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اللعب يف مرحلة ما قبل املدرسة يف ضوء نظرايت علم النفس
وتطبيقاته الرتبوية يف رايض األطفال
 حممد حممود العطار.د

أستاذ رايض األطفال املساعد بقسم بقسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية يف جامعة الباحة

:امللخص

 اجو يعرب ان حاجاع أو السي ي يياماا ملي السي ي ييىلير يأشي ي ييبا ا ين الع ىل أو ال ي ي ييا، حيا ال عن، اللعب من األشي ي يييا األسي ي يياسي ي ييية
 يخ اد جتمع نظىلايت الم ال عس من خمالف الجتاهات الى، كما ملنع ض ي ي ييىلير بيولوجية لب ا يخ مية ش ي ي ييكا ي ي ييية ال عن ا ا املة،يالرتييح
 خ وين ش ي ي ي ييكا ي ي ي ييية ال عن ي ديد،  يكن نظىلية خذهب مذهباً خاص ي ي ي ياً لابي هذذ األمهية ةذذ ا ىلحلة اةامة، حيا ال عن، ملمهية اللعب
 مىلحلة ما بن ا درسيية من م ظور الم، يا د يخدير الدراسيية الى يصييف ي لين ال ظىلايت ا عسييىل للعب.اجتاهاخع األسيياسييية يأادادذ لل
 يخعامد هذذ الدراسة الى ا جج الوصعي حيث يا ايل موضو، رايض األطعال،  يكذلك الاعىلف الى الا بيقات الرتبوية للعب،ال عس
 يمن ملهم ناائج الدراسي ي ي يية يعارب اللعب طىليقة، يمعاراع من خةل ا اي ي ي ييادر ا عامد ي ع كااة ا علومات،لين.الدراسي ي ي يية للوصي ي ي ييف يالا
 كذلك يعد، حن بعت ا ي ي ي ةت يالض ي ي ي ىلالت ال عس ي ي ييية الا د يعاين م جا بعت األطعال، اةجية يلجأ أليجا ا ىلبون س ي ي ييااد م
 يهو صيغة يساكدمجا األطعال إلرسال اواطعجم يملا ارهم ي يمجم يخاورا مد،اللعب يسيلة اعالة للاواصن لدى األطعال
 اللعب؛ مىلحلة ما بن ا درسة؛ نظىلايت الم ال عس؛ الا بيقات الرتبوية؛ رايض األطعالد:الكلمات املفتاحية
Play in Preschool Light Theories of Psychology and its Educational Applications in
Kindergartens
Dr. Mohamed Mahmoud El Attar
Assistant Professor of Kindergarten, Department of Curriculum and Instruction
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
Playing is one of the basic things in a child's life. It expresses his need to enjoy or pleasure and
satisfy the innate inclination to activity and recreation. It is also a biological necessity to build and
develop the integrated personality of the child. The study is based on the description and analysis
of the explanatory theories of preschool play from the perspective of psychology, As well as
learning about educational applications to play in kindergartens, This study is based on the
descriptive approach, where the subject of the study is described and analyzed, processed through
the approved sources and collected all information, One of the most important results of the study
is playing a therapeutic method used by educators to help them solve some of the problems and
mental disorders that may be suffered by some children, and play is an effective means of
communication in children, a formula used by children to send their emotions and ideas and values
and perceptions.
Keywords: Play, Preschool, Psychology Theories, Educational Applications, Kindergarten.
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مقدمة:

يعارب اللعب من ملهم األساليب الا يسا يع اآلل ملن ي قلوا ما يىليدين خوصيلع أو ملطعاةم من خةةا؛ كما
ملنع من ملهم األساليب الا خسااد ال عن الى الاعبري ان ذاخع ،خاوصاً يملنع ما زال  ،مىلحلة يعاين ايجا من نقص
القدر الى الاعبري يمن نقص الثىلي اللغويةد
ي يع ال اس سوا كانوا صغاراً ملم كباراً "يلعبون يهم مليضاً يعىلاون ملن اللعب ماعة ،ييعارب ال بار اللعب الى
ال قيت من العمن ،شيئاً ليسوا مض ىلين أو القيام بع" (أمسااين2010،م ،ص ،)382يأنع ن ا ؤمل حقاً ملن مي ع
بعت اآلل ملطعاةم ان اللعب ،ملي يعدين اللعب مضيعة للو ت يمعسد لع ،يليس لع ملية اائد  ،يخي ئ من يظن

ملن اللعب ي ف الى الاغار ،االاغار يال بار يلعبون ،يالذين يلعبون  ،الاغىل ي اظىل ملن يلعبوا  ،ال رب ،يل يىلين
 ،ذلك شىلاً ملي معسد  ،بن خرياًد
أن اللعب هو ملاضن مدخن لا.قيق ا اعة يا عىلاة لدى ال عندد يخواصلع مع اآلخىلين ي عيز حواسع لا مية
مواهبع ياكاساب مجارات يمعارف جديد يخععين درخع الذاخية للا .م  ،سلوكياخعد
يللعب دير ،بن ملديار  ،خ مية ارسم يال عس يالعقن ،يهذا اللعب ي ون خلقائياً  ،ارت ال عولة مبثابة
سلوك يقوم بع ال عن بدين غاية ،ملي خت يط مسبق ذلك ملن اللعب من ملهم يسائن الاغار  ،خعجم العامل ملي البيئة
احملي ة هبم ،يهو ملهم الوسائن الا يعرب هبا ال عن ان نعسع ،يمن ه ا يا لب األمىل أاتحة ي ت العىلاغ للعب يأاساح
م ان للعب ،ياخايار خمالف هذذ األلعاب ا و ة يمليجع الب ا يخوجيع نعسياً يخىلبوايً ملث ا اللعبد
ييعارب اللعب م لباً حيوايً لل.يا ال عسية السوية يالا.ة ال عسية ألطعال ا  ،مىلاحن ال مو ا اعا بة ،ييعد
اللعب لل سبة لألطعال املية ملساسية خواكب ال مو احلىلكي ،كما جند ملنع يىلخبط ارخباطاً يثيقاً جبميع جوانب ال مو
األخىلى كال مو احلىلكي ،يالجامااي ،يالنععايل ،يالعقلي ،ياللغو (أبىلاهيم2000،م) ،ملن ال عن ياوق جداً أو
اللعب يجيد ايع جمالً للا عس ان ميولع ياساعداداخع ايسا يع ملن يعاح خارجياً اما حيس بع  ،الداخن ،يال عن
 ،اللعب يضع نعسع يسط كن األشيا  ،ييقارن بي ال ي يبي نعسعد
كما يعد اللعب م لباً خىلبوايً يحقاً طبيعياً لل عن ،ييا.ام للضىلير الى اآلل يا ىلبي يئة ارو ا ةئم
