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 لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسةاللعب وأثره على عملية التعلم 

 كلية التربية طرابلس -علي الهمالي أحمد/ أ

 جامعة طرابلس 
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 :مقدمة ال
وطبيعة هذه المرحلة  ،حلة الطفولة من أخصب المراحل في حياة اإلنسانمر     

واللعب يقوم  ،تحدد وبشكل كبير مستقبل هذا اإلنسان في الكثير من مجاالت الحياة

األشياء ومع  معفي تشكيل وعي وشخصية الطفل وفي طريقة تعامله  مهمبدور 

 االهتمامالعالم هو وسر تفوق الغرب والدول المتقدمة في  ،من حولهمالناس 

بتوازن نفسيًا وجسديًا  الكي ينمو ،بمرحلة الطفولة وتوفير األجواء المناسبة لألطفال

 .وهو ما يتيح لهم الفرصة لإلبداع والتميز ؛

والتركيزززز فزززي مرحلزززة الطفولزززة يجزززب أن يكزززون علزززة اسزززتخدام اللعزززب كوسزززيلة     

 . لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته

 وتقززع المراحززل المسززتقبلية، لكززل األسززاس هززي األطفززال ريززا  ومرحلززة   

 التربويزززة الدولزززة والمجتمزززع بميسسزززاته  عزززات  علزززة فيهزززا المسزززيولية

 .واالجتماعية

 اللعززب بيئززة تقدمززه مززا لتلقززي دائًمززا مسززتعًدا الروضززة بكونززه طفززل ويتصزز 

المعلومززات  هززذه تسززلم علززة قدرتزه  وتبزرز  ،وخبزرات  مززن معلومززات وأدواتهزا 

  .زنهاوخ والخبرات

ويتلقززة الطفززل خززهل لعبززه    ،مززن حيززاة الطفززل ينقاززي فززي اللعززب    اكبيززر افزز ن جانبزز 

أول دروسزززه فزززي تزززدريب الحزززواس وكنمزززاء المزززدار ، ومزززن هزززذا المنطلززز  نجزززد         

علمزززاء الزززنفس قزززد اهتمزززوا بمسزززتلة اللعزززب لمزززا يترتزززب عليهزززا مزززن نتزززائ  فزززي نمزززو    

 ..الطفل 

روضززة،  ومرحلززة الريززا  هزززي    فيمثززل اللعززب جززوهر الحيززاة بالنسزززبة لطفززل ال        

مرحلزززة الطفولزززة المبكزززرة التزززي مزززن أهزززم مميزاتهزززا  هزززور اللعزززب كونزززه وسزززيلة       

 .تنموية أكثر منه وسيلة ترفيهية بالنسبة ألطفال هذه المرحلة

واللعزززب فزززي بزززرام  الريزززا  لزززيس ترفزززًا أو ترفيهزززًا، كنمزززا هزززو نشزززا  موجزززه          

راتهم وكمكانيزززاتهم العقليزززة  ضزززمن بزززرام  الروضزززة يقزززوم بزززه األطفزززال لتنميزززة قزززد    

والجسزززمية والنفسزززية بحيززز  يسزززاعدهم علزززة تكزززوين شخصزززية لهزززا مزززن صزززفات         

 .يحق  لها تواف  أفال مع  روف الحياة اليومية ماالتوازن 

كمزززا أن األلعزززاب التعليميزززة فزززي مرحلزززة الريزززا  هزززي وسزززيلة الروضزززة لمسزززاعدة   

 .العلوم المختلفة األطفال علة اكتساب المعرفة وتوسيع مداركهم في مبادئ
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ويعزززد اللعزززب منهزززرا مزززن منززززاهر السزززلو  اإلنسزززاني فزززي مرحلزززة الطفولززززة             

, المبكززرة التززي تعتبززر مرحلززة وضززع اللبنززات األولززة فززي تكززوين شخصززية الفززرد          

علزززة أهميزززة هزززذه المرحلزززة  -رغزززم اختهفهزززا -حيززز  تجمزززع ننريزززات علزززم الزززنفس  

.في تكوين شخصية الفرد
 (1)

   

م الطفزززل د كبيزززر مزززن علمزززاء الزززنفس اللعزززب بتنزززه عمليزززة تعلززز    دف عزززولقزززد عزززر      

 .سواء ارات االجتماعية والنفسية علة حدالكثير من المه

ل والتززززذكر سززززاعد فززززي عمليززززة االنتبززززاه والتخيززززت عنززززد األطفززززال اللعززززب فممارسززززة

ز نمززززو الطفززززل  هززززا مززززن العمليززززات الفكريززززة التززززي تحفزززز   ، وغير(ي الززززذاكرةيقززززو)

 .النفسي والمعرفي

وأسزززعد لحنزززات حياتزززه    ،عزززب هزززو حزززب الطفزززل ومزززههه وعالمزززه وحياتزززه       فالل   

يشززكو لهززا ويعززر     وتلززا التززي يقاززيها مززع لعبتززه يحادلهززا ويحكززي لهززا حكايززة        

يتخيلهززززززا  و يفكهززززززا ويعيززززززد تركيبهززززززاو ويبعثرهززززززاياززززززربها  و عليهززززززا مشززززززكلته

 .أشخاصًا أمامه ومعه

أي عنزززدما  ،بزززه واألطفزززال يلعبزززون عنزززدما ال يكزززون هنزززا  شزززيء  خزززر ينشزززغلون    

شززززا هززززو أكثززززر مززززن مجززززرد   بززززهواللعززززب ، يكونززززون مرتززززاحين جسززززميًا ونفسززززيًا

 .بل هو عملية مهمة في سبيل النمو.. ترويح 

 :مشكلة البحث 

ترتكزززز مشزززكلة البحززز  علزززة أسزززلوب الزززتعلم عزززن طريززز  اللعزززب مزززن خزززهل             

اسزززتعمال طفزززل الروضزززة للزززدمة والمكعبزززات واأللزززوان والصلصزززال وغيرهزززا مزززن  

 .لعاب التربوية الهادفة والمفيدة األ

 . التساؤل التاليتكمن مشكلة هذا البح  في حي  

 عملية التعلم ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة؟ علىما أثر اللعب 

 :تساؤالت البحث

 .يتفرع عن التساؤل الرئيس للبحث التساؤالت التالية   

 ما أهمية اللعب ألطفال ما قبل مرحلة المدرسة؟ -1

 أنواع اللعب الميلرة في أطفال ما قبل المدرسة؟ما أهم  -2

أطفززال توافرهززا فززي أنززواع اللعززب حتززة تهئززم      الواجززبمززا أهززم الشززرو  التربويززة    -3

 ؟مرحلة ما قبل المدرسة

 ؟العوامل الميلرة في لعب األطفال في مرحلة ما قبل المدرسةما أهم  -4

 ؟الننريات المفسرة للعب ما أهم -5

 .أهمية البحث
 اللعزب و  هزو  حيويزا  موضزوعا  يعزال   كونزه  الحزالي  البحز   ةأهميز  جزاءت   - 1

 .لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة التعلم ألره علة عملية
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 عزن  النزات   التزوتر  وتخفيز   للتنفزيس  وسزيلة  كونزه  كبيزرة  أهميزة  للعزب  . 2

 .الرغبات في تحقي  الفشل

 علزة تعزيزز   تعمزل  التزي  باللعزب  الزتعلم  وسزائل  عزن  البحز   فزي  همكنزه يسز    -3

 .عملية التعلم لدى طفل الروضة

 :أهداف البحث
 : يهدف هذا البح  بصورة رئيسية كلة

 .  أهمية اللعب ألطفال ما قبل مرحلة المدرسة علة التعرف  -1

 .أهم أنواع اللعب الميلرة في أطفال ما قبل المدرسة علة التعرف  -2

 التعرف علة فوائد أسلوب التعلم باللعب -3

التزززي ينبغزززي توافرهزززا فزززي أنزززواع اللعزززب حتزززة    التعزززرف علزززة الشزززرو  التربويزززة  -4

