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 ملقدمةا

اللعب نشاط يجري لذاته بقصد املتعة، فيندفع الطفل إىل القيام به عرب طائفة مـن 

 إذ نشـاط لعبـي، بأنـهالحركات الجسمية والنفسية، لذا فان نشاط  الطفل اإلنساين يتميـز 

مير الطفل يف منوه بخربات يصعب عليه هضمها، فيخلق يف لعبه مواقف منوذجية بسـيطة 

 . الواقعيتغلب بواسطتها عىل

طفـل  يك يحقـق عامـل النضـج لل العوامل التـي متنحهـا البيئـة أهميعد اللعب من 

والنمو، فهو عامل جدي وظيفته مهمة لتحقيق ظروف مالمئة الكتسـاب خـربات ومهـارات 

 .متعددة حيث يكتسب الطفل املعرفة ويختار السلوك االجتامعي املالئم

ـةو ـل املهـم ـات الطـف ـن حاـج ـة ـم ـب حاـج ـكل اللـع ـيل يـش ـمي والعـق ـوه الجـس  لنـم

و شخصـيته ويـتعلم مـواالجتامعي وميكن بواسطته ان يكتسب بعض مظاهر السـلوك فتن

 اللعـب فـان وألهميـة وعبارات، ألفاظ السليم مبا يستخدمه من  االجتامعيقواعد السلوك

 أن النشاط، وترى كاثرين هاريف أنواع نهيىء بيئة تتوافر فيها فرص ملامرسة جميع أنعلينا 

 : عدة منهاأمورا نشاط ال يكون لعبا ما مل يحقق يأ

 .لألطفال يجلب املتعة أن -

 . يكون غاية وليس وسيلة لهدف ماأن -

 .بأنفسهم يختاره الالعبون أن -

 ينتهـي أن يتضمن مشاركة من جانب الالعب، وعليه فالفرد يشـعر باملتعـة بعـد أن -

 .تعاش الذي يليه حالة بديلة بني الشد الذي يسبقه واالنإذنمن اللعب فهو 

 كل ويل أمر ومعلمة ومريب بان يقـراوا هـذا الكتـاب  جيـدا  أذن   وأنني أهمس يف 

لذلك يعـرض هـذا الكتـاب   التي تتعلق باللعب،األمورألنه سوف يحيطهم علام بكثري من 

 :يف
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الخصائص املميزة للعب  ومفهوم اللعب والجذور التاريخية للعب الفصل األول

 .للعب وفوائد اللعبوظائف ا واألطفال

 وعدد وأمناطهاتصنيف األلعاب وفقا لطبيعتها  فقد تضمن الفصل الثاينويتناول 

 التنشئة االجتامعية وأساليبومراحل النمو التي مير بها الطفل ومستويات اللعب  الالعبني

 . اللعبأدوات السالمة يف واعتبارات

 وعامل العامل العقيل ول الجسميالعام مثل العوامل املؤثرة يف اللعب الفصل الثالثو

 .ةامل البيئ وعالعوامل االجتامعية والثقافية و) إناث-ذكور(الجنس  

 ومنها  مرحلة تحريك األطراف مراحل منو اللعب  مشتمال عىلالفصل الرابعوجاء 

ومرحلة ) السنة الثانية(ومرحلة االنتقال أو التنقل ) السنة األوىل(واللعب العشوايئ 

ومرحلة التجمع الثانية ) السنة الرابعة (األوىلومرحلة التجمع ) لسنة الثالثةا(التكوين 

ما (ومرحلة اللعب املخطط )  سنوات8-5من (ومرحلة التجمع الثالثة ) السنة الخامسة (

 ). سنة12-8قبل املراهقة  من

 النظريات -أوال ومنها نظريات اللعب  فقد احتوى عىلالفصل الخامسأما 

لنظرية  وانظرية الطاقة الزائدة(  مثل تي ظهرت يف نهاية للقرن العرشينالكالسيكية ال

مثل  النظريات الحديثة -ثانيا ونظرية االسرتخاء وظرية التدريب عىل املهاراتن والتلخيصية

نظرية  وظرية اللعب لجان بياجيهن ونظرية التحليل النفيس ونظرية النمو الجسمي(

 .فيجوتسيك

من حيث املدخل إىل   العامة لتنظيم األلعاباألسستضمن  فقد الفصل السادسأما 

 ).ختتام اللعباذ والتنفي والتحضري( ومراحل تنظيم األلعاب ومنها تنظيم األلعاب

  عرض الدراسات السابقة حسب التسلسل الزمني ليعني الفصل السابعوتناول 

همية اللعب يف عملية الباحثني والدارسني والطالب املهتمني بدراسة الطفولة للوقوف عىل ا

 .منو الطفل
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 فقد احتوى عىل األلعاب الحركية وأهداف األلعاب الحركية الفصل الثامنأما 

 األلعاب الحركية وطرق أدوات وفوائد األلعاب الحركية للطفلووخصائص األلعاب الحركية 

مترينات عىل شكل "التمرينات التمثيلية( ومنها لألطفالتعليم وتعلم األلعاب الحركية 

 .وتطبيقات تربوية) والقصة الحركية واأللعاب الصغرية" ألعاب

 وأدوات ألعاب الرمل وأدوات اللعب باملاء وألعاب املاء الفصل التاسعوتناول 

 .اللعب بالرمل وتطبيقات تربوية

ة التنافسيلعاب  املدخل إىل األو اللعب التنافيسعىل  فقد احتوى الفصل العارشأما 

 .وتطبيقات تربوية

خطوات  واملدخل إىل اللعب الدرامي و اللعب الدراميعرش الفصل الحاديوتناول 

 .تطبيقات تربوية وأهمية اللعب الدرامي يف الرتبية واللعب الدراميتنفيذ 

أهداف األلعاب  واأللعاب الفنية التعبريية فقد احتوى عىل عرش الفصل الثاينأما 

 .وتطبيقات تربوية) الرسم واملوسيقى والتمثيل(  األلعاب الفنيةأنواعوالفنية 

ألعاب املحاكاة واملدخل إىل ألعاب املحاكاة وتطبيقات الفصل الثالث عرش وتناول 

واملدخل إىل األلعاب  األلعاب التعليمية  الفصل الرابع عرش فقد احتوى عىلوأما. تربوية

رشوط اختيار  وفوائد استخدام األلعاب التعليمية والتعليمية وأهداف األلعاب التعليمية

 .عليمية وتطبيقات تربويةتصميم واعداد األلعاب التو ةاللعبة  التعليمية الجيد

األلعاب الرتكيبية وأهداف األلعاب الرتكيبية  فقد تضمن الفصل الخامس عرشوأما 

 .طبيقات تربويةوفوائد األلعاب الرتكيبية وأدوات األلعاب البنائية الرتكيبية وت
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 الدمى  وفوائدالدمى وأنواع ألعاب الدمى فقد احتوى والفصل السادس عرش

 .تطبيقات تربوية و يف املوقف التعليميالدمىاستخدام و

  اللعب االجتامعي  وأهداف اللعب االجتامعي الفصل السابع عرشوتناول 

 .وخصائص األلعاب االجتامعية وتطبيقات تربوية

 فقد تضمن ألعاب الحاسوب وخصائص ألعاب الحاسوب ن عرشالفصل الثام وأما

وفوائد ألعاب الحاسوب يف املراحل املبكرة من عمر الطفل وسلبيات ألعاب الحاسوب 

 .وتطبيقات تربوية

ومراحل تطور اللعب  اإليهامياللعب   فقد جاء مشتمال عىلوالفصل التاسع عرش

 . وتطبيقات تربويةاإليهاميللعب  وخطوات تنفيذ ااإليهامي وظائف اللعب اإليهامي

 كأسلوب للعالج مشتمال مفهوم اللعب كأسلوباللعب  الفصل العرشونوتناول 

و محددات العالقة العالجية   للعالج والقاعدة النظرية للعالج باللعب وعكس املشاعر

 .منوذج لجلسة العالج باللعبخصائص املعالج و و العالقة العالجيةوإقامة

لباحثة أن يسد هذا الكتاب ثغرة يف مجال رياض األطفال يف الوطن وأخريا تأمل ا

العريب والعراق عىل وجه األخص ويسد فراغ  يف املكتبة العربية والعراقية والتي ما تزال 

 أكون قد وفقت لخدمة إن الـلـهوأسأل . تفتقر إىل  تربية أطفال ما قبل املدرسة الكثري

 ........              يف وطننا العريب الكبري انه نعم املوىل والنصريأطفالنا واملعنيني يف رياض األطفال 

                                                                                                 

 الدكتورة
  عباس عيل الخفافإميان
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 اللعب إىل املدخل

 

 ظـهـور للـعـب ـكـان يف العـصـور القدمـيـة، لـقـد اتـفـق أوليـسـجل ـتـاريخ اللـعـب أن 

ـىل  ـة  األول نســان اإلأناملؤرخــون ـع ـر بثالـث ـا الطــور أطــوارـم ـان يعــيش األول منـه ، ـك

 حيـث وجـدت بأملانيـادي النياتدرال قرب دوسيلدوف وا إىل منسوب)  النياتدرايل(نساناإل

 الطـعـام نـيـا، ويـنـام يف الـعـراء يأـكـل ـقـديم أـشـبه ـبـالحيوان نـسـانبقاـيـا هيـكـل عظـمـي إل

 التي انشـغل بهـا األوىل هو الفعالية األكل ليدافع عن نفسه، فلقد كان األحجارويستعمل 

 .األعداءضا  لخطر املداهمة من  التي ال يكون فيها معراألوقات يف وأسعدته، األول نساناإل

الكهـف  إىل  النـار واهتـدىنسـانعرف اإل) الطور الثاين(ويف العرص الحجري القديم 

ولقـد (األحجـار البدائيـة مـن األدوات مرة يف جامعات كام استطاع عمل بعض ألولفعاش 

 ). القديم بعض الرسوم عىل جدران الكهوف كام يف كهوف اسبانيا وفرنسانساناإلترك 

فلقـد وجـد دامئـا وبـدون شـك )  الطور الثالـث(العرص الحجري الحديثأما إنسان 

 مـن وأنـواع نسـانتطـور الكـالم عنـد اإل إىل بعض الوقت الحر، فلقد سـاعد تـوفر الوقـت

الكتابة البدائية، والفـن، والزراعـة، كـام اكتشـف الفخـار والسـهم والقـوس واملنسـوجات، 

 .حياة االستقرار قد وجدت يف هذا العرصمن أن شيئا وسخر الحيوانات لخدمته، 

الجذور التاريخية للعب
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متثلـت بـالركض والقفـز والصـيد    فقد كان لها دور بارز يف تلك العصـورلعاباألأما 

 البـدايئ للحفـاظ عـىل نسـانوالرمي واملالكمة والسباحة واملصارعة التي كان يستخدمها اإل

 . والحصول عىل طعامهأعدائهحياته والهروب من 

 إىل  الرياضـية ترجـعلعـاب كاللعـب التمثـييل والـرقص واألخـرىاأل لعاب األآثار إن

 جـزءا مـن االحتفـاالت الدينيـة للحضـارات يف لعاب، فلقد كانت بعض األاألوىلالحضارات 

 4000، حيث كان رجال الدين يف البالد السـومرية عـام )العراق(مرص وبالد ما بني النهرين

 كنـوع مـن لعابغريها من األ والرقص وعابل عىل استخدام األاألفرادقبل امليالد يشجعون 

     .لآللهةالطقوس املقدسة والتقرب 

 املرصيـني القـدماء عـىل بـراعتهم يف املبـارزة بـالعيص آثـار يف مرص، فلقـد دلـت أما

 والسـهام والنبـال األقـواس الصيد والسباحة واسـتعامل ألنواعواملصارعة وكذلك مامرستهم 

جنـب  إىل حيث توجد منقوشة عـىل جـدران مقـابرهم اللعب أدواتوالحراب وغريها من 

 . لعابصلواتهم ودعواتهم الدينية مام يدل عىل اهتاممهم وتقديرهم لأل

 ولقد اهتم املرصيني القدماء بالتمثيل الذي يعترب انعكاسا ملشاكل الشعب وعاداتهم

كـان  و عـىل بدايتـه يف منطقـة النيـلاألبحـاث فلقد دلـت ،تقاليدهم وآمالهم ومخاوفهمو

 .االهتامم بهذا النوع من النشاط لغرضني الرتويح  والرتبية

 ـمـن عرـفـوا اللـعـب ـبـالكرات ومنـهـا الـكـرات أول ـقـدماء املرصـيـني ـهـم أطـفـال أـمـا

 األخـرى اللعـب أنـواعالجلد والقش والخيط، والحجارة، كام عرفوا العديد من  والزجاجية 

والحيوانات الصغرية، فقـد عـرث والدمى املصنوعة من الخشب لبعض الطيور . كالخشخاشة

 املصـنوعة مـن مـادة العـاج األسـود عىل مجموعـة مـن األوىل األرسةيف داخل مقربتني من 

 الكرة قد حل محلها أن إال وعرفوا لعبة الهويك  مصنوعة من نفس املادة،أخرىوعىل مناذج 

 .حلقة وكل منهام ممسك بالعصا املعقوفة أو طوق

 إىل "الحياة اليومية يف عرص العرامسـة" يف كتابه  Pierre Monteويشري بيري مونتي 

 املـال  إىل  النشاط غـري املكلفـة التـي ال تحتـاجوأوجه لعاباأل إىل  كانوا مييلوناألطفال إن
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 كـام كـانوا يرمـون الحـراب عـىل هـدف .واألطـواقكالجري والقفز والوثب والكرة والحبل 

 ). ششمو( وهو ما يعرف لعبة األرضمرسوم عىل 

 عرث يف مقربة توت عنخ آمون عىل رقعة شطرنج صـنعت عليهـا قطـع 1930ويف عام 

 القاطع عىل أن الفراعنة هم أول من عرفـوا لعبـة اإلثباتاللعب فكان هذا االكتشاف هو 

 إىل  سنة قبل امليالد، وبذلك ميكن القول أن أصل لعبة الشطرنج يعود1400الشطرنج زهاء 

 .الهندية أو  الفارسيةاألصول إىل  الفرعونية وليساألصول

 قـد بلغـت اإلغريق املدن الفينيقية يف البحر املتوسط وشواطىء إنويشهد التاريخ  

 لعـاب قبيـل انطـالق األأي القرن الثـامن قبـل املـيالد، وأواسطذروتها ما بني القرن العارش 

وهـي ) مريتستاد ع( مدينة إنم، ومن الدالئل عىل ذلك . ق776االوملبية يف اليونان سنة 

 قبل أنشئت املدن الفينيقية العريقة التي تقع عىل الساحل الفينيقي الشاميل والتي إحدى

 ألعـاب أن االوملبيـة ويظهـر لعـاب فيهـا األأقيمـتالقرن الخـامس عرش قبـل املـيالد، قـد 

 البحر عند مصب نهـر عمريـت الـذي يبعـد شاطئ املائية فعىل لعابعمريت تضمنت األ

 أخـرى رياضـية ألعاب إلقامة مكانا معدا 1860 مرتا شاهد رينان سنة 700عن الستاد نحو 

 ). السباحة والغوص والتجذيف(لها عالقة بالبحر

 عالقـة وثيقـة لعـاب والرومانيـة فقـد كـان لألاإلغريقيـة يف كـل مـن الحضـارتني أما

ارهـا واجبـا  الرياضية بأعتبلعاببالنواحي الدينية ويف بالد اليونان كان الفتيان يتعلمون األ

 .ودينيا وطنيا

 االوملبـيـة يف اليوـنـان القدمـيـة، وأول تـسـجيل ـتـاريخي اعتـمـده لـعـابوـكـذلك عرـفـت األ

 قبل امليالد ومنذ ذلك التاريخ توجد سجالت دقيقـة باسـامء الفـائزين 776املؤرخون بدأ يف عام  

ـا ـام يف ـسـهل أوملبـي ـت تـق ـي كاـن ـة الـت ـة(Olympie)يف املـسـابقات االوملبـي ـونيز  يف منطـق  البلوـب

(Peloponese)تقديسـا لعـابترويجية، حيث تقام هـذه األ ورياضية وعىل شكل حفالت دينية 

 )م. ق776(بصورة دورية مـرة كـل أربـع سـنوات ابتـداءا مـن عـام ) (Zeus زيوساألعظملالله 

 .لعابحيث توقفت تلك األ.  م.ق) 394(وحتى عام 
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ة عـن طـرق السـباحة التـي كانـت  فكـراألواينوتعطينا النقوش التي اكتشفت عىل 

 السباحة الرسيعة ألعاب والتي تشبه السباحة الحرة، واحتلت اإلغريقمستخدمة من قبل 

 Gecian والتـي عرفـت باسـماإلغريـق املنافسات التـي كـان ينظمهـا أوجهركنا هاما من 

Hermine Games، سـباحا مـاهرا جـدا  ان اوليسوس كان اإللياذة فقد كتب هومريوس يف

 .  املنافسات يف السباحة بدأت يف العرص الهومريي يف اليونانألعاب إنال ويق

ـل  ـن أولولـع ـة أدرك ـم ـاين أهمـي ـوف اليوـن ـو الفيلـس ـة ـه ـه العملـي ـب وقيمـت  اللـع

 تتم عن طريق الـقرس والقسـوة أن ال يجوز األطفال تنشئة أنالذي اعترب ) Plato(افالطون

 يف كتابه القانون رضورة توزيع وأكدن  تثقفهم وهم يلعبوأنبل ليكن هدفك عىل العكس 

 بناء واقعية مصغرة أدوات بإعطاءالتفاح عىل الصبية ملساعدتهم يف تعلم الحساب، ونادى 

ويتفـق .  يكونوا بنائني يف املستقبلأن كان عليهم إذ سن الثالثة والرابعة من العمر ألطفال

 األطفـالرضورة تشـجيع  أكـدحـني ) (Arestotesمعه تلميذه الفيلسـوف اليونـاين ارسـطو

 منـه إميانـا التـي سيسـتعملوها جـديا عنـدما يصـبحوا كبـارا، باألشـياءالصغار عىل اللعب 

 . استخدامها يف املستقبل إىل  املهارة الرضورية وامليلإلكسابهم األشياء اللعب بهذه بأهمية

 املقاتـلـة املختلـفـة ألـعـاب متـسـمة بـطـابع العـنـف كلـعـاب الروـمـان فكاـنـت األأـمـا

 والنمور والتامسيح وغريها من الحيوانات املفرتسة، التي كانـت تسـتخدم األسود ستخدامبا

ـا ـيام بينـه ـال ـف ـق ـعـىل  أو ـمـع الـصـيادين أو يف الحـفـالت العاـمـة فـتـرتك للقـت  األرسىتطـل

 التي كانت شائعة يف رومـا هـي سـباق األخرى العنيفة الرتويجية لعابومن األ. املجرمنيو

 أصـبحتيث كان الغرض مـن اللعـب هـو تـدريب الجنـود بحيـث املركبات واملصارعة، ح

 . جزءا من العمللعاباأل

 مل يتـذوقوا أنهـم إالالرومـان  إىل   واملحافظـة عليهـااإلغريقيـةيرجع نقل الحضـارة 

 الخيـل ألعـاب الفالديـاتور ومصـارعة الحيوانـات وألعـاب فاسـتبدلوها باإلغريقية لعاباأل

 انـه يف احتفـاالت " نان لودي بـويلبيك عـن التـدافع يف املـاء والتدافع يف املاء، وقد كتب تو
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 التدافع يف املاء ضمن ألعابيوليوس قيرص يف روما كانت قوات من صور، ومرص تشارك يف 

 ".االمفيتياتر وهي عىل شكل قتال بحري

 اإلمرباطورـيـةانهـيـار  إىل أدت التـي األـسـباب اللـعـب يف روـمـا كـان اـحـد أسـلوب إن

 والتطور، بل كان نوعا مـن واإلبداعالنمو  إىل لك الن اللعب  مل يكن مام يؤدي ذ،الرومانية

 .النشاطات الرببرية الدموية

)  والروماناإلغريق(األطفال التي كان األدوات عن بعض األثريةلقد دلت الحفريات 

 الرياضية الحالية ككرة القـدم التـي كانـت لعابيلعبون بها والتي هي قريبة الشبه من األ

اللعب التـي تحمـل عـىل  و)النحلة( والدوامة واألطواقمصنوعة من الطني املمزوج بالقش 

العجالت أشكال للضفادع والتامسـيح والجيـاد والجـاموس والبقـر والجالجـل التـي كانـت 

الحيوانـات املصـنوعة  أو  مختلفة، حيث كانت تتخذ أشـكال األواينوأحجام بأشكالتعرف 

 صـوت عنـد تحريكهـا كـام عرفـت إلحـداث صـغرية أحجـارمن الطني املحروق وبـداخلها 

 .الطبلة

 لعاب واألاإلبداعية واألعامل  يف الصني فلقد كانت هناك عالقة وثيقة بني الثقافة أما

 املجتمع، فلعبة الصيد والقنص كانت تخص نبالء الصـني القـدماء، بيـنام الـرقص قـد ألفراد

 .مارسه صغار النبالء كرقصة الدرع والحربة

 ومنهـا كـرة القـدم لعـاب القـدماء لـبعض األالصينينيمامرسة  إىل  تشرياألدلة أن إال

 املائية والصيد والرمي بـالقوس والنشـاب واملالكمـة واملصـارعة والبولـو لعابوالطائرة واأل

 .والرقص

 أوقـات التي كانوا ميارسـونها يف لعابأما يف الهند فقد عرف الهنود القدماء بعض األ

بالقوس والنشـاب واملبـارزة وصـيد الحيوانـات كـام عرفـوا رياضـة اليوجـا  فراغهم كالرمي 

يف شعر قدماء الهند وصفا للجـيش، ) جتوريكا(ولعبة الشطرنج، وقد تكررت كلمة شطرنج 

 أعضـاءأي عضو ومعناها أربعة أعضاء، ويـزد بهـا ) انكا(وهي مركبة من جتور أي أربعة و

 . لجنودوالفيلة، والعجالت، وا،الجيش وهي الخيل
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 الرياضـية دورا لعـاب، فقـد لعبـت األاإلسالمننىس  دور اللعب عند العرب قبل  وال

لقد كان معظم الرجال يهتمـون بركـوب . هاما  يف حياتهم وكانت مصدرا للصحة والنشاط

 اإلسـالمي  يف الـعرص لعـابالرماية واملصارعة واملبارزة ولقـد اسـتمر االهـتامم باأل والخيل

 وروايـة لعـاب النشاط البنـاء كالصـيد والفروسـية واألألوان عىل اإلسالمي الدين أكدحيث 

 .اإلسالمي الهدامة التي تخالف تعاليم الدين األنشطة عن إال ومل ينه  واألدبالشعر 

 نذكر منهـا قولـه ،يف مواضع كثرية من القرآن الكريم) لعب (       وقد وردت كلمة 

َأرسله معنا غدا ي( :تعاىل ً َُ َ َ َ ْ ِ ْ ُرتَع ويلعب وإنَّا له لحافظوَنَ ِ َ َ َْ َ ُْ ِ َ َْ َ ) 12آيـةيوسـف، سـورة () }12/12{ْ

العـب أبنـك سـبعا  (عـىل أهميـة اللعـب يف الطفولـة بقولـه  )(كام أكد الرسول الكريم 

 يتالطـف معهـم، ويجلـس معهـم وفقد كان يالعـب أحفـاده) صاحبه سبعا ووهذبه سبعا

 .)لرتاب ربيع الصبيانا: (اب بقولهأكد عىل أهمية اللعب بالرتو

اللعب تنطلق مـن االهتاممـات الخاصـة بالطفولـة ومراعاتهـا  إىل اإلسالميةفالنظرة 

الحركة والنشاط والحيوية واملهارة واالستمتاع باللعب، واعتبـار اللعـب  إىل وتفهم حاجاتها

 إمناا اعلمو: (ية والنفسية، حيث قال تعاىلنسانمن متطلبات حياة الطفولة ومن الدوافع اإل

 ).الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر

 رسـول أجـرى الرياضـة ومامرسـتها، فقـد أنواع عىل تعليم الطفل اإلسالموقد حرص 

 اآلخـرمسابقة بني أطفال بني عمه العباس وكـان يسـتقبل الفـائز بصـدره ثـم )  (الـلـه

عبـاس ريض  وكثـري بنـي الالـلــه وعبيد الـلـهيصف عبد )  (الـلـه، وكان رسول ...وهكذا

 فيقعـون عـىل ظهـره وصـدره إليه فيسبقون ،" كذا وكذاإيلمن سبق " عنهم ثم يقولالـلـه

 .فيقبلهم ويلتزمهم

 روى ،مل ينكـر علـيهم و يلعبـون يف عـدة مـواطناألطفـال) (وقد شاهد الرسـول 

  فـأذا الحسـني ،طعـام إىل فـدعينا)  (الـلـهكنا مع رسول : قال ) (الطرباين عن جابر 

  فجعـل يفـر ،امام القوم ثـم بسـط يـده) (فأرسع النبي . الطريق مع الصبيانيلعب يف 
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 واألخـرى يديه يف ذقنـه إحدى فجعل آخذه، حتى ) (الـلـه فيضاحكه رسول ،ههنا ههنا

 . ثم اعتنقه وقبلهإذنه وبني رأسه

فقـد روى البخـاري عـن , عـىل البنـات اللعـب باملجسـامت ) (ومل ينكر الرسـول 

كـان يل  و،) (الـلــهكنـت العـب بالبنـات عنـد رسـول : قالـت)  عنهاالـلـه ريض(عائشة 

 دخـل يـتقمعن منـه، فـيرس بهـن أيل إذا)  (الـلــهصواحبات يلعنب معي،  فكان رسـول 

 . الصغاراألطفالوالبنات هي التامثيل التي يلعب بها . فيلعنب معي

 دعافولة ويع املعارصين يف ميدان الطقد سبق جم) ( الرسول أنومام سبق يتبني 

النفور من عملـه العفـوي الـذي  أو هألعاب راحة الطفل وعدم االستهانة بإدامةرضورة  إىل 

 .  يف عامل الطفولةوأهميتهيحاول تنفيذ ما يراه صحيحا حسب تطوره 

دوره يف النمـو املتكامـل للطفـل،  واللعب إىل أما العلامء العرب فقد وجهوا اهتاممهم

 مييـت اإلرهـاق اللعـب يف التعلـيم للـرتويح عـن الطفـل، ألن إدخـالفقد أكدوا عىل أهمية 

" يبطل الذكاء، فنجد مثال الغزايل، يؤكد عىل دور اللعب يف تنمية ذكاء الطفل بقولـه  والقلب

 من الكتاب أن يلعـب لعبـا جمـيال يسـرتيح فيـه مـن االنرصافينبغي أن يؤذن للصبي بعد 

 ميت ،رهاقه يف التعلم الصبي من اللعب وإللعب، فأن منعتعب الكتب، بحيث ال يتعب يف ا

ينبغي أن يـؤذن " يتفق معه أبن مسكويه بقوله  و،"يبطل ذكاؤه ويبغض عليه العيش وقلبه

الحركـة،  والرياضـة إىل للطفل يف بعض األوقات أن يلعب لعبـا جمـيال ألن الجسـم يف حاجـة

 ."تزيك النفس وتبعث النشاط وتطرد البالدة وفهي تبعث الحركة

الـرتويح عـن الطفـل  وا أبن سينا فيؤكد عىل رضورة فسح املجال للطفـل للحركـةأم

التعب، فقد ذكر يف كتابـه القـانون  إىل ملل بحيث ال يؤدي وليزيل عام يف نفسه من سآمة

 ثـم يخـىل بينـه ، الطفل من نومه فاألحرى أن يستحمانتهىإذا " يف موضوع تربية الطفل 

يسريا ثم يطلق لـه اللعـب وقتـا أطـول ثـم يسـتحم ثـم وبني اللعب ساعة ثم يطعم شيئا 

 ".يغذى 

 وأما ابن الجوزي فقد اتفق مـع الغـزايل يف االهـتامم باللعـب لـدى الطفـل ويـرى بـان 
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اللعب رياضة تنشيطية وتقوية للنمو الجسمي للطفل واعتربه مخترب لكشـف قـدرات الطفـل 

ه، ألعابـد من مالحظته بدقـة خـالل العقلية ومنط  شخصيته ودرجة ذكائه وفطنته، ولذلك الب

 .  يف النمو االجتامعي للطفلوأهميتهوركز ابن الجوزي عىل اللعب الجامعي 

 يواصل الـدرس مـا نشـط عقلـه وفطـن، أنن عىل الطالب أ" يقول إذ األصفهاين وأما

اللعب، فان الطفل املكدور لـيس  إىل  أحس يف عقله فتورا فليتوقف عن العمل وليلجأفإذا

 ". ه لقاح وال لرأيه نجاحلرويت

 يـدخل عليـه ألنـه اللعب حق للطفل بعد اسـتامعه للـدرس، أنويرى ابن مسكويه 

 إن يـرى إذمجهود فوق طاقته،  إىل  يكون لعبا مؤملا يحتاجإال ولذا ينبغي ،الرسور والراحة

  من تعبإليهينبغي أن يؤذن له يف بعض األوقات أن يلعب لعبا جميال ليسرتيح " الطفل  

 ". وال يكون يف لعبه امل وال تعب شديداألدب

 ـيـريح اـلـنفس والقـلـب ألـنـه اـبـن جامـعـة ـفـريى ـبـان اللـعـب مطـلـوب للطـفـل وأـمـا

 وظيفتهـا وبخاصـة املعـدة ويـنعش الـدورة أداءوالحواس، كام يعني أجهـزة الجسـم عـىل 

ال بـأس أن يـريح نفسـه وقلبـه وذهنـه " يقولوإذالدموية ويذيب الدهون وينشط البدن 

  يتنـزه  بحيـث يعـود أو ) الدسـمةاألطعمةبعض  إىل إشارة( أكل شيئا من ذلك إذاوبرصه 

 ".حاله وال يضيع عليه زمانهإىل 

 هو املدخل الوظيفي لعـامل الطفولـة والوسـيط الرتبـوي لتشـكيل اإلسالمفاللعب يف 

ـتـه  ـكـان ـلـه وظيفاإلـسـالميةشخـصـية الـفـرد، وبـهـذا ميكنـنـا الـقـول ـبـان اللـعـب يف الرتبـيـة 

 .الرتويحية بالدرجة األوىل

 
 الباحثني يف مختلف العصور واألزمان فتأملوا لعب أنظارلفت موضوع اللعب 

ما قد يكون له من فوائد  وفرسوا األغـراض  إىل   والحيوان، وحاولوا الوصولنساناإل

 فـسـريه، لـكـن الـتـي ميـكـن أن ـيـؤدي ـكـل منـهـا، فوـضـعوا نظرـيـات عدـيـدة بـهـدف ت

   بعـد أن أثبتـت البحـوثإالعلامء الرتبية وأصحاب نظريات التعلم، مل يهتمـوا باللعـب، 

مفهوم اللعب
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 بني التعلم واللعب، ومـا للعـب مـن دور يف االيجابيةالتجارب العلمية  والعملية، العالقة و

 . دوافع التعلم والنمواستثارة

ع الطفـل أن مييـز بـني ، حيـث ال يسـتطياألطفـالميثل اللعب مكانة هامـة يف دنيـا 

 كام أن العمل هو اللعب، فعن طريق اللعب، ،العمل، فاللعب للطفل هو العملواللعب  

 ،يعيد التجربـة، لكـن دون الشـعور بالـذنب ويعلم  الطفل نفسه بنفسه ويصحح أخطاءه

 كام أنه يقابل  أثناء اللعب مواقـف متعـددة ،حيث ميكنه التوقف عن اللعب عندما يريد

 أو خاللها، التوقف عن الحركة عندما ال تستجيب اللعبة لـه، يصـحح مـن حركتـهيستطيع 

 وتقويـة معرفتـه اكتسـابيقوم بتامرين عديدة ومتنوعة، تتيح لـه فرصـة  ويسيطر عليها،

 .وكفاءته العلمية يف مجاالت متنوعة

لكنـه يلعـب دور طفولتـه فيعيشـها مـن  وفالطفل يف لعبه ال يكون طفال فحسـب،

يسـتجيب لرمـوزه  ومعانيـه،  وأدواته ويتوحد مع عنارصه و الذي ينطوي فيهخالل اللعب

خيالـه، وهـو نشـاط  تلقـايئ أكـرث  وفاللعب بالنسبة للطفل حقيقة يعيشها الطفل بواقعـه

أثارة الهتاممه مام يحيط به  فتظل آثار خرباته حية متأصلة، أكرث من آثار الحياة الواقعيـة 

يستوعبها  لصعوبة  ظاهراتها، ألن العـائق الوحيـد الـذي  والتي مل يستطيع أن يدخل فيها

 .يقف أمامه يتمثل يف جهل الكبار واملربني أنفسهم مام يحدث للطفل أثناء اللعب

البيئة املحيطة بهم ومن وسـائل  أو ويعد اللعب من أهم وسائل الصغار لفهم العامل

 العامل مـن اكتشافح للطفل يسم و الحواس والعقلاستخدامالتعبري عن النفس، ألنه يتيح 

 تتطـور قدراتـه ومهـارات تفكـريه مـن خـالل مامرسـته إذفهم بيئته ومعرفة ذاته،  وحوله

أللوان مختلفة من اللعب  فيتفاعـل مـع مـواده وأدواتـه ويـتعلم ثقافـة مجتمعـه ولغتـه 

 . لتكون عونا له عىل التفاعل والتواصل مع العامل الخارجي من حوله

لتقترص عىل مرحلـة معينـة مـن مراحـل  أو وان النشاط لتظهر حديثا،ومل يكن اللعب وأل

  وشـامل لجميـع مراحـل منـوه، إذ يحـدثنا التـاريخ أن نسـان بل أنه قديم قـدم اإل،نساينالنمو اإل
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 بالشكل الذي استغالله وإمكانيات وأخذ يتطور بتطوره وبتوفري مجاالت نساناللعب وجد مع اإل

 وقـد أظهـرت الحفريـات بعضـا مـن الرسـوم والنقـوش لـبعض داداتهواستعيالئم قابليات الفرد 

 . التي كان ميارسها قدماء العراقيني واملرصينيلعابالفعاليات واأل

 فقـد أشـار ،الرتبية فقد أدركوا أن اللعب ميثل سمة مميزة للطفل وأما علامء النفس

نتيح لهم  التعلم من  كام هم واألطفال نتقبل أنعلينا " أهمية اللعب بقوله  إىل جون لوك

 ".اللعب  خالل نشاطهم الطبيعي هو

تفهم  وتفهم قواعده الشخصية الذاتية إىل أن اللعب يؤدي" أما جاي جاكومن فريى 

 لفهـم عـامل األطفـالطريقة "  بأن اللعب (Irwin)، وهو يتفق مع أروين "قواعد املجتمع 

 ".الكبار ومعرفة قوانني العامل املتحرض

 األطفـالفرتى أن اللعب هو ذلك النشاط الذي يقوم به ) (Graft Anأما كرافت آن 

كـل العـامل الـذي يحـيط  و لألصوات واأللـوان واألشـكال واألحجـامواالستكشاف باالستطالع

 ".بهم

 (  كتابـهلعـب يف سـامت ال إىل  ) Cailois 1958( وقد أشار الكاتب الفرنيس كيلوز 

 :، ومن هذه السامت ) والناس لعاباأل

 .ويجري يف حدود زمان ومكان محددين ومتفق عليهام)   Separate( تقل مس -أ 

نتائجـه وتـرتك  أو أي ال ميكن التنبؤ بخط سريه وتقدمـه ) Uncertain( غري أكيد  -ب 

 .حرية ومدى مامرسة الحيلة والدهاء فيه ملهارة الالعبني وخرباتهم

 القواعـد املتبعـة أعراف تتخطى أو اتفاقاتإىل  أو قوانني معينة أو يخضع لقواعد -ج 

 .وتحل محلها بصورة مؤقتة

ًخيايل أي أن الالعب يدرك متاما إن األمـر ال يعـدو كونـه  أو  )Fictional ( إيهامي  -د 

 .ًبديالً للواقع ومختلفا عن الحياة اليومية الحقيقية

املـدارس فلـن تتـاح لهـم   إىل  مل يذهبواإذا األطفال أن فريى (Nash,1960)وأما ناش

 مل تتح لهـم فـرص اللعـب ومل يلعبـوا فلـن ينمـوا النمـو الشـامل وإذا الذايت، فرص التعلم

 .واملتزن
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ـة                   اإلـسـهامات ـعـىل رضورة معرـفـة (Ruth Hartley)وتؤـكـد  روث ـهـارتيل    الهائـل

تنمية قـدرات  واألطفالوالرضورية التي ميكن أن يؤديها اللعب واألنشطة الخالقة يف تعلم 

ـ ـه امـتـداداديهم وتحقـيـق النـمـو املـعـريف املرـغـوب، وـهـي ـجـاءت التفـكـري ـل ـرأي بياجـي  ـل

(Piagt,1962)املحاكـاة جـزء ال يتجـزأ مـن عمليـة الـنامء  والتقليـد و الذي يرى أن اللعب

العقيل، وهي أساس كل األشكال العليا من األنشطة العقلية، فهـو يعمـل كقنطـرة للمـرور 

 . لعمليات املعقدةذكاء ا إىل من الذكاء  الحيس الحريك 

اللعبة والتي غالبا مـا يسـتخدما  و  بني اللعب (Bettelhiem,1972)وقد ميز بتلهيم

 األنشـطة إىل مرحلـة منائيـة مختلفـة، فتشـري االوىل إىل بطريقة واحدة، فكل منهام ينتمي

التي يقوم بها الطفل الصغري دون قوانني، غري تلك  التي يضعها هو بنفسـه، ولـيس نتيجـة 

 التـي تتميـز بـالقوانني األنشـطة إىل  الثانيـة فتشـريأمـائية مقصودة يف العامل الخارجي، نها

املفروضة من الخارج واملتفـق عليهـا والتـي تتطلـب مامرسـة النشـاط بطريقـة مقصـودة 

 .وموجهة

 بـان رأت حيـث ،فقد فرقت بني اللعب  والتعبري الفنـي) (Betens,1973 بتنس وأما

اللعب هو يف الواقع وسيلة ملتابعة النشاطات املختلفـة التـي تشـكل مراحـل اللعـب، وان 

 هـو نشـاط وغايـة إذااملتعة يف مثل هذه النشاطات هي النهاية الحقيقية للعب فاللعـب 

 فاإلبـداع، إبـداعامن حيث الشكل، وانجازه هدف يف حد ذاته واللعـب يف الحقيقـة لـيس 

 إىل خـروج الشـحنات االنفعاليـة مـن داخـل الـنفس إىل ية، تهدفالفني هو عملية تنفيس

 بعد نهاية النشاط وهي عبـارة عـن راحـة تأيتخارجها يف صورة يشء ملموس، واملتعة هنا 

 تبـدو أعـامل، فهنـاك اإلحساس الفنية تعطي هذا األعاملواتزان انفعايل، ولكن ليست كل 

 بالراحـة اإلحسـاسلفرد، وبالتايل ال تعطـي يف ظاهرها جميلة ولكنها ال تعرب عام يف داخل ا

 .االنفعالية

 فقـد وجـدت يف دراسـات متأنيـة (Susan Isaacs:1977)أما املربية سوزان ايـزكس 

 اللعـب يف بدايـة منـو أهميـة إىل وبحوث مختربيـة يف سـنوات عملهـا، دالئـل كثـرية تشـري

 .الكائنات الحية املعقدة
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 املؤسسـات االجتامعيـة أسـاس بان اللعب (Huizinga,1980)ويؤكد املريب هوزنجا 

والقوى السياسية والحرب والسالم والتجـارة والصـناعة ويـربز عـنرص اللعـب يف كـل منهـا 

 . الفنأساس اللعب أن واعترب ،بشكل واضح

 بان اللعب هو نشـاط حـر وتعبـري نـفيس أن فيؤكد (Celment,1985) كلمنت وأما

 حاجاتـه، وهـذا يسـاعد عـىل النمـو الشـامل اعإلشـبممتع، ومقصود لذاته ميارسه الطفـل 

جسميا ونفسيا واجتامعيا من خالل التفاعل مع الزمالء والقـادة حيـث يكتسـب الخـربات 

 يتـأثرالتي تعدل سلوكه وتنمي جوانب شخصيته، ومن خالل انصهار الفرد داخل الجامعة 

االجتامعيـة،  إىل ة وهذه الحركة الديناميكية تتيح للطفل الخروج من العزلاآلخرينبسلوك 

 اآلخـرينحـب  إىل األنانيـةالتعـاون، ومـن  إىل االنبساط، ومن العدوانية إىل ومن االنطواء

 .والتفاهم معهم

 اللعب مبعنى التعامـل مـع املـواد واالشـياء أن اآلننحن نعرف " وترى لجنة بالودن

لعـب هـو  وبالتـايل فـان الاألطفـال أمـر حيـوي لـتعلم - بغري تخطيط مسبقاألطفالومع 

 للتعلم يف الطفولة املبكرة، وانه الطريق الوحيد الذي مـن خاللـه  يوفـق األساسيةالوسيلة 

 بني حيـاتهم الداخليـة والواقـع الخـارجي، ويحققـون النمـو التـدريجي للعالقـات األطفال

 ". والتحليل والرتكيب والتخيلاألحكام وإصدارالكلية والقدرة عىل التمييز 

وكذلك  . شخصية الطفل و السلوكأمناط ايجايب يف تأثريلعب  لأن Scottويرى سكوت

 اللعـب هـو طريـق الطفـل للتعـرف عـىل أن فريى Gorkinوأما  جوركن. يف تقديره لذاته

 .العامل الذي يعيش فيه

 ملهـارات اللعـب أهميـة يف تكـوين عالقـات الصـداقة بـني أن عـىل Cowellويؤكد كاول 

 .عي لديهم ويف اكتسابهم لسامت القيادة والتعاون االجتاماإلدراك ويف تنمية األطفال

 للـعـب دورا هاـمـا يف تنمـيـة الحرـكـات أن) (Vannier&et.alويوـضـح ـفـانريواخرون 

 .  للطفل ويف تحسني توافقه العصبي والعضيل ويف منو واستقرار مهاراته الحركيةاألساسية
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ط االجتامعـي،   فقد أكد بان اللعب رضوري للنشـا James Sallyوأما جيمس سايل 

ـارة،  ـة ـس ـه حاـل ـال أن إذوأـن ـه األطـف ـق مـع ـبهم ويتـف ـاء لـع ـيهم الضــحك أثـن ـب عـل  يغـل

 الطاقة الزائدة عن االحتياج يحسن أن ترصف عن طريق الضحك أن  Lowenfeldلوينفيلد

يف الوقت املناسب، حتى ال يكون لها أثـر يسء عـىل النمـو العقـيل فتعطلـه وتعوقـه عـن 

 .التقدم

أن الطـفـل ـمـن ـخـالل  إىل     Kalakian&Goldmanوجوـلـدمانويـشـري كالكـيـان 

نشاطه يف اللعب يعرف الكثري عن قدراته واسـتعداداته، مـام يسـاعده يف تكـوين مفهـوم 

انه من خالل نشاطه يف اللعـب يتكـون لديـه اتجاهـات ايجابيـة نحـو  إذ  واضح عن ذاته،

 .جسمه النامي

ـفييل ـا ـش ـالفا أموـن ـرى ـش ـيكولوجية  Chavla Amonachvillوـت ان الخاصــية الـس

 للعب تتمثل بأنه يجري عىل خلفية سيكولوجية عامة تتسم بحرية االختيـار، وان األساسية

 باتجـاه إرادتـهحافز التعبري عن شخصيته هو الذي يساعد الطفل عىل الرتكيـز وعـىل شـد 

 ليهإيشعر الطفل بأي رغبة يف اللعب وال يعود ينظر  هدف معني، فمن دون هذا الحافز ال

 .عىل انه لعب حقيقي

تستخدم كلمـة لعـب مبعـان كثـرية يف حياتنـا اليوميـة، ولقـد حـاول علـامء الـنفس 

والرتبية تحديد مفهوم اللعب وتعريفه، وقد جاءت هـذه التعريفـات عـىل اختالفهـا ذات 

ًسامت مشرتكة ترتكز يف النشاط والدافعية وسنعرض جانبا كبريا منها يكفـي إلعطـاء صـورة  ً

اللعـب ) (Froeble,1881ن هذا املظهر من مظاهر نشاط الطفل ويعرف فروبـلواضحة ع

 . وسيلة يحافظ بها الطفل عىل كل خرباتهبأنه

 ـغـري األنـشـطة مجموـعـة بأـنـهفيـعـرف اللـعـب )  (Dewey,1956أـمـا ـجـون دـيـوي 

  . نتيجة سوى ذاتهاأية إىل الشعورية التي ال تهدف

أنفـاس الحيـاة بالنسـبة : ( لعب عىل أنـه ال),Taylor 1967 ( كاترين تايلوروتعرف 

للطفل أنه حياته وليس مجرد طريقة لتمضية الوقت وإشغال الذات فاللعـب للطفـل هـو 

 .)كالرتبية واالستكشاف والتعبري الذايت والرتويح والعمل للكبار 
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نشاط ميارسه  ( بأنهفيعرفه يف قاموس علم النفس  )  Chaplin, 1970(  شابلن وأما

 .)دون أي دافع آخر  وجامعات بقصد االستمتاع أو ًراداالناس أف

ـه اللـعـب  ـة متـثـل بأـنـهوـيـرى بياجـي ـل  ) Assimilation(  عملـي تعـمـل ـعـىل تحوـي

املعلومات الواردة لتالئم حاجـات الفـرد، فاللعـب والتقليـد واملحاكـاة جـزء ال يتجـزأ مـن 

 ). عملية النامء العقيل والذكاء 

 السلوك الذي يتـيح للكـائن أن يكـون قـادرا بأنهريى  ف,Bruner )  (1972برونر أما

 .عىل االكتشاف والتدريب عىل اسرتاتيجيات سلوكية جديدة

بأنــه  نشــاط موجــه ) Good 1975,(قــاموس الرتبيــة وورد تعريــف اللعــب يف 

)Directed (  غري موجه  أو )Free   ( من أجل تحقيـق املتعـة والتسـلية األطفاليقوم به 

 عادة ليسهم يف تنمية سـلوكهم وشخصـياتهم بأبعادهـا املختلفـة العقليـة ويستغله الكبار

 .والجسمية والوجدانية

ـلر ـد ويـس ـات أن إىل )(Weisler,1976ويؤـك ـلوكيات وتتابـع ـن ـس ـون ـم ـب يتـك  اللـع

 يكـون مـتحكام فيهـا مـن جانـب املثري،وهـي أن مـن أكـرثمتحكم فيها من جانب الكائن 

 ايجـايب تـأثري إىل  تـؤدي لـذاتها حيـث تـفيضأنهار سلوكيات تبدو موجهة فعليا من الظاه

 . وتبعث عىل االرتياح

 إىل  نشاط حر ميارس بدون قهر ويؤديبأنهفيعرفه    )(Caillois,1980 كاليوس وأما

 .الرسور ويعتمد عىل التخيل ويعوض من خالله عام يواجهه يف الواقع

 اللعب هو ميـل أن فقدم تعريفا سلوكيا للعب مؤداه) (Mussen,1983 موسنيوأما

 . ويتضح من السلوكيات املالحظةواألدايئسلويك يظهر يف املحيط الوصفي 

 خـربة تلقائيـة مسـتمدة مـن بأنـه اللعـب )  (Winnicotte,1988ويعرف وينكوت

 . الحياة

 البيئـة الطبيعيـة لنمـو وتطـور مختلـف بأنـهفـريى )   (Jowsey,1992 جويس  وأما

 .تامعياملهارات ولتعلم التفاعل االج
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 باالسـتطالع األطفـال النشاط الذي يقـوم بـه بأنه  فريى ) (Craft,2000 كرافتوأما

 قـدراتهم املتناميـة األطفالواالستكشاف لألصوات واأللوان واألشكال واألحجام حيث يظهر 

عىل التخيـل واإلنصـات واملالحظـة واالسـتخدام الواسـع لـألدوات والخامـات للتعبـري عـن 

  .اآلخرينمع مشاعر أفكارهم وللتواصل 

 املربني واملهتمني فانـه ميكـن تحديـد املفهـوم التـايل للعـب، آراء ألهمومن دراستنا 

هـدف معـني  أو بدون وجود دافع نشاط تلقايئ ميارسه الطفل بقصد املتعة والرسور: وهو

 . املربني نحو اللعبآراء يبني ملخص اآليتوالشكل . يسعى لتحقيقه

الرأي
 االسم

 نشاط
ية تلقائ

 وحرية
 خيالمتعة ورسور

منو 
 وتربية

 √    √ فروبل
 √ √ √ √ √ جون ديوي

 √ √ √ √ √ كاترين تايلور
   √ √ √ شابلن
 √  √ √  بياجيه
 √ √ √ √ √ برونر
 √  √ √ √ جود

 √  √ √ √ ويسلر
  √ √ √ √ كاليوس

 √   √  وينكوت
 √     جويس
 √ √   √ كرافت
     √ موسني

  املربني نحو اللعبآراء ملخص  )1( الشكل

 :ميكن استخالص الحقائق التالية املرتبطة باللعب، وهي ) 1( ومن مالحظة الشكل 

  يعد اللعب نشاطا، وقد أكد عـىل ذلـك كـل مـن فروبـل وجـون دوي وكـاترين تـايلر

 .وشابلن وبرونر وجود وكاليوس وكرافت ويسلر وموسني
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 د أكد عـىل ذلـك كـل مـن جـون دوي وكـاترين يتوفر يف اللعب التلقائية والحرية، وق

 .وينكوت وشابلن وويسلر وتايلر وبياجيه وبرونر وجود وكاليوس

  يتوفر يف اللعـب املتعـة والرسور، وقـد أكـد عـىل ذلـك كـل مـن جـون دوي وشـابلن

 .وبياجيه وبرونر وجود وكاترين تايلر وويسلر وكاليوس

  ـجـون دوي وـكـاترين ـتـايلر يـتـوفر يف اللـعـب الخـيـال، وـقـد أـكـد ـعـىل ذـلـك ـكـل ـمـن

 .وبرونروكاليوس وكرافت

  يتوفر يف اللعب متطلبات النمو والرتبية، وقد أكد عىل ذلك كل من فروبل وكاترين تـايلر

 .وبرونروبياجيه ويسلرو وينكوت وجويس وكرافت وجون دوي وجود

 

 
 : عن لعب الكبار بعدة مميزات األطفاليتميز لعب 

 :  اللعب عملية منو -1

ويظهر ذلك يف تتبعنا لنمو الطفل منذ ميالده فإننا نالحـظ أن شـكل النشـاط يتغـري 

ً ويالحظ أن لعب الطفل يف بداية حياته يكـون بسـيطا ال تعقيـد فيـه .بازدياد نضج الطفل

يتألف من حركات عشوائية ومن استثارة ألعضـاء الحـس، وكلـام تطـور منـو ذكـاء الطفـل 

ذروته يف  إىل ًعبه معقدا فاللعب بالدمى يجتذب الطفل من سن مبكرة حيث يصليصبح ل

) سن اللعب بالدمى (  ولهذا أطلق عىل هذه الفرتة اسم ،الثامن من عمره أو العام السابع

Toy Age  ًويالحظ أيضا أن اهتامم الطفل باللعب يبدأ يف التغري ويظهر ذلك خالل العـام 

 .املدرسيةوالثاين يف حياته األول 

 الرياضية القامئة لعاب الجري ثم تصبح األألعابًففي البداية يكون الطفل مهتام ب

اهتاممـه باتجاهـات أخـرى  إىل عـىل نظـم محـددة هـي تسـليته املفضـلة هـذا إضـافة

 ًكالقراءة وجمع األشياء كالطوابع واألفالم والصور، ويظهر هذا جليـا يف مرحلـة الطفولـة 

 الخصائص املميزة للعب األطفال
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وهي مرحلة االتزان الحيس الحريك التـي تتميـز بالرشـاقة والقـوة ) ة  سن12-11( املتأخرة 

 .والحيوية وسهولة انتقال الحركة ورسعة تعلم املهارات الحركية

 :)ًكام ( رتباط اللعب بعمر الطفل ا -2

 أكرث أوقاتهم يف اللعـب ويتطـابق هـذا اللعـب مـع طبيعـة النمـو يف األطفاليقيض 

نشاط حريك ثم يزداد عدد أنواع اللعب بالتقدم يف السن حتى السنوات األوىل ألنها مرحلة 

 التمثيليـة واللعـب لعـاب متنوعـة كاألاألطفال الحضانة ورياض ألعابالبلوغ، ويالحظ أن 

 األطفـالباملكعبات واملاء والطني والرسم واملوسيقى، أما يف مرحلة املدرسة االبتدائيـة فـإن 

  ذات الـنمط العقـيللعابرث من اهتاممهم باأل ذات النشاط الجسمي أكلعابيهتمون باأل

العوامـل  إىل األطفـالوميكننا أن نرجع التناقص الكمي يف أنشطة اللعـب عنـد . الجاميلأو 

 :اآلتية 

تضاؤل مقـدار الوقـت املتـاح للعـب بسـبب الواجبـات الجديـدة املفروضـة عليـه  .1

 .خارج املدرسةوبسبب الوقت الذي يقضيه يف املدرسة وما يتبع ذلك من التزامات 

مسايرة الطفل للضغوط األرسية واملدرسية واالجتامعية وما يتبع ذلك من التنسـيق  .2

 .بني عمله ولعبه

 مبيولهم وقدراتهم والرتكيـز عـىل منـط واحـد مـن اللعـب لفـرتة األطفالتزايد وعي  .3

 .طويلة واالستمتاع به

 ) :ًكيفا (  ارتباط اللعب بعمر الطفل -3

 عىل الطفل أال يطيل يف تركيز انتباهه عىل مؤرش ما فهو ينتقل مـن يف السنة األوىل يغلب

ًولذلك يجب أن نوفر له عددا كبريا من األ.آخر إىل من نشاط أو أخرى إىل لعبة  ففي السنة لعابً

ًدقائق يف املتوسـط تقريبـا، ) 7(تباهه يف نشاط لعب معني ملدة الثانية يستطيع الطفل أن يركز ان

 .دقيقة يف الخامسة من عمره ) 12,6(  إىل  فيصلويزداد هذا املعدل
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 معينة من هذا ألعابومع تطور منو الطفل وقدراته واهتامماته فإنه يأخذ يف انتقاء 

يف نشاط ) الكيف(  إىل )الكم ( وهكذا نرى أن هذا التحول من . لعابالعدد الكبري من األ

 .ةاللعب عند الطفل يدل عىل تغريات كيفية يف بنية الشخصي

ففي اللعب االجتامعي مثالً نالحظ أن الطفل يف املراحل األوىل يلعب مع كثـري مـن 

ً دون متييز فهو يلعب معهم أحيانا ويتنازع معهم أحيانا أخرى ثم يصـالحهم بعـد األطفال ً

اختيار مجموعة معينة من األصدقاء يعـيش معهـم ويـرتبط  إىل ذلك وكلام كرب الطفل مال

 .بهم

 أن النشـاط الجسـمي األطفاليف نشاط اللعب عند ) حول الكيفي الت( ومن مظاهر 

أنشـطة اللعـب ذات الطـابع  إىل يتناقص كلام كرب الطفل عـىل حـني نالحـظ ازديـاد امليـل

 وال سيام الصغار منهم يتسـم بالتلقائيـة والالشـكلية األطفال ومام يالحظ أن لعب .العقيل

ام كانت مواد لعبه فهو سـعيد مـثالً وهـو فالطفل الصغري يلعب بالكيفية التي يريدها مه

ًمكانـا معينـا  أو إخوتـه، وال يراعـي يف لعبـه مواعيـد خاصـة أو يلعب بأشياء تخص والديه ً

 .للعب

ويالحظ أنه يف مرحلة املراهقة تختفي الكثـري مـن تلقائيـة اللعـب فـاملراهق يزهـو 

لعـب كمضـارب أدوات خاصـة ل إىل  ويشـعر بحاجتـهلعـاببارتدائه لزي مميـز لـبعض األ

التنس مثالً ويخضع نشـاطه لنظـام معـني فهـو يتفـق عـىل مواعيـد محـددة للقـاء رفاقـه 

 .واللعب معهم يف وقت محدد

 

 
يعد اللعب وسيلة العداد الطفل للحياة وهو نشاط حر وموجـه يكـون عـىل شـكل 

م العقليـة والحركيـة وميتـاز جامعيـا ويسـتغل طاقـة الجسـ أو عمل ميارس فرديـا أو حركة

بالرسعة والخفة الرتباطه بالدوافع الداخلية وال يتعب صاحبه وبه يتمثل الفرد املعلومـات 

 .االستمتاع إىل إالويصبح جزءا من حياته  وال يهدف 

وظائف اللعب
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 اللعب نشاط سـار وممتـع وعـالج أن، لعابيجمع علامء النفس واملتخصصون يف األ

وبهـذه " يعـد الطفـل وينميـه"  اللعـبأن ) Kee(كام قـال يك يف الحياة، واإلحباطملواقف 

 أسـامئها تخـترص ببسـاطة وعمـق وظـائف اللعـب عـىل تنـوع فإنهـاالكلامت املخـترصة، 

 : ومستوياتها، وكام ييل

 الوظيفة الرتبوية -1

حيـث يكـون اللعـب وسـيلة الـتعلم ،  للحياة والعمـلباإلعداد تتمثل هذه الوظيفة

ال يكتسـب و.  ل الطفل ملواجهة متطلبـات الحيـاة املسـتقبليةالتي تؤه واكتساب الخربات

اللعب قيمة تربوية إال إذا استطعنا توجيهه عىل هذا األساس ألنه ال ميكننا أن نرتك عمليـة 

التـي اعتمـدها روسـو ال تضـمن   Laissez Faire فالرتبية العفوية ، للمصادفةاألطفالمنو 

ق النمو السليم للطفل بالرتبية الواعية التي تضـع تحقيق القيمة البنائية للعب وإمنا يتحق

 . خصائص منو الطفل ومقومات تكوين شخصيته يف نطاق نشاط تربوي هادف

اللعـب هـي التـي تسـمح بـان نوفـق بـني املدرسـة  إىل  الحاجـةأنويقول كالباريد 

ه والحياة، مهام يكن العمل الذي تطلبونه من الطفل، ويستطيع هذا الطفل أن يطلق خيال

 رضب مـن وكأنه أمامه تبسطوه أن إىل  وجدتم السبيلإذاحول كنوز قدرته ودفني نشاطه 

ضغط  فينجذب الطفـل  أو  كافة املعارف دون اكراهإيصال اللعب ميكن فبواسطةاللعب،  

 . محبب وسلسبأسلوبللمعرفة 

 الوظيفة البايولوجية -2

ويقـوي الجسـم اللعب نشاط حريك رضوري يف حياة الطفل ألنه ينمي العضالت 

ويرصف الطاقة الزائدة عنـد الطفـل ويـرى بعـض العلـامء أن هبـوط مسـتوى اللياقـة 

البدنية وهزال الجسم وتشوهاته هي بعض نتائج تقييد الحركة عند الطفل ألن البيوت 

 إىل الحالية املؤلفة من عدة طوابق قد حدت مـن نشـاط الطفـل وحركتـه فهـو يحتـاج

ري متـوافر يف الطوابـق الضـيقة املسـاحة فمـن خـالل الركض والقفز والتسـلق وهـذا غـ

 اللعب يحقق الطفل التكامل بني وظائف الجسـم الحركيـة واالنفعاليـة والعقليـة التـي 
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 .تذوق األشياء والتعرف عىل لونها وحجمها وكيفيـة اسـتخدامها وتتضمن التفكري واملحاكاة

 عن الحاجة، ومـن ثـم اسـتعادة وتتمثل وظيفة اللعب يف تفريغ الطاقة البيولوجية الزائدة

حالة االتزان البيولوجي، فالقيمة الحقيقية هي ان اللعب اليعني السلوى واملتعة فقط، بل 

هو بالنسبة للطفل وقبل كل يشء وسـيلة لنمـوه الجسـمي والحـس حـريك، انـه نـوع مـن 

  الغريزي لبعض امللكات التي متكن الطفل من العمل مسـيطرا عـىل نفسـه موجهـااإلعداد

 نـذكر عـددا مـن الوظـائف التـي أن وميكن .انتباهه وجهده من اجل هدف معني ومحدد

 :يحققها اللعب يف هذا املجال، وهي

 . يقوي الجسم وميرن العضالت، ويساعد اجهزة الجسم الداخلية عىل القيام بعملها-1 

 . يساعد عىل تدريب الحواس-2

 .ية التازر الحيس الحريك الحركات وبناء املهارات وتنمإتقان يساعد عىل -3

 الوظيفة النفسية -3

عـن نفـس الطفـل والكشـف عـن مكنوناتـه   الوسـائل للتعبـريإحدى اللعب هو إن

 عـام يجـتلج يف أقرانـهمـع  أو العميقة ويستدل من خالل تعاطي الطفل مع لعبه منفـردا

 من مشاعر مختلفة، فيكون اللعـب تعبـريا عنهـا ومتنفسـا لهـا خصوصـا عنـدما ال أعامقه

وتتمثـل هـذه . يقلقـه ويـوتره أو ينوي فعله أو لغويا عام يريده أو يستطيع التعبري كالميا

 :يأيتالوظيفة مبا 

 الذات والتعبري عن الرغبـة يف تجـاوز املرحلـة التـي يعيشـها أحيانـا، وذلـك  تأكيد -أ 

 .وأدوارهمتقليد أنشطة الكبار  أو  معينةألعابمبامرسة 

 .مينحه اللعب للطفل من راحة ولذة وسعادةالتسلية والرتويح عن النفس مبا  -ب 

 . الطفل املزيد من املعارف والخربات مام ينمي قدراته العقلية كالتفكري والتخيلإكساب -ج 

يقرب الطفل من العامل الخارجي ويجعله يشارك يف الواقع االجتامعي مام يشـجعه  -د 

 . عىل االستقالل واالهتامم والتوافق

 . املخاوف ويساعد عىل حل املشكالتيستعمل اللعب كوسيلة للتخلص من -ه 



 

 

 املدخل إىل اللعب
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 الوظيفة االجتامعية -4

 الخـربات التـي وإكسـابهيعد اللعب مجال خصب لتوسيع دائرة الطفل االجتامعيـة 

 عـامد إن. بـاآلخرين وتعليمه الضوابط التـي تـنظم العالقـات اآلخرينتؤهله للتعامل مع 

 اللعب من الناحية االجتامعية، أهميةما يظهر لنا ....الحياة االجتامعية للطفولة هو اللعب

 نـظـم بإتـبـاع للتجـمـع ويعلمـهـم طراـئـق االتصـال االجتامـعـي والتكـيـف األطـفـال يـدفع إذ

.  الطفل للحياة وتعويـده االعـتامد عـىل الـنفسبإعداد وقوانينها، فيساهم اللعب لعاباأل

 االجتامعيـة لعـاب ففـي األ.ويخفف من جو العزلة ملا يخلقه مـن جـو اجتامعـي محبـب

يتعلم الطفـل النظـام ويـؤمن بـروح الجامعـة واحرتامهـا ويـدرك قيمـة العمـل الجامعـي 

 ً اآلخرين فإنه يصبح أنانيا ومييلاألطفالواملصلحة العامة، وإذا مل ميارس الطفل اللعب مع 

العدوان ويكره اآلخرين لكنه بوساطة اللعب يستطيع أن يقيم عالقات جيدة ومتوازنة إىل 

وأن يتحـرر مـن نزعـة ) ضمن اإلطار الجامعي  (  عرتضه من مشكالتمعهم وأن يحل ما ي

وميكن ان نـذكر عـددا مـن الوظـائف التـي يحققهـا اللعـب يف هـذا . التمركز حول الذات

 :املجال، وهي

 ). هم(و) نحن(الجامعية  إىل )االنا(يدرب الطفل عىل االنتقال من الفردية  .1

 جامعيـة ايجابيـة ألعـاب إىل لسـلبية الجامعية العابيساعد عىل تنظيم وتوجيه األ .2

 .كالفرق والنوادي واملعسكرات

يساعد الطفل عىل التعرف عىل قدراته ومواهبه االبداعية الفرديـة والجامعيـة مـن  .3

 . املتنوعةلعابخالل النشاطات واأل

 . االجتامعية االيجابيةاألدواريوفر للطفل بعض  .4

 .ري من مواقف الحياة املختلفةكث أو يوفر للطفل مامرسة مواقف لعب قد تشبه بعض .5

 الوظيفة التشخيصية -5

حد كبري يف استكشاف جوانب النمو لدى الطفل سواء  إىل يعترب اللعب وسيلة فعالة

 . ومعلامت الرياضواألمهات اآلباءأقام بهذا االستكشاف 
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 الوظيفة العالجية -6

 ة يحتـاجيرى بعض علامء النفس ان للعب وظيفة عالجية، فالطفل يف الحياة اليومي

فهو يساعده عـىل . بعض التخفيف من القلق الذي ينشأ من القيود التي تفرضها البيئةإىل 

التعبري عن انفعاالته، وعىل التخلص من الطاقة املخزونة بطريقة تنال استحسـان املجتمـع 

 .ورضاه

بطرق غري مبارشة،  أو  البدنية الفعالةلعابوميكن ان يتحقق هذا الغرض بواسطة األ

يراقـب مرسحيـة  أو الطفل قصـة يف فلم سيناميئ، فعندما يقرأ أو يد شخصية يف كتابكتقل

ـه ـترسب مخاوـف ـذا ـل ـه يـسـتطيع ان يـجـد منـف ـل ـصـحته  أو فاـن ـؤثر ـع ـد ـت ـذي ـق ـه اـل قلـق

وقد أشار اريكسون للوظيفة العالجية للعب واعتربه دواء شاف للطفل املضطرب، ،النفسية

 :يام ييل وقد عد سمبسون وظيفة اللعب العالجية ف

 .فهم التكوين الفكري للعمليات العقلية التي يقوم بها الطفل .1

 .التخفيف من الشعور بالذنب .2

الطفـل بـالتكرار املسـتمر  إىل  التكامـلوإعـادةتضمني املعالج اليحاءته العالجيـة  .3

 .لنفس املواقف

 أرسة يف محـيط األفـراد وقد يستعمل املعالج الـنفيس الـدمى املختلفـة التـي متثـل 

بهـا املشـاكل املوجـودة   لعبـهأثنـاء ليلعب بها الطفـل وتظهـر واألخوة واألب كاألمطفل ال

 . مصدرا لهااألفرادعنده والتي قد يكون هؤالء 

 

 

 



 :محتويات الفصل

 لجذور التاريخية للعبا -
   مفهوم اللعب -
   الخصائص املميزة للعب األطفال -
 وظائف اللعب  -
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 التعرف عىل تصنيف األلعاب

 

يتنوع اللعب تبعا للغرض والوسيلة، فبعضـه استكشـايف يسـاعد عـىل التعـرف عـىل 

 1 ع منـهأنـواعصفة كامنة مثل قياس الطول أو الحجم كألعاب التفكيك والرتكيب، وهناك 

 مثـل الرسـم  اإلبـداع منه لتنميـة أنواعوالصحة العامة، بينام تهدف تنمي القدرة العضلية 

 لتنمية الخيال مثل تقمص الشخصيات لرجل املرور أو صياد السـمك وأخرىوكتابة القصة 

وبعضها لتنمية القابليات اليدوية مثـل اسـتخدام الطـني واملعجـون والرمـل واملـاء وهنـاك 

 تشـغيل لعـب القطـارات أو تجميـع املكعبـات اللعب االجتامعي والثقايف والرتكيبـي مثـل

 .وصوال إىل اللعب االلكرتوين

ـب،  ـن التـصـنيفات للـع ـددا ـم ـامء ـع ـاول العـل ـد تـن ـارل نأـخـذفـق ـنهم تـصـنيف ـك  ـم

 :إىل  فيصنف اللعب وفقا لوظائفه Karl Grossكروس

 . وهي ألعاب التجربة والخربةألعاب تؤدي وظيفة عامة -1

 . للحياة اليوميةواإلعداد للرصاع والبقاء اإلعداد وهي ألعاب ألعاب تؤدي وظيفة خاصة -2

 : فيصنف اللعب إىل فئتني رئيسني هامForbush فوربرش وأما

 شـيوعا يف مرحلـة أكـرث وهـو Free Play  أو ما يعرف باللعب الحر Playأنشطة لعب -1

 .الطفولة

واعـد   أو اللعـب ذي الق Organized Playاملباريات أو مـا يعـرف باللعـب املـنظم  -2

 .املحددة

تصنيف األلعاب
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 :اآليت   فقامت بتقسيم اللعب وفقا لعدد الالعبني وعىل النحو Stern سرتن وأما

 .األلعاب الفردية -1

 .      األلعاب الجامعية -2

 ،أمنـاط إىل خمسـة أمناطـه اللعب وفقـا إىل Parten فيصنف بارتن آخرومن جانب 

 :اآليتوعىل النحو 

 . الطفل منفردا وفيه يلعب Solitag Playاللعب االنعزايل  -1

 يكتفي الطفـل مبشـاهدة لعـب أن  وفيه أما Looking –On Playاللعب املشاهدي  -2

 . شيوعا يف سن ما قبل املدرسةأكرث، وهو اآلخريناألطفال 

بعضـهم الـبعض يف    وفيـه يلعـب األطفـال بجـوار  Parallel Playاللعـب املتـوازي -3

 . ما قبل املدرسة شيوعا يف سنأكرثالنشاط نفسه والخامات نفسها، وهو 

  وفيه يتفاعل األطفال مع بعضهم،ويشارك كـل مـنهم   Associativeاللعب الجامعي -4

 . الجامعة ويظهر بوضوح يف اللعب االدعايئأهدافيف انجاز هدف من 

 وهي عىل النحو أنواع أربعة  اللعب وفقا لطبيعته إىل  Buhlerيف حني صنف بوهلر

 :اآليت

 . املنافسةألعاب تتميز بالتحدي وبروح .1

 .ألعاب الحظ .2

 . وهي ما تعرف باأللعاب التمثيلية أو التمثيلاإليهامألعاب التقليد أو  .3

 ألعاب الرغبة يف االستثارة و املتعة .4

وأما تصنيف اللعب من حيث كونه وظيفة وغايـة غـري مبـارشة، فقـد حـدده دي 

Day )  ( ورزينواورده رميوتدج  كCorsini   اآليت عىل النحو: 

   ويتحقـق هـذا النـوع مـن اللعـب عنـدما Explovatory Playب االستكشـايف اللعـ -1

 . موضوع جديد عىل انتباه الطفلناييستحوذ 
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 ويتطلب قـدرة عـىل الرتميـز للخـواص الخارجيـة أو  Greative Playاللعب االبتكاري -2

 .الفيزيقية للمثري أو اللعبة

اعل غـري هـادف مـع البيئـة ولكنـه    ويبدو كأنه تف Diversive Playاللعب املسيل   -3

 .يقيض عىل امللل

   ويتميز بالتكرار والتنظيم والرتميز وهدفـه تحقيـق  Mimetic Playاللعب املحاكايت  -4

 .الكفاءة والسيطرة

 اإلثارة  ويكون رمزيا ويهدف إىل تخفيض  Cathartic Playاللعب العالجي التسهييل  -5

 .الحقيقيةاالنفعالية ويبدو بعيدا عن املتعة 

 :  اللعب وفقا ملراحله إىل ثالثة أنواع، وهيHenriotيف حني يقسم هرنيوت 

 وهو اللعب الذي يعتمد كليا عىل خيال الطفـل حيـث يحـول الطفـل  اللعب االيهامي-1

 .من خالله عامل الواقع إىل عامل خيايل

 ما هي أساس أو الشخصيات عىل األشياء وهو اللعب الذي يتعامل مع اللعب الواقعي -2

 .عليه يف الواقع

 وهو اللعب الذي يعتمد عىل يشء من الخيال والواقع لجعـل الواقعي االيهامي  اللعب-3

 .النشاط يتميز ويتخذ شكل اللعب

  فقد صنف اللعب وفقا للمراحل العقلية التي ميـر بهـا الطفـل Piaget بياجيه وأما

 : اآليتوهي عىل النحو 

  Practice Playاللعب التدريبي  -1

 الـحيس الحـريك التـآزر يحصـل بالتـدريج عـىل أنوهو اللعب الذي يستطيع الطفل 

 ومامرسة املوضوعات يف املكان والزمان وان يرى الرابطـة السـببية إلدراكالالزم والرضوري 

وغالبا ما يكون مرتبطا بجسمه أو املحيطني به، ويبـدأ مـن املـيالد وحتـى السـنتني . بينهام

 .تقريبا
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  Symbolic Playمزياللعب الر -2

       انها مرحلة اللعب التمثييل أو التخييل الذي نجده عند غالبية اطفال الحضـانة 

والتمهيدي ومتتد هذه املرحلة من سن الثانيـة حتـى السـابعة، ويف هـذه املرحلـة يحـاول 

الطفل ان يخضع الواقع بحيث يالئم اهتامماته وحاجاته الخاصة، كـام يسـتخدم الكلـامت 

 . إىل تصوراته وأفكاره ومشاعره الداخليةلريمز

    Games Playاللعب املنظم  -3

وهي مرحلة اللعب الذي تحكمه القوانني املتفق عليها، والذي ميثـل سـلوك اللعـب 

عند األطفال، حيث متثل هذه املرحلة مرحلة العمليات العقلية عند بياجيه، ويتجه الطفل 

وزه الفرديـة ومعتقداتـه خـالل التعـاون مـع يف هذه املرحلة نحو الواقع حيـث يعـدل رمـ

 . حتى تالئم هذا الواقعاآلخرين

 : قسم األلعاب وفقا لطبيعتها إىل أربعة أنواع هيRosenblattوأما روزنبالت

 وهي األلعاب التي تستخدم لعبـة واحـدة أو اكـرث، كاسـتخدام األلعاب النفس حركية -1

والتـداوي،  ن أمثلـة ذلـك اللمـس،، ومـلألشـياءاأللعاب الحركية للخصائص الفيزيقيـة 

 .والتحريك، والدفع، واالصطدام

 ،أكرث وهي األلعاب التي تستخدم لعبة واحدة أو األلعاب التصورية أو ألعاب التقليد -2

كاستخدام الطفل للعبته وفقا للغرض الذي صممت من أجله كتمشيط الطفل لشعره 

 . للدمية عملية االستحامموإجراءبفرشاة الدمية والرشب بفنجان 

 أثنـاءوهـي األلعـاب التـي تسـتخدم الخيـال يف  ألعاب التقليد مع اسـتخدام الخيـال  -3

 ).الدمية( العالج للمريضوإعطاءاللعب كتقديم قطعة حلوى للدمية 

وهي األلعاب التي يستخدمها الطفل يف لعبه كركـوب عصـا ويتخيـل األلعاب الرمزية  -4

 . حصانا ويدفع صندوقا ويتخيل انه عربهبأنها

  فقسم اللعب وفقـا Robert &Sutton Smith وأما روبرت وستون سمث
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 إىل عـدد مـن الفئـات ألساليب التنشئة االجتامعية إىل ثالثة فئات رئيسة وينقسم كل منها

 :الفرعية، وهي

 . ومنها مسابقات الجري وألعاب الطوق والعمودألعاب املهارة البدنية -1

 . كالشطرنج والبوكرألعاب الخطط الحربية -2

 . مثل ألعاب الهنود واملغامرةألعاب الحظ -3

  فقـسـمت اللـعـب وفـقـا لطبيـعـة نـشـاطه إىل Juliette Raabeوأـمـا جولـيـت راءىب 

 :اآلتيةاملناشط 

 . وتشمل املناشط التي تهتم بالحواس كاللمس والبرص والسمع الحيساإلدراكمناشط  .1

والرمـي والـدفع  وهي تتضمن امليش والجري والوثب والقفز املناشط الحسية الحركية .2

 .اإليقاعيوالرقص 

 . وتتضمن كافة أشكال التعبري املناشط اللغوية .3

 . كمناشط متثيل األدوار واملحاكاةاملناشط العاطفية .4

 . كاملناشط املتعلقة باالستدالل املنطقياملناشط الذهنية .5

 وهـي مناشـط تعتمـد عـىل التجـارب السـابقة وعـىل مناشط الرتكيب وصنع األشـياء .6

 .واإلبداعالحظة والتحليل والرتكيب القدرة وامل

  كاملناـشـط الرياـضـية واملرسح واملوـسـيقى والرـسـم مناـشـط التعـبـري الـبـدين والـجـاميل .7

 .والتصميم واللصق والتفصيل

 : فقسم اللعب وفقا لخصائصه إىل ما يأيتChantal Lombardوأما شنتال لومبارد 

سـيارات والـدمى والـنامذج  ومنهـا المناشط اللعب التـي تعتمـد عـىل اسـتخدام اللعـب .1

 . املوسيقيةواآلالت الزينة وأدواتالصغرية والحيوانات والبيت واألدوات املنزلية 

 .األشياء ومنها ألعاب الرمي والرتكيب واأللعاب التي تعتمد عىل تحريك ألعاب املهارة .2
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 ومنها سباقات الجري واملطاردة وألعـاب البحـث واالختفـاء والقفـز األلعاب الحركية .3

 . وألعاب القوةوالتأرجحوألعاب التوازن 

 ومنها ألعاب الرتكيـز واأللعـاب اللفظيـة والحسـابية األلعاب التي تعتمد عىل الذكاء .4

 .واالختبار والذاكرة

 . ومنها ألعاب التمثيل وألعاب الطقوس واملحاكاةاأللعاب الدرامية .5

 التـي تعتمـد عـىل واألغـاينومنها الغنـاء املصـحوب بحركـات الجسـم ألعاب الغناء  .6

 .واألناشيدالتقليد 

 .ومنها ألعاب التخمني ورمي الرندألعاب الحظ  .7

، ومنهـا الحكايـات والقصـص والروايـات األلعاب التي تعتمد عىل االنتقاء العشـوايئ .8

 . كالرقصاإليقاعيةواأللعاب 

 : فقد صنف لعب األطفال إىل ثالثة أصناف هي Mattersonوأما ماترسن

 . كاللعب بالرمل والدهان وقصاصات الورقاإلبداعياللعب  .1

 وهو الذي يستطيع الطفل فيه أن يخلق املواقف بنفسـه ويتـدرب اللعب التمثييل .2

 . والحلولاألفعالعىل  ردود 

الل  وهو يتضمن التغلب عىل العوائق وكسب املهارات الجديدة خـاملغامرات لعب .3

 .التمرين

يـة فقـد صـنف األلعـاب بحسـب أهـدافها الرتبوAude Steavn وأما اودي ستيفن 

 :ومالءمتها لألطفال إىل ما ييل

 األلعاب املنشطة -1

وهي األلعاب التي تساعد عـىل النمـو الجسـمي وتعـزز الثقـة بـالنفس واالسـتقالل 

رجوحـة وسـالمل التسـلق واالكتشاف  كألعاب الرمل واملاء واأللعاب الجامعية والحركية كاأل

 .والزالقات والعربات والدراجات والكرات



 

 
47 

 األلعابالتعرف عىل تصنيف 

 ألعاب الرتكيب والتثبيت -2

 وتنسـيقها، فهـي تشـجع عـىل الكـالم األشـكالوهي األلعاب التي تساعد عىل متييز 

 .والتخيل وتنبه غريزة حب االستطالع  كلوحة الصور املجزأة

 ألعاب البناء والتشييد -3

 الحسابية البسيطة وميكن استخدام املبادئ اكتشاف وهي األلعاب التي تساعد عىل

 مـع مجموعـات البنـاء ذات القطـع الطويلـة واأللـوان األشكالالقوالب الخشبية املختلفة 

 .اآلخرحيث يقوم األطفال برتكيب عدد قليل من القطع بعضها مع البعض 

 ألعاب الخيال -4

اوفهم بحيـث تكـون تسهم يف التعبري عن عواطف األطفال ومخـ وهي األلعاب التي

اللعبة متنفسا ملا ينتابهم مـن أنـواع القلـق الـداخيل وتلعـب الغـرية والكراهيـة والخـوف 

 .والعدوانية دورها يف هذه األلعاب

 األلعاب املنزلية -5

ومنها اللعب بالرمل والطني واملاء والصلصـال ، وهي األلعاب التي تستخدم يف املنزل

صنع عجينة البسـكوت واسـتخدام املالعـق الخشـبية واستعاملها يف الطبخ بدل الدقيق يف 

 .األخرى واألدواتواالسطوانات 

 ألعاب املالحظة -6

وهي األلعاب التي تساعد عىل توسيع مدارك األطفال وتنبه العقل بنسبة أكـرب مـن 

 .سواها كالعدسات املكربة

 ألعاب الغناء والرقص -7

ي لـدى األطفـال فضـال وهي األلعاب التي تساعد عىل تنمية الذوق الحيس املوسـيق

 الوطنية والدينية األناشيد وقراءة األهازيجعن تنمية املواهب يف الغناء والرقص عن طريق 

 .والشعبية يف املناسبات



48 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

فقدم مراحل للعب عىل غرار ما قدمه بياجيـه ) (Smilansky,1978أما سميالنسيك 

 :وكااليت

عضلية بسيطة متكـررة   وهو عبارة عن حركات Functional Playاللعب الوظيفي  -1

 .مبوضوعات أو بدون موضوعات وتعمل عىل تنمية الحواس واملهارات

 وهو التعامل اليدوي مـع املوضـوعات لبنـاء أو  Construction Play اللعب البنايئ -2

 .تكوين شكل أو يشء ما

عبـارة عـن بـدائل متخيلـة ملواقـف تشـبع    وهـو Dramatic Play اللعب الدرامي -3

 .طفل الشخصيةحاجات ورغبات ال

وهو اللعب الذي يتم وفق قواعـد معينـة   Games With Rulesاللعب ذو القواعد -4

يوضح ملخـص اراء املهتمـني باللعـب )  2(متفق عليها من قبل الالعبني، والشكل رقم 

 .وتصنيفاته

 االسم
عدد 
 الالعبني

الخصائص الطبيعة الوظيفة
مراحل 

ومستويات 
 اللعب

مراحل منو 
 الطفل

 أساليب
لتنشئة ا

 االجتامعية

 √       بارتن

      √  كورزين

      √  كارل كروس

       √ سرتن

     √   بوهلر

    √    جلو

     √   جوليت راءيب

     √   فوربرش

    √ √   شنتال لومبارد

  √      بياجيه

   √     هرنيو

 √       روبرت وستون

     √   روزنبالت

    √ √   ماترسن

  √  √ √ √  اودي ستيفن

  √      سميالنسيك

  املهتمني باللعب وتصنيفاتهآراءملخص  ) 2( الشكل
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 املرتبـطـة بتـصـنيف التالـيـةميـكـن اـسـتخالص الحـقـائق  ) 2( وـمـن مالحـظـة الـشـكل 

 :األلعاب، وهي

 . سرتنأكدهتصنف األلعاب وفقا لعدد الالعبني وهذا ما  -

 كـل مـن كـورزين وكـارل كـروس أكـدهوهذا مـا تصنف األلعاب وفقا لوظيفة اللعب  -

 .واودي ستيفن

 كل مـن بـوهلر و جوليـت راءيب و أكدهتصنف األلعاب وفقا لطبيعة اللعب وهذا ما  -

 .فوربرش و شنتال لومبارد و روزنبالت و ماترسن واودي ستيفن

و شـنتال لومبـارد كده كل من جلو وأتصنف األلعاب وفقا  لخصائص اللعب وهذا ما  -

 . واودي ستيفنماترسن

 .تصنف األلعاب وفقا مراحل ومستويات اللعب وهذا ما اكده هرنيو -

 كل من بياجيـه واودي سـتيفن أكدهتصنف األلعاب وفقا مراحل منو الطفل وهذا ما  -

 .وسميالنسيك

 كـل مـن بـارتن أكـده التنشـئة االجتامعيـة وهـذا مـا ألسـاليبتصنف األلعاب وفقا   -

 .وروبرت وستون

 

 

 خربات األطفال ويف تنميـة إثراء دورا كبريا يف وإمكاناته وأدواته اللعب أجهزةتلعب 

 املهارات الحركية واملفاهيم العقلية والقدرات الحسية إىل جانب املتعة التي يجدها الطفل

مة  روعيت بعض الرشوط الهامة لضامن سالإذا إال مع زمالئه ولكن هذا ال يتحقق لعبه يف

 :وهذه الرشوط هي ،  اللعبأثناء وأمنهماألطفال 

مـصـنوعة ـمـن ـمـادة تتحـمـل ,  قوـيـة حـسـنة التـصـميم األجـهـزة تـكـون أنينبـغـي  -1

 و . االستعامل الدائم لعدد كبـري مـن األطفـال، بحيـث ال يسـهل كرسهـا أو أتالفهـا

 اللعبأدوات السالمة يفاعتبارات
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 .ج املعادن التي تصنع منها أجهزة اللعب بالخارأفضلتعترب مادة الحديد الصلب من 

