البوعينين وآخرون ، Ogurlu & Emir, 2014 ،2015 ،محمد ،2012 ،رسمي ،2011،اإلمام
والعبادي ،Miller & Almon, 2009 ، ،2010 ،غالب ،2007،ال مراد ويونس.)2006 ،
توصيات البحث
من خالل نتائج البحث الحالية والمتعلقة بأثر استخدام البرنامج التدريبي القائم على اللعب
في تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال في دولة الكويت ،توصي
الباحثة بما يلي:
 .1تبني إدارة المناهج بو ازرة التربية والتعليم بدولة الكويت بالبرنامج التدريبي القائم على اللعب في
تنمية المهارات القيادية لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال في دولة الكويت.
 .2االهتمام بتطوير المهارات القيادية عند الطفل في مرحلة رياض األطفال مما ينشئ جيالً يتمتع
بروح القيادة.
 .3توفير البيئة المحفزة واألنشطة المتنوعة والمواقف التعليمة التي تنمي المهارات القيادية لدى طفل
الروضة.
 .4تدريب المعلمات واالختصاصيين التربويين على مهارات السلوك القيادي وتوعيتهم بأهمية تنمية
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المهارات القيادية لدى طفل الروضة من خالل اللعب والقصص الشيقة واألنشطة المتنوعة.
 .5تشجيع الباحثين على تطوير برامج مماثلة لتطوير المهارات القيادية ضمن المنهج الدراسي أو
بشكل مستقل.
 .6توعية األسرة والمجتمع بالدور الفاعل الذي تلعبه تنمية المهارات القيادية لدى األطفال في سن
مبكرة لما له من أثر في تنمية شخصية الطفل وبنائها األمر الذي ينعكس مستقبالً بشكل إيجابي
على المجتمع.
 .7زيادة االهتمام باألطفال الموهوبين في المدارس الحكومية ،وتزويدهم بالبرامج اإلثرائية والتنموية
لتطوير مهاراتهم المتنوعة.
البحوث المقترحة
بناء على ما توصل له البحث الحالي من نتائج ،وعلى الفكرة والفرضية التي قام عليها
البحث الحالي ،تقترح الباحثة مايلي:
 .1إجراء بحوث حول أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات االجتماعية.
 .2إجراء بحث حول أثر القصة الشعبية في تنمية المهارات القيادية لدى الطفل.
 .3إجراء بحث حول أنماط السلوك القيادي للمعلمة وأثرها على طفل الروضة.
 .4تصميم مقياس للقيادة خاص بطفل الروضة يشمل أغلب المهارات واألبعاد القيادية.
 .5إجراء البحث على المرحلة االبتدائية مع إدخال متغيرات أخرى كالجنس أو نو المدرسة حكومية
أو خاصة الكتشاف أثر البيئة والمناهج التعليمية في االستجابة لمتغيرات البحث.
 .6عمل دراسة مقارنة بين المهارات القيادية لألطفال المتلقين لمنهاج إدخال المواد واألطفال
المتلقين لمنهاج األسلوب المتطور المالئم القائم على اللعب.
 .7إجراء بحث حول أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية مفهوم الذات لدى طفل الروضة.
 .8بحث أثر استخدام العمل الجماعي التعاوني في تنمية المهارات القيادية لدى طفل الروضة.
 .9بحث أثر برنامج قائم على اللعب في تنمية الذكاء األخالقي لدى طفل الروضة.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:
إبراهيم ،حنان حسن وأبو سنة ،نورة حمدي .)2012( .فعالية األنشطة الفنية كوسيلة الكتشاف
أطفال الروضة الموهوبين في المجاالت المتعددة (دراسة تشخيصية – تنبؤية) .مجلة البحث

العلمي في التربية.24-1 :1 ،13 ،

إسماعيل ،آمال .)2009( .أثر تطوير وحدة تعليمية في ضوء نظرية جاردنر على تنمية أداء

األطفال الموهوبين في روضات جدة التعليمية .الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس ،جامعة
أم القرى ،مكة المكرمة.

إمام ،سمر عبدالغني .)2009( .د ارسة لتنمية أنماط السلوك القيادي لدى األطفال( .رسالة
ماجستير غير منشورة) ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،مصر.

اإلمام ،محمد صالح والعبادي ،زين حسن .)2010( .فاعلية العروض التقديمية في تنمية السلوك
القيادي لدى األطفال الموهوبين بالروضة ،المجلة التربوية.71 -29 :28 .

باسكا ،جويسي فان تاسل وستامبغ ،تمارا .)2014( .المنهاج الشامل للطلبة الموهوبين( .أميمة
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Abstract
The aim of the current study was intended to verify the effectiveness of a play- based
training program and to measure its impact on the development of the leadership skills
among gifted kindergarten children. The quasi-experimental approach was used. The
research sample consisted of (30) children, who were divided into two groups: the first
was the experimental group which included 15 children and on whom the training
program was applied. The other group was the controlled group which also included 15
children who were taught regular school curriculum. Thus using a list of behavioral
characteristics of children, gifted children were discovered. the application of the
program which took a period of (7) weeks, and the kindergarten childs leadership skill
scale, preperd by the reasercher, was used to measure the impact of theprogram, after
assing the degree of validity and reliability of the program on the Kuwaiti environment.
There are statistically significant differences between the tow groups (experimental and
controlled) in the acquisition of aply based programe which is in the intrest of the
experimental group. In addition by thereslts, there are statisticaiiy significant
differences between the two measurements (pre and post measurements) of the
experimental grupe in acquiring leadersip skills and wich favored post measurement in
all dimensions of the scale (initiative, self-confidence, social communication). Results
also showed that there are no statistically significant diffrences between male and
female kindergarten gifted children in the experimental groupe in the acquisition of
leadership skills. This indicates the positive impact of aplay-based programe to develop
leadership skills among gifted children in kindergarten.
Keywords: training program, play, leadership skills, gifted children, kindergarten.
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