 .أطفال هذه المرحلةمع م تتهء

التعزززرف كلزززة أهزززم العوامزززل المزززيلرة فزززي لعزززب األطفزززال فزززي مرحلزززة مزززا قبزززل             -5

 .المدرسة

 .التعرف علة أهم الننريات المفسرة للعب -6

 :منهج البحث
يهزتم بدراسزة اللعزب     الزذي  الكيفزي  الوصزفي  المزنه   البحز   هزذا  فزي  اسزتخدم    

  .وألره علة عملية التعلم لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة

 :حدود البحث
اللعززب وألزززره علززة عمليززة الززتعلم لزززدى     دراسززة   علززة  البحزز   هززذا  اقتصززر     

، مزززن خزززهل الززززخم المعرفزززي مزززن  ( الروضزززة) ةأطفزززال مرحلزززة مزززا قبزززل المدرسززز 

للعززززب  كحززززدود موضززززوعية لهززززذا مراجزززع ودراسززززات سززززابقة وننريززززات مفسزززرة   

 .ح الب

 :مصطلحات البحـث 
هززززو عبززززارة عززززن جميززززع األنشززززطة التززززي يقززززوم بهززززا الطفززززل إلشززززباع    : "اللعززززب   - أ

حاجاتزززه النفسزززية وتفريزززب طاقاتزززه بحيززز  يجزززد فيهزززا متعزززة ولزززذة وهزززو فزززي اللعزززب     

. يكون مدفوعًا بدوافع كثيرة مثل حب االستطهع واالستكشاف
(2)

 . 

شززززبع حاجززززات الطفززززل مجموعززززة مززززن األنشززززطة المتنوعززززة التززززي ت: "اللعززززب   -ب

االنفعالية و واالجتماعية الجسمية والعقلية
(3)

    

بتنززززه نشززززا  موجززززه يقززززوم بززززه األطفززززال لتنميززززة سززززلوكهم    " :اللعززززبيعززززرف    -ج

 وقدراتهم العقلية والجسمية

والوجدانيززززة ويحقزززز  فززززي نفززززس الوقززززس المتعززززة والتسززززلية وأسززززلوب الززززتعلم          

ة وتقريزززب مبزززادئ الزززتعلم لألطفزززال  وهزززو اسزززتغهل لألنشزززطة فزززي اكتسزززاب المعرفززز 

".وتوسيع  فاقهم المعرفية
(4)
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بتنزززه عمليزززة التمثيزززل لمعطيزززات البيئزززة مزززن خزززهل النشزززا  (: بياجيزززه ) وعرفزززه   -د

 . فعالة لتسهيل عملية التمثل لمحتوى التعلم   والحركة وهو وسيلة

ختززراع  تززه فززي اال يعنززي التخيززل واالختززراع فالطفززل يسززتخدم مهارا    : "اللعززب  -هززـ

ألعابزززه تبكزززي وتازززحا وتتكسزززر وتمزززوت، أو يبعززز  فيهزززا      فيجعزززل, وهزززو يلعزززب  

 فيبززززدأ بتخيززززل األلعززززاب  , واختراعاتززززه  الحيويززززة والحركززززة مززززن خززززهل تخيهتززززه   

الواقعألكثر قربًا من ا
"(5)

   

 ,موجززززه يكززززون علززززة شززززكل حركززززة أو عمززززل     نشززززا  حززززر و هززززو :"اللعززززب  -و 

ويمتزززاز  الجسزززم الحركيزززة والذهنيزززة،  غل طاقزززة ويشززز فرديزززًا أو جماعيزززاً  مزززارسوُي

يتمثززززل  وبهوال يتعزززب صزززاحبه،   دوافع الداخليزززة، بالسزززرعة والخفزززة الرتباطزززه بالززز    

 االستمتاع يهدف كال كلة ويصبح جزءًا من حياته و ال المعلوماتالفرد 
(6)

   

 .ويعرف الباحث اللعب

 ٍةمازززيع ولزززيس مجزززرد  ( أي أنزززه حياتزززه )بتنزززه أنفزززاس الحيزززاة بالنسزززبة للطفزززل         

وكشززززغال للززززذات واللعززززب للطفززززل هززززو كالتربيززززة واالستكشززززاف والتعبيززززر    للوقززززٍس

 . الذاتي والتروي  والعمل للكبار 

 : الروضة 

الروضززززة بمثابززززة تمهيززززد عززززرية أو تقززززديم للخبززززرة المسززززتمرة مززززن مقتطفززززات    "

المعرفززززة والمهززززارات العمليززززة المحسوسززززة بمززززا يفيززززد التنميززززة العقليززززة والجسززززمية   

"عن طري  نشاطه الحر وبعيدًا عن التقيد بمنه  جامدوالصحية للطفل 
(7)

  

 : األطفالرياض 

روضزززة األطفزززال هزززي ميسسزززة تربويزززة اجتماعيزززة ، تهزززدف كلزززة تحقيززز  النمزززو    " 

المتكامزززل المتزززوازن لألطفزززال بجميزززع أنواعزززه الجسزززمية منهزززا والعقليزززة والنفسزززية       

"قة المختلواالجتماعية باإلضافة كلة تعزيز قدراتهم ومواهبهم 
(8)

   

هزززززي عبزززززارة عزززززن ميسسزززززات تربويزززززة    : ويعزززززرف الباحززززز  ريزززززا  األطفزززززال 

اجتماعيزززة يلتحززز  بهزززا األطفزززال مزززا بزززين سزززن الثالثزززة والخامسزززة، وتعمزززل علزززة          

كمززززززا تنمززززززي فززززززيهم القيمززززززة الدينيززززززة    ،تهيئززززززة األطفززززززال لهلتحززززززاق بالمدرسززززززة  

 .واالجتماعية والعلمية

باكتسززززاب أو تعميزززز  هززززو نشززززا  أو مجموعززززة أنشززززطة تسززززمح للشززززخ    :التتتتتعلم

 .استعداداته

ر لمززززا هززززو دائززززم فززززي السززززلو  حيزززز  ال يعزززززى هززززذا التغّيزززز تغّيززززرهززززو " –الززززتعلم 

".فسيولوجي ويرى علماء النفس أن جميع الحيوانات قابلة للتعلم
(9)

  

 : مفهوم الطفل لغًة

 ،النزززاعم :هزززو النبزززات الزززرخ ، والزززرخ  : مزززن الفعزززل الثهلزززي طفزززل ، والطفزززل  

 . الصغيران: والطفل والطفلة.وطفول  أطفال  :والجمع

 .ن يحتلم أوالصبي يدعة طفًه حين يسقط من بطن أمه كلة 
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والطفولززة هززي مرحلززة مززن المززيهد     البلززو، ،والطفززل فززي اللغززة هززو المولززود حتززة    

 .كلة البلو،

  : وجاء في المعجم الوسيط

، الززززرخ  النززززاعم الرقيزززز  والطفززززل المولززززود مززززا دام ناعمززززًا رخصززززًا     ":الطفززززل 

"والجمع طفولة وأطفال
(11)

   

هززززي مرحلززززة مززززن  :، والطفولززززة هززززو المولززززود حتززززة البلززززو،  :الطفززززل فززززي اللغززززة

 .الميهد كلة البلو،

 :الدراسات السابقة
" اللعب كعملية تعليمية عند األطفال " ( :8811جاسر، )دراسة  -1

(11)
  

  اللعب كعملية تعليمية عند األطفال" بعنوان 

  " . التربية الرياضية، جامعة الموصل، رسالة دكتوراه ،كلية" 

الزززتعلم بالمحاكزززاة أم . هزززدفس الدراسزززة كلزززة توضزززيح أيهمزززا أكثزززر فائزززدة فزززي الزززتعلم  

الززززتعلم بالصززززور ، فاززززًه عززززن التعززززرف علززززة أيهمززززا أفاززززل التعلززززيم بالمحاكززززاة  