 و حسـن تثبيتهـا وعـدم األجهـزةبالكشف اليومي، من سالمة ، باستمراررضورة التأكد  -2

مثـل  ( أو التقطـع ) حديد أو مسـامري كبـرية (  للتشقق أو الربوز أجزائهاتعرض بعض 

، و عمل صيانة دامئة لها، حتى ال يتعـرض األطفـال للخطـر عنـد )حبال املرجيحة مثال 

 استعاملها 

حة و التوازن فوق سطح طرى أو مبطن مثل يلق و التزحلق و املرج التسأجهزةتثبيت  -3

 الصلبة فأنها رضوريـة األسطح أما. األجهزةالرمل أو الحرص تحسبا لوقوع األطفال من 

 .لأللعاب ذات العجالت

 أمـاكن تحفظ يف الظل قريبـا مـن أن يستحسن ، غري الثابتةواألدوات لألجهزةبالنسبة  -4

ها يف حالة جيدة، مع مراعاة وجود باب مغلـق ظفهذا يحف , إليهااللعب لحني الحاجة 

، مـام بـاألجهزة يحول دون دخول األطفال إىل تلك املنطقة و اللعب األجهزةأو مخزن 

 .يعرضهم للخطر

 من الدول واالتحادات  الكثري  فأن،وفيها يختص باللعب الصغرية داخل غرفة النشاط

وضـعت قيـودا عـىل بعضها عىل صحة األطفـال و خطورة التعليمية قد تنبهت إىلالطبية و

.  لضامن تسـويقهااألماناألطفال إىل توخي رشوط السالمة و، مام حدا مبصانع لعب إنتاجها

 قبـل وضـع اللعـب إليها تتنبه أنومع ذلك، فأنه ما زال هناك بعض املخاطر، عىل املعلمة 

 . األطفالأيديبني 



:محتويات الفصل
 العامل الجسمي -

  العامل العقيل -

 )اناث-ذكور(الجنس   -

 العوامل االجتامعية والثقافية    -

 ل البيئةعام -
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 العوامل املؤثرة
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 العوامل املؤثرة يف اللعب

 

 

 

 

 لعوامل املؤثرة يف اللعبا
 

فاألطفال ال يلعبون بدرجـة واحـدة مـن   مختلفة،وأمناطا أشكااليتخذ لعب األطفال 

 أكـرثالحيوية  والنشاط حتى يف البيئة الواحدة وميكن تفسري هـذا االخـتالف إىل عامـل أو 

 :من العوامل التالية

 

 
 األطفال صحيحي البنية ميتلكـون اسـتعداد جسـمي وحـريك ميكـنهم مـن القيـام إن

  من األطفـال الـذين ال ميلكـون هـذه االسـتعدادات أعىلبنشاط اللعب ومتطلباته بدرجة 

 .الجسمية والحركية

 نشـاط إبعـاديلعب مستوى النمو الحيس الحريك عند الطفل دورا هاما يف تحديد 

 كانـت العضـالت قويـة مكنـت الطفـل مـن املشـاركة يف اللعـب الفعـال، اللعب، وكلام

 أصـابع السـاق أو القـدم أو أو  جسـمية مثـل قطـع اليـد،إعاقةفالطفل الذي يعاين من 

وقـد تبـني مـن خـالل  بعـض . أنواعـه ميارس اللعب عـىل اخـتالف أنيستطيع  القدم ال

ـات القـطـار الدراـسـات الـتـي قاـمـت ـعـىل اـسـتخدام ـمـواد ـمـن اللـعـب  ـكـنام ذج لعرـب

 لعب الطفل يتوقف بدرجة كبرية عـىل مسـتوى االتسـاق العضـيل الـذي إنجات اوالدر

 البعيـدة عـن يـده مثـل اللعبـة باألشـياءشهرا يبدأ بـالتحكم ) 24( ، ففي سنإليهوصل 

املوجودة يف نهاية رسيره ويستطيع تركيب االحاجي البسـيطة ويحـرك الكـريس للتسـلق 

  يبـدأ  سـنة)3-2(جاته ويستطيع تشييد برج من املكعبات ويف سنعليه والوصول إىل حا

العامل الجسمي )1
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 بارتداء مالبسه وحـده ويسـتطيع ويبدأ تعقيدا أكرثباستعامل القلم ويستطيع تشييد بنى 

 أحـاجيسنة يرسم صـورا يسـهل فهمهـا ويكتـب اسـمها ويركـب ) 6-3( نفسه، ويف إطعام

 .يد مؤلفة من قطع صغريةمعقدة ويرتدي ثيابه وحده، ويستطيع اللعب مبجموعة تشي

 

 

 ملـا  وفقـامقدرة عامـة يكيـف بهـا الفـرد تفكـريه عـن قصـديشري مفهوم الذكاء إىل 

وبخاصـة تلـك القـدرات . ً طبقا ملشـاكل الحيـاة عقليا من مطالب أو التكيف عليهيستجد

 يف درجـاتهم عـىل اختبـار سن أيالتي تتطلب لغة أو استعامل رموز، ويختلف األطفال يف 

 .الذكاء تبعا الختالف قدراتهم

 فعاليـة مـن أكـرث األذكيـاء لعب الطفل منذ والدته مبسـتوى ذكائـه، فاألطفـال يتأثر

 اظهـروا ذهنيـاوكلـام نضـج األطفـال .  ذكاءا وان لعبهم يتضـمن براعـة اكـرباألقلاألطفال 

 . نايئ والقراءة يف األلعاب الفكرية، كالتمثيل واللعب البأكرثاهتامما 

 ذكاءا ينتقل برسعة من اللعب الحيس إىل اللعب القائم عىل املحاكاة، األكرثفالطفل 

 أقرانـه للتغـري فيختلـف عـن أسايسعنرص الخيال جليا يف لعبه وال يتضح فيه مظهر  ويربز

 .ةامرسامل وأساليب وأنواعهلعب المن نفس السن يف نشاط 

وانتقائها فان األطفال العـاديني أو ذوي املسـتويات  بالنسبة الختيار مواد اللعب أما

 يف الذكاء يظهـرون تفضـيال ملـواد اللعـب التـي تعتمـد إىل حـد كبـري عـىل النشـاط األعىل

 مـن األطفـال ضـعاف العقـول،كام يهـتم األطفـال العـاديون أعـىلالرتكيبي البنـايئ بنسـبة 

 .ثباتا وأكرث أطول مبواد لعبهم التي يختارونها لفرتة واألذكياء

التـي اسـتهدفت  ) (Terman,1925وتبني بعض الدراسات ومنهـا دراسـة تريمـان

 هـذه الدراسـة عـىل األطفـال الـذين أجريـتلعاب األطفال واهتامماتهم بهـا ومسح أل

 درجة وظلت هذه املجموعة تحـت املراقبـة  إىل ان نـاهز ) 140(ترتاوح نسبة ذكائهم 

  العامل العقيل)2
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لدراسة إىل وجود فـروق  بـني لعـب األطفـال  العقد الخامس من العمر وتوصلت اأفرادها

املوهوبني والعاديني  يف نوع اللعب التـي كـانوا يختارونهـا والتـي بـرزت بشـكل واضـح يف 

 . ذكاءا األعىل األطفال إليهايل مياأللعاب الهادئة والتي 

 األطفـال الـذين أنفتوصـلت إىل  (Lehman&Witty,1928)لـيهامن وويت ات  دراسـأماو

 مـن أكـرثسب ذكاء عالية يف سنوات ما قبل املدرسة  مييلـون إىل األلعـاب الفرديـة حصلوا عىل ن

 . من األلعاب الرياضيةأكرثاأللعاب الجامعية واأللعاب الفكرية 

 األطفال الذين حصـلوا عـىل أن إىل فأشارت  (Maybury,1952) دراسة مايبوريوأما

 واملـواد بـاألجهزةمـا واضـحا امهتنسب ذكاء عالية يف سنوات ما قبل املدرسة قد اظهـروا ا

 االبتكارية مثل الصلصـال واملقصـات والرسـم واألنشطةالتي تستخدم يف األلعاب التمثيلية 

 الحصول عـىل املعرفـة واالسـتمتاع واالنسـحاب ألجلوالزخرفة واأللعاب الرتكيبية والكتب 

 .من الجامعة

  

 
 إذا من حياة الطفـل األوىل والبنات ال يظهر يف السنوات الداألو الفروق بني لعب إن

ـون  ـاب واـحـدة، ويـشـري ـك ـة واـحـدة وألـع ـوفرت بيـئ  االتجاـهـات أن  إىل (Conn,1951)ـت

 أكـرب سـنا لـه وأطفـال من زمالئهم يف اللعب أمثلةوجود   اللعب وأدواتالوالدية وانتقاء 

 .دورا حاسام يف تدعيم اختيار األلعاب بني الجنسني

 ثقافيـة متباينـة تختلـف  فيهـا األلعـاب وأوسـاط األطفال يعيشون يف بيئـات أنمبا 

باختالف الجنسني فان الفروق بني الجنسني يف اللعب تبدأ يف الظهور منذ سن مبكرة، يبـدأ 

مـع  يلعـب  والـذكر اإلنـاث تلعـب مـع األنثـىلعب البنني يتاميز عن لعب البنات، وتبدأ 

 . ودوره كذكركأنثى دورها دتأكيمام يزيد من  الذكور،

شاط اكرب من البنـات ويفضـلون األلعـاب الرياضـية عـىل بقيـة نيتميز لعب البنني ب

 كاللـعـب  .، ويظـهـر البـنـون تبايـنـا اـكـرب ـمـن البـنـات يف االـهـتامم باللـعـباألـخـرىاأللـعـاب 

)إناث-ذكور(الجنس  )3
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 واملسدسات وكرة القدم بينام تفضـل واألحصنةبالقطارات والعربات والدبابات والطائرات 

لبنات اللعب بالدمى  واأللعاب املتعلقة باملواد املنزلية والخرز واملكعبات وألعـاب القفـز ا

 .عىل الحبل وألعاب االختفاء

 األوالد إىل وـجـود ـفـروق ذات دالـلـة  ـبـني لـعـب (Honzik,1951)ويـشـري هونزـيـك

 ما لعبـوا بـنفس مـواد اللعـب مـن حيـث التكوينـات والتشـييدات واالهـتامم إذاوالبنات 

 البنـني مييلـون إىل أنهونزيـك إىل    كام يشـري.واألفالم والتلفزيون اإلذاعةلقراءة وبرامج با

 .اللعب العنيف أكرث من البنات، كام انهم يبدون أهتامما أكرب باللعب من البنات

 البنات والبنـني يف مرحلـة أن إىل (E.Child) وكذلك أوضحت دراسة اليزابيث جايلد

 والتخيليـة ويتقـدم واإلبداعيةيلون إىل مامرسة املناشط البدنية سنة مي) 12-3(الطفولة من

 . يف مامرستهم لتلك املناشطاإلناثالذكور عىل 

 

 
 اللعب كأي نشاط إنسـاين لـه طـابع اجتامعـي مـام يجعلـه يتغـري مـع الظـروف إن

 . تتغري تبعا لتغريهافإنهاياة  ألعاب األطفال تعكس الحأنالتاريخية لحياة اإلنسان ومبا 

 متكامل ويتعلم الطفل مـن إطارفاللعب هو مزيج من النشاط العقيل والعضيل يف 

، أدوارـهـمخاللـه بـعـض الـعـادات االجتامعـيـة ـكـاحرتام الكبـار ومراـعـاة حـقـوقهم واـحـرتام 

 . الطفل فيها انعكاس للحضارة التي يعيشإالفاأللعاب ما هي 

يـة واالقتصـادية دورا بـارزا يف لعـب األطفـال كـام وكيفـا، وتلعب الخلفية  االجتامع

ويظهر األطفال الذين ينتمون إىل بيئات اجتامعية واقتصادية عاليـة تفضـيالت اكـرب ملـواد 

 . كألعاب الحاسوب والبيلاألموالاللعب التي تتطلب رصف 

 األطـفـال اـلـذين أن إىل  Wang وـيـانجBoyntonـكـام يـشـري ـكـل ـمـن بوينـتـون 

ىل مستوى اجتامعي واقتصادي راقي يفضلون مناشط الـرتويح واللعـب التـي ينتمون إ

  بيـنام تظهـر تفضـيالت األطفـال يف تتطلب مامرستها نفقات مالية كالتنس والسكواش،

العوامل االجتامعية والثقافية )4
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كـرة ك  ال تتطلـب مرصوفـات ماليـة املستويات االقتصادية واالجتامعية الضعيفة يف ألعاب

 ألطفـال بالطبقة االجتامعية، فالوقت املخصص يتأثر الوقت املخصص للعب أنكام . القدم

 الطبقـة الغنيـة وذلـك ألطفـالالطبقة االجتامعية الفقرية يكون اقل من الوقت املخصـص 

 .األرسة التي تتطلبها واألعامل االقتصادية األعباءبسبب رضورة مشاركتهم يف بعض 

 (Lehman &Witty)وجاءت الدراسات مؤكدة ذلـك ومنهـا دراسـة  لـيامن وويتـي

التي توصلت إىل  أنه كلام كرب الطفل زادت مسؤولياته وارتباطاته وبالتايل قل حجم وقـت 

 .الفراغ املتاح له للعب

 بـأعاملالطبقة الغنية غـري مطـالبني  أطفال أن إىل (Focs,1934)تشري دراسة فوكس

مـا الطبقـات الفقـرية الـذين غالبـا  أطفـال يقومون بها داخل املنزل أو خارجه، عىل عكس

تلقى عىل عاتق كل منهم مسؤوليات ثقيلة يتوجب عليهم تنفيذها سواء داخـل املنـزل أو 

 التـي األنشـطة فـراغ ميارسـون خاللهـا أوقات الذي يرتتب عليه حرمانهم من األمرخارجه 

 . مختلفة من اللعبوأصنافيفضلونها 

 مناشط  واالقتصادي يؤثر يفاالجتامعي املستوى إن)  (Mac Donaldويرى ماكونالد

 .الرتويح من الناحية الكمية والكيفية عىل حد سواء

 األطفال الذين ينتمون إىل ارس ميسورة ماديـا وثقافيـا إن  (Cramer)ويوضح كرامر

يفـضـلون املـشـاركة يف مناـشـط أوـقـات ـفـراغهم الـتـي تتمـيـز ـبـالرقي كاملوـسـيقى والفـنـون 

 .والرحالت واملخيامت

 املجتمع الصناعي قد أدى إىل زيادة دخل الفـرد نإ)  (Dumazadierكام يرى دومازيدير

 حجـم أن الفرنسـية اإلحصـائياتمن جانب واىل زيادة وقت الفراغ لديه من جانب آخر، وتشري 

 .من عام آلخر%) 10( اللعب يتزايد مبعدلأدوات الفرنيس عىل اإلنفاق

وع  بـنـيـتـأثر ـعـىل أدوات اللـعـب اإلنـفـاق أن إىل (Skardegley)ويـشـري اـسـكرديجيل

 .العمل وباملستوى االجتامعي واالقتصادي والتعليمي للفرد
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 التـنـاغم ـمـع الخلفـيـات الحـضـارية أهمـيـة فـقـد بـحـث (Curry,1971)أـمـا كـيـوري

نافاجو بدؤا اللعب عنـدما تـم وضـع املـواد البيتيـة  أطفال أن وقد ورد عنه كيف لألطفال

 عـىل غـرار بيـوت األثاث  ترتيبإعادةعىل حائط صفهم لغرض تنظيفها، لذا مثلت فعالية 

 .الخنازير املدورة فتطابق فيه لعب األطفال مع الحياة

 مـن التنـوع يف لعـب آخر مصدر (Wolf&Gardner,1979)وشخص وولف وجراندر 

، ويف  دراسـتهم عـىل األطفـال إليهـا لعبهم بحسب البيئـة التـي ينتمـون أسلوباألطفال ويف 

 يف متثيـل التجربـة االجتامعيـة يف أساسـيةرة الصغار الحظوا ان بعض األطفـال اهتمـوا بصـو

 مواضيع تعكس حياتهم االجتامعية فعندما يقدم لطفل صـينية آخرين أطفال اللعب و وجد

 الطفل بتمثيل مشهد التغذية مع الدمى والبالغني يف غرفة اللعب يبدأشاي مع بعض الدمى 

 .  إىل مكانهاوإعادتها برتتيب الصحون آخروبينام يقوم طفل 

 

 

 فـأطلق إليـه  من باء إىل اليشء  يبوء مبعنـى رجـع بأنهيشري مصطلح  البيئة لغويا  

 موضع نزولهم مـن واد أي عىل املنزل الذي ينزل به اإلنسان فبيئة القوم هي موضع القوم

مـؤمتر وأمـا .أو أسفل جبل ثم أصبح اللفظ يشمل كل ماله عالقة مبامرسة نشـاط اإلنسـان

) 1981كمونـه،(ويتفـق مـع. كل يشء يحيط باإلنسانبأنها فيشري إىل البيئة 1972ستوكهومل 

بأنها مجموعة العوامل الطبيعية املستحدثة التي يعيش فيها اإلنسان وترتك أثـرا يف صـحته 

 الوسـط أو املجـال بأنهـا فيشـري إىل البيئـة)  1982احمـد دالشـة،( وأمـا . ومعاشه وإنتاجه

فيشـري ) 1987عبد اللطيف،(ويتفق مع . لذي يعيش فيه اإلنسان ويتأثر ويؤثر فيهاملكاين ا

 وأـمـا.  املـكـان أو الحاـلـة الـتـي عليـهـا الـكـائن الناجـمـة ـعـام يكتنـفـه ـمـن ـظـروفأنـهـاإىل 

 مجموعة الظروف املحيطة بالفرد والتي ميكـن أن تكـون بأنهافريى البيئة ) 1995الحنفي،(

 .د وتوجيه سلوكهذات أثر يف تشكيل شخصية الفر

عامل البيئة )5
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 مـن عمـر الطفـل يلعـب األوىل األطفال يف لعبهم بعامل البيئة، ففي السنوات يتأثر

 األمـاكناألطفال مع من يجاورهم يف السكن وبعد فرتة  يلعبون يف الشارع أو الساحات أو 

 فـإنهم للعـب قريبـة مـن منـازلهم أمـاكن مل تتوفر لهم وإذاالخالية القريبة من مسكنهم، 

 .لآلخرين إزعاج ن مصدريصبحو

البيئـات  لعب األطفال يف البيئات الفقرية اقل مـن بقيـة أن بعض الدراسات أظهرت

 املتـوفر الفـراغ وقـت  اللعـب وأدوات، وقد يعود هذا  إىل ضـعف صـحتهم وقلـة األخرى

 .لديهم

 لعب األطفال يف البيئات الريفية والصحراوية أقل من لعـب األطفـال يف البيئـات إن

 اللعـب وان طبيعـة البيئـة الريفيـة والصـحراوية أدواتية، وقد يعود هذا إىل قلـة الحرض

 . فينرصفون ملساعدة والديهموأدواته للعب أوقاتيصعب فيها تنظيم 

وللبيئة اثر واضح يف نوعية اللعب، فطبيعة املناخ وتوزيعه عىل فصـول السـنة تـؤثر يف 

ب يف الحدائق شتاءا يف املناطق املعتدلـة، نشاط اللعب عند األطفال، حيث يخرج األطفال للع

 .بينام يقومون بالتزحلق عىل الجليد واللعب  يف الثلج يف املناطق الباردة

إىل وجـود العديـد مـن املتغـريات  ) Max Kaplan(وأشارت دراسات ماكس كـابلن 

 تلـك أهـمالتي تـؤثر يف خـربات الفـراغ واللعـب خـالل املراحـل العمريـة املختلفـة ومـن 

 . والنوع والجنس والبيئةاألرسةتغريات السن وحجم امل

 املجلس  الدويل لأللعاب واللعب تحقيقا واسعا يف سـتة أجرى 1962-1961ويف عام 

ملعرفـة عـدد ) ، وانكلرتا، والنمسا، وايطاليـا، وهولنـدا، والسـويدأملانيا( غربية أوربيةبلدان 

 :يأيتلنهايئ إىل ما اللعب التي يعرث عليها يف كل عائلة وتوصل التقرير ا

 . متشابهة يف جميع بلدان اوربا الغربيةوأهميتها اختيار اللعب ودورها إن -

 القدميـة مـن اللعـب، وان اللعـب الصـغرية األشكال البيئة الحديثة تتسبب  بزوال إن -

 .حلت محل اللعب الكبرية يف املساكن الحديثة والضيقة وذلك لسهولة حفظها

 : املختارة هي التاليةان املميزات الرئيسة للعب -
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 التشابه مع األشياء التي هي جـزء مـن حيـاة الكبـار،والتي لهـا داللـة بالنسـبة إىل  -أ 

 .الحياة اليومية

 .البناء املقلد للعامل املحيط، وذلك بواسطة مواد جاهزة للجمع -ب 

 تحتل مكان صـغري، وتحـدث قليـل ألنهااللعب الصغرية أفضل من اللعب الكبرية  -ج 

 .األصواتمن 

 تأثري عىل اختيار اللعب وعددها ما يضاهي التأثريالد والبيت واملدى املجاور من للب -د 

 . ووضعهم االجتامعي واالقتصادياألهل إليهاالفئة املهنية التي ينتمي 

 إزاء الحيز املكاين وهندسـة البيـوت وتخطـيط املـدن الجديـدة وموقـف الكبـار إن -ه 

 .األهميةاللعب كلها عىل جانب كبري من 

 إىل فقـدان أدىالنشاطات اللعبية، رغم تشـكيلة الخيـارات الواسـعة، مـام  حرص إن

 . يف العائلةأهميتها واأللعاب االجتامعية املامرسة من اإلبداعيةاأللعاب 



:محتويات الفصل
السنة (مرحلة تحريك األطراف واللعب العشوايئ   :أوال

 )األوىل
 ) السنة الثانية(النتقال أو التنقلمرحلة ا  :ثانيا
 ) السنة الثالثة(مرحلة التكوين :اثالث

 )السنة الرابعة (األوىلمرحلة التجمع  :رابعا
 )السنة الخامسة ( مرحلة التجمع الثانية  :خامسا
 )سنوات 8-5من ( مرحلة التجمع الثالثة  :سادسا
 مرحلة اللعب املخطط  :سابعا

 ) سنة12-8 ما قبل املراهقة(
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 مراحل منو اللعب

فيمر تطوره هـذا يف العديـد مـن املراحـل  يتطور لعب األطفال مع تقدمه يف السن،

ولكن يجب العلم بان هذه املراحل ليست متشابهة لدى جميـع األطفـال وذلـك  املتتابعة،

للعب وسامته من خـالل ميكن تناول خصائص ا والختالف تعرض األطفال لثقافات مختلفة،

 :وهي  مير بها الطفل، سبع مراحل 

 

 
 مـن املراحـل السـبعة األوىلتعد مرحلة تحريك األطراف واللعب العشوايئ املرحلـة 

 :التي مير بها الطفل، وتقسم هذه املرحلة إىل ثالث مراحل فرعية

وحتى الشهر الثالث  ويتميز لعب الطفـل يف ومتتد منذ الوالدة  املرحلة الفرعية األوىل - أ

 :هذه املرحلة مبا ييل

 .باألطرافوسائل اللعب هي الحواس واللعب  -

 . من خالل استثارة الحواساملتعةيشتق  -

 .تصف اللعب بالعفوية -

 .انعدام القواعد والضوابط لعدم القدرة عىل السيطرة عىل الجهاز العصبي -

 .يتميز اللعب بالفردية -

ـك األـطـراف واللـعـب الع:أوال ـة تحرـي ـشـوايئ مرحـل
)السنة األوىل(
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ومتتد من الشهر الرابـع وحتـى الشـهر الثـامن ويتميـز لعـب   عية الثانيةاملرحلة الفر - ب

 :الطفل يف هذه املرحلة مبا ييل

 .يبقى اللعب فردي غري اجتامعي، ويتصف بالحرية -

  ويحـاول الوقـوف ويهـز رأسـهيكون اللعب اقل  عشوائية، حيث يقوم الطفل بهز  -

 .جسمه

 . رجليهبأصابعيتمكن من اللعب  -

 ومتتد من الشهر التاسع وحتى الشهر الثاين عرش ويتميـز لعـب رعية الثالثة املرحلة الف-ج

 :الطفل يف هذه املرحلة مبا ييل

 .األدوات اعتامد اللعب عىل الوثوب والحركات املفاجئة والحبو وتحريك -

 . اللعبأدوات أنهم عىل اعتبار واإلخوة كاألم اآلخرين التعامل مع -

 األليفـةالسـن الـدمى املشـكلة يف صـور الحيوانـات ومن األلعاب املفضلة يف هـذه 

 .والشخاشيخ وكرات املطاط والبالستيك والحلقات والخرز
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هي مرحلة االنتقال من اللعب غري الهادف إىل اللعب الهادف،حيث يـتعلم الطفـل 

 يديـه أصـابعشيئا من السيطرة عىل حركات يكتسب  فإنه الزحف ثم امليش وتسلق الدرج

ورجليه وتتحسن سيطرته عىل عضالته تحسنا مضـطردا ويبـدي نشـاط غـري محـدود فهـو 

 ويلمس األدراجيحب تسلق الكرايس واملناضد وينظر إىل الصناديق والحقائب ويفرغ ما يف 

 يقذفها، واهم  أو يشمها أو يسقطها أواألشياء، كام انه يتذوق إليهكل يشء ميكنه ان يصل 

 :خصائص وسامت اللعب يف هذه املرحلة 

 مرحلة االنتقال أو التنقل-ثانيا
)السنة الثانية(
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 .يتجه إىل اللعب الهادف -

 .أطرافهعىل  يصبح اللعب أكرث تنظيام بسبب بدء السيطرة -

تتسع الدائرة التي يسيطر عليها  الطفل، بسبب قدرته عـىل االنتقـال والتحـرك مـن  -

 . آخرمكان إىل 

 .اللعب فردي غري اجتامعي -

 . يفهمهاأن دون واألغاينى يحب االستامع للموسيق -

 .يقلد حركات الكبار -

إنسـان أو الحيـوان  ومن األلعاب املفضلة يف هـذه السـن الـدمى املشـكلة يف صـور

 .والحلقات والخرز وقطع الخشب
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عـىل مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل الجري والقفز واالستطالع ومييـل إىل التـدريب 

 العالية ويتقن ركوب الدراجة ذات العجالت الثالثة ونجـده األماكناالحتفاظ بتوازنه فوق 

 والرقص عىل نغم املوسيقى والغناء، حيـث تقـوى العضـالت اإليقاعييجد متعة يف اللعب 

، وميكـن وأصـابعهالكبرية يف الساقني والظهر والبطن ولكنه يجد صعوبة يف الترصف بيديـه 

 :يأيتلعب يف هذه املرحلة مبا تلخيص سامت ال

  الكالمإتقانتتخذ ألعاب األطفال بعدا رمزيا وذلك الن الطفل يكون قد بدأ يتعلم . 

  يعامل الطفل لعبته وكأنها يشء حي فيداعبها ويخاطبها ويعـد يف هـذا بدايـة اللعـب

 .التمثييل

  اإليهامييتميز اللعب بالفردية ويحاول تقليد الكبار وهذا ميثل اللعب. 

  اللعب من نوع البناء والرتكيبألوانميارس . 

  سـامت مشـرتكة إعطـاءعـاجز عـن (يبقى عاجزا عن تكوين املفاهيم من خالل لعبـه 

 ).األشياءلصنف 

 تظهر لدى الطفل استعدادات معينة للقيام بألعاب معينة. 

ومن األلعاب املفضلة يف هذه املرحلة هي اللعب بـالطني  والرمـل والحصـا والخـرز 

 .اإليهامي واملقصات واملكعبات الخشبية وألعاب البناء والرتكيب واللعب لوانواأل

)السنة الثالثة( مرحلة التكوين-ثالثا
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 وليس مبشـاركتهم،أي انـه اآلخرين مبرحلة اللعب بوجود أيضاوتسمى هذه املرحلة 

ل  يلعـب بعيـدا عـنهم بـأن وال يحب اآلخرينال يحب اللعب مبفرده وال يحب اللعب مع 

 ما يطلق عليه باللعب املتوازي ويعترب هذا النـوع مـن اللعـب أييحب اللعب بوجودهم 

 ما قـورن اللعـب باملراحـل السـابقة، وميكـن تلخـيص سـامت اللعـب يف هـذه إذامتطورا 

 :يأيتاملرحلة مبا 

 يبدأ الطفل باللعب االجتامعي. 

 يلعب لعبا متوازيا. 

 تخيل عنهايقدم الطفل ألعابه لطفل آخر رشيطة عدم ال. 

 بعامل النضجتأثره من أكرث اللعب االجتامعي يف هذه املرحلة بتشجيع الكبار يتأثر . 

 اللعب االجتامعي يؤدي إىل اللعب التعاوين أي اللعب مع اآلخرينإن . 

  كام يدركها ويتفاعل معهاأدوارهميتقمص الطفل شخصيات الكبار وميثل . 

)السنة الرابعة (األوىل مرحلة التجمع–رابعا
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  عه أحيانا وقد يكون مخالفا لواقإيهاميايلعب لعبا. 

  لدى األطفال ملـا فـيهام اإلبداع يثريان إنهامتكون أهمية اللعب االيهامي والتمثييل يف 

 .   ما وجد تشجيعا من قبل الكبارإذامن خيال خاصة 

ومن األلعـاب املفضـلة يف هـذه السـن ألعـاب القـوى واملهـارات البسـيطة كـالقفز 

 .والجري وقذف الكرة

 

 

 وليس مبشاركتهم وذلـك تبعـا لتقـدم الطفـل يف منـوه اآلخرينيتطور اللعب بوجود 

 نعرف خصـائص النمـو العقـيل يف هـذه املرحلـة التـي تقابـل أنالعقيل وتطوره، والبد لنا 

  :حلة الحدسية عند بياجيه وكام ييلاملر

  التمركز حول الذات-1

 بـرأي الخاصـة وال يقتنـع  مـن وجهـة نظـرهاألشـياءحيث يرى الطفل ويحكم عـىل 

فيطلـق عـىل  ،كأن يسمي معظم الحيوانات التي يراها باسم واحد فقط هويعرفه،اآلخرين

 . قطة أو كلبأماجميع الحيوانات 

 مرحلة التجمع الثانية–خامسا
)السنة الخامسة(
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 العيانية -2

 وتصـنيفها، فيسـتطيع مـثال األشـياءويكون الطفل قادرا عىل معرفة بعض خصـائص 

 . ال تؤكلوأشياء تؤكل أشياء إىل األشياءتصنيف 

 لألشياءتركيز االنتباه عىل التفاصيل من بعد واحد  -3

 . تساوي كيلو من القطن مع كيلو حديدإدراكال يتمكن الطفل من 

 )الالمقلوبية(الالمعكوسية  -4

وتعني عدم قدرة الطفل عىل السري يف اتجاه تفكريي وعكسه يف وقت واحـد، فمـثال 

محمـد هـو (و) ام محمد (هاتني العبارتني لهام نفس املضمون أن يدرك أنال ميكن للطفل 

 ).ابني

 اإلحيائية -5

 عـىل الجـامدات فمـثال يسـقط الطفـل مظـاهر األحيـاءوهي عملية منح خصـائص 

 . املهألنهالحياة عىل دميته فهو يعترب الخشبة حصانا ويرضب الحائط 

  حب التملك-6

 مثـل اسـتحواذه عـىل لعـب لـهألج مصـنوعة األشـياءوتجعل الطفل يتخيل ان كـل 

 . يحسبها ملكا لهألنه اآلخرين

 االستحضار-7

 إىل واقـعـه حـتـى ـلـو كاـنـت األـشـياءوتعـنـي ـقـدرة الطـفـل ـعـىل استحـضـار جمـيـع 

 . ناظريه كائن خرافيا فيخاف منه كلام سمع اسمهأمامخيالية،فمثال يجسد 

 االستاتيكية-8

، فمـثال اليسـتطيع وصـف شـياءلأل التتابع الحريك إدراكوهي عدم قدرة الطفل عىل 

 . كوب من العصريإعدادمراحل 
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 االستدالل العقيل-9

وتعني االنتقال من الخاص إىل الخاص وليس من الخاص إىل العام، فمثال عندما يرى 

 مرتديا نفـس املالبـس يعتقـد ان رآهفكلام  الطفل ان والده يرتدي مالبس الخروج للعمل،

 .والده ذاهب للعمل

ب فان لعب الطفل يبـدأ مييـل نحـو الواقـع ويبـدأ اللعـب التخـييل ومن حيث اللع

 ان الطفل مييـل يف لعبـه إىل متثيـل أي  الوهمية يقل تدريجيا،األشياءوالتظاهري يف تقليد  

 : سامت اللعب يف هذه املرحلةأهمالحياة الواقعية، ومن 

 .مييل اللعب نحو الواقعية -

 .يجييبدأ اللعب االجتامعي والجامعي بشكل تدر -

 . الوهميةاألشياءيقل اللعب التخييل والتظاهري يف تقليد  -

 الجامعة أفراديزداد اهتامم الطفل باأللعاب ذات القواعد والقوانني التي تنظم عالقة  -

 . اللعبأثناء

ومن األلعاب املفضلة يف هـذه املرحلـة اللعـب بالـدمى واللعـب الرتكيبـي والرسـم 

 . والجرياألشجاروالتلوين وتسلق 
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تسمى هذه مرحلة التجمع الثالثة مبرحلة اللعب التعاوين التـي تطـابق مرحلـة ريـاض 

 من املرحلة االبتدائية، ويتخذ فيها اللعب أبعادا جديدة تتفق األوىلاألطفال والسنوات الثالثة 

قليـة واملعرفيـة والجسـدية  شخصـيته الثالثـة العأبعـادمع ما يطرأ عىل الطفل مـن تطـور يف 

 : الحركية والوجدانية أو النفسية االنفعالية، ومن أهم خصائص هذه املرحلة

 .مهام اللعب ومهاراته أكرث عددا وتعقيدا -

ـام  - ـابهة ـم ـه متـش ـرتكني فـي ـول املـش مـي

 .يؤدي إىل تخفيف حدة التنافس

 .االلتزام بقواعد وقوانني اللعب -

 .يزداد حجم جامعة اللعب -

ـرب مشــا -  مــن أهــم اآلخــرينركة تعـت

 . اللعب التعاوينمبادئ

ــذه  ــلة يف ـه ــاب املفـض ــن األلـع وـم

املكعبات والخـرز (املرحلة األلعاب الرتكيبية 

)  والطباـشـري واملعـجـونواألـلـوانواملقـصـات 

 التجارب وإجراء والشخصيات األدوارومتثيل 

 . البسيطة  وفالحة الحديقة

  مرحلة التجمع الثالثة -سادسا
) سنوات8-5من(
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 الطفل إىل سن الثامنة تكون ميول الطفل قد بلغـت الـذروة يف تنوعهـا عندما يصل

 مع حركـات العيـون وتقـوى العضـالت الصـغرى األيديفتزداد قدرته عىل تنسيق حركات 

ومييل إىل . بدرجة ملحوظة ويبدو الطفل انه عازم عىل تجربة كل يشء وانه قادر عىل ذلك

ومن أهم خصائص اللعب يف هـذه .  الرياضيةاأللعاب الجامعية وألعاب التخمني واأللعاب

 : املرحلة

يستمر اللعب التخييل الذي يلعب فيه الخيال والتصور دورا بارزا ولكنه يؤدي وظيفة  -

 .واإلبداعسيكولوجية ايجابية تتصل بالتعبري 

 .تظهر األلعاب االجرائية أو الشعبية املألوفة، وهذه تساعد يف تكوين التفكري املنطقي -

 أبنـاءى الطفل اتجاهات  من نوع االعتـزاز واالنـتامء إىل بعـض الشـلل مـن يتكون لد -

 .جنسه

 .يقل وقت اللعب نسبيا يف هذه املرحلة -

 . ومستوياته بكثري من العوامل البيئية والوراثيةوأمناطه اللعب يتأثر -

ومن األلعاب املفضلة يف هـذه املرحلـة ألعـاب الرتكيـب والبنـاء املخططـة وألعـاب 

صنيف وألعاب التحليل والتفسري واأللعاب الرياضـية واأللعـاب الفنيـة كالرسـم الجمع والت

يوضـح  ) 3(والشـكل.  وقراءة القصص والكتـباألفالموالنحت والتلوين فضال عن مشاهدة 

 .ملخص مهارات اللعب يف الطفولة املبكرة وحسب السنوات

-8ما قبـل املراهقـة( مرحلة اللعب املخطط-سابعا
) سنة12
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 مهارات اللعب  بالسنواتالعمر

 والشخاشـيخ وكـرات األليفةالدمى املشكلة يف صور الحيوانات  األوىل

 .املطاط والبالستيك والحلقات والخرز

إنسـان أو الحيـوان والحلقـات والخـرز  الدمى املشكلة يف صور الثانية

 .وقطع الخشب

 واملقـصـات واألـلـوانالـخـرز اللـعـب ـبـالطني  والرـمـل والحـصـا و الثالثة

 .اإليهاميواملكعبات الخشبية وألعاب البناء والرتكيب واللعب 

 .ألعاب القوى واملهارات البسيطة كالقفز والجري وقذف الكرة الرابعة

اللـعـب باـلـدمى واللـعـب الرتكيـبـي والرـسـم والتـلـوين وتـسـلق  الخامسة

  والجرياألشجار

من الخامسة إىل 

 الثامنة

ـاب ال ـة األلـع ـات والخــرز واملقصــات (رتكيبـي ـواناملكعـب  واألـل

ـون ـري واملعـج ـل ) والطباـش ـيات األدوارومتثـي ـراء والشخـص  وإـج

 . التجارب البسيطة  وفالحة الحديقة

من الثامنة إىل الثانية 

 عرشة

ألعاب الرتكيـب والبنـاء املخططـة وألعـاب الجمـع والتصـنيف 

لعـاب الفنيـة وألعاب التحليل والتفسري واأللعاب الرياضية واأل

 وقـراءة األفـالمكالرسم والنحت والتلوين فضال عـن مشـاهدة 

 .القصص  والكتب

  حسب السنواتتسلسل مهارات اللعب يف الطفولة املبكرة) 3(الشكل
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:محتويات الفصل
ي ظهرت يف نهاية للقـرن العرشيـنالنظريات الكالسيكية الت-أوال

 -:تشملو
   نظرية الطاقة الزائدة-
   النظرية التلخيصية-
    نظرية التدريب عىل املهارات-
 رية االسرتخاء    نظ-

 : النظريات الحديثة ومنها-ثانيا

 نظرية النمو الجسمي -

 نظرية التحليل النفيس -

 نظرية اللعب لجان بياجيه -

 نظرية فيجوتسيك -
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 نظريات اللعب

 
 

  نظرية الطاقة الزائدة -1

وتعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي حاولـت تفسـري اللعـب وتـرتبط هـذه 

 الذي قدم هذه (Herbert Spencer) النظرية بإسهام الفيلسوف الربيطاين هربرت سبنرس

يف القرن التاسع عرش (Principles of psychology)  لنظرية يف كتابه مبادئ علم النفس ا

 Friedrich von)علام أن سبنرس أستقى هذه الفكرة من الشاعر األملاين فريـدريك شـيلر 

Schiller)أنه  و يف القرن الثامن عرش، إذ وصف شيلر اللعب بأنه تعبري عن الطاقة الفائضة

 .أصل كل الفنون

 اللعـب هـو ترصيـف للطاقـة الزائـدة التـي ال تسـتنفذها أنوتفرتض هذه النظرية 

أغراض الحياة ونشاطات العمل عند الكائنات الحية ونتيجة  لهذه الطاقـة الزائـدة يتوجـه 

الكائن الحي إىل اللعب ليرصفها يف نشاط يعود عىل الـذات باملتعـة ،يف حـني قـال سـبنرس 

 من الزمان بان اللعب هو أصل الفن وعده نتيجـة لطاقـة الذي جاء بعد شيلر بحوايل قرن

فائضة يف جسم اإلنسان ودلل عىل ذلك إىل ان اللعب ينترش بني الحيوانات العليا حيث ان 

هذه الحيوانات ال تحتاج إىل رصف طاقة كبرية يف املحافظة عىل حياتها بفضـل مـا متتلكـه 

 .ه من طاقة فائضة ترصفه يف اللعبمن مهارات وقدرات يف الدفاع عن ذاتها،فام متتلك

ي ظهرت يف نهاية النظريات الكالسيكية الت-أوال
 :للقرن العرشين وتشمل
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وسيلة للتخلص من الطاقة الزائدة ومن األدلة التـي  إال فاللعب بناءا عىل هذا الرأي

يسوقها أصحاب هذا الرأي، أن األطفال يلعبون أكـرث مـن الكبـار، ألن هنـاك مـن يرعـاهم 

 .فلديهم طاقة فائضة يرصفونها يف اللعب

ـار مييـلـون للـعـب  أيـضـا وأن اللـعـب ـلـيس ـقـارصا ـعـىل ـمـن ولـكـن ـلـوحظ أن الكـب

يستمتعون بالراحة وإمنا يقوم به املتعبون أحيانا، إذ يجدون فيه سبيال إىل الشعور بالراحة، 

    .لذا فالبد للعب من وظيفة لصالح الكائن الحي الذي يلعب

  النظرية التلخيصية-2

مهـا نظريـة أه وومتتد جذور هذه النظريـة إىل النظريـات الخاصـة بتطـور اإلنسـان

 وقـد تـأثر العـامل (Origins of Species,1859)" أصل األنواع"داروين كام جاءت يف كتابه 

 من خربته مع إليها بنظرية داروين وأضاف (Stanley  Hall)النفيس الرتبوي ستانيل هول 

واللعب وفقا لهذه النظرية هو تلخيص للاميض وان اإلنسـان ) املراهقة ( األطفال يف كتابه 

يلخص تاريخ تطور الحياة البرشية منـذ الفـرتة البدائيـة لإلنسـان  فإنه و  ميارس اللعبوه

تكـرار ومتثيـل للغرائـز  إال وحتى الفرتة الراهنة،وان ما يقوم به من ألعاب وحركات ما هـو

 إال التي مرت بها مراحل تطور الحياة اإلنسانية  يف مسرية التاريخ فليست ألعاب الطفولـة

اإلنسـان (فالطفـل يتسـلق األشـجار   التلخيص الذي يوجز به تطور النـوع،حوادث يف ذلك

، فام إقبال الصبي يف التاسعة من )الرجل البدايئ(قبل ان ينغمس يف لعب العصابات) األول

عمره عىل الصيد وإراقة الدماء الوهمية ما هو متثيـل لإلنسـان سـاكن األحـراش، ووجهـت 

 . الخربات واملهارات التي يكتسبها ال ميكن ان تورثعدة انتقادات لهذه النظرية منها ان

  نظرية التدريب عىل املهارات -3

 هذه النظريـة يف كتـابني، كتـاب لعبـة (Karl Groos)طرح الفيلسوف كارل كروس 

 ويـرى كـروس  ،( Playof Man) وكتـاب  لعبـة  الرجـل(Play of Animals) الحيوانـات 
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ب الصغار املهارات التي تساعدهم عىل التكيـف ان اللعب عملية غريزية تسعى إىل إكسا

 . مع البيئة يف الحارض واملستقبل ويعده بذلك أسلوب الطبيعة للتعلم

واللعب وفقا لهذه النظرية هو إعداد الكائن الحي للعمل الجدي يف املستقبل، ومن 

سـتقبل األدلة عىل ذلك ان لعب الولد بالسالح أو الطائرة ليتـدرب عـىل دور املقاتـل يف امل

تـدريب عـىل دور  إال ولعب البنـت بعروسـتها كتصـفيف الشـعر وهدهـدتها لهـا مـا هـو

 .األمومة

  نظرية االسرتخاء-4

 مـن أقطـاب هـذه النظريـة، واللعـب  (lazaross)يعترب الفيلسوف األملاين الزاروس

  لهذه النظرية هـو وسـيلة تجديـد للقـوى والعضـالت املنهوكـة واسـرتخاء لألعصـاب اوفق

 .وترة والعضالت املتشنجةاملت

ان أعصاب اإلنسان وعضالته والتي تكون عرضة للتوتر والتشنج أثناء العمل تحتـاج 

إىل االسرتخاء بني الحني واألخر وال شك يف ان اللعب مـن أفضـل وسـائل االسـرتخاء، ومثـال 

 ذلك لعب الرجل الكبري الذي يعود بعد يوم مثقـل باملتاعـب ومصـاعب العمـل واإلرهـاق

 .يروح عن نفسه وجسمه املتعب باللعبنه فإ

 

 

 نظرية النمو الجسمي .1

 إىل قيمـة اللعـب يف اسـتثارة (Car) عـامل كـارللتشري هذه النظرية التـي تنسـب 

خيـة يف تحريـك املراكـز املمراكز مخية، يكون من استثارتها مناء للجسم، كام تبني قيمـة 

 عىل منـو األولاللعب هو املساعد "وكام يقول صاحب النظرية. بهالطفل، فتؤدي إىل  لع

 عندما يولد الطفـل ال يكـون مخـه يف حالـة ألنه خصوصا املخ والجهاز العصبي، األعضاء

 منو كاملة أو حالة اسـتعداد كامـل للعمـل،الن معظـم اليافـه غـري مكسـوة بالغشـاء اي 

:      النظريات الحديثة ومنها-ثانيا
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، وملـا كـان اللعـب يشـتمل عـىل  املخ بعضها عن بعـضأليافالغشاء الدهني الذي يفصل 

 إثـارة يثري هذه املراكـز أن كثري من املراكز املخية، فهذا من شانه أدائهاحركات يرشف عىل 

 ".األغشية العصبية من األليافيتكون بفضلها تدريجيا ما يعوز 

 نظرية التحليل النفيس .2

ور الطفـل فرس فرويد اللعب من وجهة علم النفس التحلييل وربط بينه وبني منـو وتطـ

العاطفي واالنفعايل، واللعب وفقا لهذه النظرية له قيمة كبرية بوصفه محاولـة جـادة إلشـباع 

وإرضاء الدوافع والحوافز وتحقيق الرغبات وكذلك السيطرة عىل تنظـيم األحـداث املضـطربة 

التي تهدد شخصية الطفل، فالطفل الذي يوجه رضبته إىل دميته قد تعكس لنا هذه  الصـورة 

 .ولة هذا الطفل للتغلب عىل تجربة معينة تهدده بشكل مبارشمحا

أن السلوك اإلنسـاين يف نظـر فرويـد يتقـرر مبقـدار الرسور أو األمل الـذي يرافقـه أو 

يؤدي   أليه، إذ مييل املرء إىل السعي وراء الخـربات الباعثـة عـىل الرسور دون خـوف مـن 

اإليهام، يبعده عن الواقع  و، فاللعبرسوره باللعب وتدخل اآلخرين الذين يفسدون متعته

 ميكن أن يكون  منطلقا سليام لالكتشـاف واملؤمل ألن هذا النمط من اللعب مشبعا بالخيال

استغالله، أذن فاللعب عند فرويد  يؤدي وظيفة تنفيسية  واإلبداع، أذا ما أحسن توجيههو

ليـة بطريقتـه تـوترات انفعاا يعانيـه مـن رصاعـات وقلـق نـفيس ويساعد عىل تخفيف مـ

 .الخاصة

 فرويد التي فرست اللعب يف سياق املراحل النامئيـة للطفـل يف أفكاروميكن توضيح 

  )4( النموذج املبني يف الشكل
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 اللعب عند سيجموند فرويد

 ينطلق من وجهة نظر علم النفس التحلييل

 يربط بني اللعب ونشاط الطفل الخيايل

 مبعنى

  الذي يرافقهاألملالرسور أو  مقدار السلوك اإلنساين يقرره إن

  مييل اإلنسان إىل كل ما يبعث عىل الرسور أي

 األمل يبتعد اإلنسان عن كل ما يؤدي إىل أي

مييل الطفل إىل خلق عامل من الخيال ليامرس فيه خرباته الباعثة عىل الرسور دون خوف 

 اآلخرينمن تدخل 

االت الناجمة عن العجز لتحقيق  تخفيف االنفعأي اللعب يؤدي وظيفة تنفيسية أن

 األماين

 
 قطبا اللعب من وجهة نظر فرويد ) 4( الشكل

  نظرية اللعب لجان بياجيه- 3

أن  التطـور العقـيل، فيقـول بياجيـه، وأن محور نظرية بياجيـه النامئيـة  هـو النمـو

وان . كـل مرحلـة سـامتها املميـزةل والطفل ليس رجال صغريا، بـل أنـه ميـر مبراحـل عقليـة

 .املراحل التي مير فيها اللعب توازي مراحل النمو العقيل

قطبا النشاط االيهامي

 وطموحاتأمنيات
ورغبات الطفل

الواقع املحيط
 من حلو ومر

اللعب بني قطبني  
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اعتـرب اللعـب  و(Play)فقد لخص بياجيه نظريته يف اللعب بكتابه املعروف اللعـب 

جزءا من فعالية الطفل الكلية النابعة من قدراته العقلية ونشاطه الذهني مفرتضا عمليتني 

تتامن يف ترابط عضوي داخيل هام التمثيل   و ميارسه الطفل يف اللعبأساسيتني لكل موقف

(Assimilation)املالمئة و(Accomodation)والتي يعمالن معا لتحقيق التكيف . 

ـدمج ـة ـل ـل ـهـو محاوـل ـدة ـمـن ـخـالل تفـسـريهام  وفالتمثـي ـد الـخـربات الجدـي توحـي

المئة فهي النشـاط الـذي متطلباته، أما امل ومبصطلحات  مألوفة، تتناسب مع حاجات الفرد

غـري وافيـة  يقوم به الطفل ليتكيف مع العامل الخارجي، عندما تكـون االسـتجابة املتعلمـة

 .يغري من سلوكه وبالغرض، ويجب  عىل الطفل أن يتالءم مع املوقف

املهـارة إىل مـا  ومتثيل خالص يحـول حاصـل املعرفـة  إال فاللعب عند بياجيه ما هو

 فاللعب والتمثيل جزءان أساسيان لنمو الذكاء، ألنه ال يعكـس طريقـة يالئم مطالب النمو،

 . تفكري الطفل يف املرحلة التي مير بها، بل يسهم يف تنمية قدراته العقلية

بني تكرار نشاط يهـدف إىل فهـم  ويفرق بياجيه بني اللعب كتكرار لعمل تم إتقانهو

لحقيقة، أما اللعـب فعـىل العكـس، يتضمن  مالمئة ا وهذا العمل، فاألخري بحث واستقصاء

إذ أن الحقيقة تطوع لحاجات الطفل  واللعب يف شكل التمثيـل الخـالص يصـل نهايتـه يف 

املتمثـل بتضـاؤل  و)السـابعة  واملمتـدة بـني سـن الثانيـة(التشخييص  أواخر مرحلة الذكاء

 منـو قدراتـه وولقد صنف بياجيه اللعـب عنـد الطفـل حسـب عمـره. التمركز حول الذات

 -:العقلية إىل أربع  مراحل هي 

   (Functional  play) اللعب الوظيفي -أ

 وهو النـوع الوحيـد مـن اللعـب الـذي ميارسـه الطفـل يف املرحلـة الـحيس حركيـة،

النشاط، فالطفل يقبض عىل األشـياء  وللحاجة للتحرك و لألنشطة العضليةاستجابةيحدث و

يخضعها  و بأنه يسيطر عليهااإلحساسيعطيه هذا  وأو يؤرجحها ملجرد املتعة التي يجدها،

 .لقواه
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 (Symbolic Play) اللعب الرمزي  -ب

 وهو املرحلة التالية من تطور اللعب الذي يظهر يف اللعب الدرامي املرسحي للطفل

يعتربهـا بياجيـه مـؤرشات عـىل أن  وتظهر األلعاب الرمزية بوضوح يف بداية العـام الثـاينو

لة الحسية الحركية إىل مرحلة القدرة عىل تحويل البيانـات الحسـية من املرح الذكاء يتطور

أي  ( االسـتدعاءاملبارشة من خالل الواقع املبارش، وقد يتحقـق اللعـب الرمـزي مـن خـالل 

بدايـة اللعـب الرمـزي لنتظـاهر تتميـز بتطبيـق املخططـات  فـإن طبقا لبياجيه  و)التذكر

فر الذي يؤدي وظيفته تصورا ذهنيا، واليشء غري العقلية من خالل التشابه بني اليشء املتوا

 .املتوافر الذي ميثله ذهنيا

  (Games with Rules) اللعب وفقا لقواعد    -جـ

وميثل املرحلة الثالثة يف لعب األطفال التي تبـدأ يف حـوايل السـابعة أو الثامنـة مـن 

يـتعلم  ودود،حـ والعمر حيث يستطيع الطفل يف هذا السن أن  يلعـب ألعابـا لهـا قواعـد

هـذه تعـد صـورة أساسـية مـن اللعـب  والسيطرة عىل سلوكه وأفعاله ضمن حدود معينة

 .الذي مييل إىل مصاحبتنا يف حياتنا إىل مرحلة الرشد

       (Constructive Play) اللعب البنايئ   -د

فهـم  وويتمثل هذا النوع من اللعب بقدرة الطفل املتنامية للتعامل مـع املشـكالت

العامل  من حوله، فالطفـل القـادر يف هـذه املرحلـة عـىل تحقيـق أهـداف  و الحياةحقيقة

اللعب التي وضعها لنفسه، يكون أيضـا قـادرا عـىل تحقيـق أهـداف اللعـب التـي يضـعها 

بتكاريـة، املهـارة رشط أسـايس لنمـو اال واملهـارة اآلخرين،  ومن خصائص اللعب البنايئ منو

. ُ التي يدرك نفسـه مـن خاللهـا مبـدعااإلبداعاتذه ويعرب الطفل عن نشاطه من خالل ه

 بياجيـه التـي فرست اللعـب يف سـياق املراحـل النامئيـة للطفـل يف أفكـاروميكن توضـيح 

   )5(النموذج املبني يف الشكل
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 تلخيص نظرية بياجيه يف اللعب) 5(الشكل

ات نظرية بياجيه النامئية وعالقتها باللعبفرتاضا

النمو العقيل والتطور املعريف

ينمو الطفل ومير مبراحل مختلفة ولكل مرحلة سامت منائية معينة من التفكري 
 واملعرفة

  توافق-عملية املواءمة تكيف سلوك-عملية التمثيل بنى

وهو النشاط الذي يقوم الطفل
تحويل كل ما يكتسبه من معلومات ب

 إىل بنى وأشياء وخربات وأفكار
  سلوكيةوأمناط

 

وهو النشاط الذي يبذله الطفل 
ليتكيف مع بيئته الخارجية لغرض 

 ) عقيلإمناء( تيسري عملية التمثل

منو عقيل ومعريف

عندما يحدث التوازن بني عمليتي
التمثل واملواءمة يؤدي إىل توافق ذيك

وعندما تنشط املواءمة عىل حساب 
التمثل يحدث عدم التوازن ويؤدي 

 إىل تقليد أو محاكاة

ليات التمثل وعملياتالتوازن عم
 بني التعلم انسجاماملواءمة تحدث 

الجديد والخربات السابقة يف نطاق 
 حاجة الفرد

فاللعب متثيل خالص يحول حاصل 
ئم مع متطلبات الاملعرفة إىل ما ي

 النمو الخاصة للفرد
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 اآليت عملية تحليل ومقارنـة بيـنهام والشـكل اءإجر بياجيه وفرويد البد من تيولفهم نظري

 يوضح هذه الفروق

 نظرية فرويد نظرية بياجيه
 إيهامينشاط  نشاط  واقعي

 وسيلة عالج نفيس وسيلة امناء عقيل
 اإلمكانـاتيقوم عىل التوازن والتوفيق بني 

 والقدرات
 يقوم عىل التوفيق بني الواقع والخيال

 األرسة يهم الكبار يف أسلوب رسة يهم املعلمني يف املدأسلوب
 تهيئـة الفـرص األرسةيتوجب عىل الكبـار يف  يعترب كل من البيئة عنارص تعلم

 ليك يلعب األطفال
  النفسيةاألمراضوسيلة عالج من  وسيلة تعلم

 عىل الوالدين تهيئة الفرص للطفل يك يلعب يستوجب تحسني األلعاب واستغاللها
  وتوجيهإيهامفيه  فيه واقعية ومباداة

رغـبـات  وقطـبـا اللـعـب أمنـيـات وطموـحـات قطبا اللعب التمثيل واملواؤمة
  الواقع من حلو ومروإمكاناتالطفل 

 فرويد والفروق بني نظرية بياجيه  ) 6(الشكل

   Vygotskyنظرية فيجوتسيك .3

افرد فيجوتسيك بحثا قيام يف اللعب وتناول دور اللعب كصورة من صور النمو عنـد 

 :اآليت قبل املدرسة وانطلق ببناء نظريته من السؤال طفل ما

 انـه أمهل كان اللعب مجرد نشاط يسود حياة الطفـل يف مرحلـة عمريـة معينـة، 

  يسود كل حياة الطفل؟أن يف عملية النمو دون األسايسالنشاط 

 أشياء املتعة فقط ويعلل ذلك بوجود أساسيكون عىل   اللعب الأنيرى فيجوتسيك 

 يكـون أنتاعا من اللعب، كلذة الطفل الرضـيع يف مـص الحلمـة الصـناعية دون  استمأكرث

 ألنـه جامعـا املتعة فهذا ليس تعريفـا أساس يعرف اللعب عىل أنلعبا، ولذلك فهو اليقبل 

 .يرى األلعاب ليست كلها متعة، فاأللعاب التي يخرس الالعب فيها ليست متعة له
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 اللعب يف نظره نشـاط غـايئ وإمنا غاية له،اللعب نشاطا ال  يرفض فيجوتسيك اعتبار

 اللعب دافع يشبع الطفل من خالله حاجات وبواعـث معينـة، أنللطفل، وكام كان يعتقد 

 اللعـب أن، ويعتقـد فيجوتسـيك أخـرىوان هذه الحاجات والبواعث تتغري من مرحلة إىل 

 :يأيتيحتوي كل امليول النامئية، يف شكل مكثف يتمثل فيام 

 جردالتفكري امل .1

 الطفـل يسـتخدم التفكـري أنيعترب اللعب مرحلة عىل طريق التفكري املجـرد، حيـث 

املجرد عن وعي عندما يكرب، فاللعب يتيح لـه فرصـة  اسـتخدامه دون وعـي، ومـع تقـدم 

العمر إىل سن ما قبل ينقلب اللعب إىل عمليات داخليـة، وذاكـرة منطقيـة، وفكـر مجـرد، 

 .بوهذه هي القوة النامئية يف اللع

 ضبط الذات  .2

حيث عن طريق اللعب  ،واإلرادة لعمليات ضبط الذات األفضليعترب اللعب املجال 

 .يتعلم الطفل كيف يضبط حوافزه املبارشة

 اللعب نشاط رائد، ال مجرد نشاط سائد .3

ومـن اجـل هـذا  يتجاوز الطفل يف اللعب عمره الواقعي، فيصبح اكرب مام هو عليه،

يئ الحيوي والحقيقي له، وهكذا فاللعب بالنسبة للطفل معمل كان اللعب هو املجال النام

 مـن األوىل األشـهرويركز فيجوتسيك  عىل املرحلة الحسية الحركية يف . منوه ومختربه املثايل

العـمـر اـلـذي يظـهـر انعكاـسـات أو حاـجـات خاـصـة يف النـمـو الجـسـمي والـحـريك والعـقـيل 

 مبالغ فيه الن التخيل أمرمجال للعب هو  اعتبار التخيل املهيمن عىل كل أنكام  واللغوي،

 . اللعبأجزاءجزء من  إال ما هو

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل تنظيم األلعاب

 مراحل تنظيم األلعاب
 مرحلة التحضري :  أوال
 مرحلة التنفيذ: ثانيا

 مرحلة اختتام اللعب: ثانيا 
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 واأللعـاب واملامرسـات التـي يقـوم بهـا األنشـطةيشري برنامج األلعاب إىل مجمـوع 

الطفل تحت توجيه املعلمة التي تعمل بـدورها عـىل تزويـده بـالخربات التـي مـن شـأنها 

 .التفكري السليم وتحقيق النمو السوي أساليبتدربه عىل 

 :إن برامج التعود عىل اللعب ترمي إىل احد األهداف الثالثة التالية

 .تشجيع اللعب العفوي -

 .إجراء أبحاث حول الظروف املرتبطة ببعض جوانب اللعب -

 .تحفيز النمو اإلدرايك -

ية املفـاهيم اللعب لتنم فعالية برامجلقد أسهمت العديد من الدراسات يف التحقق من 

 يف بوأتضح أن العديد من الدراسات الحديثة قد ركزت عـىل دور اللعـ يف مجاالتها املتعددة،

دراسة سميالنسيك التي استهدفت التعرف عىل اثر ثالثة برامج مختلفـة تنمية املفاهيم ومنها 

ن يف رياض األطفال يف تنمية ألعاب التخيل،واسـتخدم النزهـات والتنشـيط مـن قبـل الراشـدي

والجمع بني النزهات والتنشيط،  فتبني إن تأثري النزهات عىل ألعاب األطفال التخيلية كان قليال 

أو معدوما  وكان تنشيط الراشدين له بعض التأثري عىل ألعاب التخيل ومستواها ولكـن األكـرث 

  .فعالية كان الجمع بني النزهات والتنشيط

ت عىل األلعاب القصصية والحكايـات  ركزفقد (Linder,T,1999)دراسة ليندر وأما 

 .كأسلوب لفهم الدروس املقدمة لألطفال

املدخل إىل تنظيم األلعاب
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 التي وظفت أنشطة اللعب يف تنمية املفـاهيم (Willams,1999) دراسة وليمز وأما

املتعددة من خالل االستفادة من أفكار روسو وبستالوزي وفروبل ومنتسـوري واريكسـون 

 .وبياجية يف النمو املعريف

  عـىل تنميـة التفكـري (Englenhardt & et. al, 1999)نكنهـارتوركـزت دراسـة اي

وذلك من خالل تشجيع األطفـال ) رياض األطفال(الناقد عند األطفال بدءا من العمر املبكر

 . خمس مراحليفومعلميهم عىل لعب الشطرنج 

  التي استندت عىل مفـاهيم (Kaufman&et.al,1999)وآخرون دراسة كوفامن وأما

لطفل عىل الكتابة باللعب والكتابة باالكتشاف واستخدمت موضـوعات مـن نظرية تدرب ا

 .األعاملحياة األطفال اليومية والخربات املدرسية، وقد كان الرسم السمة الغالبة عىل هذه 

 جدـيـدة قامـئـة ـعـىل اللـعـب تيجيةاإـسـرت (Favazza,1999)وـقـدمت دراـسـة فاـفـازا 

 اإلعاقـةرنـامج اللعـب يف تخفيـف حـدة  الذين يعانون من اعاقات وقـد سـاهم بلألطفال

 . وتقبل نظرائهم لهم

 قامئـة إسـرتاتيجية فقد ركزت عـىل (Isley& et.al,1999)آخرون دراسة ايسيل ووأما

 يف لعـب األطفـال وتوصـلت الدراسـة إىل وجـود عالقـة واألقـران اآلباء إلرشاكعىل اللعب 

تفعيل قـدراتهم االجتامعيـة بشـكل ايجابية للمشاركة الوالدية الفعالة يف ألعاب األطفال و

 .غري مسبوق

فقد اسـتخدمت اللعـب كمـدخل (Anicich&Kirk,1999)  وكريكج دراسة اينكوأما

 نحـولتنمية السلوك الحضاري بني الشعوب، وكان للعـب دوره يف دعـم الشـعور االيجـايب 

وركـز  ة،فـختلوالتعاون االيجايب بـني الثقافـات امل االتجاهاتتكوين  واآلخرينالذات ونحو 

الربنامج عىل األلعـاب الدراميـة ورسد الحكايـات والقصـص لبيـان الفـروق الحضـارية بـني 

 . حياتها املختلفةوأمناطالشعوب 

  واالجتامعي عىل سلوك اللعب االجتامعي وآخرونكام ركزت دراسة مولينى 
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 للكشـف عـن األلعـاب واإلنـاثلدى األطفال الصغار يف سن ريـاض األطفـال مـن الـذكور 

 .ملالمئة لكل منهاما

  عـىل اللعـب املبنـي عـىل  (Ca Costa&Bell,2000)وركـزت دراسـة كيكوسـتا وبيـل

 . يف حل املشكالت وصعوبات اللغة والقراءة والكتابةوتأثريهالتعليامت والتوضيحات 

 عـىل اسـتخدام الطفـل لتعلـيامت ألعـاب فأكدت (Frubb,2000) دراسة فوربوأما

 .عمر االكتساب لديهالكومبيوتر يسهم يف زيادة 

  برنامج االستعداد املـدريس فقد وضعوا(Xiang&et.al ,2000) وآخرون اكسنك أماو

 The Michigan School Readiness(MSRP) يقوم عـىل اللعـب وهـو مـا عـرف الذي

Program بحيث تحدد لكل طفل أنشطة اللعب املناسبة له وفقا لعمـر االكتسـاب لديـه 

 .وبناءا عىل منوه

  (Din&Caleo,2000)لدراسات الخاصة باللعبة كأداة ومنها دراسـة دن وكـالو  اوأما

 .حسابيةعمليات الال يف التهجي ووأثرهاالتي دارت حول ألعاب الكمبيوتر 

 التـي اسـتخدمت اـلـدمى (Brown& Pleydell,1999) دراسـة بـراون وبلـيـدلوأمـا

 .والعرائس يف تنمية السلوك االجتامعي واالنفعايل

 التي استخدمت األلعاب اللغوية (Hughes&Searle,2000) دراسة هجز وسريلوأما

مـوز املكتوبـة ر يف الـربط بـني حـروف التهجـي والتأثريهـايف برنامج الدراسة للتعرف عىل 

 . مامرسة اللعبأثناءاملعربة عنها 

 عىل فاعلية األلعاب اللغويـة يف تنميـة أكدتالتي  (Miller,1999)  دراسة ميلروأما

 .قراءة والكتابة لدى أطفال الرياضال

ودراســـة  (Verhacghe&Vanibbergen,2000)ريجـــي  دراســـة فـــريج وفوأمـــا

(Bhavnagi&et.al,2000)ألغـراض توجيههـا وتوظيفهـا أحسـن إن اللعبة أن عىل  فأكدت 

 مهـارات إطـار تساهم مساهمة كبرية يف تنمية مفاهيم حياتية تدخل يف أن ميكن أكادميية

 .الحياة
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لغرض التخطيط للقيام بأية لعبة، البد من التعرف عىل مراحل تنظيم األلعاب، وكام 

  :ييل

  مرحلة التحضري -أوال

 يختـاروا أنيراعى يف بداية اللعب التعرف بـان األطفـال فـرادى أو جامعـات ميكـن 

سـنوات لـديهم ) 7-5(ل يف سن تكون لعبة ما، فمعظم األطفانأ التي تصلح  األفكاربعض 

البد للمعلـم ان يعـرف   و. للعب معهماآلخرين اللعب وكسب ود أفكار القدرة عىل ابتكار

قدرات األطفال وقابلياتهم قبل الرشوع يف اللعـب ليـتمكن مـن تقـديم املسـاعدة الالزمـة 

  غـريهم يف اللعـب غـريأفكـار مشـاركني يف أنفسـهموذلك الن كثري من األطفـال يجعلـون 

 الخاصة باللعب، وهنا البد ان تكون مساعدة املعلم مـؤثرة وفعالـة يف أفكارهممبدعني يف 

 : واحد، وميكن ان تتحقق هذه املرحلة يف عدة خطوات منهاإن

عرض األلعاب وتحديد عدد الالعبني لكـل مجموعـة، وان حجـم املجموعـة سـوف  -1

العبني هم عادة ) 6-2(، وان مناآلخرينيعتمد عىل قدرة الالعبني عىل التفاعل مع 

 .  الذين يكونون الفريق

 .بأسامئهم أو يقرروا ان يشار لهم ألنفسهم رمزية أسامءتقوم املجاميع باختيار  -2

 .يف اللعبزم اللتحديد الوقت ا -3

 كل شهر أو شهرين، لذا فان كل طفل ستكون لديه  اللعبيقوم املعلم بتنويع فرق -4

 .عبة خالل الفصل أو السنةالفرصة ليعمل مع عدد كبري من رفقاء الل

 . الخاصة لكل لعبةاألهدافتحديد  -5

ليك يكون األطفال قريبني كفاية ليشاركوا )  الصف، الساحة، قاعة األلعاب( ترتيب املكان -6

 . ويجب ان يكون املعلم قريب من مجموعة األلعابواألفكارباملواد 

مراحل تنظيم األلعاب
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  .تحديد األلعاب من اجل توزيعها عىل املجموعة -7

 . الخاصة باللعبة واألحكامد  تحديد القواع -8

  مرحلة التنفيذ- ثانيا

وتـتم هـذه املرحلـة . تنفيذ األلعاب املحـددة مـن قبـل املعلـميتم يف هذه املرحلة 

 :بعدة خطوات منها

 عبـنيلاللتسـاؤالت ا واإلصـغاء يف جهد الفريق اإلسهام التي تتضمن لعاب  رشح قوانني األ-1

 .األمر اقتىض إذاملعلم املوجودين يف الفريق وطلب مساعدة ا

 تكون لديهم شعبية اجتامعيـة أو  الاالبتعاد عن السخرية واالستنكار لالعبني الذين  -2

 .فوزالذين مل يحققوا ال

 .تعة والسعادة لتحقيق املالالعبني عىل التفاعل االيجايب والتعاون بني التأكيد  -3

عبني يعملوا وفـق قـوانني اللعبـة  بان الالللتأكدوجود املعلم بني املجاميع مهم جدا  -4

 . املوجودة يف اللعبةاإلجراءات يتبعوا وإنهم

  اختتام اللعب-اثالث

 تحقيق الهدف إمكانية من يتأكد أنيف هذه املرحلة يقرر املعلم اختتام اللعب بعد 

 تستثمر تلك النتائج من خالل التشجيع الفـردي أنوميكن  الذي وضع من اجله يف اللعب،

 . ملجموعة األطفالوالجامعي

 السـعيدة باللعـب يف املجموعـة، األجـواء أصـداء تشيع أنومع ختام اللعب ينبغي 

 ذهنيـا أشـبعتهممتعـة   مبتعة اللعب،وأحسوا كانوا قد اشبعوا حاجاتهم فعال إذافاألطفال 

 . عىل استعداد تام لالستامع إىل املعلم واخذ مالحظاتهفإنهموحركيا ووجدانيا، 
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دراسات سابقة حسب التسلسـل

 الزمني
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 الدراسات واألبحاث الخاصة باللعب

 دراسات سابقة حسب التسلسل الزمني

 : والدراسات حول اللعب، ومن هذه الدراساتاألبحاثأجرى الباحثني العديد من 

 

 Jersild &Markey  1935  دراسة جرزلد وماريك  -1

  الروضة عند اللعبلأطفا ونتائج الخالفات السلوكية بني أسباب

 أطفـال ونتـائج الخالفـات السـلوكية بـني أسـباباستهدفت الدراسـة التعـرف عـىل 

) 5-2(بـني أعامرهـم طفـال تـرتاوح) 54(الروضة عند اللعـب وتكونـت عينـة الدراسـة مـن

 يف مجموعات اختلف مستواها االجتامعي طفال وتم وضع األأطفالرياض ) 3(سنوات من 

 مختلفة للعب الحر واملقيـد، ويف كـل جلسـة أوضاع يف طفالبة األواالقتصادي، ومتت مراق

 فقط كام اعد الباحثان استامرة مالحظة خاصة لكـل طفـل مـن أطفال) 4(يراقب الباحثان

 طفـالدقائق ملراقبـة األ) 8(دقائق ومنها ) 10(ڊ لعبهم وحدد وقت املالحظة أثناء طفالاأل

 لعـبهم املقيـد يف الصـف، أثنـاء طفـالقبـة األ لعـبهم الحـر يف السـاحة ودقيقتـان ملراأثناء

 :يأيت النتائج ما وأظهرت

 قصرية جدا وال تتعدى دقيقة واحدة وتعكـس هـذه النتيجـة طفال مدة الخالف بني األ-1

 أيميل الكبار إىل التدخل الرسيـع عنـد حـدوث  ،طفالعوامل قرص فرتة املراقبة،سن األ

 .طفالخالف بني األ
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  مـام يشـري إىل تعزيـزاإلنـاث مـن أكـرثور إىل الخالفـات والتشـاجر  الذكطفال  مييل األ-2

 والطاعـة بـني اإلذعـان الـذكور وتعزيـز سـلوك طفالاملجتمعات للسلوك العدايئ بني األ

 .اإلناث طفالاأل

 وإذا طفـال ويـزداد الشـجار اللفظـي بتقـدم سـن األطفال يتقلص الشجار البدين بني األ-3

 عجزت الكلامت عـن تحقيـق وإذاافقه العداء اللفظي حدث شجارا بدين عنيف فانه ير

 . بعد ان توقف لحظاتأخرى املتشاجرين يتحول الشجار اللفظي إىل بدين مرة أهداف

 

 Ames &Learned  1946ولريند امس دراسة  -2

 حاجة الطفل إىل التفاعل االجتامعي مع االقران

 األقـران التفاعـل االجتامعـي مـع      استهدفت الدراسـة معرفـة حاجـة الطفـل إىل

 خمـس إىل أشـهربني سنتني وثالثة  أعامرهم طفال ترتاوح) 210(وتكونت عينة الدراسة من

 لعب الخيال التلقـايئ وقـد ظهـر مـن خـالل أنشطة  وتضمن الربنامجأشهرسنوات وعرشة 

حدثـه  الطفل يختار الرفيق الخيايل الذي ميثل شخصية إنسان أو حيوان يأناللعب أنشطة 

 بحاجـة ماسـة إىل ألنـه تدب فيها الحياة أشخاصا لعبه أدوات وهو يجعل من إليه ويأنس

 وعندما يشعر الطفل بعدم االطمئنان يف التفاعل االجتامعي األقرانالتفاعل االجتامعي مع 

 مع الرفيق الحقيقي أو عندما ال تتوفر له فرصة التفاعل أو الصحبة مع الرفيـق الحقيقـي،

 لعبه عىل مستوى الخيال وبتلقائية تامـة وكـام أدواتىل التفاعل االجتامعي مع فهو يلجا إ

 وتظهـر طفـال العالقة االجتامعية االيجابية صفة سائدة بـني جامعـة األأن الدراسة أظهرت

 والعطـاء املتبـادل عمليـة التمهيـد األخـذ منهـا عدائيـة وتكـون عالقـة أكـرثبطريقة ودية 

 .للصداقة الدامئية
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 Parten 1959   اسة بارتندر  -3

  وسلوكهم االجتامعيطفالاللعب املتنوعة وعمر األ أنشطة العالقة بني

 طـفـالوعـمـر األ اللـعـب املتنوـعـة أنـشـطة اـسـتهدفت الدراـسـة تـعـرف العالـقـة ـبـني

 أعـامرتـرتاوح  , طفـاللألمجـاميع ) 3(وتكونت عينـة الدراسـة مـن . وسلوكهم االجتامعي

 4,5 – 4( املجموعة الثانية بأعامر بـني أطفالوسنة ) 3,5 - 2 ( بني األوىل  املجموعةأطفال

 :اللعب إىل أنشطة وصنفت.  املجموعة الثالثة بعمر الخامسةأطفالوسنة، ) 

 .لعب الالمباالة أنشطة -أ

 ).االستقاليل ( اللعب الفردي  أنشطة -ب

 .التداعي الحر أنشطة -ج

 .اللعب التعاوين أنشطة -د

 . ولكن مبفردهاآلخر يلعب كل طفل بجانب أنتامثل ويقصد بها ألعاب ال أنشطة -و

 .  البقاء كمتفرجني فقط-ـه

 اللعـب التـي وأنشـطة طفـال النتائج  وجـود عالقـة وثيقـة بـني عمـر األأظهرت

 - 2( عمر أطفال أنوظهر ) 0,61(يفضلونها حيث بلغ االرتباط بني املؤرشين السابقني 

 سـنة ) 4,5-4( عمـر أطفالويفضل . اللعب املتامثلسنة يفضلون اللعب الفردي و) 3,5

اللعـب التعـاوين ولعـب التـداعي الحـر بـني  أنشطة لعب التداعي الحر وتزدادأنشطة 

اللـعـب الـفـردي ولـعـب الالمـبـاالة  أنـشـطة  الخامـسـة وـهـم ـنـادرا ـمـا ميارـسـونأطـفـال

سـكها  حجـم املجموعـة ومتاأن النتـائج أظهـرتويكرهون كثريا البقاء كمتفـرجني كـام 

 اللعـب التعـاوين ألنشـطة ذلك من خالل زيـادة مامرسـتهم طفاليزداد بزيادة عمر األ

اذ .  عنـد اللعـبطفـالويبدو ذلك واضحا من الفرتة التي يسـتغرقها األ والتداعي الحر

بفـرتة زمنيـة مقـدارها ) 3,5 - 2( عمـر طفـالألاللعب الفردي والتامثل  أنشطة تستمر

 ) 4,5 – 4( عمرطفالأللعب التداعي الحر  أنشطة تستمربينام . من وقت الربنامج% 3



102 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

اللعـب  أنشـطة فقط من وقت الربنـامج يف حيـث تسـتمر % 9سنة  لفرتة زمنية مقدارها 

 .من وقت الربنامج % 24 الخامسة بفرتة زمنية مقدارها طفالألالتعاوين والتداعي الحر 

 

 1959 دراسة روبرت وستون  -4

  التنشئة االجتامعيةوأساليب طفالتي ميارسها األالعالقة بني نوع اللعبة ال

 وأسـاليب طفـالالتـي ميارسـها األ بني نوع اللعبـة استهدفت الدراسة معرفة العالقة

فئات رئيسية ينقسم كل منها بـدوره ) 3(وقسمت ألعاب الدراسة إىل . التنشئة االجتامعية

 :إىل عدد من الفئات الفرعية هي

 . مسابقات الجري وألعاب الطوق والعامود:منها ألعاب املهارة البدنية و-1

 ألعاب الخطط الحربية التي تتضمن املهـارة يف اختيـار مـن عـدة بـدائل كالشـطرنج -2

 .والبوكر

 . ألعاب الحظ مثل ألعاب الهنود  واملغامرة-3

 بني اللعبـة التـي تشـيع مامرسـتها إحصائية النتائج عدة عالقات ذات داللة أظهرت

حيـث كانـت .  االجتامعيـةطفـال تنشـئة األأسـاليبي تقيم بهـا مامرسـات والتقديرات الت

 األهـداف أكـرثألعاب املهارة شائعة يف املجتمعات التي تؤكد عىل االنجاز والنجاح بوصفها 

 بينام متـارس ألعـاب الخطـط الحربيـة يف املجتمعـات التـي يحتـل طفاللأل بالنسبة أهمية

االسـتقاللية درجـة عاليـة مـن االهـتامم وتسـتخدم  عىل النظافة والطاعة وهاأطفالتدريب 

 ألعاب الحظ فتشيع مامرستها أما. العقوبات  الصارمة كرادع والعواطف كنوع من املكافأة

 أي عىل سلوكهم مسـلك الكبـار وتحملهـم املسـؤوليات طفاليف املجتمعات التي تكافئ األ

 طفـال األأنرت النتـائج كـام ظهـ.  يف سـن مبكـرةهـاأطفالاملجتمعات الفقرية التي يعمـل 

 وسيلتهم لتنفيس رصاعـاتهم الداخليـة التـي اكتسـبوها مـن ألنهاميارسون  هذه األلعاب  

 .طراز معني من التدريب يف طفولتهم
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 Lovell  1968دراسة لوفيل  -5

  يف الكالماملتأخرين طفالبعض مجاالت اللعب واللغة عند األ

 يف املتـأخرين طفال مجاالت اللعب واللغة عند األاستهدفت الدراسة التعرف عىل بعض

 يف الكـالم يف مقابـل عرشة املتـأخرينمـن ) 4و3 (األعـامر يف أطفـالالكالم وتم اختيـار عرشة 

 سـاعات مـن أربـع وقد لوحظ كل طفـل يف املجمـوعتني ملـدة األعامر عاديني يف نفس أطفال

 يف املتأخرين طفالقليلة بني لعب األ مختلفة وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق أياماللعب يف 

 سـنوات فقـد وجـدت األربـع أطفـال أما العاديني يف مجموعة الثالث سنوات، طفالالكالم واأل

فروق واضحة بينهم كام وجدت عالقة جوهرية بني متوسط عدد الكلامت يف النطـق والـزمن 

 .الالزم للعب الرمزي

 

 

 Dansky&Silver   1973 دراسة دنسىك وسلفرفان  -6

 عالقة اللعب الحر باالبتكارية

 الدراسـة عـىل إجـراء معرفة عالقة اللعب الحر باالبتكاريـة وتـم استهدفت الدراسة

سنوات، حيث قسموا إىل ثالث مجموعـات ضـابطتني وتجريبيـة،حيث ) 6-4( بعمرطفالاأل

ـعـة  املجمووأـمـابقـيـت املجـمـوعتني الـضـابطتني ـعـىل مـهـام اللـعـب والتـلـوين االعتيادـيـة 

 :اآلتية مبامرسة اللعب الحر، وتوصلت الدراسة إىل النتائج فبدأتالتجريبية 

 .ابتكاريهاستجابات ) مجموعة اللعب الحر( املجموعة التجريبيةأظهرت -

 . تقليدية ومنطية  املجموعتني الضابطتني استجاباتأظهرت -
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 Rosen   1974دراسة روسن  -7

 املدرسة يف  ما قبلأطفال مشكالت السلوك لدى أثر اللعب النفيس الدرامي يف حل

 بيئات محرومة ثقافيا

 طفال الدراسة التعرف عىل أثر اللعب النفيس الدرامي يف حل مشكالت األاستهدفت

) 4( مـن اختيـارهمطفال وطفلة وتم ) 58(تكونت عينة الدراسة من . السلوكية يف الروضة

رومـة ثقافيـا سـوداء وأتبـع الباحـث صفوف يف الروضة يف مدينة جورجيا ومـن طبقـة مح

 ـقـدم برـنـامج اللـعـب إذالتـصـميم التجريـبـي الـخـاص للمجـمـوعتني التجريبـيـة والـضـابطة 

الدرامي للمجموعة التجريبية أما املجموعة الضابطة فبقيت دون تدريب، وأستمر تقـديم 

، 2  ×2 أـسـتخدم تحلـيـل التـبـاين إحـصـائياأـسـابيع، ولتحلـيـل النـتـائج ) 10(الربـنـامج ـملـدة 

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

 . السلوكيةطفال لربنامج اللعب النفيس الدرامي تأثري فعال يف حل مشكالت األإن -

 يف حـل املشـكالت السـلوكية لصـالح املجموعـة إحصـائيةتوجد  فـروق ذات داللـة  -

 .التجريبية التي تعرضت للربنامج

 

 Lovinger   1974دراسة لوفنجر -8

 القة بني اللعب التمثييل واالجتامعي والنمو اللغويالع

  ما قبل املدرسةأطفال عند 

العالقة بني اللعب التمثييل واالجتامعي والنمو   الدراسة التعرف عىلاستهدفت

وقـد تـم وضـع ) املتعرسين اجتامعيا واقتصاديا( ما قبل املدرسة أطفالاللغوي عند 

 الصـغار طفـالثـييل والتفاعـل اللفظـي مـع األ مامرسة اللعب التمإن اآلتيةالفرضية 

 ) 38(تكونـت عينـة الدراسـة مـن سوف يسـاعدهم يف اسـتخدام املفـاهيم واللغـة، 

 شـهرا  ) 63-47(بـني أعامرهـم طفلـة تـرتاوح) 21(طفـال و) 17(طفال وطفلة وبواقـع
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وقسمت العينة إىل مجموعتني تجريبية وضابطة ولـوحظ كـل طفـل يف املجمـوعتني ملـدة 

 التي األحاديثقيقة يف فرتة اللعب الحر يف برنامج مدرسة الحضانة وكام سجلت عرشين د

 وأشـارت وعدد الجمل كمتغريات تابعة ملعرفة الفروق بـني املجموعـات طفالدارت بني األ

وجود فروق جوهرية يف عدد الكلـامت أو عـدد الجمـل أو تعقيـدات : يأيتالدراسة إىل ما 

 .ملجموعة التجريبيةاللعب بني املجموعتني ولصالح ا

 

 Salts&Johnson   1974 دراسة سلتز وجونسن -9

  املحرومني ثقافياطفالالتخييل لدى األ–التدريب عىل اللعب التمثييل 

استهدفت الدراسة معرفة اثر التدريب عـىل اللعـب التمثـييل التخـييل يف اسـتخدام 

 يف مدرسـة طفـالريـاض األالتفكري عىل نحو مبدع، وشارك يف هذه الدراسة مبحـوثني مـن 

عرشيـن طفـال يف ) 20( صفوف مكونة مـن أربعةفرانكلني بديرتويت مبيشغان، وقد شارك 

 مجموعات ثانوية أربع إىل األربعةوانقسم املبحوثون يف كل صف من الصفوف . كل صف

 من كل مجموعة، مل تختلف املجموعات اختالفا داال يف العمـر أو أطفالخمسة ) 5(بواقع 

 عـىل مجموعـة اللعـب التمثـييل األربـعجات االختبـار القـبيل، وزعـت املجموعـات يف در

