
يَّة ِّ القُْطرِّ َمْنُظوَمةُ البَث 

ليمعربية والتَّ وزارة التَّ 



االنتقالي  الغرضُ 
Transitional Object

ة ة عالجيَّ ة نفسيَّ اختصاصيَّ –رنا منصور عودة 



؟اْليَْومَ ماذا سنتَعلَّمُ 

األطفالره عندَ ومراحل تطو  الخوفُ ▪

عامل معهاة التَّ وكيفيَّ تهاة؛ أهميَّ االنتقاليَّ األغراضُ ▪



الخوفُ 

بالخوف الط فَل منذ نعومة أظفارهعورُ رافق الش  يُ •

ِّ في مراحل نُ الط فلُ يخافُ • :، مثليالي ة  خه األولى من أشياءَ مو 

ليَّةمن مخلوقات  خياين، الس احرة، الغول، وغيرهاالت نِّ  

ر القدرات الذِّ  • فل، ند الطِّ  ر مفهوم الواقع عهني ة وتطو  مع تطو 

اقعي ة أكثر وتجاه أمور  جديد، فهو يظهرُ نرى الخوف بشكل  

، األفعى، وما شابه ذلكاللِّ ص  :مثل



ما هو؟االنتقالي  الغرضُ 

،والديهارتباطه بالط فل على االنتقال من مرحلةِّ يساعدُ هو غرض  •

واقف مع الم، إلى مرحلة الت عاملِّ مانها لهُ قدِّ  والحماية التي يُ 

.مستقل  عنهمااالجتماعي ة بشكل  

قماشيةقطعالدمى





:عناليومَ تَعلَّمنا

لذلك تهيئتهه بدون أخذ هذا الغرض من. وتجربة المواقف الجديدةاحةبالرَّ عور فل الش  الطِّ  يستطيعُ من خالل الغرض االنتقالي  ✓

.ا عليهسلب  قد يؤث رُ 

البس تذك رهُ بأحد الوالدين، مثل قطعة مالقةللغرض عَ في العديد من األحيان قد يكونُ . إلى آخرهذا الغرض من طفل  يختلفُ ✓

ا في نظر الط فلبالوالدين، بل يكونُ القةبها، وفي أحيان أخرى ال تكون له عَ بوالدته أو غرض خاص   .ممي ز 

قد يرفض حتى . همنه دون موافقتشخص  أن يأخذه أي   فيوال يرغبُ ،على هذا الغرضِّ الط فلُ ة الحاالت يحافظُ في غالبيَّ ✓

عل ق بهذا الغرض من شأنه أن يغي ر المعنى الكامل المتا،صغير   مهما كانتغيير  كل  . أو إصالحه إذا تعط ل،تنظيفه إذا ات سخ

.سبة للط فلبالنِّ  



ا ؟ماذا أيض 

بط نفسه ومشاعره       ات لضآليَّ بتذويتودعم، يبدأ الطفل بعد الت عامل مع المواقف االنتقالي ة بنجاح  ➢

ا لالستغناء واالستقالل عنهةالخاصَّ « المظلَّة»إلى دون حاجته  .به، ويصبح جاهز 



ي ة َُّحقوققانون َّمنأ27البندبموجبالبث  َّهذاخاللاألعمالاستخدامتم َّ الُملك 

رىجال تيالمواد َّإحدىعلىالُحقوق َّصاحب َُّكنت َّإن.2007للعامالفكري ة

نُكاستخداُمها قُّف َّمن ات طلُب َّأنيمك  العُنوان َّإلىبالكتابة َّوذلك َّاستخدامها،عن َّالت و 

rights@education.gov.il:الت الي

ابهااستخدام األعمال الفنَّيَّة واألدبيَّة المحميَّة بحقوق النَّشر وتحديد أصح