واسزززززتخدم ؟ الزززززتعلم بالمحاكزززززاة فقزززززط   أموالصزززززور أم التعلزززززيم بالصزززززور فقزززززط ،   

طفزززه ، تتزززراو   ( 91)تجريبزززي ، وتكونزززس عينزززة البحززز  مزززن    الباحززز  المزززنه  ال 

سزززززنة ، وتزززززم تقسزززززيم أفزززززراد العينزززززة كلزززززة لزززززه        ( 5.8-4.8)أعمزززززارهم بزززززين  

هززززي مجموعززززة   -مجموعززززة الززززتعلم بالصززززور ، والثانيززززة     -مجموعززززات األولززززة  

 .هي مجموعة التعلم بالمحاكاة والصور  -التعلم بالمحاكاة،  والثالثة 

 :حصائية المناسبة أسفرت النتائ  عما يتتي وباستخدام الوسائل اإل

كن تعلززم األسززماء فززي سززن مززا قبززل المدرسززة بالمحاكززاة أكثززر فائززدة مززن الززتعلم            . 1

بالصزززور فازززًه عزززن أن الزززتعلم بالمحاكزززاة والصزززور أكثزززر مزززن الزززتعلم بالصزززور        

 .فقط أو التعلم بالمحاكاة فقط 

اززل كها اسززتخدمس أكثززر   كن الززتعلم فززي سززن مززا قبززل المدرسززة تكززون نتائجززه أف      . 2

 من حاسة من حواس التعلم 

( . 8881)دراسة بوفحوص وعبيد  -2
(12)

  

فاعليتتتتتة استتتتتتبدام األلعتتتتتات التعليميتتتتتة فتتتتت  تحصتتتتتيل ت ميتتتتت       " بعنتتتتتوان      

 المرحلة االبتدائية ف  مادة العلوم ف  دولة البحرين 

ة تصززززدر عززززن عمززززادة البحزززز  العلمززززي فززززي الجامعزززز  , مجلززززة العلززززوم التربويززززة  " 

 .138-419ص , العدد الثاني , ( 24)المجلد  ,األردنية 

هزززدفس هزززذه الدراسزززة كلزززة معرفزززة مزززدى فاعليزززة اسزززتخدام األلعزززاب التعليميزززة فزززي     

تحصزززيل تهميزززذ المرحلزززة االبتدائيزززة فزززي موضزززوع المغنزززاطيس فزززي مزززادة العلزززوم    

 .بدولة البحرين 
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اسزززززة وهزززززة  وأعزززززد الباحززززز  أداة الدر , واسزززززتخدم الباحززززز  المزززززنه  التجريبزززززي   

وتمثزززززل مزززززنه  . االختبزززززار التحصزززززيلي القبلزززززي واالختبزززززار التحصزززززيلي البعزززززدي  

 .البحرين  ةالدراسة بتهميذ المرحلة االبتدائية بدول

تلميززززذات مززززن الصزززز  الثززززاني والثالزززز  ( 118)وقززززد تتلفززززس عينززززة الدراسززززة مززززن 

النتزززان تجريبيتزززان وقزززد درسزززس  , االبتزززدائي  تزززم تقسزززيمهن كلزززة أربزززع مجموعزززات   

, جموعتزززان التجريبيتزززان موضزززوع المغنزززاطيس باسزززتخدام األلعزززاب التعليميزززة       الم

ومجموعتزززززززان ضزززززززابطتان وقزززززززد درسزززززززس المجموعتزززززززان الازززززززابطتان نفزززززززس   

 الموضوع بالطريقة العادية 

 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

عزززدم وجزززود فززززروق دالزززة كحصززززائيا بزززين كزززل مززززن المجمزززوعتين التجززززريبيتين       * 

  الثززززززاني االبتززززززدائي واسززززززتخدام األلعززززززاب  صززززززن الاززززززابطتين للوالمجمززززززوعتي

 .التعليمية في تدريس موضوع المغناطيس 

بزززين كزززل مزززن المجموعزززة    1.111وجزززود فزززروق دالزززة كحصزززائيا عنزززد مسزززتوى    * 

الاززززابطة مززززن تلميززززذات الصزززز  الثززززاني االبتززززدائي والمجموعززززة الاززززابطة مززززن   

لصززز  الثالززز  االبتزززدائي   تلميزززذات الصززز  الثالززز  االبتزززدائي  لصزززالح تلميزززذات ا     

 .في استخدام األلعاب التعليمية في تدريس موضوع المغناطيس 

(. 2222)دراسة خليل  -3
(13)

  

"  االبتتتتتدائ ت ميتتتت  الصتتتت  األول   ىفاعليتتتتة التتتتتعلم باللعتتتتب لتتتتد   " بعنتتتتوان    

 .جامعة دمش  , كلية التربية , منشورة  رسالة ماجستير غير

م باللعززب فززي مززادة القززراءة لززدى تهميززذ      الززتعل  الدراسززة كلززة معرفززة فعاليززة    هززدفس

الصزززز  األول االبتززززدائي باسززززتخدام البرنززززام  التعليمززززي اللعبززززة المصززززمم لهززززذا      

 .الغر  

 .وقد استخدم الباح  المنه  شبه التجريبي في الدراسة 

 : وقد استخدم الباح  األدوات التالية لتحقي  أهداف الدراسة 

 .عليم باللعب برنامجا مصمما للت -أ          

 . بطاقة مهحنة لكل تلميذ  -ب          

اختبززززززارين قبلززززززي وبعززززززدى لقيززززززاس مسززززززتوى التحصززززززيل المعرفززززززي     -ج         

 .للتهميذ 

وتمثزززل مزززنه  الدراسزززة بتهميزززذ الصززز  األول االبتزززدائي تكونزززس عينزززة الدراسزززة      

مزززن تهميزززذ الصززز  األول االبتزززدائي بمزززدارس دمشززز  الرسزززمية وقزززد بلزززب عزززدد          

تلميزززززذًا ( 34)تلميزززززذًا وتلميزززززذة وضزززززمس المجموعزززززة التجريبيزززززة   ( 68)رادهزززززا أف

تلميزززززذًا وتلميزززززذة اسزززززتمرت  ( 34)أمزززززا المجموعزززززة الازززززابطة تازززززم  , وتلميزززززذة 

 .بتعليمها خمسة أسابيع وف  الطريقة التقليدية 
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 : وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

  فززززززي مسززززززتوى % 5توجززززززد فززززززروق هات داللززززززة كحصززززززائية عنززززززد مسززززززتوى

التحصززززيل المعرفززززي لمززززادة القززززراءة بززززين تهميززززذ المجموعززززة الاززززابطة الززززذين       

تعلمززوا وفزز  الطريقززة التقليديززة وتهميززذ المجموعززة شززبه التجريبيززة الززذين تعلمززوا          

 . باستخدام اللعب المننم 

 إجراءات البحث 

متتتن ختتت ل تستتتاؤالت البحتتتث وأهدافتتتل يمكتتتن تقستتتيمل إلتتتى المحتتتاور         

 :التالية 

 : عب ألطفال ما قبل مرحلة المدرسة أهمية الل  ــ ور األولالمح
 : ويتم تناول هذا المحور من خهل النقا  التالية

 :اللعب ف  حياة األطفال -8

اللعب عبارة عن استغهل طاقة الجسم الحركية في جلب المتعة النفسية للفرد،    

 . وال يتم لعب دون طاقة ههنية أو طاقة حركية جسمية

بأنل حركة أو عدة حركات متعاقبة نقوم بها من أجل : عري  اللعبويمكن ت

 .التسلية

ولقد ألبس أن اللعب يلعب دورا كبيرا في نمو الكائنات الحية، ويكاد علماء    

األحياء يجمعون علة أن اللعب عند األطفال هو تهيئة لألدوار التي سيقومون بها 

 .عندما يصبحون كبارا

األطفال تمثل علة األرجح صورة المجتمع الذي يعيشون  فاأللعاب التي يمارسها

ها األطفال من مختل  األقطار فين كانس هنا  بعة األلعاب التي يشتر  كفيه و

.وشتة األمصار مثل لعبة الحجهت ولعبة ملء األواني بالماء وتفريغها
 

 