 التـدريب ومجموعـة طبـق عليهـا) تدريب منهجي عىل متثيل الـدور لقصـص فلكلوريـة (

 والتدريب الثيمي البعدي بنسـبة ومجموعة طبق عليها خليط من اللعب التمثييلالثيمي 

) 3(يت بدون تدريب، والتقت كل مجموعـة لكل متغري وأما املجموعة الضابطة فبق% 50

 , أشـهر أربعـة) 4 (أمـدهادقيقة لفرتة ) 15( واستغرقت كل جلسة األسبوعثالث مرات يف 

 املريئ لإلدراك الصور من مقياس وكسلر للذكاء واختبارات فرعية إلكاملطبق اختبار فرعي 

وكسـلر للمتشـابهات ليكون مؤرشا عىل الذكاء غري اللفظي واالختبار الفرعـي مـن مقيـاس 

ليكون مؤرشا عىل الذكاء اللفظي  كاختبارات قبلية وبعدية وطبـق اختبـار بـورك لقيـاس 

  ومقـيـاس ـتـذكر القـصـة واختـبـار ءالتـعـاطف ومقـيـاس ـتـذكر الـصـورة مقاـبـل ـتـذكر اليش
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، وتوصـلت إحصائياواستخدم تحليل التباين لتحليل البيانات . بعديةكاختباراترسد القصة 

 :إىلالدراسة 

 الفرعيـة باالختبـارات الثيمـي ارتباطـا داال اإليهاميلقد ارتبط التدريب عىل اللعب 

 السـلوكية األمنـاط كبريا يف عدد من تأثريا هذا النمط من التدريب يؤثر إناملختارة  ووجد 

 . ما قبل املدرسةأطفالااليجابية والقدرات لدى 

 

 Fink   1976   دراسة فنك  -10

 . النمو املعريفدور اللعب التخييل يف

 :استهدفت الدراسة التعرف عىل

 .اثر اللعب التخييل يف تنمية مفاهيم الحفظ ورسم املنظور-1

 . اثر اللعب يف زيادة التخيل-2

 يف مدرسة سانت بنديكت مبدينة طفالشارك يف هذه الدراسة مبحوثني من رياض األ

 أنثـى) 18(ذكرا و) 18(بواقع طفال و) 36(تألفت عينة البحث من, امرست بوالية نيويورك 

 . مبتوسط عمري قدره  خمس سنوات وعرشة أشهر

وقـسـم .(PMAT)األولـيـةطـبـق ـعـىل عيـنـة البـحـث اختـبـار القابلـيـات الذهنـيـة 

 وتـم تقسـيم واإلنـاث عشـوائيا إىل ثالثـة مجـاميع بعـدد متسـاو مـن الـذكور طفالاأل

باحث بكـل مجموعـة ثانويـة والتقى ال,  التجريبيتني إىل مجموعات ثانوية املجموعتني

 ادوار تخيليـة بإعطـائهم حيـث قـام أسـبوعيامـرتني  األوىل ضمن املجموعة التجريبيـة

 املجموعة التجريبيـة أما.  مثل الطني واملكعباتأمامهماملوجودة  ليقوموا بلعبها باملواد

الثانية فقد التقت مع الباحث عىل نفس الجدول وبنفس الغرفة وبنفس مـواد اللعـب 

وبعد انتهاء التـدريب طبقـت اختبـارات االحتفـاظ بالعـدد والكميـة  . ن بلعب حرولك

 إحصـائياواستخدم تحليـل التبـاين لتحليـل البيانـات . والدور االجتامعي واخذ املنظور

  املبحـوثني الـذين تلقـوا تـدريبا أن النتائج أظهرت :اآلتيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج 
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 قدرة اكرب عىل حفظ الدور االجتامعي وتحسـن اكـرب عـىل عىل اللعب التخييل  قد اظهروا

 . مقياس اخذ املنظور والتخيل

 

 Salva &et.al  1976 دراسة سلفا واخرون   11-

 أثر اللعب يف حل املشكالت

 عـىل حـل طفـالاثـر اللعـب يف تحسـني قـدرة األ استهدفت الدراسـة التعـرف عـىل

سنوات وتـم ) 5-3(بني  أعامرهم   ترتاوحطفال) 200( وتكونت عينة الدراسة من،املشكالت

 : تقسيم العينة إىل ثالث مجموعات وتم عرض املشكلة التالية

 قطعة كبرية من الطباشري امللون من علبة شفافة موضوعة عـىل إخراجكيف ميكن 

 من دون مغادرتهم الكرايس التي يجلسـون عليـه طفال األأيديطاولة بعيدة عن متناول 

وهي ) اتان ووصلة حتى ميكن توصيلها معاعص(طلوبة النجاز املهمة هيوكانت املواد امل

مـدة مـن اللعـب  الحـر  بـالعيص  األوىل  للمجموعـةوأتيحت. موضوعة يف متناول اليد

 إـحـدىوالوـصـلة قـبـل الـبـدء بالتجرـبـة وـعـرض عـلـيهم كـيـف ميـكـن تثبـيـت الوـصـلة يف 

يديـة ولكـن عـرض علـيهم العصاتني، أما املجموعة الثانيـة فلـم يحظـوا مبـدة لعـب مته

الكيفية التي ميكن بها وصل العصاتني معا باستخدام الوصلة، أما املجموعة الثالثـة فلـم 

 التجربة مثل ما إجراء توضيحية خالل  إشارات إعطاء وتم اإلطالقفرصة عىل   متنح لهم

هو اليشء الذي يخطر عىل بالك الذي قد يساعدك عىل حل املشكلة؟  ويف حالـة فشـل 

  تقدم ميسك الباحث بنهايتي العصاتني وتقدمان للطفـل ويسـال أي إحداث يف طفالاأل

 النتائج بان نسبة عاليـة أظهرتوقد . كان يستطيع وصلهام معا بواسطة الوصلة إذا فيام

 أو إـشـارات أـيـةوالثانـيـة متكـنـوا ـمـن ـحـل املـشـكلة دون  األوىل املجموـعـة أطـفـالـمـن 

 املـرتبط املبـدأ الـذين عـرض علـيهم طفـال واألأوال الذين لعبوا طفالتلميحات وهم األ

 من املجموعة الثالثـة،يف حـني أفضل كان أداءهم أن املهمة زيادة عىل إسنادبالحل قبل 

  املجمـوعتني الثانيـة والثالثـة إىل أطفـال بكثـري مـن أفضـل األوىل  املجموعـةأطفالكان 



108 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

ة عـىل  اندماجا وانخراطا يف النشاط اللعبـي وينظـرون إىل املشـكلأكرثحد كبري جدا وكانوا 

 أكـرث لعبة، فثابروا فيها وكانوا يتقدمون بثبات نحـو الحـل الصـحيح والتزمـوا بالهـدف أنها

 .واستسلموا بصعوبة وشعروا بالسعادة عندما حلوا املشكلة

 

 Pisaneschi   1977بييانسيش    -12

  لتالميذ االبتدائية واإلبداعاثر الربنامج للدراما العالجية عىل مفهوم الذات 

ت الدراسة التعرف عىل اثر برنامج تـدريبي للـدراما العالجيـة عـىل مفهـوم استهدف

حيـث تـم توزيـع العينـة .  لدى تالميذ الصـف الثالـث االبتـدايئ فـام فـوقواإلبداعالذات 

مجـمـوعتني تلمـيـذا ـمـن الجنـسـني عـشـوائيا إىل مجـمـوعتني ـضـابطتني و) 56(املكوـنـة ـمـن 

 ) 40 - 21(فـراد تـدريبا يف الـدراما ملـدة تلقت كل مجموعـة تجريبيـة عـىل ان, تجريبيتني

 بني إحصائيا النتائج عدم وجود فروق دالة أظهرت وقد أسابيع أربعة وملدة أسبوعيادقيقة 

وعـدم وجـود فـروق دالـة بـني الـذكور . املجموعتني التجريبيتني واملجمـوعتني الضـابطتني

دة التـدريب والفـوارق  الدراسـة تعـود إىل قرص مـأوضـحتها كام األسبابوتفسري . واإلناث

 .  العمرية الكبرية بني التالميذ يف املجموعتني

 

 Dunn  1977 دراسة دون  -13

 فاعلية الدراما يف تطوير القدرات اللغوية اللفظية وتقدير الذات للتالميذ

 اـسـتهدفت الدراـسـة تـقـويم فاعلـيـة اـلـدراما يف تـطـوير الـقـدرات اللغوـيـة اللفظـيـة

صفني الثاين والخامس االبتدايئ باسـتخدام مقيـاس كـوبر سـميث تقدير الذات لتالميذ الو

) 12(لتقدير الذات ومقياس تم بناءه لقياس االهتامم بـالفنون اللغويـة وقـد تـم اختبـار 

  ـمـدارس ابتدائـيـة وزـعـت الـصـفوف مناـصـفة ـعـىل مجـمـوعتني تجريبـيـة أرـبـعـصـفا ـمـن 

 ة  حيـث خضـعت صفوف لكـل مـن املجموعـة التجريبيـة والضـابط) 6(وضابطة وبواقع

  أسـبوعا) 12(واسـتغرق الربنـامج ) لعـب الـدور( دراميـة أنشطة املجموعة التجريبية إىل
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تلميـذا عشـوائيا ) 12(دقيقة وتم اختيار ) 40( ومدة الجلسة أسبوعيابواقع جلسة واحدة 

يذا عشوائيا من كل صف من تلم) 12(من كل صف من الصفوف التجريبية ومثلهم اختري 

الصفوف الضابطة وقد دلت النتائج عىل ان الربنامج كان له اثره الفعـال يف تقـدير الـذات 

 .لدى تالميذ املجموعة التجريبية

 

 Golomb&Cirnelius 1977  دراسة كوملب وكورنيلوس  -14

  املعرفيةوأهميتهاللعب الرمزي 

 الرياض، أطفال االحتفاظ لدى إحرازيف استهدفت الدراسة معرفة اثر اللعب الرمزي 

طفال ممن هم غري قـادرين عـىل االحتفـاظ، سـحبوا ) 30(وبلغ املشاركني يف هذه الدراسة 

 من الطبقة الوسطى يف مدينة وسنت بوالية بوسنت،و تراوحت اعـامر طفاللألرياض ) 3(من

طفـال وطفلـة يف ) 15(وكـان هنـاك .  عاما)4،3(عاما مبتوسط قدره ) 4،6-4(املبحوثني بني 

كوفئـت املجموعتـان و. ذكـور) 7( وإنـاث)8( كل مجموعـة مـنتتألف, املجموعة الضابطة

ـر ـريات العـم ـاديةمبتـغ ـة واالقتـص ـة االجتامعـي ـنس والخلفـي ـوم .  والـج ـت يف الـي  األولوطبـق

اختبارات قبليـة لالحتفـاظ مـن اجـل تثبيـت مكـان عـدم االحتفـاظ لـدى املبحـوثني وزع 

حيث عرضت للمجموعة التجريبية سلسلة مكونـة .الرشطني التجريبينياملبحوثني عىل احد 

تستمر ,  متتالية  قدمت يف كل يوم لعبتان أيامست جلسات للعب االيهامي لثالث ) 6(من

ويف اليـوم الخـامس طبقـت اختبـارات بعديـة لالحتفـاظ بالكميـة . دقيقة) 15(كل جلسة 

اسـتخدم اختبـار فرش ذات االتجـاه الواحـد  إحصـائياولتحليل النتائج ).  الصلبة والسائلة(

كوسيلة احصائية وعند مقارنة املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة بـاالعتامد عـىل تحصـيل 

  بـني املجمـوعتني  إحصـائيةاملبحوثني يف مهام االحتفاظ وجد ان هنـاك فـروق ذات داللـة 

 .التجريبية والضابطة ولصالح املجموعة  التجريبية
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 David &Johnson 1977  يد وجونسوندراسة ديف  -15

 آثار, متنوعة للتخيل أنشطة عىل) الفقراء( ما قبل املدرسة  املحرومني أطفالتدريب 

 . الوظيفي املعريف والسيطرة عىل االندفاعاتأدائهمالتدريب يف 

 أدائهـممتنوعة للتخيل يف  أنشطة استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر التدريب عىل

 ما قبل املدرسـة مـن أطفالوقع االختيار عىل .  والسيطرة عىل االندفاعاتالوظيفي املعريف

عىل التـوايل وقسـمت ) 47-45-54(اختريت ثالث عينات بلغت ,  فرانكلني بديرتويتروضة

 .األربعكل مجموعة حسب حاالت املعالجة 

 قصـص خياليـة مثـل افـرتاس الـذئب طفالميثل األ(مرسحية ذات  الفكرة الخيالية  .1

 ).الخ... األحصنةهياج , زير للخنا

, محـل العطـار. زيـارة طبيـب(  أحداث حقيقية طفالاملرسحية االجتامعية ميثل األ .2

 ).حديقة الحيوانات 

 . القصص الخيالية ويناقشونها دون متثيلطفالالنقاش الخيايل يسمع األ .3

 . مجموعة ضابطة تشرتك يف فعالية الروضة النموذجية .4

 عىل عينة البحث كاختبار قبيل وطبقت اختبارات (PIT) طبق اختبار الذكاء املصور

تفسري القصة واختبار الحكم الخيايل واختبار تعاقب الذكريات ومقيـاس التعـاطف لبـورك 

 .ومقياس دافع السيطرة كاختبارات بعدية

 النتـائج وأظهرت  لتفسري البيانات إحصائيةواستخدم تحليل التباين املتعدد كوسيلة 

 املرسحية ذات الفكرة الخيالية واملرسحية االجتامعية تقـود إىل الزيـادات  التدريب عىلإن

 األحـداث الذكايئ والقابلية عىل متيز الحقيقـة مـن الخيـال والقابليـة عـىل تفسـري األداءيف 

 . السلوك االندفاعيتأجيلاملتعاقبة والقدرة عىل 
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 Zammarelli&Bolton  1977  دراسة زامارييل وبولتون -16

 اللعب عن طريق حل املشكالت يف تكوين املفاهيم والقواعد الرياضيةاثر 

اثـر اللعـب عـن طريـق حـل املشـكالت يف تكـوين  استهدفت الدراسة التعرف عىل

 أعامرهـم طفـال تـرتاوح) 24(املفاهيم والقواعـد الرياضـية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 

 املعالجة عن طريق اللعب أخذت األوىل سنة وقسموا إىل ثالث مجموعات،) 12،7-10،2(بني

والثانية مشاهدة لعب دون مامرسة، أما املجموعة الثالثة فهي املجموعة الضـابطة بقيـت 

 .بدون معالجة وال مشاهدة

 مكعبـات أربعـة الـذي يتكـون مـن 1965استخدم اختبار املفهوم لـدنيس وجنيـف 

يضعها الباحث ) ألزرقوا واألحمر واألخرض األصفر( هي أربعة ألوان ذات األشكالمختلفة 

 ليضـع مكعبـه، األربعـةيف  وسط طاولة ويطلب من املفحوص اختيار واحد من املكعبات 

 اللعـب بألعـاب ذات تـصـميم خـاص يسـاعد كـثـريا عـىل تـكـوين إن النـتـائج أظهـرتوقـد 

 من املجموعـة أفضل) املعالجة باللعب( األوىل املفاهيم الرياضية وان املجموعة التجريبية

 .واملجموعة الضابطة) مجموعة املشاهدة دون مامرسة(ة الثانية التجريبي
 

 Golomb 1977 دراسة كولومب  -17

 اللعب الرمزي ودوره التباديل يف األلعاب  التظاهرية 

  ما قبل املدرسةطفالأل األلغازوألعاب 

اســتهدفت الدراســة التعــرف عــىل اللعــب الرمــزي ودوره التبــاديل يف األلعــاب  

طفـال ) 60( ما قبل املدرسة، وتكونت عينة الدراسة مـن طفالأل األلغازألعاب التظاهرية و

سنة ومن الطبقة ) 4،7-3،8(ما بني أعامرهم طفلة، ترتاوح) 30(طفال و) 30(وطفلة وبواقع

 إىل ثالث مجموعات ضمت طفال ومراكز الرعاية وتم تقسيم األطفالاملتوسطة يف رياض األ

طفال ) 25(سنة واملجموعة الثانية  تكونت من ) 3،7-2،8(مرطفال بع) 16(األوىلاملجموعة 

سـنة ) 5،8-4،8(طفـال بعمـر ) 19(سنة واملجموعـة الثالثـة تكونـت مـن ) 4،7-3،8(بعمر 

 : واجري البحث يف دراستني، هام
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 وضـمت لغـز الدميـة ولغـز األلغاز كانت لثالثة مواضيع عن لعب – األوىل الدراسة

كان قد عرف لغـزا أو لعـب بـه قـبال ومـن ثـم  إذا الطفل فيامالسيارة ولغز الفيل ويسال 

 إنفمثال   ما ينقص اللغز،إكامل الثالثة،ومهامت اللغز عبارة عن األلغازتعطى له احد تلك 

 السـيارة فينقصـها وأمـا الجسـم أجـزاء ولغز الفيل ينقصـه احـد الرأسلغز الدمية ينقصه 

ز بدائل عدة ومثال ذلك عند عرض لغز  الطفل عند عرض اللغأمام العجالت وتوضع إحدى

عجلة كبـرية وعجلـة :  بدائل، وهيأشياء عجالتها يعرض معها عدة إلحدىالسيارة الفاقدة 

مربعة ووجه دائري ومقبض دراجة وكوب وساعة وقارب وزهرة كلها اليهام الطفل وهكذا 

 . بصورة منفردة وبشكل عشوايئاأللغاز وتعطى األلغازمع بقية 

 فقـد ضـمت ثـالث موضـوعات عـن اللعـب التظـاهري وحـددت -ثانيـةالدراسة ال

ثـم )  الرضيع الجائع ولعبة الحيوانات ولعبة الـذهاب إىل السـاحلإطعام( الجلسات بلعبة

 األخـرى عـدة لهـا عالقـة باللعبـة أشـياء أمامـه تلك اللعب وتعرض إحدىتوصف للطفل 

وتوصـلت .  بتلـك اللعـب ليست لها عالقة ويطلب مـن الطفـل التظـاهر والتمثيـلوأخرى

 يف األلعـاب التظاهريـة أمامـه املعروضـة لألشياء طفال اختيارات األأننتائج الدراستني إىل 

 األشياء مل تكن عشوائية أو اعتباطية بل انه اتبع قاعدة واضحة مركزة عىل األلغازومهامت 

عها زيـادة عـىل  مالمئة ملوضوع اللعب وانطبق ذلك عىل الفئات العمرية الثالثة جمياألكرث

 .عدم  وجود فروق بني الجنسني

 

 Smith &Syddall  1978 دراسة سمث وسيدل  –18

  ما قبل املدرسةأطفالتدريس اللعب وعدم اللعب لدى 

طفـال ) 14( تطـوع للدراسـة إذ ما قبل املدرسـة، أطفال الدراسة عىل أجريت

) 3(ذكـور و) 4( وبواقـع أطفال) 7(قسموا عشوائيا إىل مجموعتني يف كل مجموعة 

 من االختبارات ومنها مقياس رينل للنمـو اللغـوي أنواعوطبق عليهم خمسة .إناث

  واختبـار رسـم الرجـل لكوادنـف األساسيةوقامئة كالدويل لقياس املعرفة باملفاهيم 
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الـذهاب (برنامج اللعب التخـييل  األوىل  وقدم للمجموعةلإلبداعواختبار العظمة والكلب 

 املجموعـة الثانيـة فقـدم لهـا برنـامج املهـارات وأمـا) واألطبـاءىء، وعيد امليالد، إىل الشاط

 أسـابيع) 5(واستمر الربنـامج ملـدة ) النمذجة بالطني وطالء شكل معني واأللعاب العددية(

وتوصـلت )  2X2( اسـتخدم تحليـل التبـاينإحصـائياجلسة ولتحليل النتـائج ) 15(وبواقع 

هناك زيادة يف نشـاط املجموعـة املدربـة عـىل اللعـب التخـييل  :ةاآلتيالدراسة إىل النتائج 

 .وبدرجة اكرب من املجموعة املدربة عىل املهارات

 

 Burns &Brainerd    1979دراسة برينز وبريرند  -19

  الصغارطفال والدرامي يف اخذ املنظور لدى األاإلنشايئاثر اللعب 

 :وهي أسئلة أربعة عن اإلجابةاستهدفت الدراسة 

 مـا قبـل املدرسـة مـن خـالل التـدريب أطفـال املنظوري لدى األداء هل ميكن تحسن -1

 ؟األمدقصري 

 عـن طريـق التـدريب عـىل خـربات غـري محـددة اآلثـار مثل هـذه إحداث هل ميكن -2

 ؟) والدرامياإلنشايئاللعب (

 وجداين؟ واملعريف والاإلدرايك مختلفة للمنظور إشكال تعمم عىل اآلثار هذه إن هل -3

  عن املنظور؟طفال مبا يعرفه األاآلثار هل تتحدد هذه -4

 حكوميـة أطفـالطفال وطفلة من املسجلني يف ثالث ريـاض ) 51(تكونت العينة من 

تجـريبيتني (سنوات  وتم تقسيم العينة إىل ثـالث مجموعـات ) 4 (أعامريف كندا ومبتوسط 

  للمجموعـةاإلنشـايئديم اللعـب طفال وطفلة لكل مجموعة وتم تق) 17(وبواقع) وضابطة

 أيفلم تسـتلم ) الضابطة( املجموعة الثالثة وأما للمجموعة الثانية واللعب الدرامياألوىل 

 :معالجة وتم استخدام منوذج الختبار املنظور وكام ييل
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 أمـاكنملصقة يف ) والت ديزين (صينيتان مدورتان مع ثالث شخصيات من شخصيات  -أ 

 ).إدراكيةمهمة (متامثلة 

 ).مهمة معرفية(  وغري ذلكالمرأةدمية العنكبوت وشاحنة ورباط لرجل وحذاءان  -ب 

 ).مهمة معرفية ثانية(صور تصف قصة عن ولد يتعقبه كلب ) 7(سلسلة مرتبة من  -ج 

 ).أوىلمهمة وجدانية (طفال عن بطاقات مصورة تصف األأزواجثالثة  -د 

املجموـعـة الثانـيـة لـلـذكور و األوىل بطاـقـات مـصـورة، املجموـعـة) 8( مجموعـتـان ـمـن -ه 

 ).مهمة وجدانية ثانية (لإلناث

 املواد الخاصة للتدريب فهي سلسلة من مواد اللعب موضـوعة يف غرفـة صـغرية وأما -و 

 .إنشائيةفيها منضدة وثالثة كرايس وثالجة ومالبس وهاتف ومكعبات 

ني  واحدة ومهمتني معـرفيتإدراكية اختبارات قبلية لقياس مهمة أعطيتوقبل بدء التجربة  -ز 

ـمنت  ـام تـض ـريبيتني وـك ـوعتني التـج ـىل املجـم ـة ـع ـت التجرـب ـدانيتني، وطبـق ـني وـج ومهمـت

 اإلنشـايئدقيقـة، وتـم تقـديم برنـامج اللعـب ) 20(جلسة للعب الحر مـدتها) 12(التجربة

جلسـات ) 10(وبواقـع األوىل للمجموعـة.....) قطـار-عربـة-منزل(املتضمن بناء يشء محدد

 :روسة، وكام ييلتدريبية  ومتت عىل وفق خطوات مد

 . بناؤهطفاليناقش الباحث ما سيحاول األ -

 .موضوع الجلسة كبناء عربة مثال األوىل يقرتح الباحث يف الجلسة -

 . باختيار مشاريعهمطفاللأليسمح الباحث يف الجلسات القادمة  -

 . اللعبأثناء طفاليسمح الباحث للمناقشة والتعاون بني األ -

) املطعم وعيادة طبيب ومتجر البقالة(ن مواضيع  برنامج اللعب الدرامي فتضموأما

 الباحث متمثلة بعرض موضـوع اللعـب الـدرامي أعدهاوتم تقديم الربنامج وفق خطوات 

 . أو الطبيب أو املوظفاألب عىل اختيار شخصية يلعبونها مثال شخصية طفالوتشجيع األ

ـائج  ـل النـت ـائياولتحلـي ـادي للمإحـص ـاين االـح ـل التـب ـتخدام تحلـي ـم اـس ـطات  ـت توـس

 واالنحرافات املعياريـة وتوصـلت الدراسـة إىل فاعليـة برنـامج اللعـب االنشـايئ والـدرامي 
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وان متوسط درجات املجموعة التجريبيـة يف اللعـب الـدرامي اكـرب مـن متوسـط درجـات 

 .اإلنشايئاللعب 

 

 Smith&Dutten 1979   دراسة سمث ودوتن  -20

  للمشكالتداعيواإلباثر اللعب والتدريب يف الحل املبارش 

 واإلبـداعياستهدفت الدراسة  التعـرف عـىل اثـر اللعـب والتـدريب يف الحـل املبـارش 

سـنوات ) 5-4(بـني أعامرهم طفال وطفلة ترتاوح) 108(للمشكالت وتكونت عينة الدراسة من 

طفـال ) 36( مجموعات وبواقـع أربعشهرا وتم تقسيم العينة إىل ) 52،3(ومبعدل عمري قدره 

طفـال ) 18(مجموعة من اللعب والتدريب وتكونت املجمـوعتني الضـابطتني مـن وطفلة لكل 

وقـد سـمح .  واإلنـاث الـذكور أعـداد يتسـاوى األربعةوطفلة لكل مجموعة، ويف املجموعات 

 أو القيام بتجربتها أو اللعب بها قبل إتباعها مدة قصرية الستطالع املواد التي يتم بأخذ طفاللأل

 .مهامت حل املشكلة

 الكـرات إرجـاع يجلس الطفل عىل كريس ويطلـب منـه حـل مشـكلة  األوىل همةامل

 من دون مغادرته الكريس وتتطلـب املهمـة ربـط األحمرإىل الصندوق " الدعبل"الزجاجية 

 . املوضوع عىل املنضدةاألحمر الدعبل إىل الصندوق إلرجاععصاتني معا مع مكعب 

 الذين كـان طفال األأن النتائج أظهرتوربط ثالث عيص مع مكعبني،   املهمة الثانية

 الـذين طفـال من األأفضل أداؤهالديهم خربة تدريب مرتبطة ارتباطا مبارشا باملهامت كان 

 الذين كانـت لـديهم فـرص اللعـب السـابقة كـانوا طفال فرص اللعب، وان األإليهم أعطي

 تلميحـات اقـل  الذين لديهم خربة تدريب يف حل املشكلة واحتـاجوا إىلطفال من األأرسع

 .وكانت املدة عرشة دقائق

 مـن أفضـل أدائهـم املجمـوعتني التجـريبيتني كـان أطفال أن   وتوصلت النتائج إىل 

 . املجموعة الضابطة يف مهامت حل املشكالتأطفال
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 Brummel  1980دراسة بروميل   -21

رصي واملهارات االجتامعية  الباإلدراكاثر اللعب شبه البنايئ واللعب الحر يف اكتساب 

  الرياضأطفاللدى 

استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر اللعـب شـبه البنـايئ واللعـب الحـر يف اكتسـاب 

 الرياض ولتحقيق هـدف الدراسـة وضـع أطفال البرصي واملهارات االجتامعية لدى اإلدراك

 :اآلتيةالباحث الفرضيات 

التجريبية والضابطة يف االختبار القـبيل  بني املجموعة إحصائيةال يوجد فرق ذو داللة  -1

 . البرصيلإلدراك عىل اختبار فروستج التطوري لإلدراكوالبعدي 

 بني املجموعة التجريبية والضابطة يف االختبار القـبيل إحصائيةال يوجد فرق ذو داللة  -2

، )طفـاللألاالختبار الفرعي االجتامعي الشخيص من مقاييس الفهم النامية ( والبعدي 

 . البرصيباإلدراك ذات عالقة أخرى وضعت خمس فرضيات فرعية وكام

 ولتحليـل طفـالطفـال وطفلـة يف مرحلـة ريـاض األ) 40(تكونت عينة الدراسة  مـن

 تم استخدام تحليل التباين، وتوصلت الدراسة إىل ان الفروق مل تكـن ذات إحصائياالنتائج 

 والحـر وقـد علـل الباحـث إىل ان  يف املجموعة الخاصة باللعب شبه البنـايئإحصائيةداللة 

  .املقياس املستخدم مل يكن مناسبا مع عينة الدراسة

 

 Fein& Stork  1981دراسة فني وستورك   -22

  أطفالاثر اللعب التمثييل االجتامعي عىل النمو اللغوي لدى 

 ما قبل املدرسة االبتدائية

 االجتامعـي عـىل النمـو اثـر اللعـب التمثـييل استهدفت الدراسـة التعـرف عـىل

طفـال ) 45( ما قبل املدرسة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسـة مـن أطفالاللغوي لدى 

  أعامرهـم  الطبقات االجتامعية املتوسطة واملنخفضـة الـذين تـرتاوحأطفالمن  وطفلة
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مـن  أعـىل الطبقات املتوسطة انخرطوا يف مستوى أطفال آنسنة وبينت النتائج ) 6-3(بني 

 أن تحلـيالت عوامـل اللعـب الفـردي إىل أشـارت الطبقات املنخفضة يف اللعب كـام لأطفا

 مستوى الكالم من حيث أن إال أكرث املستويات االقتصادية املتوسطة كانوا يتكلمون أطفال

 .الكيف مل يختلف بني املجموعتني وفقا الختالف الطبقات االجتامعية

 

 Russell & Russnaik       1981 دراسة رسل وروسنيك  -23

 العالقة بني اللغة واللعب الرمزي يف سنوات املهد

 العالقة بني اللغة واللعب الرمـزي يف سـنوات املهـد استهدفت الدراسة التعرف عىل

وافرتضت الدراسة ان اللغة واللعب الرمزي مرتبطـان ايجابيـا يف سـنوات املهـد كـام األوىل 

حظة اللعب الرمزي املبكر، وتكونت العينة عـن ميكن التنبؤ بالقدرة اللغوية عن طريق مال

) 14-12(االول يف سـن :طفال يف سنوات املهد تم مالحظتهم يف مـوقفني للعـب الحـر) 25(

شهرا،وبينت النتائج ان اللغة واللعب الرمزي غري مـرتبطني يف ) 22-20(شهرا والثاين يف سن 

 . األوىلسنوات املهد 

 

 Pepler &Ross  1981   دراسة بلرب وروس  -24

  اللعب يف حل املشكالت السلوك املتباعدة واملتقاربةتأثري

استهدفت الدراسة التعرف عىل تاثري اللعب يف حل املشـكالت املتباعـدة واملتقاربـة 

 :وفحص سلوكيات التي متيز اللعب باملواد املتقاربـة واملتباعـدة وتضـمن البحـث دراسـتني

سنة، فقد تم تقسيم املجموعـة ) 4-3(بنيامرهم  أعطفال وطفلة ترتاوح) 64(ضمت األوىل 

 : مجموعات، هيأربعإىل 

 .مجموعة اللعب مبواد متقاربة -

 .مجموعة اللعب مبواد متباعدة -
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 .مجموعة مالحظة النشاط املتباعد -

 .مجموعة مالحظة النشاط املتقارب -

 األلوانأما مواد اللعب فقد كانت  خمس مجموعات تتكون من تسع قطع مختلفة 

، أما اللعب باملكعبات فاستخدم )نشاطا متقاربا (األلغاز يف خمس لوحات واستخدم تنتظم

دقـائق ) 10-3( جميعا بصورة فرديـة يف جلسـات ملـدة طفالنشاطا متباعدا، وقد شارك األ

وبـعـد اعـطـاء مـهـامت ـحـل املـشـكالت املتقارـبـة واملتباـعـدة فظـهـرت فروـقـا ملحوـظـة يف 

 .واملتقاربةسلوكيات اللعب باملواد املتباعدة 

باسـتثناء  األوىل طفـال وهـي مشـابهة للدراسـة) 72(أما الدراسة الثانية فقد ضـمت

 اسـتخدم إحصـائياوضع مجموعة ضابطة وتعديل مهامت حل املشكالت، ولتحليل النتائج 

 هناك فروقا يف سلوكيات اللعـب أنوتوصلت الدراسة إىل ) 2X2 X 2(تحليل التباين الثاليث

 مـن املجمـوعتني املتقاربـة والضـابطة عـىل أفضـل أداؤهـاباعـدة كـان فان املجموعـة املت

 مـن الحركـات عـىل أعـىلاملهامت املتباعدة يف حني استخدمت املجموعة املتقاربـة نسـبة 

 . حل املهامت املتقاربةإسرتاتيجية أساس

 

 1981 دراسة لجنة متخصصة يف وزارة الرتبية -25

  طفالبرامج وألعاب رياض األ

 ريـاض أهـدافهدفت الدراسة تحديد األلعاب التي تسـاعد عـىل تحقيـق        است

 ولتحقيق هدف الدراسة استخدم استبيان وزع إىل مجموعة مـن معلـامت ريـاض طفالاأل

 اسـتخدم النسـبة املئويـة، وتوصـلت إحصـائياولتحليـل النتـائج   يف مدينة بغـداد،طفالاأل

 برامج الروضة اليومي أهدافعد عىل تحقيق  ألعاب املاء تساإن: اآلتيةالدراسة إىل النتائج 

 وتكـوين مفـاهيم علميـة واإلدرايكيف املجاالت املعرفية حيث تسـاعد عـىل النمـو العقـيل 

 .متعددة
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 1981 دراسة مردان والكبييس  -26

  يف مدينة بغداد طفال يف رياض األوأدواتهاواقع األلعاب 

 املتنوعـة يف ريـاض وأدواتهـا صـورة عـن واقـع األلعـاب إعطـاءاستهدفت الدراسـة 

 : التاليةاألسئلة عن اإلجابة من خالل طفالاأل

  يف مدينة بغداد؟طفال يف رياض األوأدواتها ما واقع األلعاب  -أ 

  وفق التصانيف العاملية ؟وأدواتهاما مدى توافق هذه األلعاب  -ب 

  يف مدينة بغداد؟    طفال يف رياض األاألدواتما مدى توفر هذه  -ج 

  ؟ طفالحات البناءة يف تطوير دور اللعب يف مرحلة رياض األوما املقرت -د 

ولتحقـيـق ـهـدف الدراـسـة اـسـتخدم اـسـتبيان  ـقـدم إىل ـمـديرات ومعـلـامت رـيـاض 

 ومـدى توافقهـا مـع طفـال يف ريـاض األوأدواتهـا آرائهن عن واقـع األلعـاب ألخذ طفالاأل

.                      ة اليومـيــةاملواـصــفات العاملـيــة املـعــارصة وطريـقــة تنفـيــذها ـضــمن برـنــامج الروـضــ

معلمة من املعلـامت املسـؤوالت عـن قاعـة األلعـاب وألعـاب ) 300(وتكونت العينة من 

 إجابـاتلتحليـل  اسـتخدم النسـبة املئويـة إحصـائياالساحة والحديقـة، ولتحليـل النتـائج 

ان نسبة املعلـامت املوافقـات عـىل ألعـاب : اآلتيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج . املعلامت

 ـهـذه أنوـبـرغم %) 37-6(اـملـاء املوـجـودة يف رياـضـهن وـفـق املواـصـفات العاملـيـة كاـنـت 

ـارات إال  ـاهيم واملـه ـااأللـعـاب مهـمـة ـجـدا يف تـكـوين املـف ـة بالنـسـبة أنـه  مل تـحـظ مبوافـق

 هذه األلعاب غري متوفرة بشكل فعال وبصـورة نظاميـة أنوعند املناقشة ظهر للمعلامت 

 مـن هـذه األلعـاب اإلفادةوان وجدت يف بعض الرياض فهي نتيجة اجتهادات شخصية يف 

تشـري إىل عـدم تـوفر هـذه  % )  89 – 9(  ان نسبة عالية وهي أيضا الدراسة أظهرتوقد 

 الروـضـة مل إنـمـن املعـلـامت إىل  % ) 92 ( ارتأـشـوـقـد ).  ألـعـاب اـملـاء أدوات ( األدوات

من املعلامت ذكرن عدم وجود مكان خـاص  % ) 88 – 4( تخصص مكانا أللعاب املاء وان 

 .لأللعاب
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 Flowers    1982دراسة فلويرز  -27

  الروضةطفال يف قابليات حل املشكالت ألاإلنشايئاثر اللعب 

 يف قابليـات حـل املشـكالت اإلنشـايئاللعـب   الدراسـة التعـرف عـىل أثـراستهدفت

 يف إحصـائيةال يوجـد فـرق ذو داللـة : يـأيت الروضـة وكانـت فرضـية الدراسـة كـام طفالأل

  للتفكـري(Circus) عىل حل املشكالت يف االختبار البعدي الختبار كـريكسطفالقابليات األ

  وطفلـة تـرتاوحطفـال) 60(بني املجموعتني التجريبيـة والضـابطة، وتكونـت الدراسـة مـن 

طفلـة وتـم تـدريب ثالثـة معلـامت ) 29(طفـال و) 31(سنوات وبواقع ) 6-5(بنيأعامرهم 

 .اإلنشائية اللعب إلدارة

 والتحليـل لـإلدراك مبهـارات متطـورة طفـال لتزويـد األاإلنشائيةوقد اختريت اللعب 

 قطعـة خشـبية مـن) 36(دقيقة، وتـم اسـتخدام ) 15(جلسات ومدة كل جلسة ) 5(خالل

 ومناذج تصميمية واختريت من منـاذج وأشكال ألوان) 6(املكعبات املختلفة واملقسمة عىل 

ـات  ـراداملكعـب ـب وـحـددتلألـف ـواد لـع ـتخدمت كـم ـدئني واـس ـة يف ) 4( املبـت ـام متدرـج مـه

 وقـد اسـتخدم اإلنشـايئنشاطات يف كـل منهـا نشـاطات اللعـب ) 5(مستويات الصعوبة و

ولتحلـيـل النـتـائج . ة ـفـيام يتعلـق بالقابلـيـة العاـمـةاختبـار االـسـتعدادات لتـكـافؤ املجموـعـ

 اسـتخدم تحليـل التبـاين، وتوصـلت الدراسـة إىل ان الفـروق مل تكـن ذات داللـة إحصائيا

 ـبـني متوـسـط درـجـات املجموـعـة التجريبـيـة والـضـابطة يف االختـبـارات الفرعـيـة إحـصـائية

 .حل املشكالتملشكالت الكلامت والنامذج واملتاهات الختبار كريس للتفكري يف 

 

 Rogers   1982دراسة روجرز  -28

 طفـالاعتمدت هذه الدراسة عىل تسجيل املالحظات للكشف عن السلوك االجتامعـي أل

) صغرية وصلبة وقطع خشبية قوية واكـوم كبـرية مـن املكعبـات(الروضة وهم يلعبون بوحدات

اناث تحت املالحظة يف ) 10(ذكور و) 10(طفال وطفلة وبواقع) 20(وتم وضع املفحوصون وهم 

 .  يف الجامعةطفالمخترب صفي تابع لرياض األ
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) كـل مجموعـة تتكـون مـن ولـدين وبنتـني( يف املجموعـاتطفـالومتت مالحظة األ

مواقـف، منهـا ) 8(دقيقة لكل منوذج من املكعبات ومتت مالحظة كل طفـل يف) 60(وملدة

مواـقـف مـيـارس فيـهـا اللـعـب ) 4( الـصـغرية وواألدواتمواـقـف مـيـارس فيـهـا األلـعـاب ) 4(

باملكعبات الخشبية املجوفة الكبرية،وكان يسجل سلوك الطفل من قبل مالحظني اثنني كـل 

دقيقـة وبعـدها يـتم جمـع ) 7،5( وملـدة اآلخـرثانية، ثم تنتقل إىل مالحظة الطفـل ) 15(

و  يف كل موقف للكشف عن العالقة بـني اللعـب باملكعبـات والنمـطفالاملعلومات عن األ

 : النتائج إىلوأشارت الروضة، طفالاالجتامعي أل

 اللعب باملكعبات املجوفة الكبرية ويقوم باللعب أثناءيرتبط الطفل مع مجاميع كبرية  .1

 .مع وحدات املكعبات الصغرية) منفردا(منعزال 

 الكبـرية واألكوام الكبرية باألعمدة اللعب أثناء سلوكا اجتامعيا متشابها طفاليعرض األ .2

 .أكرثيقيض فيها وقتا التي 

ال توجد فروق بني الجنسني يف مستوى السلوك االجتامعي واملفاهيم االجتامعية خالل  .3

 . باللعب باملكعبات الكبرية والصغريةطفالالوقت الذي يقضيه األ

ظهر سلوك تقليدي غري اجتامعي وكان قلـيال أو نـادرا يتضـمن تبـادل املكعبـات مـن  .4

 أثنـاء طفـالعراك وهـذه املامرسـات كـان يقـوم بهـا األ كالرضب والرمي والآلخرطفل 

 اللعب باملكعبات

 كال النوعني من املكعبات الصغرية والكبرية متنح الطفل فرصـا يف مختلـف جوانـب إن .5

 .اللعب االجتامعي
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 Dirks   1982 دراسة دركس  -29

  عىل اختبار تصميم املكعباتطفالاثر لعبة تجارية يف درجات األ

 طفالياس وكسلر املعدل لأل ملق

 عىل اختبار تصميم طفالاستهدفت الدراسة التعرف عىل اثر لعبة تجارية يف درجات األ

ـاس وكســلر املعــدل لأل ـات ملقـي ـةطفــالاملكعـب ـة  األوىل  واســتخدم يف التجرـب ـة تجارـي لعـب

 مضـمون االختبـار الفرعـي الختبـار وكسـلر  والتي  تشبه وتحايك Trace 4)تريس فور(اسمها

 :اآليت وهو تصميم املكعبات وحاولت الدراسة التحقق من السؤال األدايئ

 الـذين تعرضـوا للعبـة طفـال يف درجـات األإحصـائيةهل هنـاك فـروق ذات داللـة 

  الذين مل يتعرضوا لها عىل اختبار تصميم املكعبات ؟طفالواأل

التـي ينحـدر  الصف الرابع االبتدايئ يف مدينة مشيخان أطفالوتم اختيار العينة من 

 طفـالالتـي تناسـب األ Trace 4 طالبها من الطبقة الوسطى والفقرية وتم اختبارهم بلعبة

 حول خرباتهم السابقة لهـذه طفالمن الصف الثاين إىل الصف السابع وقد تم استجواب األ

 للخربة والذين مل يتعرضوا ا الذين تعرضوطفالاللعبة وعدد مرات تعرضهم لها وتم عزل األ

طفال وطفلة واحـدة ) 11(طفال منهم ) 12( من ذوي الخربة السابقة طفالبلغ عدد األلها ف

طفال ) 24(طفلة مل يتعرضوا للعبة وتم اختيار ) 55(طفال و) 78(طفال منهم ) 133(وشارك 

) 12(وطفلة من املجموعتني السـابقتني لتكـون املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة وبواقـع

بيـنام بلـغ متوسـط ) 10،1( املجموعـة التجريبيـةأعامرتوسط طفال لكل مجموعة، وبلغ م

 اسـتخدم االختبـار التـايئ إحصـائياسنوات ولتحليل النتـائج ) 10( املجموعة الضابطة أعامر

لعينتني مستقلتني بني املجموعتني التجريبية والضـابطة، وتوصـلت الدراسـة إىل ظهـور اثـر 

ة التجريبية درجات عالية يف االختبارات  املجموعأطفال وأحرز Trace 4بيئي للعب بلعبة 

 األربعـةة األدائيـ يف االختبـارات إحصـائيةالفرعية، بينام مل تكن هنالك فـروق ذات داللـة 

ذات داللـة معنويـة يف   بني املجموعتني التجريبية والضابطة، ومل تكن هناك فـروقاألخرى

 .والضابطةبني املجموعتني التجريبية ) تصميم املكعبات(االختبار الكيل
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 عىل االختبـار طفال تحسن يف درجات األإحداث التجربة الثانية فقد كان غرضها أما

طفـال للمجموعـة ) 12(طفال وبواقع ) 24(وتكونت العينة من ) تصميم املكعبات(الفرعي 

سـنة وطبـق ) 11-9(بـني أعامرهـم طفال للمجموعة الضـابطة وتراوحـت) 12(التجريبية و

 االختبار القبيل والبعدي وتعرضـت املجموعـة التجريبيـة للمتغـري عليهم اختبار وكسلر يف

يومـا ولتحليـل النتـائج ) 20(والفاصل الزمني بني االختبارين هو ) (Trace 4 املستقل لعبة

 إحصـائية استخدم تحليل التباين وتوصلت الدراسـة إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيا

موعة التجريبية قد تعرضـت للعبـة سـابقا قبـل  املجأنعلام  ولصالح املجموعة التجربيبة،

 Trace دقيقـة مـع اللعبـة ) 15( التجربة وقد تم منحها جلستني وكل جلسة مدتها إجراء

 .يوما) 14-7(وأخرىوالفرتة الفاصلة بني كل جلسة ) (4

 

 Seidmen  1983دراسة سيدمان  -30

 هم  عند اللعب يف الروضة وتحليل حواراتطفالتحليل ادوار األ

 عند اللعـب يف الروضـة وتحليـل حـواراتهم طفالاستهدفت الدراسة تحليل ادوار األ

 : ذلك وفق الخطوات التاليةأثناء

 . عند استمرار املحاورةطفال مالحظة التغريات املتامثلة بني األ-

 . التخطيط لتسلسل املحاورة-

 . التظاهريطفال لعب األإلحداثاختيار املحاورات املالمئة -

 . اللعب التظاهريإحداثع محاورة لكل حدث من  وض-

 .األدوار اللعب وبيان العالقات املتبادلة بني تلك إلحداث املالمئة األدوار تحديد -

  معرفـة فـياماألوىل تضمنت هذه الدراسة دراستني فرعيتني، اسـتهدفت  الدراسـة

 أطفـال) 6( منكان طول أو قرص املحاورة يرتبط بنوع اللعب وتكونت عينة الدراسةإذا 

 بيئة اللعـب بـالطني، بيئـة اللعـب بالرمـل، ( وفرت لهم ثالث بيئات للعبأزواج) 3 (أي
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 وهم يلعبون يف كـل بيئـة مـن هـذه البيئـات طفالومتت مالحظة األ) بيئة ألعاب الهاتف

 ـمـا قـبـل املدرـسـة يـسـتعملون مـقـاطع طويـلـة يف أطـفـال الدراـسـة ـبـان وأظـهـرتاـلـثالث 

 . الجارية عندما يلعبوناألحداثعن   للتعبرياقرأنهممحاوراتهم مع 

 عنـد اللعـب يف انسـجامهم مـع طفـالاستهدفت الدراسـة الثانيـة معرفـة اثـر ادوار األ

 ما قبل املدرسة أطفال من أزواج) 10(أيطفال ) 20(بعضهم البعض وتكونت عينة الدراسة من

اما بـني ادوار وحـوار  الدراسة تالؤما وانسجوأظهرت الرمل بأحواضوفرت لهم جلسات للعب 

 أثنـاء مـع بعضـهم الـبعض طفال الدراسة إىل انسجام األوأشارت.  العرشةاألزواجكل زوج من 

اللعب يؤدي إىل تقارب موضوعاتهم واستمرارية محاوراتهم ويظهر اتفاقهم واضحا يف االبتعاد 

صـل يف  كثـرية تحإلحـداث إىل ذكـرهم إضـافة سبب يحدث التغيري يف تلك املحـاورات أيعن 

  . اللعبأثناءحياتهم اليومية 

 

 Dubow&Eron  1983دراسة دوبو وايرن  -31

  ذوي السلوك العدواينطفالخفض العدوان وتقوية السلوك االجتامعي لأل

 ذوي السلوك طفالاستهدفت الدراسة خفض العدوان وتقوية السلوك االجتامعي لأل

 وتكونـت عينـة طفـال خفض العدوان لـدى األ تدريبات يفأربعة إتباعالعدواين عن طريق 

-8(بـني أعامرهـم  العدوانيني الذين تراوحـتطفالطفال وطفلة من األ) 104(الدراسة من 

سنة من ذوي االضطرابات السلوكية، وقد قسمت العينة إىل ثالث مجموعات تجريبية ) 12

نيـة مهـارات تـدريبات يف ضـبط الـذات وتلقـت املجموعـة الثا األوىل  تلقت املجموعـةإذ

اجتامعية سلوكية وتلقت املجموعة الثالثة تدريبات عىل اللعب املوجه، واسـتغرق تطبيـق 

 العيـنـة اـلـذين تلـقـوا أـفـراد إنالربـنـامج املـسـتخدم عرش جلـسـات  وتوـصـلت الدراـسـة إىل 

 أنالتدريب عىل اللعب املوجه وضبط الـذات  واملهـارات االجتامعيـة السلوكية،اسـتطاعوا 

 . أفضلاضا يف السلوك العدواين وزيادة يف السلوك االجتامعي بصورة يحققوا انخف
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 Maxwell 1983 دراسة ماكسويل -32

 طفالاأل اثر اسرتاتيجيات فردية يف تحسن نسب ذكاء

 اسـرتاتيجيات فرديـة يف تحسـن نسـب ذكـاء الدراسـة التعـرف عـىل أثـر استهدفت

ومن ضمن هذه االسرتاتيجيات لعبتني تجاريتني والتعليم الخاص والرحالت ونظـام  طفالاأل

 اإلجابـةت الدراسـة وحاولـ.للرتبية الرياضية ونظام عرض للموسيقى ونظام حمية محسـن

 واإلجـراءات بواسـطة اللعـب (IQ) نزيـد نسـبة الـذكاءأنهـل ميكننـا :عىل السـؤال التـايل

 تتحسـن قابليـات التفكري،وقـد تـم اسـتخدام منـوذجني مـن أن وكم ميكن األخرىوالتدابري 

االختبارات وهام مقياس التقدم الذكايئ للطفل ومقياس السـلوك التكيفـي وطبقـت هـذه 

صف، وقـد تـم اختيـار العينـة عشـوائيا ) 17(طفال يف ) 425( قبيل عىل كإجراء االختبارات

 أسـابيع) 8-6( يف كل صف،اخضعوا للمعالجات املـذكورة سـابقا وملـدة أطفال) 4(وبواقع 

 البعـدي لالختبـارات عـىل جميـع اإلجـراءوبعد انتهاء مدة الربنامج قام الباحـث بتطبيـق 

 نتـائج الدراسـة إىل أشـارتمشـمولون بالتجربـة، وقـد  بأنهم طفال دون معرفة األطفالاأل

 :يأيت يف املجموعة التجريبية وكام طفالارتفاع نسب ذكاء  األ

 التعليم الخصويص للموضوعات العامة أو الرياضية من خالل استخدام الكتب املنهجية -أ

 .نقطة) 12( ذلك إىل زيادة نسبة الذكاء إىل أدى أساسيةأو الواجبات البيتية كوسائل 

 الـقــراءات واملطالـعــات الخارجـيــة أي  's Reading Enrichment  الـقــرايئاإلـثــراء-ب

 أدى Thinking Abilities كوسيلة لتحسني القابليات الفكرية طفالومناقشتها مع األ

 .نقاط) 9(هذا املتغري إىل زيادة نسبة الذكاء إىل 

نقطـة وكـان ) 19(بة الذكاء مبتوسط  هذه األلعاب إىل زيادة نس أدت,األلعاب الرتبوية-ج

 نسـبة الـذكاء، واللعبتـان أعـىلاثر اللعبتني التجاريتني واضحا وبارزا يف الحصـول عـىل 

 :هام
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  تعلـم هـذه  Space Wawo " \kalah" النسـخة املعدلـة التجاريـة للعبـة :األوىل

 أخـرى مختلفـة لتعلـيم مفـاهيم ألـوان) 6( العمليات الرياضية مسـتخدمة أسسالنسخة 

 . إىل املفاهيم الرياضيةإضافة

تستخدم هذه اللعبـة . اإلبداعي اإلنتاج لعبة  Inventive Quotient ""هي  :الثانية

 ورق اللعـب وصـور متثيـل البسـتاين يف "  Spades"متضمنة .ومناذج للعب املنتظم كارتات

 إىل إضـافة Diamonds)(والديناري يف ورق اللعب ) Clubs(قلبا واالسبايت يف ورق اللعب 

) 30-20(وكان متوسط الفـرتة التـي اسـتغرقتها املعالجـة مـن .مناذج متغريات مستقلة) 8(

اء  النتـائج زيـادة نسـب ذكـأظهـرتوقـد . أسابيع) 6( وملدة أيام) 6-4(دقيقة يوميا طيلة 

) 8( وزيـادةاألقـلسنة مبقـدار نصـف انحـراف معيـاري عـىل ) 6،5-5،5(أعامر من طفالاأل

 . مناذج من اللعب الرتبويبتأثري وكانت الزيادة كبرية يف نسب الذكاء أكرثنقاط أو 

 

 Waksman  1984دراسة واكسامن  -33

 للذات باستخدام تطبيق برنامج تدريبي عىل توكيد الذات لدى التالميذ غري املؤكدين

  ومنها لعب الدور األساليببعض 

 الذات لدى تالميذ املدارس غـري املؤكـدين لـذواتهم وذلـك تأكيداستهدفت الدراسة 

تلميـذا حيـث ) 23(بتطبيق برنامج تدريبي عىل توكيد الذات عـىل مجموعـة مكونـة مـن 

ت والواجبـات  مثل لعـب الـدور والنمذجـة والتعلـياماألساليباستخدم  يف الربنامج بعض 

تلميذا بقيت عىل حالهـا ومل يطبـق ) 23( املجموعة الضابطة املكونة من أنالبيتية يف حني 

 يف ًا تحسـنأبـدت نتائج الدراسة بأن املجموعـة التجريبيـة قـد أظهرتوقد . الربنامج عليها

 .سلوك توكيد الذات بعكس املجموعة الضابطة
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 Keen  1984 دراسة كني  -34

  التهجي لتالميذ الصفوف أداءلعاب يف أثر مامرسة األ

 الثالثة والرابعة والخامسة االبتدائية 

 التهـجـي لتالمـيـذ أداءاـسـتهدفت الدراـسـة  التـعـرف ـعـىل أـثـر مامرـسـة األلـعـاب يف 

 ،أـسـبوعا) 11(الـصـفوف الثالـثـة والرابـعـة والخامـسـة االبتدائية،واـسـتغرقت ـمـدة املعالـجـة

 تقسـيم العينـة إىل مجمـوعتني حيـث تـم تعلـيم واعتمد البحـث املـنهج التجريبـي  وتـم

القراءة بالتهجي باستخدام اللعـب يف حـني اسـتخدمت املجموعـة الثانيـة  األوىل املجموعة

قـة  ودرجـات الطال(SRA)وتـم اعـتامد اختبـار التحصـيل  الكتاب املنهجـي املقـررأسلوب

القبيل والبعـدي، وتوصـلت  للدراسة يف االختبار أداتا النهايئ اللفظية ونتائج اختبار فرايدي

 لصالح الكتاب الدرايس املقـرر يف االختبـارين إحصائيةالدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 

 .القبيل والبعدي واختبار فرايدي ويف درجات الطالقة اللفظية لتالميذ الصف الثالث فقط

ادة  التحليل النهايئ لحساب املفردات ملجموعات اللعب فاظهر هناك فرقـا وزيـوأما

وزادت مفـردات .واضحة يف كمية التهجي الصحيح ونوعيته  يف الصفوف الرابعة والخامسة

 . والتشابه الكيل والصويتإعدادهاجامعة اللعب بشكل غري متوقع من حيث 

 

 Hartz  1984  دراسة هرتز -35

 طفاللتعزيز نضج التطور أل)  املقيد(برنامج يف منهاج اللعب املوجه

  ما قبل املدرسة

يف نضـج ) املقيـد(ستهدفت الدراسة التعرف عىل اثـر برنـامج اللعـب املوجـها

خاصة اللعب التمثييل ) املقيد(للعب املوجه  أنشطة  وتضمن الربنامجطفالسلوك األ

  كـأداة واآلبـاءطفال واستخدمت تقـديرات املعلمـني ) 20(وتكونت عينة الدراسة من
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 اللعـب يف بنـاء أهميةوصلت الدراسة إىل للقياس وبعد تنفيذ الربنامج  عىل عينة البحث ت

 يتضمن منهاج أن الدراسة برضورة وأوصت وأبويهمهم يم ومعلطفالالعالقة الوثيقة بني األ

 .الروضة جلسات للعب التمثييل والتخييل

 

 Simon& Smith    1985دراسة ساميون وسمث  -36

 اثر اللعب يف حل املشكالت

ر اللـعـب يف ـحـل املـشـكالت وـشـارك يف ـهـذه اـسـتهدفت الدراـسـة التـعـرف ـعـىل اـثـ

  4-أشـهر 10 سنوات و3(بني  أعامرهم  تراوحتطفالطفال من ثالثة رياض لأل) 80(الدراسة

 .من خلفيات اجتامعية واقتصادية وعرقية مختلفة) أشهر 8سنوات و

 واألسـئلة رشوط تجريبية وهي اللعب والتـدريب أربعواستخدم يف هذه الدراسة 

لعب يجلس الطفل عىل منضدة منخفضة ويلفت انتباهه للمواد املوجودة يف ال. والرسم

وهي عيص طويلة ومتوسطة وقصـرية بقياسـات مختلفـة وخمـس قطـع مـن املكعبـات 

ويقـوم .  السـتةأوجههـاكل قطعة تحتوي عىل ثقب يف كل وجه مـن , ملم ) 42(بقياس 

 إليـهانجاز ما تـدعو  رشط اللعب فهو وأما. الطفل بغرز العيص يف كل ثقب من الثقوب

دقائق فقط وقد تم التمسك بهـذا الوقـت برصامـة رغـم السـامح ) 8(الباحثة يف غضون

 رشط الـتـدريب فـكـان أـمـا التـصـميم، إـكـامل ـعـىل أرص أن إـضـافيةثانـيـة ) 30(ڊللطـفـل 

 متباينـة وكـل بـأطوال تربطهام عودتان أدوات) 5(الباحث الثاين يساعد الطفل عىل بناء

 بنسـخها وقامـت الباحثـة اآلخـرعة من املكعبات يف حني قام الباحث  مربوطة بقطأداة

والطفل بالعمل عىل تسلسل مجموعاتهم مـن الـعيص واملكعبـات ثـم فككـت الباحثـة 

 حجـم أي يحدد أن فتسال الباحثة الطفل األسئلة رشط وأما. تراكيبها وقام الطفل باملثل

 تختار الباحثـة عصـا ملونـة ثانيـة ثم)  كان ازرق أو احمرإذا(من العيص أو لون العيص 

 اإلجـراءمن نفس الحجم وتسال الطفل ان كانت من نفس الحجم واللـون ويكـرر هـذا 

 كانـت الـعيص أن تسـألهمع املكعبات ثم يحسب الطفل والباحثة عدد الثقوب بعـدها 

  رشط الرسـم وأمـاتطابق املكعبات وان تعرث الطفل توضـح الباحثـة للطفـل مـا يفعلـه، 
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تـوم ( ملونـة للرسـم وصـورة ملونـة للشخصـيات الكارتونيـة أقـالمباحثة للطفـل فتقدم ال

 .دقائق فقط) 8( يشء يف غضونأي يفعل أن فارغة وتطلب منه وأوراق) وجريي

وفيها تعرض الباحثة للطفـل ) حل املشكالت( فقد كانت تدعى األخرية الجلسة وأما

ر واحدة ثم تعـرض عـىل الطفـل وتقرتح عىل الطفل اختيا) marbles(حقيبة من الدعابل 

.  رميـةأي عنـد تعرضـه إىل األعـىلصندوق معد ليكون هدفا مزود بباب تنزلق مبارشة إىل 

 الحـل وحللـت درجـات التلميحـات التـي تعطـى أزمنـةوقد استخدم تحليل التباين حول 

  ).كروسال واليز( اختيار باستخدامللطفل 

اضح للرشوط املذكورة دال عـىل زمـن  النتائج بأنه ال يوجد هناك اثر وأوضحتوقد 

 يف عـدد التلميحـات يف الحـل أو يف األربـع مجموعة من املجموعـات أيالحل ومل تختلف 

 يف أرسع رغـم تفـوق البنـني وكـانوا إحصـائية ال توجد فروق ذات داللـة إذدرجة التلميح 

 .الرسم والحل

 بـني االختبـارين اإحصائيوقد يعود سبب عدم داللة النتائج وعدم وجود فروق دالة 

 بالعيص واملكعبات وهي مـواد شـائعة طفالهو خربة األ)  الباحثنيرأييف (القبيل والبعدي 

غـري كافيـة   الجلسـة الواحـدة التـي تسـتغرق الـزمن املـذكورإن ولرمبـا طفـاليف رياض األ

 يكـون بصـورة باللعـبالقائل بـأن الـتعلم  لحصول تعلم ذا قيمة وقد يتسق هذا التفسري

 .ية وغري مركزا نحو قضية معينة نسبياتدريج

 

  مرص 1985   دراسة محمود  -37

 للصفني الخامس األساسية عىل تنمية بعض املهارات الحركية وأثرهااأللعاب الصغرية 

 والسادس يف املرحلة االبتدائية

 ـعـىل تنمـيـة بـعـض وأثرـهـا األلـعـاب الـصـغرية  الدراـسـة التـعـرف ـعـىلاـسـتهدفت

نـت ّ، وتكو للصفني الخامس والسـادس يف املرحلـة االبتدائيـةساسيةاألاملهارات الحركية 

ـن  ـة ـم ـرتاوح ) 80(العيـن ـال ـت ـم طـف ـني أعامرـه ـنهج ) 12-10(ـب ـتخدام اـمل ـنة،وتم اـس ـس

 التجريبي الخاص باملجموعتني التجريبية والضـابطة،حيث تـم تقـديم برنـامج األلعـاب 
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) 45( وبواقعأسبوعياسني الصغرية عىل مدى عرش وحدات تعليمية استغرقت كل وحدة در

دقيقة لكـل درس يف حـني بقيـت املجموعـة الضـابطة عـىل الربنـامج التقليـدي وتوصـلت 

 برنامج األلعاب الصغرية للصفني الخامس والسادس االبتدايئ لـه اثـر ايجـايب أنالدراسة إىل 

ت يف ، وان استخدام األلعـاب الصـغرية واملنافسـااألساسيةيف تنمية بعض املهارات الحركية 

 . أفضل يف هذه املرحلة يكون األساسيةتعليم املهارات الحركية 

 

 Wolfagong 1985  دراسة ولفجانج -38

  لطفل ما قبل املدرسةإدراكية جوانب بإثارةعالقة اللعب الرمزي 

 لطفل إدراكية جوانب بإثارة   استهدفت الدراسة التعرف عىل عالقة اللعب الرمزي 

ـت ـة، وتكوـن ـل املدرـس ـا قـب ـنـم ـة ـم ـة الدراـس ـال) 30( عيـن ـادية  طـف ـتويات االقتـص  يف املـس

واالجتامعية الثالث، وذلك بان تتم زيارة كل طفل يف منزله ويقوم الباحث بتسجيل اللعب 

املوجودة يف منزل الطفل وعددها وتصنف عىل يـد خـرباء يف منـو الطفـل، وكانـت معـايري 

 : ، وقد مثل(Piaget,1962) التصنيف تؤخذ عىل أساس نظرية  بياجيه

 يسـتعملها الطفـل لـيك أشـياءلعب جنـود وسـيارات أو (اللعب الرمزي مناذج صغرية -1

 ومـواد مرنـة سـائلة األلغازمواد صلبة كمكعبات (ومثل اللعب الرتكيبي) يلعب الدور

وقد تم قياس القدرة اللفظية  واستخرج معامل الثبات الداخيل بواسطة الفا،) كالطالء

 - معرفـة الكلـامت– كـام تقـاس بالـذاكرة التصـويرية (Macarthey)بواسطة معـايري

 . التضاد-الطالقة اللفظية

 والتـوايل والنـرث ورسـم األلغـاز التصوري وقد مثل باسـتخدام كتـل البنـاء وحـل األداء -2

 .األرقامالتصميامت ورسم الطفل وذاكرة 

دد ونسـبة  استخدم تحليل االنحدار ومعامل االرتباط املتعإحصائيا ولتحليل النتائج 

  .F) مستوى داللة مقدار التباين الذي يفرسه املتغري(
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ـمـن التـبـاين % 28 للـعـب الرتكيبـيـة اإلدرايك األداء نـسـبة إنوتوـصـلت الدراـسـة إىل 

واللعـب % 73مـن التبـاين واالرتبـاط املتعـدد ملجموعـة املتغـريات % 22واللعب الرمزي 

واملسـتوى % 17ين السـابق لالعـدادمن التباين بينام مثل التكـو% 5الرمزي مل يفرس سوى

 . بالنسبة للقدرات اللفظية% 21االقتصادي

 

 Diamond      1985دراسة داميوند  -39

الفروق بني الطريقة التقليدية وألعاب الحاسوب يف تعليم مهارات تنضيد الحروف 

  الروضةطفالأل

الحاسـوب يف الفروق بني الطريقة التقليدية وألعاب  الدراسة التعرف عىل استهدفت

 بـأعامرطفـال ) 50( الروضـة  وتكونـت العينـة مـن طفالتعليم مهارات تنضيد الحروف أل

الروضة وتم تحليل البيانـات مـا بـني جلسـات الـدروس الصـباحية واملسـائية وبـني البنـني 

ألـعـاب الحاـسـوب مقاـبـل الطريـقـة (والبـنـات، ـكـام حـلـل التفاـعـل تبـعـا لعاـمـل املعالـجـة

واعتمـد التصـميم التجريبـي ذا االختبـار القـبيل ). وإنـاثذكور (نسوعامل الج) التقليدية

 متطوعـون آبـاءوالبعدي وقسمت العينة إىل مجموعتني تجريبية وضابطة وقام  بالدراسة 

 أسـابيع) 8(واسـتخدم حاسـوب مصـغر واسـتمرت التجربـة ملـدة . دربوا قبل بدء التجربة

 زيادة إنختبار التايئ وتوصلت النتائج إىل ولتحليل البيانات تم استخدام تحليل التباين واال

 يف االختبار البعدي إال انـه ال توجـد فـروق معنويـة الي مـن املتغـريات طفالمعلومات األ

وال توجـد فـروق ذات داللـة تبعـا لعامـل ) 0،05(املستقلة أو تفاعلها عند مسـتوى داللـة

 . الجنس
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 1985 دراسة الببالوي  -40

 وألعاب املنضدة يف تعديل سلوك الطفل غري السليم يف مدارس رياض أثر اللعب التمثييل

  يف الكويتطفالاأل

 الدراسة التعرف عـىل أثـر اللعـب التمثـييل وألعـاب املنضـدة يف تعـديل استهدفت

 :  وكانت فرضية الدراسة اآليتطفالسلوك الطفل غري السليم يف مدارس رياض األ

 الروضـة أطفـال بني االيجايب االجتامعيلتدعيم توجد عالقة تبادلية بني أخذ وعطاء ا

 . أثناء اللعب

طفال وتضمن برنامج اللعـب التمثـييل املوضـوعات اآلتيـة  ) 70(نت العينة من ّتكو

وبعـد تطبيـق ) ، والبيع والرشاء، ورجال الرشطـة طفالبناء بيت، وتناول طعام، ورعاية األ(

 االجتامعـيني األخـذ والعطـاء للتـدعيم الربنامج، أظهرت النتـائج وجـود عالقـة تبادليـة بـ

 انتباهـا طفال أبدى األإذ الروضة أثناء اللعب التمثييل وألعاب املنضدة، أطفال بني االيجايب

 عاطفيا متبادال وتقـبال شخصـيا لآلخـرين وانسجاما واضحا واستحساناايجابيا نحو اآلخرين 

 .من حولهم

 

 Warger & Kleman     1986  دراسة واجر وكليمن  -41

 اإلبداعي يف تنمية مفهوم الذات والتعبري اإلبداعيةمعرفة مدى فاعلية برنامج الدارما 

 سنوات ) 10 – 6 ( أعامر من طفاللدى األ

  يف تنميـة اإلبداعيـةاستهدفت الدراسة التعرف عىل مدى فاعلية برنامج الدراما 

بـني  أعامرهم  ترتاوح مؤسسة الرعاية ممنأطفال لدى اإلبداعيمفهوم الذات والتعبري 

 أربعـةطفال وطفلة تم توزيعهم عىل ) 82(سنوات، وتكونت عينة الدراسة من ) 6-10(

طـفـال يعيـشـون يف املؤسـسـات وـلـديهم اـضـطرابات ـسـلوكية ) 22(مجموـعـات وبواـقـع 

طفـال مـن العـاديني ) 22(طفال مضـطربا سـلوكيا وال يعيشـون يف املؤسسـات، و) 18(و

 وقـد تـم . ال يعيشون يف املؤسسات وهـم عـاديون طفال) 20(يعيشون يف املؤسسات و
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 كل مجموعة عشـوائيا إىل مجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة واسـتخدم مقيـاس أطفالتوزيع 

 مـن خـالل الفعـل اإلبداعيومقياس تورانس لقياس التفكري .  هارس  ملفهوم الذات-بريس 

 أسـبوعني طـوال ألدواراوالحركة وقد خضعت املجموعة التجريبية للربنامج الدرامي لعـب 

 إحصـائيادقيقة وقد اظهرت النتائج تحسن دال ) 50-30(بواقع جلسة واحدة يوميا وملدة 

 . اإلبداعيعىل املجموعات التجريبية يف مستوى مفهوم الذات والتعبري 

 

 1986 دراسة الطواب  -42

  الحضانةطفالاثر اللعب التمثييل يف النمو اللغوي أل

 طـفـالة التـعـرف ـعـىل اـثـر اللـعـب التمـثـييل يف النـمـو اللـغـوي ألاـسـتهدفت الدراـسـ

طفـال ) 20(طفال وطفلـة وبواقـع) 40(الحضانة وحسب متغري الجنس وتكونت العينة من 

طفال وطفلة ) 20(طفلة،وتم تقسيم العينة إىل مجموعتني تجريبية وضابطة وبواقع ) 20(و

ـبـار الـتـايئ لعينـتـني مـسـتقلتني،  اـسـتخدم االختإحـصـائيالـكـل مجموـعـة، ولتحلـيـل النـتـائج 

 . الحضانةطفالوتوصلت الدراسة إىل فاعلية برنامج اللعب التمثييل يف النمو اللغوي أل

 

  Miller1987  دراسة ميلر -43

 طفالمعرفة اثر اللعب يف التفوق االجتامعي لأل

، وتكونـت عينـة طفالاستهدفت الدراسة معرفة اثر اللعب يف التفوق االجتامعي لأل

طفال وقسمت العينة عشوائيا إىل مجموعتني تجريبيـة وضـابطة وطبـق ) 16(لدراسة من ا

اختـبـار التواـفـق االجتامـعـي ومقـيـاس الـسـلوك االجتامـعـي كاختـبـار ـقـبيل وـقـدم الربـنـامج 

العالجي للمجموعة التجريبية يف حني بقيت املجموعة الضابطة بـدون معالجـة وتوصـلت 

بعدية عىل املجمـوعتني بعـد مـرور سـنة ونصـف فروقـا الدراسة بعد تطبيق االختبارات ال

 . لصالح املجموعة التجريبيةإحصائية
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 Steven&Peter1987   دراسة ستيفن وبيرت  -44

 تأثريات  ألعاب الفيديو عىل السلوك العدواين التخييل والتعاوين 

 الصغار طفاللدى األ

لسـلوك العـدواين  ألعـاب الفيـديو عـىل اتـأثرياتاستهدفت الدراسـة التعـرف عـىل 

 الصغار ولتحقيق هدف البحث وضع الباحثان عددا من الفرضـيات طفالوالتعاوين لدى األ

وبلغـت . طفـال ألعاب الفيديو العنيفة سوف تزيد من السلوك العدواين لـدى األأن: ومنها

 اللعـب بعـد ان أثنـاءمتـت مالحظـتهم . سـنوات ) 6-4( طفـال بـأعامر) 28(عينة البحـث 

(  بألعـاب الفيـديو طفـال لعـب األأن عنـف وبعـد أعامل كارتونية تضمنت ماأفالشاهدوا 

 ).لعبة غزو الفضاء

 يف الـخـط القاـعـدي النـسـبي للـسـلوك إحـصـائيا النـتـائج فروـقـا ذات دالـلـة أظـهـرت

 أظهـرتكـام . بألعـاب الفيـديوطفـال لعـب األأنالعدواين بعد مشاهدة التلفزيون وبعـد 

وان ألعـاب الفيـديو تثـري عدوانيـة . زيون وألعاب الفيديواختالفات يف حالة استخدام التلف

 عـىل شاشـة طفـال الكـارتون العدوانيـة والتـي يشـاهدها األأفـالم مام تفعله أكرث طفالاأل

 .التلفزيون

 

 Gill & Hayaes  1987 دراسة جل وهايس  -45

 تحسني التحصيل الدرايس وتحسني مفهوم الذات لدى التالميذ 

 يديو ولعب الدور  الفباستخدام

استهدفت الدراسة تحسني التحصيل الدرايس وتحسني مفهـوم الـذات لـدى التالميـذ 

واستخدم الفيديو ولعب الدور وقـد اظهـر الربنـامج فاعليتـه يف تعزيـز . باملرحلة االبتدائية

وكان للربنامج تأثري ملحـوظ يف . النظام املدريس وتحسني سلوك التالميذ وتحصيلهم الدرايس

 . ية مفهوم الذات لدى التالميذ املشاركني يف الربنامجتنم
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 Lamplight   1987 دراسة المب اليت -46

 طفالاثر استخدام الحاسوب لأل

يف مدرسـة المـب  طفـالاثر اسـتخدام الحاسـوب لأل استهدفت الدراسة التعرف عىل

 دائيـة  تـرتاوحتلميذا يف املدرسة االبت) 300(اليت يف والية تكساس وقد تكونت العينة من 

سـنوات، وتـم اسـتخدام الحاسـوب املصـغر، وكانـت لغـة اللوكـو هـي ) 8-6(بنيأعامرهم 

 التي تظهـر عـىل الشاشـة األشكال أو األجساماملستخدمة التي تسمح بخلق عدد كبري من 

 وحجوما ومواقعا وتحديدا للرسعة وغريها من الخصـائص ألوانا إعطاؤهاوالتي من املمكن 

 والية فئة طفال من قبل املعلمني لألاألعامل حددت األمرويف بداية .  عببحسب رغبة الال

 السـابعة أطفـال وأمـا السادسة من العمر مل يعرفوا كيفية تحريك الصـور، أطفالعمرية، ف

 السادسـة لهـم القـدرة عـىل تحريـك أطفـال أصـبحفكانوا اقدر عىل ذلك ولكن بعد مـدة 

 اسـتنادا بأنفسـهمضعها املعلمـون وفكـوا الرمـوز  املفردات التي وأهملواشاشاتهم وبذلك 

للمعلومات التي حصلوا عليها بسنتني قبل ما هو معتاد عليه وهو اقل مام كان يعتقد بـه 

وطلبت طفلة من املدرسة نفسها بصف الروضـة مل يتجـاوز عمرهـا الرابعـة مـن معلمتهـا 

الطفلة تراقبها وقـدمت  املعلمة لعبة جديدة يف الحاسوب وكانت وأعطتهاتنظيم لعبة لها 

 أسـابيعاملعلمة للطفلة التي التعرف القراءة والكتابة القامئة مكتوبـة عـىل الورقـة، وبعـد 

 الحروف والكلـامت وطبعتهـا مـن خـالل وأدركت الطفلة تعلم نفسها بنفسها أخذتعدة 

  وهكذا تعلمت الطفلة القراءة والكتابة مـنأخرىلوحة املفاتيح وطلبت من املعلمة لعبة 

 .خالل ألعاب الحاسوب وهي صغرية جدا بحسب النظام الرتبوي التقليدي

 

 Gill & Hayaes    1988 دراسة جل وهايس -47

 اثر لعب الدور يف تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

       استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر لعب الدور والنمذجة يف تنمية مفهـوم 

إىل حيـت اختـريت العينـة مـن الصـف الثالـث . ميذ املرحلـة االبتدائيـةالذات لدى تال

  هـارس - مقيـاس بـريس باسـتخدام تعلم إعاقاتالصف السادس االبتدايئ ممن لديهم 
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وقد دلت النتائج عىل ان للربنـامج تـأثريا ايجابيـا حيـث كـان للعـب الـدور . ملفهوم الذات

ل الدرايس وتنميـة مفهـوم الـذات لـدى  يف تحسن التحصيإحصائيا الدال أثرهاموالنمذجة 

 . التالميذ املشاركني يف الربنامج

 

 1988 دراسة جارس  -48

 طفالاللعب كعملية تعليمية عند األ

 الدراسة التعرف عىل أيهام أكرث فائدة التعلم باملحاكاة أم الـتعلم بالصـور استهدفت

علم بالصـور فقـط أم الـتعلم والتعرف عىل أيهام أفضـل الـتعلم باملحاكـاة  والصـور أم الـت

 .باملحاكاة فقط

سـنوات وأتبـع  ) 5-4(بـني أعامرهـم طفـال تـرتاوح) 90(تكونت عينة الدراسـة مـن 

ذ قسمت العينة إىل ثـالث مجموعـات وقـدم إالباحث التصميم التجريبي الخاص بالبحث 

عة الثالثـة جموالتعلم بالصور وللمجموعة الثانية التعلم باملحاكاة، أما امل األوىل للمجموعة

 األسامء فقـط يف الربنـامج وقسـمت إىل سـت استخدام  والصور وتم فهي التعلم باملحاكاة

وتوصلت الدراسة ). املالبس،والطعام، والفاكهة، واألدوات، واألثاث، وأعضاء الجسم ( فئات 

أسـتخدم أكـرث مـن حاسـة مـن حـواس الـتعلم  وأن الـتعلم  إذا إىل أن التعلم يكون أفضل

 .اكاة والصور أكرث فائدة من التعلم بالصور فقط أو املحاكاة فقطباملح

 

 Palmberg  1988 دراسة باملربغ -49

 اثر اللعب بألعاب الحاسوب  يف تعلم مفردات اللغة االنكليزية

استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر اللعـب بألعـاب الحاسـوب يف تعلـم مفـردات 

غـري النـاطقني (دايئ مـن النـاطقني بالسـويدية  مبسـتوى ابتـأطفـالاللغة االنكليزية من 

. ودور تـلـك األلـعـاب كوـسـائل مـسـاعدة يف تعـلـم دراـسـة اللـغـة االجنبـيـة) باالنكليزـيـة

 وتكونت عينة الدراسة من ولدين يتكلامن اللغة السويدية يف فلندا احدهام عمره تسـع 
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 مـن عـام األول  يف كـانونبـدأت احد عرش سنة وقد شاركا يف التجربة التي واآلخرسنوات 

سنة وكان قد درس اللغة االنكليزية ملـدة ) 11( عمره آخر للتجربة ولد أضيف، وقد 1986

دقيقـة ) 45( ومـدة املحـارضة أسبوع ونصف يف املدرسة وبواقع محارضتني كل أشهرثالثة 

ومل  ينجح وقد اختريت لعبة املغامرة يف الحاسوب وهي لعبة القرصان كوف والتي تتطلب 

 يجـد صـندوق الكنـز املخبـأ يف جزيـرة مـن الجـزر الـعرش املوجـودة عـىل أنعب من الال

الخارطة وكانت مواقع الجزر العرش تتغري عىل الخارطة يف كل لعبـة وعـىل طـول الطريـق 

 عـدة منهـا االكـواخ بأشـياءيتعرض الالعب باختيارات عدة ويلتقي الالعب خـالل اللعـب 

 قد يواجه صعوبات غري متوقعة مثل العواصـف املحلية واملستنقعات والسفن الغاطسة أو

 .الشديدة أو وحش البحر

كلمـة ) 180(والربنامج عبارة عن لعبة مغامرة ونص للمفردات االنكليزية تتكون من

وقـدم الربنـامج اللعبـة ملـدة ثالثـة اربـاع السـاعة . زيادة عىل الضامئر وتعلم صيغ الجمع

جلسة وزودهم بالكلامت الجديدة وما يقابلها  وترصف املعلم هنا مفرسا يف الأوىلكمرحلة 

مـن دون  األوىل   بعد شهر مـن املرحلـةأجريت املرحلة الثانية فقد وأماباللغة السويدية، 

 ومل يعط الربنامج يف أيضا الساعة أرباعوكان الوقت املخصص ثالثة ) مفاجئة( مسبقةإشارة

كلامت املعروضة عـىل الشاشـة  وطلب من املفحوصني معرفة الأبداتلك املدة للمفحوصني 

مـرة عـىل ) 15-10(بالتفسريات السويدية وكانت املفـردات املطلـوب تعلمهـا قـد ظهـرت 

 وأمـا. الشاشة يف سياقات متنوعة وسمح للمفحوصني باملناقشة الحرة مع بعضـهم الـبعض

 أو تلميحـات أو السـامح إشـارةاملرحلـة الثالثـة فكانـت بعـد شـهر مـن الثانيـة مـن دون 

كلمـة ) 50( قامئة تضم أعطيتوصني املامرسة مع برنامج األلعاب، ويف هذه املرحلة للمفح

 أثنـاءاختريت من مفردات الربنـامج وطلـب ترجمتهـا مـن املفحوصـني إىل السـويدية، ويف 

 برامج ألعـاب الحاسـوب أن سيطرة واسعة عىل برنامج اللعب وظهر األوالداللعب اظهروا 

والسيام األلعاب التحفيزية التي تضم مغامرة قادرة عىل تحقيق معيارا لحاجات املتعلمـني 

 عىل قاعدة التعلم الذايت مع تقليل الضغط عـىل أساسيةالصغار وميكن استخدامها بصورة 

 .أنفسهموقت الصف والسامح للتالميذ بالعمل من تلقاء 
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 1989 دراسة الجندي  -50

  إضافتها التعبري التي يجب أساليب كأحد األدوارلعب 

 إىل برامج الخدمة االجتامعية

 التعبـري التـي يجـب أسـاليب كأحـد األدوار لعـب أهميـةاستهدفت الدراسـة بيـان 

 إىل برامج الخدمة االجتامعية واعتمدت الدراسـة عـىل املـنهج الوصـفي التحلـييل  إضافتها

 ميكـن تحقيقهـا يف مجـال اسـتخدام األقل عىل أهدافوتوصلت الدراسة إىل وجود خمسة 

 واتخـاذ واإلثـارةالقيم والتقدير وتغري السلوك والحث :  لخدمة الجامعة وهياألدوارلعب 

 .القرارات

 

  1989 دراسة جابر  -51

  مضطربني أطفال لعالج إرشاديدراسة ميدانية لبناء برنامج 

 سلوكيا عن طريق اللعب

 عـن طريـق إرشـاديشف عن مـدى فاعليـة تطبيـق برنـامج استهدفت الدراسة الك

 االنطفـاء يف عـالج السـلوك املضـطرب وتكونـت عينـة - التعزيـزأسلوباللعب باستخدام 

سنة وتم تكافؤ العينة يف العمـر ) 8-6(بني  أعامرهم طفال وطفلة ترتاوح) 90(الدراسة من 

ـة  ـم تقـسـيم العيـن ـذكاء واملـسـتوى االجتامـعـي واالقتـصـادي وـت إىل  ـثـالث مجموـعـات واـل

 سـيؤدي إىل تعـديل سـلوك اإلرشـادي الربنـامج أنتجريبيتني وضـابطة واقرتحـت الدراسـة 

 املضطرب كام سيؤدي إىل تحسني نسبة الذكاء واملستوى االجتامعـي واالقتصـادي، طفالاأل

 بـني درجـات إحصـائيةوتم تحليل البيانات وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللـة 

ني التجريبيتني ذي السـلوك العـدواين واملجموعـة الضـابطة ولصـالح املجمـوعتني املجموعت

 .التجريبيتني
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  Feitelson 1989 دراسة فيتلسون  -52

  اللعب وفاعليتها يف تطور مهارات ما قبل القراءة أنواعاثر بعض 

 والكتابة من الورقة والقلم 

فاعليتهـا يف تطـور مهـارات مـا  اللعب وأنواعالتعرف عىل اثر بعض  استهدفت الدراسة

  وأجريـتقبل القراءة والكتابة  من الورقـة والقلـم والتـي تسـتخدم لتحقيـق الغـرض نفسـه،

 ما قبـل املدرسـة االبتدائيـة بعـدما اجـري التكـافؤ بيـنهم أطفالالدراسة عىل مجموعتني من 