ل ي ميارس األطعال هذا احلق ال بيعي ،اال عن جيب ملن يلعب مثلما جيب ملن أيكن يي ىلب ييا عس ،هذا أضااة
أو ملن اللعب يع ى العىلصة العملية لخابار دراخع ا اعدد اجو جيىلب ييب.ث ييع ىل ييعىلح يميىلح  ،اللعب من
دين من سئولية حمدد  ،االلعب يعمن الى أثىلا اامل اخليال يداع البا ار ييسااد الى خ مية ملسلوب حن
ا ةتد
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يزاد الهامام  ،العاىل احلديث لللعب ا د األطعال كم ججية مسا.دثة  ،الرتبية ،ي د اندى كثري من
العلما لل ظىلايت الا اسىلت لعب األطعال "حيث جند "كاخىلين اتيلور" الا اااربت اللعب حيا ال عن يليس
طىليقة لامضية الو ت ا.سب ،كما يضع "بياجيع  "Piagetنظىلايخع يخعىليعاخع ان اللعب ،يكذلك "ماراي م اسور
 "Maria Mantosoriالا ب ت م ججاً خاصاً للاعامن مع طعن ما بن ا درسة ائماً الى ال ا ياللعب،
ي"اىليدريك شيلىل  "F.Shelarصاحب نظىلية ال ا ة الزائد يالا خ ري أو ملن يظيعة اللعب هي الاكلص من ال ا ة
الزائد ا د ال عن ،يجا غريهم ال ثري ممن يضعوا ال ظىلايت يالىلؤى العلسعية حول لعب األطعال"(يونس1999 ،م،
ص )5د
يخ اد جتمع نظىلايت الم ال عس من خمالف الجتاهات الى ملمهية اللعب  ،حيا ال عن ،يكن نظىلية خذهب
مذهباً خاصاً لابي هذذ األمهية ةذذ ا ىلحلة اةامة  ،خ وين شكاية ال عن ي ديد اجتاهاخع األساسية يأادادذ
لل.يا د
أن اللعب املية هامة يهو طىليقة من طىلق ال عن لكا اف العامل اخلارجي ،يمعىلاة ملشيا جديد  ،ياكاساب
مجارات جديد يامن صدا اتدد يلبد لألسىل ملن خعمن ما خسا يع لا جيع ال عن ليلعب مبعىلدذ ،ملي مع ملصد ائع
ملي مع العائلة (ملبوالعزامي2003 ،م)د
ا اللعب هو الوسيلة الا يساعملجا األطعال لرت ة خربا م أو ملشيا داخلية ةا معىن لل سبة ةم ،كما
يسااد اللعب  ،أحداث خعاان بي العىلد يا اصىل البيئة لغىلض خعلم العىلد يأمنا شكاياع ،يسلوكع ،يجعلع ملكثىل
خوااقاً مع ما لبات احمليط الذ يعيش ايع ،كما يسااد اللعب مليضاً  ،ختليص ال عن من األاننية يالامىلكز حول
الذات  ،رايض األطعالد كما يعد اللعب ملدا خعبري يخواصن بي األطعال بغت ال ظىل ان الخاةاات اللغوية
يالثقااية ايما بي جم ،كما انع ملدا خواصن بي ال بار يالاغارد
مشكلة البحث:

يعارب اللعب ملحد األساليب اةامة لكاساب األطعال اخلربات يا عاهيم الرتبوية ا كالعة  ،الرتبية احلديثة،
ي د ملكد "بياجيع  "Piagetالى ملمهية أدراك ملسلوب اللعب كمدخن يركيز ملساسية لعملية الاعليمد
يلقد ملثبات كثري من الدراسات "أذا اقد ال عن ن ا اللعب يممارساع انع س ذلك الى سلوكع سلبياً
يكان مؤشىلاً الى ملنع طعن غري ااد  ،اال عن الذ ل ميارس اللعب طعن مىليت نعسياً ملي جسمياً"(محدان،
1420هي ،ص)56د
كما خؤكد ال ظىلايت ال عسية الى ملن اللعب ا د األطعال "يساهم ب ن اعال  ،منو ال كاية السويةد
اال عن ا دما حيايل حن م لة  ،لعبة يي جح  ،هذا ،أمنا ي مو أحساسع لل عا ياحرتام الذاتد يهو ا دما
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ياعلم ان طىليق اللعب يياعاان مع األشكاص ياألديات ياعلم كيف يضبط انععالخع يي مو منواً اجامااياً ياقلياً
يلغوايً"(الع اين2013 ،م ،ص)138د
ييسااد اللعب  ،منو ذاكىل ال عن ،يخع ريذ ،يختيةخع ،يانععالخع ،يابا ارذ ،يأدراكع للعامل الذ يعيش
ايع ،اال عن حيايل اسا اف العامل من حولع ب عسع يمن خةل احملاكا ا باشىل لألشكاص احملي ي ،مما مي ع من
اسايعاب اللغة يال ثري من خربات احليا  ،يمي ن للعب ملن حيقق ذلك أذا ملحسن خ ظيمع يخوجيجع خىلبوايً ،أذ ل مي ن
خىلك املية منو األطعال للاداة ملي اخلرب العارضة ،ااأللعاب أذا ملحسن خ ظيمجا يخت ي جا ياإلشىلاف اليجا خؤدى
ديراً خىلبوايً اعالً لاعليم األطعال وااد السلوك يملساليب الاواصن ،يخ ظيم الاعلم ،يخعىليدذ واججة العىليق العىلدية،
يخواري اىلص ال مو ا ا امن يا اوازن لألطعال ،كما جيد األطعال ماعة كبري  ،ممارساجا ،ألهنا خ سجم مع ميلجم
ال بيعي أو اللعب ،كما ي اسبون ال ثري من ا عاهيم يا جارات يالقيم الجامااية ياألخة ية الا خاان لحليا
اليومية يالبيئية احملي ة هبم(بلقيس يمىلاى1982 ،م)د
كما يعلم اللعب األطعال ا اركة يالاعاين ،يالادرب الى مجارات األخذ يالع ا د كما ي سبع م انة
مىلمو ة بي راا عد كما يسااد اللعب ارمااي ال عن الى ملن ي ون ملكثىل ارخباطاً مع ارمااة من خةل الخنىلا
 ،ملن اجا يخبادل األديار معجاد كما يسااد اخاال ال عن لآلخىلين الى حن م ةخع الجامااية ،يالااىلف
ب ىليقة اجامااية ،كما ي مى ا دذ اإلحساس مب ااىل اآلخىلين من خةل العة ات الجامااية الا ياعىلض ةا
ال عند كما جيعن اللعب ارمااي ال عن ملكثىل خ بجاً أو رملى ال اس  ،خاىلااخع ،اجو يع ىل ايما يقولون ا ع من
مدح ملي ذم ،ييا.ىلى ما يىلضى ال اس ليعملع ،ييباعد اما يزاج اآلخىلين ،ايا.اشى اخلىليج ان طاااجم (الزغيب،
1997م)د
االلعب من ملهم مسات ال عولة ايعد دليةً يميز متااز هبا مىلحلة ال عولة ان غريها من ا ىلاحن ،اال عن