 :التعلم ف  اللعب أهمية     -2

طفزززل علزززة التفاعزززل مزززع مكونزززات   للعزززب أهميزززة بالغزززة فزززي الزززتعلم كه يسزززاعد ال      

. يحاورهزززا فتولززد لديزززه ملكزززة التخيزززل و اإلبزززداع , يهمسزززها, محيطززه يتعزززرف عليهزززا 

و اللعزززززب وسزززززيلة عهجيزززززة يعتمزززززدها المتخصصزززززون لعزززززهج بعزززززة الحزززززاالت    

رات كمززززا يسززززاعد علززززة تنشززززيط القززززد  ،الخوف, االنطوائيززززة , المرضززززية كالخجززززل

 .لنمزززززززو الفسزززززززيولوجي هم فزززززززي عمليزززززززة ا العقليزززززززة و تفزززززززتح المواهزززززززب و يسززززززز  

وييكزززززد بعزززززة البزززززاحثين التربزززززويين علزززززة ضزززززرورة اسزززززتخدام اللعزززززب داخزززززل  

فصزززولنا الدراسزززية باعتبزززاره وسزززيلة تسزززاعد الطفزززل علزززة تتكيزززد الزززذات مزززن خزززهل  

التفززززوق كمززززا يسززززاعد علززززة التعززززاون و احتززززرام اوخززززرين و احتززززرام القززززوانين و    

 .القواعد المننمة للعبة كما يعزز االنتماء للجماعة

 الناحيززة مززن شخصززيته وتنميززة الطفززل متعلزز فززي الكبيززر ألززره للعززب كمززا أن

  .وفي تحسين تواصله االجتماعي مع اوخرين والسلوكية المعرفية
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 .وللعب الكثير من األهمية منها

 لغزر   البيئزة  مزع  الفزرد  تفاعزل  كحزدا   فزي  تسزاعد  تربويزة  أداة اللعزب  -1

 .والسلو  وكنماء الشخصية التعلم

 المعزاني  كدرا  فزي  وتسزاعد  المفزاهيم  تقزرب  تعليميزة  وسزيلة  باللعز  مثزل ي -2

 .لألشياء

 حزل  فزي  لمسزاعدتهم  المربزون  كليهزا  يلجزت  عهجيزة  طريقزة  اللعزب  يعتبزر  3- 

 الزذين  األطفزال  فزبعة  ، األطفزال  بعزة  منهزا  التزي يعزاني   المشزكهت  بعزة 

 كلزة  تزوجيههم  يمكزن  لآلخزرين  مشزكلة العدائيزة   أو العزلزة  مشزكلة  مزن  يعزانون 

 التزي  الجماعيزة  بعزة األلعزاب   فزي  كشزراكهم  خزهل  مزن  فيزه  المرغزوب  لسزلو  ا

 السيئ السلو  عن وتبعدهم المشاركة تشجع

 علززة طفززالاأل تسززاعد تعليميززة، كوسززائل األلعززاب اسززتخدام خززهل مززن 4- 

 حي  المعلومات تثبيس

 الزدارس  ينسزاها  أن يمكزن  ال لعبزة  خزهل  مزن  تقزديمها  يزتم  التزي  المعلومزة  نك

 بعمززل بنفسززها وتقززوم وتززرى تسززمع فهززي للحركززة فيهزا عنصززر  ونكززي حيز  

 مزن  لباتزاً  أكثزر  يكزون  باللعزب  مالزتعل  لزذا فز ن   حاسزة،  مزن  أكثزر  وتسزتخدم  حركزي 

 .غيره

م يمززه لمواجهززة الفززروق الفرديززة وتعلزز    يعتبززر أداة فعالززة فززي تفريززد الززتعلم وتنن     -5

 .األطفززززززززززززززززززززززززززززززال وفقززززززززززززززززززززززززززززززًا إلمكانززززززززززززززززززززززززززززززاتهم وقززززززززززززززززززززززززززززززدراتهم

.بير وتواصل بين األطفالب أداة تعيشكل اللع -6
 (14)

   

المتتتةثرة فتتت   ويتتتتم فيتتتل تنتتتاول أهتتتم أنتتتواع اللعتتتب     ـتتتـ المحتتتور الثتتتان  

 : من خ ل العناوين التالية المدرسةأطفال ما قبل 
  .اللعبأنواع    - أ

 : هنا  أنواع عدة من اللعب يمكن تصنيفها كما يلي

 .فهو كما لعب انفرادي أو لعب جماعي:  من حيث عدد المشتركين

 .فهو كما لعب حر غير مننم وكما لعب مننم :واإلشراف ومن حيث التنظيم 

اللعب  –اللعب النشيط :  فهو عدة أنواع منها:  ومن حيث نوع اللعب وطبيعتل

و اللعب الذي  –اللعب الذي يساعد علة تنسي  الحركات ونمو العاهت  –الهادئ 

 .تغلب عليه الصبغة العقلية

.ألنواع السابقة أو مركبا من نوعين أو أكثروقد يكون اللعب أحد ا
 
 

 :ض أنواع اللعبعوه ه ب  - ب

 : اللعب التمثيلي الدرامي -  1

اللعب في تقم  لشخصيات الكبار وأساليبهم الحياتية التي  يتجلة هذا النوع من

وتعتمد هذه األلعاب خصوصا علة خيال الطفل الواسع و  بهايتتلر يراها الطفل و

 .والعقل بين الجسمترتكز علة تعاون 
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 :)التعبيري)اللعب الفني  -  2

كالرسم  هذه األلعاب في النشاطات التعبيرية الفنية التي تنبع من الوجدان، تتمثل

 .واإللصاق والغناء والموسيقة والتلوين

 :اللعب التركيبي البنائي -  3

يقوم  هذا النوع من اللعب مع مراحل نمو الطفل المختلفة،فهو في البداية ينمو 

بعاها،لم ينتقل بعد هلا كلة كنشاء أشياء  رالتركيب أو وضع أشياء بجوا بعملية

 ...ليصل كلة كبداع أشكال من خياله متلوفة لديه

 : اللعب االجتماعي -4

وف  هذه القواعد  ًاألعاب وف  قواعد مقررة سلفا،علة الطفل أن يسلا سلوك هي

 ، الغمياة لعبة الحجلة ،: التي تحكمها ومن أمثالها  واالنصياع للقوانين

  …الدومينو،ألعاب الحاسوب

 : اللعب البدني والحركي  -5

اللعب علة ألعاب وأدوات تسعة لتنمية العاهت الكبيرة  يعتمد هذا النوع من

 ... والتسل  والجري كالقفز ،وألعاب التوازن:

 : اللعب الثقافي التعليمي -  6

 م الفرد والتي تلبي احتياجاته وحبتلا النشاطات المثيرة الهتما يقصد به

االستطهع لديه والمتمثلة في الرغبة في المعرفة واكتساب المعلومات والتعرف 

وهذه النشاطات غالبًا ما تكون نشاطات ههنية كالمطالعة أو  ،العالم المحيط به كلة

اب البرام  المسرحية أو التلفازية ، كما تساعد األلعاب الثقافية علة اكتس مشاهدة

وسيطًا  قدراته الفكرية وبذلا ف نها ُتعدوالخبرات وتنمي  فاق الطفل و المعارف

.فاظ علة الهوية الثقافية للمجتمعاألطفال والح لتربية
 (15)

    

 :فوائد أسلوت التعلم باللعب     -ج

 : فوائد اللعب

وقززيم عديززدة شززملتها سززيكولوجية اللعززب وتززتلخ  فززي النقززا          للعززب فوائززد       

 : اليةالت

 اللعزززب الهزززادف الموجزززه ضزززروري لنمزززو عازززهت  : القيمزززة الجسزززدية  -1