ربية ومساكن قرية غ( من ثالث بيئات مختلفة إىل حد كبريطفالوحصلت الباحثة عىل عينة األ

واسـتغرق تقـديم ) متطورة داخل مدينة صغرية وضاحية ضيقة ذات طبقـة متوسـطة الـدخل

  مجموعات متساوية، وتم تعليم املجموعـةأربع إىل طفالجلسات وتم تقسيم األ) 8(الربنامج 

 قسم التعليم املبكر إرشاف باستخدام ورقة تعليامت القراءة والكتابة تحت طفالمن األاألوىل 

 الغاز من األلعاب فيها مشكلة تحتـاج إىل حـل أو فأعطيت طفال املجموعة الثانية من األاوأم

 يـؤدوا مهمـة أن جميعـا طفـالمهارة وكتل فسيفساء ليلعبوا بها، ثم بعد ذلـك طلـب مـن األ

 ينسخوا جملة مكونة من خمس كلامت مـن مجموعـة مـن الحـروف القابلـة أنمحددة هي 

 ترحيبـا أكـرث لهـم فـرص اللعـب أتيحـت الـذين طفـال األأن للتحريك، وقد الحظت فيتلسون

 طفـال األآن تلقائية وعن طيب خـاطر، يف حـني أكرث بشكل إليهابحضور الجلسات ويتطلعون 

 اسـتياءا وتربمـا وقـد وافقـوا عـىل أكـرثالذين اخضعوا الستخدام ورقة تعليامت القـراءة كـانوا 

 .ب بكل حرية بعد االنتهاء من الجلسة السامح باستخدام اللعإعطائهم االستمرار بهدف

 

 1989 دراسة جابر  -53

 مضطربني سلوكيا عن طريق أطفال لعالج أرشاديدراسة ميدانية لبناء برنامج 

 )عدوانيني وانطوائيني(اللعب

 عـن طريـق اإلرشـادياستهدفت الدراسة الكشف عن مدى فائدة تطبيـق الربنـامج 

  طفـالنطفـاء يف عـالج السـلوك املضـطرب لـدى األ اال- التعزيـزأسـلوب باسـتخداماللعب 
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 الـعـدوانيون أم طـفـال ـمـن الربـنـامج ـهـل ـهـم األإـفـادة أـكـرث طـفـال األأيوالتـعـرف ـعـىل 

 ؟االنطوائيني

بن رواحة يف الكويت الـلـه   مدرسة عبدأطفالطفال من ) 90(راسة  بلغت عينة الد

 بنـاء عـىل درجـاتهم يف مقيـاس طفـال األاختيـارسـنة وتـم  ) 12-6(بني أعامرهم تراوحت

 اـلـذين حـصـلوا ـعـىل درـجـات عالـيـة  يف مقـيـاس طـفـالـيـة ـفـاختري األ واالنطوائالعدوانـيـة 

 الـذين حصـلوا عـىل درجـات عاليـة  يف الطفالعدوانية ليكونوا العينة العدوانية واختري األ

 .مقياس االنطوائية ليكونوا العينة االنطوائية

 مـن طفـال مثل اختبار الذكاء غري اللفظي لألاألدواتاستخدم الباحث مجموعة من 

ولتحليـل النتـائج . ، وجـدول مالحظـة السـلوك العـدوايناإلرشـاديسنة، والربنامج ) 6-12(

 :إىلوتوصلت الدراسة . تايئ والتحليل التميزي  استخدم االختبار الإحصائيا

 املضطربني  سلوكيا عن طريق اللعب وتعديل طفال يف عالج األاإلرشادي  فاعلية الربنامج -

  طفالالسلوك املضطرب لدى بعض األ

  بني املجموعتني التجريبيـة  والضـابطة سـواء اسـتخدم إحصائية وجود فروق ذات داللة -

 التعزيـز املـادي ولصـالح املجموعـة أسـلوب اسـتخدم أملرمزي  التعزيز اأسلوبمعها 

 . التجريبية

 املضطربني سلوكيا عن طريق اللعـب ال يـؤدي طفال املعد لعالج األاإلرشادي الربنامج إن -

 . طفالإىل تحسني نسبة الذكاء لدى األ

 

 1989 وآخرونكوكولوسكولوسيا   -54

 الحاسوب املصغر امليني كومب

  وتكونـت العينـة طفـالسة اسـتخدام الحاسـوب يف ريـاض األاستهدفت الدرا

  الروضـة يف معهـد طفـالسنوات تابعني أل) 6-5(بني أعامرهم طفال ترتاوح) 32(من 
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أسـابيع  وتضـمن الربنـامج مثانيـة ) 8(بحوث تقنيات الحاسوب واسـتغرق تنفيـذ الربنـامج 

 ومعرفة العـد اإلعداد الهندسية والتمييز بني األشكالاملوسيقى والرسم ومتييز (دروس هي 

وتـم تنفيـذ "  العامـةاألفكار"التنازيل والتصاعدي والتحاور مع الحاسوب وتحديد العالقات 

 أطفـال بلقـاءات قصـرية يشـاركهم فيهـا طفـالوسـمح لأل. دروس من خالل اللعـبتلك ال

ليسـوا مـن عينـة البحـث ولهـم اطـالع عـىل ألعـاب ) واحدا أو اثنان يف كـل مـرة (آخرون

 لسـهولة اسـتخدام األخـرى األنـواع فضـل عـىل إذ  PRAEالحاسوب واسـتخدم حاسـوب 

 إىل مثان مجموعات، تضم كـل لطفا حاسوب واحد لكل طفلني وقسم األوأعطيمفاتيحه، 

 وأظهرت ملدة نصف ساعة يوميا وحدد لكل مجموعة برنامج واحد أطفال أربعةمجموعة 

 ومتيزهـا زيـادة عـىل تعلـم واألحجـام واأللـوان األشـكالالنتائج تحسـنا واضـحا يف معرفـة 

 .املفاهيم الرياضية والعالقات املكانية

 

 1989 دراسة الباجوري  -55

 مي باستخدام األلعاب املائية لتنمية القدرة املعرفية برنامج تعلي

  ما قبل الست سنواتطفالأل

برنامج تعليمي باستخدام األلعاب املائية لتنمية  التعرف عىل اثر استهدفت الدراسة

طفـال ) 24( ما قبل السـت سـنوات، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن طفالالقدرة املعرفية أل

 طفلة،واختريت العينة من مدرسة السباحة بنادي الزمالك )12(طفال و) 12(وطفلة وبواقع

واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي الخاص بالبحث وتم تقسيم العينة إىل مجمـوعتني 

، ومـدة أسـبوعياتجريبية وضابطة واستغرق تنفيذ الربنامج شهرين وبواقـع ثـالث حصـص 

 .دقيقة) 90(الحصة الواحدة 

 طفالرنامج األلعاب املائية يف تنمية القدرة املعرفية ألوتوصلت الدراسة إىل فاعلية ب

 . ما قبل  الست سنوات
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 Roger    1990 دراسة روجر  -56

  الروضة أطفالفاعلية برنامج تطوير املهارات االجتامعية لدى 

 يف مركز الرعاية النهارية

لـدى استهدفت الدراسة التعرف عـىل فاعليـة برنـامج تطـوير املهـارات االجتامعيـة 

 عـىل طفـال الروضة يف مركز الرعاية النهارية من خـالل تـدريب معلـامت ريـاض األأطفال

 : الخربات االجتامعية التاليةطفال األإكسابأسلوب لعب الدور من اجل 

 .اآلخرين ووجهات النظر مع اآلراءتبادل  -

 .األنشطةو باأللعاب اآلخرين طفالمشاركة األ -

 .ث عند الحديواإلصغاءمراعاة الدور  -

 .االعتذار عند الخطأ -

 .استخدام تعبريات اجتامعية يف مواقف معينة مثل الشكر واالعتذار واالستئذان -

يف   لعـب الـدوربأسـلوبوتوصلت الدراسة إىل فاعلية برنامج املهـارات االجتامعيـة 

 .طفال الخربات االجتامعية والتفاعل االيجايب بني املعلمة واألطفال األإكساب

  

 1990 د الخالقدراسة عب  -57

 النشاط اللعبي محدد لنمو شخصية طفل ما قبل املرحلة االبتدائية

النشاط اللعبي املحدد لنمو شخصية طفل مـا قبـل  استهدفت الدراسة التعرف عىل

) 5-3(مـا بـني  أعامرهم طفال وطفلة تراوحت) 33(املرحلة االبتدائية، وتكونت العينة من 

حـظـة طـفـل الروـضـة، وتوـصـلت الدراـسـة إىل اـخـتالف ـسـنوات، وـتـم اـسـتخدام بطاـقـة مال

 اللـعـب أثـنـاء يقوـمـون طـفـال األإن أي اللـعـب يف الحـيـاة العاديـة أثـنـاء طـفـالاسـتجابة األ

 يرفضون القيام بها يف الحياة العادية بسبب العناد أو الخـوف أو نتيجـة وأفعالبنشاطات 

  . التنشئة االجتامعيةألساليب
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 1990 دراسة العرايب  -58

  الخشبية طفالالطرق العلمية والتطبيقية لتصميم لعب األ

اـسـتهدفت الدراـسـة التـعـرف ـعـىل خـصـائص اللعـبـة الخـشـبية املوـجـودة يف اـلـرتاث 

الحضاري املرصي وما تضمنته من قـيم تشـكيلية وتقنيـة وتوضـيح كيفيـة االسـتفادة مـن 

 لعبـة خشـبية تخضـع  تصـميموإمكانيـةعنارص الثقافة الشعبية املرصية عىل مر عصورها 

لطرق علمية ميكن تنفيذها بالخامات املحليـة املتاحـة يف املنـازل لتسـهم يف مجـال تنميـة  

  املحلية األخشابالتصميم االبتكاري لأللعاب ذات الطابع القومي وتأصيله واالستفادة من 

لطفل  العلمية التي وضعتها الباحثة والتي تناسب ااألسسيف صنع اللعب الخشبية يف ضوء 

 قامت الباحثة  بدراسـة  تاريخيـة تحليليـة األهدافسنوات ولتحقيق هذه ) 6-3(من سن 

 وصـوال إىل مجموعـة واإلسـالميةملجموعة من اللعب  الخشبية  املرصية القدمية والقبطية 

األلعاب الخشبية املوجودة حتى اليوم وقامت إىل جانب ذلك بدراسة تجريبية  متمثلـة يف 

 علمية متقنة حتى أسس الباحثة قامئة عىل وإنتاج خشبية من تصميم كيفية تصميم لعب

 سنوات ويفيـدهم اسـتخدامها 6 إىل 3 من سن طفاليتسنى تنفيذها مرة ثانية لتناسب األ

 والحجـم األمـانمن النواحي الحركيـة والعقليـة واالنفعاليـة واالجتامعيـة وتحقـق عـنرص 

 وتقـديم ألعـاب مناسـبة إعـداد اإلمكـانب إن املناسب واللون الجذاب وتوصـلت الدراسـة

 وتقديم ألعاب جديدة تساعد الطفل عىل تعلم الجديد من عامله ومـا طفالملستوى منو األ

 تسـاعد عـىل تنميـة قدراتـه أي يحيط به وتعمل عىل تعليمه كيف يفكر ويبتكـر بنفسـه،

وع مـن  الحلـول املناسـبة ملشـكالته وتوجيهـه إىل نـوإيجـادالذاتية وعىل حسن الـترصف 

اللعب يساعده عىل ان يكـرب وينمـو ويشـبع حاجاتـه الجسـمية والوجدانيـة واالجتامعيـة 

وتوجيهه إىل نوعية مختلفة من االهتاممات وتدريبه عىل احـرتام اللعـب سـواء مبفـرده أو 

 .مع غريه
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 1990 دراسة عسكر  -59

وجية والبدنية  برنامج مقرتح لأللعاب الصغرية عىل بعض املتغريات الفسيولتأثري

 سنوات) 6-5(واملهارات الحركية لطفل ما قبل املدرسة من سن

 برنـامج مقـرتح لأللعـاب الصـغرية عـىل بعـض تأثرياستهدفت الدراسة التعرف عىل 

الـنـبض، (ويف بـعـض القياـسـات الفـسـيولوجية ) الرـمـي، الوـثـب، الـعـدو(املـهـارات الحركـيـة 

لطفـل مـا )  قدرة الرجلني، قدرة الـذراعنيالرسعة،(وعىل بعض القياسات البدنية ) الضغط

 وتكونـت العينـة سنوات، واستخدمت الباحثة املنهج التجريبي) 6-5(قبل املدرسة من سن

طفال وطفال وتم تنفيذ األلعاب الصغرية عىل املجموعة ) 28(طفال وطفلة وبواقع) 56(من 

 ويف فرتة أسبوعيا التجريبية املتضمنة عرش وحدات تعليمية من اربعة دروس بواقع درسني

وتوصـلت .دقيقة، أما املجموعة الضابطة فينفذ عليها برنـامج الروضـة) 45(زمنية مقدارها

الرمـي، (املهـارات الحركيـة الدراسة إىل فاعلية الربنامج املقرتح لطفل ما قبل املدرسة عـىل 

لياقـة مـا عـدا الضـغط، ويف تحسـني ال) النبض(ويف القياسات الفسيولوجية ) الوثب، العدو

 ).الرسعة، قدرة الرجلني، قدرة الذراعني(البدنية 

 

 1990 دراسة عزازي  -60

  طفالاستخدام السيكودراما يف عالج بعض املشكالت النفسية أل

 سن ما قبل املدرسة

استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر استخدام السيكودراما  كاسـلوب عالجـي موجـه 

 العـدوانيني، طفـالاأل(بعض السلوكيات املضطربة نون من  الذين يعاطفالملجموعة من األ

وبلغـت عينـة ).  املصـابني بقلـق االنفصـالطفال التجنب، واألباضطراب املصابني طفالواأل

 طفـالسنوات وبلغت عينة األ)  6-3(ما بني  أعامرهم طفال وطفلة، تراوحت) 30(الدراسة 

طفـال وطفلـة مـن املصـابني ) 14( وإنـاث) 6(ذكـور و) 10(طفال  مـنهم ) 16(العدوانيني  

 .باضطراب التجنب وقلق االنفصال
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استخدمت الباحثة مقياس اضطراب السلوك لطفل مـا قبـل الدراسـة واختبـار رسـم 

ولتحليـل النتـائج .  عالجـيكأسلوبالة والسيكودراما هاريس ودراسة الح-الرجل  جودانت

 استخدم االختبار التايئ ومعامل ارتباط بريسون ومعادلة سبريمان بـراون ومـن بـني إحصائيا

 : الدراسةإليهاالنتائج التي توصلت 

 التي يعاين منها مجموعة العدوان قبل األعراض لعدد إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 .كودراما ولصالح العالجوبعد العالج بالسي

 بني مجموعة العدوان ومجموعـة اضـطراب التجنـب إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 . مجموعة العدوانأطفالفيام يتعلق بالذكاء ولصالح 

 بني مجموعة العدوان ومجموعة قلق االنفصال فـيام إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 . مجموعة العدوانأطفاليتعلق بالذكاء ولصالح 

 

 1991 الـلـهدراسة حسب   -61

 أثر برنامج اللعب عىل بعض جوانب النمو اللغوي لدى عينة 

  سنوات 6 يف عمر طفالمن األ

 الدراسة التعرف عىل أثر برنامج اللعب التمثييل واللعب اللغوي من أجل استهدفت

 لـدى طفـل)  السـمعي،والتعبري اللغـوي اإلدراك(  بـبعض جوانـب النمـو اللغـوي االرتقاء

  ممـن تـرتاوحاالبتـدايئطفـال وطفلـة يف الصـف األول ) 60(وتكونت العينة من . السادسة

 . سنوات) 7-6(بني أعامرهم 

 ثـالث وأتبع الباحث التصـميم التجريبـي الخـاص بالبحـث وتـم تقسـيم العينـة إىل

للمتـغـري املـسـتقل األول  األوىل  تعرـضـت املجموـعـةإذ) تـجـريبيتني وـضـابطة(مجموـعـات 

 املجموعـة الضـابطة وأمـامثييل والثانية للمتغري املستقل الثاين اللعـب اللغـوي، اللعب الت

  بطاريـة القـدرات النفسـية :سـتخدم يف الدراسـة األدوات التاليـةوافبقيت بدون معالجة 

  : رسم الرجل، وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية واختبارواللغوية،
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بـني متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة التـي  إحصـائية  وجود فـروق ذات داللـة –أ 

تعرضت لربنامج اللعب التمثييل ومتوسط درجات تالميذ املجموعة الضابطة يف أبعـاد 

 .النمو اللغوي

 بـني متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة التـي إحصـائية وجود فروق ذات داللة –ب 

 الضـابطة يف أبعـاد تعرضت لربنامج اللعب اللغوي ومتوسط درجات تالميذ املجموعة

 .النمو اللغوي

 بـني متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة التـي إحصـائية وجود فروق ذات داللة – جـ

تعرضت لربنامج اللعب التمثييل ومتوسط درجات املجموعة التجريبية التي تعرضـت 

لربنامج اللعب اللغوي يف أبعاد النمو اللغوي املقاسة ولصالح تالميذ مجموعة اللعـب 

 .لغوي ال

 

 1992 دراسة جعفر -62

  املدرسة االبتدائية باستخدام أطفال املشكالت شيوعا لدى أكرثتعديل 

  يف اللعبإرشاديبرنامج 

 املدرسـة االبتدائيـة أطفـال املشـكالت شـيوعا لـدى أكـرثتعديل   الدراسةاستهدفت

 ة تـرتاوحطفال وطفلـ) 60( يف اللعب وتكونت عينة الدراسة من إرشاديباستخدام برنامج 

) 30(سنة وتـم تقسـيمهم إىل مجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة وبواقـع) 11-9(بني أعامرهم 

 ـبـني إحـصـائية النـتـائج وـجـود ـفـروق ذات دالـلـة وأظـهـرتطـفـال وطفـلـة لـكـل مجموـعـة 

 . باللعباإلرشاداملجموعتني ولصالح املجموعة التجريبية التي استخدم معها برنامج 
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 Flaherty    1992دراسة فالهريت  -63

 اثر فاعلية برنامج الدراما يف تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ االبتدائية 

لتعرف عىل اثر فاعلية برنامج الـدراما يف تنميـة مفهـوم الـذات استهدفت الدراسة ا

وتكونـت عينـة .  هـارس ملفهـوم الـذات– مقيـاس بـريس باسـتخداملدى تالميذ االبتدائية 

تـم تـوزيعهم عشـوائيا إىل . تلميذا وتلميذة يف الصـف الثالـث االبتـدايئ) 45(الدراسة من 

) 22(ـيـذة للمجموـعـة التجريبـيـة وتلمـيـذا وتلم) 23(مجـمـوعتني تجريبـيـة وـضـابطة،بلغت

 النتـائج تـأثريا  واضـحا لربنـامج الـدراما أظهـرتوقد . تلميذا وتلميذة للمجموعة الضابطة

 يف مستوى مفهوم الذات لدى املشاركني إحصائياولعب الدور حيث كان هناك تحسن دال 

 . منه لدى الذكورأعىل اإلناثبالربنامج وكان التحسن لدى 

 

 

 1993 دراسة حسني  -64

 طفالاثر التنافس الفردي والجامعي عىل السلوك العدواين لأل

 الدراـسـة التـعـرف ـعـىل اـثـر التـنـافس الـفـردي والجامـعـي ـعـىل الـسـلوك اـسـتهدفت

-8(بـني  أعامرهـم طفال وطفلـة تـرتاوح) 75( وتكونت عينة الدراسة من طفالالعدواين لأل

 وأـمـالـعـب التـنـافيس الـفـردي ل األوىل ـسـنة وـتـم تقـسـيمهم إىل مجـمـوعتني تعرـضـت) 12

 النتـائج إىل وجـود فـروق وأظهـرتاملجموعة الثانية فتعرضت للعب التنـافيس الجامعـي  

 أن بني املجموعتني ولصالح التنافس الفردي والجامعـي مـام يشـري إىل إحصائيةذات داللة 

 . مقبولة اجتامعياأساليب إىل خفض العدوان من خالل أدىالتنافس يف حد ذاته 
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 1993  دراسة احمد  -65

  برنامج تدريبي لجمباز األلعاب يف تنمية بعض االدراكات الحيس تأثري

 طفالحركية لرياض األ

استهدفت الدراسة التعرف عـىل اثـر الربنـامج التـدريبي لجمبـاز األلعـاب يف تنميـة  

 األهـدافولتحقيق هـذه .  سنوات5 إىل 4  من سن طفالبعض االدراكات الحس حركية لأل

,  طفـال وطفلـة) 108(  بلـغ عـددهمطفـال الباحثة دراسة تجريبية عىل عينة من األتأجر

طفـال وطفلـة ) 54(تضم كل مـنهام ) يبية وضابطةتجر(وتم تقسيم العينة إىل مجموعتني 

 املجموعة الضـابطة فبقيـت وأماوتعرضت املجموعة التجريبية  للربنامج التدريبي املقرتح 

, ) رسيإجـالل الدكتورة إعداد (طفالاستخدام اختبار الذكاء لألعىل الربنامج التقليدي وتم 

) 5-4( بـني سـن طفـال الـحيس الحـريك لأللإلدراكواختبار دايتون , واختبار اللياقة البدنية 

سنوات وتوصلت الدراسة إىل   ان الربنامج التجريبي  املقرتح له اثر ايجايب عـىل املجموعـة 

مقارنـة باملجموعـة , دراكـات الحسـية الحركيـة لـديهم التجريبية متثل يف تنميـة بعـض اال

وان الربنـامج التـدريبي املقـرتح قـد اثـر يف , ي استخدم معها الربنامج التقليديالضابطة الت

  املجموعة التجريبية بالقـدر نفسـه وإناثتنمية بعض االدراكات الحس حركية لدى ذكور 

 .اإلناث من أكرثفقد اثر عىل الذكور ,  صورة الجسم إدراك باستثناء

 

 1993 دراسة العبيدي  -66

 اثر األلعاب التعليمية يف التحصيل القرايئ للصف الثاين االبتدايئ

التعرف عىل اثر األلعاب التعليمية يف التحصيل القرايئ لتالمذة     استهدفت الدراسة

 يف مدينـة الصف الثاين االبتدايئ وتم تطبيق الدراسة عىل تالميـذ مدرسـة املهـج االبتدائيـة

تلمـيـذا وتلمـيـذة وـتـم تقـسـيم العيـنـة إىل مجـمـوعتني تجريبـيـة ) 52(بـغـداد وـتـم اختـيـار 

 تلميذا وتلميذة  لكـل مجموعـة وقـدم برنـامج األلعـاب التعليميـة ) 26(وضابطة وبواقع 
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للمجموعة التجريبية يف حني بقيت املجموعـة الضـابطة تـتعلم وفـق الطريقـة التقليديـة 

القـراءة الجهريـة ( ثالثـة اختبـارات فرعيـة إعـداد وتم أسابيع) 6(مج واستمر تقديم الربنا

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج االتية) والفهم واملفردات

 بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف مجاالت القراءة إحصائية وجود فروق ذات داللة -

 .والفهم واملفردات  ولصالح املجموعة التجريبية

 بني املجموعتني التجريبية والضابطة عىل وفق متغـري إحصائية ذات داللة  ال توجد فروق-

 .صحة القراءة والرسعة والفهم واملفردات الجنس يف كل من مجاالت

 

 1993 دراسة احمد ومحمد صوالحة -67

 األحداثالعالقة بني اللعب يف مرحلة الطفولة املبكرة واالنحراف يف مرحلة املراهقة لدى 

  األردن املنحرفني يف

بـني اللعـب يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة  استهدفت الدراسـة التعـرف عـىل العالقـة

وتكونـت عينـة الدراسـة  .األردن املنحـرفني يف األحداثواالنحراف يف مرحلة املراهقة لدى 

 غـري السـليم  وحسـب طفـالمراهقا منحرفا من امللتحقني بدار رعاية سلوك األ ) 60( من 

وقد . هتك العرض, الرسقة ,  والترشد اإليذاءالجانح ) املراهق ( الحدث التهمة املوجهة إىل

عمـل , تنـاول الطعـام , تأثيث منـزل ,  بناء بيت :تناول اللعب التمثييل املوضوعات التالية

 طفـال والبيـع والرشاء واملواصـالت ورجـال األواألمهـات واآلباء طفالرعاية األ, حفلة شاي 

اللعـب ,  اللعـب بـالطني :ضـوعات ألعـاب املنضـدة فقـد كانـت موأمـا. واألطباءوالرشطة 

 :وقد تضمنت الدراسة ثالث دراسات فرعية وهي. باملكعبات والخرز والرسم والتلوين

 . الرياضأطفالاللعب يف منط التدعيم االجتامعي االيجايب بني  اثر :األوىل

  :استهدفت الدراسة التحقق من صحة الفرضيتني التاليتني

 . التدعيم االجتامعي االيجايببأمناط نشاط اللعب فيام يتعلق أنواعروق بني  توجد ف-
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 .  توجد فروق بني الجنسني فيام يتعلق بتأثري نوع اللعب يف التدعيم االجتامعي االيجايب-

 أنثـى) 50(ذكـرا و) 50(طفـال وطفلـة، مـنهم  ) 100(وتكونت عينة الدراسـة مـن  

واستخدم اختبار ملعالجة , مج اللعب ملدة شهر واحد سنوات بعد تطبيق برنا) 6 - 5(بعمر

 :يأيتالبيانات التي تحددت بأداة قياس البحث وهي املالحظة وتوصلت الدراسة إىل ما 

 بـني نـوعي اللعـب فـيام يتعلـق بـأداء االنتبـاه االيجـايب إحصـائياال توجد فروق دالة  -1

 مـن بعضـهم طفـالا األ التدعيم االجتامعي التي يتلقاهـأمناطواالستحسان كنمط من 

 .البعض

 الشـعور العـاطفي والتقبـل إبـداءيف  ) 0,05(  عند مستوى إحصائياتوجد فروق دالة  -2

 أمـنـاط يـسـتدعي اللـعـب التمـثـييل ـهـذا اـلـنمط ـمـن إذالـشـخيص ـبـني ـنـوعي اللـعـب 

 . من ألعاب املنضدةأكرثاملدعامت االجتامعية 

 التدعيم االجتامعي أمناطنمط من  فيام يتعلق بالطاعة كإحصائيا ال توجد فروق دالة  -3

 .بني نوعي اللعب

 والذكور فيام يتعلق بالتدعيم يف اللعب التمثييل اإلناث بني إحصائياتوجد فروق دالة  -4

كـذلك توجـد . اإلناث من أكرث الذكور تدعيام لبعضهم يف هذا اللعب طفالويعطي األ

م يف  لعـب املنضـدة  فـيام يتعلـق بالتـدعيواإلنـاث بـني الـذكور إحصـائيافروق دالة 

 . من الذكورأكرث تدعيام لبعضهن اإلناثوتعطي 

 . الرياضطفالثر فرق العمر والجنس يف مستوى التدعيم االجتامعي بني األأ :الثانية

 :استهدفت الدراسة التحقق من صحة الفرضيتني التاليتني

 طفـال األ يف درجـة التـدعيم االجتامعـي الـذي مينحـهطفـال توجد فروق عمرية بني األ-1

 .لبعضهم يف نشاط اللعب يف الروضة

 . توجد فروق بني الجنسني يف درجة هذا التدعيم-2

ـن ـة ـم ـت العيـن ـع) 140(تكوـن ـة وبواـق ـال وطفـل ـرا و) 70(طـف ـى) 70(ذـك ـم . أنـث  وـت
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-4(بأعامر طفالمن األ األوىل  إىل مجموعتني تبعا للعمر وتكونت املجموعةطفالتقسيم األ

 النتـائج وأظهـرت. سنوات) 6-5 (بأعامر طفال الثانية من األسنوات وتكونت املجموعة) 5

 لبعضـهم الـبعض طفـال يف التدعيم االيجايب الذي مينحه األإحصائياعدم وجود فروق دالة 

 .ميكن ان يعزى إىل متغري العمر أو متغري الجنس

  الرياضأطفالالتدعيم االجتامعي االيجايب هو عملية تفاعل متبادل بني  :الثالثة

 :تهدفت الدراسة التحقق من صحة الفرضية التاليةاس

 الروضـة أطفـالتوجد عالقة تبادلية بني اخذ وعطاء التدعيم االجتامعي االيجايب بني 

 . اللعبأثناء

 النتـائج ارتباطـا أظهـرتطفال وبعد تطبيق برنامج اللعب ) 70(وتكونت العينة من 

اللعـب التمثـييل  أنشطة  ضمنطفال األ والعطاء املتبادل بنياألخذ بني إحصائياموجبا دال 

 واستحسانا واضحا وانسجاما اآلخرين انتباها ايجابيا نحو طفال األأبدى إذوألعاب املنضدة 

 . من حولهملآلخرينعاطفيا متبادال وتقبال شخصيا 

 

 1994    دراسة احمد  -68

  بني الثالثة والسابعة من العمرطفاللدى األ) اإليهامي(اللعب التخييل 

 من الجنسـني مـن طفال األلعاب التخيلية لدى األأمناطاستهدفت الدراسة تحديد 

 بـعـدة متـغـريات تتمـثـل يف املـسـتوى االجتامـعـي تأثرـهـاـسـنوات يف ـضـوء  ) 4-3( ـسـن 

 وترتيـب الطفـل بـني األخـوة ومستوى تعليمهـا وعـدد األمواالقتصادي والجنس وعمل 

) 246(سة تجريبية عـىل عينـة ضـمت  الباحثة دراأجرت األهداف ولتحقيق هذه إخوته

طفـلـة واـسـتخدمت ) 116(طـفـال و) 130(سـنوات ـمـنهم ) 7-3(طفـال وطفـلـة ـمـن ـسـن

 واألمهـات اآلبـاءالباحثة يف الدراسة التجريبية املالحظـة واملشـاركة واملقابلـة لكـل مـن 

 طفـال اللعب التخييل الشـائعة بـني األأمناطومرشفات الحضانة وذلك حتى ميكن حرص 

نسني مع تسـجيل التعليقـات املصـاحبة لأللعـاب بتفاصـيلها باضـافة إىل معرفـة من الج

  إجـراء األلعاب الفردية  والجامعية التي يحاكيهـا الطفـل يف هـذه املرحلـة وبعـد أمناط
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 بالنسبة لأللعاب التخيلية تتمثـل واإلناثالدراسة تبني من النتائج وجود فروق بني الذكور 

واملوسيقى واالتاري  واللعب االستكشايف وألعاب الكرة والرسميف ألعاب الحيوانات والدمى 

والكمبيوتر وفئة األلعاب التي تتمثل يف وسـائل املواصـالت والكرتـون وتبـني مـن  النتـائج 

ـا ـدى أيـض ـييل ـل ـب التـخ ـني اللـع ـة ـب ـروق داـل ـود ـف ـال وـج ـات أطـف ـري األمـه ـامالت وـغ  الـع

 ) 6-3( تخيلية من حيث كميتها ونوعيتها ابتداءا مـن سـنالعامالت،حيث تزداد األلعاب ال

 سنوات وتبني وجود فروق دالة  يف اللعب التخـييل بـني 7سنوات ثم تتالىش تقريبا يف سن 

 متعلامت تعلـيم متوسـط ولصـالح ألمهات طفال متعلامت تعليم عال واألألمهات طفالاأل

عاب بالدمى والحيوانات واللعـب  متعلامت تعليم متوسط حيث تزداد األلألمهات طفالاأل

 املتعلامت تعليم متوسط بيـنام تـزداد ألعـاب الكـرة عنـد األمهات أطفالاالستكشايف لدى 

 املتعلامت تعليم عال وأوضحت الدراسة وجود اثر للمستويات االقتصـادية األمهات أطفال

والكرتـون واالجتامعية عىل اللعب التخييل حيث تـزداد ألعـاب الرسـم والفنـون والتقليـد 

واالتاري والكمبيوتر والرفيق الخيايل وألعاب مثل وسـائل املواصـالت واللعـب االستكشـايف 

 من املستوى االجتامعي واالقتصادي املرتفـع بيـنام تـزداد ألعـاب العنـف طفالبالنسبة لأل

 من املستوى االجتامعي واالقتصادي املتوسـط وتـزداد ألعـاب طفال لدى األواأللغازوالكرة 

 مـن املسـتوى طفـال واللعب الحر وألعاب الطـني والصلصـال وألعـاب الكـرة لـدى األاملاء

 .  االجتامعي واالقتصادي املنخفض

 

 1994 دراسة فوزي  -69

 باملرحلة االبتدائية باستخدام اللعب طفالدراسة تجريبية لخفض مستوى القلق عند األ

 التمثييل

املرحلـة االبتدائيـة باسـتخدام  أطفـالخفض مستوى القلق عنـد  استهدفت الدراسة

سـنة وبعـد ) 11-10(بـني أعامرهم طفال  ترتاوح) 30(اللعب التمثييل، وتكونت العينة من 

 النتائج  فاعلية اللعب التمثييل يف خفـض مسـتوى أظهرتتطبيق برنامج اللعب  التمثييل 

 .القلق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
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 Rosberg Merilee  1994دراسة روسربج مرييل  -70

 تحفيز التعلم من خالل اللعب الدرامي االجتامعي

 اللعـب عامـة ولعـب أهميـة إىل األهـلاستهدفت الدراسة تصميم برنـامج لتوجيـه 

هم يف لعب بعض أطفال من خالل  االشرتاك مع أبنائهم خاصة يف تحفيز التعلم لدى األدوار

ت الـتعلم كانـت تحصـل عنـدما ميـارس  خرباأفضل إناملوضوعات،  وتوصلت الدراسة إىل 

 يف الروضـة يف مواقـف األدوار الخربات االجتامعية التـي تعلموهـا بطريقـة لعـب طفالاأل

 . الحياة الحقيقية

 

 Schierholt Carla  1994  دراسة شريهولت كارال -71

  ومتثيل يف الروضةاألدوارتحفيز لعب 

 طفـالر القصـص يف النمـو اللغـوي ألاستهدفت الدراسة التعرف عىل اثر متثيـل ادوا

طفال وطفلة وتم اختيـار القصـص وفـق معـايري معينـة، ) 12(الروضة وتكونت العينة من 

 : ومنها

 .مألوفةاختيار قصة  -

 . التعديل عىل بعض عنارص القصة لتناسب التمثيل أو الهدف الرتبويإجراء -

 : الدراسة إىلوتوصلت.  للقصةطفال متثيل األأثناءتجنب التدخل املستمر يف  -

 .طفالزيادة عدد املفردات عند األ -

 .طفالزيادة عدد الجمل عند األ -

 .أخرىتعميم خربات القصة يف مواقف  -

 .األخرىتطور القدرة عىل تبادل وجهات النظر ومهارات التفكري  -

 . تطور املهارات االجتامعية والتفاعل االجتامعي -
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 Hintz&et.al  1994  وآخروندراسة هنرت  -72

 لعاب التعاونية،طريقة تعديل السلوك العدواين والسلوك التعاوين األ

 طفاللدى األ

التحقـق مـن اثـر األلعـاب التعاونيـة والتنافسـية عـىل السـلوك  استهدفت الدراسـة

 نيفـادا بالواليـات أطفـال الدراسـة عـىل أجريـت  حيـث طفـالالتعاوين والتنافيس لـدى األ

) 5-4(بـني أعامرهـم طفـال تراوحـت) 70(سـة مـن وتكونـت عينـة الدرااألمريكيةاملتحدة 

سنوات واستخدم مقياس السلوك العدواين لقياس درجة العدوان ومقياس التعـاون لقيـاس 

ـدى األ ـالدرجــة التعــاون ـل ـن مجموعــة األلعــاب طـف ـة ـم ـت األلعــاب التعاونـي  وتكوـن

افسـية   من رشكة األلعاب ومجموعـة األلعـاب التنأخذتالتي ) مدينة الحيوانات(التعاونية

 . مسابقات وتحديد الفائزإجراءالتي تتضمن 

 تم  استخدام الوسـط الحسـايب والنسـبة املئويـة وتوصـلت إحصائيا النتائجولتحليل 

 الذين استخدم معهم األلعاب التعاونيـة سـجلوا درجـات عاليـة يف طفال األأنالدراسة إىل 

 الـذين اسـتخدم معهـم فـالطمقياس التعاون وانخفاض كبري يف السلوك العدواين بيـنام األ

األلعاب التنافسية سجلوا درجات عالية يف مقيـاس العدوانيـة وانخفـاض كبـري يف السـلوك 

 إرـشـادهمـمـا ـتـم  إذا  لتـعـديل ـعـدوانيتهمطـفـال النـتـائج إىل قابلـيـة األوأـشـارتالتـعـاوين 

 .وتوجيههم

 

 1994 دراسة املايض -73

  الخامس االبتدايئ  الدور التمثييل يف تحصيل تالميذ الصفأسلوبأثر 

 يف قواعد اللغة العربية

 الدور التمثييل يف تحصيل تالميـذ أسلوبأثر  استهدفت الدراسة التعرف عىل

) 81(الصف الخامس االبتدايئ يف قواعد اللغة العربية، وتكونـت عينـة البحـث مـن

 تلميذا  وتلميذة من تالميذ الصف الخـامس االبتـدايئ يف بغـداد، واتبعـت الباحثـة 
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تصميم التجريبي الخاص باملجموعتني التجريبية والضابطة، واستمر تقديم الربنـامج ملـدة ال

 واستخدمت الباحثة اختبار تحصييل يف قواعد اللغة العربية ولتحليـل النتـائج أسابيع) 10(

، تم استخدام معامل ارتباط بريسون واالختبار التايئ، وتوصلت الدراسة إىل النتـائج إحصائيا

 : اآلتية

تـفـوق تالـمـذة املجموـعـة التجريبـيـة ـعـىل تالـمـذة املجموـعـة الـضـابطة عـنـد مـسـتوى  -

 ).0،05(داللة

 بني متوسط تحصـيل البنـات الـاليت تـم تدريسـهن إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -

 . الدور التمثييل ومتوسط تحصيل البنني الذين درسوا بالطريقة نفسهابأسلوب

 

 1995 دراسة محمد  -74

 طفال الجامعي يف تحسني السلوك الالتوافقي لدى األاإلرشاداستخدام  مدى فاعلية

 الجامـعـي يف تحـسـني اإلرـشـاد فاعلـيـة اـسـتخدام  الدراـسـة التـعـرف ـعـىلاـسـتهدفت

 اإلرشـاد املعـاقني القـابلني للتعلـيم وتـم اعـتامد برنـامج طفـالالسلوك الالتوافقي لدى األ

موا إىل مجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة طفال،  قسـ) 60(باللعب وتكونت عينة الدراسة من

 بـني إحصائية النتائج إىل وجود فروق ذات داللة وأشارتطفال لكل مجموعة ) 30(وبواقع 

 اإلرشاداملجموعتني التجريبية والضابطة ولصالح املجموعة التجريبية التي تعرضت لربنامج 

 .باللعب يف تعديل السلوك الالتوافقي

 

 Greenberg1995  دراسة جرينربغ    -75

  لعب الدورباستخدامتنمية مفهوم الذات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

استهدفت الدراسة تنمية مفهوم الذات لدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة مـن خـالل 

ـار ـب ادوار الكـب ـامهم بلـع ـامج . قـي ـذا الربـن ـارك يف ـه ـد ـش ـعوـق ـة يف أرـب ـدارس ابتدائـي   ـم

  الفـرد إحسـاس، وان طفـالكبار يلعبـون دورا حاسـام يف حيـاة األ ان ال:والية اليونزالثبات
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وان للمعلمـني تـأثريا واضـحا يف مفهـوم , باالنتامء والقبول يتأثر بـالقيود املفروضـة عليـة 

الذات لدى تالميذهم، وان الصورة التي يحملها الطفل عـن نفسـه تـؤثر يف تقـديره لذاتـه 

رفة الصـف وذلـك بتشـجيعهم مـن خـالل سياسـة  يف الربنامج يف غاألمور أولياءوقد شارك 

 النتـائج أظهـرتوقد . ونظم املعلمون حصصا صفية للتالميذ يف هذا املجال. الباب املفتوح

  .وتقديرهم لذواتهم. فاعلية الربنامج يف مساعدة التالميذ عىل تنمية مفهوم الذات لديهم

 

 Martin Smith1995     سمثدراسة مارتن -76

 طفالواللعب التمثييل يف منو وعي األلقصص  ااستخدامأثر 

 املرحلة أطفال الدراسة التعرف عىل أثر القصص واللعب التمثييل يف وعي استهدفت

 تـم تقسـيم العينـة إىل إذوتم استخدام التصـميم التجريبـي الخـاص بالبحـث، .  االبتدائية

امج املتضمن قصص ،  وتعرضت املجموعة التجريبية للربن)تجريبية وضابطة ( مجموعتني  

 بعـض موضـوعات هـذه اختيـار تـم إذمعدة من الخيال واألساطري ومن اللعـب التمثـييل 

وتوصـلت الدراسـة إىل أن .  بعـض املحـاور فيهـاإلقـاءالقصص ولعب قسم من أدوارها أو 

 . وتحسني سلوكهمطفالالربنامج كان فعاال يف زيادة وعي األ

 

 Tillman  1995دراسة تيلامن -77

 األدواراملنهاج بلعب   الروضة من خالل تزويدأطفالتطور املهارات عند 

 الروضة بخربات اجتامعية مثل التعاون واالعتامد عـىل أطفالاستهدفت الدراسة تزويد 

 والسـلوك اآلخـرين التحـدث مـع وآدابالذات وكيفية التعامل مع الضـيوف واحـرتام الكبـار 

 بطاقة مالحظة الطفل واستبانة معلومات متأل من قبل وتم استخدام. املناسب يف غرفة الطعام

 األدوار للدراسـة قبـل برنـامج املهـارات وبعـده، وتـم اسـتخدام القصـص ولعـب كأداة األهل

 :إىلوتوصلت الدراسة . أخرى فنية وأعاملواملناقشة 
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 .الكبار  سلوك التعاون واحرتام ادوارطفالمن األ% 80 اكتسب -

 اآلخـرين التحـدث مـع وآدابلوك التعامل مع الضـيوف  سطفالمن األ% 70 اكتسب-

 .والسلوك املناسب يف غرفة الطعام

 

 Garaigordobil 1996  دراسة  كاريكور دوبل  -78

  برنامج اللعبة التعاونية عىل العالقات االجتامعيةتأثري

برـنـامج اللعـبـة التعاونـيـة ـعـىل العالـقـات  ـتـأثري اـسـتهدفت الدراـسـة التـعـرف ـعـىل

) 7-6( بعمـرطفـال الدراسـة عـىل األإجراءعىل وظائف الطفل االجتامعية وتم  يةاالجتامع

جلسـة نفـذت خـالل سـنة ) 22(سنوات، واعد برنامج الوظائف االجتامعية وطبـق خـالل 

لعبات وتوصلت الدراسـة إىل ) 5-4(دقيقة وضمت ) 90-60( كل جلسة دامت بنيأكادميية

 داخل املجـاميع فضـال التأثرييةالقات االجتامعية  الربنامج احدث تغيريات ايجابية يف العأن

 . عىل التعاون يف املجموعة التجريبية دون الضابطةطفالعن قدرة األ

 1997 إبراهيمدراسة   -79

 .اثر ألعاب املاء يف اكتساب بعض املفاهيم العلمية لطفل الروضة

ة لطـفـل اسـتهدفت الدراـسـة تعـرف اـثـر ألعـاب اـملـاء يف اكتسـاب املـفـاهيم العلميـ

) 22(طفال تم اختيارهم بصورة عشوائية وبواقع ) 44(وتكونت عينة الدراسة من . الروضة

.  روضة الوحدة يف بغـدادأطفالمن  سنوات) 5-4( بني أعامرهم طفلة، ترتاوح) 22(طفال و

 الطوفـان، واسـطة النقـل يف : الدراسة من بناء اختبار خاص باملفـاهيم وهـيأداةوتكونت 

 املـاء وأهميـة للـامء، وانسـيابية املـاء، اإلسـفنجة املائية، والذوبان، وامتصـاص املاء، والحيا

 تـم اسـتخدام  معامـل ارتبـاط بريسـون واالختبـار التـايئ إحصـائياولتحليل النتائج . للنبات

 :اآلتيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج . لعينتني مرتابطتني
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وعة التجريبية بني االختبار القـبيل  املجمأطفال أداء يف إحصائية وجود فرق ذي داللة -

 .والبعدي ولصالح االختبار البعدي

 الروضـة عـىل اختبـار املفـاهيم أطفال أداء يف إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة -

 .العلمية يف املجموعة التجريبية وحسب متغري الجنس

 

 1997 دراسة املهداوي  -80

 الروضة أطفال يف منو ذكاء اإلنشائيةاثر اللعب 

 الروضـة أطفـال يف منـو ذكـاء اإلنشـائيةاثر اللعـب   الدراسة التعرف عىلاستهدفت

التجريبـي الخـاص فان الباحثة استخدمت املـنهج  ولغرض تحقيق هدف البحث وفرضياته

 الروضة أطفال لذكاء األدايئباملجموعتني التجريبية والضابطة، وتم استخدام اختبار وكسلر 

ثـالث (طفال وطفلة قسموا عشوائيا إىل اربـع مجموعـات ) 38(من وتكونت عينة الدراسة 

) 3( وبواقـعأسـبوعا) 12(اإلنشـايئواستغرق تنفيذ برنـامج اللعـب )  وضابطةتجريبيةمنها 

 املجموعـة أداء وتوصلت الدراسة إىل ان الربنامج مل يكن فعاال يف تحسـن أسبوعياجلسات 

يف الدرجة الكلية لالختبار بني املجمـوعتني  إحصائيةالتجريبية فلم تظهر فروق ذات داللة 

 .التجريبية والضابطة

    

 1997 دراسة الدارجي والجيبجي -81

 طفالألعاب املاء والرمل يف رياض األ

 : التاليةاألسئلة عىل اإلجابةاستهدفت الدراسة 

   ما مدى توفر ألعاب املاء والرمل يف الرياض ؟   -أ

  برامج الروضة ؟أهداف يف تحقيق  ما دور اللعب باملاء والرمل-ب

  ما املفاهيم التي  يتم اكتسبها من خالل اللعب باملاء والرمل ؟  -ج

 ؟ تأثريها ودرجة طفال  ما املشاكل التي تعرتض مامرسة اللعب باملاء والرمل يف رياض األ-د
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 يف مدينـة بغـداد ولجانبيهـا طفـال استبيان وزع عـىل معلـامت ريـاض األإعدادتم 

.  طـفـالمعلـمـة ـمـن معـلـامت رـيـاض األ ) 100(  والرـصـافة، وتكوـنـت العيـنـة ـمـن الـكـرخ

وتوصلت الدراسة إىل نتـائج عديـدة .  تم استخدام النسبة املئويةإحصائياولتحليل النتائج 

فقد اتضـح   اللعب باملاءأدوات  توفراألولفيام يخص الهدف .  املذكورةاألهدافوحسب 

 مـن % ) 70 , 2 (إشارات الروضة  وخارجها حيث  خاصة للامء داخلأحواضعدم وجود 

 األهـداف عن  الهدف الثاين فقد اوضحت الدراسة بأن هذه أما.املعلامت إىل عدم توفرها

 تنمـي أنهـامـن املعلـامت إىل  % ) 71, 4 ( أشـارت اجتامعيـة مهمـة فقـد أهدافاتحقق 

امعيـة وروح التعـاون  تنمي املشاركة الجأنهامنهن إىل  % ) 9,90( التخطيط للمستقبل و

 94 , 8(  والبناء واألعامر تنمي قابلية الطفل عىل أنها % ) 87 ,1( واملساعدة يف اللعب و

  يفاإلتقـان تعـود الطفـل عـىل أنهـا % ) 84 , 5(  تقوي عالقة الطفـل بأقرانـه وأنها% ) 

ـمـن  % ) 94 , 8 ( أن النـتـائج أوـضـحت الجـسـمية فـقـد األـهـداف يف مـجـال أـمـا. العـمـل

 إنهـا إىل أرشن % ) 84 , 5(  الطفـل وأنامـل يف تقويـة أهميتهـا أن إىل أرشنملعلامت قد ا

 , 2(  بأنها تنمي حـواس الطفـل وتناسـقها وأوضحن % ) 24 , 8( تنمي عضالت الطفل و

 األجهزة تنمي مهاراته يف استخدام أنها% ) 8 , 5(  تكسب املهارات الحركية وأنها % ) 88

 % 84 , 5 (أن النتائج إىل أشارت النفسية فقد األهدافوعن . العلمية واأللعاب واألدوات

  بان هـذه األلعـاب  تعـود الطفـل االعـتامد عـىل نفسـه وتنمـيأوضحنمن املعلامت ) 

 , 6(  تزيد ثقـة الطفـل بنفسـه  وأنها إىل أرشن % ) 89, 6(الشعور باملسؤولية لديه وان 

 % ) 88 , 3( عـن مشـاعره املكبوتـه وان   تساعده عـىل التنفـيس بأنها أوضحن % ) 89

 أنهـا إىل أرشن % ) 77 , 9(  وان وآرائـه أفكـاره تعني الطفل يف التعبري عـن بأنها أوضحن

 تنمـي القـدرات أنهـا أيضـا % ) 77 , 9  ( وأضـافتتعوده عىل الصرب وتقـوي شخصـيته 

 يف أما.تخيل والتصور تزيد من قابليته عىل الأنها إىل أرشن % ) 94 , 9(الذهنية لديه وان 

 هنـاك مفـاهيم عديـدة يكتسـبها أن الدراسـة أوضـحتما يتعلق بالهدف الثالـث فقـد 

 89, 6(اإلنسان والحيوان والنبـات عـىل  املاء يف حياة أهميةالطفل فقد حصلت مفاهيم 

  , 9(عـرف عـىل وسـائط النقـل عـىل عىل التـوايل ومفهـوم الت% ) 80 , 5 -% 80  ,5 -%
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ومفهوم خاصية الرمل المتصاص املـاء  % ) 71 , 4( ميتص املاء عىل سفنجاإلومفهوم ) 77%

ومفهـوم املـاء  % ) 59 , 7(  الطافيـة والغاطسـة عـىل األجسـامومفهوم  % ) 70 , 1(عىل 

 % ) 28 , 6(  تتحرك دائريـة عـىل  األمواجومفهوم  % ) 29 ,8( يحافظ عىل مستواه عىل 

 امليـاه أنـواع مفهـوم وأخريا % ) 32 , 3(  عىل األصابعومفهوم املاء يتحرك باليد من خالل 

  % ).32 , 3( عىل 

 هناك العديد من املشـاكل التـي تعـرتض أن النتائج أظهرتوعن الهدف الرابع فقد 

مـن املعلـامت إىل عـدم تـوفر الكـوادر  % ) 72, 7 (أشـارتهذا النوع مـن األلعـاب فقـد 

 إعطـاء إىل عـدم أرشنمـنهن  % ) 70 , 1 (املتخصصة التي تقـدر قيمـة اللعـب باملـاء وان

 إىل سـوء اسـتخدام أوضـحن % ) 58 , 4( لهذا اللعب يف برنامج الروضة اليومي ان أهمية

 .ذكرن بان اللعب مضيعة الوقت % ) 12 , 9(  وان طفالاملاء من قبل األ

 

 1997 دراسة العبيدي  -82

  الرياضطفالأأثر استخدام األلعاب يف تعديل السلوك العدواين لدى 

 استخدام األلعـاب يف تعـديل السـلوك العـدواين استهدفت الدراسة التعرف عىل اثر

 من روضة الرياحني يف املوصـل طفال) 13(وتكونت عينة الدراسة من  الرياض، أطفاللدى 

 أطفـال) 5( للمجموعـة التجريبيـة وأطفـال) 8(وتم تقسيم العينة إىل مجموعتني، وبواقـع

فقـرة، وتـم ) 31( مقياس السـلوك العـدواين املتكـون مـن إعداد وتم للمجموعة الضابطة 

 جاهز للتطبيـق عـىل عينـة البحـث يف االختبـار وأصبحاستخراج الصدق والثبات للمقياس 

القبيل والبعدي واعدت الباحثة برنامج األلعاب وتم تقديم الربنامج للمجموعة التجريبيـة 

 أسـابيع) 8( واستمر تقـديم الربنـامج ملـدة يف حني بقيت املجموعة الضابطة بدون تدريب

 تم استخدام االختبار التايئ لعينتني مستقلتني إحصائياوبواقع ساعة يوميا، ولتحليل النتائج 

 وجود :اآلتيةومعامل ارتباط بريسون ومعامل ارتباط سبريمان وتوصلت الدراسة إىل النتائج 

ـة  ـروق ذات دالـل ـةإحـصـائيةـف ـني املجـمـوعتني التجريبـي ـة  ـب  والـضـابطة ولـصـالح املجموـع

    .التجريبية
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 1998 دراسة  العيثاوي -83

  الروضةأطفال باللعب يف بعض املظاهر السلوكية غري السليمة لدى اإلرشاداثر 

 باللعب يف بعض املظاهر السـلوكية غـري اإلرشاداستهدفت الدراسة التعرف عىل اثر 

طفـال وطفلـة واعـدت ) 42(سـة مـن وتكونـت عينـة الدرا،  الروضـةأطفـالالسليمة لدى 

 الروضـة، وتـم تقسـيم العينـة إىل طفـالالباحثة مقياس املظاهر السلوكية غري السـليمة أل

 مـن أنواع باللعب باستخدام ثالثة اإلرشاد برنامج إعدادمجموعتني تجريبية وضابطة، وتم 

م اسـتخدام  تـإحصـائياولتحليـل النتـائج ) األدواراللعب بالرمل والنمذجة ولعـب (اللعب 

اختبار مان وتني واختبار ولكوكسن ومربع كاي ومعامل ارتباط بريسون وتوصلت الدراسـة  

 اللعـب ألسـاليب الـذين مل يتعرضـوا طفـال تغري سلوكهم بدرجة اكرب من األطفال األأنإىل 

 .الثالثة

 

 1998 دراسة املرصي -84

  السادسةأطفالخصية  يف شوتأثريهدراسة تحليلية لطبيعة العالقة بني اللعب 

 أطفـال يف شخصـية وتـأثريه تحليـل طبيعـة العالقـة بـني اللعـب استهدفت الدراسة

السادسة، فضال عن أشكال اللعب ومستوياته عند تلميذ السادسة وتحليلهـا وتحديـد دور 

 املتخصصـة لألدبيـاتاملريب يف عملية اللعب، واستخدم الباحث املـنهج الوصـفي التحلـييل 

 اللعب ومستوياته وخصائصـه عنـد أشكال بالدراسة وكشف كأسلوبللعب بسيكولوجية ا

 الدراسـة عـن أسفرت املناسبة، اإلحصائية االبتدايئ وباستخدام الوسائل األولتلميذ الصف 

 يف تـربيتهم ويف إعاقـة مـن اللعـب يخلـق طفال منع األإنأثبتت الدراسات : اآلتيةالنتائج 

وان تركيز املربني والعاملني يف هـذا املجـال . ماتها ومقوأبعادهاتشكيل شخصياتهم لجميع 

وعىل مجمل النشاط اإلنساين ميكن ان يتمثـل يف تطـور اللعـب ويف انتقالـه التـدريجي إىل 

 .العمل واملامرسة
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 ج

 Ivory & Mccollum 1999  ايفوريودراسة مالكوم   -85

 صعوبات التعلم ذوي طفال لدى األ أثناء اللعب اللعب عىل مستوى التفاعلأثر

نـواع مـن اللعـب عـىل مسـتوى التفاعـل يف أاستهدفت الدراسة التعرف عـىل تـأثري 

 الذين يعانون من صعوبات التعلم وتكونت العينـة مـن طفالاللعب لدى مجموعة من األ

اللعب الفردي ومع  األوىل مقسمني إىل مجموعتني حيث استخدم مع املجموعة أطفال )8(

سـابيع كاملـة وتوصـلت الدراسـة إىل أربعة أب الجامعي وذلك ملدة املجموعة الثانية اللع

 لصـالح إحصـائية إثناء اللعب وكانت هناك فـروق ذات داللـة طفالتحسن يف تفاعالت األ

 . مجموعة اللعب الجامعي

 

 1999 دراسة الهنداوي  -86

  الرياضطفالاثر مامرسة ألعاب الحاسوب يف القدرة عىل حل املشكالت أل

 عـىل طفالالدراسة التعرف  عىل اثر مامرسة ألعاب الحاسوب يف قدرة األاستهدفت 

 الذين ميارسـون طفالحل املشكالت، وهل هناك فرق يف القدرة عىل حل املشكالت  بني األ

 الذين ال تتاح لهم فرصة اللعب بتلك األلعاب؟ وهل هناك فرق وأقرانهمألعاب الحاسوب 

 تغري الجنس ؟ يف القدرة عىل حل املشكالت تبعا  مل

طفال وطفله تم اختيـارهم  عشـوائيا مـن روضـتني ) 100(تكونت عينة الدراسة من 

 الدراسـة مـن اختبـار لحـل املشـكالت، أداةوتكونـت .  يف مدينة بغـدادطفالمن رياض األ

واسـتخدمت . أسـابيعألعاب وقـد تـم تطبيـق الربنـامج يف عرشة ) 10(وبرنامج مكون من 

-tومربـع كـاي واالختبـار التـايئ) X2 2( تحليل التبـاين :اآلتية ائيةاإلحصالدراسة الوسائل 

test) (لعينتني مستقلتني ومعامل ارتباط بريسون وتحليل التباين الثاليث تصميم)2 X2 X2 (

واالختبار التايئ لعينة واحدة واختبار تويك للمقارنات الثنائية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج 

 :اآلتية

  أطفـال كانـت درجـات إذعامل التجريبـي يف القـدرة عـىل حـل املشـكالت  هنالك اثر لل-
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 .املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي عالية جدا

 الـذين ميارسـون طفال هناك فرق ذو داللة احصائية يف القدرة عىل حل املشكالت بني األ-

 .ألعاب الحاسوب واقرانهم الذين ال ميارسون تلك األلعاب

 .فرقا ذا داللة معنوية وفق متغري الجنس مل يكن هناك -

 وجود اثر ذي داللة معنوية للتفاعل بني العامل التجريبي وعامل ظرف تقـديم االختبـار -

 ).قبيل وبعدي ( 

 

 

 1999 دراسة الرومي -87

اثر برنامجي األلعاب الصغرية والقصص الحركية يف بعض القدرات البدنية والحركية 

  الرياضطفالأل

لدراسة التعرف عىل اثر برنـامجي األلعـاب الصـغرية والقصـص الحركيـة استهدفت ا

)  6-5( الرياض يف عمـر طفالووحدة الخربة املتكاملة يف بعض القدرات البدنية والحركية أل

طفال وطفلة وتـم اسـتخدام ) 63(سنوات وحسب متغري الجنس وتكونت عينة البحث من 

وائية ذات املالحظة القبلية والبعدية املحكمة املنهج التجريبي للمجموعات املتكافئة العش

طفـال ) 31(الضبط وتم تقسيم العينـة إىل  ثـالث مجموعـات تجـريبيتني وضـابطة وبواقـع

) القصـص الحركيـة واأللعـاب الصـغرية(وطفلة لكل مجموعة، وتضمن كل برنامج تعليمـي

اسـتغرق لعبـة حركيـة، وقـد ) 60(قصـة حركيـة و) 60(وحدة تعليمية، نفـذت ) 50(عىل 

أسـابيع  وزعـت خـالل الوحـدات التعليميـة بواقـع خمـس وحـدات ) 10(تنفيذ الربنـامج 

دقيقة، وتوصلت الدراسـة ) 30( الواحد، وكان زمن الوحدة الواحدة األسبوعتعليمية خالل 

 .واإلناث الربنامج حقق تطورا واضحا يف القدرات البدنية والحركية لدى الذكور أنإىل 
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 Sarouphim  1999يمدراسة ساروف  -88

  الروضة يف طفالتقدير املعدالت املختلفة للذكاءات املتعددة أل

 لعب نوعية أنشطة أداء

 طفالاستهدفت الدراسة التعرف عىل تقدير املعدالت املختلفة للذكاءات املتعددة أل

 أطفـالطفـال مـن ) 24(لعب نوعية، وتكونت عينـة الدراسـة مـن  أنشطة أداءالروضة يف 

 يف أطفـال) 8( يف سن الثالثة وأطفال) 8(موزعني عىل ثالث مراحل عمرية وبواقع الروضة 

 يف ـسـن الخامـسـة، وـتـم تقـسـيم العيـنـة إىل مجـمـوعتني مكوـنـة أطـفـال) 8(ـسـن الرابـعـة و

 أداءطفال من غري املبتكرين واعتمد عىل قامئـة تقـدير ) 12(طفال من املبتكرين و) 12(من

 النوعية، بحيـث يكـون التقـدير عـىل تحديـد األنشطة  يف كل نشاط عىل حدة منطفالاأل

ـتوى  ـديراألداءمـس ـل التـق ـث ميـث ـة  ( بحـي ـة، والغالـب ـة املحتمـل ـة، واملوهـب ـة املجهوـل املوهـب

 :اآليت، وذلك عىل النحو أركانيف شكل  أنشطة  الذكاءات إىلأنواع، وتم تفعيل )واملؤكدة

 اللـعـب مـثـل مـنـاذج  وأنـشـطة أدواتوتعتـمـد تـقـديم ـعـدد ـمـن ،  اللغوـيـةاألنـشـطة

 . وبعض الدمىاألثاثالحيوانات الصغرية واأللعاب املتحركة وقطع من 

 الهندسـية األشـكال، حيـث يحصـل كـل طفـل عـىل مجموعـة مـن  الرياضيةاألنشطة 

 وثالثـة مسـتطيالت األحجام وثالثة مربعات مختلفة األحجاممثلثات مختلفة ) 3(متثل

 . أخرى هندسية وأشكال األحجاممختلفة 

 بنـاء طفـال الرياضـية، حيـث يطلـب مـن األاألنشطةوتعتمد عىل ،  املنطقيةألنشطةا 

 الهندسية من القطع التي تقدم لهم، ويالحظ كفاءة الطفـل يف عـدد األشكالوتكوين 

 . البناءوأشكالالقطع 

 تتكون من عدد من الكروت األنشطة، والخامات املستخدمة يف هذه  املكانيةاألنشطة 

 مختلفة وتصميامت مختلفة ويقوم الطفل ببناء وتكوين عـدد وأحجام بأشكالامللونة 

 . مثل الجبال، والحيوانات من اختيار الطفل نفسهاألشياءمن 
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 ويتضمن تقدير هذا الجانب من خـالل معرفـة قـدرة الطفـل عـىل  الحركيةاألنشطة ،

 ةاألنشـط الحس والحركـة وذلـك مـن خـالل أعضاء الجسمي بني والتآزر الحريك األداء

 . األخرى األنشطة إىل عدد من إضافةالسابقة، 

 وهي تشمل أوجه تقدير الذكاء والسلوك والتفاعالت بني  الشخصية واالجتامعيةاألنشطة ،

 األنشـطة أداء يف مجموعـات اللعـب يف سـبيل طفـال األإرشاك وذلك مـن خـالل طفالاأل

عليـة ترجمـة الـذكاءات الرياضية واللغوية واملكانية والحركيـة، وتوصـلت الدراسـة إىل فا

 إىل اكتشـاف باإلضـافةلعـب  ميكـن تقـديرها ومالحظتهـا بفاعليـة،  أنشطة املتعددة إىل

 .املواهب واملناطق االبتكارية يف كل نشاط عىل حده

 

 

 2000   الضبع  -89

  االبتكارياألداءدور اللعب يف تنمية 

 األداءيف تنميـة استهدفت الدراسة التعـرف عـىل دور اللعـب املوجـه وغـري املوجـه 

باستخدام اللعب الخيايل الذي غالبا ما يسمى لعب الطفـل .  الرياضأطفالاالبتكاري لدى 

االبتكاري وألعاب الفك والرتكيب والهدم والبنـاء واملكعبـات والحلقـات والـعيص املختلفـة 

 املثبت عليهـا مسـامري وخيـوط وأوضـحت الدراسـة إىل جانـب  واأللواح واألشكال األحجام

 يف انطـالق النشـاط وأثرهـا والفـرش والصلصـال واأللوان والخرز واألقالم األوراقك دور ذل

 املختلفـة مـن األشـكال من الرسـم الحـر مـن واقـع الخيـال وعمـل طفالالتعبريي لدى األ

وتذوق الجامل من الشكل واللون مام يزيد من ابتكاريـة ) القص واللصق ( امللونة األوراق

 .       إىل أثر القصص الخيالية يف تنمية الخيال والذوقالطفل، وأشارت الدراسة
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 Rost& Brugn   2000 دراسة روست وبرجن  -90

 طفال من اللعب يف خفض االكتئاب لدى األأنواعفاعلية استخدام 

للـعـب يف خـفـض  ـمـن اأـنـواعفاعلـيـة اـسـتخدام اـسـتهدفت الدراـسـة التـعـرف  ـعـىل 

) 6-3(ما بني أعامرهم طفال ترتاوح) 21(، وتكونت عينة الدراسة من طفالاالكتئاب لدى األ

  لكـل مجموعـة وقـدم للمجموعـةأطفـال) 7(سنوات قسموا إىل ثالث مجموعات وبواقـع

الجامعي بينام قدم اللعب  اللعب الحر الفردي وقدم للمجموعة الثانية اللعب الحراألوىل 

 لصـالح إحصائيةمجموعة الثالثة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة الدرامي لل

 .املجموعة التي قدم لها اللعب الحر الفردي

 

 2000  دراسة صوالحة -91

  الروضةأطفال يف معالجة االضطرابات النفسية لدى عينة من األدواراستخدام لعب 

 مواجهـة مشـكالت الخجـل  يفاألدواراستهدفت الدراسة التعرف عىل فاعليـة لعـب 

 ممن يعـانون أطفال الروضة وتكونت عينة الدراسة من ثالثة أطفالوالشتم والتلعثم لدى 

ـمـن ـهـذه املـشـكالت، واـسـتخدمت يف الدراـسـة منهجـيـة دراـسـة الحاـلـة لتحدـيـد الـسـلوك 

 مـن األول يف تخلـيص الطفـل أكـرث اظهر فاعليـة األدوارومعالجته وبينت النتائج ان لعب 

لخجل والطفل الثاين من مامرسة شتم زمالئه والطفل الثالـث مـن حالـة التلعـثم يف حالة ا

 .كالمه

 

 Choi  2000راسة جاود -92

  املصابني بالتوحد ورشكائهم يف اللعبطفالاأل

اللعـب يف تنميـة التواصـل لـدى  أنشـطة تـأثري استهدفت الدراسة التعـرف عـىل

ادي يشارك الطفل التوحيدي يف مجموعة  التوحيدين، وذلك عن طريق طفل عطفالاأل

ـن ـة ـم ـة الدراـس ـت عيـن ـم وتكوـن ـات املعـل ـىل توجيـه ـتامدا ـع ـك اـع ـاب وذـل  ) 5(األلـع

  العـاديني طفـالسنوات، وتكونت عينة األ) 6-4(بني أعامرهم  توحيدين تراوحتأطفال
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سـنوات، وتوصـلت الدراسـة إىل التـاثري ) 7-4(بـني أعامرهـم طفال عاديا تراوحـت) 11(من

 بعد تطبيق طفال التوحيدين، حيث أظهر األطفالايب للعب يف تنمية التواصل لدى األااليج

 .الربنامج زيادة يف التواصل مع رشكائهم يف اللعب وتحسن التواصل البرصي لديهم

 

 2001 دراسة حسن  -93

 اثر برنامج اللعب التمثييل يف العمليات االدراكية لطفل الروضة

اثـر برنـامج اللعـب التمثـييل يف العمليـات االدراكيـة  ف عـىلاستهدفت الدراسة التعر

لطفل الروضة ولغـرض تحقيـق هـدف البحـث وفرضـياته فـان الباحثـة اسـتخدمت املـنهج 

التجريبي الخاص باملجموعتني التجريبية والضابطة، وتم استخدام مقياس العمليات االدراكية 

سـائل والصـلب وتكونـت عينـة الخاص لقياس عمليات التصـنيف والحفـظ للعـدد والكـم ال

تجـريبيتني (طفال وطفلة قسموا عشـوائيا إىل ثـالث مجموعـات عشـوائيا  ) 45(الدراسة من 

لربنـامج اللعـب التمثـييل وتعرضـت املجموعـة الثانيـة  األوىل ، وتعرضت املجموعة)وضابطة

  حصـائياإ املجموعة الضابطة بقيت بدون تدريب، ولتحليـل النتـائج  وأمالربنامج اللعب الحر

  ومعادلـة شـيفيه األحادياستخدم معامل ارتباط بريسون واختبار مربع كاي وتحليل التباين 

للمقارنات املتعـددة، وتوصـلت الدراسـة إىل فاعليـة برنـامج اللعـب التمثـييل يف العمليـات 

 . لطفل الروضةاإلدراكية

 

 2001  دراسة بخش -94

 املتنوعة عىل تنمية املهارات طةاألنشفاعلية برنامج تدريبي مقرتح الداء بعض 

  املعاقني عقليا القابلني للتعلمطفالاالجتامعية لأل

 الدراسة التحقق من مدى فاعلية برنامج تدريبي مقرتح الداء بعض استهدفت   

 املعـاقني عقليـا القـابلني طفـال املتنوعـة عـىل تنميـة املهـارات االجتامعيـة لألاألنشطة

  املتـعـددة األنـشـطةق برـنـامج مـقـرتح الداء بـعـض لـلـتعلم ـمـن ـخـالل تـصـميم وتطبـيـ
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 أعامرهنطفلة من اللوايت ترتاوح ) 40(نت عينة البحث من ّ، وتكو)اجتامعية،رياضية،فنية(

 العينة إىل مجموعتني تجريبية وضابطة، وتم تطبيـق أفرادسنوات، وتم تقسيم ) 10-6(بني

 دقيقـة عـىل فرتتـني تتخللهـا )20(جلسة جامعية،مـدة كـل منهـا ) 20(الربنامج املقرتح يف 

، أسـبوعياجلسـات ) 4( وبواقـعأسـابيع) 5(فرتات راحة،ولقد استمر تقديم الربنـامج مـدة 

 .أسبوعبحيث يتم تخصيص نشاط لكل 

 املعاقني طفال املختلفة ساهمت يف تقدم األاألنشطة برامج أنوتوصلت الدراسة إىل 

 تلـك الـربامج أسـهمت إذ املجتمـع، عقليا حيث ساعدتهم بطريقة فعالة عىل االنـدماج يف

 . من اضطراباتهم السلوكية وتنمية مهاراتهم الشخصية واالجتامعيةاإلقاللعىل 

 

 2001  دراسة السيد   -95

  أنواع مختلفة من اللعب يف تعديل استخدامفاعلية 

  السلوك لدى طفل الروضةاضطراباتبعض 

أنـواع مختلفـة مـن اللعـب  اسـتخدام الدراسة التحقق من مـدى فاعليـة استهدفت

 يف طفـال السـلوك لـدى عينـة مـن األاضـطراباتيف تعـديل ) الحر، والتعاوين، والتنـافيس (

سنوات ملتحقني يف السنة الثانيـة مـن مرحلـة ) 6-5(مرحلة ما قبل املدرسة، ترتاوح ما بني 

 إىل طفال وطفلة، تـم تقسـيمهم) 30(نت عينة البحث من ّوتكو.  يف القاهرةطفالرياض األ

 إذ وأستخدم الربنامج الخاص باللعب، أطفال) 10(ثالث مجموعات عشوائية، كل مجموعة 

 اللعـب الحـر أمـا باسـتخدام السـلوكية االضـطراباتعـىل تعـديل  األوىل دربت املجموعة

املجموـعـة الثانـيـة فأـسـتخدم اللـعـب التـعـاوين، أـمـا املجموـعـة الثالـثـة فأـسـتخدم اللـعـب 

 ـمـان وتـنـي وتحلـيـل التـبـاين، اختـبـار اـسـتخدام، ـتـم إحـصـائيائج ولتحلـيـل النـتـا. التـنـافيس

وتوصلت الدراسة إىل أن اللعب الحر هو أكرث أنواع اللعب املسـتخدمة فاعليـة يف تعـديل 

 .السلوك من اللعب التنافيس والتعاوين



  الدراسات واألبحاث الخاصة باللعب

 
169 

 

 2001 دراسة الطايئ  -96

  يف حل املسائل الرياضية األدوار لعب أمنوذجاثر استخدام 

 تالميذ الصف الرابع االبتدايئلدى 

 يف حـل املسـائل األدوار لعـب أمنـوذج الدراسة التعرف عـىل اثـر اسـتخدام استهدفت

تلميذا وتلميـذة، ) 40(نت عينة البحث من ّالرياضية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدايئ وتكو

 البعدي تم واستخدمت الباحثة التصميم التجريبي الخاص باملجموعة الضابطة ذات االختبار

 تم اسـتخدام االختبـار التـايئ واملتوسـط إحصائيا، ولتحليل النتائج األدوارتقديم برنامج لعب 

، وتوصلت الدراسة إىل وجـود )20(اري ومعادلة كودر ريتشاردسون الحسايب واالنحراف املعي

ية  بني متوسط درجات التالميذ الذين يدرسون حل املسائل الرياضإحصائيةفروق ذات داللة 

 وبـني متوسـط درجـات التالميـذ الـذين يدرسـون بالطريقـة االعتياديـة األدواربطريقة لعب 

 .ولصالح املجموعة التجريبية

 

 2001 دراسة الربزنجي -97

 الحريك لتالميذ املرحلة - الحيساإلدراكأثر استخدام األلعاب الصغرية يف تطوير قدرات 

 سنوات) 7-6(االبتدائية بعمر 

راسة التعرف عىل أثـر اسـتخدام األلعـاب الصـغرية يف تطـوير قـدرات استهدفت الد

سـنوات وتكونـت عيـنـة ) 7-6( الحـريك لتالميـذ املرحلـة االبتدائيـة بعمـر - الـحيساإلدراك

تلمـيـذا وتلمـيـذة ـمـن ـمـدارس ـخـانقني االبتدائـيـة وـتـم اـعـتامد اـملـنهج ) 60(البـحـث ـمـن 

 ، وتـم تقسـيم العينـة إىل مجمـوعتنيالتجريبي الخاص بـاملجموعتني التجريبيـة والضـابطة

تجريبية وضابطة وتم تقديم برنامج األلعاب الصغرية للمجموعة التجريبية يف حني بقيـت 

 تم اسـتخدام معامـل إحصائيااملجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية ولتحليل النتائج 

 وتوصـلت الدراسـة إىل ارتباط بريسون واالختبار التايئ ومعامل االلتواء واختبار مـان وتنـي،

 بـني املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة إحصـائية وجـود فـروق ذات داللـة اآلتيـةالنتائج 

 .ولصالح املجموعة التجريبية
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 2001 دراسة السيد  -98

) 70-50( العقليةاإلعاقةفاعلية استخدام اللعب يف الكشف عن االضطراب الناجم عن 

 )راسة تشخيصيةد( ) صمم- عقليةإعاقة( اإلعاقةوتعدد 

 العـاديني ولعـب طفـالاستهدفت الدراسة التعرف عـىل الفـروق الكميـة بـني لعـب األ

اإلعاقة  متعددي طفالنسبة الذكاء وكذلك لعب األ) 70-50( املتخلفني عقليا يف املدى طفالاأل

 . املالحظة املنظمةأسلوبوذلك باستخدام )  صمم- عقليةإعاقة(

طفال مقسمني إىل ثالث مجموعات،حيـث تكونـت ) 30(وتكونت عينة الدراسة من 

نـسـبة اـلـذكاء ) 70-50( ـمـن املتخلـفـني عقلـيـا يف اـملـدىأطـفـال) 10(ـمـن  األوىل املجموـعـة

سنة وملتحقني مبدرسة الرتبية الفكريـة بالـدقي، وتكونـت ) 11-7(ما بني أعامرهم وترتاوح

ليـا واملصـابني بالصـمم املتخلفني عق(اإلعاقة من متعددي أطفال) 10(املجموعة الثانية من

 بالطالبيـة بـالهرم، وتكونـت اإلعاقـةنسبة الذكاء وملتحقني مبركز ) 70-50(يف املدى) الكيل

 العاديني امللتحقني بروضة الفـاروق الخاصـة طفال من األأطفال) 10(املجموعة الثالثة من 

 :ي وهاألدواتوتم استخدام عدد من .سنوات) 6-5(ما بني أعامرهم بالهرم وترتاوح

  لقياس الذكاء، وهـو االختبـار الـذي تسـتخدمه مدرسـة لألشكالاختبار لوحة جودارد 

 .العقيل  يف قياس نسبة الذكاء والعمراإلعاقةالرتبية الفكرية ومركز متعددي 

 بينيه لقياس الذكاء الصورة الرابعـة، وقـد اسـتخدمه الباحـث كمعيـار -اختبار ستانفورد 

  ونسبة الذكاء من درجة العمر العقيلللتأكدثان 

  غرفة اللعب وتخصيص مسـاحة بإعداد اللعب، حيث قام الباحث أدواتمجموعة 

 اللـعـب األلـعـاب أدواتمكانيـة واـحـدة بالنـسـبة للمجموـعـات اـلـثالث، وتـضـمنت 

 املنـزيل واألثـاث واأللـوان واألحجـام األشـكالعدد كبري من الدمى املختلفـة :اآلتية

   الزيـنـة واالكسـسـواراتوأدوات املـطـبخ اتوأدوغرـفـة الـنـوم والطـعـام والـصـالون (
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طبيـب ونجـار ( مهـن مختلفـة وأدوات)  الـخ....مشط، وفرشاة، ومراة وعقـد وحلـق(

ومناذج ) بدلة عروس وعروسة ومالبس رشطي وصياد(وبعض املالبس) وقصاب وخباز 

صغرية لحديقة حيوانات كاملة تضم مختلف الحيوانـات وعلـب بالسـتيك وعـدد مـن 

 أدوات موسـيقية كاملـة وعـدد كبـري مـن وأدوات واألحجـام األشكاللفة الكرات املخت

 . مختلفةوألوان أوراقالفك والرتكيب واملكعبات ومجموعة 

 اآلتيةاللعب، وتوصلت الدراسة إىل النتائج  أنشطة قامئة مالحظة: 

 طفـال يف البنود الفرعية لالستجابات الحركيـة بـني األإحصائيةوجود فروق ذات داللة 

، وقـد متثلـت هـذه الفـروق يف عـدد مـن اإلعاقـة متعـددي طفالخلفني عقليا واألاملت

 والبحـث األشـياءامليش وتناول ( املتخلفني عقليا مثلطفالالخصائص التي متيز لعب األ

 متعـددي طفـالوبينام انحرصت االسـتجابات املميـزة لأل)  والفك والرتكيباألشياءعن 

 والخـبط عـىل األشـياءرقص واالهتـزاز وتجميـع  يف الجري والجلوس والقفز والـاإلعاقة

 ).الرأس

 املختلفة والتنقل بني االدوار تعبريا عـن األدوار العاديني عىل التوحد ومتثل طفالقدرة األ 

 إىل مـا إضافة أو خارجها األرسةاتساع دائرة العالقات االجتامعية والتفاعالت سواء داخل 

 طفـال األوأماتالك السحري املتخيل للموضوع،  العاديني من قدرة عىل االمطفال األأبداه

فقد عكست نتائجهم قدرا ضيئال من العمليات العقليـة العليـا ) 70-50(املتخلفني عقليا

 الـذي انعكـس بـدوره عـىل لعبـه الدوار محـددة يف األمركالتخيل والتمثل واالستحضار،

 .نطاق الحيز املكاين الذي ينتقلون فيه

 املتخلفـني عقليـا طفـالم خصـائص مميـزة لكـل مـن األ تقييم وتشخيص ورسإمكانية 

 . باستخدام اللعباإلعاقة متعددي طفالواأل

  طفـاليف اللعـب بالنسـبة لأل) الحركية واالجتامعيـة واالنفعاليـة(االستجابات املختلفة 

 . تتسم بشكل عام وتشابه كبرياإلعاقةاملتخلفني عقليا ومتعددي 
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 2003 دراسة الخفاف  -99

  القصة واللعب التمثييل يف تنمية االعتامد عىل النفس لويبأساثر 

 لدى طفل الروضة

 القـصـة واللـعـب التمـثـييل يف تنمـيـة أـسـلويب اـسـتهدفت الدراـسـة التـعـرف ـعـىل اـثـر

 عـىل الفرضـيات الصـفرية التـي اإلجابةاالعتامد عىل النفس لدى طفل الروضة ومن خالل 

 .وضعتها الباحثة

طفـال وطفلـة مـن روضـة االريـج يف مدينـة بغـداد ) 45(تكونت عينة الدراسة من 

 إذواستخدمت الباحثة التصميم التجريبي الخاص باملجموعة الضابطة العشوائية االختيـار 

عىل  األوىل ، فقد دربت املجموعة)تجريبتني وضابطة (قسمت العينة إىل ثالث مجموعات 

 اللعـب أسلوبة الثانية عىل ، ودربت املجموع)باستخدام الدمى القفازية ( القصة أسلوب

 املجموعة الضابطة أما، ) لعب الدور الصفي أمنوذجباستخدام طريقة شافتلز يف (التمثييل 

 بواقع جلستني يف كل اسبوع أسابيع)10(فقد بقيت بدون تدريب، واستمر تقديم الربنامج 

 تحليـل ، استخدم اختبـار ولكوكسـن، سـمري نـوف،إحصائياولتحليل النتائج . لكل مجموعة

لعينتني مستقلتني ومعامل ارتبـاط  بريسـون، وتوصـلت  t- testالتباين ومربع كاي واختبار 

والثانيـة زيـادة  األوىل لقـد حققـت املجمـوعتني  التجـريبيتني: اآلتيـةالدراسـة إىل النتـائج 

ملحوظة يف درجات االعتامد عىل النفس يف االختبـار البعـدي عنـد مقارنتهـا بالـدرجات يف 

 ).0،05( عند مستوى داللة إحصائياار القبيل، وكان الفرق دال االختب

 

                2004 دراسة الطعان  -100

 أثر ثالثة أمناط من اللعب يف النمو االجتامعي واالنفعايل لدى طفل الروضة

استهدفت الدراسـة التعـرف عـىل أثـر اللعـب الحـر والتنـافيس والتعـاوين يف النمـو 

 نفعايل لدى طفـل الروضـة ولتحقيـق هـذا الهـدف وضـعت الباحثـة عـددا االجتامعي واال
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ـة الدراـسـة ـمـن  ـالث ) 30(ـمـن الفرـضـيات، وتكوـنـت عيـن ـة ـمـوزعني ـعـىل ـث طـفـال وطفـل

، واعتمـدت الباحثـة التصـميم التجريبـي أطفال) 10(مجموعات، كل مجموعة مكونة من 

 واعـدت الباحثـة أداة الخاص باملجموعة الواحدة لكل مجموعة مـن املجموعـات الثالثـة 

 تـم اسـتخدام االختبـار التـايئ إحصـائيالقياس النمو االجتامعي واالنفعايل ولتحليل النتائج 

لعينتني مستقلتني وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه للمقارنات املتعددة بني األوساط 

 يف درجات صائيةإح هناك فروق ذات داللة :اآلتيةالحسابية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج 

ولصـالح ) الحـر والتنـافيس والتعـاوين(النمو االجتامعي واالنفعايل بني املجموعـات الـثالث 

 .اللعب الحر

 

    2005 دراسة صادق والخمييس  -101

  املصابني بالتوحدطفالاللعب الجامعية يف تنمية التواصل لدى األ أنشطة دور

للعب الجامعية يف تنمية التواصل لدى ا أنشطة دور استهدفت الدراسة التعرف عىل

 مصابني بالتوحد البسـيط أطفال) 3( املصابني بالتوحد، وتكونت عينة الدراسة من طفالاأل

اعتامدا عىل تشخيص الجهات املختصة  يف مدرسة ذات الصواري مبدينة جدة التـي تطبـق 

اـسـتخدام ـسـنة وـتـم ) 11-9(ـبـني  أعامرـهـم  التوحـيـدين،وتراوحتطـفـالبرـنـامج دـمـج األ

فـقـرة ومقـيـاس ) 43( ومقـيـاس التواـصـل اللفـظـي املتـكـون ـمـن األولـيـةاـسـتامرة البياـنـات 

فقرة وتم اسـتخدام برنـامج اللعـب الجامعـي مـع ) 40(التواصل غري اللفظي املتكون من 

) 8(واستمر تقديم الربنـامج ملـدة ) النمذجة والتدعيم ولعب الدور والحث(االسرتاتيجيات 

 استخدم اختبار ولكوكسن إحصائيا ولتحليل النتائج األسبوعجلسات يف ) 3(أسابيع وبواقع 

 : إىلللعينات الصغرية، وتوصلت الدراسة 

 . التوجد فروق دالة يف االختبار القبيل والبعدي الختبار التواصل-

 يف االختبار القـبيل والبعـدي الختبـار التواصـل الغـري اللفظـي إحصائيا توجد فروق دالة -