الطفزززل فهزززو يزززتعلم خهلزززه مهزززارات عزززدة ، االكتشزززاف وتجميزززع األشزززياء وتنميزززة        

بتعويززدها وتززدريبها علززة معرفززة حقيقززة األشززياء مززن خززهل ملمسززها أو         الحززواس

 . شكلها صوتها أو لونها أو

يززززتعلم  ال أمززززام الطفززززل كززززيكن اللعززززب يفسززززح المجزززز: القيمززززة التربويززززة  -2

أشززززياء كثيززززرة مززززن خززززهل أدوات اللعززززب المختلفززززة كمعرفززززة الطفززززل لألشززززكال         

وفائززززدة كززززل منهززززا كالمنشززززار للنجززززار والمطرقززززة للحززززداد واسززززتخدام    المختلفززززة

المنززازل ومعلومززات كثيززرة ال يمكززن الحصززول عليهززا مززن        الكهربززاء والنززار فززي  

  مصادر أخرى أحيانًا
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 يززززتعلم الطفززززل مززززن خززززهل اللعززززب كيزززز  يبنززززي  :القيمززززة االجتماعيززززة   -3

عهقزززات اجتماعيزززة مزززع اوخزززرين وكيززز  يتعامزززل معهزززم بنجزززا  وبزززذلا يكسزززبه         

 .االجتماعية المقبولة في كطار الجماعة معايير السلو 

 يزززتعلم الطفزززل مزززن خزززهل اللعزززب مفزززاهيم الصزززواب      : القيمزززة الخلقيزززة   -4

لعزززدل والصزززدق واألمانزززة  والخطزززت ، كمزززا يزززتعلم بعزززة المبزززادئ والقزززيم الخلقيزززة كا  

 . والصبر والرو  الرياضية وضبط النفس

اإلبداعيززززة  يسززززتطيع الطفززززل أن يعبززززر عززززن طاقاتززززه: القيمززززة اإلبداعيززززة  -5

وهلزززا بزززتن يجزززرب األفكزززار التزززي يحملهزززا ، ويحولهزززا كلزززة حركزززات كبداعيزززة ممزززا    

كلزززة الكشززز  المبكزززر عزززن هواياتزززه وكمكانياتزززه والعمزززل علزززة تنميتهزززا          يزززيدي

 . وصقلها

 يكشزززز  الطفززززل الشززززيء الكثيززززر عززززن نفسززززه لمعرفززززة: لقيمززززة الذاتيززززة ا -6

قدراتزززه ومهاراتزززه مزززن خزززهل تعاملزززه مزززع زمهئزززه ومقارنزززة نفسزززه بهزززم ، كمزززا أنزززه  

 . التعامل مع مشاكله وكيفية مواجهتها يتعلم

يعزززرف الطفزززل عزززن طريززز  اللعزززب التزززوتر والخزززوف  : العهجيزززة  القيمزززة -7

ة القيززود المختلفززة التززي تفززر  عليززه مززن   نتيجزز والكبززس الززذي قززد يكززون تولززد لديززه  

القيزززود واألوامزززر مزززن أهزززاليهم     لزززذا نجزززد األطفزززال الزززذين يعزززانون مزززن      ؛بيئتزززه 

فيززه متنفسززًا   ينشززدون االنطززهق والتحززرر واللعززب أكثززر مززن غيززرهم ، ويجززدون       

.لتصري  ما بداخلهم من عدوان مكبوت
 (16)

  

 

ع اللعتتتب حتتتتى توافرهتتتا فتتت  أنتتتوا الواجتتتبالشتتترو   ـتتتـ المحتتتور الثالتتتث

 : ت ئم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة
 :عداد اللعبة التعليمية أ ــ 

ينبغزززززي أن تتزززززوافر فزززززي اللعبزززززة التعليميزززززة مجموعزززززة مزززززن العناصزززززر الهزمزززززة   

 .إلعدادها وتنفيذها وتقويمها حتة تحدد الغر  الذي وجدت من أجله 

       :عملية اإلعداد  -أواًل 

 : ولها عدة خطوات هي , مجموعة من األهداف  يتم كعداد اللعبة بوضع   

, وجزززداني , عقلزززي ) اختبزززار موضزززوع اللعبزززة ويتازززمن تحديزززد المجزززال      -1

 .وتحديد األهداف السلوكية للعبة , (  يمهار

 .جمع البيانات عن خصائ  اللعبة وترتيبها  -2

 :مصمم اللعبة هنا مراعاة التالي وعلة , تصميم نموهج اللعبة  -3

  طفال مثل العمر الزمني والعقلي والجسمي تحديد خصائ  األ. 

   تحديد أدوار األطفال في اللعب. 
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   تحديد قوانين اللعبة وتعليماتها.
 (17)

   

 :عملية التنفي   -ثانيًا 

 :من خهل الخطوات التالية , والتنفيذ يعنة تطبي  اللعبة علة األطفال 

 .مراجعة مكونات اللعبة  -1

 .مراجعة خطوات اللعبة  -2

 .اإلرشادات توجيه  -3

.القيام باللعب -4
 

 

 :تقويم اللعبة  -ثالثًا 

المقصزززود بزززالتقويم تحديزززد نزززواحي القزززوة والازززع  فزززي اللعبزززة التعليميزززة وكصزززدار          

 :حكم عليها من حي  

 .مكونات اللعبة  -1

 .خطوات اللعبة  -2

 .أهداف اللعبة  -3

 .تقديم األغذية الراجعة  -4

 .تقويم كعداد تصميم اللعبة بشكل أفال بناء علة عملية ال -5

 : اتباذ القرار  -رابعًا 

بعزززد التحقززز  مزززن صزززهحية اللعبزززة أو بعزززد تصزززميمها مزززن جديزززد بالشزززكل المهئزززم      

 : يتم اتخاه قرار بشتن اللعبة من خهل عدة محكمات هي 

 .تكلفة اللعبة  -1

 .الزمن المستغرق للعبة  -2

 .في تنمية الطفل  كسهامهامدى  -3

.سهولة استخدامها وتطبيقها -4
 (18)

    

 

 :يزات األلعات التربويةمم  - أ

        تسززززتخدم مززززيلرات سززززمعية وبصززززرية لززززذلا فهززززي تسززززتخدم أكثززززر مززززن

 .حاسة لدى اإلنسان، مما يجعل التعلم من خهلها أبقة ألرًا وأكثر تتليرًا

 ألن اللعزززززب ميزززززل فطزززززري لزززززدى  ؛تزيزززززد دافعيزززززة الزززززتعلم لزززززدى األطفزززززال

ع التززززي ال المززززتعلم، لززززذلا يمكززززن اسززززتخدامها لتشززززجيع المززززتعلم لززززتعلم المواضززززي      

 .يرغب في تعلمها من قبل

        التحزززرر مزززن الخصزززومة والنززززاع كها كزززان اللعزززب انفراديزززا دون الحاجزززة

 .كلة مشاركة زميل

       كلبزززززات الزززززذات مزززززن خزززززهل اللعزززززب وتحقيززززز  الهزززززدف دون االسزززززتعانة

 .باوخرين

   مزززن أكثزززر الوسزززائل التزززي تثيزززر التفكيزززر لزززدى المزززتعلم وتعمزززل علزززة زيزززادة

ننززرًا ألنززه ينسززجم مززع هززدف اللعبززة فززي     , فكيززر اإلبززداعي نمززوه العقلززي، خاصززة الت 
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خيالززه وقززد يحززاول أن يبتكززر أفكززاًرا جديززدة فززي اللعززب لتحقيزز  الهززدف، وهززذا مززا           

قززد هززره األطفززال عنززد ممارسززة األلعززاب     تيكززده األبحززا  مززن أن الخيززال الززذي ين    

 .عنيمة في القدرة علة اإلبداع ةتكون له قيم

  يزززة غيزززر مرتبطزززة بززززمن محزززدد، فيسزززتطيع      األلعزززاب التعليميزززة اإللكترون

 .المتعلم اللعب في أي وقس يرغبه وألي مدة يريدها

        تقزززوم األلعزززاب التعليميزززة اإللكترونيزززة بتقسزززيم المعلومزززات كلزززة خطزززوات

ممززززا يركززززز علززززة   ؛صززززغيرة تتطلززززب اسززززتجابة وتعطززززي تغذيززززة راجعززززة فوريززززة   

 الهدف التعليمي ويدفع المتعلم لمواصلة اللعب

 يززززتخل  المززززتعلم مززززن الاززززغو  النفسززززية التززززي تقززززع  مززززن خززززهل اللعززززب

 .عليه من الممارسات التربوية أو التنشئة االجتماعية

  مهزززارة التفكيزززر المنطقزززي، مهزززارة حزززل   : تزززدم  المعرفزززة بالمهزززارات مثزززل

 .المشكهت، مهارة التخطيط واتخاه القرارات

     تعتبزززر أداة فعالزززة فزززي تفريزززد الزززتعلم وتننيمزززه لمواجهزززة الفزززروق الفرديزززة 

كمكانيزززة تكزززرار بزززرام  األلعزززاب  ، ووتعلزززيم المتعلمزززين وفقزززًا إلمكانزززاتهم وقزززدراتهم  

 .حتة مرحلة التمكن واإلتقان فلالتعليمية تامن تعلم الط

 :العوامل الت  تةثر ف  اللعب لدى األطفال -حور الرابع مال
لر يرتبط اللعب بمدى النمو الجسمي ونا  المهارات الحركية والعقلية، كما يتت    

بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين، كما أن عوامل البيئة وأساليب التنشئة 

.وارتقائها ولقافة الجماعة تيلر في نمو ألعاب األطفال 
 (19) 

 

 :تنقسم العوامل إلى قسمين  ل ا
 .الصحة ، العمر ، الجنس : العوامل الذاتية  -

 .جتماعية و الثقافية البيئة المادية ، البيئة اال: العوامل البيئية  -

 :العوامل ال اتية  - أوال

 :الصحة   -8

هزززي حالزززة التزززوازن النسزززبي لو زززائ  الجسزززم ، و هزززي تكامزززل الصزززحة البدنيزززة        

والعقليزززة والعاطفيزززة واالجتماعيزززة بصزززورة متوازنزززة ومفيزززدة مزززع البيئزززة المحيطزززة   

 .به

 للعزززب  أن الطفززل الصززحيح بزززدنيا أكثززر ممارسززة     علزززة و قززد دلززس المهحنززات        

فالصزززحيح جسزززميا يقازززي وقتزززا طزززويه فزززي      , مزززن الطفزززل غيزززر السزززليم جسزززميا     

 .اللعب

 :العمر  -2

يختلزز  شززكل اللعززب ونوعززه مززن فتززرة زمنيززة ألخززرى و بززالعودة كلززة مراحززل             

النمزززو الفنزززي عنزززد األطفزززال و كلزززة األسزززس النفسزززية للعزززب يتازززح لنزززا الفزززرق بزززين   

و لعززززب المززززراهقين ، فاللعززززب  لعززززب األطفززززال الصززززغار و لعززززب األطفززززال الكبززززار

ينمزززو مزززع نمزززو الفزززرد و تقدمزززه فزززي العمزززر بغزززة الننزززر عزززن البيئزززة و ميلراتهزززا    
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المختلفزززة و عليزززه فاللعزززب يبزززدأ عشزززوائيا و غيزززر مزززننم ، ويصزززبح مننمزززا ، ويبزززدأ  

 .حسيا حركيا و استكشافيا ف يهاميا لم عقليا مجردا وجماعيا 

 :الجنس  -3

فززززي نشززززا  لعبززززه ، و لمززززا كززززان األطفززززال    يلعززززب جززززنس الطفززززل دورا كبيززززرا       

يعيشزززون فزززي بيئزززات و أوسزززا  لقافيزززة متباينزززة تختلززز  فيهزززا األلعزززاب بزززاختهف         

الجززنس فزز ن الفززروق بززين الجنسززين فززي اللعززب تبززدأ فززي النهززور فززي سززن مبكززرة           

و يصزززبح األطفزززال واعزززين منزززذ سزززن مبكزززرة بتنزززه توجزززد أنزززواع معينزززة مزززن اللعزززب  

 .ت مهئمة لألوالد و أخرى للبنا

 :العوامل البيئية  -ثانيا

 :البيئة المادية  -8
 :البيئة الطبيعية الجغرافية   -أ

التاززززاريس ، كه تززززيلر السززززهول و الجبززززال و المنززززاط  السززززاحلية فززززي شززززكل         -

  اللعب ونوعه و ييدي االختهف في التااريس كلة اختهف أنما  اللعب

ابزززا تناسزززب الجزززو البزززارد     المنزززا  ، ففزززي الزززبهد الشزززمالية يمزززارس األطفزززال ألع      -

  فتراهم يمارسون التزل  فوق الجليد

 :البيئة الصناعية  -ب 

 طفال بعكس البيئة غير الصناعية توفر البيئة الصناعية ألعابا متنوعة لأل   

 

 :البيئة االجتماعية والثقافية  -2
تززززيلر الحالززززة االجتماعيززززة والثقافيززززة والقززززيم السززززائدة بززززالمجتمع فززززي نززززوع              

لعززززاب التززززي يزاولهززززا األطفززززال، ويتززززوار  األطفززززال عززززن األجيززززال السززززابقة        األ

 .أنواعًا من األلعاب الشائعة في المجتمع تبعًا ألحوالهم االجتماعية والثقافية

كضززافة كلززة هلززا فزز ن الوضززع الثقززافي لألسززرة يززيلر تززتليرًا واضززحًا فززي اختيززار           

 .األلعاب ألطفالها

ات المسزززتوى الثقزززافي المتميزززز يززززاول أطفالهزززا،   فاألسزززر الميسزززورة ماديزززًا وه       

علزززة سزززبيل المثزززال، الموسزززيقة واألنشزززطة المننمزززة كزززالرحهت والمعسزززكرات،       

فززي حززين أن أطفززال األسززر الفقيززرة والمتوسززطة يزاولززون األلعززاب المتناسززبة مزززع          

مسززززتوياتهم الثقافيززززة والماديززززة، وتتمثززززل فززززي صززززنع أراجززززيحهم اعتمززززادًا علززززة         

.و مزاولززززة األلعززززاب التززززي تعتمززززد علززززة الززززركة والسززززباقأغصزززان األشززززجار، أ 
 

(21)
     

  :النظريات المفسرة للعب ــالمحور البامس 
وتعزززززد العنايزززززة بالطفولززززززة مزززززن األمزززززور التززززززي تشزززززغل بزززززال االجتمززززززاعيين           

والتربززززويين واالقتصززززاديين فهززززم شززززباب المسززززتقبل ورجززززال الغززززد ولززززروة األمززززة   

  . وعليهم يتوق  تطورها واستمرارها
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أن  ززاهرة اللعززب شززغلس حيزززا مهمززا مززن تفكيززر عززدد مززن العلمززاء         مززن و بززالرغم

كال أن الصززززياغات األولززززة لننريززززة اللعززززب لززززم , و البززززاحثين علززززة مززززر األزمنززززة 

عشززززر علززززة يززززد الشززززاعر  م تولززززد كال فززززي النصزززز  األخيززززر مززززن القززززرن التاسززززع   

مزززن " هربزززرت سبنسزززر "لزززم مزززن بعزززده الفيلسزززوف اإلنجليززززي    " شزززيلر"األلمزززاني 

 .خهل ما يعرف بننرية الطاقة الزائدة
(21)

 

 :اللعب ف  نظرية الطاقة الزائدة -8

. نشزززا  مهمتزززه تصزززري  الطاقزززة الزائزززدة   " سبنسزززر"اللعزززب مزززن وجهزززة ننزززر       

فززالحيوان كها تززوفرت لديززه طاقززة زائززدة عززن حاجتززه فززي العمززل يززتخل  منهززا فززي         