 .تطبيق البعديولصالح ال
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         2008 دراسة العامري  -102

  الرياضأطفال التمثييل  عىل قدرات التفكري االبتكاري لدى أثر اللعب

 التمثييل  عىل قدرات التفكـري االبتكـاري أثر اللعب استهدفت الدراسة التعرف عىل

وتكونـت  الرياض ولتحقيق هذا الهدف وضعت الباحثة عددا مـن الفرضـيات، أطفاللدى 

طفـال وطفلـة ) 15(طفال وطفلة موزعني عىل مجمـوعتني وبواقـع ) 30(عينة الدراسة من 

لكل مجموعة واسـتخدمت الباحثـة التصـميم التجريبـي الخـاص بـاملجموعتني التجريبيـة 

 املجموعة الضابطة أما اللعب التمثييل، أسلوبوالضابطة ودربت املجموعة التجربيبة عىل 

جلسـات يف ) 5( بواقـع أسـابيع) 4( واسـتمر تقـديم الربنـامج فقد بقيـت بـدون تـدريب،

التـايئ لعينتـني   اسـتخدم االختبـارإحصـائياولتحليل النتائج .  للمجموعة التجريبيةاألسبوع

لقد حققت املجموعة  التجريبيـة : اآلتية وتوصلت الدراسة إىل النتائج ،t- test  مستقلتني 

 عنـد مسـتوى إحصائياالبتكاري، وكان الفرق دال زيادة ملحوظة يف جميع قدرات التفكري ا

 ).0،05(داللة 

 

     2009 دراسة الخفاف ودرويش   -103

 أثر اللعب التنافيس يف تنمية الثقة بالنفس لدى طفل الروضة

التعرف عىل أثر اللعب التنافيس يف تنمية الثقـة بـالنفس لـدى استهدفت الدراسة 

ضعت الباحثة عددا من الفرضيات، وتكونت العينة  ولتحقيق هذا الهدف وطفل الروضة

طفال وطفلة وتـم توزيـع العينـة عشـوائيا  إىل مجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة، ) 20(من 

تـم اختيـار التصـميم التجريبـي الخـاص ذا االختبـار و أطفـال) 10(وبلغت كل مجموعة 

ريبية التـدريب القبيل وألبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة ،إذ تلقت املجموعة التج

  واعـدت الباحثـة أداة لقيـاسعىل الربنامج، أما املجموعة الضابطة بقيت بـدون تـدريب

 وبرنامج متكـون مـن مجموعـة مـن األلعـاب التنـافيس لتنميتـه ولتحليـل الثقة بالنفس

 اختبـار و اختبـار مـان وتنـي للعينـات املتوسـطة الحجـم  تـم اسـتخدامإحصـائياالنتائج 
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 ومعامـل ارتبـاط بريسـون وتوصـلت الدراسـة إىل وجـود ) الرتـب رةإشااختبار (ولكوكسن 

ـة  ـة والـضـابطة ولـصـالح املجموـع ـني املجـمـوعتني التجريبـي ـة إحـصـائية ـب ـروق ذات دالـل ـف

 .التجريبية

 

  2009 دراسة الخفاف -104

 أثر أسلويب املحاكاة والرسوم التوضيحية يف تنمية الوعي البيئي 

 لدى طفل الروضة

 التعرف عىل أثر أسلويب املحاكـاة والرسـوم التوضـيحية يف تنميـة استهدفت الدراسة

اـلـوعي البيـئـي ـلـدى طـفـل الروـضـة، ولتحقـيـق ـهـذا الـهـدف وـضـعت الباحـثـة ـعـددا ـمـن 

 التابعـة طفـال يف الصف التمهيدي يف رياض األطفالالفرضيات، تم تطبيق الدراسة عىل األ

 طفال وطفلة يف) 45( عينة الدراسة وبلغت ملديرية تربية الكرخ الثانية يف محافظة بغداد

 تـم أنروضة األريج وتم استخدم مقيـاس الـوعي البيئـي  املعـد مـن قبـل الباحثـة  بعـد 

 تـم إنبعـد ) املحاكاة والرسوم التوضـيحية( برنامجي إعدادالتحقق من صدقه وثباته وتم 

علـم التحقق من صـدقهام بعرضـهام عـىل مجموعـة مـن الخـرباء واملختصـني يف الرتبيـة و

 تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بريسـون ومعادلـة سـبريمان إحصائياالنفس، ولتحليل النتائج 

 إشارةاختبار (بروان وتحليل التباين لكروسكال واليز واختبار مان وتني واختبار ولكوكسن 

 :اآلتية، وتوصلت الدراسة إىل النتائج )الرتب

يف درجـات الـوعي البيئـي يف زيـادة ملحوظـة  األوىل لقد حققت املجموعـة التجريبيـة -

 إحصـائيا كان الفرق داال إذاألجراء البعدي عند مقارنتها بالدرجات يف االختبار القبيل، 

 ).0‚05(عند مستوى داللة 

لقد حققت املجموعة التجريبية الثانية زيادة ملحوظة يف درجات الوعي البيئـي يف  -

 ـكـان الـفـرق داال إذلـقـبيل، األـجـراء البـعـدي عـنـد مقارنتـهـا باـلـدرجات يف االختـبـار ا

 ).0‚05( عند مستوى داللة إحصائيا
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يف ) والضـابطة األوىل التجريبيـة(  الفرق يف درجات الوعي البيئي بني املجموعتنيإن -

ولصـالح املجموعـة ) 0‚05( عنـد مسـتوى إحصـائيةاالختبار البعدي، كان ذا داللـة 

 . التجريبية األوىل

يف ) التجريبية الثانية والضـابطة( ني املجموعتني الفرق يف درجات الوعي البيئي بإن -

ولصـالح املجموعـة ) 0‚05( عنـد مسـتوى إحصـائيةاالختبار البعدي، كان ذا داللـة 

 .  التجريبية الثانية

يف ) والثانيـة األوىل (ان الفرق يف درجات الوعي البيئي بني املجموعتني التجـريبيتني  -

ولصـالح املجموعـة ) 0‚05(عنـد مسـتوى  إحصـائيةاالختبار البعدي، كان ذا داللـة 

 .األوىلالتجريبية 

 

 

 

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل األلعاب الحركية -

 أدوات األلعاب الحركية -

  أهداف األلعاب الحركية -

  خصائص األلعاب الحركية  -

 فوائد األلعاب الحركية للطفل -

 عليم وتعلم األلعاب الحركية لألطفال طرق ت -

  تطبيقات تربوية -
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 األلعاب الحركية

 

 

 الجسـم فهـي أجهـزةهي تلك األلعاب التي تؤثر بصورة ايجابيـة وفعالـة يف جميـع 

 الداخلـيـة كجـهـاز الـتـنفس واـلـدوران والـقـدرة العـضـلية لألجـهـزةتنـمـي الـقـدرة الوظيفـيـة 

 تتطلب مجهودا حركيا ألنهامل عىل تربية املهارات الحركية والبدنية واعتدال القامة كام تع

ـمـن قـبـل األطـفـال وتعـمـل ـعـىل تنـشـيطهم وتنمـيـة ـتـوازن حرـكـاتهم وتقوـيـة عـضـالتهم 

 .واكتسابهم بعض املهارات الحركية

 أو مامرسـتها ملـدة معينـة قـد تطـول أو أدائهاتتطلب األلعاب الحركية الحركة عند 

 ان الحركة ستتفاوت يف الرسعة والعدد بالنسبة لكل لعبة، تقرص حسب طبيعة اللعبة، كام

 أو تجعلـه يتحـرك يف مكانـه كـأن يـدور آخـروان هذه األلعاب تنقل الطفل من مكان إىل 

، وهـذه رأسـهجسمه وهو يف مكان معني أو يحرك جزءا مـن جسـمه كيديـه أو رجليـه أو 

 األلعـاب أولها العامة ونراها األلعاب تدرب القوى الحركية لدى الطفل عىل القيام بوظائف

 ويرفس برجليه وهو ما زال يف مهده، وكلام ورأسهظهورا عند األطفال، فالطفل يحرك يديه 

 .كرب ومنا ازدادت حركاته انتظاما

 األلعاب لدى طفل الروضة، حيث نراه ال يستقر له أحبوتعد األلعاب الحركية من 

ه ورجليه برسور ثم يجري ويقفـز يف حيويـة قرار يف قاعات الروضة أو ساحاتها فيحرك يدي

 حاجاته إىل الحركة، فضـال عـن طبيعـة النمـو إلشباعويحاول استغالل كل يشء يف محيطه 

الجسمي والحريك يقـوده إىل مامرسـة قـواه الحركيـة ومتـرين عضـالته الكبـرية يف التسـلق 

 .والتزحلق والتوازن والجري

 املدخل إىل األلعاب الحركية
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لرياضـية مـن فوائـد ملموسـة ومعروفـة والواقع أن ما تحققـه األلعـاب الحركيـة وا

تتعلق بتعلم املهارات الحركية واالتزان الحريك والفاعلية الجسمية ال يقـترص عـىل مظـاهر 

 العقيل وعىل الشخصية ككل األداء ينعكس عىل تنشيط وإمناالنمو الجسمي السليم فقط، 

 .يل املدرسيةمتكامل، كام يتضح من نتائج اختبارات الذكاء، ونتائج اختبارات التحص

 األلعاب الحركية يف جميـع جوانـب النمـو لـدى الطفـل أهميةوتشري الدراسات إىل 

التي توصلت إىل وجـود  )  (Baily ودراسة باييل(Abernethy,1936)ومنها دراسة ابرينثى

عالقة ايجابية بني ارتفاع نسبة الذكاء والنمو الجسمي السليم لـدى األطفـال وحتـى نهايـة 

 . عدة متغريات منها التغذية ومامرسة األلعاب الحركيةاملراهقة بسبب

 إىل وـجـود عالـقـة طردـيـة ـبـني اـلـنقص فأـشـارت (Jones,1954)وأـمـا دراـسـة ـجـونز 

الجـسـمي والتحـصـيل اـلـدرايس،، كـلـام قـلـت الفعالـيـات الحركـيـة الجـسـمية كـلـام انخـفـض 

 .التحصيل الدرايس

جموعـات مـن األطفـال  التي اجريت عىل مGardnerولقد أثبتت دراسات جاردنر 

يف عدد من املدارس ورياض األطفال يف انجلرتا، والتي استخدمت اللعـب كأسـاس لطريقـة 

 للعـب أهميـة يف النمـو املعـريف واملهـاري لـديهم ويف كافـة جوانـب أنالتعليم، وتوصلت 

 .شخصياتهم

 أنـه مـن خـالل اللعـب بالـدمى واأللعـاب املعـارصة Perryوتوصلت دراسـة بـريي 

 العلميـة املبـادئكيفية بنائها ونظام العمل بها، منت معارفهم فتعلموا الكثري مـن ومعرفة 

 .كالطفو والكثافة والوزن النوعي

  أن ملامرسـة النشـاط الحـريك تـأثريا ايجابيـا عـىل املجـال  Corbinويوضـح كـوربني

 :اآليتاملعريف للطفل وعىل النحو 

 والـسـالمة واألـمـانـعـب وبالـصـحة املعلوـمـات املرتبـطـة بقواـعـد الل الـتـذكر، ـهـو ـتـذكر -

 .واملهارات واللياقة
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الفهم، فالطفـل يسـتوعب حقـائق اللعـب ويـفرس معنـى اللياقـة ويـزداد منـوه للتنبـؤ  -

 .مبجريات اللعب

التطبيق، فالطفل يستخدم ما تعلمه من مهارات وامناط حركية يف مواقف اللعـب، كـام  -

 .يطبق يف نشاطه قواعد اللعب

 العالقـات بـني املهـارات وإيجـادزداد قدرتـه عـىل تحديـد وتصـنيف التحليل، فان الطفل ت -

 الحركات والعضالت املشرتكة يف تأدية النشـاط، ومـن ثـم تتحقـق لـه القـدرة عـىل وأمناط

 .التمييز بني الحقائق ومدى ارتباطها بالنشاط وتحليل النشاط إىل مكوناته الجزئية

 مع بعضها لتكـوين مـا هـو جديـد، ءاألجزاالرتكيب، فان الطفل تزداد قدرته عىل وضع  -

 . الحركية وطرق اللعب املناسبة لهواألمناطومن ثم يقوم بتصنيف أوجه النشاط 

التقويم، يستطيع الطفل الحكم عىل مستوى مهاراته ولياقته وأدائه وكذلك الحكم عـىل  -

يف  عىل الجانب املعـرتأثريقيمة النشاط من خالل مشاركته يف النشاط الحريك ملا له من 

 .لنموه

  ويشري كـوربني إىل أن النشـاط الحـريك للطفـل ينمـي مهـارات االتصـال والسـلوك 

 االجتامعـي وكـذلك ينمـي العالقـات بـني األطفـال واإلدراكاالجتامعي والقيادة والتعـاون 

 .بعضهم ببعض ويحقق الثبات االنفعايل

نـي الحيـاة   فرتى ان النشـاط الحـريك للطفـل يعEvelyn Schurrوأما ايفيلني شيور

 واالتصـال واألمـانواستكشاف الذات والبيئة املادية واالجتامعية املحيطة بالطفل والحرية 

والرسور واـملـرح والقـبـول االجتامـعـي ـكـام ان النـشـاط الـحـريك يـسـاهم يف تنمـيـة الطـفـل 

، مـام يـؤدي األخالقيـةاجتامعيا من خالل اكتسابه للعديد من املهارات االجتامعية والقيم 

 .اعله وتكيفه وتعاونه وانتامئه اجتامعياإىل تف

 إذ الطفل يحقق منوه من خالل اللعب والنشاط الحريك،أن   Bucger   ويرى بيوجر

يعد اللعـب رحلـة استكشـاف ومتعـة واستقصـاء لجـوهر شخصـية الطفـل ولنـوع البيئـة 

 .املحيطة به ومصدر للعديد من الخربات التي تساعده عىل النجاح يف حياته
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ملا تقدم نستطيع أن نقول بان األلعاب الحركية هي مصدر كل اتصال يقوم وخالصة 

به الطفل يف بيئته، ألنه كلام زاد نشـاط الطفـل مـن خـالل ألعابـه زادت الفرصـة املتاحـة 

 .لنموه وتعلمه

 

 

 .تنمية العضالت الكبرية -1

 .توفر احتكاكا اجتامعيا بني الطفل وزمالئه -2

 .ب املتعة والتسليةتجل -3

تساهم يف اكتساب بعض القيم االجتامعية كالتعاون واملسـاعدة واملشـاركة واالنتظـار  -4

 .بالدور والصرب

 . تساهم يف النمو اللغوي لدى الطفل -5

 

 

 .يسعى جميع األطفال يف مواقف األلعاب الحركية إىل تحقيق هدف واحد -1

 .الحركية باالعتامد االيجايب املتبادل بني األطفالتتسم مواقف األلعاب  -2

 داخـل أقرانهم جهد لديهم مع أقىصتدفع مواقف األلعاب الحركية األطفال عىل بذل  -3

 .املجموعة

 األلعاب الحركية كثريا من املهارات االجتامعيـة االيجابيـة فـيام أثناءميارس األطفال يف  -4

 .بينهم داخل املجموعة

 األطفال من داخل جامعة األلعاب الحركية بوصـفهم امتـدادا ان كل طفل يدرك باقي -5

 .لذاته ومدعمني ومساندين له

خصائص األلعاب الحركية

أهداف األلعاب الحركية
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 .شعور الطفل باملتعة والسعادة عند مامرسة اللعب -1

  الطفل ثقافياإعداد -2
 الطفل اجتامعيا حيث ميكن عن طريـق اللعـب مامرسـة واكتسـاب الصـفات إعداد -3

 .لتي يتطلبها املجتمعاالجتامعية ا
 .يكتسب صفة االعتامد عىل النفس -4
 . العالقاتوإيجادينمي دافع حب االستطالع ويكسبه القدرة عىل التحليل  -5
ينمي لدى الطفـل السـامت العقليـة الهامـة مثـل التـذكر واالنتبـاه والتفكـري وقـوة  -6

 الخ..... والتصور والذكاءواإلدراكاملالحظة 
 . الحركية املختلفةاكتساب العديد من املهارات -7
 .ينمي القدرة عىل التقويم الذايت -8
 . الداخلية الحيويةواألجهزةينمي عنارص اللياقة البدنية املختلفة  -9

 الداخليـة األجهـزة عـىل تـأثري الطفل القوام الجيد السليم علام ان القوام له إكساب -10
 .الحيوية والصحة العامة عالوة عىل حسن املظهر

  فراغه عندما يكربأوقاتالطفل حسن استغالل األلعاب الحركية تعلم  -11
 .يعلم الطفل النطق وكيفية استخدام الكلامت -12

 

 

 .األراجيح -

 . القفزأماكن -

 .ألعاب التوازن -

  .السيسو -

 . سالمل التسلق -

 الكرات -

أدوات األلعاب الحركية

فوائد األلعاب الحركية للطفل
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 لألطفاللعاب الحركية طرق تعليم وتعلم األ

 والطرق التي تستخدم يف تعليم األطفال األلعاب الحركية األساليبتوجد العديد من 

 :وسوف نقدم عرض موجز لكل منها، وكام ييل

 )مترينات عىل شكل ألعاب( التمرينات التمثيلية -أوال

 ألطفـالل التي ميكن استخدامها عند تعليم املهـارات الحركيـة وهـي تصـلح األساليبهي 

 . وتقليدهابأدائهاحتى سن الثالثة، وتحدد لخيال الطفل صورة من صور الحياة يقوم 

  استخدام التمرينات التمثيليةأسس

التمرينات التمثيلية أبسط أنواع األداء حيث أن الطفل يتخيل أو يرى موقف معـني 

أهمهـا مـا  التي يجب مراعاتها عنـد اسـتخدامها، ومـن األسسويقلده، وهناك العديد من 

 :ييل

 . تكون الحركات يف  مستوى قدرات الطفلأن -1

 .يفضل استخدام املواقف التي يعرفها الطفل ويف حدود معلوماته -2

 .االيقاع أو األداء أثناءيفضل استخدام املوسيقى  -3

 سهلة والجمل بسيطة ومناسبة للمرحلة العمرية التي مير بهـا األلفاظ تكون أن -4

 .الطفل

 ت التمثيليةطريقة تنفيذ التمرينا

 . عىل التالميذأدائهيعرض املعلم املوقف املطلوب تقليده أو  -1

 ).الحصان(يقوم املعلم بعمل النموذج الجري  -2

 .  يطلب املعلم من األطفال أو الطفل العمل معه ملرة واحدة -3

 .األخطاء  تصحيح  -4

 . من تصحيح الخطأللتأكد أخرىيؤدي األطفال مرة  -5

 .األداء من صحة العمل باستمرار بعد االطمئنان -6

أدوات األلعاب الحركية
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  القصة الحركية-ثانيا

هي تعبري بالحركة لقصة ما تشتمل عىل معان تساعد عىل زيادة معلومات األطفـال 

 الخربة مبا تحتويه من مواقف يف نفس الوقت تكسب األطفال اللياقة إكسابهموتعمل عىل 

 .البدنية والقوام الجيد من خالل ترجمة هذه املعاين بالحركة املناسبة

 واع القصص الحركيةأن

 : للقصة الحركية، هامرئيسنيهناك نوعني 

 يساعد الطفل يف التعبري اإليقاع وهذا اإليقاع، يسودها قصة حركية موسيقية غنائية -1

 .عن الحركات التي تحتويها القصة

 هذا النـوع مـن إن، وهي مناسبة للطفل بعد سن الرابعة حيث قصة حركية متثيلية -2

 . خيال الطفل وميله الشديد لتقليد كل ما يحيط بهالقصص يعتمد كثريا عىل

  القصة الحركيةأسس

 التي يجب مراعاتها عند استخدام القصـة الحركيـة، ومـن األسسوهناك العديد من 

 :أهمها ما ييل

 تحتوي عىل معلومات جديدة تحمل بني طياتها الخربة للطفل، وان تكون هـذه أن -1

 . الطفل واهتامماتهاملعلومات يف شكل بسيط يتامىش ومدركات

 . تتضمن القصة الحركية عىل استعراضات حركية  مصاحبة للموسيقىأنيفضل  -2

 .يقوم املعلم برتجمة القصة إىل حركات -3

 .يفضل ان تالئم القصة لبيئة الطفل -4

حركـات ذاتيـة وال يفـرض عليـه ان ترتك الحرية للطفل يف ترجمـة مـا يسـمعه إىل  -5

بـل يجـب أن تعطـى الفرصـة للطفـل يك . التعبري عن حركة معينة بطريقـة معينـة

 .عن ذاته يتخيل ويتصور ويفكر وينتج حركات تعرب

 . واضحة مناسبة ملرحلة منو الطفلوألفاظان تحىك بلغة سهلة  -6

 طريقة تنفيذ القصة الحركية
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 األلـفـاظـقـط دون الحرـكـة ـمـع مراـعـاة تـحـيك املعلـمـة القـصـة اـجـامال ـبـالكلامت ف -1

 .املناسبة لسن الطفل

يعاد رسد القصة مع متثيل املواقـف بالحركـات بواسـطة أحـد الوالـدين أو املعلمـة  -2

 .دون أن يعمل الطفل

 يصـاحب الطفـل تقليـد أن مـع التمثيـل بالحركـة عـىل أخـرىيتم رسد القصة مرة  -3

 . أو املعلماألبالحركات التي يؤديها 

 .لرسد بالكلامت ان يرتك للطفل ترجمة املواقف إىل حركات يختارها هوميكن بعد ا -4

  األلعاب الصغرية -ثالثا

 يصـاحبها البهجـة والرسور أدائهـابالسـهولة يف  هي ألعاب بسـيطة التنظـيم تتميـز

وتحمل بني طياتها تنافس رشيف يف نفس الوقـت ال تحتـوي عـىل مهـارات حركيـة مركبـة 

ميز باملرونة، وقد متـارس بـأدوات أو مـن غـري أدوات، وميكـن أن والقوانني التي تحكمها تت

 .األرض مساحة من أيمتارس يف 

  األلعاب الصغريةأنواع

 : عديدة لأللعاب الصغرية نذكر منها أنواعتوجد 

 .ألعاب متثيلية غنائية -1

 .ألعاب لياقة بدنية مثل القوة والرسعة واملرونة -2

 .ألعاب خالء مثل املطاردة -3

 . مثل املطاردة يف املاءألعاب مائية -4

 .ألعاب الحواس -5

 طريقة تنفيذ األلعاب الصغرية

 . ارشح اللعبة بالفاظ بسيطة وبلغة تتمىش مع مرحلة منو الطفل-1

 . اطلب من الطفل تنفيذ اللعبة بقواعدها-2

 . يف شكل منافسة لتحديد الفائزاألداء  كرر-3

 . الصحيحاألداءب  يف كل مرة وال يجوز الفوز عىل حسااألداء الحظ -4
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 عـىل ان األصدقاءاتفق مجموعة من (تحيك املعلمة قصة رحلة إىل الريف : املحتوى

يقوموا برحلة إىل الريف الجميل ليك يتمتعوا بالهدوء والهواء النقي واملناظر الجميلة التي 

فاخـذوا السـيارة وتوجهـوا إىل .  وعظمتـهالـلــهق ترس النفس ويجعل اإلنسان يفكر يف خل

القرية وعند وصولهم اسرتاحوا بعض الوقت من عناء السـفر ونزلـوا إىل الحقـول للفسـحة 

واالستمتاع باملناظر الجميلة والهواء النقي والنظر إىل الفالحني وهـم يعملـون يف حقـولهم 

 ).بجد ونشاط

 :الخطوات

 .األرضاألطفال أو الجري يف مساحة متيرسة من  وقوف..............الذهاب لركوب السيارة

وقـوف، الـذراعان أمامـا ملسـك عجلـة القيـادة،والجري يف ..............السيارة بـدأت تتحـرك

املكان مع رفع الركبتني عاليا مع ارساع الخطى بالتـدريج مـع تغيـري االتجـاه ميينـا ويسـارا 

 .وخلفا

وقوف الوثـب مـن ارتفـاع أي ................سرتاحةالهبوط من السيارة بعد الوصول ألخذ اال

 .مقعد

ثنـي الجـذع أمامـا أسـفل لرضب ) الـذراعان عاليـا(وقوف،...............الفالح يرضب بالفاس

 . بالعصااألرض

 . زفري-شهيق..... وقوف.................السري يف الهواء الطلق

ثنـي الجـذع أمامـا ) الـذراعان أمامـا(طوال،الجلوس ................الفالح يروي أرضه بالصنبور

 .أسفل للمس املشطني

تطبيقات تربوية

)رحلة إىل الريف(قصة حركية
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 .السري مع تحريك الذراعني باستمرار) وقوف الذراعان جانبا.... (......الطيور تحلق يف الجو

 .األرضوقوف الجري يف املحل أو يف املساحة متيرسة من .........التجمع لركوب السيارة

وقـوف امليش يف املحـل أو يف مسـاحة متـيرسة مـن .............الوصـول إىل املنـزل والـدخول

 .  األرض

 

 صافرة، رباط لني للعينني: املواد املطلوبة

 يقف مجموعة من األطفال عىل حافـة نصـف دائـرة ويقـف زميـل لهـم :الخطوات

يتجمـع األطفـال ) صـافرة(األمـر من ويل وبإشارةمغطى العينني برباط لني يف مركز الدائرة 

 ثالثـة يعـود وبإشـارةيحـاول احـدهم ملـس كتفـه ) صـافرة (أخـرى وبإشارةخلف زميلهم 

األطفال إىل حافة نصف الدائرة ثم تفك عيني الزميل ويحاول التعـرف عـىل الطفـل الـذي 

 .أخرى مرة األداء مل يتعرف يعاد وإذا تعرف عليه حل محله فإذاملس كتفه 

 

 )2(كرة عدد: املواد املطلوبة

يقف األطفال عىل هيئة صفوف كل صفني متقابلني يتنافسان مع بعضهم : الخطوات

 .بعضا ومع الطفل االول يف كل صف كرة سلة

يف ) 1( يف كـل صـف الكـرة إىل زميلـه رقـم األول من املعلم يقـذف الطفـل بإشارة -

 .هي الصفنيالصف املقابل ويستمر تسليم وتسلم الكرة حتى ينت

 .  نفس العملاألخرىيف الوقت نفسه تؤدي الصفوف  -

 . هي الفائزةأوالاملجموعة التي تنتهي  -

تسليم الكرة

 ملس الزميل
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يف مكان جميل ولكن بجانبه مصنع كبري يجلب عليه ) القط(يعيش بسبس : محتوى اللعبة

 الدخان من كل مكان

 قناع  قط : املواد املطلوبة

  العبني10:عدد االعبني

 :الخطوات

  تقوم الباحثة بعمل دائرة كبرية من األطفال متثل الـدخان وتكـون بـداخلها طفلـة 

 )ترتدي قناع القط(تعرب عن القطة بسبس

 )ميو....ميو....ميو( صوتإصدار مع آخرتقفز القطة بسبس من مكان إىل  -

ائرة عـىل  لتضييق الدألسفل ثم ألعىلتقوم بقية األطفال يف الوقت نفسه بالوثب  -

 . املنطلقة من املصنعاألدخنةللتعبري عن .........القطة بسبس

 استطاعت القطة الخروج  من فإذا األربعتحاول القطة بسبس الهرب بالقفز عىل  -

 . طفلة ثانية محلهاوتأخذالدائرة واستنشاق الهواء النقي تفوز بسبس 

 

 منديل :املواد املطلوبة

  العبني10:الالعبنيد عد

 :الخطوات

 خلـف األصابع أطراف منديال وتجري عىل تأخذما عدا واحدة  يجلس األطفال يف دائرة -

 (فتقول يف ذيله فريدد األطفـال) فات.فات(فريدد األطفال) الثعلب(الدائرة وهي تصيح

 ).سبع لفات

 يابنات يابنات ليش ما تغسلون اهدوميالثعلب  -

الثعلب فات فات

بسبس املسكني
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 لحية بالشطال ال وايردد األطفال  -

 أطـرافويضع املنديل خلف احد األطفال ويسـتمر بـالجري عـىل  يبدأ الثعلب بالجري -

 املنديل وجرت خلف الثعلـب ويجـري الثعلـب أخذت به الطفلة أحست فإذا، األصابع

 مل تشعر الطفلـة باملنـديل خلفهـا وإذامحاوال الوصول للمكان الذي خال بقيام الطفلة، 

 . فانه يخرج من اللعبةإليه  الثعلب دورته وعادوأكمل

 

 ساحة أو ملعب :املواد املطلوبة

  العبني10:عدد الالعبني

 ومجموعـة األزهـار تقسم الباحثة األطفـال إىل مجمـوعتني، مجموعـة تسـمى :الخطوات 

 .تسمى الهواء

 األزهـارا مـع تقف كل مجموعة يف جهة من امللعب وعند بدء اللعب تتفق الباحثة رس -

 أطـراف بامليش عىل األزهار كالقرنفل أو الياسمني، ثم تتقدم األزهارعىل اسم نوع من 

 مع الرتنح والذراعان عاليـا جهتـي اليمـني واليسـار، وعنـدما تقـرتب مجموعـة األصابع

 ليك تختـار مجموعـة الهـواء اسـم الزهـرة األزهار أسامء األزهارالهواء تنادي مجموعة 

 ذكرت مجموعة الهواء اسم الزهـرة تجـري األزهـار عـىل فإذا مع الباحثة، املتفق عليها

أطراف األصابع للخلف، تجري خلفهم مجموعة الهواء بالجري الرسيع، وكل من يلمس 

منهن ينظم للهواء واذا مل يذكرن االسم االول الول مرة ونادوا غريه، وتعاد اللعبة بجعل 

 .االزهار هواء وبالعكس

 

 ساحة أو ملعب، طباشري :املواد املطلوبة

  العبني10: عدد الالعبني

العصافري القافزة

األزهار والهواء
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 األلعاب الحركية

 يف منتصف امللعب وميثـل داخلهـا مبجـرى مـاء األرضترسم الباحثة دائرة عىل : الخطوات 

 امللعب لتمثل العصافري التي تريد ان ترشب املاء أركانويقف كل مجموعة من األطفال يف 

 تقف التلميذة خـارج الـدائرة لتمثـل القطـة التـي تحـاول ان متنـع ليك تروي ظأمها بينام

 العصافري من الرشب

 املجموعات الحجـل عـىل رجـل إحدى تحاول األصابع أطرافتقف العصافري عىل  -

واحدة مع رفرفة الذراعني للوصول داخـل الـدائرة لـلرشب، يف نفـس الوقـت تثـب القطـة 

 وترجـع مجموعـة إليهـاصـافري ينضـم  العإحـدى متكنـت مـن مسـك وإذاخلف العصافري 

 . وهكذاأخرىالعصافري ال بالحجل إىل مكانها لتقدم مجموعة 
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 :محتويات الفصل
  ألعاب املاء-أوال -

  ألعاب الرمل-ثانيا -

 تطبيقات تربوية -
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 ألعاب املاء والرمل

 

 

 مـن حاممـه يف تبـدأ التي ميارسها الطفل والتي األوىل التجارب الحسية إحدى  املاء 

 يف حوض املاء نراه يبدأ بتحريك رجليه ويديه فينـرث املـاء مـن أمهالطفولة، فعندما تضعه 

رضب برجليه ويتمتع بهذه الحركات التي تؤدي إىل ارتفاع املاء وانتشاره وسقوطه حوله وي

فيسمع طرطشته، ويحس باملاء من حوله داىفء شتاءا وبارد صيفا فـيحس مبتعـة ....... عليه

 جلس  يف حوض املاء نـراه فإذاكبرية شاملة، وكلام كرب الطفل بدأ بتجارب جديدة مع املاء 

أو يقطره أو يصبه يف مصفاة لريى كيف ينزل من الثقـوب ويصـبه مـن ينرث املاء من حوله 

 ويرمـي فيـه بعـض املـواد األشـياء ويسكبه عـىل نفسـه وعـىل مـن حولـه مـن آلخروعاء 

 املسـيطر بأنـهخـالل لعبـه   إىل املتعة والرسورباإلضافةويحس الطفل .... واللعبواألدوات

 املاء الينفذ أن منه، كام آخذهد  من الرفاق عىل املاء الن املاء ال يهرب منه وال يستطيع اح

 .  جاذبية ولذةأكرثوهذه القناعة تجعل ألعاب املاء 

األمـور  العلمية املهمـة يف األسئلةوعندما يلعب الطفل يف حوض املاء يكرث من طرح 

 :اآلتية

 ؟األسفل إىل األعىلملاذا ينزل من  -1

  يذهب املاء عند تنظيف املالبس؟أين -2

 فقاعات عند النفخ باملاء؟ملاذا تخرج ال -3

 ألعاب املاء-أوال
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  يف املاء؟األخشابملاذا تطفو  -4

 ملاذا ال يدخل املاء إىل داخل يدنا؟ -5

 ملاذا يتناثر املاء عند الرضب عليه؟ -6

  املختلفة؟األواين املاء مستواه يف يأخذكيف  -7

 ملاذا  تسري الباخرة الورقية أو البالستيكية يف املاء؟ -8

 ملاذا تنزل قطعة الحديد تحت املاء؟ -9

 :هذه املفاهيم يوجه الطفل باأللعاب والنشاطات الخاصة باملاء وكام ييلولرتسيخ 

  غسل الطاولة -أ

 ممتعـا ال األمـر كـان إذا إلـيهم الفرق بني العمل واللعـب فبالنسـبة األوالدال يفهم 

وان كـان . أيضـا املاء ممتع دومـا، يعتـرب العمـل باملـاء تسـلية أنومبا . يكون عمالأنميكن 

 بانتظام يف غسل طاولة املطبخ أو أرض الحامم سوف نالحظ مـدى بـراعتهم   يلعبوناألوالد

املمسحة أو االسفنجة وكيفية مسح املكان بطريقة   تعليمهم كيفية عرصوباإلمكانيف ذلك 

 أيطلب منـه انجـاز مرحلـة التنشـيف، ت أن صعبا ميكنك األمر رأى الولد هذا وإذانظامية 

 .تهاء من الغسلمسح املكان مبنشفة جافة بعد االن

  السباحة -ب

 املـاء يف، ويسعدون جـدا بالسـباحة األولنادرا ما يخىش األطفال املاء يف عامهم 

 قـد ال األول رفض السامح له بالسـباحة يف عامـه إذا لهم الفرصة لكن فيام أتيحت إذا

  الـذين كـانوا يحبـون املـاء كثـريا يفاألوالدفالعديـد مـن . تدوم ثقته الفطرية املبكـرة

وتـتجىل املشـكلة غالبـا يف جعـل الوجـه رطبـا وقـد .  عصبيني منـهاآلنطفولتهم باتوا 

 الولد الخائف عىل وضع إجبارلذا من غري الحكيم .  املشكلةأساسيكون غسل الشعر 

  يعتـاد تـدريجيا عـىل مسـالة الوجـه الرطـب أن األفضـلفمن . وجهه يف ماء الحوض

 مـن خـالل . سـباحة يف مغطـس صـغريىل االسـتحامم والعـوذلك من خـالل تشـجيعه 
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 ينام عىل بطنه  ويعبث برجليـه الطفلسكب  بضعة سنتيمرتات من املاء يف املغطس ودع 

، ميكـن مـن ترطيـب وجهـه وحني يصبح واثقـا .  شاءإذا لوازم السباحة ويستعمل . يف املاء

 :يأيتللوالدين القيام مبا 

 . قليال تحت املاءرأسه إلنزالتشجيع الطفل  -

 . االنتقال تدريجيا إىل حوض السباحة ميكن -

  . مسك الطفل بثبات -

.  الطفل الثقة بالنفس حتى  ينزل عـىل درجـات الحـوض ويعتـاد عـىل الحـوضإعطاء -

 مـن أكـرث الثقـة وان كـان الـبعض يحـب املـاء األوالدبهذه الطريقة يكتسـب معظـم 

 . الباقني

 

  عمل وعاء من الفقاقيع-ـج

 :اآلتية الخطوات إتباعن ولعمل وعاء من الفقاقيع ميك

 .    اسكب سائل الغسيل أو مستحرض الفقاقيع يف وعاء-

ـدة مــن - ـة جـي ـة للحصــول عــىل كمـي    اســتخدم خفاـق

 . الفقاقيع

 .وأبعادها   امنح الطفل منخال لغرف الفقاقيع -

 .    اخفق  املاء مجددا للحصول عىل املزيد من الفقاقيع-

اء ودع  الطفل يبحث    اسقط  بعض الحىص يف قعر الوع-

 . عنها

 .  اظهر له كيفية دفع الفقاقيع إىل جانب واحد وجمعها وراء حاجز-

 . بعض الصابون أو الزيتأضيف   -

  .   راقب كيف تختفي الفقاقيع بالكامل-
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  خربات االعتامد عىل النفس يف إعطاء -د

  العناية بالوجه-

صة قبل  الـذهاب إىل النـوم وعنـد يتمثل بغسل الوجه باستمرار باملاء والصابون خا

 .االستيقاظ  وكذلك عند العودة من املدرسة وبعد اللعب

  غسل األيدي-

ُيعد غسل األيـدي باسـتمرار مـن العـادات الصـحية الحميـدة التـي يجـب تعليمهـا  َ ُ
 :للطفل ويكون غسل يدي الطفل يف الحاالت اآلتية

 .قبل الذهاب إىل النوم -

 .بعد النهوض من النوم -

 .وبعد تناول الطعامقبل  -

 ).التواليت(بعد الخروج من الحامم  -

 . عند ملسه ألية مادة ملوثة -

 االستحامم -

ي للطفل، للتخلص مـن املـواد الدهنيـة واألمـالح التـي يفرزهـا ر رضواالستحاممإن 

 يوميا يف فصـل الصـيف  ومـرتني عـىل االستحاممالجلد عن طريق العرق، ويفضل أن يتم  

 املـاء  استعامل املاء والصابون مع االستحامميف فصل الشتاء، ويستعمل يف األقل يف األسبوع 

 منشـفة لتجفيـف املـاء مـن الجسـم  ولتنشـيط استعامل يفضل االستحاممالدايفء ، وبعد 

 .الدورة الدموية

  خربات حول الظواهر الطبيعية إعطاء -هـ

 طريـق القيـام مثل نزول املطر،وتكون الضباب،وجريان النهـر ،وعمليـة التبخـر عـن

 والبد للمعلمة مـن تـوفري عىل سبيل املثال طالء سياج الروضة، مبرشوع يف الروضة يتضمن

 األطفـال يف عمليـة إرشاك عملية الطالء البد مـن أثناءويف    املائية،واألصباغالفرش الكبرية 

  الشـمس الحـارة،أشـعةاختفاء املاء وجفاف الصبغ عندما تسـطع  الطالء فيالحظ األطفال

 إىل املتعة التي يحصلون عليها نتيجة رؤيـة إضافة يتعلم األطفال حقائق جديدة أنوميكن 

 . التي استخدموها يف عملية الطالءواألدواتالسياج 
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  اللعب باملاءأدوات

ب باملاء لتحقق املتعة لـدى  التي ميكن استعاملها  يف اللعاألدواتهناك العديد من 

 :يأيت كام الطفل وهي

 .  فتحة صغريةمن خاللاب لصب املياه إىل الخارج رز مع مإبريق -

 . كوب اللتقاط السائل وغرفه وسكبه دفعة واحدة-

 .  والتيارات الناجمة عنهااألمواج تطفو عىل السطح لدفعها عرب املياه وركوب ة بط-

 .  مركب تطفو أو رمبا تغرق-

 . بونغ النزالها تحت املاء وجعلها تقفز إىل السطح- كرة بينغ -

 . اسفنجة لنقعها يف املياه ومن ثم عرصها-

  .األعىل دوالب مايئ ملراقبته وهو يدور مثل السحر ويصب املاء يف -

 .    يضحكطفل سباح بزنربك لجعل ال-

 . منخل ملشاهدة املاء يختفي-

 .الستيكية مختلفة ببأنواع رشاشات مائية -

 . مضخة ماء-

 .األلوان مختلفة وكرات مثقوبة مختلفة بأحجام كرات بالستيكية خفيفة -

 . املختلفةبأنواعها وعلب وقناين بالستيكية وأواين سطول -

 .األحجام مغارف مختلفة -

 ألعاب املاء
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 أحواض اللعب باملاء
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عد اللعب  بالرمل والرتاب والحىص من األلعاب املفضلة لـدى األطفـال يف اخـتالف ي

 والـدالء األواين وإمـالء األرض نرى جميع األطفال مييلـون إىل حفـر إذ، أعامرهممستويات 

املختلفة بالرتاب، كام نراهم يجعلون الرمـل ميـر مـن خـالل املصـفاة ثـم يصـنعون بعـض 

 أصـبحج الرمل باملاء، وكلام تقـدم األطفـال يف السـن كلـام الفطائر والعجائن من خالل مز

 تنوعا واتقانا، فرنى البعض يقوم ببناء البيوت والقالع واملواىنء الجوية والبحرية أكرثلعبهم 

ولتحقيـق النجـاح يف اللعـب . الخ....واألنهار ويحفرون الخنادق واإلنفاقومحطات القطار 

  :وهي ،أمورتوفر عدة من بالرمل البد 

 رمل ناعم - أ

 .ميتاز الرمل الناعم بحبيبات أصغر وانعم عىل امللمس من الرمل الحاد عنـد اللعـب بـه

الرمل البحري وهو املفضل عـىل غـريه الن ذراتـه ال تعلـق (  كثرية من الرمل منهاأنواعوهناك 

 يك ال ال تسـتعمل إال بعـد بلهـا باملـاء لـاألنواعوان هذه )  والرمل الجبيلاألنهار ورمل باأليدي

 .وتصبح طيعة بني يدي الطفل تؤذي ذراتها عيون األطفال حينام تثار

 . التي تحفظ فيها الرمللألداةغطاء  - ب

 اللعـب وضـامن عـدم أثنـاء وجود الغطاء مهم للمحافظة عىل سالمة الطفـل يف إن

 . وبخاصة القططإليهمجيء الحيوانات 

 املكان  -ـج

 الشمس املبارشة خالل أشعة يكون يف مكان يستقبل أن مكان حوض الرمل يجب إن

 وإذاوميكن وضعه بالقرب من شجرة وارفة الظـالل   الظل،إليه ميتد أنعىل  ساعات النهار،

 .تعذر ذلك ميكن استخدام مظلة واقية

 التي توضع يف داخل الصف فال تحتاج إىل ظل وكام ان حجمها الصـغري األحواض أما

 .آخرن مكان إىل يجعل من املمكن نقلها م

 ألعاب الرمل-ثانيا
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  الرملأدواترفوف أو خزان لحفظ  -د

يعـود   اللعـب بالرمـل بعـد اسـتخدامه،أدوات وجود رفـوف أو خزانـات لحفـظ إن

 . الطفل عىل الرتتيب والنظام واالعتامد عىل النفس

 الوقت -و

 يكون ضمن ألعـاب السـاحة أو داخـل الصـف وان أن وقت اللعب بالرمل يجب إن

يعطـي مـردود   من قبل معلمة الصف حتـى الاإلجبار الحرية وعدم يتخلل اللعب بالرمل

 .عكيس لدى الطفل

 كبرية للعب باملاء والرمل مـن أهمية إعطاء دور رياض األطفال ودور الحضانة يف إن

الزمـة سـواء يف داخـل صـفوفها أو يف خارجهـا، وتهيـىء لهـم ل واملواد ااألدواتخالل توفري 

ميكن استخدامها بسـهولة يف داخـل الصـف أو يف السـاحة   مسلية وأدوات متنوعة أحواضا

 :وكام ييل

  الرمل  يف الساحة أحواض - أ

وبحافات خشبية حتـى   الرمل مبساحات  مختلفة عىل شكل مستطيلأحواضتوجد 

  :وبأحجام ويسهل الجلوس عليها لألطفالال تكون مؤذية 

 . X  1،90   2،5 الطول  -

 ). انجا24( م وبعمقX  2،5   3،4 الطول  -

 . مX  3،4م  4 الطول  -

   الرمل داخل الصفأحواض -ب

 الرمل داخـل الصـف عـىل شـكل منضـدة  مـن مـادة البالسـتيك مـع أحواضتكون 

 :اآليتعجالت لسهولة التحريك وتكون بالقياس 

 ).سم100(أي )  انجا37(الطول -

 ). سم61( أي )  انجا24: (العرض -

 ). سم61(أي )  انجا24: (االرتفاع  -

 ).سم15(أي )  انجات6: (مقالع -
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 الرمـال لتحقـق املتعـة أحـواض التي ميكن استعاملها يف األدواتهناك العديد من   

 :لدى الطفل وهي

 . لنقل الرمل إىل الدلو وترتيبه يف قالبة صغريمغرفة -

 . للعباألصدقاء تحسبا ملجيء إضافية مغرفة -

 .لرتبة الحقيقية ملهام نقل اة كبريمغرفة -

 .مكنسة حدائق صغرية لتمشيط الرمل مجددا يف كومة الرمل وصقل السطح -

 . الطرقاتإلعداد بأسنانشوكة  -

 .دلو عدد اثنان لنقل الرمل وتشييد القصور -

 . النامذجإلعداد القص وأدوات بعض القوالب  -

 .بعض السيارات البالستيكية للعب بها يف الطرقات الرملية -

 .قل الرملة قالبة لننشاح -

 .دوالب ماء لربم الرمل -

 .منخل خشن يضمن مرور الرمل عربه -

 . يف الرملأشكالقطع لرسم  -

 اللعب بالرملأدوات



208 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 

      

                
 

 
 أدوات اللعب بالرمل
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 وأحواضهاألعاب الرمل 
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 فوائد اللعب بالرمل

 تتيح الفرصة مليول األلعاب الرملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية العمل،وهذه الحرية

األطفال واستعدادتهم بالنمو، وتتيح الوقوف عىل كفـاءات األطفـال ولـيك نضـمن النجـاح 

 :اآلتية الخطوات إتباعلهذه الكفاءات البد من 

 .ندع القيادة لخياله -

 .يرشف املعلم عىل األلعاب ويوجهها وجهة صحيحة -

 .واإلبداعيدخل التلميذ يف هذه املرحلة يف دور االبتكار  -

 :اآلتيةويحقق اللعب بالرمل الفوائد 

 .اإلبداعي تعبري الطفل موين -1

 .تنمو القدرات الفكرية للطفل كالتخيل والتصور -2

يندمج مع العامل املادي الطبيعي من خالل قيامه بتجارب مختلفة فهـو يـتفحص  -3

 .املواد ويفكر ويستنتج ويعلل

 .يحصل عىل املتعة  من خالل اللعب -4

 . مع رفاقهواآلراء األفكارالة اجتامعية،يتبادل يوفر اللعب بالرمل ح -5

 .تنمو القدرات اللغوية -6
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 مفهوم واسطة النقل يف املاء

 . أو الورق،سفينة خشبيةحوض ماء، قوارب مصنوعة من الخشب: املواد املطلوبة

واسطة كزوارق والسفن  قصة اإلنسان وكيف استخدم اللألطفالتحيك الباحثة : الخطوات

 .نقل يف املاءلل

 يالحظ األطفال سري بإصبعهاتضع الباحثة قاربا من الورق أو الخشب يف املاء وتدفعه  -

 . القارب يف املاء

يالحظ األطفال ان القارب يتحرك ............تضع الباحثة دمية يف القارب وتحرك القارب -

 . وميكن تسيريه يف أي اتجاه

 .  السفن والقوارب باعتبارها وسائط للنقلأهمية األطفال تناقش الباحثة مع -

 .يلعب األطفال يف املاء باستخدام الزوارق الورقية أو الخشبية أو السفن -

 الطوفان

 ماء زورق،  كبري،إناء  مسامر،: املواد املطلوبة

  أمام األطفال كبري إناءاملاء يف  الباحثة ضع ت:الخطوات

يالحظ األطفال ان الـزورق يطفـو ...........ق وتضعه يف املاء الباحثة زورقا من الورتأخذ -

 .فوق املاء

 .تطلب الباحثة من احد األطفال وضع الزورق يف املاء -

 .يالحظ األطفال ان املسامر يغطس يف املاء.......... الباحثة مسامرا وتضعه يف املاءتأخذ -

 .تطلب الباحثة من احد األطفال وضع املسامر يف املاء  -

   . والغطس الباحثة مع األطفال مفهوم الطوفانتناقش -

تطبيقات تربوية
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 الحياة املائية

لحيوانات ونباتات تعـيش عـىل  وصور. ونباتات تعيش يف املاءألسامكصور : املواد املطلوبة

 .  والنخلةواألسداليابسة كالدجاجة 

 :الخطوات

احثة مع تناقش الب.......... ونباتات وحيوانات تعيش يف املاءألسامكتعرض الباحثة صور  -

األطفال فائدة املـاء للحيوانـات والنباتـات التـي تعـيش يف املـاء والتـي تتـنفس الهـواء 

 .املذاب يف املاء

تنـاقش الباحثـة مـع ....... عـىل اليابسـةنباتات وحيوانات تعـيش لتعرض الباحثة صور  -

اء األطفال فائدة املاء للحيوانات والنباتات التي تعيش عىل اليابسة والتي تتـنفس الهـو

 .الجوي

 . والضفادع يف املاءاألسامكيلعب األطفال يف املاء ويضعوا  -

 مفهوم الذوبان

  مروحة- كأس- سكر- صحن-ة ثلجع قط- ماء:املواد املطلوبة

  :الخطوات

  . فيه ماءا وتضع الباحثة كاسأخذت -

 .تضع الباحثة بعض السكر يف الكاس -

طفال ان السكر يذوب يف املـاء وكـذلك يالحظ األ........... تحرك الباحثة السكر يف املاء- -

 .بالنسبة للملح ايضا

 .تعرض الباحثة قطعة ثلج يف صحن -

 .يالحظ األطفال ذوبان الثلج......... ثلج للمروحةالتعرض قطعة  -

 .تناقش الباحثة مع األطفال مفهوم الذوبان -
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 انسيابية املاء

 .كاس فارغة ماء، فيه  كاس:املواد املطلوبة

 :الخطوات

 . الباحثة كاسني، كاس فيه ماء وكاس فارغ تحمل-

 .يالحظ األطفال انسيابية املاء...... الثاينالكأس إىل األول الكأستسكب املاء من  -

 .يكرر األطفال هذه اللعبة -

 .انسيابية املاء تناقش الباحثة مع األطفال مفهوم -

  للامءاإلسفنجامتصاص 

 .ماء , إسفنج: املواد املطلوبة 

 : الخطوات

 .اإلسفنج الباحثة قطع من ضعر ت-

 اإلسـفنجيالحـظ األطفـال امتصـاص ............اإلسـفنج  تسكب  الباحثة املاء عـىل قطعـة -

 .للامء

 .اإلسفنج يسكب األطفال املاء عىل قطع -

 . املاءاإلسفنج متتص قطع -

 . للامءاإلسفنجامتصاص   تناقش الباحثة مع األطفال مفهوم-

  املاء للنباتاتأهمية

  صور لنباتات: واد املطلوبة امل

 )صورة طفلة تسقي الزرع( تعرض الباحثة: الخطوات

 . تعرض الباحثة صورة نبات يف حالة ذبول-

 . للنبات تناقش الباحثة مع األطفال الفرق بني الصورتني واهمية اعطاء املاء-
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 اختالف درجة الحرارة

 يرتدون مالبس ألشخاصوصورة  يرتدون مالبس شتوية ألشخاصصورة  -: املواد املطلوبة 

 ). مروحة، مدفئة(صور، صيفية

  :الخطوات

 يرتـدون ألشـخاص وأخـرىتعرض الباحثة صـور ألشـخاص يرتـدون مالبـس شـتوية  -

 . صيفية مالبس

 .  تناقش الباحثة مع األطفال الفرق بني الصورتني -

 .تعرض الباحثة صورتني ملدفاة ومروحة -

 . الصورتنيتناقش الباحثة مع األطفال الفرق بني -

 

 



  

:محتويات الفصل
  املدخل إىل األلعاب  التنافسية-
  تطبيقات تربوية-
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 األلعاب التنافسية

 

 

 يشء نفيس أي يتنافس ويرغـب، بأنهمفهوم التنافس إىل   ) 1956ابن منظور، (يشري        

ونفس اليشء بالضم نفاسة فهو نفيس ونافس ورفع وصار مرغوبا فيه كـذلك رجـل نـافس 

نفس اليشء صار نفيسا وهذا أنفس مايل أي أحبه وأكرمه عنـدي، ونفيس والجمع نفاس وأ

 .أي يف ذلك فليرتاغب املرتاغبون) ويف ذلك فليتنافس املتنافسون(ويف قوله تعاىل

 مبـارزة شـعورية ينشـد فيهـا الفـرد أو الجامعـة بأنـهفريى ) (Good,1956 كود وأما       

 بأنـه (Gould,1965 ) مـع كولـدويتفـق.الحصول عىل منافع مقابل فرد أو جامعـة أخـرى

شكل من أشكال التفاعل الداخيل املتضمن الكفاح من أجل الوصول إىل األهـداف الصـعبة 

 غري مبارش، شخيص أو غـري شـخيص ومييـل إىل االبتعـاد عـن اسـتخدام أو وقد يكون مبارش

  .القوة والعنف

فوق عىل الغري ويتضـمن   رصاع يستهدف االنتصار والتبأنهفريى ) 1973راجح، (وأما        

)  (Websters,1978يف حـني يـرى وبسـرت  .  نجاح الغري، أي يتضمن تعارض املصـالحإحباط

ـول  ـدين للوـص ـرون جاـه ـعى اآلـخ ـداف يـس ـىل أـه ـول ـع ـرد للحـص ـعي الـف ـو ـس ـاـه ، إليـه

 الـذين األشـخاصفريى  هو مجاهدة الفرد لالنتصـار عـىل غـريه مـن ) 1988دسوقي، (وأما

 يف أكـرثصار،أي  أنه مجاهدة متبادلـة بـني شخصـني أو جامعتـني أو يسعون هم أيضا لالنت

 .سبيل هدف

ةالتنافسياملدخل إىل األلعاب 
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 هو نشاط يبذل فيـه الالعبـون جهـودا كبـرية Competitive  Playاللعب التنافيسف       

هو نشاط منظم يف ضوء قوانني اللعب، حيـث  يف ضوء قوانني معينة أو لتحقيق هدف ما،

أي يعتـرب التنـافس والحـظ عـاملني  ة وواضـحة،يتفاعل الالعبون لتحقيـق أهـداف محـدد

 . مهمني يف عملية تفاعل الالعبني بعضهم مع بعض وهناك رابح أو خارس

) 5-4( اللعب الذي يلعبه األطفال الصـغار بعمـربأنه)  (Stone,1978ستون   ويرى

األلعـاب التـي  بأنهـافـريى ) 1986الـدريني،  ( وأمـا.سنة وتحدده درجة الـربح والخسـارة

خدمها الفرد لتحقيق أهدفه الفردية وذلك بالعمل املشرتك مـع زمالئـه أثنـاء سـعيهم يست

 .لتحقيق أهدافهم وبذلك تكون العالقة بني الفرد وجامعته عالقة موجبة

 األلعاب التي متـارس فيهـا عمليـات الهجـوم والـدفاع بأنها )1988االلويس،   (ويشري        

 .ية كألعاب األحاجي واملسابقات العلميةوقد تكون هذه األلعاب جسمية أو عقل

الخوالـدة  (وأما.  املباريات املنظمة ذات القواعدبأنها) 1990اللبابيدي وخاليلة،(       وترى

األلعاب التي تتصف بروح املنافسة أو تحدي الخصم يف مواقف  بأنهافريى ) 1996وآخرون،

 اللعب الـذي يقـوم بأنهفريى ) 2004عبد الهادي، (أماو.معينة عىل مستوى الذات أو الغري

 .   عىل التحدي واكتساب املعززات

        ويشكل اللعب التنافيس وسطا تعليميا فاعال يف تشكيل شخصـية األطفـال وإمنـائهم 

اجتامعيا عن طريق إكسابهم االتجاهـات والقـيم والسـلوكيات االجتامعيـة التـي يحتاجهـا 

   .الطفل يف مراحل النمو املختلفة

    ويظهر الشعور باملنافسة يف سن الخامسة أو السادسة أي يف سن االلتحاق باملدرسة،     

فيحاول الطفل أن يكون األفضل يف كل ما يقوم به، وتشـري الدراسـات واألبحـاث يف مجـال 

 يحـدث اللعـب التنـافيس داخـل أن من املمكن أنإىل ) 1986دراسة ميلر،(الطفولة ومنها 

ك القيام باملهارات لـدى بعـض األطفـال الـذين ميارسـون اللعـب اللعب الجامعي ممثال ذل

 . الجامعي
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        ونظرا لخطورة املرحلة العمرية التي يبدأ فيها الطفل امليل إىل اللعب التنافيس فانـه 

 تعطي عنايتها إىل اللعب التنافيس وتعمل عىل تنظيمه أنيتوجب عىل املؤسسات الرتبوية 

ب مع إمناء شخصيته بصورة سوية من ناحيـة ويعـني الطفـل عـىل واإلرشاف عليه مبا يتناس

 . تخليصه من االنحرافات السلوكية التي قد تظهر يف أثناء هذه املرحلة من ناحية ثانية

وتشجع الكثري من املجتمعات وخاصـة العربيـة املنافسـة يف اللعـب بقصـد التفـوق         

ن املنافسة يف اللعب تـؤدي إىل التقليـل خاصة وان نتائج التجارب والدراسات قد أظهرت ا

من تأثر األطفال من مختلـف األعـامر بغـريهم ممـن يقومـون بـنفس العمـل وتـؤدي إىل 

 أكـرثالجودة يف العمل واألداء وذلك الن األطفال حني يعملون أزواجا يجدون أو يجتهدون 

غبـة يف اسـتحواذ مام كانوا يعملون فرادى يف منافسـاتهم، وتعتـرب املشـاركة يف اللعـب والر

 .  مواد اللعب هي إحدى نتائج اللعب االجتامعي

وتعتمد معظم األلعاب التنافسية يف تحقيقها لألهداف عىل عنرص املنافسـة، ويكـون        

ذلك بني فرد وآخر، أو بني مجموعة وأخرى أو بني فرد ومحك أو معيار وهناك يف كل لعبة 

خدام اسرتاتيجيات جديدة لتفـوق فـرد عـىل آخـر فعاليات متنوعة كالقيام بحركات أو است

وذلك إلتقان مهارة ما أو تحقيق أهداف محددة، وعند اختيار اللعبـة الرتبويـة التنافسـية 

 :يجب ان نراعي الجوانب التالية

 سوف تلبي مهـارات بأنهابحيث يقتنع املعلم   متثل اللعبة الواقع إىل حد كبري،أن -1

 .وعمليات يحتاجها الطلبة

أكد املعلم من انه يتقن قواعد اللعبة ويعرف أهـدافها ومفاهيمهـا الرئيسـة  يتأن -2

 .بحيث يستطيع أدارتها بكفاءة عالية يف الصف

 . يراعي املعلم تكلفتهاأن -3

 . تكون مناسبة من حيث التكلفةأن -4

 . تكون تعليامت تنفيذ اللعبة مخترصةأن -5
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خطـوات الجراءات واإلنني بإتباع        وتنفذ األلعاب التنافسية يف ضوء مجموعة من القوا

سلية لتحقيق األهداف املتوخاة من هذه األلعاب، وذلك الن الجودة يف األداء املحددة وامل

أو العمل تزداد عنـدما يوجـد أطفـال آخـرين يراقبـون أو يسـتمتعون بـأداء املجموعـات 

 :املتنافسة، وتكمن أهمية اللعب التنافيس فيام يأيت

 . لدى الالعب يف منافسة الالعب اآلخريعمل عىل تأكيد الثقة -1

 . يساعد الطفل عىل تفريغ االنفعاالت العدوانية يف إطار املنافسة الرشيفة -2

 .يتعلم الطفل من خالله احرتام القوانني والقواعد وكذلك احرتام حقوق غريه -3

 . اآلخرين صفة االعتامد عىل النفس بدال من االعتامد عىل نميةت -4

  أفـرادز األلعـاب التنافسـية هـو قـدرتها عـىل تقليـل االحتكـاك بـني أهم مـا مييـإن       

تعيينها دور محدد وقواعد لسلوك أو نشاط كل : املجموعة الواحدة وذلك لألسباب التالية

فرد يف املجموعة وتحديدها غرضا وهدفا عاما للمجموعة يسعى كـل فـرد فيهـا ويتعـاون 

 يلعـب احـد األفـراد يف أنلة عـىل ذلـك مع زمالئه من اجل تحقيق ذلك الغرض ومن األمث

مجموـعـة ـمـا ليثـبـت فكرـتـه بأـنـه منـقـذ الفرـيـق أو ليـصـفق ـلـه الجمـهـور، وـبـالرغم ـمـن 

 :اإليجابيات التي يحققها اللعب التنافيس إال أن له سلبيات عديدة وهي 

 . تشعره بالفشل والخوفأن خسارة الفرد يف إحدى املنافسات ميكن إن -1

 ترفع من درجة التـوتر الزائـد أنمية أثناء اللعب ميكن الخوف من الهز مشاعر إن -2

 .لدى األطفال

قد تؤدي املنافسة يف الصف إىل وجود مشـاكل لـدى الطفـل تتعلـق بتكيفـه مـع  -3

 .بيئته املدرسية وعدم رغبته يف الذهاب إىل املدرسة

  التنافس بني األطفال يف جامعة اللعب يتطلب تنظيم القواعـد والقـوانني مـنأن       

قبل املعلمني ويتطلـب الكثـري مـن الـتعلم واالسـتعداد ليصـبح ممكنـا ومقبـوال لـدى 

األطفال وتعترب املشاركة وتبادل األدوار والتعاون أساس إحالل الوفاق وتقليل التنـافس 

 الحاد والخصومات التي تنشأ عادة يف نطـاق هـذا النـوع مـن اللعـب وهـذا ال يعنـي 
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 األلعاب التنافسية

 نـنظم التنـافس أن نقـاوم التنـافس ومننعـه بـل ينبغـي أنإننا يف تنظيمنا للعب األطفـال 

ونوجهه ليتخذ شكل التنافس مـع الـذات، ولـذلك البـد مـن التعـرف عـىل قواعـد اللعـب 

 :التنافيس الواجب مراعاتها عند تنفيذه من قبل املعلمني وهي

دراسة اللعبـة التنافسـية بدقـة وإتقـان وذلـك ملعرفـة قوانينهـا وتحديـد أوقـات  -1

 .كيفية تنفيذهااستخدامها و

تهيئه البيئـة التعليميـة املناسـبة إلجـراءات اللعبـة وذلـك بالتأكيـد عـىل األدوات  -2

 .واملواد واألجهزة الرضورية لتنفيذ اللعبة

 أفراد وذلك )10-5(تقسيم األطفال إىل مجموعات قد يرتاوح عددها ما بني  -3

 .اعتامدا عىل عدد األلعاب والتالميذ

 .تهيئة أذهان التالميذ ملوضوع اللعبة -4

ـذ  -5 ـاهدة تنفـي ـم  مـش ـون دور املعـل ـة ويـك ـذ اللعـب ـذ لتنفـي ـة للتالمـي ـة الفرـص إتاـح

 .النشاطات عن كثب ملساعدة التالميذ والتدخل أحيانا اذا تطلب األمر

االنتباه إىل استجابة كل فريق أو فـرد ملنافسـه،أي مراقبـة التغذيـة الراجعـة بـني  -6

امن تحقيق األهـداف بصـورة علميـة دقيقـة وعـدم الوقـوع يف الطرفني بدقة لض

 األخطاء وسوء الفهم 

 .إزالة أي توتر قد يحصل بني الفريقني املتنافسني -7

تشجيع التالميذ عىل توضيح ما تعلموه من اللعبة ثم ربط ذلك بالنشاطات التـي  -8

 .سيامرسونها يف املستقبل
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  لوحة تنشني– أطواق –أعمدة :       املواد املطلوبة 

 : الخطوات

  .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني     -

 .توضع الباحثة اللوحات عىل األعمدة -

 .يقف األطفال يف مواجهة اللوحة -

 .تعطي الباحثة إشارة البدء -

 . يرمي األطفال األطواق -

 .  األطواق أوال هي الفائزةكمل رمياملجموعة التي ت -

 .يشجع األطفال املجموعة الفائزة -

 

 
    طباشري:     املواد املطلوبة 

 :الخطوات

يكـون عـدد ........."ائر عـىل األرض وكأنهـا بيـت للطفـلترسم الباحثة عددا مـن الـدو -

 كـان عـدد األطفـال إذا".........الدوائر مساوي لعدد األطفـال يف املجمـوعتني إال واحـد

 ).9(فيكون عدد الدوائر) 10(

 . ميثل أطفال املجموعتني بأنهم ذاهبون إىل السوق -

أو يصدر أحـد األطفـال ...........تشغل الباحثة آلة التسجيل فيها صوت عاصفة شديدة -

 .  هو هوهو............صوتا ميثل صوت عاصفة شديدة

منزيل

ةـــالرماي

تطبيقات تربوية
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 . يسمع األطفال صوت العاصفة -

 . يذهب كل طفل إىل منزله برسعة -

 .يبقى طفل واحد دون منزل -

 .املجموعة التي ينتظم جميع أفرادها يف املنزل هي الفائزة -

 

 
  قبعة خرضاء :   املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 .يجلس األطفال ضمن مجموعتني مقابل الباحثة -

 .يضع األطفال أيديهم خلف ظهورهم -

 .تضع الباحثة أمام كل مجموعة قبعة خرضاء -

 .تحيك الباحثة قصة األرنب املغرور والتي تتكرر يف القصة كلمة قبعتي الخرضاء -

 . بعة الخرضاءكلام تردد كلمة قبعتي الخرضاء يحاول األطفال ملس الق -

 .أما اذا رددت الباحثة قبعتي الحمراء وحاول احد األطفال ملس القبعة يعترب خارسا -

 
 دراجات هوائية :          املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 .تختار الباحثة ممر الحديقة إلجراء املسابقة -

 .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

 .طفال الدراجاتيركب األ -

املسابقات

قبعتي الخرضاء
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 .تعطي الباحثة إشارة البدء -

 .يتسابق األطفال بالدراجات -

 .املجموعة التي تصل إىل نهاية املمر أوال هي الفائزة -

 .يشجع األطفال املجموعة الفائزة -

 

 
   صورة رجل مجزأة -صورة رجل كاملة : املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 .طفال إىل مجموعتنيتقسم الباحثة األ -

 . أمام األطفال عىل اللوحةتعرض الباحثة صورة رجل -

 .تضع صورة رجل مجزأة أمام كل مجموعة من األطفال عىل املنضدة -

  .تطلب الباحثة من كل مجموعة تجميع الصور -

 .املجموعة التي تجمع الصور أوال هي الفائزة -

 .يشجع األطفال املجموعة الفائزة -

 

 
  حلقات-حبالن بطول مناسب :  املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

 .تعطي حبال يكون مثبت بعمود والطرف اآلخر حر لكل مجموعة -

تأخذ كل مجموعة الحبل الخاص بها ويقوم احد أفراد املجموعة بوضع الحبل داخل  -

 .ها حركة معينة حتى تصل لنهاية الحبلالحلقة التي معه ويبدأ يف تحريك

اللعب بالحلقات

تجميع الصور
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 .يساعد أفراد املجموعة قائدها بإعطائه الحلقات -

 . املجموعة التي تدخل حلقاتها كلها قبل املجموعة األخرى هي الفائزة -

 .يشجع األطفال املجموعة الفائزة -
 

 
 )برتقال( احد أنواع الفاكهة :    املواد املطلوبة 

 : الخطوات

 . تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

يقف أطفال املجموعتني عىل شكل فريقني كل فريق مكون من خمسة أطفال وبقيـة  -

 . األطفال غري املشاركني يشجعوا احد ى املجموعتني

 . تعطي الباحثة برتقالة ألول طفل من كل مجموعة -

 ..........بدوره يناولها إىل الثاين وهكذا    يعطي الطفل األول الربتقالة إىل زميله والذي -

وبـدوره يعيـدها إىل الرابـع حتـى يصـل إىل ............. حتى يصـل إىل الطفـل الخـامس -

 . الطفل األول مرة اخرى

 . تفوز املجموعة  األرسع -

 . يشجع األطفال املجموعة الفائزة -
 

 
  رشيط الصق–يها رسوم أوراق كرتون ف: املواد املطلوبة 

 :الخطوات

–امللعقة (و)  الكريس–املنضدة (تعرض الباحثة رسومات مكملة لبعضها مثل  -

 ).  خبز -سلة خبز(و)  طبق-كوب(و) الشوكة 

الزوج املتكامل

سباق الربتقال
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 .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

 . طفل كلتلصق الرسوم عىل ظهر كل طفل بحيث يكون رسم واحد عىل ظهر -

 . وعة ان يشكل أفرادها أزواجا متكاملةتطلب الباحثة من كل مجم -

 . ظهرهيبحث كل طفل عام يحمله زميله عىل -

 .يعترب أول زوج متكامل هو الفائز -

 

 
 ) ثعلب-ذئب(، اقنعةمنضدة مستديرة  :املواد املطلوبة 

 : الخطوات 

 .تضع الباحثة منضدة مستديرة وسط الصف -

  .دةيقف األطفال حول املنض -

 "اثنني من األطفال"تختار الباحثة   -

 .ويلبس قناع الذئب...........الطفل األول يكون الذئب -

 . ويلبس قناع الثعلب.............الطفل الثاين يكون الثعلب -

 .يقف الثعلب والذئب أمام املنضدة احدهام مقابل اآلخر -

 .يركض الذئب وراء الثعلب -

يعد الذئب ........ بقية األطفال للذئبيصفق ............ميسك الذئب الثعلب -

 . فازالذئب............ فائزا

يعد الثعلب .........  الثعلب يف الوقت الذي تحدده الباحثةئبا مل ميسك الذذا -

 ......... فائزا

 .يشجع األطفال الفائز -

لبالذئب والثع
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 األلعاب التنافسية

 

  أدوات زينة–مالبس متنوعة –صندوق  :املواد املطلوبة

 :لخطوات ا

 .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

 . تطلب الباحثة من كل مجموعة ان ترتدي مالبس الجدة -

 .يبدأ أطفال املجموعتني بارتداء املالبس -

 .املجموعة التي ترتدي املالبس أوال هي الفائزة -

 

 

   حبال :املواد املطلوبة 

 : الخطوات

كل مجموعة متثل عربة وكل عربة .........ألطفال إىل ثالث مجموعاتتقسم الباحثة ا -

 .اثنان ميثالن الحصان والطفل الثالث ميثل سائق العربة.........مكونة من ثالثة أطفال

ميسك الطفالن اللذان ميثالن الحصان الحبال بأيديهام فالطفل األمين ميسك طرف  -

 . الحبل بيده اليرسىالحبل بيده اليمنى والطفل األيرس ميسك بطرف

 .تقف العربات عند خط االنطالق تعطي الباحثة إشارة البدء بالسباق -

 .تنطلق العربات إىل خط النهاية -

 .العربة التي تصل أوال هي الفائزة -

سباق العربات

صندوق مالبس الجدة
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 )أزهار متنوعة(بطاقات فيها صور:          املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 .من صفني متساويني وجها لوجهيقف األطفال ض -

فيكون نفس البطاقة ....... يحمل كل طفل من كل صف بطاقة لزهرة من األزهار -

 .يحملها طفلني من كل صف

 .تنادي بائعة األزهار باسم زهرة ما عن طريق عرضها بالبطاقة -

 .يركض األطفال الذين يحملون نفس الزهرة يف البطاقة إىل بائعة األزهار -

 .ي تصل  أوال هي الفائزةاملجموعة الت

بائعة األزهار



:محتويات الفصل
 املدخل إىل اللعب الدرامي -

 خطوات تنفيذ اللعب الدرامي -

 أهمية اللعب الدرامي يف الرتبية -

 تطبيقات تربوية -
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 الحادي عرشالفصل 

 اللعب الدرامي
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 اللعب الدرامي

 
 

 
 اللعب الدرامي

 

 

       
اللعب سلوك فطري حيوي يف حياة الطفل الصغري، ويعد أنفاس الحياة للطفـل بـل  

واألسـرتخاء والعمـل واألقـدام  عـن طريقـة الطفـل يف التفكـري والتـذكري هو حياته، ويعـرب

العامل الخارجي أنه الحيـاة ذاتهـا، وجانـب مـن جوانـب لعـب الطفـل هـو  ومتثل واإلبداع

 فاـلـدراما (Child Drama) اـلـذي يسـمى دراـمـا الطفـل Acting playاللعـب التمـثـييل

ويف الـدراما أي يف الفعـل ) أنـا أناضـل( التـي تعنـي Draoمستمدة من الكلمـة اليونانيـة 

، ثـم واالنفعاليـةحـاوالت النفسـية والنشاط يكتشف الطفل الحياة  والنفس عن طريق امل

 .عن طريق التدريب  املتكرر وهذا هو اللعب الدرامي

       اللـعـب اـلـدرامي ـهـو نـشـاط ميارـسـه الطـفـل ـخـالل اللـعـب فتظـهـر فـيـه لحـظـات 

سـليد أحـد رواد هـذا النشـاط إىل اللعـب التمثـييل  تشخيص ومواقف عاطفية، ويشـري

، وهـذا يعنـي  أن "ش معنا ولكنه ال يكاد مييـز  أنه اليشء املدهش الذي  يعيإىل"بقوله 

 اللعب التمثييل هو ليس نشاط أخرتعه شـخص مـا ولكنـه السـلوك الحقيقـي لإلنسـان، 

املدخل إىل اللعب الدرامي
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حيث يقوم الطفل بتمثيل الشخصيات ويلعـب الطفـل دور أب أو طبيـب يف حـني تـؤدي 

 .ها  أبنتها الحقيقيةالبنت  دور أم تحمل دميتها عىل أن

 فرتة القصص هي أعظم وابهى فرتة عنـد ابـن الخامسـة أنإىل ) 1956جيزل (        ويشري 

مثلت القصة بعد القراءة، وهو يفضل الحكايات التـي تـدور حـول الحيوانـات  إذا وخاصة

 .التي تترصف ترصف اإلنسان

ب ت اللـعـب التمـثـييل  جلـسـاBurns&Brainerd:1979)(فـقـد ـحـدد بريـنـز وـبـريرند        

 ).   متجر البقالة، وعيادة طبيب، ومطعم (

 بناء منزل وتأثيثـه، والطـبخ،(ب اللعب التمثييل   أشارت إىل مظاهر1979أما الببالوي        

 ).وعمل حفلة شاي، ورعاية األطفال الصغار، والبيع والرشاء 

ن الطفل يلعب دور البيت أو  باأوضحوا فقد (Saltz&et.al,1982)       أما سلتز وآخرون 

 . يف املدرسة أو دائرة الرشطةوكأنهاملدرسة 

 البيـت،(د ثالث مراكز للعـب التمثـييل هـي   فقد حد(Griffing:1983) أما كرافنك       

 ).ومتجر الخرضوات، وعيادة الطبيب 

والبيـع  ،حياة املنزل، وتربية الطفل(ب  إىل مظاهر اللعب التمثييل 1984وتشري بحري        

 ). والرشاء، ووسائط النقل

ألعـاب املنـزل، والبيـع، (ب  فقد حدد مظاهر اللعـب التمثـييل (Murphy )       أما مرييف 

 ).والرشاء

 وعـدم كـون االختيار إن ما يربط اللعب بالتمثيل هو قيام كل منهام عىل مبدأ حرية       

 مـنهام مبهمتـني أساسـيتني هـام املرء مكرها عىل العمل مع اآلخرين، فضـال عـن قيـام كـل

التسلية والتعلم، فالدراما واللعب هام وجهان لعملة واحدة، فأن أساس دراما الطفـل هـو 

اللعب، فالطفل يلعب  عندما ميثل وميثل عندما يلعب، ويف اللعب التمثييل البد من توافر 

 -:صفتني هامتني هام



 

 
233 

 اللعب الدرامي

 مبـا األخرى كل األفكار استبعاد مع  الكامل فيام يقوم به الفرداالندماجهو  -االنهامك .1

 . يف ذلك الرغبة يف وجود متفرجني أو حتى أدراك وجودهم

 هو شكل كامل من األمانة يف تصوير أي دور وهـذا يتحقـق بشـكل واضـح -اإلخالص .2

 .التمثيل  يفاالنهامكعند 

الوسـائل         وعىل املريب أن يغذي هاتني الصفتني عند الطفل ويعمل عىل تطويرهام بشتى 

حيث أنهام عىل درجـة كبـرية مـن األهميـة للفـرد يف مراحـل حياتـه املختلفـة  وتبـدأ هاتـان 

 :الصفتان يف الظهور يف املراحل املبكرة كشكلني من اللعب عند األطفال، وهام

     Projected  play سقاطي اللعب اإل-أ

الدرجـة نفسـها،       وهو دراما يسـتخدم فيهـا الطفـل عقلـه دون أن يسـتخدم جسـمه ب

والطفل أثناء هذا النوع من اللعب مييل نحو الهدوء مع ثبات الجسم، حيث تدب الحيـاة 

يف األشياء التي يلعب بها أكرث مام هي يف الطفل ذاته، واللعب األسقاطي مسـؤول بدرجـة 

 عند الطفل، كام أنـه أكـرث وضـوحا يف املراحـل املبكـرة مـن عمـر االنهامككبرية عن صفة 

 . جسمه كلهالستخدام عندما يكون قد تهيأ الطفل،

           Personal Play  اللعب الشخيص-ب

هو دراما واضحة، فالطفل يستخدم شخصـه وجسـمه ويتميـز هـذا اللعـب بالحركـة        

ففيه يتحرك الطفل  ويأخذ عىل عاتقه مسؤولية القيام بدور ما، وميكن يف اللعب الشخيص 

 مل يـسـتخدم ـصـوته، فأـنـه يـسـتخدم جـسـمه، وإذاجـسـمية، أن يـسـتخدم ـصـوته وحركـتـه ال

ويظهر اللعب الشخيص يف الخامسـة، حيـث متيـل األلعـاب نحـو الواقعيـة  ويبـدأ اللعـب 

التخييل والتظاهري بالتناقص، ويظهر إخالص الطفل يف الدور الذي يؤديه، كلام أستطاع أن 

 . يسيطر عىل جسمه وكلام كان أكرث قدرة عىل اللعب

 منهـا يف االسـتفادةويعد اللعب التمثييل أحد أبـرز النشـاطات الرتبويـة التـي ميكـن        

 مجال تنمية قدرات الطفل وقابلياته، وهو تجربـة مثـرية يكـون دور املعلـم فيهـا األرشاف 
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، اذ ميثل األطفال بصورة تلقائيـة الحيـاة واإلخالص االندماج يصل الطفل إىل  االندماجوعرب

 التي تحيط بهم  ولون دنياهم التي يعيشون فيها، أو املشاهد التي تستهويهم من اليومية

 والتلفـاز وشاشـة السـينام اإلذاعةالقصص أو الطرائق التي تلقى عىل مسامعهم عرب برامج 

 لـدى الطفـل االجتامعيـةواملرسحيات الحية، وهو بهذا يحقق قيمة كربى يف تطوير امليول 

 واملالحظ  واملشـارك يف آن واحـد وألقىص حـد مـن قدراتـه يف ويسمح له أن يكون الفاعل

 يبـدأ إذ الـذي  يحـرزه الطفـل، االجتامعـيمؤسسة مشرتكة  وبذلك يعد مؤرشا إىل التقدم 

 يسـاعد عـىل التفاعـل مـع أقرانـه اجتامعـيباعتبار حاجات اآلخرين، من خالل خلق جـو 

 هـذا الـنمط أن مييـز بينـه وبـني اماستخد باألطفال اآلخرين، والبد للباحث عند واالختالط

 -:لعب الدور من حيث 

 متثيل موقف إنساين أمام بقية الصف يف إلعادة لعب الدور يدعو مجموعة من الطالب - أ

اللعب، فالطفل يكون  حني أن يف اللعب التمثييل اليوجد مستمعون الكل مشرتكون يف

 .ممثال ومتفرجا يف آن واحد

التمثـييل فيكـون يف املراحـل  منائية متقدمـة، أمـا اللعـب مرحلة لعب الدور يتطلب - ب

األوىل من عمر الطفل، فقد أشار بياجيه إىل أن الطفل يف عامه الخـامس يلعـب لعبـا 

 .دراميا

 يف لعب الدور تكـون املواقـف ذات نهايـات مفتوحـة، أمـا يف اللعـب التمثـييل  فـإن -ـج

 .  مدونة واملمثلون يؤدون أدوارهم ببساطةاألدوار

ففيـه يـتمكن   ،       وبذلك يعد اللعب التمثييل الدرامي الخلفيـة العمليـة للعـب الـدور

 ووعيـه االجتامعـي وبوسـعه أيجـاد اإلبداعيـةالطفل من أن يظهر بطرق مختلفة طاقاتـه 

 يعـرتف مبوقـف العـامل أنالرضا يف عالقة لعبه بعامل الراشـدين وهـذه العالقـة تسـمح لـه 

، أبدال املوقف التخييل الذي يشبع رغباته وحاجاته الشخصـية، الخارجي ويف الوقت نفسه

 -:ولضامن نجاح أسلوب اللعب التمثييل البد من توافر املكونات التالية 

يعـرب عنـه يف فعـل محاكـايت أو كـالم  لعب الدور املحاكايت  ويتخذ الطفل دورا إيهاميا و-أ

 . منطوق
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 األشـياء،حيث يـتم أبـدال الحركـات تخدامباسـ مامرسة اللعب اإليهامي ويبدأ الطفل  -ب

 .اللفظية بأشياء حقيقية

 مامرسة اللعب اإليهامي بأفعال ومواقف مبتكرة، حيث يتم أبدال األوصـاف اللفظيـة -جـ

 .بأفعال ومواقف مبتكرة

 .  املثابرة وهنا يتم التواصل يف مرحلة اللعب لفرتة ال تقل عن عرش دقائق-د

 .  بني الالعبني يف اطار مرحلة اللعبالتفاعل،وهنا يتم التفاعل-و

 .  االتصال اللفظي، وهنا التفاعل اللفظي مرتبط مبرحلة اللعب-ز

 عـىل األخريين عىل اللعب الدرامي يف حني تنطبق االثنني األوىل  األربعة       وتنطبق املعايري

ظ فتـاة صـغرية  حـني نالحـإننااللعب الدرامي االجتامعي وطبقا إىل هذه املعايري فانه يتضح 

 أم واين ذاهبـة إنني أحداتلبس مالبسها وتضع سلة التسوق يف يدها وتعلن دون ان تخصص 

للتسوق، فلن نحدد مثل هذا التمثيل بان لعبا دراميا اجتامعيا  بل لعبا دراميا فقط، ويكـون 

نـزل  والثالث فقط حارضان بوضوح وحينام تكون فتاتان جالستان يف زاوية املاألولالعنرصان 

 بقنينة الحليب وحيـنام يكـون بإطعامها تلبس الدمية وتقوم واألخرىاحدهام تكوي املالبس 

 لـدميتي،اذهبي  أريده هذا الثوب،أعطنيمثل " تعليقات"هناك التفاعل الوحيد فيام بينهام 

 وبنـاء عـىل ذلـك فـان إيهـامالخ فليس هناك تفاعل ولـيس ....هناك عيل املرور بهذه العربة

 اللعـب أسـاسالذي هو ) لعب الدور املحاكايت( هو العنرص الوحيد املوجود هوولاألالعنرص 

 الطفلتان تجلسان عىل منصـة أن التخييل لفكرة اللعب أما لو لإلمناءالدرامي لكنه ليس كاف 

 صـوت بيـب  بيـب ودفـع املنصـة لكـنهام يقومـان وإصـدار بإدارتهـاذات عجالت ويقومان 

ن هـذا هـو اوطـىء مسـتوى مـن اللعـب فإ... والخامس فقطاألولباالتصال ويظهر العنرص 

 . الدرامي االجتامعي

    وبذلك متثل األلعاب الدراميـة الحركـة والفعـل والنشـاط، حيـث يتحـرك األطفـال يف 

الغرفة ويتكلمـون مـع بعضـهم بعضـا  وتتطلـب هـذه األلعـاب التخيـل فيسـتخدمون 

ملعلــم، وتشــري كــورين  مــام يقرتحــه ا مخيلــتهم بحيــث يــرون مــن خاللهــا، أكــرث

  إىل أن اللعـب  التمثـييل يتحقـق عنـدما يحصـل األطفـال (Corinne A.ssede)أسيدس
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عىل خربة سواء من مصدرها األسايس أو من خربة بديلة من خالل التخيل أو توحدهم مـع 

نـدمامجهم يف املوقـف يكتشـفون كيـف اشياء املوجودة يف هـذه الخـربة، وباألشخاص  واأل

ذه الخـربة  أو النشـاط، وبـذلك  يحتـل اللعـب التمثـييل  يشعرون؟ وكيف يتحكمـون؟ بهـ

أهمية كبرية يف التعلم سواء أكان الطفل يتخيل دورا من أدوار التمثيـل أم شـاهد  زمـالءه 

 -:ميثلون، فأنه يحمل الفوائد اآلتية

 مكثفـا  وتواصـال شـفهيا مـع األطفـال الـذين يأخـذون األدوار اجتامعيـا يحقق تفـاعال -1

 . بشكل تعاوينويقومون بها 

 . يكون أفكارا متتابعة وأحداث بدال من سلوكيات منعزلة أدعائية-2

 .الشخصيات ومشاعرها  املرونة يف تبني أفكار اآلخرين والتعبري عن أفكار-3

 .  وعاطفية وتطويرهاواجتامعية  يوفر فرصا  ملامرسة مهارات فكرية -4

الخاصـة بالـذات والشخصـيات واألحـداث  يكون غنيا بالفعالية الرمزية، ألن التحـوالت -5

 .موجودة يف الخيال فقط

 .واالجتامعي واالنفعايل يساعد عىل النمو الجسمي والعقيل -6

  يساعد عىل تنمية املعكوسية يف التفكري حيـث يـتعلم الطفـل مـن خـالل متثيلـه ألدوار-7

 .أخرىاآلخرين من حوله وكيف يرى غريه واألشياء من زاوية 

 .    ل ألداء  أدوار الحياة الواقعية يهيأ الطف-8

 . يساعد عىل تحقيق الرغبات بطريقة تعويضية-9

 .                               يساعد عىل تحقيق الذات وتوثيق صلة التالميذ مع بعضهم-10

    وبذلك يتالئم اللعب التمثييل مع نظريات علـم الـنفس الحديثـة، فعنـد لعـب الطفـل 

تحسس ما هو معلوم إىل ما هو مجهول وتكثيف مـا هـو ( لعمليات اآلتية يقوم با لألدوار

محسوس من األشياء املعاشة يف األشياء املتخيلة ومينحه فرصة الشعور بقدرته غـىل تقليـد 

 واالسـتنتاج  االكتشـافاآلخرين  والتعبـري عـن حركـاتهم التـي تسـاعد يف تنميـة عمليـات 

 العـاطفي والهـدوء الـنفيس االتـزاند الطفـل نحـو والتفكري وتطويرها زيادة عىل ذلك يقو

 ). عندما يسقط مشاعره عىل الدور أو األمنوذج الذي يقلدهاالضطراباتوالتغلب عىل 
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عـن فكـرة،   فعالة للتعبرياتصال      أما التمثيليات الخاصة باللعب التمثييل، فهي وسائل 

ات الوجه وأسـلوب الكـالم، أو شعور معني، وهي تعتمد عىل اللغة وحركات الجسم وتعبري

 الـدقيق االنتقـاء النـاجح لأللعـاب والتمثيليـات يعتمـد عـىل االسـتخدامأن )  براون(ويرى

 إىل أنه ليك 1999 الشامل لقيمها الرتبوية عند املامرسة الواقعية، وأشارت الربيعيواالختيار

التمثيليـات يحقق اللعب التمثييل األهداف املتوخاة فالبد مـن تـوافر مواصـفات خاصـة ب

 -:وهي

أن تراعي الخصائص العمرية التي ميـر بهـا الفـرد لتسـهيل توصـيل املعرفـة وتحقيـق  -1

 . األهداف الخاصة بالتمثيلية

 عـن العقـد الثانويـة  التـي تسـبب واالبتعـادأن تدور التمثيلية حول شخصية رئيسة  -2

 . لدى املتعلمنيواالزدواج الخلط

 . ومن قاموسه اللغويأن تراعي األلفاظ املناسبة واملألوفة -3

 . أن تكون مصحوبة باملوسيقى والحركات اإليقاعية عىل أن ال يغاىل فيها -4

 . أن تتضمن عنرص املرح والتسلية عىل أن ال يكون اللعب هو الهدف األسايس -5

 وقت التمثيلية يجب أن ال يستغرق وقتا طويال حتى ال يبعث امللل والسأم يف نفوس  -6

 .املتعلمني

 التمثيليـة مشـوقة مـن البدايـة وترسـخ الخـربات يف ذهـن املـتعلم  أن تكون أحـداث -7

 .وتكون نهاياتها رسيعة

 

 

 -:اآلتيةت ا الخطوإتباع البد من اللعب الدرامي وتنفيذ نشاط إعدادمن اجل 

 )اإلحامءأجراء مترين ( تهيئة املجموعة أو تحميتها   -1

النشـاط مـن خـالل التمهيـد للموضـوع وتعـد هـذه  مجموعـة إعـداد   ويقصد بهـا 

  دافعية األطفـال نحـو موضـوع إثارة أن إذالخطوة من الخطوات املهمة والبنائية للنشاط 

اللعب الدراميتنفيذخطوات
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 باملوضوع وإعجابهم يف مشاركة األطفال بحامس األساسمعني وتقديم معلومات عنه يعد 

 :ويتم يف هذه املرحلة , واستيعابه 

 . جعلها واضحة ورسيعةي أتقديم املشكلة أو تعيينها  - أ

 .أعطاء ملحة موجزة عن عملية متثيل الدور -ب

 املشاركنياختيار  -2

 التـي يشـملها املوضـوع مـن حيـث معرفـة األدوار    يتم يف هـذه الخطـوة تحديـد 

 عـىل األطفـال األدوارخصائصهم وكل ما يحيط بالجوانب املتعلقة بالدور،ومن ثـم توزيـع 

 :ل  من خالالراغبني يف اللعب

 .األدوار تحليل -أ

 .األدوار ممثيل اختيار -ب

  تجهيز املكان أو املرسح-3

 إعـداد إىل إضافة، األدوار ألداء واأللعاب الالزمة األدوات تجهيز  يف  هذه املرحلة يتم 

 : وذلك عن طريق  واملوضوع،األدواروتنظيم البيئة مبا يتناسب مع 

 .ديد خطة العملح ت-أ

 .ة االدوارغ صيا-ب

 . االندماج يف موقف املشكلة-ج

  أعداد املشاهدين واملراقبني-4 

  يف هذه املرحلة يتم اعداد املشاهدين من خالل توجيههم إىل النقـاط التـي 

ـيـراد مالحظتـهـا، مـثـال ـتـوجيههم إىل الـسـلوك اللفـظـي والـحـريك لالعـبـني يف اثـنـاء 

 مناقشـتها ومتثيلهـا التمثيل، وتوجيه انتباههم إىل االمور التي الحظوها سوف تتم

 : عن طريق مرة اخرى 
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 .تحديد موضوع املشاهدة -أ 

 . تكليف الطلبة بالواجبات التي ستتم مشاهدتها-ب

 مرحلة لعب االدوار -5

، وتـرتك لهـم حريـة الحركـة أدوارهـم بـأداء  يف هذه املرحلة يقوم األطفال املشاركني 

 تشارك املعلمـة باللعـب مـع مراعـاة االنتبـاه إىل الـدور الـذي أنواالرتجال، ومن املمكن 

 : وتتم من خالل ،ستؤديه كأن يكون دورا مركزيا وصلة وصل بني الالعبني

 .األدوار البدء يف لعب - أ

 . مراعاة استمرارية متثيل الدور-  ب

 . يف الوقت املناسباألدوار لعب إيقاف -ج

  مرحلة النقاش والتقويم -6

 مناقشـة جامعيـة يشـرتك فيهـا الالعبـون واملشـاهدون وتقـوم إجراءملرحلة يف هذه ا

 : املعلمة بتوجيه املناقشة التي تدور حول تقييم السلوك اللفظي والحريك، من خالل

 ).املواقع ،األحداث(أداء مراجعة -أ 

 . مناقشة الفكرة الرئيسة-ب

 . تطوير التمثيل-ج

  األدوار لعب إعادة -7

 املرحلـة هـي تكملـة للمرحلـة السـابقة فقـد تنتهـي املناقشـة السـابقة إىل         يف هذه

تعديل خط سري العمل أو اقرتاح بدائل سلوكية لفظية وحركية،لـذا يـتم يف هـذه الخطـوة 

 :من خالل  التمثيل وفقا لهذه املقرتحات إعادة

 . لعب الدور الذي متت مراجعته-  أ

 . اقرتاح خطوات الحقة أو سلوكا بديال- ب
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 . النقاش كام تم يف املرحلة السادسةإعادة مرحلة -8

  يف الخربات وتعميمهااآلخرين إرشاك -9

ربط موقف املشكلة بـالخربات الحقيقيـة واملشـكالت السـائدة         يف هذه املرحلة يتم 

،والتوصل إىل استنتاجات ومقرتحات وتعميقات عىل ضـوء ليتم استكشاف السلوك الجديد

 . املتعلقة باملوضوعاألدواركتسبها الطفل من متثيل الخربة التي ا

 

 

وجـه توجيهـا  إذا  اللعب الدرامي بحد ذاته ال ينطوي عىل قيمة تربوية كبـرية إالإن        

 :ة املنهاج، وفيام ييل عرض ألهمها مواضيعه، وجعلت يف خدموأغنيتتربويا 

 تعليم القراءة والكتابة لألطفالأهمية اللعب الدرامي يف -1

، حيـث تسـتخدم اللغـة عالمـات اآلخـرين        تعد اللغة وسيلة اتصال مع الـذات ومـع 

 باألفكـار عـىل املسـتوى التجريـدي واإلحسـاس التفكـري لألفـرادورموز متفق عليهـا تتـيح 

مـة هـي  عنـارص هاأربعـة اللغـة تتضـمن أن فعالية، كـام أكرثاالفرتاضية واملتخيلة بشكل 

 .الكالم واالستامع والكتابة والقراءة

 لغتـه إثـراء قـدرة عـىل واألكـرث يف حيـاة الطفـل أهميـة األكـرث        ميثل اللعب النشاط 

 أن للتغيري والتواصل اللفظي، وهو ميكـن أداةمبختلف الكلامت واملفاهيم واملعاين بوصفه 

 أنـواعبارش، هذا ميكن تحقيقه  يف ميد الطفل بهذه الكلامت واملعاين بشكل مبارش أو غري م

 أن أمـا الكلـامت واملعـاين، والتـي أنـواعاأللعاب التي يكون هدفها تعليم الطفل مختلـف 

تكون بشكل حروف يتم تجميعها لتكون كلامت أو عىل شكل صور مـع كلـامت تشـري إىل 

 .معاين الصور

علـم القـراءة والكتابـة يف  لعملية تاإلعداد البيئة الغنية من اجل أهمية إدراك إن        

  الطفـل بـاملثريات مثـل اللوحـات إحاطـة  شجع معلـامت الروضـة عـىل األوىلالسنوات 

أهمية اللعب الدرامي يف الرتبية
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 ذلـك الكثـري مـن أيـدت والقصص والصور والبطاقات، وقـد واأللوان  واألفالمواملواد املطبوعة 

 هميتهأ التي اشارت إىل ان اللعب الدرامي له (Morrow,1991)الدراسات، ومنها دراسة مورو

 إن فقـد توصـلت يف نتائجهـا إىل (Srouf,1991)البارزة يف تعليم األطفال وأما دراسة سـورف  

 . الكتساب اللغةاألويلاللعب الدرامي مهم يف عملية التعلم 

 ان لالمياءات والحركات التعبرييـة والرسـومات والصـور  Vygotsky        يرى فيجوتسيك 

 اللعب التمثييل والرسـم  يعـد مـن أنللطفل، ويشري إىل  يف النمو اللغوي أهميةواأللعاب 

ومـن فوائـد .  الجوانب التي تسهم يف النمـو اللغـوي للطفـل وخاصـة اللغـة املكتوبـةأهم

 :يأيتاللعب الدرامي يف تنمية الخربات اللغوية، ما 

 .زيادة عدد الكلامت املستخدمة -

 .زيادة التفاعل االجتامعي -

 .يطور االستخدام الوظيفي للغة -

 أهمية اللعب الدرامي يف تنمية الخربات االجتامعية-2

        ميـثـل النـمـو االجتامـعـي اكتـسـاب الـقـدرة ـعـىل اـلـترصف بـشـكل يتـفـق والتوقـعـات 

االجتامعية، ويتحدد سلوك الطفل ومنوه االجتامعي بطبيعة البيئة املحيطة، التـي تتضـمن 

 وأقرانـه ومعلمتـه وأقربائهوجريانه  بأرستهمجموعة من العوامل املؤثرة منها عالقة الطفل 

يف الروضة، فضال عام يحيط به من ظروف اجتامعية تحددها طبيعة املجتمع الذي يعيش 

 .فيه

 بنـاء السـلوك االجتامعـي للطفـل، فهـي أساسـها الركيزة التي يتم عـىل األرسة        وتعد 

 التـي يلتقـي األوليةامعة تؤدي دورا كبريا ومهام يف عملية منوه االجتامعي لكونها متثل الج

 .اآلخرينبها والتي تساعده يف تكوين اتجاهات نحو نفسه ونحو 

 األلعاب املختلفـة تتـاح لـه الفرصـة لـيك يـتعلم بعـض أنواع       فمن خالل مشاركته يف 

 التي تفيده يف تفاعله مع املجتمع الذي يعيش فيه، ويبدأ هـذا التفاعـل األساسية األوضاع

 يبـدأ املشـاركة يف األلعـاب البسـيطة وبعـدها يبـدأ املسـاهمة يف األلعـاب والتفهم عندما 
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املركبة والتعاونية، التي تسـاعده يف التفاعـل مـع الالعبـني، مـام يتـيح لـه الفرصـة لتنميـة 

 وتقسيم املسؤوليات واالهم األدوارعالقاته االجتامعية، فيتعلم املشاركة يف األلعاب واتخاذ 

 فوائـد اللعـب الـدرامي يف تنميـة الخـربات أهمع اآلخرين، ومن من ذلك يتعلم التفكري م

 :يأيتاالجتامعية، التعرف مبا 

 . عادات املجتمع وتقاليده -

 . القيم االجتامعية -

 .وأهميتها االجتامعية وخصائصها األدوار  -

 . مفهوم الذات وتقديرها -

 . ومعلمتهأقرانه زيادة العالقات الودية مع  -

 .  االجتامعيةدواراأل توفري الفرص لتجريب  -

 . تنمية القدرة عىل التمييز بني الواقع والخيال -

 أهمية اللعب الدرامي يف تنمية الخربات العلمية-3

 السمة الذهنية املعرفية للعـب الـدرامي تظهـر يف حـاالت الرصاع التـي يواجههـا إن        

قدرتـه  وضع اللعـب قـد يعـرض الطفـل بشـكل ال يجـد فيـه تـوازن بـني أنالطفل، حيث 

 أمناطـا تنظـيم بنيتـه املعرفيـة فيكتسـب بإعادة يعوض ذلك أنالذهنية ومحيطه ويحاول 

 .جديدة من التفكري

 ان اللعب الدرامي مدخال مهام لفهم  عامل الرمزية وانـه خطـوة  Piaget        يرى بياجية

قيود املثري، ال ميكن االستغناء عنها يف النمو املعريف، حيث يصبح الطفل مبوجبه متحررا من 

 والنكـات باألفكارلذا فانه يتقدم نحو املستويات العملية واملجردة من التفكري وان اللعب 

  Scottويتفـق معـه سـكوت . مستويات الفهـم لـدى األطفـالأعىل يعد من األدوارومتثيل 

 . تعلم األطفال للرتانيم يقوي ذاكرتهمأنالذي يرى 
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 إىل ان األطفال الذين تعلموا بطريقة  Antikoviak  نتائج دراسة انتكوفياكوأشارت        

 يف عملية تعلم املفاهيم من األطفال الذين تعلموا املفاهيم بـدون أرسعلعب الدور كانوا 

 .استخدام تلك الطريقة

 اللعب الدرامي يساعد الطفل بان يجعل عاملـه أن إىل  Kamii دراسة كاميوأشارت        

 .الرمزي اكرث واقعية ووضوحا

 إىل وجود روابـط ايجابيـة بـني اللعـب (Rubin&Mioni,1975) روبن وموين وأشار        

 . ما قبل املدرسةألطفالالدرامي واختبار التصنيف 

     
 ألعاب درامية
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 املحتوى

  تعد الطعام األمنام كانت كان ثائر وهدى يلعبان يف غرفتهام ، بي -

  من طفليها  أن يرتبا ألعابهام بعد االنتهاء من اللعب األمتطلب  -

 ترتب هدى ألعابها بينام يرتك ثائر ألعابه متناثرة  -

 يجرح ثائر قدمه بها  -

  سوف يرتب ألعابه مستقبال بأنهيعطي ثائر وعدا ألمه  -
 االم، ثائر، هدى  :األدوارتوزيع 

 الخطوات
  .يل يا هدى نلعبتعا–ثائر 

  ؟مباذا نلعب –هدى 
 .نلعب باملكعبات –ثائر 

                .أخي  هيا هيا يا–هدى 
 ) الطعام يف املطبخ بإعداد األمتبارش  (                      

  . من اللعباالنتهاء ال تنسوا يا أحبايئ أن ترجعا األلعاب إىل مكانها بعد – األم
 .سأعيد هذه األلعاب نعم ياأمي، أنا –هدى 
 .األرضيرتك األلعاب متناثرة عىل     -ثائر 

  إال ترجعها يا ثائر ؟–هدى 
أنـا …ويخرج كرته ويلعب بهـا ويـردد سأصـبح هـدافا …… فيام بعد سألعب أوال –ثائر 

  . املكعبات وتجرح قدمهبإحدى به يصطدم وإذا…هداف
 آه  قدمي .. آه–ثائر 

 .تأيت األم مرسعة    قدم ثائرلقد جرحت.. ماما.. ماما–هدى 
 .ى قدمك يا بنير دعني أ–األم 

 ثائر والكرة

تطبيقات تربوية
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 ) بتعقيم الجرح وتضميده األمتبارش ( …                         قدمي !    آه  –ثائر 

 . امل أقل لك ياولدي أن ترتب ألعابك وتعيدها إىل مكانها– األم

 صل يخفض ثائر رأسه آسفا ملا ح                               

 .أنا آسف يا أمي وسوف أعيدها –ثائر 

  هل أعترب ذلك وعدا منك ؟– األم

  . نعم يا أمي–ثائر 

  .ويضحك الجميع..... .... ماما  سأرسم ثائرا وهو يعطيك وعده حتى الينىس –هدى 

 

 
 املحتوى 

 .تعود سلمى من الروضة -

 .تسلم عىل أمها وتدخل غرفتها -

 .م سلمى قطتها يومياتطع -

 .و يف أحد األيام عند عودتها من الروضة ال تطعم قطتها -

سلمى، أم سلمى،القطة، الرسير،الحقيبة،الحذاء، الكريس، حنفيـة املـاء، :   توزيع األدوار 

 .الهاتف، الوردة

 الخطوات

حث ، سـأبسلمىأنني جائعة، اليوم مل تطعمني .......لقد حان موعد طعام الغذاء  –القطة 

 عنها فأين ذهبت سلمى ؟ 

 ) تبارش القطة بالدخول يف غرفة سلمى، لرتى هل هي موجودة           (          

  يا رسير يا رسير، من فضلك قل يل، أين ذهبت سلمى ؟–القطة 

 لقد غادرتني مبكرة كعادتها كل صباح بعد ان قامت برتتيبي، ومل ارهـا منـذ ذلـك -الرسير

 .لحقيبةالحني تنظر القطة ل

 هل رأيت سلمى ؟.... ياحقيبة، ياحقيبة–القطة 

أين ذهبت سلمى
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 حني عادت سلمى من الروضة، خلعتني ووضعتني يف مكاين كعادتهـا ومل   أرهـا –الحقيبة 

 .ذلك الحنيمنذ 

  حسنا يا ثوب، أين هي سلمى ؟–القطة 

ك  بعد عودتها من الروضة، نظفت أكاممي وعلقتني يف الخزانة ومل أرها منـذ ذلـ–  الثوب

  .الحني

 ؟ وأنت يا كريس –القطة 

ّ بعد عودتها من الروضة، جلست عيل، ثم أنرصفت مرسعـة ومل أرهـا منـذ ذلـك – الكريس
  .الحني

  وأنت يا مرآة ؟–القطة 

وقـبـل أن ـتـذهب إىل الروـضـة، وقـفـت أـمـامي ترسح ـشـعرها ,  يف الـصـباح الـبـاكر – اـملـرآة

 .النظيف ومل أرها منذ ذلك الحني

ي جائعة وسلمى ال ميكن أن تنساين، أنها ستأيت ألنها تدري أنني جائعة وتنظـر  أنن–لقطة ا

 يا كرة، هل رأيت سلمى ؟ .... القطة للكرة

 . بعد ظهر أمس لعبنا سوية أنا وهي وأخيها الصغري ثم أعادتني إىل مكاين هنا–الكرة 

  يا حنفية املاء ؟وأنت –القطة 

غسـلت يـديها ووجههـا ثـم غسـلت رجليهـا  حني عـادت سـلمى مـن الروضـة، –الحنفية 

  .وأغلقتني  ومل أرها منذ ذلك الحني

 وأنت ياصديقي الهاتف ؟  ..............                    تنظر القطة إىل الهاتف

 .لقد تكلمت سلمى مع صديقة لها ثم أرسعت يف الخروج –الهاتف 

 ؟انت يا أيتها الوردة  و–القطة 

  بقريب وشمت رائحتي الزكية ثم خرجت راكضة دون ان تؤذينيلقد مرت.  نعم–الوردة 

 ............ أين ذهبت سلمى، وملاذا ذهبت قبل أن تتناول طعامها ؟–القطة 

  ؟             ياأم سلمى، أين ذهبت سلمى 

ني للذهاب إىل بيت جارتنا  بعد عودتها من الروضة، سلمت عيل،  ثم  أستاذنت– م سلمىأ

  .ا منذ ذلك الحنيمل أره وزينب



 

 
247 

 اللعب الدرامي

 )تبارش سلمى بفتح باب البيت والدخول إىل البيت                       ( 
  ؟ أين كنت يا سلمى –القطة   

  . كنت يف بيت جارتنا زينب–   سلمى
 . أنني جائعة–القطة  

   . ان زينب مريضة، ومل تحرض الروضة هذا اليوم فزرتها حتى أطمنئ عليها–  سلمى
 .امل تكوين جائعة –  القطة
 . الواجب اوال ثم الطعام– سلمى

 

 
 املحتوى

 .يصنع محمد طائرة -

 .يذهب محمد إىل املحل القريب من داره لرشاء مواد الطائرة -

 . مع صديقتها هدى بالطائرةأختهتلعب  -

  . اللعبإثناءتتمزق الطائرة  -

 .أخرىيصنع محمد طائرة  -
 أطفال يف الصف نفسه .......األب، األم،  محمد، هدى، زينب:  األدوارتوزيع 

 الخطوات
  .ما أجمل الطائرة –زينب 
  . لقد صنعتها بنفيس–محمد 
  . لكن ينقصها خيط حتى ترتفع يف الهواء– زينب

 .سأذهب إىل محل أيب عيل ألشرتي خيطا.  نعم–محمد 
 . العب بها مع صديقتي هدى حتى تعود– زينب

  .لكن حافظي عليها. م نع–محمد 
                    . هيا نلعب بالطائرة–زينب 

 )تبارش زينب اللعب بالطائرة مع صديقتها هدى                       (

الطائرة الورقية
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 . دعيني العب بها– هدى

 لقد متزقت الطائرة   .....     !   آه!    آه! آه – زينب

 ) ه خيط للطائرة يعود محمد وبيد                                (

  ماذا فعلت بالطائرة ؟             – محمد

  غرفة محمداألموتدخل ........                            يبارش محمد بالبكاء

 . ان تحافظا عىل الطائرة حتى يعود محمداألفضل يا زينب  وانت يا هدى كان من – األم

                              . أنا آسفة– زينب

 . آسفةأنا –  هدى

 . طائريتأريد طائريت، أريد – محمد

  . اللعبأثناء لقد متزقت الطائرة – زينب

 . انا آسفة–هدى 

                          .أخرى خذ ورقا ملونا وأصنع طائرة – األم

  غرفة محمداألب                                   يدخل 

 لدي ؟ و  ملاذا تبيك يا– األب

                             . لقد مزقت هدى وزينب طائريت– حمدم

 !                                          طائرتك – األب

  األب                         تظهر عالمات التعجب عىل وجه 

 . نعم طائريت– محمد

 ! تعني انك صنعت طائرة – األب

  .أخرىائرة  اعطني ورقا وخيطا وسأصنع ط– محمد

  .ولدي بصنعك طائرة جديدة  ها، ها   أحسنت يا– األب

  مع ولده ويشجعه عىل اختيار لعبه بنفسهاألب           يضحك 

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل األلعاب الفنية -

  األلعاب الفنية أنواع -

 الرسم: أوال -

 املوسيقا: ثانيا -

 التمثيل: ثالثا -

 تطبيقات تربوية -
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 األلعاب الفنية التعبريية

 

 

        تتمثل األلعـاب الفنيـة يف النشـاطات التعبرييـة التـي تنبـع مـن الوجـدان والتـذوق 

 فنية مختلفة مثـل الرسـم والتلـوين أنشطة الفني، حيث ميارس الطفل واإلحساسالجاميل 

عن مشـاعره  لغناء واملوسيقى، حيث تفسح هذه األنشطة املجال للطفل للتعبريواللصق وا

 .بحرية

 

 

 يساعد يف اكتشاف خصائص املـواد والخامـات التـي يسـتخدمها مثـل املعجـون،والطني، -1

 . التلوينوأقالمالصمغ، واملقص، 

 .لتي تهيىء الطفل للكتابة اواألنامل يساعد يف تنمية العضالت الصغرية -2

 .  ويعزز الصورة االيجابية للذاتوإبداع يفسح الفرصة للتعبري عن املشاعر بحرية -3

 . يزيد من ثقة الطفل بقدراته عندما ينجز نشاطه الفني-4

 . ينمي التذوق الجاميل-5

 . مينح الفرصة والوسيلة للتعبري عن الذات-6

 .فريغ الطاقة بصورة ايجابية يفسح املجال للتنفيس عن الذات وت-7

أهداف األلعاب الفنية

املدخل إىل األلعاب الفنية
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 العقليـة بأبعادهـا        تشكل األلعاب الفنية معطيات فاعلة يف تنميـة شخصـية الطفـل 

والوجدانية والحركية، ومن خاللهـا يكتسـب الطفـل حقـائق ومعلومـات واتجاهـات نحـو 

املهارات والقدرات، وكـام يصـبح قـادرا التجريب والتعبري الحر وتفريغ االنفعاالت وتكوين 

 والرضا النفيس وميكن ان تستخدم واألفكار والعواطف واألحاسيسعىل التعبري عن املشاعر 

ومن النشاطات املعـربة . األلعاب الفنية يف تنمية التخيل والتصور واكتساب القيم الجاملية

 :هي  عن هذه األلعاب

  الرسم  -أوال

 التـي متثـل معنـى مـعـني أو التـي متثـل مجـمـوع واألـشـكالط        هـو مجموعـة الخطـو

 . واملواقف التي تكون يف مخيلة الطفلاألشخاص

 للتعبري عـن انفعـاالت الطفـل وتفكـريه وتزويـده أساسية        تعد رسوم األطفال وسيلة 

نصوصا للتجريب واالكتشاف، كام تؤدي إىل توسيع قدراته عىل التحليل واملالحظة وزيادة 

 ويكتسب الخـربات التـي تسـاعده عـىل اآلخرين يتقبل أنه بنفسه وتجعله قادرا عىل ثقت

 رسوم األطفال اعتبارها مفاتيح للنمو أهميةومن املظاهر التي تبني . تكوين مفهوم الذات

 الجسـمية والعقليـة والوجدانيـة واالجتامعيـة والنفسـية وبواسـطة رسـوم أشكالهبجميع 

حـدد شخصـية الطفـل مـن خـالل تفحـص رسـوماته يف ضـوء األطفال يستطيع املريب ان ي

 .الحقائق املتيرسة عن طبيعة النمو

 واملعلمـني بالقـدرة عـىل التعـرف عـىل حاجـات اآلباء دراسة رسوم األطفال متد إن       

األطفال الحقيقية وما يعانيه األطفال من عوامل نفسية والتعرف عىل ميولهم التي تظهر 

 والتنفيس عن حـاالت انفعاليـة يعـاين لإلسقاط مجال واسع الن فيهاوذلك .  التعبريأثناء

منها الطفل وحيـنام يجـد املعـالج مفتاحـا لرتجمـة املشـكالت التـي يعـاين منهـا الطفـل 

يستطيع وضع برنامج عالجي منتظم لحل تلك املشكالت، ونتيجـة للصـلة الواضـحة بـني 

 رسـوم األطفـال باعتبارهـا شخصية الطفـل ورسـوماته فقـد بـدأ بعـض العلـامء بدراسـة 

أنواع األلعاب الفنية
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وسائل للتشخيص والعالج وقد وجدوا من رسوم األطفال الذين يعانون من عدم االسـتقرار 

) واألنثىالذكر (و) االيجابية والسلبية(و) الحياة واملوت(االنفعايل مشكالت كثريا ما توضح 

 ).الحب والكراهية(و) واألم األب(و

وجهة النظر السيكولوجية، وقد امتد االهـتامم بهـا  وكانت لرسوم األطفال أهمية من       

 تعـود إىل مثانينـات القـرن التاسـع عرش، ومـن بـني إسـهاماتإىل فرتة بعيدة، حيث نجـد 

 Maitland)( وميتالنـد(Schuyten) وشـوينت(Lampeecht) الهامة يف هذا املجـالاألسامء

 .(Ivanoff) وايفانوف 

 يف أهميـة للرسـومات أن إىلCook,1885)   (Benezer دراسة بنزر كوكأشارت        فقد 

 يف التحليل والتفسـري الـذي إليه تعد محكا نستند بأنهاتعبري الطفل عن ذاته، ولذلك يرى 

 الرسـوم تعـد أن يف التعرف عىل اتجاهات الطفل نحو املواقف املختلفـة، ويـرى أهميةله 

 الواضـح التـأثريلدراسـة  وقد كانت لهذه ا. خاصة يف وصف مراحلهم  العمريةأهميةذات 

 .عىل تدريس الرسم يف كثري من البلدان

  عن رسوم األطفال وجمع عـددا مـن (C.Ricci) كتب املؤرخ االيطايل1887       ويف عام 

 . رسومهم ونرشها يف كتابه

 برسم خطة لدراسة رسوم األطفـال قريبـة  (Claparede) قام كالباريد1907       ويف عام 

   ومن خالل الخطة التـي وضـعها كـال باريـد وضـع ايفـانوف)المربشت(الشبه من خطة 

(Ivanoff,1909)طريقة  لتصحيح رسوم األطفال وفقا ملقياس متدرج من ست نقاط . 

 بعنـوان رسـوم الطفـل دراسـة (Luquet,1913) صدرت دراسة لوكيـة 1913       ويف عام 

رسـام قامـت برسـمها ) 1700(نفسية واستخدم لوكية يف دراسته عينة تتبعية تتكـون مـن 

 كانـت يف الثالثـة وثالثـة شـهور وحتـى أن منذ  Simonneطفلة واحدة هي ابنته سيمون

 مسـتويات أو مراحـل إبـرازبلغت الثامنة ومثانية أشهر مـن عمرهـا ومتكنـت لوكيـة مـن 

 . متميزة من النضج العقيل
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مقـنن يف رسـوم  مـن قامـت باختبـار أول (Goodenough)       وتعد جود انف فلورنس

 الرسـم بالنسـبة لصـغار األطفـال لغـة وشـكل مـن أنوترى . األطفال لقياس ذكاء األطفال

 للصور املرئيـة، فـان الطفـل إعادةالتعبري املعريف، هدفه األسايس ال هو فني وال هو مجرد 

 .يرسم ما يعرفه

 األرسي الرسـم يف كشـف واقـع الطفـل أهمية  إىل (Kored Retch)       ويشري كوردرش 

 .باألقرانوعالقته 

 فقد استخدمت رسوم الراشدين واملراهقني لتقـديم (Mackover,1949) ماكوفر وأما       

  (Lowenfeild,1970)واسـتخدم لوفينفيلـد. تفسري شـامل لخصـائص الشخصـية املرضـية

 . دور الفنون التعبريية يف االرتقاء العاملتأكيدالرسوم 

 للتعرف عىل قيم لألطفال فقام بدراسة الرسوم اإلنسانية (Dennis,1960)       واما دينس

 إىل تقدير التوافق (Koppitz,1968)وكام اتجهت البحوث التي قامت بها كوبيتز. الجامعة

 نفسه الذي استخدمته جودانف ثم هاريس مسـتخدمة باألسلوباالنفعايل وارتقاء الطفل 

نية وثالثني مؤرشا مثل النسبة، والتكامل رسوم األطفال للشكل اإلنساين  وقامت بتحديد مثا

 وتضـمني التفاصـيل، ثـم صـنفت هـذه املـؤرشات يف فئـات فرعيـة تحـت باألجزاءالخاص 

 .مسميات مثل  الذكاء  والتوافق

 املراحل االرتقائية يف دراستها لتطـور رسـوم األطفـال، (Kellog,1970)       وطبقت كيلوج

 .وجهة نظر فرويد يف دراسته ملجال التعبري الفني فقد اتخذ (Stokes,1972) ستوكس وأما

 يف دراسـته ارتباطـا بـني الرسـوم وبـني توافـق Hammer وجد هـامر 1978       ويف عام 

 إىل العديد أشارت التي (Wodrich,1984)واتفق مع دراسة ودرج.األطفال ومفهوم الذات

يل وحـده ولكـن يف مجـال من الدالالت يف رسوم األطفال ال يف مجال الذكاء والنضـج العقـ

 . الشخصية واضطراباتها
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       واستنادا إىل ما تقـدم اسـتنتج البـاحثون يف رسـوم األطفـال ان هنـاك  عالقـة تقـارب 

وثيقة بني منو املفهومات أو االدراكات الكليـة املستخلصـة مـن رسـوم األطفـال وبـني منـو 

 التـي األشـياءطفـال يرسـمون ، وان األلألطفـالالذكاء العام أو العقل املستكشـف الخـالق 

 .بأبصارهم ال كام يشاهدونها أذهانهميحسونها ويشعرون بها كام يتصورونها يف 

 قارنـا رسـوم األطفـال بتطـور فـازا رسوم األطفال تلخيص لنشاط الجـنس الـبرشي إن       

 :رسوم الجنس البرشي نالحظ ان الرسم مير يف ثالث مراحل، هي

 وحتـى الثالثـة مـن األوىلالخربشة أو الشخبطة ومتتد من السـنة  مرحلة األوىلاملرحلة  -أ

العمر حيث يحظى الطفل ببهجة عارمة من الخربشة التـي يعملهـا بـالقلم أو بواسـطة 

 منـه لتكـوين صـور أكـرث من الطباشري وبالنسـبة إىل الطفـل هـو وسـيلة للتعبـري إصبع

 . جامليةوأشكال

 والتصـاميم ومتتـد مـن السـنة الثالثـة وحتـى لاألشـكا تعرف مبرحلـة -املرحلة الثانية -ب

الخامسة من العمر،حيث يطور الطفل من الخطـوط التـي تعلمهـا يف املرحلـة السـابقة 

 قد ال تعرب عـن يشء محـدد بـل مـن واألشكال وتصاميم معينة، وهذه التصاميم أشكاال

 .اجل املتعة فقط

امسة ويسـتخدم الطفـل خطوطـه  تعرف مبرحلة الصورة ومتتد من سن الخاملرحلة الثالثة -ج

، حيـث األشـخاص ما ميكـن متييـزه مـن رسـوم األطفـال رسـم وأولوتعاليمه لتمثيل الواقع 

 . العامل يرسمون بالطريقة نفسهاأرجاء يف كافة األشخاص إنيالحظ 

        ويعرب األطفال يف رسوماتهم عن مواضيع مختلفة، وتتضمن ألعاب األطفال الكثري 

 والطباشـري،التي األلـوان أقـالمطة االبداعية التـي تتمثـل يف اسـتخدام  من مناذج األنش

 منو رسوم األطفال، يف سن العامني يبدأ الطفل يف يأخذهتسري بنفس الخط الناميئ الذي 

ـة  ـالمتجرـب ـتحكم يف اســتخدامها، ويف الرابعــة أـق ـه ان ـي ـة ميكـن ـوين، ويف  الثالـث   التـل

 ـكــون واعـيــا بذاـتــه يف عمـلــه، وـيــايت ، ويف الخامـســة يأنـشــطتهـيــدخل الخـيــال يف 

  التلـوين بفـرتة قصـرية، ويبـتهج ألقـالم املائية بعـد اسـتخدامه لأللواناستخدام الطفل 
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 إرشاف زاهية،يختارها ويؤلف بينها بـدون بألوانالطفل كثريا من تغطيته لصفحات الورق 

 أهميةن تلخيص ، وميكباألصابعأو تدخل من الكبار ويسعد األطفال كثريا بالرسم والتلوين 

 :يأيترسوم األطفال مبا 

 .  أداة تعبري عن املشاعر واألحاسيس-

 .واألشكال وعمل التصاميم لالبتكار  وسيط -

 . الجاميلواالستمتاع  أداة للتذوق -

ـنفيس -   أداة تشــخيص لالضــطراب اـل

 .ووسيلة للمعالجة

 : الرسمأدوات

 .الورق،دفاتر الرسم -

 .الفرشاة -

 .الوان شمعية -

 . الباستيلالوان -

 .اقالم رصاص -

 . الوان مائية -

 طباشري -

 .حامل ألوراق الرسم -
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  اللعب بالرسمأدوات
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 ب الرسم والتلوينألعا
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  املوسيقى-ثانيا

 الفنون أقدم الطرب، وهي من آالت        املوسيقى لفظ يوناين يطلق عىل فنون العزف عىل 

 مـن مصـادر مختلفـة مثـل األصـواتالتي عرفها اإلنسان حيث تعلـم الـنغم مـن تقليـده 

دايئ ولغـة  والغنـاء البـاآلالت الـحرشات وضـجيج وأصـواتضوضاء الطبيعة وغناء الطيور 

 .اإلنسان

 فعـال وتـأثري املوسيقى لهـا صـفة تربويـة أن        وقد أكد افالطون يف مدينته الفاضلة عىل 

 إىل اتصافها بـالجامل بحيـث تكسـب الـنفس ائتالفـا واتزانـا مـن اجـل إضافةعىل النفوس 

     .                                                        تحقيق الخري والجامل

       تعد املوسيقى أحد وسائل التعبري عن املشاعر واالنفعـاالت، كـام انهـا وسـيلة فعالـة 

 إيـقـاعللتعبـري والتواصـل، فاألطفـال يسـتمتعون بالحرـكـة خاصـة اذا كانـت مصـاحبة مـع 

، ومن منا ال يذكر أغاين األم لطفلها الرضيع يك تجعلـه اإليقاعية املوسيقية واآلالتاملوسيقا 

 الحركيـة التـي تـرتبط األغاين الطفل الذي يبلغ العامني من عمره يحب إن وينام، يسرتخي

فيها الكلامت بحركات معينة وتتطور قدرة الطفل من مجرد املشاركة يف الغناء إىل التذوق 

فللموسـيقا مسـاحة كبـرية مـن االسـتمتاع، . اآلالت مهارات العـزف عـىل وإتقاناملوسيقي 

 املرجوة من العمـل مـع األطفـال يف مرحلـة مـا قبـل األهداف أهموهذا يف حد ذاته أحد 

 .املدرسة

   ومييل طفل الروضة إىل ترديد الكلامت البسيطة املنغمة والجمل ذات املقـاطع القصـرية 

، ويتجىل ذلك يف األلعاب الشـعبية، وقـد اسـتخدم الرتبويـون أقرانه لعبه مع أثناءفريددها 

رتبية طفل الرياض ملساعدته عىل تحقيق النمـو الشـامل املوسيقى كأحد األساليب الهامة ل

 .املتكامل املتوازن

 أهداف األلعاب املوسيقية

 ممتعة وتحقق أعىل درجات السـعادة واملـرح أنشطةتساعد األطفال عىل االشرتاك يف  -1

 .يف اللعب
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 . املختلفةاإليقاعاتتنمية االستعداد لالستامع للموسيقا، وفهم  -2

 .ركية بسيطة واستخدام األدوات املوسيقيةاالستجابة اليقاعات ح -3

 .اكتساب كثري من املفاهيم مثل رسيع وبطيء -4

تعترب املوسيقا من أهم الوسائل املنتجة للحركـات األمـر الـذي يجعلهـا أداة هامـة يف  -5

 .التعبري االبتكاري

 وظائف األلعاب املوسيقية

ا مـن الوظـائف البيولوجيـة املوسيقى لغة إنسانية غري لغة الكلامت ولهذه اللغة عـدد     

والسيكولوجية واالجتامعية والتي ميكن تحقيقها يف األلعاب املوسـيقية املقدمـة للطفـل 

  : وهي(A.Merriam)نذكر منها ما ذكره عامل االنرثوبولوجيا اآلن مرييام

، فاملوسيقى وسيلة مهمة يف التعبري عن االنفعاالت والتنفيس التعبري االنفعايل والعقيل -1

 .عنها

، فالخربة الجاملية املصـاحبة للموسـيقى هـي مـن اعمـق الخـربات االستمتاع الجاميل -2

 .الجاملية اإلنسانية

، حيث يشـيع اسـتخدام املوسـيقى للتسـلية واملتعـة يف عـدد مـن املجتمعـات الرتفيه -3

 .اإلنسانية

 وذلك باستخدام وسيلة اخرى غري اللغة للتخاطب ونقـل االنفعـاالت داخـل التواصل، -4

 .بعينهمجتمع 

ويتمثل يف بعض التعبريات الرمزية يف النصـوص املكتوبـة ويف املعـاين التمثيل الرمزي،  -5

 .الثقافية لالصوات

 فاـسـتخدام املوـسـيقى ـمـن اـجـل اـلـرقص، أو ـمـن اـجـل بـعـض االـسـتجابة الجـسـدية، -6

 .النشاطات الجسمية العديدة، كاأللعاب الرياضية
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، حيث تستخدم املوسيقى يف بعـض الثقافامتصـاحبة االجتامعيةتاكيد االلتزام باملعايري  -7

 .لبعض التعليامت أو التحذيرات، لتاكيد معايري اجتامعية معينة

، حيـث تعتـرب املوسـيقى تلخيصـا للنشـاط املساهمة يف استمرار الثقافـة واسـتقرارها -8

 .الخاص بالتعبري عن القيم االجتامعية السائدة

، فاملوسيقى وسيلة مناسبة لتجميع الناس معـا مـن اجـل املساهمة يف تكامل املجتمع -9

 . تحقيق هدف اجتامعي أو وطني أو ثقايف

  األلعاب املوسيقيةأدوات

 : لأللعاب املوسيقية نذكر منهاأدوات       هناك عدة 

ـة - ـاع-الخشخيـش ـا االيـق ـل-عـص ـدف- الطـب ـة - اـل ـتنيتآـل ـث- الكاـس ـل- املثـل  - الجالـج

ـولجان ـزاز-الـص ـيض الـه ـو- الـب ـارة-د الـع ـاي- القيـث ـراس - الـن ـيقيةاألـج ـا - املوـس  العـص

 - خشـبة البـانجو- رنني جـرس العصـا- املطرقة املوسيقية- الوقواق الصافرة-املوسيقية

  . املوسيقيةاألعواد
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 األلعاب املوسيقية وأدواتها
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 يل التمث-ثالثا

 النشاط املحببة للصغار والكبار وهـو يتضـمن عمليـة محاكـاة ألوان       التمثيل لون من 

وتقليد لشكل ثابت أو متحرك، وفيه يتم التعبري بالجسد والحركـة واالميـاءة والصـوت عـن 

 .الحالة الجسمية والنفسية واالجتامعية لشخص معني

 التـأثريعام بداخله، ويصبح أكرث قدرة عـىل  التمثيل يرثي قدرة الطفل عىل التعبري إن       

 وتوجيههم من اجل تلبية احتياجاته وحل مشكالته، كام يتيح التمثيـل للطفـل اآلخرينيف 

ان يجرب مواقـف الحيـاة بأنواعهـا، ويضـع حلـوال لهـا، ويخلصـه مـن االنفعـاالت الضـارة 

سـاعده يف تنميـة كالعبث واالكتئاب، كام يعرفه بنفسه من حيث قدراته ومواهبه وهـذا ي

 هذه الناحية تقوي العالقـة بـني األطفـال كعالقـة أنشخصيته ويكسبه الثقة بالنفس، كام 

 تطور مهـارة القيـادة واملشـاعر الوجدانيـة وتزيـد مـن معلومـات أنهاالصداقة بينهم، كام 

 :، هامأساسيني، وتتضمن األلعاب التمثيلية عنرصين واإلبداعالطفل وتنمي الخيال 

 .صية الدور والعيش معهاتصوير شخ -

 .التعبري بالكالم واالمياءة والحركة -

 أهداف األلعاب التمثيلية

 .يشعر الطفل بالراحة النفسية -1

 .يفجر طاقات الطفل النفسية وينمي مواهبه -2

 .ينمي روح التعاون واالنتامء -3

 .يحسن لغة الطفل ويخلصه من عيوب النطق -4

 .ينمي الطفل من الناحية الجسدية -5

 . والحس الجاميلينمي التذوق -6
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  األلعاب التمثيليةأنواع

ـهـو التعـبـري ـعـن الفـكـرة بالحرـكـة دون الـصـوت : التمثـيـل الـصـامت أو الـبـانتوميم -1

ويراعى ان تدور التمثيلية الصـامتة حـول موضـوع بسـيط محـدد وان ال يسـتغرق 

 . من ربع ساعةأكرثالتمثيل 

ليـد عـدة شخصـيات يف هو التمثيل الذي يقوم به فـرد واحـد بتق : التمثيل الفردي -2

 كـثـرية الن املمـثـل يبـقـى مبالبـسـه العادـيـة إمكانـيـاتالتمثيلـيـة وـهـو ال يحـتـاج إىل 

 .نفسها،كام اليحتاج إىل مناظر ومرسح

 يحصل كل ممثل عىل ورقة مكتـوب فيهـا دوره وهـذه أنهو : التمثيل مع القراءة  -3

 .عةاإلذاطريقة لتسهيل التمثيل يف النشاط الرتويحي أو التمثيل يف 

 الصـف أمـام التمثيـل وهـو ان يقـف املمثـل أشـكالهو أبسط : التمثيل االرتجايل  -4

وياخذ بتمثيل مشهد أو دور معني دون الرجـوع إىل نـص مكتـوب، واالعـتامد هنـا 

 .يكون عىل الذاكرة والثقافة الشخصية

 ومالـبـس وإـضـاءةـهـو التمثـيـل اـلـذي يـكـون بحاـجـة إىل مرسح : التمثـيـل الـعـادي  -5

، ويعتمد عىل تصوير املمثل للدور باملالءمة بـني الحركـة وإخراجيقى وديكور وموس

 .والصوت والتعبري عن الفكر والعاطفة

 أدوات األلعاب التمثيلية

 وصـدق أصـالة الثوب يؤدي وظيفة مهمة يف التعبـري، مبـا يحملـه مـن أن املالبس،  -1

 :إىلباعتبار انه عنرص برصي يساهم يف بناء الفكرة،وميكن تصنيف املالبس 

 .وفيها يتم تكيف وضع الشخص االجتامعي: املالبس املعارصة -

 .هي املالبس التي تكون مالمئة للحقبة التي تجري فيها التمثيلية: املالبس التاريخية -

 .هي املالبس املتحررة عن الحقب التاريخية:مالبس خيالية خارج الزمن -
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     أما مالبس األطفال فيفضل املالبس امللونة الزاهية كالحرير والسـتان لـربيقهام الـذي 

 الفضية والذهبيـة واملالبـس املنقشـة واملزركشـة وذات قمشةاأليجذب األطفال وكذلك 

 . الصارخةاأللوان

 : ويقصد بها كل يشء يستعمل عىل املرسح وتشمل،اإلكسسوارات -2

 .األرضيةوهي املفروشات التي توضع عىل :   مهامت املنظر-

 بنادق، خطابات،(  املمثلنيبأيدي استعامل تحمل أدواتوهي عبارة عن :  مهامت اليد-

 ...). طعام،

 .).…لوحات،ستائر،( تستعمل لتزيني الحائطأشياء هي : مهامت الزينة -

 ثلـج خفيـف،(األخـرى األقسـام أو بعض اإلضاءة يشء ال يدخل ضمن أي هو :مؤثرات -

 .).…رياح، ،أمطار

 الصـفات التـي تسـتحوذ عـىل لتأكيـد، هو عملية رسـم الشخصـية وتعـديلها املكياج -3

 .ذوق العرصاملمثل والفعل تبعا ل

 إىل كـل مـا هـو أنظارهم عىل تركيز انتباه املتفرجني وتوجيه اإلضاءة تساعد ،اإلضاءة -4

 : املرسحية عىلاإلضاءةجذاب وهام عىل خشبة املرسح،وتعتمد 

 .موضوع املرسحية -

 . تصميم خشبة املرسح-

 .  تصميم املرسح كبناء مستدير أو مستطيل أو متنقل-

مكـن اسـتخدام الرشائـح وذلـك بعـد ان يـتم وضـعه عـىل جهـاز يف مرسح األطفال من امل

 . املعد لذلك والذي ميكن ان يعطي موج البحر والحريق واملطر والفضاءاإلضاءة

  لتبـدو واقعيـة،واألحـداث التي ترافـق الحـوار األصواتيقصد بها : املؤثرات الصوتية-5

 الطيـور وصـوت  الحيوانـات وتغريـدأصـوات عـىل الجمهـور مثـل تأثريهـافتزيد من 

 ....املطر،
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، األحـداثترتبط املوسيقا باملؤثرات الصوتية وذلك لزيـادة التـاثري وتعميـق : املوسيقا-6

وتستخدم قبل بدء الفصل ويجب ان تكون مالمئة للنص، واما بالنسـبة للموسـيقى يف 

 آذان الصغار عىل عـامل الجـامل الصـويت وتعيـنهم  تؤدي إىل تفتحفإنهاألعاب الصغار 

 .عىل االستمتاع باملرسح واملوسيقا والغناء
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 صورة فطر ملونة، قصاصات ورق ملونة، صمغ:  املواد املطلوبة

 لوحة الوبرية تعرض الباحثة  صورة فطر عىل ال : الخطوات

 .تضع الباحثة قصاصات ورق ملونة غري مرتبة للفطر عىل املنضدة -

 .يشكل األطفال قصاصات الورق امللونة -

 .يختار األطفال املكان املناسب للفطر عىل اللوحة -

 .يعلق األطفال لوحة الفطر عىل اللوحة الوبرية -

 تشكيل فراشة

 قطع بالستيكية لفراشة:  املواد املطلوبة

   :الخطوات

 .تقسم الباحثة األطفال إىل ثالث مجموعات  -

 .   تقدم الباحثة لكل مجموعة قطعا بالستيكية متفرقة لفراشة-

 .  يشكل األطفال القطع البالستيكية يف كل مجموعة-

 . يضع األطفال الفراشة يف املكان املناسب-

 

 
 انألوورق رسم،  :    املواد املطلوبة 

  عىل املنضدةواأللوانتضع الباحثة ورقة الرسم : الخطوات

 .تقسم الباحثة األطفال إىل ثالث مجموعات -

 .األشجار ترسم األوىلاملجموعة  -

 .املجموعة الثانية ترسم السامء والطيور -

لوحة الربيع

 خيمة فطر

تطبيقات تربوية
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 . الخرضاء والحيواناتاألرضاملجموعة الثالثة ترسم  -

 .يلون األطفال اللوحة -

 .ة يف الصفيختار األطفال مكانا للوح -
 

 
 ، رمل،  صمغألوانورق ملون، :  املواد املطلوبة

 :الخطوات

   ترسم الباحثة دبا عىل الورق املقوى-

 .يرسم األطفال دبا عىل الورق املقوى -

 .يضع األطفال الصمغ عىل الرسم -

 .يضع األطفال الرمل عىل الرسم -

 .تعلق اللوحة...........يلون األطفال الرمل بعد جفافه -
 

 
 يختار األطفال مكان التنزه داخل الروضة: املواد املطلوبة

 .واأللوانتحمل الباحثة ورق الرسم  -

 .واأللوانيحمل األطفال ورق الرسم  -

 .يتجول األطفال يف الروضة عىل شكل قطار -

 ..يجلس األطفال عند وصولهم إىل املكان املحدد -

 .سم األطفال املوضوع الذي يرغبون يف رسمهير -

 . يلون األطفال الشكل الذي رسموه -

 .يعود األطفال إىل الصف..........واأللوانيحمل كل طفل ورق الرسم  -

التنزه

تشكيل الرمل
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 تشكيل املكعبات

 مكعبات ملونة: املواد املطلوبة

 : الخطوات

 .تقسم الباحثة األطفال إىل ثالث مجموعات -

 . يف كل مجموعةلألطفالتقدم الباحثة املكعبات  -

 .يشكل األطفال املكعبات -

 .يرجع األطفال املكعبات يف الصندوق الخاص بها -

 

 
 ورق ملون،مقص، لوحة وبرية: املواد املطلوبة

 الخطوات

 ). مستطيل– دائرة -مربع( الهندسية عىل الورق األشكالترسم الباحثة  -

 . الهندسيةاألشكاليقص األطفال  -

 . قطار أو رجل أو حرشةاألشكال الهندسية لتكون صورة احد األشكاليرتب األطفال  -

 

 
  الحيواناتأشكال لتحديد ألوان ورق ملون،مقص،:املواد املطلوبة

  :الخطوات

 .ترسم الباحثة الحيوانات عىل الورق -

 .اناتالحيو يحدد األطفال -

 .الحيوانات يقص األطفال -

حديقة حيوان ورقية

األشكال الهندسية

تشكيل املكعبات
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 .الحيوانات يلون األطفال -

 .يختار األطفال املكان املناسب لوضع الحيوانات التي تم اعدادها -

 

 
 

 ورق مقوى ملون،مقص،الوان،مادة الصقة،قطن: املواد املطلوبة

 : الخطوات

 .ترسم الباحثة كتكوتا عىل الورق -

 .تكوتا عىل الورقيرسم األطفال ك -

 يضع األطفال الصمغ عىل الرسم -

 .يضع األطفال الصوف عىل الصمغ -

 . الكتكوتأرجليقص األطفال  -

 . الكتكوتأرجليلصق األطفال  -

 

 
    عجني طني اصطناعي،عيدان كربيت مستعملة،دبوس: املواد املطلوبة

 :الخطوات

 .فالتوزع الباحثة العجني عىل األط -

 . القنفذرأسيشكل األطفال  -

 .يشكل األطفال جسم القنفذ -

 . القنفذ وجسمه باستخدام عيدان الكربيترأسيشكل األطفال  -

 . باستخدام عيدان الكربيتاألرجليشكل األطفال  -

 عمل قنفذ

بطاقة كتكوت
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 مختلفـة لإلنسـان، الحيـوان، النبـات، أشـكاال  ورق مقـوى مرسـوم عليـه : املواد املطلوبة

 .الطيور، طباشري، ورق ملون

 : الخطوات

  وبداخلها دوائر ويف كـل دائـرة رسـم معـني لإلنسـان،األرضة سفينة عىل ترسم الباحث -

 .الطيور النبات، الحيوان،

 .تطلب الباحثة من كل طفل ان يرسم شكال معينا -

 .يحمل الطفل الرسم الذي رسمه -

 .ينادي احد األطفال بكلمة طوفان -

ي يرسع األطفال إىل السفينة ويقف كل طفل حسب الرسم الذي يحمله والطفـل الـذ -

 . ال مكان له يخرج من اللعبة

 . يشجع األطفال زمالئهم بالتصفيق -

 

 

 رسوم متثل شخصيات القصة:    املواد املطلوبة

  باستخدام الصور الخاصة بالقصةاألحمر تروي الباحثة قصة ذات الرداء :الخطوات

الحـائط، تحـت الكـريس، تحـت املنضـدة، قـرب (تخفي الباحثة صور القصة يف الصف -

 .خلف السبورة، قرب الباب

 .تقسم الباحثة األطفال إىل مجموعتني -

 .يبحث األطفال عن الصور -

 .املجموعة التي تجمع الصور، اوال هي الفائزة -

األحمرذات الرداء

 ينة نوحسف
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 لجميلةقصة هدى ا:    املواد املطلوبة

        هدى الصغرية طفلة مرتبة، حـني تعـود مـن الروضـة، تغسـل يـديها ووجههـا باملـاء 

 ومـن صـحنها، أمامهـاوالصابون، ثم تجلس عىل طاولة الطعام بهدوء وتتناول الطعام مـن 

، وال تسـكب الطعـام عـىل ثيابهـا  األكـل أثنـاءمستعملة امللعقة والشوكة وال تتحدث كثريا 

جهها باملاء والصابون بعد االنتهاء مـن تنـاول الطعـام وتنشـف مبنشـفتها وتغسل يديها وو

 األوراقالخاـصـة، فـهـي تـنـام مبـكـرا وتـسـتيقظ مبـكـرا، فرتـتـب رسيرـهـا وطاولتـهـا وتجـمـع 

واملناديل املستعملة وترميها يف سلة املهمالت، ثم تخرج ثيابهـا مـن الخزانـة وتلبسـها، امـا 

 فأخـذتهاانـة، ويف احـد االيـام زارتهـا صـديقتها زينـب، ثياب نومها فرتتبها وتضعها يف الخز

فرحـت ) أخرض، وقطة بيضـاء سيارة خرضاء،وقطار(هدى إىل غرفتها ولعبت معها بألعابها 

 رأس وراحت تدفع األلعاب بقوة وبرسعة فـانكرس أمامهازينب وهي ترى األلعاب تتحرك 

ي، لقـد اخطـات كثـريا، أنـا آسـفة ياصـديقت: القطة من شدة الدفع فتقدمت زينب وقالت

 . اللعب وال نكرسهاأثناءباس ياصديقتي فعلينا املحافظة عىل األلعاب  ال: فقالت هدى

  القصة؟أعجبتكمتسال الباحثة األطفال،هل : الخطوات

 ؟أدوارهاهل ترغبون يف متثيل  -

  عـىل األطفـال يقـوم األطفـالاألدواروبعد تقسيم .........ما الدور الذي ترغب يف متثيله؟ -

 .األدوار بتأدية

 

هدى الجميلة



:محتويات الفصل
 املدخل إىل ألعاب املحاكاة  -

 تطبيقات تربوية -
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 أو تبسيط أو تجريد ملواقف حياتيـة واقعيـة،بأنهامتثيل املواقف  أو         يقصد باملحاكاة

عملية، ويقوم املشاركون بادوار تؤدي إىل تفاعلهم مع غريهم أو مع بعـض عنـارص البيئـة 

ي تعـديل أو بان املحاكـاة هـ Orlich et.al)(وآخرون اورليش يف حني يرىلها، التي تم متثي

  .تطبيق ألسلوب االستقصاء

 املحاكاة هي وسيلة ناجحة لتعليم الطفل السـلوك االجتامعـي، أن أما فالنتاين فريى        

وأما باندورا فريى إن التعلم الـذي يـتم عـن طريـق املحاكاة،يكتسـب الطفـل الكثـري مـن 

سلوك االجتامعي عن طريق مراقبة ما يفعله اآلخـرون مثـل القـيم واالتجاهـات وامليـول ال

 .     والخربة

 يعـزز املجتمـع هـذا امليـل إذ امليل للمحاكاة والتقليد متعلم، أن  ويرى دوالر وميللر      

 راشدا يصفق بيديه بحضور طفل ما، يفعل ذلك وهو يتوقع من الطفل ان يقلده إنفمثال 

 ان الراشـد يعـزز قيـام الطفـل إي فعل الطفل ابتسـم الراشـد وازداد انتباهـه للطفـل فإذا

 .للتقليد

       وتشري الدراسات ومنها الدراسة التي قام بها باندروا مع فريق من البـاحثني  التـي 

 األطفال فرادى يف غرفة كانوا يشاهدون فيها شخصا يرضب ويركل دمية إدخالمتثلت يف 

  نحوهـا باسـتجابات مل يسـبق ويـأيت  األلفـاظمن املطاط وينعتها بشـتى كبرية منتفخة 

  رأوها، أو سمعوها من قبل وبعد خـروج القـدوة أو النمـوذج مـن الغرفـة كـان أنلهم 

املدخل إىل ألعاب املحاكاة
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 األطفـال الـذين شـاهدوا إنالطفل يبقى وحده مع الدمية، وقد اتضح من هـذه التجربـة 

ابات العدوانية بدقة عن طريق املشاهدة النموذج العدواين قاموا بتقليد الكثري من االستج

 . أو املالحظة

 : من السلوك، هيأنواع املحاكاة ترجع إىل خمسة إن       ونستنتج من هذه التجربة 

 .آخر متارس كثريا وتشاهد عند شخص إراديا حركة ال إعادة -1

  أو انتقـال االسـتثارةآخـر عند شخص مألوفة ملشاعر مناسبة لخربة إرادية غري إثارة -2

 . الجامعةأعضاءمن فرد آلخر بني 

 ينطلق أو يحبط أو أنيف املجموعة ) عضو(التيسريات االجتامعية التي تتيح لسلوك  -3

 .اآلخرينيكون موضع مقارنة للسلوك عند 

 لتعليم يشء جديـد مبالحظـة شـخص آخـر أسلوبالتعلم القائم عىل املالحظة، هو  -4

 .يقوم به

 األفعـال منـاذج مـن اإلعـادةدث، حيـث تعنـي  متثيـل الحـواإعادة أو األدوارمتثيل  -5

 .شوهدت أو سمع بها

 كثريا من الباحثني ال مييزون بني املحاكاة وبني اللعـب أو ألعـاب إنوال يخفى علينا           

تضـمن اللعبـة محاكـاة، ت تتضـمن كـل محاكـاة لعبـة وال أن إناملحاكاة، فليس بـالرضورة 

،  ليس فيها غالب ومغلـوب وتخلـو مـن املنافسـةوبذلك تختلف املحاكاة عن األلعاب بأن

محاكـاة وأغلـب اللعـب القـائم عـىل املحاكـاة يتصـل يتضـمن وأن كثريا من أنواع اللعـب 

 بني الثانيـة والثامنـة وهو أمر شائع بني األطفال فيام بتمثيل األدوار وإعادة متثيل الوقائع،

 : وتقسم املحاكاة إىل قسمني رئيسني هاممن العمر،  

وتتمثـل  وهي ما كانت ترمي إىل غاية معينة يكون املرء شـاعرا بها،املقصودة حاكاةامل -1

تعـلـم يشء جدـيـد مبـشـاهدة ـشـخص آـخـر دون أن يـشـرتك يف أي  التعلم باملالحـظـةـبـ

 .النشاط اشرتاكا ايجابيا

  وتعني قيام املرء بإعـادة إنتـاج الوقـائع بـدون أن يشـعر بهـا، أي املحاكاة غري املقصودة -2
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خـرين ة وقصد ومن أمثلته تقليد الطفل لألصوات التي يسمعها،ولغة أبويه واآلبدون إراد

السلوك املعدي مثل التثاؤب الذي يصاب به أفـراد  يحيطون به، وقد تسمى أحيانا بممن

املجموعة نظرا لتثاؤب أحد أفرادها أوال وكذلك حركات الرفس الالإرادية التي تصدر عـن 

  .ة القدم أو منظر مصارعةالناس الذين يشاهدون مباراة كر

 املحاكاة وسيلة من وسائل التدريب عىل املهارات الحركيـة واالجتامعيـة وبذلك تعد        

حيث تقوم املحاكاة عىل مبـدأ تـوفري ظـروف املوقـف يف واقـع الحيـاة أي تقليـد  والفنية،

ه يف ومحاـكـاة لـهـذا الواـقـع وـتـتلخص الـسـامت الرئيـسـة للمحاـكـاة ـكـام أـشـار إليـهـا جانـيـ

 :يف النقاط اآلتية ) (The conditions of learningكتابه

إعادة عرض وتشكيل املوقف الواقعي،مع الحرص عىل توضـيح العمليـات التـي تـدور  -

 .يف هذا املوقف

إتاحة فرصة التحكم يف هذا املوقف بدرجات متفاوتة ملن يتبع هذا األسلوب كنتيجـة  -

 . لفهمه لهذه املواقف وتفاعله معها

 . عند تصميم املحايك إعطاءه قدرا من الحيوية يسمح بتعديل بني املواقفميكن -

 . ميكن حذف أجزاء من املواقف العملية الواقعية غري املهمة بالنسبة للتدريب -

وقد استخدم أسلوب املحاكاة كـأداة تسـلية خـالل عـدد كبـري مـن السـنوات املاضـية      

واملقايضة والرهن والتبادل   والرشاءالبيع هي لعبة تتم فيها عمليات (Monopoly) كلعبة

وذلك باستخدام عمالت رمزية وبطاقات تتضمن مواقع حقيقية مشابهة لعمليـات الحيـاة 

الواقعية التي تحدث لدى السامرسة، وكام ميكن استخدامها يف تدريب الطيـارين وتـدريب 

ملبارشة  ملا يف ذلك  يتعذر إجراء كل التدريب أو معظمه عن طريق الخربة اإذرواد الفضاء 

لخطورته عىل الطيارين املتدربني من جهة والتكلفة العاليـة جـدا يف الخـربة املبـارشة عـىل 

 . اليشء الحقيقي نفسه

 ميكن له اسـتخدام مواقـف الـتعلم باملحاكـاة إذ وللتعلم باملحاكاة أهمية لدى املعلم،

  تم تعلمها يف السابق وللتعلم كأدوات تطبيق للتعبري عن املبادئ واملفاهيم والحقائق التي
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باملحاكاة مكان محدد يف املوقف التعليمي  املخطط ويقرر املعلم عـادة مـا الـذي سـوف 

يتعلمه األطفال يف املدرسة فإذا تضمنت األهداف التي صـاغها املعلـم اسـتخدام املحاكـاة 

 لنـا ان فأنه يكون قد أضـاف أحـد األسـاليب املختـربة إىل جعبـة مهاراتـه الفنيـة، ويتضـح

  -:للمحاكاة وظائف يستفيد منها املعلم يف تحقيق أهدافه وهي 

 .املساعدة يف إكساب الطفل السلوك االجتامعي -

 .زيادة قدرة الفرد عىل اختزان املعلومات وهضمها -

 .تخفيف حدة انفعاالت الفرد مثل القلق والخوف -

يقـوم بـه مـن إعـادة مساعدة أفراد مجموعة اللعبة عىل تنقية أحكامها وقراراتها ملـا  -

 .متثيل الحوادث كام حدثت بالطريقة وبالرتتيب نفسه

وليك تحقق املحاكاة أهدافها يجب إال تكون معقدة كثريا، وليست مبسـطة إىل درجـة 

ال تتحدى قدرات الفئة املستهدفة، لذلك فاملحاكـاة املصـممة بطريقـة جيـدة تزودنـا 

كل مـن املعلـم   وتخرباألهدافقيق بنموذج صادق عن العنارص الرئيسة والالزمة لتح

حاكـاة رشوط وللم. واملشاركني عن تلك العنارص التي تم تبسيطها أو حـذفها بالكامـل

 :البد للمعلم من مراعاتها من خالل ما يأيت 

 . السلوكية للمحاكاة التي يرغب يف تحقيقهااألهداف تحديد -1

 .اختيار نوع املحاكاة -2

 .د دور كل منهمتحديد عدد املشاركني يف لعبة وتحدي -3

 .إعداد املكان املناسب -4

 . تحديد املعلومات -5

 .ترتيب الطلبة املستفيدين داخل الصف -6

وقد استخدمت مناذج املحاكاة يف عدد من املواقـف التعليميـة مثـل البقالـة ورشطـي 

 : هي أهداف محاكاة للاملرور ومجلس املدرسة، و

 إحداث تغيريات يف االتجاهات . 



 

 
279 

 ألعاب املحاكاة

 تغيري سلوكيات محددة. 

 إعداد املشاركني لتبني مواقف جديدة يف املستقبل. 

 مساعدة األفراد عىل فهم أدوارهم الحالية. 

 تقليل املشكالت املعقدة أو املواقف إىل عنارص قابلة للتجديد. 

 توضيح األدوار التي ميكن أن تؤثر عىل حياة الفرد. 

 إثارة دافعية املتعلم. 

 زيادة حساسية األفراد . 

وبالتتابع نفسه   فاملحاكاة هي إعادة إنتاج الوقائع أو عكسها بدقةا تقدموخالصة مل        

الذي حدثت به، وهي يف غالبها نقال غري إرادي فاالبنـة التـي تراقـب أمهـا املريضـة نراهـا 

تنهض كام تفعل أمها وتفعل ذلك دون وعي ملا تفعـل  وتتأوه حني تضع يدها عىل جبينها 

  متكـن املحاكـاة  التالميـذ مـن املـروروأخـريا  مشاهديها،وقد يردها إىل وعيها سوى ضحك

بتجارب الحياة الحقيقية التي يكون من الصعب أو املستحيل أو من الخطر القيـام بهـا يف 

 .والشكل التايل يوضح التسلسل الطبيعي للتقليد واملحاكاة.الصف

 املهارة العمر

 .وليس هناك بديل , أساساانعكايس  السلوك األولالشهر 

 . والحركاتاألصوات سمع طفال يبيك،ويكرر إذا ويبيك اآلخرينيقلد حركات   شهور1-4

 . يف السابقبتأديتها التي سمعها سابقا والحركات التي قام األصواتيقلد   شهور4-8

.  التي سـبق وان صـدرت عنـهاألصوات الجديدة ولكن القريبة من األصواتيقلد   شهرا8-12
كأن يخـرج لسـانه مـن ( رر حركات ال يستطيع رؤيتها ويقلد حركات جديدة ويك

 ). فمه 

ويقلد حركات ال يستطيع رؤية , يقلد اصواتا وكلامت جديدة مل يسمعها من قبل   شهرا12-18
 .نفسه وهو يقوم بها

ويكـرر اصـواتا وحركـات كـان قـد تعلمهـا سـابقا , يقلد اصواتا وحركات معقدة   شهرا18-24
 باالعتامد عىل الذاكرة

 التسلسل الطبيعي للتقليد واملحاكاة  )7( الشكل 
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يلعب غندور ومرجانة لعبة القفز عـىل الحبـل يف الحديقـة، وبعـد اللعـب أحـس غنـدور 

 إلحسـاس بـالجوعا جـائع جـدا وشـاركته مرجانـه نيومرجانة بالتعب  وقال غندور ألخته أن

ّوقالت له بأنها جائعة،وبعدها ذهبا إىل أمهام التي كانت ُتعد الطعام يف املطبخ وعىل املائدة 

شاهدا أطباق ساخنة لذيذة وفاكهة طازجة ودون أن يتفوها بكلمة مـد كـل مـنهام يـده إىل 

الطبق الذي عىل املائدة وعندها قالت أمهام مـاذا تفعـالن أنـتام االثنان،هـل قمـتام بغسـل 

 قبل أن تضعاها يف الطبق،أنظرا إىل أيديكام،فنظر كل منهام إىل يديـه،وإذا باألوسـاخ أيديكام

عالقة بها حتى إن لونها ال يكاد يظهر،ودون كلمة واحدة أرسعا وقامـا بغسـل أيـديهام باملـاء 

ّوالصابون ثم عادا إىل املطبخ وبرسعة مد غندور يده إىل الطبق املوجود يف منتصـف املائـدة 

أمل تتعلام آداب الطعام فنظـر كـل ! ىل سكب الوعاء أمامه ومرة أخرى رصخت أمهمام أدى إ

 أوال يا أوالدي علينا أن نغسل أيـدينا قبـل األكـل :أمهامفقالت من غندور ومرجانة إىل أمهام 

 وبعده وثانيا أن نجلس يف أماكننا املخصصة وأن نرتك أماكن الكبار،وعندها تحركـت مرجانـة،

فقد كانت تجلس مكان أمها  وأيضا أن ال نبدأ األكـل قبـل الكبـار وأن نتنـاول الطعـام باليـد 

الـرحمن الـرحيم وعنـد االنتهـاء ه الـلــاليمنى  وقبل أن نتناول الطعام يجب أن نقول بسـم 

،وأحس  كل من غندور ومرجانة بالخجل وشـكرا والـدتهام عـىل .نقول الحمد هلل رب العاملني

وحينها قالت لهام أمهام ليس املهـم أن نحفـظ املعلومـات ولكـن األهـم أن هذه املعلومات 

 .نطبقها

 متثيل املواقف

 .وبعد اللعب.........يلعب غندور ومرجانة لعبة القفز عىل الحبل يف الحديقة -

  .يحس غندور ومرجانة بالتعب -

عىل مائدة الطعام

تطبيقات تربوية
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شـاركه مرجانـه اإلحسـاس بـالجوع ت ،حيثأنه جائع جدا: يقول غندور ألخته مرجانة -

 .أيضا

 .ّيذهب غندور ومرجانة إىل أمهام التي كانت ُتعد الطعام يف املطبخ -

وعىل املائدة،شاهد غندور ومرجانة أطباق سـاخنة لذيـذة وفاكهـة طازجـة ودون أن 

 .يتفوه بكلمة مد كل منهام يده إىل الطبق الذي عىل املائدة

 يف الطبـق؟،أنظرا ماذا تفعالن ؟هل قمتام بغسل أيديكام قبل أن تضعاها :قالت أمهام -

  ؟إىل أيديكام

ينظر غندور ومرجانـة إىل يـديهام،وإذا باألوسـاخ عالقـة بهـا حتـى إن لونهـا ال يكـاد 

 .يظهر،ودون كلمة واحدة

يرسع غندور ومرجانة إىل املغسـلة ويغسـال أيـديهام باملـاء والصـابون ثـم يعـودا إىل  -

  .املطبخ

 .املائدة مام أدى إىل سكب الوعاء أمامهميد غندور يده إىل الطبق املوجود يف منتصف   -

 .أمل تتعلم آداب الطعام! ترصخ أمه -

  . ينظر كل من غندور ومرجانة إىل أمهام -

أوال، يا أوالدي علينا أن نغسل أيدينا قبل األكل وبعـده : آداب الطعام هي  :األمتقول  -

 . وثانيا، أن نجلس يف أماكننا املخصصة،وأن نرتك أماكن الكبار

وتكمل األم حديثها  وأيضـا أن .............فقد كانت تجلس مكان أمها مرجانة، تحركت 

ال نبدأ األكل قبل الكبار وأن نتنـاول الطعـام باليـد اليمنـى  وقبـل أن نتنـاول الطعـام 

 .الرحمن الرحيم وعند االنتهاء نقول الحمد هلل رب العاملنيالـلـه يجب أن نقول بسم 

 .ويشكرا أمهام عىل هذه املعلومات............يحس  غندور ومرجانة بالخجل -

 .ليس املهم أن نحفظ املعلومات ولكن األهم أن نطبقها: قالت أمهام  -
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فتنهض مرجانة بغضب عىل صوت الساعة ومتسـك    تدق الساعة تك تك يف غرفة مرجانة،

اذا توقظيني؟لكن الساعة عاودت الدق أيتها الساعة اليوم يوم عطلة مل:بالساعة وتقول لها 

من جديد تك تك فغضبت مرجانـة كثريا،وفـورا أوقفـت السـاعة وقالـت لها،سـوف أحـرك 

عقاربك مثلام أريد وأنام كثريا دون أن تزعجني دقاتك،فأحست مرجانة بالفرح الكبري،فقـد 

ى  خرجـت إىل الحديقـة فلعبـت ولعبـت حتـ،وبعد اسـتيقاظهاانترصت أخريا عىل السـاعة

تعبت ثم ذهبت وتناولـت غـذاءها وبعـد الغـذاء أحسـت بالنعـاس فنامـت نومـا عميقـا  

هادئا،وكان وقت النوم طويال ويف املساء استيقظت فأطلت من النافذة،كانت الشمس قـد 

ـدأت  ـا بـب ـذهب ـي ـه،أين ـت ـادت علـي ـه فـن ـه وكتـب ـع أغراـض ـدور يجـم ـاهدت غـن املغيب،ـش

 وأنظـف أسـناين يئ سـأذهب لتنـاول عشـالقـد أنهيـت درويس واآلن: غندور؟،قال غنـدور 

وأذهب إىل النوم،أما مرجانة فلم تدرس شيئا،وان عليها واجبـات كثـرية،أذن كيـف سـتقوم 

بانجازـهـا؟ أرسـعـت مرجاـنـة إىل حقيبتها،وـبـدأت ـتـدرس وـتـدرس حـتـى أحـسـت بالنـعـاس 

وأخذت تنظر إىل فراشها وتتخيل غندور وهو يغط يف نـوم عميـق وقالـت مـا أسـعدك يـا 

 مبعـرثة هنـاكور،ويف الصباح كان كـل يشء مبعـرث كتـب هنـا ودفـاتر هنـاك وألعـاب غند

باإلضافة إىل أقالمها وثيابها فلم تجد وقت لرتتيبها وبرسعـة قفـزت مـن رسيرهـا وسـمعت 

ها غندور فقـد لـبس ثيابـه وتنـاول وصوت الحافلة قد جاءت وهي مل تستعد بعد  أما أخ

ب إىل الحافلة وهو يبتسم آه فقد ذهبـت الحافلـة فطوره  وفرش أسنانه وملع حذائه وذه

دون أن تستطيع الوصول إليها،وبعدها نظرت مرجانة إىل نفسها وهـي عـىل هـذا الشـكل 

الغري املرتب واىل غرفتها الغري مرتبة وقالت يف نفسها ملـاذا حـدث معـي كـل هـذا فأنـا مل 

رجاء الغرفـة وتبحـث عـن أخذت مرجانة تنظر أ أستمتع ال بنوم وال بلعب ومل أنه درويس،

سبب كل هذه الفوىض وأخريا وقع نظرهـا إىل السـاعة،وهنا وجـدت الجواب،فأرسعـت إىل 

لن أوقفك أيتهـا العقـارب، فأنـت سـبب سـعاديت وال  :الساعة وقامت بتشغيلها وقالت لها

 .نجاح وال سعادة بدون تنظيم الوقت

عقارب الساعة
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                                              متثيل املواقف 

 تدق الساعة تك تك يف غرفة مرجانةتنهض مرجانة بغضب عىل صوت الساعة  -

 .متسك مرجانة الساعة -

 أيتها الساعة اليوم يوم عطلة ملاذا توقظيني؟:تقول مرجانة للساعة   -

 .عاودت الساعة الدق من جديد تك تك -

عقاربك مـثلام أريـد تغضب مرجانة كثريا،وفورا توقف الساعة وتقول لها،سوف أحرك  -

 .وأنام كثريا دون أن تزعجني دقاتك

 . تحس مرجانة بالفرح الكبري،فقد انترصت أخريا عىل الساعة -

 .تخرج مرجانة إىل الحديقة فتلعب وتلعب حتى تعب ثم تذهب وتتناول الغذاء -

وبعد الغذاء أحست مرجانة بالنعاس فنامت نوما عميقا  هادئا،وكـان وقـت النـوم طـويال 

 .ملساء استيقظت مرجانةويف ا

 . تطل مرجانة من النافذة،كانت الشمس قد بدأت يف املغيب -

  .تشاهد مرجانة غندور يجمع أغراضه وكتبه -

 تنادي مرجانة،أين تذهب يا غندور؟  -

 وأنظف أسناين يئلقد أنهيت درويس واآلن سأذهب لتناول عشا: يقول غندور ملرجانة  -

 .وأذهب إىل النوم

 رس شيئا،وان عليها واجبات كثرية،أذن كيف ستقوم بانجازها؟أما مرجانة فلم تد

ترسع مرجانة إىل حقيبتها،بدأت تدرس وتدرس حتى أحست بالنعاس وأخـذت تنظـر  -

 .إىل فراشها وتتخيل غندور وهو يغط يف نوم عميق وقالت ما أسعدك يا غندور

اك باإلضـافة هنـمبعـرثة ويف الصباح كان كل يشء مبعرث كتب هنا ودفاتر هناك وألعاب 

 .إىل أقالمها وثيابها فلم تجد وقت لرتتيبها

 .تقفز مرجانة من رسيرها وتسمع صوت الحافلة -
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  .تخفق مرجانة يف الوصول إىل الحافلة -

يلبس غندور ثيابه ويتناول فطوره  ويفرش أسنانه ويلمع حذائه ويذهب إىل الحافلـة  -

 .وهو يبتسم

 .ا تذهب الحافلة دون أن تستطيع مرجانة الوصول إليه -

 تنظر مرجانة إىل نفسها وهي عىل هذا الشكل الغري املرتب واىل غرفتهـا الغـري مرتبـة  -

وتقول يف نفسها ملاذا حدث معي كل هذا فأنا مل أسـتمتع ال بنـوم وال بلعـب ومل أنـه 

 .درويس،أخذت مرجانة تنظر أرجاء الغرفة وتبحث عن سبب كل هذه الفوىض وأخريا

 .نا وجدت الجوابيقع نظر مرجانة إىل الساعة،وه -

لن أوقفك أيتها العقارب، فأنـت :ترسع مرجانة إىل الساعة وتبدأ بتشغيلها وتقول لها  -

 .سبب سعاديت وال نجاح وال سعادة بدون تنظيم الوقت

 

 

قرأ غندور قصة املدينة النظيفة،وتأثر كثريا بهذه القصة فأطل من نافـذة املنـزل ووجـد 

الحي مليئة باألوساخ هنا وهناك،حزن غندور كثريا وسأل نفسه ملـاذا حينـا لـيس ساحة 

نظيفا كاملدينة التي يف القصة ودون تردد أحرض مكنسة وكيسا ونزل إىل السـاحة وأخـذ 

يجمع األوساخ هنا وهناك   وبعد قليل أحس بالتعب،وفكر ماذا لو أن كل شخص نظف 

اإلثناء جاءت مرجانة ونظر إليها غندور وقال لها أمام بيته أما كان ذلك أفضل ويف هذه 

ويف ، ين يلعبـون هنـاذملاذا كل هذه األوساخ قالت مرجانة مـن املؤكـد إنهـم األوالد الـ

ها أن ئصباح اليـوم التـايل قـرأت مرجانـة يف إذاعـة املدرسـة خطبـة طلبـت مـن أصـدقا

يحـب النظافـة نظيـف الـلــه يتعاونوا من أجل تنظيف البيئة التـي يعيشـون فيهـا الن 

 ونظافة حينا عنوان نظافتنا وبدأ األطفـال ينظفـون الحـي كـل أمـام بيتـه وقـد شـكرتها 

 املديرة واملعلامت عىل هذه املبادرة وأعطتها ملصـقات ألصـقتها عـىل جـدران املدرسـة 

املدينة النظيفة



 

 
285 

 ألعاب املحاكاة

 مجموعة من األطفال بإرشاف غنـدور وتقـوم هـذه تضمتكونت لجنة النظافة التي حيث 

نظافة املدرسة ونظافتهم الشخصـية وكـذلك نظافـة حـيهم وبيـوتهم اللجنة باإلرشاف عىل 

ومن مرصوفـه اليـومي وشيئا فشيئا أصبح الحي أكرث جامال وبعدها احتفلوا بنظافة حيهم 

قدم غندور الهدايا التشجيعية لألطفال الذين شاركوا يف حملـة التنظيـف الذي كان يدخره،

 . دينة النظيفةوبعدها جمع غندور أصدقاءه وقرأ عليهم قصة امل

 متثيل املواقف

 .يقرأ غندور قصة املدينة النظيفة -

 .وتأثر غندور بالقصة كثريا -

  .يطل غندور من نافذة املنزل -

 .يشاهد غندور ساحة الحي مليئة باألوساخ هنا وهناك -

 .يحزن غندور كثريا -

  يسأل غندور نفسه ملاذا حينا ليس نظيفا كاملدينة التي يف القصة؟ -

  .مكنسة وكيسا وينزل إىل الساحة يحرض غندور  -

 . هنا وهناك   وبعد قليل يحس بالتعب من يجمع األوساخ -

جـاءت ........... فكر ماذا لو أن كـل شـخص نظـف أمـام بيتـه أمـا كـان ذلـك أفضـل(

 )مرجانة

 . ينظر غندور إليها  وقال لها ملاذا كل هذه األوساخ -

 . ن هناين يلعبوذقالت مرجانة من املؤكد إنهم األوالد ال -

 )ويف صباح اليوم التايل قرأت مرجانة يف إذاعة املدرسة خطبة(

ها أن يتعاونوا من أجل تنظيف البيئـة التـي يعيشـون فيهـا ئتطلب مرجانة من أصدقا -

 .نظيف يحب النظافة ونظافة حينا عنوان نظافتناالـلـه الن 
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 .يبدأ األطفال تنظيف الحي كل أمام بيته -