ن فزززي طفزززولتهم بزززتي  وهزززو مزززا ينطبززز  علزززة األطفزززال الزززذين ال ينشزززغلو    , اللعزززب 

 . عمل مما يولد لديهم طاقة زائدة تصرف في اللعب

كال أنزززه لزززم  , لكزززن رغزززم أن هزززذا التفسزززير فيزززه جانزززب مزززن الصزززواب كلزززة حزززد مزززا      

بزززل  ؛فلزززيس اللعزززب مقصزززورا علزززة األطفزززال  , يتنزززاول حقزززائ  اللعزززب كمزززا ينبغزززي   

 .هو منهر سلوكي لدى الكبار أياا

فالراشزززد نفسزززه ال يمكزززن   , بززززوال الطفولزززة  ال يززززول اللعزززب :" يقزززول فولكييزززه     

أضززز  كلزززة هلزززا تجاهزززل  ". ل و كتنزززه يلعزززبغأن يقزززوم بفاعليزززة هائلزززة كال كها اشزززت 

وكمكانيززززة تززززدخل , سبنسززززر وأتباعززززه للززززدور المركزززززي للعززززب فززززي عمليززززة النمززززو  

 .عوامل عدة لتوجيه هذه الطاقة و تو يفها لصالح اإلنسان

 اللعب ف  النظرية اإلعداد للحياة - 2

ميسزززس ننريزززة اإلعزززداد للحيزززاة المسزززتقبلية اللعزززب   " كزززارل غزززروس"يقزززارب      

فهززززو بالنسززززبة للكززززائن الحززززي مجززززرد تمززززرين     , علززززة أسززززاس بيولززززوجي محززززة  

لألعازززززاء حتزززززة يمكزززززن السزززززيطرة عليهزززززا و اسزززززتعمالها اسزززززتعماال حزززززرا فزززززي     

فمطززززاردة صزززغار القطززززط لخزززيط الصززززوف مزززا هززززو كال تزززدرب علززززة     . المسزززتقبل  

كمزززا أن تنزززاطح الحمزززهن هزززو   , ة بقصزززد الحصزززول علزززة الطعزززام  مطزززاردة الفريسززز 

 .تمرين للدفاع عن النفس في المستقبل

فميززل البنززات كلززة اللعززب بززالعرائس مززثه     , و نفززس الشززيء ينطبزز  علززة الطفززل       

 .ما هو كال استعداد شعوري للعب دور األمومة

نهززززا لقززززد القززززس هززززذه الننريززززة قبززززوال مززززن لززززدن عززززدد كبيززززر مززززن العلمززززاء أل        

فلزززو كزززان األمزززر مجزززرد تخلززز  مزززن  , "سبنسزززر"تجزززاوزت بزززذكاء موقززز  ننريزززة 

كال أن ، الطاقزززززة الزائزززززدة لجزززززاءت حركزززززات الحيوانزززززات عشزززززوائية و متشزززززابهة      

تطبيقهززا علززة اإلنسززان يقتاززي األخززذ بعززين االعتبززار الفززارق بززين حيززاة اإلنسززان          

يطة و وحيززززززاة الحيززززززوان البسززززززز  , الغنيززززززة بالتفززززززاعهت و المززززززيلرات المختلفزززززززة   

.المحدودة
  

 :اللعب ف  النظرية التلبيصية - 3
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صزززاحب هزززذه الننريزززة هزززو مجزززرد   " سزززتانلي هزززول" اللعزززب مزززن وجهزززة ننزززر     

تلخززي  لسززائر النشززاطات المختلفززة التززي مززر بهززا الجززنس البشززري عبززر القززرون          

 .أو لمواجهة متغيرات الحياة, وليس تدريبا علة نشا  مستقبلي , و األجيال

و التسزززل  و الصزززيد هزززي فزززي الواقزززع امتزززداد ال شزززعوري ألنشزززطة       فتلعزززاب القفزززز 

اإلنسززززان القززززديم كمززززا أن اللعززززب الجمززززاعي لألطفززززال مززززا هززززو كال تمثززززل لنشززززتة         

 .الجماعات األولة في حياة اإلنسان

القائلزززة " ال مزززار "قزززد بنزززة موقفزززه هزززذا علزززة ننريزززة     " سزززتانلي"وكها كزززان      

فززززز ن الدراسزززززات الحديثزززززة فزززززي علزززززم , باالنتقزززززال الزززززورالي للصزززززفات المكتسزززززبة 

 .مما أدى كلة كلغاء ننرية ستانلي, الورالة لم تعثر علة ما يييد هذا الطر 

 

 :اللعب ف  نظرية التحليل النفس  - 1

اللعززززب باعتبزززززاره كسزززززقاطا للرغبزززززات و  " سزززززيجموند فرويزززززد" يفسززززر رائزززززدها     

لعزززززب ف, إلعزززززادة تمثيزززززل الصزززززراعات و األحزززززدا  الميلمزززززة للسزززززيطرة عليهزززززا      

األطفززززال ال يحززززد  بالصززززدفة بززززل تززززتحكم فيززززه مشززززاعر و انفعززززاالت سززززواء كززززان 

 .الطفل علة وعي بها أم لم يكن

وكها كزززان الطفزززل يميزززز اللعزززب مزززن الواقزززع فهزززو يو ززز  أشزززياء مزززن الواقزززع              

ليخلززز  عالمزززه الخزززاص بزززه الزززذي يمكنزززه مزززن االحتفزززاء بزززالخبرات السزززارة التزززي         

س علزززة عرائسزززها تلزززا السزززلطة التزززي تحزززرم    فالبنزززس مزززثه تمزززار , تجلزززب المتعزززة 

 .منها في عالم الواقع

كمززززا أن اللعززززب يسززززاعد مززززن خفززززة حززززاالت التززززوتر و القلزززز  وهززززو مززززا دفززززع      

 .فرويد كلة تو يفه كطريقة عهجية لألطفال الماطربين نفسيا

غيزززززر أن المقاربزززززة العهجيزززززة و التنفسزززززية ال تكفزززززي لتفسزززززير اللعزززززب كه هنزززززا        

.فس كليها رواد التحليل النفسي  نذا و ائ  أخرى لم يلت
 (22)

  

 :نظرية النمو الجسم  - 5

رائززززد هززززذه الننريززززة أن اللعززززب يسززززاعد علززززة نمززززو      " كززززارت"يززززرى العززززالم      

 .األعااء خاصة الجهاز العصبي و المخ

ممزززا  ؛فالحركزززات التزززي ييديهزززا األطفزززال تسزززيطر علزززة تنفيزززذها المراكزززز المخيزززة     

, ذهنيزززة التزززي تكسزززو معنزززم األليزززاف العصزززبية      يسزززاعد علزززة تكزززوين األغشزززية ال   

 .وبالتالي تمكين المخ من العمل بشكل أفال

  :نظرية االستجمام  -6
تززززرى هززززذه الننريززززة أن اللعززززب مززززا هززززو كال وسززززيلة لتجديززززد القززززوة المنهوكززززة        

.حزززد أنصزززار هزززذه الننريزززة   أي الزاروس واسزززتعادة النشزززا  ويعزززد العزززالم األلمزززان   
 

(23)
   

 : ترخاءنظرية االس -1
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طززززور العززززالم باتريززززا ننريززززة االسززززتجمام التززززي سززززبقته وهلززززا مززززن خززززهل            

اللعزززب ناشزززئ عزززن الحاجزززة كلزززة االسزززترخاء ومزززن هنزززا   وأنالتركيزززز علزززة اللعزززب 

هززززذه الننريززززة تززززرى أن اللعززززب نتيجززززة لحاجززززة الفززززرد كلززززة النشززززاطات الحركيززززة   

 .حد وسائل االسترخاء والراحة أإلزالة التوتر ويعتبر اللعب 

 :اللعب من وجهة نظر النظرية المعرفية   -1

احتززززل اللعززززب مكانززززة مهمززززة لززززدى المختصززززين بززززالعهج النفسززززي مززززثه نتخززززذ        