 .انة عىل هذه املبادرةتشكر املديرة واملعلامت مرج -

 .ها عىل جدران املدرسةقصللتتقدم املديرة ملصقات ملرجانة  -

 مجموعـة مـن األطفـال بـإرشاف تضـم لجنة النظافة يف املدرسـة التـي حيث تكونت(

 )غندور

 

 

 

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل األلعاب التعليمية -

 أهداف األلعاب التعليمية -

 فوائد استخدام األلعاب التعليمية -

 رشوط اختيار اللعبة  التعليمية الجيدة  -

  األلعاب التعليميةوإعدادتصميم  -

  تربويةتطبيقات -
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 األلعاب التعليمية

 

 

 األلعـاب املوجهـة املقصـودة تبعـا لخطـط أشـكالاأللعاب التعليمية هي شكل من         

 وتجربتها ثم توجيه األطفال بإعدادها ومستلزمات خاصة بها يقوم املربون وأدواتوبرامج 

ة لتجعـل مـن الـتعلم عليميـصممت األلعاب التو.  تحقيق أهداف محددةنحو مامرستها ل

إىل إن األلعاب الرتبويـة لهـا القـدرة عـىل ) (Bartel,1995واملامرسة متعة وقد أشار بارتل 

تحفيز التالميذ التي انغلقت عقولهم من التعلم مـن جـراء املهـامت األكادمييـة التقليديـة 

ـويس ودورالج  ـر ـل ـد ذـك ـاب (Lawis&Doorlag,1995)وـق ـربامج األلـع ـائص ـل ـدة خـص  ـع

 :ة ومنهاعليميالت

 .تعليم مهارات التفكري -

 . توفري املامرسة عىل املهارات األكادميية -

 .تعمل كأنشطة يف قضاء وقت الفراغ أو كمكافأة عىل السلوك الجيد -

       فاللعب التعليمي هو كل لعب يهدف إىل تحقيق هدف خاص ويكـون الغـرض منـه 

رات واستعدادات الطفل وتوسيع أفقـه بشـكل عـام ومسـاعدته عـىل اسـتيعاب تنمية مها

توجـد ثالثـة أنـواع مـن  ايجابيـة، واتجاهـاتوتحقيق أهداف الربنـامج الرتبـوي وتكـوين 

 :األلعاب التعليمية  وهي

 املدخل إىل األلعاب التعليمية
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 هي األلعاب التي ال ترتبط مبهارة أكادميية محددة فإن اسـتخدامها األلعاب التقليدية -1

 .ىل تعلم مهارات الحساب والكتابةيشجع التالميذ ع

 يقـوم التلميـذ بـدور مخـرب يبحـث عـن مكـان  التـي  األلعابهي  ألعاب املغامرات -2

ـشـخص ـمـا  وتـقـدم ـهـذه األلـعـاب إـشـارات جغرافـيـة يـجـب ـعـىل التلمـيـذ تفـسـريها 

 .باالستعانة مبصدر خارجي كالتقويم

حتـوي عـىل الصـور الجذابـة  أو برامج التدريب التي تقدم أشـكاال ت األلعاب التعليمية-3

والتي تشبه األلعـاب الرتفيهيـة وتركـز هـذه األلعـاب عـىل مهـارة معينـة كالحسـاب 

والكتابة وهنا يجب عىل املعلم اختيار األلعاب بعناية مبـا يضـمن اسـتكامل املهـارات 

 .األكادميية، فتكون اللعبة جزءا متمام للتعليم

 من املتعلمني ضمن قـوانني أكرثنني أو فاأللعاب التعليمية هي نشاط تنافيس بني اث

 محددة مسبقا، وتنتهي عادة بفائز ومغلـوب بسـبب املهـارة أو الحـظ أو وأهدافمتبعة 

 : عنرص اللعبة منويتألف. كليهام

 .مجموعة من الالعبني .1

 .أنظمة وقوانني تحكم اللعبة .2

 .بعد مكاين .3

 . زمن محدد للعبة-بعد زماين .4

 استجاممية تهدف إىل الرتفيـه والتسـلية فقـط، بـل أنشطة        األلعاب التعليمية ليست

هي أنشطة صممت لتحقيق أهداف تعليمية،حيث يتم توظيف امليل الفطري للعب عند 

 . تعلم فعال معزز بالرغبة  والحامس واالهتاممإحداثاملتعلمني املقرون باملتعة، يف 
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 .ديد من املفاهيم الرياضية،مثل التطابق والتسلسل والتجميع يتعلم الطفل الع-1

 . تساعد يف تنمية العضالت الدقيقة-2

 . البرصيالتآزر تساعد يف تنمية مهارة -3

 . تنمي الثقة بالنفس-4

 كـاالحرتام واملشـاركة اآلخـرين يكتسب بعض القيم االجتامعية مـن خـالل تفاعلـه مـع -5

 .والتعاون

 وما مييزها من واألحجام واألوزان واأللوان األشكالئص  املشرتكة بني  يتعرف عىل الخصا-6

 . خصائص وعالقات

 . تتطور لدى الطفل القدرة عىل التحليل والرتكيب واالبتكار-7

 

 

 املعرفية كـالتمييز واملامرسـة يف النحـو والتهجئـة ومهـارات الحسـاب األهدافتحقق  -1

 .األماكن وأسامء يف العلوم األساسية الكيمياء والفيزياء واملفاهيم واملعادالت يف

 .بناء املفردات وزيادة الرثوة اللغوية -2

 . عىل تعلمها ودراستها كالرياضيات والنحواإلقبال االهتامم مبواد تعليمية ضعف إثارة -3

 . السلوك الجيدةأمناطاكتساب  -4

 .تنمية الحواس والعضالت الدقيقة والكبرية -5

 العلـمـي يف التفـكـري  كاالنتـبـاه والتفـكـري والتحلـيـل والرتكـيـز ودـقـة األـسـلوبب اكتـسـا -6

 .املالحظة والنطق الصحيح

فوائد استخدام األلعاب التعليمية

أهداف األلعاب التعليمية
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 بخصائص عامة ورغـم ذلـك توجـد فـروق عنـد آلخر        يتميز سلوك األطفال من عمر 

ا يناسـب كـل أطفال السن الواحد، وانطالقا مـن معرفتنـا بخصـائص الطفـل النامئيـة  ومـ

اللعبـة   لـبعض املـربني وضـع مجموعـة اعتبـارات لتحديـد رشوطأمكنمرحلة من ألعاب 

 :الجيدة ومنها

 . تكون ذات حجم معقول يك اليقوم الطفل بابتالعهاأن -1

 .  زاهية وبراقة تجذب انتباه الطفلألوان تكون ذات أن -2

 .ها تكون  مصنوعة من مواد ال تشكل خطرا عىل الطفل يف حالة تكرسأن -3

 . تكون من النوع الذي ميله الطفلإال -4

قلية للطفل بحيث ال تتطلب مـا يزيـد ع الجسدية والاإلمكانيات تكون مناسبة مع أن -5

 .عن طاقة الطفل لتشغيلها

 املناسبة األدوار تكون من النوع الذي يتيح مجال االشرتاك مع بقية األطفال ومتثيل أن -6

 . الطفلوإمكانياتمع مراعاة قدرات 

 : التاليةختيار اللعبة الرتبوية يف غرفة الصف البد من مراعاة النقاطعند ا

 تكون اللعبة جزءا من الربنامج التعليمي أو املحتوى الدرايس، ولذا يجـب ان يـذكر أن -أ 

 الخاصة للعبة بشكل واضح، وان تكون تعليامت تنفيذ اللعبة واألهدافالهدف العام 

 . التعلمقدر من مخترصة ليك يكتسب الالعبون أكرب

 وسـيلة أي مـن أفضـل بشـكل األهـداف املعلم من ان الوسيلة سوف تحقق يتأكدأن  -ب 

 .، وأنها سوف تستعمل يف الوقت املناسب كجزء متكامل من الربنامجأخرى

 سـوف تلبـي مهـارات بأنهـابحيـث يقتنـع املعلـم  أن متثل اللعبة الواقع إىل حد كبري، -ج 

 .وعمليات يحتاجها الطلبة

ـيتأكــد أن -د  ـة، املعـل ـتقن قواعــد اللعـب ـه ـي  ومفاهيمهــا أهــدافهاويعــرف  م مــن اـن

 . بكفاءة عالية يف غرفة الدراسةإدارتهاالرئيسة،بحيث يستطيع 

رشوط اختيار اللعبة  التعليمية الجيدة
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 اـسـتعاملها وـمـدى الحاـجـة إىل االـسـتعانة إـعـادة وإمكانـيـة يراـعـي املعـلـم تكلفتها،أن -ه 

 .أخرى وأجهزة بأدوات

 :يأيت يقوم مبا أنعليه ، هاألهدافوليك يضمن املعلم نجاح اللعبة وتحقيقها        

 وتحديـد وقـت اسـتعاملها،  وذلك ملعرفة قوانينها،وإتقاندراسة اللعبة الرتبوية بدقة  -1

 .وكيفية تنفيذها يف فرتة واحدة أو اكرث

 األدوات مـن بالتأكـدوذلـك   اللعبة الرتبوية،إلجراءاتتهيئة البيئة التعليمية املناسبة  -2

 إىل تهيئـة املحـيط أو املكـان الـذي باإلضافةذ اللعبة،  الرضورية لتنفيواألجهزةواملواد 

 .ستنفذ فيه اللعبة

 اللعبة،وربط ذلك أهداف الطلبة عن بإعالم الطلبة ملوضوع اللعبة،وذلك أذهانتهيئة  -3

 مبـا وإعالمهـم اللعبـة، إلجـراءثم تحديد الوقت الـالزم  بخرباتهم السابقة وبحاجاتهم،

، األهدافمامرسة نشاطات اللعبة الالزمة لتحقيق يتوقع منهم عمله بعد االنتهاء من 

 . إىل قوانني اللعبة وكيفية دراستهااإلشارةهذا وميكن 

أفـراد ويعتمـد ذلـك  )10-5( تقسيم الطلبة إىل مجموعات قد يرتاوح عددها مـا بـني -4

عىل عدد طالب الصف وعـدد األلعـاب وقـد يلعـب اثنـان يف لعبـة واحـدة يف حالـة 

 .اللعب الفردي

 الفرصة للطلبة بتنفيذ اللعبة،ويكون دور املعلم هنا مشاهدة تنفيذ النشـاطات إتاحة -5

 . كان هناك رضورة لذلكإذا أحياناعن كثب ملساعدة الطلبة والتدخل 

ي مراقبة التغذية الراجعة بني الطرفني  أاالنتباه إىل استجابة كل فريق أو فرد ملنافسه، -6

 األخطـاءية دقيقـة وعـدم الوقـوع يف  بصورة علماألهدافبدقة،وذلك لضامن تحقيق 

 .وسوء الفهم

 :يأيت ويتضمن ذلك ما ،تلخيص موضوع اللعبة ثم املناقشة بعد االنتهاء من النشاطات -7

 . توتر قد يحصل بني الفريقني املتنافسنيأي وإزالة الالعبني، أعصابتهيئة  -أ 

  إىلواإلشـارةتوضيح الهـدف العـام مـن اللعبـة ومـدى عالقتـه بواقـع الحيـاة،  -ب 

 .النشاطات املختلفة التي تحتويها اللعبة يف الحياة العملية
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تشجيع الطلبة عىل توضيح ما تعلموه من اللعبة، ثم ربط ذلك بالنشاطات التـي  -ج 

 .سيامرسونها يف مهنهم املتوقعة يف املستقبل

، وخطـوات وأنواعهـا األهـدافويتضـمن ذلـك وضـوح  التقويم النهايئ للعبة الرتبوية، -8

وانطباعاتهم عـن اللعبـة، ومـدى تقريبهـا للواقـع، ومـدى   فعل الطلبة،تحقيقها، ورد

 . تطبيقها، وغري ذلك

 

  

 :ايجاد حالة تتضمن يحاول املصمم لأللعاب الرتبوية        

 .التفاعل بني العبني أو فريقني خالل مدة اللعب كلها -1

 .وضوع كلهباملهامت التي يتطلبها املساق أو املوربطها  املهامت التي يقوم بها الالعب، -2

 . واملواد التعليميةاألدواتاالقتصاد يف استخدام  -3

 .التعليم العالجي بعد االنتهاء من اللعبة -4

ولذلك فاللعبة الرتبوية تتضمن تتابعـا للحـوادث والنشـاطات التـي تشـكل اللعبـة،   

نفيذ اللعبة بشكل منتظم لتحقيق ووصفا لخصائص الفئة املستهدفة، وقوانني تبني كيفية ت

 إىل حصول الالعب عىل تغذية راجعة فورية حول القرارات التي باإلضافة محددة، أهداف

وان خطـوات ،  اللعب كنوع من التقويم لسلوكه من اجل التعديل والتحسنيأثناءيتخذها 

 : لعبة تربوية هيأي إعداد

 . الرئيسة والثانوية التي تتضمنها اللعبةواألفكاراختيار املوضوع أو املحتوى  -1

 يفعلـه الطلبـة بعـد دراسـتهم أن التعليمية بشكل يوضـح مـا ميكـن األهدافتحديد  -2

 .ومل يكن يفعلوه قبل ذلك اللعبة،

 .إسرتاتيجيتهاتحديد الوقت الالزم لدراسة اللعبة، وتبيان  -3

 . ادوار الالعبنيحديد تحديد خصائص الفئة املستهدفة، وت -4

 عليميةب الت األلعاوإعدادتصميم
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 . ومواد تعليميةوأجهزة أدواتخدم  يف اللعبة  من تاملصادر التي ستستحديد  -5

 .تحديد قوانني اللعبة وبيان كيفية تفاعل الالعبني مع بعضهم بعضا -6

 .األخرتوضيح كيفية فوز فريق من الالعبني عىل الفريق  -7

  املتوافرة لتنفيذ اللعبة، وميكن هنا تحديدواإلمكانات  واألجهزةوصف وتحديد املواد  -8

، إنتاجهـا تـوافر موادهـا أو رشائهـا أو وإمكانيـة الالزم للعبة مثل لوحة اللعبـة كانامل

 .وتوافر اماكن جلوس الطلبة

 .  تطبيقهاأثناء تطرأتجربة اللعبة عىل عينة من الطلبة بغرض حل املشكالت التي قد  -9

 : اقرتاحات للمناقشة بعد االنتهاء من اللعبة، ويتضمن عنارص حولإعداد-10

 . اللعبةوأهمية للعبة أو النظرة العامة عن طبيعة األويل دراكاإل -

 .)تصميم اللعبة بشكل عام( منوذج اللعبة -

 . وخطوات تنفيذ اللعبةإجراءات -

 .نتائج اللعبة ذاتها -

 .انجاز التعلم -

 .التغذية الراجعة عن اللعبة كنظام متكامل -

 
 ألعاب تعليمية
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 بطاقات مكتوب عليها النشاط:املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 املناسبة مبا يقابلها اإلجابةتعرض الباحثة النشاط وتطلب من التلميذ وضع خط  أمام 

  األوليف العمود 

 يصيح   الحامر       

 يطري املاء                      

 يجري الطري                    

 يهب   ديك                   ال

 يذوب الثلج                   

 مييش الهواء                  
 

 
 لوحة مكتوب عليها كلامت :    املواد املطلوبة 

تعرض الباحثة لوحة فيها كلامت وفيها كلمة واحدة تختلـف مل تبتـدئ بـنفس : الخطوات 

 الحرف 

 . من التلميذ تحديد الكلمة املختلفةتطلب الباحثة

 ح حسن حامر      كلب        حصان        حبل      

 ب بطة       باب         كريس         بلبل       بقرة

 ت  متساح         تنور       تني تفاح      ورق      

 ك كتاب     دفرت         كباب          كلب        كبش

 و     ولد         وداد          ورد دل    ورق     عا

 س    سمري        سفر         سحاب   سمك    نوري   

)2(اللعبة 

)1(اللعبة 

تطبيقات تربوية
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 صور ناقصة:   املواد املطلوبة 

 تعرض الباحثة الصور للتالميذ:الخطوات

 تطلب الباحثة تبني الباحثة للتالميذ بان هذه الصور فيها جزء ناقص يف مكان محدد

 . من كل تلميذ ان ميسك القلم ويبدأ برسم الجزء املفقود

 

 
بطاقات مطبوع  : املواد املطلوبة

 عليها النشاط

  :الخطوات

 تقـــدم الباحثـــة مجموعـــة -

ـامت وفيهــا كلمــة واحــدة  كـل

 .  مختلفة

 تطلب الباحثة من كل تلميـذ -

 . ةان يحدد الكلمة املختلف

 ولد ولد بنت ولد
 كتاب قلم كتاب كتاب
 مثلث مثلث مثلث مربع
 مطبخ طباخ طباخ طباخ
 كبري صغري كبري كبري
 حرف حرف حرف رقم

 

 

)4(اللعبة 

)3(اللعبة 



298 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 

 . ماكنة عصري– قطار - سيارة– ساعة - غيتار-  بوق-  هاتف-طبلة: املواد املطلوبة

 :الخطوات 

 ام التالميذتعرض الباحثة األدوات أم

 تعصب الباحثة عني احد التالميذ 

 تختار الباحثة احد األدوات 

 تعمل الباحثة عىل إصدار الصوت منها 

 تفك الباحثة الرباط من عني التلميذ

  ينظر التلميذ إىل األدوات  ويتعرف عىل األداة التي أحدثت الصوت

  

 
 

 

 

 

)5(اللعبة 
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 . املنزلأجزاء–عدد من البطاقات كل منها متثل منزل : املواد املطلوبة

 املفقـودة إىل مكانهـا األجزاء إيصالتعرض الباحثة النشاط وتطلب من التلميذ : الخطوات

 .لتكتمل الصورة

 
 

 

 فيها صور بطاقات    : املواد املطلوبة

 :الخطوات

   مختلفة صور من الكارتون مرسوم عليها تنيلوح   :املواد املطلوبة 

 يف كل صورة من اللوحـة االوىل يوجـد مـا يكملهـا يف اللوحـة إنتوضح الباحثة  :الخطوات

 الثانية

  عىل املنضدة الصورمن تني تعرض الباحثة اللوح

 تنيتطلب الباحثة من التالميذ النظر إىل اللوح

 الثانية اللوحة  صور معاألوىلتطلب الباحثة من التالميذ مطابقة اللوحة 

)7(اللعبة 

)6(اللعبة 
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 الثانيةللوحة  ا عىلاألوىلمن اللوحة  الصوريطابق التالميذ 
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 بطاقات مطبوع عليها النشاط :املواد املطلوبة

 ع عليها النشاطبطاقات مطبو :املواد املطلوبة: الخطوات

وتطلب ) رسم،بالقلم،عامد،سمكة(تعرض الباحثة بطاقات فيها كلامت مبعرثة:الخطوات
 من التالميذ إعادة ترتيب هذه الكلامت بحيث يشكل ترتيبها جملة مفيدة 

 رسم عامد سمكة بالقلم

 عامد رسم بالقلم سمكة

 رسم عامد بالقلم سمكة

 

 
 طباشري  :                       د املطلوبة املوا

 :الخطوات

 تعرض الباحثة مجموعتني من الكلامت يف بطاقة 

 تطلب من كل تلميذ ان يصل بخط الكلمة يف العمود األول بضدها يف العمود الثاين 

يفرح                                                                     
                                                                يقعد     

يضحك                                                                   
 يعود

 يقف 
يحزن
 يذهب 
يكره
 يحب 
يكره

)9 (اللعبة

)8(اللعبة
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 دراجة هوائية – قطار – طيارة -سيارة:     املواد املطلوبة 

 :الخطوات

 ة املواد عىل املنضدة وتطلب من التالميذ النظر اليها ملدة دقيقتني تعرض الباحث

 يخرج التالميذ خارج الصف 

 يدخل التالميذ الصف.........تخفي الباحثة احد األشياء التي قامت بعرضها لهم

 تسال الباحثة ما هو اليشء املفقود 

 .يحاول التالميذ التعرف عىل اليشء املفقود

    
 

 

 

 

 )10(اللعبة
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 بطاقات مكتوب عليها النشاط:املواد املطلوبة 

 :الخطوات

متثـل تعرض الباحثة مجموعتني من الكلامت يف بطاقة تشمل األوىل جمل ناقصـة والثانيـة 

 الكلمة الناقصة مع صورتها

يف  تطلب من كل تلميذ ان يصل الجملـة يف العمـود األول بالكلمـة املناسـبة مـع صـورتها

 العمود الثاين

 

 اسمع االصوات

 

 اشم الروائح

 

 اذوق الطعام

 

 ارى االشياء

 

 

 )11(اللعبة 



304 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 

 عليها كلامت لوحة مكتوب :           املواد املطلوبة 

 تعرض الباحثة لوحة فيها صور وكلامت وفيها صورة واحدة  تختلف : الخطوات 

 حثة من التلميذ تحديد الصورة املختلفةباتطلب ال

 

مظاهر 

  الطبيعة

 

 أعضاء

  الجسم

 

 الحيوانات

 

 

 األرسة

 

 

 أدوات

 املنزل

)12( اللعبة
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ادوات 

 الطعام

 

 األلوان

 

 الفاكهة

 

 
  كلامت– صور :املواد املطلوبة

  الحيوانات أسامءتعرض الباحثة مجموعة من صور الحيوانات ومجموعة من : الخطوات

-3 بقـرة -2 متسـاح-1 تطلب الباحثة من كل تلميذ ان يضع رقم الكلمة عـىل كـل صـورة 

   زرافة-8  سلحفاة-8 اسد-7 خروف -7 وزة-6 فار-5 سمكة -4 نحلة

 )14(اللعبة 
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:محتويات الفصل
 املدخل إىل األلعاب الرتكيبية -

 أهداف اللعب الرتكيبي -

  أدوات األلعاب البنائية الرتكيبية -

  فوائد األلعاب الرتكيبية -

 تطبيقات تربوية -
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 الرتكيبيةاأللعاب 

 

 

 

 املدخل إىل األلعاب الرتكيبية

 لفك وتركيب أو بناء أو تشكيل يشء مـا، لألشياء     يقصد باللعب البنايئ املعالجة اليدوية 

 ويف أشـكالج وتكـوين كذلك ميكن ان يشتمل اللعب البنايئ عىل رسم وتلوين وعمـل منـاذ

 من األلعاب يقوم األطفال باختيار الخامات املعطاة لهم بكل حواسـهم لصـنع األنواعهذه 

 لكـل طفـل أن وعىل ذلك يجب اختيار املـواد املناسـبة للبنـاء والتشـكيل، والسـيام األشياء

 .اهتاممات مختلفة عن غريه

فـة، فهـو يف البدايـة يقـوم بعمليـة        ينمو اللعب الرتكيبي مع مراحل منو الطفل املختل

 منوذجـا مألوفـا فانـه األشـياء ما شـكلت هـذه وإذا بجوار بعضها، األشياءالرتكيب أو وضع 

يشعر بالسعادة والبهجة، لكن يف مرحلة متقدمة يقوم باستخدام املـواد بطريقـة محـددة 

عيا متنوعـا أكـرث ومعينة ومالمئة يف البناء، ويتطور اللعب الرتكيبي لديه ليصبح نشاطه جام

 .تعقيدا

 األطـفـال يحـبـون البـنـاء بالكـتـل الخـشـبية وميـكـن ان أن إىل 1990        وـقـد ـبـني ـسـبرتز 

تـسـتخدم لتـطـوير الـقـدرة ـعـىل التناـسـق الـحـريك وـتـوفري فعالـيـات التـصـنيف،حيث ميـكـن 

 . التي ميكن عملها بكتل البناء املتعددةلأللواناكتشاف تشكيالت مختلفة 

 الرتكيبيةاملدخل إىل األلعاب
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 بـان اللعـب باملكعبـات يكـون بنائيـا  (Rubin&Seibel,1981)روبني وسـيبل       ويؤكد 

عندما يلعب الطفـل مبفـرده وامـا عنـدما يتفاعـل األطفـال مـع بعضـهم يف قاعـة اللعـب 

 .فسيكون اللعب ذو طبيعة تظاهرية

 بنـاء صـناديق ورقيـة خفيفـة وقويـة ميكـن خزنهـا (Bender,1971)       وقد اقرتح بندر

 . متنوعةأفكارتنفيذ واستخدامها ل

 الـذي تطـابق مـع فكـر بياجيـه عـن تطـور  (Lavatell,1971) برنـامج الفاتليـا وأما        

 ان ينمـي صـيغ التصـنيف عنـد بإمكانـهاملهارات والصيغ املنطقيـة فقـد أشـار ان املعلـم 

 املتشابهة يف صندوق يختلف يف محتوياته عن األشياءاألطفال من خالل دفعهم بان يضعوا 

 . من حيث الحجم واللون واالستخداماألخرىلصناديق ا

 عـىل أجراهـا يف تجاربـه عـىل التصـنيف التـي (Hopper,1969)       وقد اسـتطاع هـوبر

الفواكه كاملوز والربتقال والتي لكل منها صنفه الخاص ان يجلب انتباه األطفال إىل التشابه 

 بان التدريب كان مثمرا فقد تعلم  تجاربهأوضحت وقد األشياءواالختالف القائم بني هذه 

 . إىل مجموعات متباينة بالتعاقباألشياءاألطفال ان يصنفوا 

 األطـفـال يف عـمـر الروـضـة مييـلـوا إىل إن   (Vanalstyne,1932)       وكـشـفت فانالـسـتني 

 . من غريهاأكرثاستخدام املكعبات امللونة والطني 

 

 

مثل املقارنة والتنبؤ  من خالله مهارات ذات عالقة لتنمية تفكريه العلمييتعلم الطفل  -1

 . التوازن والتشابه واالختالفمبدأواملالحظة والتحليل ومفهوم 

 واإلعداد واملساحة واألطواليتعلم الطفل املفاهيم الرياضية مثل التصنيف والتسلسل  -2

 .واألجزاء

 .يسهم يف النمو اللغوي واالجتامعي للطفل -3

 .زز الصورة االيجابية عن الذاتيع -4

أهداف األلعاب الرتكيبية
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 .يتعلم الطفل العديد من املهارات االجتامعية كاملشاركة والتعاون -5

 . مام يزيده من مشاعر الثقة بالنفسأشياءيحقق املتعة يف االنجاز فيام يصنع الطفل من  -6

ينمي قدرة الطفل عىل العمل الجامعي والتعاوين وذلك من خـالل اشـرتاك عـدد مـن  -7

 .اآلخرين مع بأفكارهمل واحد بحيث يشارك كل منهم األطفال يف ع

 .ينمي القدرة عىل حل املشكالت -8

 .آلخر ومن موقف ألخرىتعكس األلعاب البنائية قدرة الطفل عىل التنقل من فكرة  -9

 التـي يريـد القيـام األشـياءيساعد اللعب البنايئ عىل ان يقوم الطفـل بتخيـل وتصـور  -10

ثل واكتساب كثري مـن املفـاهيم العلميـة والرياضـية ببنائها وتركيبها، كام يساهم يف مت

 . واالجتامعية واالنفعالية

 

 

 :لأللعاب الرتكيبية فوائد عديدة نورد منها

ملا يتطلبه هذا النـوع مـن اللعـب إىل حركـات جسـمية ، توفر متارين جسمية مناسبة -1

 .الخ....عديدة  كاالنحناء واالستقامة

 . هذه األلعاب الشعور بالقوة والفخر واالطمئنانتعطي -2

 .تساعد عىل تخفيف التوتر االنفعايل لدى األطفال -3

 .توفر فرصا للتخطيط والعمل املتعاون املتقدم -4

 .تنمي التعبري الفني الجاميل -5

 .تحفز األلعاب الرتكيبية ألعاب املحاكاة والتمثيل -6

 .تساعد عىل تعلم العالقات الرياضية -7

 . وفهم املساحة بصورة جيدةدراكإتساعد عىل  -8

 .تساعد عىل اكتساب املفاهيم الجغرافية -9

 .تنمي االعتامد عىل النفس يف ترتيب األلعاب وحفظها بعد االنتهاء من استعاملها -10

فوائد األلعاب الرتكيبية
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 )مكعبات تشكيلية(ألعاب تركيبية

 

 

يف رياض األطفال وذلك لقـدرتها عـىل        األلعاب الرتكيبية من األلعاب املنضدية املهمة 

 األدوات أهـم األطفال املهارة والدقة يف الرتكيب والتصنيف والتشكيل والبناء ومن إكساب

 :التي تستخدم فيها هي 

 مجموعة مكعبات كالت وليكو املشهورة -1

 فمنهـا مـا هـو أعامرهـم الروضة واملـدارس بحسـب ألطفالهي مجموعة مخصصة        

ومجموعـة ) 402(ليكو الرتبوية لعمر ثالث سنوات ومجمـوع مكعباتهـامعروف مبجموعة 

وتكـون عـىل شـكل طـرق ) 699(خمسة سنوات ومجمـوع مكعباتهـا  ليكو الرتبوية لعمر

 وعمليـات ميكانيكيـة ميكـن اسـتعاملها بصـورة وأشـخاص وبناء وسيارات وأشجاروبيوت 

 .فردية أو جامعية

 لوحة الحائط -2

 والحيوانـات األشـكالنتوءات بارزة منظمـة لتثبيـت مكعبـات        هي عبارة عن لوحة ب

 . والحروف املجزءةواألرقام واألشجار

أدوات األلعاب البنائية الرتكيبية
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 اللعب املتحركة  -3

 باآلخر       هي عبارة عن مجموعة من املربعات البالستيكية املفتوحة التي تثبت الواحد 

 .إطاراتهامام يشكل عمال هندسيا جميال من سيارات وطائرات مع 

 ءمكعبات البنا -4

       هي عبارة عن مكعبات خشبية مختلفة تسـتخدم يف البنـاء والحصـول عـىل البيـوت 

 . والقالعواألسوار

 مجموعة الطابوقات املرنة التشكيل -5

 والزوايا واإلطاراتقطعة من الطابوق واملسطحات واملسقفات ) 500(       هي عبارة عن 

 .والتوصيالت البالستيكية

 طابوق البناء -6

 وأـعـاملارة ـعـن مجموـعـة ـمـن الـطـابوق الخـشـبي املـصـقول الـقـوي للبـنـاء        ـهـي عـبـ

 . مختلفةوبأشكال القدمية والحديثة اإلنشاءات

  حلقات الساحرة -7

 .       هي عبارة من مجموعة من الحلقات البالستيكية الجميلة ذات االلوان الجذابة

  مثمنات تركيبية -8

ية البالستيكية غري قابلة للـكرس بسـهولة        هي عبارة عن مجموعة من املثمنات الدائر

 .األلوانمبختلف 

 املجموعة الرتكيبية االولية -9

قطعة خشبية عىل شكل مكعبات ) 50( من تتألف       هي عبارة عن قطع خشبية قوية 

مثقوبة واسطوانات مثقوبة وعجالت مثقوبة وقضـبان خشـبية للتوصـيل والرتكيـب ميكـن 

 .تشكيل اشياء عديدة منها



314 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 
 عاب تركيبيةأل
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إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 

 

 

 

عبارة عن لوحة بنتوءات بـارزة منظمـة لتثبيـت :املحتوى

 ).األضالعاملستطيالت ومتوازي  (األشكال

 تعرض الباحثـة اللوحـة وتطلـب مـن األطفـال :الخطوات

 الهندـسـية يف داـخـل اللوـحـة األـشـكالتثبـيـت 

 .لتكتمل

 

 

 

 

وـحـة بنـتـوءات ـبـارزة منظـمـة  عـبـارة ـعـن ل:املحـتـوى

 )املثلثات (األشكاللتثبيت 

 تعرض الباحثة اللوحة وتطلب من األطفـال :الخطوات

يف داخـل اللوحـة ) املثلثات( الهندسية األشكالتثبيت 

 .لتكتمل

 

)2(لعبة رقم

)1(لعبة رقم

تطبيقات تربوية



 

 
319 

 الرتكيبيةاأللعاب

 

 

 

ـارزة  :املحـتـوى  ـوءات ـب ـارة ـعـن لوـحـة بنـت عـب

 )الدوائر (األشكالمنظمة لتثبيت 

 تعرض الباحثـة لوحـة فيهـا نتـؤات :الخطوات

ـت  ـال تثبـي ـن األطـف ـب ـم ـدوائر وتطـل ـارزة ـل ـب

 .يف داخل اللوحة لتكتمل) الدوائر(

 

 

 
 

عبارة عن لوحة بنتوءات بارزة منظمة :املحتوى

 ).الدوائر واملربعات (األشكاللتثبيت 

 تعرض الباحثة اللوحة وتطلـب مـن :الخطوات

ـال تثبـيـت  ـدوائر ( الهندـسـية األـشـكالاألطـف اـل

 .يف داخل اللوحة لتكتمل) واملربعات

 

)4(لعبة رقم

)3(لعبة رقم
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  جسم اإلنسانأعضاءقطع خشبية تبني  :املحتوى

 واألرجـل الـرأس جسـم اإلنسـان وهـي أعضاءتعرض الباحثة قطع خشبية تبني : الخطوات

طيس صـغري يسـاعد  عـىل لصـقها وتثبيتهـا عـىل  والجذع مزودة من الخلف مبغناواأليدي

 القاعدة الخشبية الخاصة باللعبة

 املوجـودة يف األشـكال جسـم اإلنسـان حسـب أعضـاءتطلب الباحثة من األطفـال تثبيـت 

 .أمامهمالنموذج املقدم 

 

       

)6(لعبة رقم
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، ـفـال نـجـد مجتمـعـا ـمـن لألطـفـال املتحرـكـة الرفـيـق الحـمـيم دمى         تعـتـرب ألـعـاب اـلـ

، املتـأخرةاملجتمعات إال وله عروسته املميزة التي ترافق الصغار من املهد وحتـى الطفولـة 

 يف دمى املتوفرة يف البيئة وان كانت بداية الـاألساسيةت يف تصنيعها بالخامات والتي ارتبط

 انتهـت اليـوم لتكـون أناملجتمعات املختلفة ارتبطت بالقائـد واملامرسـات العقائديـة إىل 

 .شكال فنيا ووسيلة تربوية تعليمية

 والرتفيـه  منذ زمن بعيد يف املجتمعـات املختلفـة بهـدف التسـليةدمى        استخدمت ال

 والقيم والعادات، وبذلك كانت باألساطريوكذلك لنقل الرتاث الشعبي خاصة ما يتعلق منه 

 .آخرالدمى من أقدم وسائل نقل املعرفة من جيل إىل جيل 

 الوسـائل املسـاعدة ملعلمـة ريـاض األطفـال يف تأديـة أهم واحدة من دمى         وتعد ال

 .عملية التعليميةعملها ملا لها من فوائد تساعد يف ال

 ملسـاعدة األطفـال (Rollnick&Jones,1998)        لذلك فقد استخدمها  رولنـك وجـونز

 ان اسـتخدام (Bernard,1997)، ويـرى برنـرداألوليـةعـىل تعلـم مفـاهيم العلـوم  الصغار

 يشجع الفضول العلمي لـدى أطفـال مـا األخرىجانب بعض الوسائل واأللعاب  إىل الدمى

يـســاعدهم ـعــىل تحدـيــد خـصــائص بـعــض الحيواـنــات وتـصــنيفها يف قـبــل املدرـســة و

ثم جمعهـا معـا لتمثـل جميعهـا ) ثدييات وطيور وزواحف وبرمائيات واسامك(مجموعات

 .جزء من عامل الحيوان

املدخل إىل ألعاب الدمى
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كوسيلة تعلمية ملساعدة أطفال ما  فقد استخدم الدمى  )  (Szarkowicz,1997وأما        

 .اهيم املختلفة وتعلم املفإدراكقبل املدرسة يف 

دورا كبريا يف مسـاعدة   للدمى إن )(Skelton&Others,1990 وآخرونسكلنت         ويشري

كـام تـوفر الفـرص للطفـل ملامرسـة  ،اآلخـريناألطفال عىل اكتساب مهارات التواصـل مـع 

 استخدام الطفل  للدمى وقيامه بصناعتها يساعده عـىل تطـوير أنسلوك االستكشاف، كام 

ــآزر ــنيالـت ــا توـصــل  ـب ــع ـم ــد ويتـفــق ـم ــة الـعــني والـي ــه حرـك ــك إلـي  وآـخــرون فلمـن

(Fleming&Others,1983) قيام األطفال بصنع الـدمى بأنفسـهم والتخطـيط لهـا أن من 

 . والتناسق بني حركة العني واليدواإلبداعيؤدي إىل منو التعاون 
 

 

 إـحـدى ميـثـل رأس ـمـن األـكـفو  أاألـيـدي دـمـى تتـكـون :األـكـف أو األـيـدي دـمـى -1

الشخصيات، ويصنع من مادة البالستك أو الجبس أو العجائن املختلفة ويحـاك لهـا 

،ويتم بوضع أصـبع الرأسرداء فضفاض يغطي يد الشخص الذي يقوم بتحريك هذا 

 ـصـغرية متـثـل اـلـذراعني أـكـامم والوـسـطى يف  واإلبـهـامالـسـبابة يف تجوـيـف اـلـرأس،

 حسـب املوقـف والشخصـية والحركـات دمى  هـذه الـوتساعد عىل سهولة تحريك

 .التي متثلها

 يف مرسح العرائس، عـىل استخداما أكرثها دمى يعد هذا النوع من ال:   الخيوط    دمى-2

الرغم من حاجته إىل املهارة العالية التي يجب توفريها يف محـرك الدميـة، وتتحـرك 

ة متدلية وهي مصـنوعة مـن الدمى بواسطة الخيوط من األعىل، أي أن تكون الدمي

الخشب   ومعظم أجزاء الدمية متصلة  مع بعضها مبفاصل مصنوعة من األسالك أو 

 .الجلد أو القامش

 تتكون أجسامها من كتلة مربوطة بنهاية عىص وغالبا ما تكون دمى هي :  العيص دمى -3

 أن   كـالقطن أو األسـفنج، ويـراد بـالعيصأخـرىمصنوعة من القامش ومحشوة مبواد 

 .تكون مقبضا ميسك به الالعبون ليوجهوا الدمية

الدمىأنواع ألعاب
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 اليد فيها حيـث تلبسـها مثـل إدخال صغرية بحجم اليد ويتم دمى هي  :  القفازدمى - 4

 اإلبـهـامالقـفـاز، وفيـهـا يتـحـرك رأس الدمـيـة بوـسـاطة األـصـبع الـسـبابة، بـيـنام يـحـرك 

 .والوسط، ذراعي الدمية

ون من قطع من الورق املقوى أو الخشب الرقيـق  تتكدمى  هي ):خيال الظل( الظلدمى -5

 أو البالستك أو الـورق نصـف األبيضولها أيدي يسهل تحريكها خلف شاشة من القامش 

الشفاف وتتحرك بالقرب من هذه الشاشات بينها وبني الضـوء الـذي يسـقط عليهـا مـن 

التـي  األجسـام هـي ظـالل محـددة بشـكل األمـاميالخلف، وما تشاهده مـن السـطح 

 مختلفة مثل ألجسام أشكاالعرتضت مسار الضوء وعرائس الظل يف ابسط صورها تعرض ا

 . والحيوانات املختلفةواألشجارالطائرات والسيارات 

 

 

 يف العملية التعليمية تـوفري مواقـف تعليميـة فعالـة ومتنوعـة  الدمىاستخدام        يتيح

  -:يل  األطفال ومنها ما يأمام

ـار -1 ـداعات ـقـدرات إظـه ـيم وإـب ـة مـبـا يـسـاعد يف اكتـسـاب األطـفـال الـق ـم التمثيلـي  املعـل

 .واالتجاهات بصورة جدية وفعالة

 مبشـاركتهم يف تقمـص الشخصـيات أفكـارهم األطفـال للتعبـري عـن أمام الفرصة إتاحة -2

 .  يف مرسح الدمىاألدواربلعب 

سة من الفولكلور الشعبي والتـي يصـعب نقلهـا  متثيل القصص املعربة عن البيئة واملقتب-2

 . بنفس الفاعليةاألخرىبالوسائل 

 القـدرات الكامنـة لـديهم إظهـار خيال األطفـال وحامسـهم وبالتـايل تعمـل عـىل إثارة -4

 . إىل تأثرياتها الوجدانية فيهمباإلضافة

انب كونهـا وكوسيلة تثقيفية إىل ج,  األطفال إلضحاك تستخدم كوسيلة ترفيهية وتسلية -5

 .وسيلة تعليمية

لدمىفوائد ا
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 تستخدم كأسلوب تشخييص وعالجي ملشكالت األطفال النفسية وللكشف عام يـدور يف -6

نفوسهم، وتحديد مدى منوهم االنفعايل والعـاطفي مـن خـالل ارتبـاط الطفـل الـنفيس 

ـات  ـة والتعليـق ـل الخارجـي ـدخل العواـم ـة دون ـت ـة تاـم ـا يف حرـي ـه بـه ـة وعالقـت بالدمـي

 .الدمى مشاركته يف مرسح  أثناءعنه يف  تي تصدرواالنفعاالت ال

 .  الدمى املبسطةإنتاج تنمية املهارات الحركية لدى األطفال مبشاركتهم يف -7

 .واألهداف تنمية التعبري اللغوي لدى األطفال من خالل رسد القصص -8

 . تنمية املهارات االجتامعية لدى األطفال مثل التعاون واملشاركة-9

 دمى يف املوقف التعليمياستخدام ال

 مثـل ريـاض األطفـال والصـفوف األوىل يف املراحل التعليميـة الدمىيفضل استخدام        

 يف هـاتني لألطفـال ومناسـبة أكـرث من املرحلة االبتدائيـة حيـث تكـون ذات فاعليـة األوىل

 :املرحلتني اكرث من غريهام، وعند استخدام املعلم لها عليه ان يراعى ما ييل 

 يف املرسح املدريس اذا توافر ذلك فانه يضفي عليها الواقعية وجـوا مـن الدمىاستخدام -1

 .، ويشجع عىل تفاعل األطفال معهااإلثارة

 اـملـؤثرات الـصـوتية واملوـسـيقية وإدـخـال، اـلـدمى توظـيـف البيـئـة املحيـطـة الـسـتخدام -2

 .والضوئية

 .األلفاظعىل  من االعتامد أكرث لدمىاب اللعب أثناءاستخدام الحركة -3

 . الفكاهة وعنرص املفاجأة عىل القصص املعروضةإدخال -4

 بحيث يشـرتكون يف املوقـف إليهم وتشري الدمى كأن تخاطبهم األداء أرشاك األطفال يف -5

 .األدوار أو تقديم املوسيقى ومتثيل بعض الدمىالتعليمي بعنارصه املختلفة مثل تحريك 
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 محتوى القصة

كـان جهـاد ولـدا نشـيطا (      تحيك الجدة ألحفادها حكاية جهاد النشيط والحكاية هـي 

يرتدي مالبسه وحده وينـزل السـلم بنفسـه ويأخـذ معـه سـطال ومعـوال ويلعـب بالرمـل 

النظيف وبعدها يصعد عىل حصانه الخشبي ويدور به حـول البيـت وبعـد انتهـاء اللعـب  

نفسه ويضع السطل واملعول بنفسه يف مكانه ويبـدأ يصعد السلم إىل البيت ويفتح الباب ب

تراقبـه ) ميمـو(القطـة انه ينزع مالبسه بنفسـه ويغسـل يف الحـامم وإذ لالستحامميستعد 

يغسل، ويلبس مالبسه ويجلس إىل املائدة ويستعد للعشاء وميسك كوب الحليـب مبفـرده 

 ثـم يـذهب إىل ويأكل عشاءه دون مساعدة والديـه وبعـد تنـاول العشـاء ينظـف أسـنانه

 )  هس هس  جهاد نائمأصدقاؤهفراشه بنفسه وينام نوما عميقا ويقول 

 األوالد   الجدة، -األدوارتوزيع 

 )ولد،وجدة، وعصفور( دمى :املواد املطلوبة

 :الخطوات

 )األوالدتظهر عالمات الفرح عىل وجه !  (الوا يا أوالد أحيك لكم حكاية  تع–ةالجد

  نعم، حكاية جهاد النشيط – الجدة                      !ةحكاي!    حكاية -األوالد

  ؟ من هو جهاد ياجديت– األوالد

 . جهاد ولد نشيط يرتدي ثيابه لوحده وينزل السلم بنفسه–الجدة 

 ؟ ملاذا ينزل السلم ياجديت -األوالد

 .  ليك يلعب بالحديقة–الجدة 

جهاد النشيط

تطبيقات تربوية
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 ؟ وماذا يلعب – األوالد

 . عوال ويلعب بالرمل النظيف يأخذ معه سطال وم–الجدة 

  ؟ وهل يلعب بالرمل فقط-األوالد

 انه يصعد عىل الحصان ويـدور بـه حـول إذ ال بل لديه حصان خشبي يلعب به، –  الجدة

 . البيت

  ؟ وبعد اللعب ماذا يفعل – األوالد

 يصعد السلم إىل البيت ويفتح الباب بنفسه ويرجع األلعـاب يف مكانهـا ويسـتعد – الجدة

 . ستحامملال

 .  الغسل بعد اللعب مهم حتى يبقى نظيفا وجميالأن نعم، يا جديت -األوالد

 بعدها ياأحبايئ يبدأ يستعد للعشاء ويجلس إىل املائـدة وميسـك  كـوب الحليـب –الجدة 

 يسـاعده أحـد وبعـدها ينظـف أسـنانه بالفرشـاة أنمبفرده ويأكل عشـاءه دون 

 .واملعجون ثم يذهب إىل فراشه لينام

 ؟ هل نام جهاد يا جديت – والداأل

 .يقولون هس هس جهاد نائم) السنجاب والعصفور ( أصدقاءه أنوحتى .  نعم–الجدة 

 . هس هس جهاد نائم– األوالد

 .  تفعلوا كل ما يفعله جهاد، ألنكم كربتمأن ميكنكم أوالد  يا أيضا نعم، انتم  –الجدة 

 

 

 محتوى القصة 

لكل إنسان ذكرى عزيزة عىل قلبه وهي ذكرى مولده يحتفل بها كل سنة يف نفس 

التاريخ الذي ولد فيه وها هي صديقتنا سعاد تحتفـل بعيـد ميالدهـا وتسـتعد عائلتهـا 

 تقـام حفلـة عيـد ميالدهـا يف أن تعد والدتها ثوبـا جديـدا  ويقـرر والـدها إذ لالحتفال

 يـف الحديقـة  ووضـع الكـرايس فيهـا، وتعـد أم حديقة املنزل فيتعـاون أخوانهـا يف تنظ

 ميالد سعيد
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 سـعاد وتبـدأسعاد الكيك وتزينها سعاد بالكرمية ويضـع أخوانهـا الصـحون عـىل املنضـدة 

 لالحتفال، ترتدي ثوبهـا الجديـد وترسح شـعرها  وعنـد تحديـد موعـد الحفلـة باالستعداد

د ورقصـوا وغنـوا ورشبـوا  وقدموا لها التهاين والهدايا ومتنوا لها العمر املديأصدقاؤهاحرض 

 سـعاد الشـموع املشـتعلة ورددوا جميعـا أطفـأت وبعـدها أخوهااملرشوبات التي قدمها 

 وذهبوا إىل بيوتهم مرسورين ) عيد ميالد سعيد ياسعاد(

 أم سعاد، سعاد، أبو سعاد، أخو سعاد، األصدقاء  : األدوارتوزيع 

 )و سعاد، األصدقاءأم سعاد، سعاد، أبو سعاد، أخ( دمى:املواد املطلوبة

 الخطوات

 . اليوم هو عيد ميالدك ياعزيزيت – األم

  وما هو عيد امليالد ؟–سعاد 

 . هو ذكرى مولدك يا حبيبتي ويف كل سنة ويف نفس التاريخ الذي ولدت فيه نحتفل– األم

  ؟ وماذا سنفعل– سعاد

 . سنعد لك حفلة–  سعادأم

 ! حفلة –سعاد 

 .ثوبا جديدا بهذه املناسبةولقد أعددت لك .  نعم– األم

 ؟ شكرا لك ياأمي وهل تحتاجني ملساعدة –سعاد 

 . ضعي الكرمية لتزيني الكيكوأنت الكيك بإعداد نعم  أنا سأقوم – األم

 )تبارش سعاد بوضع الكرمية عىل الكيك     ( 

 . تقام حفلة يف الحديقةأن لقد قررت –األب 

                                         !  حفلة – األوالد

 )تظهر عالمات الفرح عىل األوالد                             (

 . يجب أن نتعاون يف تنظيف الحديقة ووضع الكرايس فيها–األب 
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 )يبارش األوالد بتنظيف الحديقة ووضع الكرايس                       (

 .  سأذهب إىل غرفتي ألرتدي مالبيس وأمشط شعري–سعاد 

 رن    رن     رن ..............جرس          .................     جاء موعد الحفلة

 .  مرحبا–األصدقاء 

 . مرحبا تفضلوا–أخو سعاد 

 . عيد ميالد سعيد ياسعاد–األصدقاء 

 .                                         شكرا لكم ياأصدقايئ–سعاد 

 ) سعاد بفتح املوسيقىتبارش                         (

 .                هيا بنا نرقص ونغني–األصدقاء 

 )يبارش أخو سعاد بتقديم املرشوبات املنعشة                            (

 .  هيا بنا نرقص–األصدقاء 

 .   هيا يا أوالد نطفىء الشموع– األم

ويصفق .........  ميالد سعيد يا سعادويرددوا جميعا عيد.............. الشموعبإطفاءتبارش سعاد (

 ). ويقدموا لها التهاين والهدايا ويغادرون إىل بيوتهم مرسورين األصدقاء

 

 

 محتوى القصة 

    كانت عائلة يارس تعيش يف املدينة وقد مرض عمهم مرتىض الذي كان يعيش يف الريف، 

فأشـرتى األب ) مصـطفى وأمـل (ة بيـت أخيـه وأوالدهـام فقرر األب أن يأخذ عائلته لزيار

 ألخيه أما يارس فقرر رشاء كرة ألبن عمه وأما زينب فقـررت رشاء لعبـة البنـة عمهـا  أزهارا

 .وبعدها انطلقوا يف السيارة مرسورين

 ، يارس، زينباألب :   األدوارتوزيع  

 .، وكرة، ولعبة)أطفال، وأب(  دمى :املواد املطلوبة

زيارة مريض
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 ات الخطو

 . نسافر يوم الخميس لزيارة أخي مرتىض– األب

 . عمي وسوف نركض ونلعب ونفرحأوالد أنا أحب الريف وأحب –زينب 

 .  عميأوالد الريف جميل وسوف أطارد الفراشات مع – يارس

 .  تلعبوا بهدوء الن عمكم مريضأن حسنا لكن يجب – األب

 .  نعم يا أيب– األوالد

 . ارا وانتم هيئوا أنفسكم سأذهب ألشرتي أزه–األب 

 . سألبس ثويب وأمشط شعري–زينب 

 . وأنا أيضا– يارس

  امل تنسوا شيئا ؟ – األب

 .  سأشرتي هدية ألبنة عمي أمل- زينب 

 .  وأنا سأشرتي هدية ألبن عمي– يارس

  وما الهدية ؟ – االب

 . أنا سأشرتي لعبة– زينب

 . وأنا سأشرتي كرة-  يارس

 .ة فرحنيوا يف السيارانطلقو يف الصباح 
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 ألعاب الدمى الخشبية
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 ألعاب الدمى القطنية

 

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل األلعاب االجتامعية -

  أهداف  اللعب االجتامعي  -

 خصائص األلعاب االجتامعية  -

 تطبيقات تربوية -
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 اللعب االجتامعي

 

 

 يلتـزم أن       األلعاب االجتامعية هي ألعاب عىل وفق قوانني مقررة سلفا وعـىل الطفـل 

ويطلق تعبري اللعب االجتامعـي .   اللعبأفرادبسلوك اللعب وقواعده وهو يف تفاعله مع 

عب الذي يتقاسم فيه األطفال اللعب واألنشـطة، ويتطـور اللعـب االجتامعـي مـع عىل الل

 :تقدم األطفال يف السن فيمر يف مراحل متتابعة عىل النحو التايل

 املتنـاثرة مـن حولـه، دون باألشـياءيقصد بـه لعـب الطفـل وعبثـه : اللعب االنفرادي -

اللعـب لـدى الطفـل مـن التفات لغريه من الكبار أو الصغار، ويبدأ هـذا الـنمط مـن 

 والتقاطهـا وغالبـا مـا إليهـا، أو الوصـول باألشـياء اإلمسـاكاللحظة التي يستطيع فيها 

 .يحدث ذلك يف الشهر السادس من العمر

 ويبـدأ ولـيس مبشـاركتهم اآلخرينيقصد به اللعب بوجود ): املحاذاة(اللعب املتوازي -

 الحركة وامليش فأنه مييل إىل هذا النمط من اللعب عندما يصبح الطفل أكرث قدرة عىل

 يشـاركهم يف لعبـه، أن التـي يوجـد فيهـا األطفـال، حيـث يلعـب بلعبـه دون األماكن

وغالبـا مـا يحـدث ذلـك يف . واليوجد اثر للمنافسة والتعاون يف هذا النمط من اللعب

 .السنة الثانية من العمر

 اركتهم يف لعبـه مبشـأييقصد به لعب الطفل مع غـريه مـن األطفـال : لعب املشاركة -

 .وغالبا ما يحدث ذلك يف السنة الثالثة من العمر

املدخل إىل األلعاب االجتامعية
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بقصد به لعب الطفل يف مجموعة تحدد لكل طفل دوره يف مهام عمله، : اللعب التعاوين -

وغالبا ما تلعب هذه املجموعة منافسـة ملجموعـة أخـرى مـن األطفـال بقصـد التفـوق، 

 . محددة أو متفق عليهاويجري اللعب االجتامعي بني املجموعتني وفق قوانني

 األلعـاب االجتامعيـة تتـيح للفـرد اكتسـاب الخـربات أن        يؤكد علامء النفس والرتبية 

االجتامعيـة الفنـيـة الـتـي تـسـاعد يف تـشـكيل شخصـية الطـفـل ويف تكيـفـه لحـيـاة الجامـعـة 

اموس  تشبع فيه شعور االنتامء وتنمي فيه النـأنهاواعتناقه ملستويات سلوكية مناسبة، كام 

الرصاع :  للتفاعل االجتامعي يف مواقف اللعـب وهـي أمناط أربعةالخلقي السليم، وهناك 

 . والتعاون والتنافس

 التعـاون أما،وإيـذائهم اآلخـرين       ففي حالة الرصاع يوجه األطفال طاقاتهم نحو هـدم 

الفـرد يسـتطيع  عند تحقيق الهـدف، مبعنـى ان األفرادفهو العالقة  االيجابية املتبادلة بني 

 أهدافهم، كام يسـعى إىل النتـائج اآلخرونتحقيق هدفه يف الوقت نفسه الذي يحقق فيه 

 الجامعة لتحقيق هدف مشرتك أعضاءفيتميز بالسلوك املنسق بني . املفيدة له وللمشاركني

 .فيتنازل الطفل عن بعض متطلباته لتحقيق الهدف الجامعي

 أـهـدافف اـلـذي يتـعـارض فـيـه ـهـدف الـفـرد ـمـع  التـنـافس فـهـو ذـلـك املوـقـوأـمـا        

 . الذي يؤدي إىل أن يصارع كل منهم اآلخر للوصول إىل الهدف قبلهاألمر،اآلخرين

 القوانني وااللتزام بالقواعد التـي إطاعة        فاللعب االجتامعي يعلم الطفل ويدربه عىل 

ة للمجتمع، فكـل فـرد  عبارة عن صورة مصغرإليهاففرقة اللعب التي ينتمي . تفرضه عليه

فتعمـق يف ذهـن   وظيفة معينة لتحقيـق الهـدف العـام للجامعـة،تأديةفيها مسؤول عن 

 املجتمع ويتعود عىل الرتتيب والنظـام ومعرفـة أفراد التي يلتزم بها واملبادئالطفل  القيم 

ول  ألصاألولية واملبادئ ويتدرب عىل طبيعة الحياة املشرتكة اآلخرين أمامحدوده وحقوقه 

 الطفل ومن خالل املالحظة يتدرب عـىل النظـام يف أنالعالقات االجتامعية السائدة ورغم 

 اللعب يعزز هذه العملية بشكل مبارش أو أنالخ إال ....تلقي وجبات الطعام وفرتات النوم

 القاعـدة، ومـن إتبـاعغري مبارش، وميكن القول ان اللعب هو اول مجال يتعلم فيه الطفـل 

 :االجتامعيفوائد اللعب 
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 .    يتعلم الصرب واالنتظار بالدور -

 .اآلخرين    يكتسب قيام اجتامعية مثل املشاركة والتعاون عن طريق احتكاكه مع  -

 .    ينمي املهارات الفنية يف االستجابة للمؤثرات -

 . التحاوروأسلوب    ينمي اللغة  -

 .    ينمي العضالت الدقيقة والكبرية -

 . اإلرشاداتل بحسب     ينفذ القوانني والعم -

 .    ينمي مهارات التواصل -

 .واألب األم    يعد الطفل الدوار  -

 .    يساعد األطفال عىل فهم املجتمع الذي يعيشون فيه -

 .    يعكس اللعب االجتامعي ثقافة املجتمع الذي يعيش فيه -

 .   يعد وسيلة لزيادة النمو االجتامعي عند األطفال الصغار -

 .اآلخرينعىل اكتشاف قدراتهم الذاتية يف التعاون مع     يساعد األطفال  -

 

  
       تعمل األلعاب االجتامعية عىل مساعدة األطفـال عـىل اكتشـاف قـدراتهم الذاتيـة يف 

 والتكيـف اآلخـرين، وااللتـزام باملعـايري والقواعـد االجتامعيـة وتقبـل اآلخرينالتعاون مع 

لبيئة االجتامعية التي ينتمون لهـا، واكتشـاف مكـانتهم، وبـث روح التعـاون والتوافق مع ا

 :يأيت اللعب االجتامعي مبا أهداف نلخص أنمن خالل اللعب، وميكن 

 .اإلرشاداتااللتزام بالقوانني والعمل بحسب  -1

 .يتعلم الصرب واالنتظار بالدور -2

 .تنمية العضالت الدقيقة والكبرية -3

 .املشاركة واالحرتاماكتساب قيم اجتامعية مثل  -4

 .  يساهم يف النمو اللغوي واالجتامعي للطفل -5

أهداف اللعب االجتامعي
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 يـأيت       تلعب البيئة االجتامعية دورا كبريا يف تحديد مسـار ونوعيـة األلعـاب، وهـذا ال 

 .مع يرجع إىل التقاليد والعادات والقيم االجتامعية املوجودة يف املجتوإمنابصورة عفوية 

 عـن اجتامعيا للعب دورا حاسام يف بناء العالقات االجتامعية، فيصبح الطفل أن        كام 

 واألخـذ يكتسب مكانة بينهم ويتدرب عـىل مهـارات التعـاون إذ، اآلخرينطريق لعبه مع 

 ويسـتوعب معـايري السـلوك االجتامعـي، بـاآلخرينوالعطاء ويوسـع مـن دائـرة اتصـاالته 

 نلخص خصائص األلعاب االجتامعيـة أنملفاهيم االجتامعية، وميكن ويتعرف عىل جوانب ا

 :يأيتمبا 

العادية كادوار القيادة وتحمل الفشـل  تعمل عىل تعويض الطفل ما يفتقده يف الحياة -1

 . السلوكوآدابوااللتزام بالقوانني 

والضوابط االجتامعية والقيم وما تنتجـه هـذه ) القواعد( حاجاته إشباعيتعلم الطفل  -2

 رغباته للقواعد االجتامعية وما يقره صالح مجموعـة إخضاعالقواعد من تدريب عىل 

 .اللعب

 . يشبع حاجة الطفل من االنتامء إىل الجامعة -3

يتعلم الطفل التعاون مع الفريـق وكـذلك خـربات املنافسـة وتنظـيم الرصاع والحـوار  -4

 .ه عليه دوره يف اللعبالذي ميلي

يتعلم الطفل تحمل املسؤولية، وينشأ هـذا مـن قبولـه ملركـزه والـدور الـذي اكتسـبه  -5

 التايل يوضـح الفـرق بـني اللعـب التنـافيس واللعـب شكلوال.مبجهوده  داخل الجامعة

 .  الجامعيالتعاوين

خصائص األلعاب االجتامعية



 

 
343 

 اللعب االجتامعي

    

 اللعب الجامعي التعاوين اللعب التنافيس

 يوجد تفاعل حيوي وفعال بني الالعبني ال يوجد تفاعل بني الالعبني

 يوجد تعاون بني الالعبني  ال يوجد تعاون بني الالعبني

 املسؤولية تقع عىل الالعبني املسؤولية عىل النفس فقط

اذا قــام العــب بــدور القائــد فــإن املهــارات 
 اآلخرين تفرض أو يتجاهلها أن أمااالجتامعية 

ـإن الإذا ـد  ـف ـدور القاـئ ـام العــب ـب تعــاون  ـق
ــني   الفريـــق واملهـــارات أعضـــاءااليجـــايب ـب

 .االجتامعية يتعلمها الالعبني مبارشة

أقىص جهد لديه لتحقيق ) العب(يبذل كل طفل
 إلفشـالهدفه،يف الوقـت الـذي يسـعى جاهـدا 

 اآلخرين يف الوصول إىل أهدافهم

 جميع الالعبني يسعون لتحقيق هدف واحد

ـقـة يتـسـم موـقـف اللـعـب التـنـافيس بوـجـود عال
  الفرديةأهدافهمسلبية بني األطفال عند تحقيق 

يتســم موـقــف اللـعــب الجامـعــي ـبــاالعتامد 
 االيجايب املتبادل االيجايب بني األطفال

يتسم موقف اللعـب التنـافيس بارتفـاع كبـري يف 
مشاعر التوتر والقلق والتحفز الذي يسيطر عىل 

 األداء

يتـسـم موـقـف اللـعـب الجامـعـي التـعـاوين ـبـان 
 طفـل أقىص جهـد لديـه مـع أقرانـه يدفع كـل

 داخل الجامعة

يتـسـم موـقـف اللـعـب التـنـافيس بغـيـاب تـقـدير 
 والتمركـز الشـديد حـول اآلخـرينالفرد ملشاعر 

 .الذات

 اللعب الجامعي كثـريا مـن أثناءميارس األطفال 
 املهارات االجتامعية

ـافيس إدراكان  ـف اللـعـب التـن ـال يف موـق  األطـف
 مدمر اآلخر بوصفهم  املنافسنياآلخرين لألطفال

 . للذاتواإلفناءللذات ويحمل كل التهديد 

ان كل طفـل يـدرك بـاقي األطفـال مـن داخـل 
جامـعـة اللـعـب الجامـعـي  التـعـاوين بوـصـفهم 

 امتدادا لذاته ومساندين لها

الجو العـام الـذي يسـود اللعـب التنـافيس جـو 
ـرث  ـث يـك ـه حـي ـوتر حــاد يف انفعاالـت ـدايئ مـت ـع

 اباألسب ألبسطالتشاجر 

الجو العام الـذي يسـود اللعـب الجامعـي جـو 
 .ودي

  الجامعيالفرق بني اللعب التنافيس واللعب التعاوين )8 (شكلال

 

 
تطبيقات تربوية
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 طباشري:      املواد املطلوبةالعبني) 10(: عدد الالعبني

 .)الوادي(ميثل ميدان اللعب........األطفالالباحثة خطا يقف خلفه   ترسم:الخطوات

 )الحظرية(متثل..............دائرة الباحثة ترسم

بقيـة األطفـال ..........الذئب والكلـب وراعـي الغـنم و( توزع الباحثة األطفال عىل اللعبة 

 ).الغنم

 .ينادي الذئب............  تقوم الغنم بالرعي بالوادي -

 .  تجري الغنم إىل الحظرية -

 .  يقوم الذئب مبطاردتها -

  يحاول كل من راعي الغنم والكلب بحامية الغنم ويضع كل منهام نفسه  بني الغـنم  -

 .والذئب

 .عدد من الغنم يحاول الذئب الدوران حولهام  ومحاورتهام حتى يتمكن من مسك اكرب -

  اللعب باختيار ذئب وكلب وراعي للغنم من بـني األطفـال الـذين مل ميسـك بهـميستأنف

 .الذئب يف اللعب

 

 منديل:     املواد املطلوبةالعبني) 10(: عدد الالعبني   

 ميسـك األطفـال البـاقني أنتربط عينا أحد الالعبني مبنديل ويحاول هذا الطفل : الخطوات

 ميسك طفال مـنهم أن استطاع فإذاالذين ميرون حوله ويلمسونه ثم يرتاجعون، 

 ........ بدور القطة العمياء وهكذاإمساكهرب فائزا، ويقوم الطفل الذي تم ال يعت

القطة العمياء

لعبة إنقاذ الغنم
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  طباشري:املطلوبةالعب    ) 12: (عدد الالعبني

العبـني ) 4 (ل مربعات كبـرية عـىل االرض تسـع كـل منهـا أربعةترسم الباحثة :   الخطوات

 .تسمى القصور

) القصور(ويقف بقية األطفال خارج املربعات......... امللكيدعى يف كل منها العب    يقف

 . الشعبويدعى كل منهم 

 تدق الباحثة صفارة بدأ اللعب

 امللـوك بـالركض خلـف األطفـال ويبـدأ الشعب بـالرقص والتمثيـل خـارج املربعـات يبدأ 

 .والطفل الذي ميسك يدخل إىل القرص) الشعب(

 ملـك لديـه عـدد أي، ملعرفـة أرساهيحسب كل ملـك ......األرسى عدد إمساك يتم أنوبعد 

 .، هو الفائزاألرسى، وامللك الذي لديه اكرب عدد من األرسىاكرب من 

 لعبة شد الحبل :    عنوان اللعبة

 حبل سميك وصافرة :    املواد املطلوبة العب) 13-10(: عدد الالعبني   

 : الخطوات

والحكـم  )األيرس الفريـق -األميـنالفريـق (تسـاوي  تقسم الباحثة الالعبون إىل فريقني بال-

 .بني الفريقني) الباحثة(

 .يقوم الحكم برسم خط طويل يفصل بني الفريقني يقف الفريقان عىل بعد متامثل منه -

 .يحرض الحبل ويوضع منتصفه فوق الخط الفاصل -

 .يطلب من الفريقني مسك الحبل كل من جهته متهيدا للشد -

 . لطريقة الشدوإرشادهم فريقه من اجل تشجيعهم أماماملرشد  أو يقف املدرب -

القصور األربعة
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 . يصفر الحكم معلنا ابتداء اللعب-

 إىل جهته بحيـث يتجـاوز اآلخريستمر الفريقان يف عملية الشد حتى يسحب احدهام  -

 .اآلخرالفريق املسحوب نقطة الوسط باتجاه الفريق 

 وجعلـه يتجـاوز اآلخرحب الفريق وهو الفريق الذي س) الغالب( يقرر الحكم الفريق -

 .نقطة الوسط

 



:محتويات الفصل
  إىل ألعاب الحاسوب املدخل -

 خصائص ألعاب الحاسوب -

 فوائد ألعاب الحاسوب يف املراحـل املبكـرة -
 من عمر الطفل

 سلبيات ألعاب الحاسوب  -

 أدوات ألعاب الحاسوب -

 تطبيقات تربوية -
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 ألعاب الحاسوب

 

 

 إذ        شهدت السنوات القليلـة املاضـية تطـورات كميـة ونوعيـة يف مجـال الربمجيـات، 

أصبحت كلمة الحاسوب االلكرتوين من املصطلحات الشائعة االستخدام يف العرص الحديث، 

 يعـمـل ـعـىل وـفـق نـظـام الـكـرتوين يـقـوم بتنفـيـذ العملـيـات أوتوـمـاتييك والحاـسـوب جـهـاز

 ثـم يختـزل إليـهالحسابية ويحلل املعلومات وينجز أعامال عديدة طبقـا لألوامـر الصـادرة 

 . مختلفةوأساليبالنتائج ويعرضها بصيغ 

         لقد تم تطوير بعض برامج األلعاب يف العقدين السادس والسابع من القـرن التاسـع

عرش لتناسب أجهزة الكمبيوتر يف ذلك الوقت وبحيث يتم اسـتخدامها يف عمليـة التعلـيم، 

إال انه مع مرور الوقت بدأ استخدام الكمبيوتر يف اللعب وأصبح الفرد يبحث عـن اللعـب 

به ومعه بدال من البحث عن زميل أو منافس للعب معه، حيث ميكن للكمبيوتر أن يقـوم 

 أنحـاء التجاريـة يف جميـع األسواق وبدأت ألعاب الحاسوب تغزو .بدور املنافس يف اللعب

 وكـذلك تنـوع األجهـزةالعامل، ولقد أدى هـذا التطـور العلمـي والتقنـي إىل تنـوع أشـكال 

 زيـادة املنـتج منهـا قـد أدى إىل خفـض أسـعارها وانتشـارها بـني الصـغار أنبرامجها، كام 

 .والكبار

للعـب املسـلية والرتفيهيـة باسـتخدام الحاسـوب أو  اأنشـطة       فعندما ميارس األطفـال 

 أو اإلعـداد التعليمية باسـتخدام برامجيـات تعليميـة مختلفـة لـتعلم الحـروف أو أنشطته

 ، مـن خـالل اسـتخدامه للربمجيـات أيضـا فهو يتعلم كيف يتعامـل مـع الحاسـوب األلوان

 املدخل إىل ألعاب الحاسوب
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صص واملسابقات والرسـم  والقواأللغازالتعليمية والرتفيهية التي تتضمن املعارف واأللعاب 

 .والتلوين

       وتتميز ألعاب الحاسوب بخاصية فريدة عن غريها مـن األلعـاب وهـي قـدرتها عـىل 

التفاعل مع مـن يقـوم باللعـب وذلـك إىل جانـب وضـوح الصـورة املعروضـة عـىل شاشـة 

 .الحاسوب

 ظـواهر أو        وميكن استخدام الحاسوب يف متثيل املواقـف التعليميـة التفاعليـة بعـرض

 تغيريات بطريقة املحاكاة، وهذا النمط يولـد إحداثتجارب مناسبة وقريبة من الواقع مع 

 جـو مـن البهجـة إشـاعةويسـهم يف . الحامس الشديد والرغبة القوية لدى األطفال للتعلم

 .ومتعة التعلم لدى األطفال

فيـه األطفـال فهـو  كل عمل أو نشاط يفـرط أن إىل (Sally Alden)       وتشري سايل الدن

 املسـؤولية يف اسـتخدام آداب نعلم األطفال يف سـن مبكـرة أنصحي، لذا وجب علينا  غري

 .الحاسوب

 معرفـة طـول األهمية فرتى انه ليس من (Caroll Goldburg)       وأما كارول جولد برج

 من  معرفة ما يقوم بهاألهميةالفرتة التي يجلس فيها الطفل أمام شاشة الحاسوب بل من 

 .نشاط طوال الوقت

فقد دمـج نشـاطات الحاسـوب ذات االختبـار ) (Armstrong,1983  ارمستونجوأما        

 أجهـزة إن النتائج وأشارتسنة، ) 4-3( ما بنيأعامرهمالحر يف منهج لخمسني طفل ترتاوح 

 ناجحة لـتعلم املفـاهيم املخصصـة ملـا قبـل القـراءة أداة تكون أنالحاسوب املصغر ميكن 

 .واإلناثلكتابة وان التعلم بالحاسوب من خالل األلعاب جذاب لكل من الذكور وا

 إىل فائـدة الحاسـوب مـن خـالل التجربـة أشار فقد (Sputnki,1987) سبتنكا وأما        

التي شارك فيها طفل،  حيث قدمت ألعاب الفديو للطفل من خالل حاسـوب صـغري مـع 

  طفـل السـنة الثانيـة الـذي يواجـه أن وتبـني بعض الحلـول البسـيطة والـتامرين املسـلية
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 عىل الورق يستطيع استخدام الحاسوب وبكـل ثقـة يف كتابـة أفكارهصعوبة يف التعبري عن 

مقالة بسيطة يساعده يف ذلـك خيالـه الجـامح فمـن خـالل الضـغط عـىل لوحـة املفـاتيح 

 . للحاسوب يستطيع تصوير قصة

 واإلثـارةخ ميتـزج فيـه الخيـال مـع التسـلية  منـاإليجـاد        فألعاب الحاسوب تستخدم 

 .والتشويق التي تجعل األطفال مقبلني عىل الحاسوب وألعابه بشوق

 العمليات الحس حركية التي أساس مبنيا عىل أمنوذجا راؤل دورفامن فقد صمم وأما        

  بطريقـة طبيعيـةلألطفـالتشمل ألعابا مثل الحجلة والرند والحية والدرج بحيـث يسـمح 

،وقد نجح اآليل يتعلموا العمليات املنطقية وبالوقت نفسه يعزز علم الحاسوب أنومسلية 

هذا التصميم فالتامرين املوجودة يف اللعبـة تحفـز التفكـري املنطقـي املـزدوج وتجعلـه يف 

يقول الطفل عـيل ) اللعب داخل الحاسوب(حالة اختيارات، فمن اجل الدخول إىل امللعب 

 اعرب الشـارع أن إىل الساحة عيل أصل أن القفل وافتح الباب ومن اجل  ادخل املفتاح يفأن

 . خالل اللعبةاألعاملوغريها من 

 الربمجيـات الرتبويـة إىل األنـواع (Lewis&Doorlag,1987)       وقد صنف لويس ودرالج

 :الرئيسة التالية

   التمرين واملامرسة -1

م املعلومـات التـي تـم اكتسـابها سـابقا،         يف هذه الطريقة يستخدم الحاسوب لتـدعي

وغالبا ما  يكون هذا النموذج موجها نحـو تعلـيم مهـارات محـددة وبخاصـة يف الحسـاب 

 .والتهجئة

 التعليم الخاص  -2

 جديـدة، إال أكادمييـة        يهدف التعليم الخاص مبساعدة الحاسوب إىل تدريس مهارات 

رسة، وتختلف الربامج التعليمية من متعلم إىل أنه قد يشمل أيضا معلومات للتمرين واملام

 التي يتم تقدميها لـه  ويقـوم بتعـديل الربنـامج تبعـا االستجاباتألن الكمبيوتر يحلل  آخر

 .لتلك االستجابات
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ويلعب الحاسوب دور املعلم، حيث أنه يقوم بتقديم املعلومات بطريقة مربمجة، فاملتعلم 

 جوـلــدنربغ أطـلــقوى أداـئــه ـهــو، وـقــد ينتـقــل  ـمــن خـطــوة إىل أـخــرى تبـعــا ملـســت

(Goldenberg,1979) اـسـم النـمـوذج الطـبـي يف الـتـدخل العالـجـي ـعـىل ـهـذا االـسـتخدام

 .للكمبيوتر

 املحاكاة -3

        تحاول برامج املحاكاة متثيل املواقف أو منذجة خصائص ظاهرة حقيقية ليتم دراسـة 

ارص األلعـاب ولكنهـا موجهـة وفهم تلك الخصائص، وتتضمن هذه الربامج العديد مـن عنـ

 .أساسا نحو محاكاة واقع ما

  األلعاب الرتبوية-4

 تهدف إىل تطوير كـل مـن املهـارات أنشطةتتمثل األلعاب املنفذة عرب الكمبيوتر يف         

الحركـيـة واالجتامعـيـة، وتتمـيـز ـهـذه األلـعـاب بعـنـارص التـشـويق والـجـذب املـتـوفرة فيـهـا 

 . جاز واالنتقال إىل مستويات أكرث تطوراوباستثارتها للدافعية ولالن

  حل املشكالت-5

       تسعى هذه الربامج إىل تعليم الطلبة مهـارات حـل املشـكالت وتحـاول تطبيـق تلـك 

املهارات، ومتكن برمجيات حل املشكالت من توظيف املفاهيم املتعلمـة بأسـلوب تفـاعيل 

 .يشمل تحليل األسباب والنتائج

  الحاسوبالتدريس املدار ب -6

       وفقا لهذه الطريقة، يستخدم املعلمون الحاسـوب كـأداة تشـخيص وتطـوير الـربامج 

  .التعليمية العالجية والتقييم وحفظ السجالت
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       تتميز ألعاب الحاسوب بالعديد من الخصائص التي ال تتوفر يف ألعـاب األخـرى، كـام 

ضفي أهمية عىل تلك األلعاب يف اللعب والرتويح عـن الـنفس، ومـن ت أن هذه الخصائص

 :أهم خصائص ألعاب الحاسوب ما يأيت

  التفاعل-1

       تتميز ألعاب الحاسوب بخاصية التفاعل التي تتمثل يف شكل حوار الفرد مـع برنـامج 

  أن عملية تحديد كل موقف من مواقف اللعـب ال تخضـع لعوامـل الصـدفة أوإذاللعبة، 

تتم بعشوائية، بل تخضع إىل تحكم الفرد يف اختيار طريقة اللعب املناسبة للموقف، ومـن 

ثم يستجيب جهاز اللعبة إىل اختيارات الفرد وفقا لقواعد اللعب املربمجة بداخلـه، وهـذا 

ال يتحقق إال من خالل وجود نوع من التفاعـل بـني الفـرد الـذي يقـوم باللعـب وبرنـامج 

 .الحاسوب

 ار الرسيعاالنتش -2

       نظرا للتقدم العلمي والتقني الذي طرأ عىل بـرامج الحاسـوب وأجهزتـه، فقـد غـزت 

إىل جانب انتشارها يف العديد من األماكن ....... ألعاب الحاسوب املنازل واملكاتب واملقاهي

 .األخرى

 لإلقبـال تحقـق الـربح الرسيـع ألصـحابها نظـرا أنها       ولقد ساعد انتشار هذه األلعاب 

 تسويقها ال يحتاج إىل تكلفة مالية مرتفعـة فضـال أنعليها من قبل األطفال والشباب، كام 

 . ال تتطلب شغل حيز أو مساحات واسعةاألجهزة تلك أنعن 

 بأجهزتها سهولة االحتفاظ -3

 سواء أكان يف الجيب أو حملها يف بأجهزتها الحاسوب بسهولة االحتفاظ أجهزة       تتميز 

 . املختلفةاألوقات ويف األماكن وميكن استخدامها يف العديد من اليد

خصائص ألعاب الحاسوب
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 اللعب االنفرادي -4

       ميكن للفرد اللعب بألعاب الحاسوب دون الحاجة إىل مشـاركة زميـل لـه يف اللعـب، 

 الحاسوب مزودة بربامج تقوم بتأدية دور الزميـل يف اللعـب، وبـذلك يـتم أجهزةحيث أن 

 .اللعب نتيجة لعدم وجود فرد آخر يتطلب اللعب تواجدهالقضاء عىل مشكلة عدم 

  اللعب غري املرتبط بزمن-5

       تتميز ألعاب الحاسوب بأنها غري محددة بزمن أو وقت يف اللعب، حيث ميكن للفـرد 

االستمرار يف اللعب وفقا للوقت الذي يسمح به وقت فراغه، وان كان بعض األلعاب تحدد 

ائق ال تزيد عن خمس حيث ينتهي اللعب الكرتونيا، كام ان بعض زمن اللعب بها بعدة دق

، وبـذلك يسـتغرق وقـت اللعـب مـن بدايـة اآلخراأللعاب تنتهي بفوز احد املنافسني عىل 

 . اآلخرلعب املنافسني إىل تحقيق احدهام الفوز عىل 

  تسجيل نتائج اللعب الكرتونيا-6

 أول بأول عـىل الحاسـوب، ففـي األلعـاب        تعتمد ألعاب الحاسوب يف تسجيل نتائجها

 هدفا متحركا فانـه يـتم احتسـابه بطريقـة الكرتونيـة إصابةالتي تتطلب تسجيل هدفا أو 

وفقا للنقاط التي يجمعها الفـرد الـذي يقـوم باللعـب نتيجـة لنجاحـه يف تسـجيل هـدف 

قـدر وفقـا  يف كل مرة والتي تإحرازهامتحرك، كام يظهر عىل الشاشة عدد النقاط التي تم 

 . الهدفإصابةلصعوبة تسجيل أو 

 التحرر من الخصومة والنزاع  -7

وال تخضع          نظرا ألن عملية تسجيل النتائج يف ألعاب الحاسوب تتم بطريقة الكرتونية

 الشخصية للفرد فان ظهور الخصومة أو النزاع بـني األفـراد أثنـاء اللعـب ولألخطاء لألهواء

 يف نقطـة مسـجلة أو يف احتسـاب هـدف لـه أو إحداهامول حق نتيجة الختالف آرائهم ح

 . هدف عليه أو حول صحة األداء ال نراه يف ألعاب الحاسوبإلغاء
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 تنمية القدرات العقلية -8

        تعتمد ألعاب الحاسوب بطريقة رئيسة عىل تركيز الفرد وانتباهه أثنـاء سـري اللعـب 

فكري يف مجرياتها واتخاذ القـرار املناسـب يف  مواقف اللعب والتإدراكوكذلك تعتمد رسعة 

الوقت املناسب، وبذلك تتيح ألعاب الحاسوب الفرصة للفرد لتنميـة قدراتـه العقليـة مـن 

 ملواقف اللعب ومن خالل التفكري فـيام يجـب فعلـه ملواجهـة تلـك واإلدراكخالل االنتباه 

 .املواقف واتخاذ القرار املناسب

  الذاتإثبات -9

 يف اللعـب، بـاآلخرينن للفرد اللعب بألعـاب الحاسـوب مبفـرده دون االسـتعانة         ميك

ويكون الغرض من لعب الفرد هو تسجيل أكـرب عـدد مـن النقـاط قبـل انتهـاء اللعـب يف 

 .األلعاب التي تحدد عدد مرات الفشل النتهاء اللعب من بعدها

 النتائج عىل شاشـته، بإعالن الجهاز        وبعد االنتهاء من اللعب يعرف الفرد النتائج حيث يقوم

 حتى يتمكن من تسجيل عدد اكرب أخرىوقد يحاول اللعب من جديد لدور واحد أو لعدة ادوار 

 . يف كل مرة سابقةأحرزهمن النقاط يفوق ذلك العدد الذي 

 

 
انتباه الطفل وتشـجعه عـىل        يعد الحاسوب من الوسائل التعليمية الحديثة التي تثري 

 والتشـويق لـدى اإلثـارةالتعلم وتزيد من قابليته املعرفيـة حيـث يـوفر الحاسـوب عـنرص 

 :يأيتومن فوائد التعليم بالحاسوب نذكر منها ما . الطفل

تقدم ألعاب الحاسوب التغذية الراجعة الستجابات األطفال املختلفة ويتيح لهم فرص  -1

 .تجذب انتباههم نحو التعلمالتعلم وفق مستوى كل منهم، و

 واألشـكال واملفـاهيم واألرقـامتساعد ألعاب الحاسوب عىل تعلـم األطفـال الحـروف  -2

 .واأللوان

فوائد ألعاب الحاسوب يف املراحل املبكرة من عمر
 الطفل
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تساعد ألعاب الحاسوب عىل تنمية االتجاهات االيجابية لدى األطفال تجـاه التعامـل  -3

 . التكنولوجياأدواتمع 

م وحـل املشـكالت وبـذلك تنمي ألعاب الحاسوب لدى األطفال مهارات التفكري املنظ -4

 .  نفكر بهاأداة يصبح الحاسوب أنميكن 

 مهـارات التعامـل إتقـانهمتنمي ألعاب الحاسوب لدى األطفال الثقة بالنفس نتيجـة  -5

 .مع الحاسوب

 ،اآلخـرين التواصل مـع وأهمهاتكسب ألعاب الحاسوب األطفال املهارات االجتامعية  -6

 .ليس مبفردهم وأقرانهمحيث مييل األطفال إىل العمل مع 

 .تزيد ألعاب الحاسوب من استمتاع ودافعية األطفال نحو التعلم -7

 .تكسب ألعاب الحاسوب األطفال بعض املهارات الحياتية -8

تزيد ألعاب الحاسوب من قدرة األطفـال عـىل التـذكر واسـرتجاع الخـربات املكتسـبة  -9

 . من الطرائق التقليديةأكرثبدقة 

القات جديدة بطرق تتجاوز الحدود الجغرافية تساعد ألعاب الحاسوب عىل تكوين ع -10

 .والحضارية

 سلبيات ألعاب الحاسوب

تولد ألعاب الحاسوب الخوف أو العنف لدى الطفـل مـن الرسـائل أو الصـور املؤذيـة  -

 .التي قد تحتوي عليها برامج الحاسوب

ـة نتيـجـة   الطـفـل لتـطـويرإـهـامل - ـه االجتامعـي  يف اـسـتخدام إفراـطـهـصـداقاته وعالقـت

 .ب لوقت طويلالحاسو

 .يصبح الحاسوب أهم من املسؤوليات األرسية نحو والديه أو أرسته -

متضية الوقـت الـذي يجـب أن يخصصـه الطفـل ملامرسـة النشـاط الحـريك يف ألعـاب  -

 .الحاسوب



  ألعاب الحاسوب
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 .الطابعة -1

 ).جهاز املسح الضويئ(سكرن -2

 . الليزريةاألقراصألعاب  -3

 ).رقمية وفديو(كامرية  -4

 .أخرىأدوات  -5
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أدوات اللعب بالحاسوب
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 الوصول إىل الهدف

 حاسوب، صور فيها متاهات: املواد املطلوبة

 الحيوان للوصول إىل الهـدف إرشادتعرض الباحثة متاهات للطفل وتطلب منه :  الخطوات

 . باستخدام املاوس

للوصول إىل الهـدف بعـد تجـاوزه العقبـات املاوس ) الطفل(يستخدم الالعب :عمل الطفل

 . املوجودة يف الصورة

 

ويةتطبيقات ترب
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 الزهرتني جد الفرق بني)3(لعبة

 
 االختالفات بني الصورتني  جد)4(لعبة
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 جد صورة الولد الذي يختلف عن بقية الصور) 5(لعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرقامصل النقاط مع بعضها حسب ترتيب  )6(لعبة
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 حدد الجزء املفقود) 7(لعبة
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 ساعد هذه الفتاة يف التعرف عىل عدد الرحالت يف الصف) 8(لعبة
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 حدد الشكلني املتشابهني يف كل عمود) 9(لعبة
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 حدد الشكل املختلف يف كل عمود) 10( لعبة
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 صف ما تراه يف الصورة ) 11(لعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعد هذه الفتاة يف التعرف عىل الخراف املختبئة) 12(لعبة
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 شات املختبئةاذا الحيوان يف التعرف عىل الفرساعد ه

 
 صل النقاط مع بعضها لتكتمل الصورة) 13(لعبة
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 صل النقاط لتكون اشكال مشابهة للشكل املقابل)14(لعبة

 
 

 تنفيذ كل لعبة املاوس يف) الطفل(يستخدم الالعب:مالحظة عمل الطفل

 

 



:محتويات الفصل
 املدخل إىل اللعب اإليهامي -

 يمراحل تطور اللعب االيهام -

 وظائف اللعب اإليهامي -

 خطوات تنفيذ اللعب اإليهامي -

 تطبيقات تربوية -
 

369

19 
 التاسع عرشالفصل 

 اللعب اإليهامي
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

370 



 

 
371 

 اللعب اإليهامي

 
 

 

 اإليهامياللعب 

 

 

شـكل شـائع  Game of Illusionلعب التوهم  أو Makebelieve Play اإليهامي       اللعب 

للعب يف الطفولة املبكرة، فيه يتعامل الطفل من خالل اللغة أو السلوك الرصيح مع املـواد أو 

اقف كام لو أنها تحمل خصائص أكرث مام تصـف بـه الواقـع، ويعمـل الطفـل مـع اي يشء املو

 املختلفة التي يلعب بها كأن تكون العصا حصـانا، األشياء عىل اإلحيائيةيخصه، ويضفي الحياة 

 . فارسبأنهفيحذر الناس من اعرتاض طريقه، ويوهم نفسه 

امعي الذي يشرتك فيـه األطفـال دون نشاط طوعي للعب االجت اإليهامييعد اللعب        

 غـري نفسـه، آخـر شـخص بأنـهسن املدرسة، اذ يقوم الطفل باخذ دور معني فهو يتظـاهر 

 يف املواقـف االجتامعيـة اآلخرويستمد خرباته من مصادرها الرئيسة والثانوية مع الشخص 

 أشياء مبساعدة  وكالمهأفعالهالخ، انه يحايك هذا الشخص يف .....كالطبيب واملعلم واملعلمة

 .حقيقية أو متخيلة

 املحيطـة لألشـياء يعمـل كبـديل أي اللعب هو كالم محاكـايت أثناء كالم الطفل إن       

 يف حالـة اإليهـاميح اللعـب ب أو املواقف التي يتعـرض لهـا، ويصـأفعاله أو اآلخرببيئة 

عـل  ومـن ثـم يتفااألقـل للـدور عـىل آخـرتطور اللعب عند تعاون الطفل مـع العـب 

  ويكـون الـبعض التفاعـل واأللفـاظ األفعـالاملشاركني مع بعضهم الـبعض مـن حيـث 

عبارة عن محاكاة لكالم الراشد وجزء متكامل من لعب الدور ويكون الذي هو اللفظي 

ـبعض  ـراـل ـديل اللفـظـي اآلـخ ـياء الـب ـال لألـش ـال واألفـع ـو األطـف ـة نـح ـف املوجـه   واملواـق

 املدخل إىل اللعب اإليهامي
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سيشكل مناقشات رضورية للتخطيط نحـو اللعـب  اآلخراملشاركني يف اللعب معه والبعض 

 :هام  ،أساسيني توفر عنرصين اإليهاميويتوجب يف اللعب .التعاوين ومواصلته وتشجيعه

 يترصف ويتحدث وان يبدو مثـل شـخص حقيقـي، ولكـن أن  فالطفل يحاول املحاكاة -

 إمكانيـةه تعمـالن عـىل تحديـد بـبسبب واقع الطفل فـان هويتـه وبيئتـه املحيطـة 

 .حاكاة الدقيقة لديهامل

 يعمل مبثابة مساعد للمحاكـاة انـه تكتيـك ميكـن اإليهامي اللعب أن) اإليهام(التخيل -

ويكـون مبوجبـه . بواسطته التغلب عىل قيود واقع الطفل مـن حيـث الزمـان واملكـان

 . ألعاب طبقا لحوادث الحياة الواقعيةإنتاج

 التخييل الذي اإليهاميفحسب بل من العنرص  الطفل من العنرص املحاكايت إشباعوال يستمد      

 .يوسع من قيود عامل اللعب وميكن الطفل من الدخول إىل عامل الراشدين املثري

 املحاكـاة وكالمهـا، فالسـائق أفعـالعنـه يف   متنفسـا للتعبـرياإليهامي        ويجد اللعب 

 التـذاكر مثـل وإعطـاء األجـرةالصغري يحرك العجلة ويؤرش بيده ويقوم بحركـات تحصـيل 

 ،بـه لوقفتـك  عنـد حافـة البـاب رجـاءاانت" السائق الحقيقي، فهو يحاول ان يتحدث معه

 يـاعزيزيت عليـك اآلن" الصغرية تلبس دميتها املالبـس وتـحرض الرسيـر وتقـول األموكذلك 

 ".الذهاب للفراش

  الجوهري لتفسري املواقف لبعضـهم الـبعض ولجعـلاألمر هو اإليهاميويعد الكالم   

 .السلوك مفهوما لدى الالعبني املشاركني للطفل

، ـفـالتخطيط  للـعـب وتـطـويره واملحافـظـة علـيـه إـضـافية وظيـفـة اإليـهـاميوللـكـالم   

 واألواـمـر ـمـن ـخـالل التفـسـريات واملناقـشـات إلـيـهيتطـلـب التـعـاون اـلـذي ـيـتم الوـصـول 

 : صور هيأربعةالخ، فالكلامت تحل محل الواقع وهذا يحدث يف .... اللفظية

 األب أنـا(ة اإليهامي األدوار ألخذتعمل التقريرات اللفظية عىل تغيري الهوية الشخصية  -1

 ). والدمية هي طفلتنااألم وأنت
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 ارشب من الكوب يف الوقت الـذي إنني( بالتقرير اللفظي أو الفعلاألشياءتتغري هوية  -2

ديـه فحركة الرشب محاكاتية لكنه يتظـاهران قبضـة ي) يرشب الطفل من قبضة يديه 

 .اإليهامهي الكوب وهذا هو 

 اآلن وأنـا عائد مـن العمـل وتناولـت الطعـام إنني لنتظاهر( الكالم بالفعل إبداليتم  -3

 .  هو الذي يتم محاكاتهاألخريفالنشاط ) جالس عىل املنضدة

 الطبيـب مـريض وان املمرضـة سـتجري أنلنتظـاهر (تستخدم اللغة لوصـف  املواقـف  -4

 ). املكان مستشفى وان هناك الكثري من املرىض هذاأنالعملية أو لنتظاهر 

 أنشـطة ال يعمل عىل الهرب من عـامل الواقـع حسـب بـل يـوفر اإليهامي اللعب أن  

املحاكاة والتحدث بسياق شمويل ليك تبدو مثـل الحيـاة الواقعيـة، وان هـذا اللعـب يسـد 

 بأنـه واملحاكايت الفجوات التي تفرضها الظروف املحيطة بالطفل ويبدو عىل الكالم التخييل

 أكـرثيظهر لدى األطفال بصورة متمركزة حول ذات الذين يلعبون لوحدهم غري انه يتطور 

 .بكثري لدى اللعب الدرامي االجتامعي

وقد منح علامء النظريات التطورية الدور املهم للعب التظـاهري يف تطـور مهـارات   

 إـبـداع ـكـل ـمـن بروـنـر وـسـتون األطـفـال االجتامعـيـة وفهمـهـم للـقـوانني االجتامعـيـة،ويرى

الحداثة واملرونة كوظيفة للعـب، فعنـدما يبتكـر الطفـل موقفـا خياليـا، فانـه سيكتشـف 

االندماجات الجديـدة وتوجيهـات السـلوك، وتـؤدي هـذه االكتشـافات إىل دمـج البـدائل 

 اللعب التظـاهري كسـلوك إن" فن" ويرى. السلوكية يف املواقف السلوكية للحياة الواقعية

صـبح ي االجتامعيـة املتنوعـة، األدوار متثيـل يف اآلخـرينمع ) قابلة أو املواجهة الخياليةامل(

 . القدرات يف العامل ويساهم يف تطوير مشاعر الوحدة الشخصيةبأنواعاألطفال عىل دراية 

 العدائيـة أن يف كتاباتها عىل لعب األطفال فرضية مؤداهـا  Isaacsوتطور ايزاكس  

ال تنبـع مـن تخـيالتهم الالشـعورية كـالخطر والـرفض والحرمـان مـن التي يبديها األطف

 يتم التعبري عـن هـذا السـلوك العـدايئ بـالعض والبصـاق والتهديـدات  الحب وغالبا ما 
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 مـن يـده، وبنـاءا األشياء واالستفزاز ورمي باألظافراللفظية أو من خالل التقيؤ والتخديش 

ل إىل االنتقـال عـىل الفـور إىل نشـاط اللعـب  فان مشاعر العدوان والعدائية متيرأيهاعىل 

 يشكل تجربة من جانب الطفـل الختبـار الواقـع مـن اجـل  التظاهريالدرامي وان اللعب

 . معرفة ما يستطيع التوغل فيه يف تعبريه عن سلوكه الغزيري

وطبقا إىل ايزاكس فان عدد كبري من ألعاب األطفـال تتمركـز حـول الحيـاة االرسيـة   

 سنوات وتختفي هذه أربعت ضمن دائرة االرسة وتظهر لدى األطفال يف عمر وحل املشكال

  .األلعاب مع تقدم العمر

ـسـنوات ) 7و5( وـهـام بعـمـرلألخـتـني (Sully,1896)ويـشـري فيجوتـسـيك إىل مالحـظـة  

 األسـلوب بـنفس انتحـدثتوتلبسـان ن يدا بيـد وياشمت، فهام أخواتالالتني تلعبان كونهام 

 لخلق االختالف بينهم وبني العامل، وكنتيجة للعب يفهم  ما بوسعهامن كلفعالتوباختصار 

 . اآلخرين متتلك عالقة مختلفة عن الناس األخواتالطفل بان 

 األطفال إن الذي درس بشكل خاص نزاع األطفال وتنافرهم، فيقول 1932 بياجية أما  

عيـة وامنـا تسـتند عـىل يف لعبهم وألعابهم يتعلمون بان القوانني االجتامعيـة ال تكـون طبي

 .معتقدات وتوافق أو قبول ناضج

  اإلبـداع يسهم يف تنميـة اإليهامي اللعب أن  (Smilansky,1968)ويرى سميالنسيك  

 . ويشجع النمو الفكري واالستعدادات االجتامعية

 بناء صناديق ورقية  خفيفة وقوية ميكن بهـا تنفيـذ (Bebder,1971)       وقد اقرتح بندر

 . اإليهامي اللعب أفكار متنوعة وخزنها لتمثيل ألفكارمجسات 

 لعب األطفـال يف غرفـة إن فقد وجد يف دراسته (Soiberg,1972)   وأما سوبريج  

 أن من  مستوى اللعب يف غرفة الصف، وهي مـن املحتمـل اعيلاللعب الخاصة تكون 

، ويف دراسة ىاألخر وقت الهو يف غرفة الصف اقل من وقت الفعاليات إنتكون نتيجة 

 جرب معلمي األطفال تخصـيص فـرتة لعـب حـرة كاملـة يف ثالثـة مراكـز للعـب أخرى

  ـهـي البـيـت ومكـتـب الربـيـد واملـطـار وكاـنـت ـهـذه املراـكـز مـتـوفرة ـسـابقا اإليـهـامي
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ة مـن خـالل اإليهاميـللعب مرة أو مـرتني وخـالل فـرتة اللعـب حرض املعلمـون األلعـاب 

 بـدأت البيـت ومكتـب الربيـد واملطـار وعنـدما القصص ومناقشـة اللعـب والتعامـل مـع

 مهمني يف اللعب أشخاص املعلمون أصبح ،اإليهامياملشاركة الفعالة بني األطفال يف اللعب 

قادرين عىل االنسحاب، فهم يساعدون األطفال عىل تدبري سيارة صغرية ثانية عندما تكون 

 الربيـد والرجـوع مـن وإرسـال ةاألمتعواحدة مطلوبة يف البيت اللتقاط النفايات أو لنقل 

-3 ( األعـامراملطار واستجاب كل األطفال بحامس لهذه التجربة ما عدا طفل أو اثنني من 

 لسنوات، وقد لعبوا بنشاط يف مسـتويات مختلفـة مـن التعقيـد االجتامعـي والفكـري ) 5

 .دقيقة مع اقل درجة من توجيه الشخص الراشد) 40(

 عـىل األطفـال الـذين تـرتاوح أجريـت  التي (Pulaski,1973)  وتشري دراسة بوالسيك 

سنوات  إىل أن اللعب القليلة الرتكيـب تتـيح املجـال أمـام مواضـيع ) 7-5( ما بنيأعامرهم

للخيال أكرث تنوعا من سواها، ولكن مل تتوصل الدراسة عىل وجود  تفاعـل بـني االسـتعداد 

 . املستعملة يف اللعبلألشياءللتخيل والطابع الرتكيبي 

 سـنوات أربعة يف عمر لألطفال ان لعب القطار (Iwanaga,1973)       وقد وجد ايوانجا 

 القطـار والتعـاون يف الصـعود أصـوات ادوار مختلفة  مثـل املسـافر والجـايب وعمـل يأخذ

 .والنزول منه

 فقد وجدت ان أطفال الروضـة والصـف الثـاين (Pulaski,1973)  دراسة بلوسيكوأما       

مهيكلـة،   ميثلون ادوارا الفكار ذات تنوع كبري عندما يتم تجهيزهم مبجسـات غـرياالبتدايئ

 األطفـال إنوعندما تم تجهيز األطفال مبجسات غري مهيكلة ولعـب واقعيـة فقـد وجـدت 

 .  استعملوا النوعني من املواد بصورة مكثفة

افـات،  موجود لدى جميع الثقاإليهامي اللعب إن إىل (Smith,1977)  ويؤكد سمث 

 . من مراحل النموإلزاميةوميثل مرحلة 

ـنجس ـري ولفـج ـب (Wolfgangs,1977)       ويـش ـامي  إىل اللـع ـاح اإليـه ـل لالنفـت  املتواـص

 :بوصفه سلوك مهيكل من خالل القيام بالخطوات التالية 
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 .لألطفالتوضيح االهتامم باللعب من خالل سلوك مفتوح ومالحظة غري دقيقة  -1

 .قرتاحات غري مبارشة أو توفري مجس عريض، تقديم ااألسئلةطرح  -2

 .منذجة السلوك بتمثيل دور مع األطفال -3

 تقديم اقرتاحات مبارشة أو عرض رصيح عن كيفية تنفيذ عمل ادعايئ أو نـوع مـن  -4

 .التفاعل االجتامعي

 يف النمو املعـريف للطفـل، اإليهامي إىل أهمية اللعب (Cohen,1977)  ويشري كوهني 

ألنـه يقـدم للطفـل ) انشـايئ( الفور إىل لعب استكشايف ولعـب بنـايئحيث أنه يتوسع عىل

مشكالت بصورة  متعاقبة ويحتاج من الطفل ان يستخدم تفكريه لحلها، وعىل سبيل املثال 

 إىل أنـه خـالل لعبـه إضـافةفعند اللعب باملاء فأنـه سيكتشـف خـواص املـاء الفيزيائيـة، 

يب أو يشاهد انسكابه أو انتشاره، أو قـد   فهو قد يسكب الحل  Pretend Playالتظاهري

يسكب عصري الليمون يف كوب ورقي ويبيعه فسيكون للطفل قدر كبـري مـن الخـربة لـيس 

 .أخرىمع املاء بل مع سوائل 

 فعالية التدبري املنظم للفكرة الخاصة باملجسـات (Stacher,1978)       وقد عرضت ستكر

 وملـدة أسبوعدرسة الذين يتم تجهيزهم كل  األطفال قبل املآنيف وقت قصري فقد وجدت 

 مبواد تخـص فكـرة اللعـب ضـاعفوا كميـة اللعـب الخيـايل الـذي اشـرتكوا فيـه أسابيع)5(

 خالل فرتة البحث الباقية وكـان لهـم توقعـات مفضـلة ياستمراوحافظوا عىل هذا السلوك 

ال يف املجموعـة  األطفـاإليهـاميفكرة اللعب  ، بينام مل يطوراإليهاميومرتبطة مع اللعب 

 .الضابطة الذين مل يجهزوا مبجسات تخص فكرة اللعب

، الـتـي تـضـمنت (Friedrich &et.al,1979) يف دراـسـة فرـيـدريك وآـخـرونوأـمـا       

برنامج عرض عىل األطفال يتضـمن امللـك فريـدي وحاشـيته وكـذلك صـواريخ وسـفن 

 دمـى شـبيه  لألطفـال فضائية، وقد اختريت املجسات الواقعية يف هذه الدراسة، فقـدم

 لشخصيات الربنامج، وقلعة مقلدة من قلعة امللك فرايدي ومالبس مشابهة لتلك التـي 
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 وقاعدة الصواريخ املوضحة يف الربنامج األرضيةيلبسها، والعجالت املثبتة داخل رشيط عىل 

ت  الخيالية املختارة، كانباألقسامفوجدت الدراسة ان تجهيز مواد ذات عالقة . الذي عرض

 .طريقة ناجحة لزيادة اللعب الخيايل للطفل

 (Sylva,1977) ودراسة سيلفا (Smith&Dutton,1979)  وتشري دراسة سمث وداتن 

 عليهم اسـتعاملها الحقـا للقيـام بأشياءان األطفال الذين أتيحت لهم فرصة اللعب بحرية 

 املسـاعدة،  وبقـدر أقـل مـنإلـيهم مـا يطلـب أداءمبهمة معينة ينجحون بصورة أكـرب يف 

 قبال، وتبني بشكل األشياءباملقارنة مع األطفال الذين مل تسمح لهم الفرصة يف اللعب بهذه 

 . اللعبأثناءواضح عند األطفال الذين يبدون قسطا وافرا من التخيل 

 تطوير مشاركة املعلم حاملـا أهمية (Kleiber&Barnett,1980)       واكد كليرب وبارنيت 

 يكون دوره تحضـري املشـهد واملسـاعدة يف أن ويجب بأنفسهم اللعب يتمكن األطفال من

 قواعد بسيطة ولكن يف اللحظـة التـي يشـري إعداد أووتوفري مجسات .  اقرتاح خط قصيص

فيها الطفل عن دوره كمعلم أو طبيب أو منظف سيارات فانه ينسحب من اللعب ليرتكـه 

ودة عنـده فقـد يجـد املعلمـون مـن  املوجـواألفكـاريؤدي دوره بصدق وبطريقته باملواد 

 .املناسب اشرتاكهم يف اللعب

 إىل ان الكثري من اللعب الخيـايل والتفاعـل االجتامعـي (Field,1980)       وقد وجد فيلد

 .بني األطفال عندما قسمت الغرف إىل مساحات أصغر

ما  ان اللعب باملكعبات يكون بنائيا عنـد(Rubin&Seibel,1981)  وبني روبني وسيبل

يلعب الطفل مبفرده، وأما عندما يتفاعل األطفال مـع بعضـهم يف قاعـة اللعـب فسـيكون 

 .اللعب ذو طبيعة تظاهرية

 كـأمر اإليهـامي فقد قام بدراسـتني  حـول اللعـب (Einsidler,1982) آينسدلرأما  

 رئيسـة ومهمـة تـأثرياتمرتبط ببنية اللعبة فالحظ عند أطفال ما قبـل املدرسـة هنـاك 

 وعامل السن، فضال عـن تفاعـل مهـم بـني ) درجة واقعية ضعيفة أو قوية(للعبةلعامل ا
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السن واللعبة يف مواضيع معينة ويف دراسة ثانيـة حيـث جـرى تبـديل درجـة الواقعيـة يف 

 مامثلـة وكانـت تـأثرياتاللعب فقط بينام  بقيت درجـة التعقيـد ثابتـة، الحـظ اينسـدلر 

إىل البقـاء يف الحـدود التـي تـوحي بهـا اللعبـة،  اللعبة الواقعية تقـود الطفـل أنخالصته 

 . ألفكار لعب جديدة ويقترص عىل أنشطة مقلدةإبداعافالطفل أقل 

 يف مرحلة ما قبـل املدرسـة اإليهامي معظم اللعب أن  (Carvey,1990) وتشري كاريف 

املـشـاهد املحليـة، واملعالجـة وتقـديم العـالج، وتجـنـب (يـدور حـول املوضـوعات التاليـة 

 ).هديداتالت

يعـد اللـعـب التظـاهري الـقـدرة املهمـة الـتـي تسـاهم يف تـطـور   وخالصـة ملـا تـقـدم 

بؤرة العدسة املكربة ك مبثابة الفاعلية القائدة التي تحدد منو الطفل وتطوره،  وهواألطفال،

مرحلـة  هـو للعـب التظـاهري فا.التي تحتوي عىل كل امليول التطوريـة يف شـكل مكثـف

فكلام ينمو األطفال  ،األكربلطفل الحس حركية وتفكري وخيال الطفل وسيطة بني فعاليات ا

يطوروا وسائل النعكاس ومتثيل العامل ذهنيا، باملواقف الخيالية فهم ال يستطيعون االبتعاد 

نهايـة وان  . ومنـوه لتحرير الطفلاألولعن املحفز يف البيئة، فاللعب التظاهري هو املظهر 

 .ل الطفل مرحلة التفكري املجرداللعب التظاهري تكون يف دخو

 

  
 : حسب املراحل العمرية التي مير بها الطفل، وكام ييلاإليهامي       تتمثل مراحل اللعب 

 يف حوايل السنة والنصف مـن عمـر الطفـل بعـد  أن يكـون قـد اإليهامييبدأ اللعب  -1

يسـتطيع أن يتعامـل مـع رمـوز األشـياء أكتمل لديه مفهوم دوام اليشء،  فالطفل لن 

 مل يكن قد استطاع أن يحتفظ بصورة ذهنية لألشياء  واألحـداث بعـد زوالهـا إذاذاتها 

 الحيس، كأن يتظاهر بأنه ينام فيغمض عينـه أو يأكـل مـن ملعقـة فارغـة، إدراكهعن 

عىل حركات بسيطة تناسب املرحلة العمرية   يف هذه املرحلة يقترصاإليهاميفاللعب 

 .التي مير بها

 مراحل تطور اللعب اإليهامي
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يف اتجـاه أكـرث تعقيـدا فنجـد اللعـب   يف التطوراإليهامييف السنة الثانية يبدأ اللعب  -2

 باإلضافة قد مارسها الطفل بالفعل، أحكاما عبارة عن خليط من حوادث أكرث اإليهامي

قة، مع محاولة الطفـل يف هـذه إىل الحوادث املتخيلة التي تولدت من الحوادث الساب

املرحلة ربط املعامل والحوادث الواقعية التي مارسها بالفعل باملعلومات املتخيلة التـي 

 :اآلتية يف هذه املرحلة األشكال اإليهامينتجت من جرائها، ويتخذ اللعب 

o غري الحيةاألشياء كالتكلم مع الدمى أو األشياء صفات شخصية عىل إضفاء . 

o  مثل تسميته للعصا حصانالألشياء للمواد كالتسمية التخيلية إليهاميااالستخدام  . 

o استخدام السلوك التخييل الرصيح البسيط مثل تناوله كوبا فارغا ليك يرشب منه. 

o  ة التي تتضمن استخداما معقدا للمواد كبناء منزل، ويف معظم اإليهامياستخدام املواقف

 .أمامه يف مجاله الحيس العياين املبارشالحاالت يرتبط اللعب باملواد املوجودة 

يستغني الطفل يف السنة الثالثة مـن وجـود اللعـب املشـابهة لألشـياء الحقيقيـة عنـد  -3

تظاهره بالقيام بأي نشاط يريده، كأن يستخدم العصا بدال من الحصان، وهذا التحرر 

 الجديد من الواقع يساعد الطفـل عـىل أن يقـوم بعـدة أنشـطة أو عمليـات يف وقـت

 مـثال نجـد الطفـل يجعـل مـن نفسـه اإلطفاءواحد، فعندما يلعب الطفل لعبة رجل 

 التطـور الـذي يتضـمنه هـو اوهـذ.  وغريهـااإلنـذار والخرطوم وصفارة اإلطفاءسيارة 

 تنم عن منو يف كل من القدرة الحركية واملعرفية اإليهاميدرجة من التعقيد يف اللعب 

 .واالجتامعية للطفل يف هذه املرحلة

 القـائم اإليهـامينجد الطفل بني السن الثالثة والرابعة يبـدأ بلعـب األدوار أو اللعـب  -4

عىل متثيل األدوار، كام أنه يف بداية سن الرابعة يصبح أكرث قدرة عـىل تـذكر األحـداث 

 أكـرث اتصـاال اإليهـاميورواية الحكايات والقصـص بتسلسـل مـنظم، ويصـبح اللعـب 

 .بالواقع مام سبق

 أو األفعـال فيام بني الخامسـة والسادسـة أنسـاقا معقـدة مـن اإليهاميعب يصبح الل -10

 ففي تعامل الطفل مع املـواد البيئيـة إبداعااألدوار املتبادلة بني الطفل وأقرانه، وأكرث 

 .املوجودة حوله والتي تخدم األدوار التي يقوم بها الطفل يف هذه املرحلة
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 :اآليت وظائف عديدة، وسنحاول ذكرها عىل النحو اإليهاميلعب        ل

  الوظيفة املعرفية-1

 األطفال عىل فهم عـاملهم الخـارجي، كـام يسـاعد عـىل فهـم اإليهامي       يساعد اللعب 

ذاته، ويعترب وسيلة تعلم وأداة لتطوير مهارات القراءة والكتابـة لـدى الطفـل،  وهـذا مـا 

 يسـهم يف تطـور اللغـة عنـد البـاحثني مـام ادى بـبعض اإليهـامي يدعم القول بأن اللعب

الباحثني إىل التوصية برضورة تعلم القراءة والكتابة يف مرحلـة ريـاض األطفـال مـن خـالل 

 . الرمزياإليهامي، فاللعب من خالل الكمبيوتر يعد نوعا من أنواع اللعب اإليهامياللعب 

  الوظيفة التعبريية-2

 وسيلة لتعبري األطفال عن مشاعرهم ومخـاوفهم وقلقهـم، فهـم إليهاميا       يعد اللعب 

عىل سبيل املثـال يتخيلـون مـن خـالل اللعـب بالدميـة بـان الدميـة تـبيك بعـد مضـايقة 

 لها، فشعور الفـرد ورغباتـه الدفينـة اليـدركها الفـرد ادركـا واعيـا أو ال يسـتطيع أصدقائها

 . وأحالم اليقظةاإليهامياللعب ، وقد يجد الطفل مخرجا له عن طريق إدراكها

 اإلبداعية الوظيفة -3

 الـذين األشـخاص ووظـائف األشـياء       يستخدم الطفل اللغـة والحركـة لتغيـري طبيعـة 

 .إبداعيةيحيطون به بطريقة 

 وظيفة البديل -5

 متنوعـة ومتثيلهـا باللعـب أعـامل يف إدمـاجهم       يقوم األطفال بتغيري الواقع من خالل 

 ومعطيـات بديلـة أشـياء بإيجـاد األعامل، وهذا يتطلب من األطفال تقليد بعض اإليهامي

من البيئة املحيطة بهم، فمثال يستخدم الطفل قطعة خشبية توجد فيها فتحة كأنها كامريا 

 .يف الوقت الذي يقوم والده باستخدام الكامريا الحقيقية

وظائف اللعب اإليهامي
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  الوظيفة االجتامعية-6

ـ       يوـظـف األطـفـال اللـعـب  ـة،حيث ان امياإليـه  يف مامرـسـة أدوار ومـهـارات اجتامعـي

 االجتامعية التـي يقـوم األدوار وتساعد واألب األم الدوار إعداداللعب واأللعاب ما هي إال 

بها األطفال عىل فهم املجتمع الذي يعيشون فيه والعالقات التي تسود بني أفراده، ويؤكـد 

املجتمـع الـذي يعـيش فيـه الطفـل، علامء الرتبية وعلم النفس ان اللعـب يعكـس ثقافـة 

 . يساعد الطفل عىل متثيل الحياة من حولهاإليهاميفاللعب 

 وظيفة التصنيف   -6

وتكـوين نظـام يف العـامل، فكـل   الرمزي األطفـال عـىل تصـوراإليهامي       يساعد اللعب 

مفهوم يصف الواقع بطريقة معينة وكل مساهمة  تساعد عىل التعميم ونقـل املعلومـات 

خربات، فمثال القط اليف يغطي جسمه الفرو، وعمليـة الوصـف تسـاعد األطفـال عـىل وال

وهكـذا،  وميكـن ....عمل تصنيفات ضمن الفئات مثل االسـم وتعريـف الحيـوان وفصـيلته

 : مبا يايتاإليهاميتلخيص الوظائف التي يحققها اللعب 

ىل مـا وراء تنمية قدرة الطفل عىل تجاوز حـدود الواقعيـة، عـىل أن يـذهب الطفـل إ -1

 .القيود التي يفرضها الواقع

 .تنمية القدرة عىل تحقيق رغباته بطريقة تعويضية -2

القدرة عىل تخليص نفسه من الضيق والسخط والغضب، وعىل استبعاد الظروف التي  -3

 .تزعجه أو تخذله يف حياته الواقعية

ء التكيـف يساعد الطفل عىل التغلب عىل االحباطات، لذا فكثريا ما يـأيت الطفـل اليس -4

بألعاب ايهامية أكرث من الطفل املتكيف، وأن األطفال الذين يبدون مسـتويات عاليـة 

 .اإليهاميمن القلق يقضون وقتا أكرب يف اللعب 

 نوعا من االكتشافات بالنسبة للطفل، فقد نجد الطفل ينـدفع اإليهامييشكل اللعب  -5

 .داخل املنزل مدعيا الخوف من الدببة التي تطارده
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 عىل تخفيف االنفعاالت الشديدة التي قد تنتاب الطفل نتيجة اإليهاميللعب يعمل ا -6

مروره بخربة مؤملة، كالطفل الذي رأى منزله مليئا بالـدخان نتيجـة انـدالع النـار فيـه، 

فأصبح يلعب متخيال بيوتا شبت فيها النـار وأنـه يهـرب منهـا، ولكـن بتكـرار اللعـب 

 عـىل اسـتيعاب التجربـة وتخفيـف حـدة  بصحبة أقرانـه قـد يسـاعده ذلـكاإليهامي

 . االنفعال

 . والتمثييلاإليهامي ما أحسن توجيه  لعبه إذاتنمية الخيال لدى الطفل  -7

 . متثيلها وترتيبهاإعادةمساعدة الطفل عىل فهم الحوادث املحرية عن طريق  -8

 . البهجة والرسور عىل نفس الطفلوإدخالتحقيق املتعة  -9

 . للطفلتحقيق اكرب قدر من االستثارة -10

 

  

 تتطلب تخطيط حـذر لـذلك البـد مـن القيـام بـالخطوات اإليهامي جودة اللعب إن       

 :اآلتية

 . تحضري خطط مكتوبة من قبل املعلمني، قد يحتاج إىل توفري مجسات أو قواعد بسيطة -1

املهـتم الـذي يسـاعد يف توفري بيئة منظمة من قبل املعلم، فيكون دور املعلم هو الشـخص  -2

 .  لتوسيع اللعبإضايفحل املشاكل أو من يقدم اقرتاحات عرضية أو مجس 

 .القيام برحالت ميدانية ومناقشات وزيارات للمساعدين االجتامعيني -3

 . باستطالع البيئة ليتمتعوا باملواد والوسائل ويناقشوهالألطفالالسامح  -4

 . واأللعابواألدواتستعامل املواد  يقرأ املعلم قصة ويزودهم ببيانات أولية ال -5

خطوات تنفيذ اللعب اإليهامي
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 تسوقال

 .مالك، محمد،عيل،هدى، زينب: األدوارتوزيع 

 حاويات فارغة متثل مجموعة من البضائع املختلفة، حقائـب صـغرية،علب :املواد املطلوبة

ـف  ـات، هواـت ـل العرـب ـدة متـث ـات نقود،منـض ـة،مالبس، حافـظ ـف فارـغ ـواد تنظـي ـت ـم للبـي

 .  والسوق،دمية،ميزان،مسجل نقود،مطرقة،كامشة،مفاتيح

 : الخطوات

 التسوق الصغرية ووضـعن  حقائبنوحمل مالبس الخروج ارتدت البنات       

وذلك لرشاء الطعام من محل البقالة  يف حافظات النقود)  صغريةأوراق(النقود

 تحـت  انيزحفـ) محمـد وعـيل(األوالد، بيـنام كـان يف نزهةاستعدادا للذهاب 

تطبيقات تربوية
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مطرـقــة، وكامـشــة، "  األدوات ويف ـيــديهام بـعــض يف البـيــت )ـســيارة خيالـيــة(الطاوـلــة

زينـب (وصلت الفتاتـان .  مكانأي،ويقوال علينا تصليح السيارة قبل الذهاب إىل "ومفاتيح

رصاف ال) مالك(  الربتقال والتفاح فتقدمت الفتاتان إىل  محل البقالة، وتم رشاءإىل )وهدى

الذي كان يقوم بدور العامل يف املحل فوزن الربتقال والتفاح يف امليزان وسجل الثمن وأخذ 

عـيل منهام النقود مقابل كيلوان من الربتقال والتفاح، ورجعت الفتاتان إىل البيت وخاطبتا 

السـيارة ( مـن تحـت الطاولـة عيل ومحمـد، فخرج "هيا يا أوالد فلنستعد للنزهة "ومحمد

 حقائب البقالة زينب وهدىميكن تصليح السيارة يف وقت الحق، سلمت : وقاال)  ةالخيالي

 أن ال زينـبقلـت لـك يـا :  وقال لهـا زينب إىل عيل  لوضعها يف السيارة، فنظر محمدإىل 

 إىل غرفتها وقامت بتبـديل زينبترتدي هذا الثوب الجديد عند ذهابك للتسوق، فذهبت 

، )السـيارة الخياليـة( ووضعوها عـىل الطاولـة األشياءميع  جاألوالدمالبسها، وبعدها حمل 

سأضـع الطفـل يف السـيارة، ويف :  فقد حمل الدمية ووضعها عىل الطاولة وقـال محمدوأما

 أشخاص( الغري موجودين يف البيتاألشخاص بعض هدى خروجهم من املنزل خاطبت أثناء

ـالني  األوالد يف الـسـيارة ـسـنذهب إىل حديـقـة اـلـزوراء وـسـوف نرـجـع مـسـاءا،  ـصـعد) خـي

هـذه هـي حديقـة الـزوراء،  :  محمـدوذهبوا إىل حديقة الـزوراء، فقـال) الطاولة(الخيالية

 من السيارة الخيالية ووضـعها األشياءكم هي جميلة، وذهب األطفال لتفريغ : عيلفأجاب 

 عـىل املنضـدة، فقالـت) الدميـة( الطفـلمحمـد، ووضـع )منضدة الحديقـة (عىل الطاولة 

 ال تضع الطفل عىل املنضدة حتى ال يقع، وبعدها تناول األطفال طعـامهم  محمديا: زينب

 .عىل املنضدة يف حديقة الزوراء ورجعوا إىل البيت يف سيارتهم الخيالية

  عمالأعطني

 . ميثل من يعطيهم العملواآلخرأحد الفريقني ميثل الذين يريدون عمال، : الخطوات

عمل فيام بينهم عىل اسـم املهنـة والحركـات التـي يتفق أعضاء الفريق الذي يطلب ال -

سيصفون بها العمل مثل غسل املالبس وذلـك بعـد االتفـاق والتـدرب عـىل الحركـات 

 .التي سيصفون بها غسيل املالبس مثال
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بحيث يقف الفريقـان متقـابلني،ويقول الفريـق  ،اآلخر هذه املجموعة إىل الفريق تأيت -

 :الذي يطلب العمل

 عمال؟ أعطناعمي عمي  -

 .أرونا العمل الذي تستطيعون القيام به: اآلخريرد عليهم الفريق  -

 . حركات العمل دون كالمبتأدية أعضائهيقوم الفريق الذي يطلب العمل بواسطة بعض  -

 يجمع واآلخر ينرش املالبس، واآلخر يعرص املالبس واآلخرمثال يغسل أحدهم املالبس،  -

 .املالبس

 يف اللعبة إىل الخطوة السابقة، وذلك عندما يعـرف ألولا ينتهي دور الفريق أنوميكن  -

، ويؤدي نفس الحركات بطلـب اآلخرفريق املقابل اسم املهنة، فانه يحل محل الفريق 

 .آخرعمل 

 اسم العمل يجري أطفـال الفريـق الـذي يطلـب العمـل اآلخرمبجرد ان يذكر الفريق  -

 مل ميسـك وإذاسـة مـثال،  بعدد محدد يتفـق عليـه خماإلمساك اآلخرويحاول الفريق 

 . امسك بهم فيعترب فائزا ويكسب نقطةإذا أماهذا العدد منهم يخرس اللعبة، 

 الهاتف

 كوبان من البالستيك: املواد املطلوبة

 تعرض الباحثة كوبان من  البالستيك وتربط بينهام خيطا وتشكل منها هاتفا: الخطوات

باب الصـف متظـاهرا انـه خـارج ميسك أحد األطفال كوب من البالستيك ويذهب إىل  -

 .املنزل

 .ميسك الطفل االخر الكوب الثاين ويجلس داخل الصف متظاهرا انه داخل املنزل -

 . يدق جرس الهاتف من قبل احد األطفال -

 ".يلقي التحية"الطفل االول يحمل الهاتف  -
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 ".يرد التحية"الطفل الثاين يحمل الهاتف -

 بعـض تأديـة، الدق عىل الطبلـة،الغناء، شيداألناترديد ( من زميله األوليطلب الطفل  -

 ). الحيواناتأصواتالحركات التعبريية الراقصة، تقليد 

 .يشجع األطفال زميلهم عىل املشاركة -

 رشطي املرور

كـريس  دراجـة، حريق، رشطة، ،إسعافصناديق كرتون يرسم عليها سيارة : املواد املطلوبة 

 .صغري

 إىل شارع بتقاطعاته من حيث مناطق العبور تقسم الباحثة ساحة الروضة -:الخطوات

 .تقسم األطفال إىل مجموعات -

 ).املشاة( ترتدي مالبس الروضةاألوىلاملجموعة  -

 السيارات حيث يصعد الطفل داخل الصندوق ويسـوق بأنهااملجموعة الثانية تتظاهر  -

 .، رشطة، حريقإسعافالسيارة حسب نوعها 

 تبدأ اللعبة................).راجة خياليةد( يصعد دراجة بأنهيتظاهر احد األطفال  -

 . الحمراءاإلشارةيرفع رشطي املرور  -

وعنـد االشـارة الحمـراء ........نلـف العـامل..........يقف األطفال يف سـياراتهم، ويـرددون -

 .نقف

 .يعرب األطفال املشاة -

 .يعرب الطفل صاحب الدراجة الخيالية -

 . الخرضاءاإلشارةيرفع رشطي املرور  -

 . الخرضاء نسرياإلشارةلسيارات ويردد األطفال نلف نلف العامل وعند تسري ا -

 .تنتهي اللعبة...............يسري األطفال الذين يركبون الدراجات -
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 يف صالون الحالقة

 حالقـة، مكعبـات تسـتخدم ككـرايس خياليـة، دمـى آالت، مـرآة منشـفة، :املواد املطلوبـة

 دفرت مواعيد، قلم، هاتف، شامبو لغسل الشعر، ، حافظة نقود،) صغريةأوراق(صغرية، نقود

 .كتب، مجالت

 : الخطوات

امشـاط ( صـالونا للحالقـة، فـيحرضوا مكعبـات صـغريةمحمد وعيل وهـدى وزينـبيقيم 

 الصـغرية املعلقـة عـىل املـرأة أمـام) كـريس الحالقـة الخيـايل(ويضعوا كريس صـغري) خيالية

 قـص شـعرهم، ولكـن املشـكلة هـي لغـرض) عيل وهدى وزينب(الحائط، فيتقدم الزبائن

يوجد كريس واحد للحالقة، مام يتطلب من الزبائن االنتظـار حتـى يحـني دورهـم، فجلـس 

عـىل مكعبـات صـغرية ) هـدى وزينـب( عىل كريس الحالقة يف حـني جلسـت الزبـائن عيل

 محمـد وضع األثناء ويف هذه عيلوتظاهروا بانهم ينتظرون الحالق حتى ينتهي من حالقة 

 الزبـائن تتصـفح املجـالت والكتـب متظـاهرة وأخـذتوكتـب عـىل احـد املقاعـد مجالت 

بعـد أن قـام ) املشـط الخيـايل( املكعبـاتباسـتخدام عـيل بقص شعر محمدبقراءتها، وبدأ 

) الهـاتف الخيـايل( يـدق جـرس الهـاتفاألثنـاءويف هـذه . بغسل شعره وتنشيفه باملنشفة

 الزبائن التي إحدى إميان أم بها فإذاة الهاتف  سامعمحمد، فيحمل .....رن.....رن....    رن

 لديـه زبـائن، ألنـه، فيطلب منها االنتظار إىل السـاعة الخامسـة إميانتود قص شعر أبنتها 

 يف دفـرت املواعيـد، وبعـدها يعـود إىل إميـان أم سامعة الهاتف ويسجل اسم محمدويغلق 

 املرأة يف عيلة القص، ينظر  ويكمل قص شعره باملقص الخيايل وما ان ينتهي من عمليعيل

 ............. دور بقية الزبائنويأيت، أجرهويشكره ويفتح حافظة النقود ويعطيه 
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 األلعاب التخيلية

          

              

 األلعاب التخيلية



:محتويات الفصل
 املدخل إىل اللعب كأسلوب للعالج   -

 مفهوم اللعب كأسلوب للعالج -

 القاعدة النظرية للعالج باللعب -

 عكس املشاعر -

 حددات العالقة العالجيةم -

  العالقة العالجيةإقامة -

 خصائص املعالج -

 منوذج جلسة العالج باللعب  -

 تطبيقات تربوية -
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 اللعب كأسلوب للعالج
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 اللعب كأسلوب للعالج

 

 

 يعـربوا عـن أن ال يسـتطيعوا ألنهـم األطفـال إرشـاد يف عمليـة أساسـية       يعد اللعب وسيلة 

 . يتفاعلون مع البيئة املحيطة بهم من خالل اللعبوألنهم شفويا بطريقة سليمة أنفسهم

ِالعالج باللعب مستند إىل الحقيقة بأن اللعب هـو وسـط الطفـل الطبيعـي للتعبـري        ف ُ ّ

ْهو الفرصة التي تعطى للطفل ليعرب عن مشاعره ومشاكله باألداء، كام يف بعض ه، وعن ذات َ ِ ِ ُ ُ

ِأنواع العالج للبالغني، تجعلهم يعربون عن مشاعرهم وصعوباتهم بالكالم ِ ِ. 

 العـاديني واملعـاقني، ففـي اللعـب لألطفـالدم خـربة جديـدة  العالج باللعـب يقـإن       

 وان يعـربوا عـن وأحاسيسهم يستطيع األطفال عىل السواء ان يعيشوا مشاعرهم وأنشطته

 معينـة وان يكونـوا مـرحني أشـياءالكراهية والخوف والغضب، وان يظهروا اشـمئزازا مـن 

 .مبتهجني

.  أمريكايف، وكان يزاول وتجري عليه األبحاث ً عاما50ًاستخدم اللعب عالجا ألكرث من        

تحت قيادة العديد من املعالجني باللعب، ثم تطورت وأضيف إىل الصياغات األصلية مناذج 

ِمختلفة أدمج فيها عنارص من العالج العائيل الشامل ِ العـالج القصـيص، والعـالج السـلويك . ِ

 . املعريف

 (Hellmuth,1919) عىل يد هرمني هج هلموث استخدام للعالج باللعب كانأول إن       

 . من عملية تحليل اضطرابات األطفالأساسياوالتي اعتربته جزءا 

املدخل إىل اللعب كأسلوب للعالج
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 فقد استخدمت اللعب كوسيلة عالجيـة يف كسـب )(Ann Frued,1926       وأما آن فرويد 

سـنا  األكربوقد كانت متيل لعالج األطفال . صداقة األطفال مستندة إىل نظرية التحليل النفيس

 . مع والديهميأتون وإمنا طواعية للعالج يأتونوذلك الن األطفال ال 

أصـبح العـالج باللعـب معروفـا كعـالج يقـوم عـىل نظريـة التحليـل 1930       ويف عام   

 :النفيس وذلك باعتبار

 . النظري هو مدرسة التحليل النفيسإطاره   -

 . أحد مبادئهالتفريقية   القيمة -

 . للمعالج   الدور الفعال-

 للتفاعل مع أفضل اللعب يزود األطفال بطريقة أن  (Watson,1934)       ويشري واطسن

البيئة والتحكم بها كام انه يعطيهم فرصا اكرب للتفاعل مع الكبار الـذين ميثلـون اتجاهـات 

 .مختلفة لديهم

السـلوك  تحليل أسلوب فعملت عىل تطوير (MalenieKlein,1949) ميالين كلنيوأما       

اثناء اللعب وفق نظرية التحليل النفيس، واستخدمت اللعب كبديل مبارش للتداعي الحـر 

 .بالنسبة للكبار الذي يعتمد عىل التعبري اللفظي والقدرة اللغوية

 لـدى الطفـل أن روجـرز وبينـت آلراءفقدمت تطبيقـا ) (Axline,1947 اكسلن وأما       

اللعب وتوصلت إىل ان البيئة الجديدة املليئة باأللعاب  أثناءقدرة كبرية عىل توجيه سلوكه 

 أي تفـاعلهم مـع البيئـة االجتامعيـة أسلوبالرتبوية التي يعيشها األطفال تؤدي إىل تغيري 

 . املحيطني بهاآلخرين األفرادالتفاعل مع 

 استخدام اللعـب يف العـالج الـنفيس يسـتند أن) (Silverman,1978من         ويرى سلفر

ملية نفسية، وهي التنفيس والتـي هـي عمليـة الـتخلص مـن عقـدة نفسـية معينـة إىل ع

 . لتعرب عن نفسها تعبريا كامالأمامها املجال بإفساح

 :يأيت فتضمن ما (Levy,1978) العالج باللعب عند ليفيوأما       
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استخدم طريقة اللعب بالدمى يف تخفيف بعض املشاعر العدوانية لدى األطفـال تجـاه  -

 . العائلةأفراددين أو اتجاه الوال

 أحـداثااستخدم العالج باالسرتخاء باستخدام اللعب للتعامل مع األطفـال الـذين عاشـوا  -

 األطفال الخامات والدمى يف محاولة ملساعدة األطفال إعطاءصادمة ومن ثم كان يتم 

 . متثيل الحدث الصارم خالل اللعبإعادةعىل 

 فقـد قـدم  مـا اسـامه العـالج الفعـال Solomon العالج باللعـب عنـد سـوملونوأما    

باللعب،حيث كان يعتمد عىل قدرة األطفال عىل تفعيـل مخـاوفهم وغضـبهم  مـن خـالل 

 .اللعب

 لألطفال إىل انه من الواضح ان العالج التحلييل النفيس (Esman,1983)ايزمان        ويشري

تحليـل املقاومـة والطـرح وال باستخدام اللعب كام هو بالنسبة للكبار يتطلب ويقوم عىل 

 وان هناك حاالت قليلة جدا يـتم واألفكاريستخدم أو يقوم عىل تحقيق التنفيس للرغبات 

 للعـالج أو للتحليـل يكـون تـأيت التـي األخرىعالجها عىل مبدأ التنفيس بينام كل الحاالت 

ن محـتـوى االـضـطراب يف عموـمـه ـشـديد التعقـيـد والرتكـيـب والرصاـعـات الالـشـعورية تـكـو

 الـدفاعات إيضـاحمتنوعة ومتعددة وحتى عملية التنفيس تكون معطلة وال تعمـل عـىل 

 .األناالالشعورية وكفوف 

 اللعب يف حد ذاته أيا كان شـكله هـو إن (Winnicotte,1988:58)       ويذكر وينيكوت

 هـدف العـالج باللعـب هـو مسـاعدة أنويـرى . عالج، ألنه يتضمن اتجاهـا نحـو اللعـب

 تلقائية، سـواء كـان املعـالج يركـز عـىل مـواد بأحاسيسري القادرين عىل اللعب األطفال غ

 .اللعب أو محتواه أو زمانه أو مكانه

 فقـد اسـتخدموا (Amen&Renison) وامني ورونسـون(Symonds) سيموندسوأما       

 .اللعب الخيايل لعالج حاالت القلق والتوتر عند األطفال

 والتـي تتمثـل فـيام اإلجراءاتج البد من القيام بعدد من وليك يؤدي اللعب دوره يف العال

 :يأيت



394 

إسرتاتيجيات تعليم حديثة...اللعب
 

 

 .كوين عالقة ود وتقبل مع األطفالت أن يبدأ املعالج ب-1

 .اآلخرين متابعة الطفل أثناء اللعب مع -2

 لـه عـن الشخصـيات التـي متثلهـا األسـئلةبعد انتهاء اللعب يقوم املرشد بتوجيه بعض  -3

 وعالقتها بحالته االنفعالية وتوضح مدى اختالف أو تشابه تهإلجاباألعابه وتقديم تفسري 

 .سلوكه عن األطفال العاديني

 

  

، وسوف  هو الوسط األسايس للطفل والحوار هو الوسط الثانوي للعالجكأسلوباللعب      

ُ الدينامية القامئة بني ُو العملية يف بريطانيا هأولهام  للعالج،كأسلوباعرض تعريفني للعب 

ِ والتي يستكشف من خاللهـا الطفـل برسعتـه الخاصـة ومبـا يتناسـب مـع ،ِاملعالج والطفل ِ ُ َ

ِالقضايا املاضية والحالية، الوعي والالوعي، التي تؤثر عىل حيـاة  وخصائصه الفردية املميزة ّ

َالعالج باللعب متمركز حول الطفل.الطفل يف الحارض ِلجمعية األمريكية ا، وثانيهام تعريف ُ

َاالستعامل املنظم لنموذج نظري يساعد عىل تأسيس عملية شخصية (  بأنه ِللعالج باللعب ّ

َمدربون باستخدام القوة العالجية للعـب ملسـاعدة املسرتشـدين عـىل  يقوم فيها معالجون َ َ ُ

 ). وتطور مثايلصعوبات نفسية اجتامعية وتحقيق منوالوقاية أو حّل 

 

  

 : هي مبادئ نظريةثالثة إىل  العالج باللعبستند    ي

  التحقيق-1

ّلــبرش مــدفوعون مبيــل فطــري لتطــوير طاقــات صــحية وبنــاءة      ا  ّ َ                      كُــّل شــخص . َ

ِمييل ألن يحّقق إمكاناته الداخلية، يتضمن ذلك سـ َ ْأن  ِامت كاإلبـداع، الفضـول والرغبـة يفُ َ

ًيصبح أكرث فعالية وأكرث استقالالً ذاتيا ُ. 

ِالقاعدة النظرية للعالج باللعب

 مفهوم اللعب كأسلوب للعالج
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  ِالحاجة لالعتبار اإليجايب-2

                     ًواالحــرتام والقبــول مــن اآلخــرين، خصوصــا , َكُــّل النــاس يحتــاجون إىل الــدفء       

ْـمـن  ّبـيـنام ينـمـو األطـفـال ويتـطـور). آـخـرين ـهـامني(ِ ُ ِون، ـهـذه الحاـجـة لالعتـبـار اإليـجـايب َْ َ   

ّتتحول إىل حاجة ثانوية متعلمة العتبار نفس إيجايب ُ ّ. 

  اللعب كتواصل -3

ًاألطفال يستعملون اللعب وسيطا أساسيا لهم يف عملية االتصال         ً َ اللعب هـو صـيغة . َ

ِيستخدمها األطفال إلرسال عواطفهم وأفكارهم وقيمهم وتصوراتهم ّ ِ َ ِ ِ ْ. 

 

 

من أهم األشياء يف العمليـة العالجيـة اسـتخدام عكـس املشـاعر فـالغرض منـه هـو         

توضيح أو إظهار التعاطف أو املشاركة الوجدانية مع الطفل وذلك بهدف تشجيعه التعبري 

لـذهن أما القيـام بعكـس املشـاعر دون وجـود هـذه القـيم يف ا. عن مشاعره واستكشافها

وال تحـدث عمليـة عكـس املشـاعر إال مـن خـالل .فيكون لها تأثري طفيف عىل منو الطفـل

ًلذا يتعني عىل املعالج أن يكـون حساسـا . متابعة دقيقة التجاهات الطفل، وفهم ملضامينها

لذلك ال يسـعنا سـوى  .وذا بصرية كمنصت، وال يجوز أن يتوه يف اتجاهاته وأفكاره الخاصة

ً حصصـا للعـب يف املدرسـة ال أن تحـددأوالدنـا وأن وقتا نلعب فيه مـع  جدنأن نتمنى أن 

 .تلغى حصص اللعب وحصص اإلبداع ألي سبب كان

 

  

 يتبعها املعالج والطفل يف جلسة العالج، تحـدد أن هناك محددات معينة يجب إن       

والطفل وغرفة اللعـب،  وكـام تقـدم هـذه  واملسؤوليات تجاه املعالج األدوارمن خاللها 

 يف لعبـه،  كـام وأمان يتحرك بحرية أن وتسمح يف الوقت نفسه للطفل األماناملحددات 

 :تجعل من تجارب أو خربات غرفة اللعب واقعا حيا، ومن هذه املحددات

محددات العالقة العالجية

عكس املشاعر
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 . أي محتويات من حجرة اللعب إىل املنزلبأخذال يسمح للطفل  -

 .ملادي عىل املعالج أو عىل مالبسهال يسمح للطفل باالعتداء ا -

 . داخل غرفة اللعبأدوات ممتلكات أو أيال يسمح للطفل بتدمري أو تحطيم  -

 .ال يسمح للطفل بالبقاء بعد الوقت املحدد للجلسة -

 .ال يسمح للطفل بنقل اللعب من الغرفة -

 . من النافذةاألدوات اللعب أو إلقاءال يسمح للطفل برمي أو  -

 بإرادتـهاي اذا خـرج (لخروج والعودة إىل غرفة العالج يف نفس اليوم ال يسمح للطفل با -

 .)ورغبته فال يسمح له بالعودة ثانيا يف نفس اليوم

 

 
 املبكرة للعالج باللعب عمليـة هامـة للغايـة، األطوار أثناء العالقة العالجية إقامةتصبح 

 :يأيتويتعني القيام مبا 

 تعريف الطفل بغرفة اللعب -

 .خلق عالقة دافئة يشوبها التسامح -

 العالقة العالجية ينقل املعالج بشكل جزيئ اتجاهات الثقة والتقبل إقامةومن خالل 

 يـسـاعد الطـفـل ـعـىل اكتـسـاب انطباـعـات العالـقـة أنواالـحـرتام للطـفـل وـهـذا ـمـن ـشـانه 

ة الكبار واتصالهم باألطفـال، وكـام  الخاصة يف توجيه عالقواألسس املبادئ ونذكر. العالجية

 :ييل

 تكون هناك بعض االحتياطات واالستعدادات املسبقة عنـد االختيـار الكمـي أنيجب  -1

 غـري اآلخـرواملتنوع ألدوات اللعب،عىل أن يكون بعض هذه األدوات مركبا والبعض 

 التـي األدواتوذلك ليكون الطفـل مطلـق الحريـة يف اختيـار منـط ومقـدار ...مركبا

 .تاجهايح

 . مينح الطفل الفرصة الكافية للتعبري عن مشاعره وانفعاالته تعبريا لفظياأنيجب  -2

قة العالجيةإقامة العال
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يجب عىل الراشدين أن ينصتوا ملا يعرب عنه الطفل،وان يظهروا له التقبل والتفهم لكل  -3

 .ما يقوم به

 . اللعبأدوات كان يرغب أو ال يرغب يف استخدام إذا يقرر ما أنعىل الطفل  -4

 يقوم بالتواصل االنفعايل مع الطفـل وتعبرياتـه، وحتـى بـنغامت أناشد يتعني عىل الر -5

 ومشـاعره كـام هي،بـدون انتقـاد أو أفعالـهصوته ليبني للطفل انـه يتقبـل جميـع 

 .استحسان

 منـوذج معـني أو إتباعيجب ان يسمح لألطفال بالتعبري عام يرغبونه وال تضطرهم إىل  -6

 .عية أو فنيةاالقتداء بناتج محدد مام يلبي حاجات اجتام

 لتأويـل – تكون هنـاك محـاوالت مـن جانـب الراشـدين أن األحوال حال من بأي ال يجوز  -7

  . رمزيةأمور لعبه وما يتضمنه هذا اللعب من أثناءوتفسري ما يقوم به الطفل 

 

 

 . ميتلك املعالج خربات ومعلومات عن منو الطفلأن -

 . بنظرية التحليل النفيس وتطور الشخصية يكون املعالج ملامأن -

 يفقـد القـدرة عـىل أنقادرا عـىل الـتحكم مبشـاعره بـدون ( يتمتع بشخصية ناضجة أن -

 ).املالحظة والتفسري

 . يكون قادرا عىل التعامل مع انفعاالت األطفال املركبةأن -

  . يف عالج األطفالإرشافية تكون له خربة أن -
 

  
) مايكـل( مـن تسـجيل صـويت للجلسـة التـي لعبهـا األصـل وفيام ييل صورة طبق        

 :، وكام ييل)1990موستاكس، (أوردهامبفرده يف غرفة اللعب التي 

 . طريقة تشاءبأية، األشياء تستخدم هذه أن  تستطيع :املعالج

 منوذج جلسة العالج باللعب

خصائص املعالج
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لقد اعتاد :  قال، ثم) مناضد اللعبإحدىيشري إىل بندقية صغرية عىل (وهو كذلك : الطفل

 . يلعب ببندقيته، وهي مثل هذه البندقية الصغرية متاماأن أخي

  كذلك؟أليس...اخوك عنده بندقية مثل هذه : املعالج

يـشـري إىل اـحـد اـلـدمى ـعـىل ( أـخـي مل يـكـن ملطـخـا ـبـالطني مـثـل ـهـذاأن إالنـعـم،: الطـفـل

 ).املنضدة

 .نعم صحيح: املعالج

، ثم يخرج عن هدوئـه، ويطلـق النـار مـن البندقيـة يلعب بهدوء ملدة سبع دقائق: الطفل

 بيـت أثـاثويدفع العربات والسيارات حول املنضـدة، وعنـدما انتهـى اتجـه نحـو 

 ... مثل هذهبأشياء العب أنلقد اعتدت : الدمية وقال

  كذلك؟أليس..لديك مثلها: املعالج

 غـرف هـذا  يفاألثـاث الـدمى، ويرتـب إحدى بيت بأثاثيلعب الطفل يف صمت (: الطفل

 أعـود أناملعالج يجـب :  من املنزل وقالاألثاثاملنزل، وبعد عرش دقائق أخرج كل 

 .إىل املنزل اآلن

 .كذلك  تنهي اللعب اآلن، وهوأن أتريد: املعالج

وامسـك  ،رأسـهاوقد عاد من الحامم وقد رضب احـد الـدمى رضبـة خفيفـة عـىل : الطفل

 ارتدي سويرت أن أميال اعرف ملاذا تريدين  أنا:قميصا يف يد ثم البسه الدمية ثم قال 

يف املنزل مثل هذا متاما، أو يف اي مكان اخر،حيـث الجـو داىفء، وان ال اعـرف ملـاذا 

 .تريدين ان ارتديه، لكنها دامئا تطلب مني ذلك

 . تفهم ذلكأنمن الصعب  : املعالج

 .كان عندي تليفون مثل هذا:  الطفل

 اكان عندك تليفون؟: املعالج
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نعم،اال انه ليس ثقيال كهذا، فتليفوين خفيف، فيلتقط طائرة من املطاط ويقول لو :  فلالط

ان هذه الطائرة كانت مصنوعة من الخشـب أو مـن اي يشء اخـر اخـف قلـيال، 

 .لكانت تطري فعال

 .تقصد ترتفع قليال يف الهواء: املعالج

  هل هذه بالونة؟ الدمى املصنوعة من املطاط ويسالإحدى  نعم، ويشري إىل :الطفل

 . يشء تريدهأيتستطيع ان تعتربها : املعالج

   ماذا يف داخلها يجعلها ثقيلة هكذا ؟هل هو هواء فقط؟:الطفل

 .نعم بها هواء فقط، وهي مملوءة متاما: املعالج

 . ارضبها حقيقة وليس مداعبةإنني الدمى عىل ظهرها إحدىياللهواء ويرضب : الطفل

 .عالفانت ترضبها ف: املعالج

 اجلـس وأنـا كـريس اآلن أنهـا: ويجلـس عليها،قـائالاألرض عـىل أمامـه يدفع دميـة :الطفل

ينزلـق مـن عـىل ظهـر الدميـة ويقـبض عليهـا ( عليه،انظر انـا اركـب عـىل البلونـة

واخـريا يرتكهـا ويلـتقط ....ويحتضنها ثم يرضبها برجله ويدور بهـا يف ارجـاء الغرفـة

أتعرف،ميكنك الحصول عـىل كميـات كبـرية مـن :بالونة خرضاء صغرية،قائال للمعالج

 . زهيدةبأسعارالبالونات،وأنا أعرف من أين،من املحل الذي يبيع اللعب 

 . تشرتي كل ما تريد من هناكأنتستطيع : املعالج

نعم،ألنهم يحرضون املزيد منها وهؤالء النـاس يفعلـون ذلـك،فهم يـذهبون فجـأة : الطفل

 .وميكنك أن تأخذ املزيد

 . تحصل عىل املزيدأنأحيانا،والناس يفسدون اللعب،ولكنك تستطيع دامئا : املعالج

ـلا ـحرض يل : لطـف ـتطيع ان ـي ـدي يـس ـان واـل ـالونتي وـك ـرت ـب ـرة انفـج ـرف يف ـم ـم، أتـع نـع

 .غريها،ولكنه مل يفعل،ألنه اليريد ان يشرتي يل غريها
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 .تقول بالونتك انفجرت ذات مرة، ووالدك مل يرد ان يحرض لك غريها: املعالج

 .،ولكنه مل يرد وحسبأرادانه كان يستطيع لو : الطفل

 . يحرض لك غريها،عىل الرغم من انك تود أن يفعلأنمل يرد : املعالج

يرفع سقف  بيت الدمية،ويسـال املعـالج أتعـرف ملـاذا جعلتـه ) فرتة توقف( نعم :الطفل

 .يرتفع هكذا

 ، ملاذا رفعت سقف املنزل؟أسالك أن أريدنعم، : املعالج

 . جعلته يرتفع هكذاأتعرف رفعت سقف بيت الدمية،ويسال املعالج إنني: طفلال

  ملاذا رفعت سقف املنزل؟أسالك أن أريدنعم : املعالج

 . رفعت سقف بيت الدمية،ليك يستطيع الناس ان يحصلوا عىل قليل من الهواءإنني: الطفل

 . هذه فكرة صحيحة،قد نرفع سقف البيت من اجل هذا:املعالج

 . يستطيعون الدخول منه إىل البيتاإلطفاءوكذلك رجال . نعم: لطفلا

 .بالتأكيد: املعالج

 يقصـد خـارج غرفـة -لـو كنـت يف الخـارج:يرتك بيت الدمية ويلتقط بالونة ويقول: الطفل

،وكانـت هـي سـتظل فوق،كانـت أعىل كيف استطيع أن اقذف البالونـة إىل -اللعب

 .ستسبح يف الهواء فرتة طويلة

 .تسبح يف الهواء: املعالج

 ؟األشياء ويسال،ماذا نصنع بهذه األقنعةيشري إىل : الطفل

 .  يشء تريدهأي تفعل أنتستطيع : املعالج

 .واخيفك اآلخرهه؟ سأضعهم عىل وجهي الواحد تلو   من املطاط،أنها:الطفل

 .إخافتيتشعر انك تود : املعالج

 عـىل وجهـه يف محاولـة اآلخراء يضع كل قناع واحدا ور (أخيفكنعم سارتديهم يك : الطفل

 ). املعالجإلخافة
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 كأسلوب للعالجاللعب

 .واآلن،أنت أخفتني بهم جميعا: املعالج 

 .نعم أخفتك بهم جميعا: الطفل

 .ال هذا كل ما عندنا:  املعالج

 . تحصل عىل املزيدأنحسنا انت تعرف انك تستطيع :الطفل

 .هل تود ان تشرتي بعضا منها:املعالج

 .انا اعتقد انك تستطيع:لطفلا

 . كذلكأليس... نستطيع هذاأننا تعتقد أنت :ملعالجا

 .نعم: الطفل

  فقط فرتة قصرية للعب ثم ستضطر للتوقف اليوم؟أمامك: املعالج

 ملاذا؟: الطفل

 .ألن وقت لعبتك قارب عىل االنتهاء: املعالج

 هل تريد ان ترتديه؟.. قناع القرد الطف قناع فيهم جميعاإنأتعرف . وهو كذلك: الطفل

 .هل تقرتح عيل ان افعل هذا: لجاملعا

ويضحك ثم يسحب القناع من عىل وجـه ...يضع قناع القرد عىل وجه املعالج(نعم : الطفل

ويـذهب إىل مجموعـة دمـى مـن ضـباط ....املعالج، ويضـعه مكانـه عـىل املنضـدة

 مقاتلني ويسال املعالج ماذا يفعل هؤالء؟

 .ره أنت يشء تقرأيفهم يفعلون . أنتكام تراهم : املعالج

حسنا، اعتقد انهـم يطـريون، انهـم فعـال يطـريون إىل فـوق يـرتك الضـباط ويلـتقط :الطفل

زجاجة ارضاع، يتفحصها ثم يعيدها إىل مكانهـا عـىل املنضـدة، ويعـود إىل الضـابط 

 ويشري إىل دمية متثل رشطي ويسال عنه ماذا يفعل هذا؟

 .أنتاخربين : املعالج
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 .الرشطي فقط،كيف يقوم بذلك بأعامل انه يقوم سأخربك: الطفل

  عن ذلك؟أنتماذا تقول : املعالج

 رضيـه إليـهسـأوجه ) يذهب إىل دميـة متثـل املهـرج قـائال(يقوم بذلك مع القائد: الطفل 

 .األرض ها هو سقط عىل أتري تكون الرضبة قاضية أن وسأحاولقوية، 

 . هذه املرةأرضالقد طرحته : املعالج

 .واحدةنعم مرتان وليس مرة : الطفل

 . ان وقتك انتهى االن، لذلك ستعود إىل الصفأرى.. حسنا:املعالج

 . وهو كذلك ويغادر غرفة اللعب مع املعالج: الطفل
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 املصادر

 : املصادر العربية-أوال

الرتبيـة الرياضـية البيئيـة بـني ). 2000(أبو هرجة،مكارم حلمي ومحمد سعد زغلول -1

 .، مركز الكتاب للنرش1القاهرة، طالنظرية والتطبيق، 

، دار 1بـريوت، طاللعـب واهميتـه لتنميـة قـدرات الطفـل، ).1994(اشتي، شـوكت -2

 . لنضال للطباعة والنرش والتوزيعا

ـونس محـمـد -3 ـرباس ـي ـراد، ـن ـة ). 2004(ال ـم ـرامج باأللـعـاب الحركـي ـر اـسـتخدام ـب اـث

-5(واالجتامعية واملختلطة يف تنمية التفاعل االجتامعي لدى أطفال الريـاض بعمـر

 ). اطروحة دكتوراه(املوصل، جامعة املوصل، كلية الرتبية الرياضية سنوات، ) 6

 ترجمة مركـز )ملف املعلومات الصحية (دليل التعلم املبكر ). 2000( اينون، درويث -4

 .، الدار العربية  للعلوم1التعريب والرتجمة، عامن، ط

دار القلم  ،5ط دمشق، ،كيف تريب ابنائك يف هذا الزمان).2006(حسان شميس باشا، -5

 .للطباعة والنرش

 .3، ع 10كر، مجلد مجلة عامل الفاألطفال واللعب،). 1979(الببالوي، فيوال  -6

فاعلية برنامج تدريبي مقرتح الداء بعض األنشطة املتنوعة ). 2001(بخش، امرية طه -7

 املعاقني عقليـا القـابلني للتعلم،قطر،جامعـة لألطفالعىل تنمية املهارات االجتامعية 

 .مجلة مركز البحوث الرتبويةقطر،

الصـغرية يف تطـوير اثـر اسـتخدام األلعـاب ). 2001(الربزنجي، وليد كـامل محمـود -8

، ـسـنوات) 7-6( الـحـريك لتالمـيـذ املرحـلـة االبتدائـيـة بعـمـر-ـقـدرات االدراك اـلـحيس

 ).رسالة ماجستري(جامعة دياىل، كلية املعلمني

ـا كوـتـوين  -9 ، ترجـمـة ـطـارق االرشف              تـعـالوا نلـعـب ـسـويا).1998(برـنـاردى، جوزبينـي

 .فكر العريبومراجعة كاميليا عبد الفتاح، القاهرة، دار ال

، دار 2، عـامن، ط امليرس  يف سيكولوجية اللعب).1982(بلقيس، احمد وتوفيق مرعي -10

 .الفرقان للنرش والطباعة
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 اليـد املـاهرة أو وسـائل ايضـاح الـدروس،).ت.ب(بنقسيل، كامـل واحمـد الصـعيدي -11
طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار اليقضة العربية للتاليف والرتجمة والنرش  دمشق،
 .بسورية

ترجمة عبـد الـرحمن السـيد اللعب ومنو الطفل،.)1996(بريس،ماريا وجنيفيف الندو  -12
 .سليامن وشيخة يوسف الدربستي،القاهرة،مكتبة زهراء الرشق

اثر اسـلوب لعـب الـدور يف تنميـة مفهـوم الـذات ). 1998(التاج، رضا كامل حمدان  -13
بغداد، كليـة الرتبيـة، ، لدى التالميذ بطيء التعلم مبرحلة التعليم االساس يف االردن

 ).اطروحة دكتوراه(الجامعة املستنرصية
دراسة ميدانية لبناء برنـامج ارشـادي لعـالج أطفـال  ).1989(الـلـهجابر، عيىس عبد  -14

،القاهرة،جامعـة عـني شـمس،معهد دراسـات مضطربني سلوكيا عـن طريـق اللعـب
 ).اطروحة دكتوراه(الطفولة

لية تعليمية عنـد األطفـال ، القـاهرة، اللعب كعم). 2001(جارس، احمد السيد حسن  -15
 . 12مجلة خطوة،املجلس العريب للطفولة والتنمية،ع

تـعـديل أـكـرث املـشـكالت الـسـلوكية ـشـيوعا ـلـدى أطـفـال ).1992(جعفر،ـسـمرية ـعـيل -16
،القاهرة،معهـد الدراسـات املدرسة االبتدائية باستخدام برنـامج ارشـادي يف اللعـب

 ).أطروحة دكتوراه(والبحوث الرتبوية
 النجف، ،الرسم واالشغال اليدوية يف املدرسة االبتدائية).1980(ودي، محمد حسنيج -17

 .مطبعة الفضاء وزارة الرتبية،
،ترجمـة عبـد العزيـز توفيـق الطفل مـن الخامسـة إىل العـارشة). 1956( جيزل، ارنلد -18

 .جاويد واحمد عبد السالم الكرداين، القاهرة
ت تعلـيم الطلبـة ذوي الحاجـات تيجياااسـرت).2005(منى وجامل الخطيب الحديدي، -19

 .،دار الفكر للنرش والتوزيع1،عامن،طالخاصة
أثر برنامج اللعب عىل بعض جوانب ). 2001(، احمد عبد الغني ابراهيم الـلـهحسب  -20

 مجلـة خطـوة،النمو اللغوي لدى عينة من األطفال يف عمر ست سـنوات، القـاهرة، 
 . 12املجلس العريب للطفولة والتنمية،ع

،دار 1بـغـداد،طالـسـالمة عـنـد لـعـب األطـفـال،).2007(ملعـطـي واـخـرونحـسـن، عـبـد ا -21
 .اشؤون الثقافية العامة

اثر برنامج اللعب التمثييل يف العمليات االدراكية لطفل ).2001(حسن، ناهدة عيدان -22
اطروحـة (ابن رشد/ ، بغداد، جامعة بغداد، كلية الرتبية الروضة يف الصف التمهيدي

 ). دكتوراه



  املصادر

 
407 

ـر التـنـافس ـعـىل الـعـدوان ـلـدى أطـفـال املؤسـسـات،).1993(حـسـني،عادل أحـمـد -23  أـث
 ).رسالة ماجستري(جامعة عني شمس،كلية البنات القاهرة،

،مركـز الكتـاب للـنرش 1، القـاهرة،طفلسفة اللعب). 1999(الحامحمي، محمد محمد -24
 .والتوزيع

، تطـور الفكـر الرتبـوي يف مجـال الرتبيـة البدنيـة).1999(الحامحمي، محمـد محمـد -25
 .،مركز الكتاب للنرش والتوزيع1طالقاهرة،

الـرتويح بـني النظريـة ).1998(الحامحمي، محمد محمد وعايدة عبد العزيز مصطفى -26
 .،مركز الكتاب للنرس والتوزيع2 القاهرة،طوالتطبيق،

األلـعـاب ألطـفـال ـمـا قـبـل ). 1996(حـنـورة، أحـمـد حـسـن وـشـفيقة إـبـراهيم عـبـاس -27
 . ،  مكتبة الفالح2 عامن، طاملدرسة،

ـة -28 ـود الحيـل ـد محـم ـيكولوجيا ).2003(، محـم ـا ـس ـات انتاجـه ـة وتقنـي ـاب الرتبوـي األلـع
 .، دار املسرية للطباعة والنرش والتوزيع2، عامن، طوتعليميا وعمليا

،دار 1،عـامن،طاأللعـاب مـن اجـل التفكـري والـتعلم). 2004(الحيلة، محمد محمـود  -29
 . املسرية للنرش والتوزيع

،دار 1،عـامن،طنولوجيـا يف الرتبيـة الخاصـةاستخدامات التك). 2004(الخطيب، جامل -30
 .وائل للنرش

اثراسلويب القصة واللعب التمثييل يف تنمية ). 2003(الخفاف، إميان عباس عيل حسن  -31
 بغـداد، الجامعـة املسـتنرصية،كلية الرتبيـة  االعتامد عىل النفس لدى طفل الروضة،

 ).أطروحة دكتوراه(
أثر اللعب التنافيس يف  ).2009(درويشالخفافـ،، إميان عباس عيل وسعدية كريم  -32

كلية   مجلةالجامعة املستنرصية،،،بغدادالثقة بالنفس لدى طفل الروضة تنمية 
 .57املعلمني،ع

اثر اسلويب املحاكـاة والرسـوم التوضـيحية يف ).2009(الخفاف، إميان عباس عيل حسن  -33
 .15،،مجلة العلوم النفسية،عتنمية الوعي البيئي لدى طفل الروضة،بغداد

 الـيمن، ،علـم نفـس اللعـب عنـد األطفـال).1996(الخوالدة، محمد محمود واخـرون -34
،وزارة الرتبية والتعليم،قطاع التدريب والتاهيل،برنامج معلـم الصـفوف االربعـة 1ط

 .)نظام السنتني بعد الثانوية(االوىل من التعليم االسايس 
 وأوـقـات رؤـيـة عرصـيـة لـلـرتويح).2007(درويش،ـكـامل ومحـمـد محـمـد الحامحـمـي -35

 .،مركز الكتاب للنرش والتوزيع2 القاهرة،طالفراغ،
ـبجس -36 ـويج ومـي ـر ـك ـان دـي ـرت ـف ـد ). 1986(رـم ـول الوـل ـث ـح ـارض للبـح ـع الـح الوـض

 ).1(،ع)16(مجلة مستقبليات،املجلدواللعب،
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لـعـب األطفال،الكويت،جامـعـة الكويت،كلـيـة ).1984(رمـضـان،كافية وفـيـوال الـبـيالوي -37
 ).1(علمية لثقافة الطفل،املجلدثقافة الطفل،الدراسة الالرتبية،

 اـثـر برـنـامجي األلـعـاب الـصـغرية والقـصـص ).1999(الروـمـي، جاـسـم محـمـد ـنـايف  -38
،املوصـل،جامعة املوصـل،كلية الرتبيـة الحركية يف بعض القـدرات البدنيـة والحركيـة

 ). اطروحة دكتوراه(الرياضية
،القـاهرة، سـتقبليةتكنولوجيا التعلـيم  نظـرة م). 2000(زاهر الغريب واقبال بهبهاين  -39

 .دار الكتاب الحديث
 أـثـر لـعـب األدوار يف امـنـاء بـعـض املـهـارات ).2005(اـلـزهريي، ـقـاهرة عـلـوان ـصـيوان -40

رسـالة ( بغداد،جامعـة بغداد،كليـة الرتبيـة للبنـاتاالجتامعية لدى أطفال الروضـة،
 ).ماجستري

ــز ـصــالح -41 ــد العزـي ــامل، عـب ــا،).1998(ـس ــا وآثارـه ــرب العـصــور تاريخـه  الرياـضــة ـع
 .،مركز الكتاب للنرش والتوزيع1لقاهرة،طا

فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب يف تعـديل ). 2001(السيد، خالد عبد الرزاق -42
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 .،مركز الكتاب للنرش2،القاهرة،طاالعاقة
 .،مركز الكتاب للنرش2، القاهرة،طللطفل لرتبية الرياضيةا).1995(رشف، عبد الحميد -47
،دار 1،عـامن، ط سـيكولوجية اللعـب).1991(شنطاوي، عبد الكـريم محمـد وآخـرون -48

 . صفاء للنرش والتوزيع
تاثري برنـامج تعليمـي باسـتخدام الحاسـوب يف ترسيـع ).2007(صاحب، وجدان عناد -49

ـاض ـال الرـي ـة الطـف ـاهيم العلمـي ـاب املـف ـة اكتـس ـتنرصية،كلية الرتبـي ـة املـس ،الجامـع
 )رسالة ماجستري( االساسية
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 العزيـز، يف تنمية التواصل لدى األطفال املصابني بالتوحد،الرياض،جامعة امللـك عبـد

 .مجلة ابحاث املعلمني،عن شبكة االنرتنيتكلية املعلمني مبحافظة جدة،
مجلـة التعليم عـن طريـق الحاسـب االيل يبـدأ يف الروضـة،).1987(صالح،عاطف سامل -51

 .67-61،ص)4(،ج)44(ملجلداملعلم الجديد،ا
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  .21 ، ع7مجلة رسالة الخليج العريب، السنة تدريس العلوم، الرياض،
ـد  -53 ـد احـم ـوالحة، محـم ـطرابات ). 2000(ـص ـة االـض ـب االدوار يف معالـج ـتخدام لـع اـس

مجـلـة كلـيـة الرتبـيـة، الجامـعـة وـضـة، بـغـداد، النفـسـية ـلـدى عيـنـة ـمـن أطـفـال الر
 .1ع املستنرصية،

اثر استخدام امنوذج لعب االدوار يف حـل املسـائل .)2001(تغريد عبد الكاظم الطايئ، -54
، بغـداد، الجامعـة املسـتنرصية، كليـة الرياضية لدى تالميذ الصف الرابـع االبتـدايئ

 ). رسالة ماجستري(الرتبية االساسية 
،  لعب األطفال اسسه ومسـتلزماته الرتبويـة والنفسـية).1981(يل الطايئ، فخرية جم -55

 .بغداد، مطبعة االديب البغدادية
اثر ثالثة أمناط مـن اللعـب يف النمـو االجتامعـي ).2004(الطعان، سؤدد محسن عيل -56

رسـالة ( بغداد، جامعة بغـداد، كليـة الرتبيـة للبنـات واالنفعايل لدى طفل الروضة، 
  .)ماجستري

اثـر اللعـب التمثـييل يف النمـو اللغـوي لـدى أطفـال ). 1986(يد محمـود الطواب، س -57
 .1 السنة االوىل،ع،حولية كلية الرتبية ،الحضانة،  جامعة االمارات

اثـر اللعـب التمثـييل عـىل قـدرات التفكـري ).2008(العامري، عـامرة خليـل ابـراهيم  -58
 كليـة الرتبيـة ،  مجلـةاالبتكاري لـدى أطفـال الرياض،بغـداد، الجامعـة املسـتنرصية

 ).53(ع ،األساسية
 ،،التفضيل الجـاميل دراسـة يف سـيكولوجية التـذوق الفنـي).1990(عبد الحميد،شاكر -59

 .267،ع،عامل املعرفةاملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت،
 . ، دار وائل للنرش والتوزيع1 عامن،ط،مناذج تربوية معارصة).2000(عبد الهادي، نبيل -60
، دارصـفاء 1، عـامن، طالفـن واملوسـيقا والـدراما).2001( وآخـروننبيـلعبد الهادي،  -61

 .للنرش والتوزيع
، دار 1 عامن،طسيكولوجية اللعب وأثرها عىل تعلم الطفل،).2004(عبد الهادي، نبيل -62

 . وائل للنرش والتوزيع
، دار 1عـامن، ط، )يف الرتبية الخاصة(الوسائل التعليمية ). 2000(ماجدة السيد عبيد، -63

 .  للنرش والتوزيعصفاء
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 ).1(داد، وزارة الثقافة واالعالم،دار ثقافة األطفال،عترجمة عبد عون الروضان،بغ
،عـامن، دار الفكـر سيكولوجية اللعـب).1990(اللبابيدي، عفاف وعبد الكريم خاليلة  -78

 . للنرش والتوزيع
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، مجلـة سـيكولوجية اللعـب يف مرحلـة ريـاض األطفـال). 1982( مردان، نجم الـدين  -84
 .2و1دراسات لالجيال، بغداد، ع

مبـادىء صـحة ) . 2000(  نشـيوات ولـيىل عبـد الـرزاق مزاهرة، امين ولـيىل حجـازى -85
 .، دار الخليج للطباعة1عامن، طالطفل وتغذيته،

مجلة القاهرة، اللعب االيهامي وأهميته يف حياة الطفل،)2001(معاجيني،أسامة حسن -86
 . 12املجلس العريب للطفولة والتنمية، ع ،خطوة

، بغـداد، و ذكـاء أطفـال الروضـة اثر اللعب االنشـائية يف منـ).1997( ايناساملهداوي، -87
 ). رسالة ماجستري(جامعة بغداد،كلية الرتبية للبنات

، ترجـمـة حـسـن عيىس،الكوـيـت،املجلس ـسـيكولوجية اللعـب). 1987(ميلـر، ـسـوزانا   -88
 .120،ععامل املعرفةالوطني للثقافة والفنون واآلداب،

 القـاهرة، بكـرة،اسرتاتيجيات التعلم والتعلـيم يف الطفولـة امل ).2001(الناشف، هدى -89
 . دار الفكر العريب

أثر مامرسـة ألعـاب الحاسـوب يف القـدرة عـىل ).1999(الهنداوي، شذى جواد كاظم  -90
 ).رسالة ماجستري( بغداد، جامعة بغداد، كلية الرتبيةحل املشكالت الطفال الرياض،

مامرسـات التعلـيم (تربية األطفال الصغار ). 1998(هوهامن، ماري وديفيد ويكارت  -91
، ترجمـة محمـد صـالح خطـاب، الواليـات )اشط لربامج أطفال ما قبـل املدرسـة الن

 .املتحدة االمريكية، مطبعة الهاي سكوب بيسالين ميشغن، مركز الكتب االردين
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