جززان بياجيززه يززرى أن اللعززب يشززكل ميشززرا يززدل علززة نمززو الطفززل            وجهززة ننززر 

نزززه متطلزززب أساسزززي وضزززروري لحزززدو  النمزززو بجميزززع        أونازززجه فازززه عزززن    

يززززززة واالنفعاليززززززة والجسززززززمية والجنسززززززية  كشززززززكاله وجوانبززززززه العقليززززززة واالجتماع 

والوجدانيزززة كمزززا يزززرى أن اللعزززب هزززو أسزززاس النمزززو العقلزززي وتطزززوره وبدونزززه ال      

 . يحد  النمو العقلي وال يتطور

التمثززززل والمواءمززززة   مززززاوننريززززة بياجيززززه تقززززوم علززززة عمليتززززين رئيسززززيتين ه        

ن أشزززياء ويشزززير التمثزززل كلزززة النشزززا  الزززذي يقزززوم بزززه الطفزززل لتحويزززل مزززا يتلقزززاه مززز  

مزززن هاتزززه ويننزززر بياجيزززه كلزززة    ًاومعلومزززات كلزززة بنزززة خاصزززة بزززه وتشزززكل جززززء   

اللعزززب علزززة أنزززه تعبيزززر عزززن نمزززو الطفزززل وكحزززدى متطلباتزززه األساسزززية وكزززل نزززوع  

 . من أنواع اللعب تربط بمرحلة معينة 

 .النظريات المفسرة للعب خ صـة

بعاززززها  كها ألقينززززا ننززززرة فاحصززززة علززززة هززززذه الننريززززات سززززنخل  كلززززة أن       

مفادهزززا أن اللعزززب يقزززوم فزززي   ةكمزززا أنهزززا تتفززز  حزززول حقيقزززة واحزززد  , يكمزززل بعازززا 

أمززا رغباتززه فتنازز  مززع    , أساسززه علززة الحاجززات الغريزيززة و البيولوجيززة للطفززل      

و مكزززان , نمزززوه و تنهزززر مزززن خزززهل ألعابزززه بغزززة الننزززر عزززن أسزززلوب تربيتزززه       

درات العقليزززة ،كضزززافة كلزززة أن اللعزززب ينمزززي القززز  و مزززن يقزززوم علزززة تربيته , عيشزززه

 .ويساعد األطفال علة التعلم 

  جــــائــــــــالنت
 و سززابقةودراسززات ننريززة اإلطززار الننززري للبحزز  مززن دراسززة   خززهل مززن     

  : النتائ  التالية كلة في هذا البح  الباح  لننريات المفسرة للعب توصلا

مزززن  ن للعزززب أهميزززة كبيزززرة فزززي تعلزززيم أطفزززال مزززا قبزززل مرحلزززة المدرسزززة وهلزززا      ك -1

 فززززي يززززدزي مززززن معززززارف وتعلززززيم عززززن طريزززز  اللعززززب ممززززا    نززززهيتلقوخززززهل مززززا 

 .استيعابهم وفتح مداركهم

 امزززن اللعزززب لهززز اعزززاالبحزززو  التربويزززة والدراسزززات الننريزززة أن هنزززا  أنو ستزززألب  -2

فزززس ل الهم بشزززكئالتزززتلير البزززالب فزززي زيزززادة درجزززة اسزززتيعاب األطفزززال وتنميزززة هكزززا  

واللعززززب ( التعبيززززري)و اللعززززب الفنززززي   للننززززر مثززززل اللعززززب التمثيلززززي الززززدرامي    

 .الثقافي التعليمي
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البززد أن يكززون هنززا  شززرو  تربويززة تتززوفر فززي نززوع األلعززاب التززي تقززدم ألطفززال          -3

مزززع عمزززرهم الزمنزززي والعقلزززي والجسزززمي  تزززتهءمسزززة حتزززة درممرحلزززة مزززا قبزززل ال

ه الدراسزززة تزززالبتمزززا  العزززاب األهزززداف المنشزززودة منهزززا، وهزززذ   لكزززي تحقززز  هزززذه األ  

 .ةالحالي

سزززة ينبغزززي  هنزززا  عوامزززل مزززيلرة فزززي لعزززب األطفزززال فزززي مرحلزززة مزززا قبزززل المدر     -4

الصززززحة ،  ):العوامززززل الذاتيززززة  عززززاب األطفززززال منهززززا   مراعاتهززززا عنززززد اختيززززار أل  

البيئززززة الماديززززة ، البيئززززة االجتماعيززززة و  ): و العوامززززل البيئيززززة ( العمززززر ، الجززززنس 

لجغرافيزززة والبيئزززة الصزززناعية البيئزززة الطبيعيزززة ا )، والعوامزززل البيئيزززة منهزززا(الثقافيزززة

 .(والبيئة االجتماعية والثقافية

مززن خززهل االطززهع علززة الننريززات المفسززرة للعززب تبززين أنهززا تتفزز  حززول حقيقززة         -5

مفادهزززززا أن اللعزززززب يقزززززوم فزززززي أساسزززززه علزززززة الحاجزززززات الغريزيزززززة و        ةواحزززززد

أمزززا رغباتزززه فتناززز  مزززع نمزززوه و تنهزززر مزززن خزززهل ألعابزززه     , البيولوجيزززة للطفزززل 

و مزززززن يقزززززوم علزززززة  , و مكزززززان عيشزززززه , نزززززر عزززززن أسزززززلوب تربيتزززززه  بغزززززة الن

تربيته،كضززززافة كلززززة أن اللعززززب ينمززززي القززززدرات العقليززززة ويسززززاعد األطفززززال علززززة  

 .التعلم 

 :التوصيات 
 سزب   مزا  نزوجز  ف ننزا  وعليزه  الزتعلم  فزي  اللعزب  أهميزة  لنزا  يتازح  سزب   ممزا      

 :أهمها بتوصيات

لألطفززال  هادفززة ألعابززًا بتكززرمززن ت الناجحززة فززي ريززا  األطفززال  المعلمززة 1- 

 .ملل ودون برغبة التعلم علة تساعدهم

 اختيارهزا مزن   فزي  التنويزع  معلمزة الروضزة   فعلزة  متنوعزة  التربويزة  األلعزاب  2- 

 .أخرى جهة من استخدامها في والتنويع جهة

 .يجب علي المعلمة استخدام األلعاب التعليمية كوسيلة كياا  وفهم - 3

ن زيززززادة اسززززتخدام األلعززززاب بشززززكل كبيززززر فززززي عمليززززة    البززززد للمعلمززززات مزززز    - 4

 .التعليم والتعلم

 مسزلية  ألعزاب  اختيزار  علينزا  لزذا  والمتعزة،  التسزلية  يحزب  بطبعزه  الطفزل  - 5 

 .له وممتعة

 فيهزا  لمزا  التربويزة  األلعزاب  فزي  المشزاركة  علزة  األطفزال  تشزجيع  ضزرورة   - 6 

 .تربوية وسلوكية فوائد من

 مهحناتززه سززجللت اللعززب ألنززاء الطفززل معلمززةال تراقززب أن المهززم مززن - 7 

 .وهواياته خصائصه وميوله كتش وت

 يتعزداه  بزل  فحسزب  األطفزال  ريزا   علزة  باللعزب  الزتعلم  أسزلوب  يقتصزر  ال - 8

 طهب المرحلة ليشمل

 الهادفزة التزي   ألعابهزا  ولهزا  خصائصزها  لهزا  مرحلزة  فكزل  واإلعداديزة  االبتدائيزة 

 .فيها الطهب تناسب أعمار
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 عنزد  رغبزة  كلزة  يحتزاج  بزل  كبيزر  جهزد  كلزة  يحتزاج  ال باللعزب  الزتعلم  وبأسزل  - 9

 .تطبيقه المعلمة في

 .توعية األهالي حول أهمية اللعب في التعلم - 11
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