يقضي معظم سااات يقظاع  ،اللعب ،اجو ملكثىل ملن اع ممارسة ،يمن خةلع ياعلم مجارات جديد كما يساادذ
الى خ ويىل مجاراخع القدميةد
أن الاعلم خةل اللعب يسااد ال عن الى ملن يعجم ملشيا ان نعسع يان اجملامع من حولع ،يي ف كيف
حين ا ةت يياعلم السي ىل الى نعسع يالثقة لل عس يالاعاين مع الغري ،أنع ي اسب مجارات جديد يي عىل
ملنع مبد د ياللعب اريد يال اق يسااد الى الا ور ارسماين يالعقليددكما ملن الا.ىلك يارىل يالاوت العايل هم
جز من اللعب(ملبو العزامي2003 ،م)د
أن اللعب يسجم  ،خىلبية ملطعال ا خىلبية سليمة ماوازنة خالية من الحنىلااات يا ةت ،يهو ياجب الى
اآلل يا علمي خللق ا اعة  ،نعوس ملطعاةم يبث ال مأني ة  ،لوهبم ،يأدخال ل عىلاة أو اقوةم ،اج اك حاجة
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ماسة إلدخال اللعب بوصعة طىليقة خىلبوية  ،مىلاحن الاعليم اامة يمىلحلة رايض األطعال خاصةً مت ياً مع حاجات
ال عن ياهاماماخعد
أسئلة البحث :ميكن حتديد أسئلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل:
ما اللعب يخ بيقاخع الرتبوية  ،مىلحلة ما بن ا درسة  ،ضو نظىلايت الم ال عس؟
ويتفرع من السؤال الرئيس العديد من األسئلة وهي:
1د ما معجوم اللعب ،يما هي مساخع ياوائدذ ييظائعع؟
2د ما ملهم نظىلايت خعسري اللعب  ،مىلحلة ما بن ا درسة من م ظور الم ال عس؟
3د ما الا بيقات الرتبوية للعب  ،ضو نظىلايت الم ال عس؟
أهداف البحث:
1د الاعىلف الى معجوم اللعب ،يمساخع ،ياوائدذ ،ييظائععد
2د الاعىلف الى ملهم نظىلايت خعسري اللعب  ،مىلحلة ما بن ا درسةد
3د الاعىلف الى الا بيقات الرتبوية للعب  ،ضو نظىلايت الم ال عسد
4د خقدمي بعت ال اائج يالاوصيات  ،ضو الدراسة الا خسجم  ،أا ا مؤشىلات خسااد  ،خوظيف اللعب
 ،رايض األطعالد
أمهية البحث:
1د ملمهية ا ىلحلة العمىلية الا خا ايةا هذذ الدراسة يهي مىلحلة ما بن ا درسة ،يالا خعد ذات ملمهية  ،خ ئة
األطعال الى اللعبد
2د حاجة ا ابة الرتبوية  ،الو ت احلاضىل ثن هذذ الدراسات ل ي خسد اجو  ،ال االت الرتبوية احلديثةد
3د يقدم الب.ث رؤية ليلية للعب  ،ضو نظىلايت الم ال عس يملهم خ بيقات اللعب الرتبوية يالا جيب
خ مياجا لدى األطعال  ،مىلحلة ما بن ا درسةد
4د خسجم الدراسة  ،خ جيع معلمات رايض األطعال الى اساكدام اللعب ياأللعاب الاعليمية  ،خ مية حواس
ال عن يخ ين شكاياعد
منهج البحث:
اىلف أبنع "كن م جج يىلخبط بظاهىل معاصىل بقاد يصعجا
خعامد هذذ الدراسة الى ا جج الوصعي يالذ ّ
يخعسريها"(العساف1416 ،ه ،ص  ،)189حيث يا ايل موضو الدراسة للوصف يالا.لين ،يمعاراع من خةل
ا اادر ا عامد ي ع كااة ا علوماتد
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حـدود الدراسـة:

خدير هذذ الدراسة الى يصف ي لين ال ظىلايت ا عسىل للعب  ،مىلحلة ما بن ا درسة من م ظور الم
ال عس ،يكذلك الاعىلف الى الا بيقات الرتبوية للعب  ،رايض األطعالد
الدراسات السابقة:
دراسة بعنوان" :فاعلية طريقة لعب األدوار يف إكساب األطفال خربات اجتماعية يف رايض األطفال"

(صاصيال1999 ،م).
هدات الدراسة أو بيان ملمهية لعب األديار  ،جوانب شكاية ال عن باعة اامة ي ،ارانب الجامااي

باعة خاصة ،يكذلك معىلاة ااالية لعب األديار  ،أكساب خربات اجامااية ألطعال الىليضة ،لإلضااة أو معىلاة
اخاةف العاالية لخاةف ار سد
يبلغ ادد ملطعال العي ة ( )184طعةً يطعلة ،يانقسمت العي ة أو جمموااي بلغ اددها ( )92ل ن من
ملطعال اجملموااي الاجىليبية يالضاب ةد
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
• ملمهية ااالية طىليقة لعب األديار  ،أكساب األطعال خربات اجاماايةد

• يجود اىليق ذات دللة أحاائية بي ماوسط درجات ملطعال اجملمواة الاجىليبية يماوسط درجات
ملطعال اجملمواة الضاب ة  ،اخلربات الجامااية  ،الا بيق البعد لااحل ملطعال اجملمواة الاجىليبيةد
• يجود اىليق ذات دللة أحاائية بي ماوسط درجات ملطعال اجملمواة الاجىليبية  ،الا بيق القبلي
يماوسط درجا م  ،الا بيق البعد يذلك لااحل الا بيق البعد مل ملن العىلق يعزى لاأثري طىليقة
لعب األديارد
دراسة بعنوان" :فاعلية التعلم ابللعب لدى تالميذ الصف األول االبتدائي"(خليل2000 ،م).

هدات هذذ الدراسة أو الاعىلف الى مدى ااالية الاعلم لللعب  ،ماد القىلا يماد الىلايضيات لدى
خةميذ الاف األيل البادائي لساكدام الربانمج الاعليمي– الاعلمي الذ يعامد الى اللعب ،يكذلك خعلم
ا جارات يا جارات ا قىلر  ،القىلا يالىلايضيات لساكدام اللعبد
يبلغ العدد اإل ايل للعي ة ( )68خلميذاً يخلميذ يانقسمت أو جمموااي األيو ضاب ة يالثانية شبة جتىليبية
خضم كن م جا ( )34خلميذاً يخلميذ د
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
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• يجود اىليق ذات دللة أحاائية بي مساوى الا.اين اد القىلا لدى خةميذ اجملمواة
الضاب ة يمساوى الا.اين  ،ماد القىلا لدى خةميذ اجملمواة شبة الاجىليبية لااحل اجملمواة
شبة الاجىليبيةد
• يجود اىليق ذات دللة أحاائية بي مساوى الا.اين  ،ماد الىلايضيات لدى خةميذ اجملمواة
شبة الاجىليبية لااحل اجملمواة شبة الاجىليبيةد
• ل خوجود اىليق ذات دللة أحاائية بي مساوى الا.اين اديت القىلا يالىلايضيات بي ذكور
اجملمواة شبة الاجىليبية يأانث اجملمواة ذا اد
دراسة بعنوان" :فاعلية استخدام انواع خمتلفة من اللعب يف تعديل اضطراابت السلوك لدى طفل
الروضة"(السيد2001 ،م).
هدات الدراسة أو الا.قق ان مدى ااالية ملنوا خمالعة من األلعاب مثن اللعب احلىل ،اللعب الاعايين،
اللعب الا ااسيدد يغريها  ،خعدين الض ىلالت السلوكية ا د طعن الىليضةد
ياساكدم الباحث ا جج الاجىلييب حيث اخاار اي ة م ونة من ( )30طعةً من ملطعال الىليضة ( 18من
الذكور ي 12من اإلانث) من ا لا.قي للس ة الثانية  ،مىلحلة رايض األطعال ييرتايح ملامار األطعال ما بي (-5
 6س وات) ،يمت خقسيم العي ة ا وائياً أو ثةث جممواات ماسايية لثةثة ملنوا خمالعة من اللعب يهي اللعب احلىل،
اللعب ارمااي ،اللعب الا ااسيد
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
• خوجد اىليق ذات دللة أحاائية بي القياس القبلي يالقياس البعد لدرجات األطعال بعد اساكدام
اللعب احلىل لااحل القياس البعد د
• اللعب احلىل هو ملكثىل ملنوا اللعب ااالية  ،خعدين السلوك لدى طعن الىليضةد
دراسة بعنوان" :أطفالنا واللعب يف مرحلة الطفولة املبكرة"(العطار2003 ،م).
هدات الدراسة أو خوضيح ملمهية ياوائد اللعب لل عن  ،مىلحلة ال عولة ا ب ىل  ،كما مت خقسيم مىلاحن اللعب
حبسب ا ىلحلة العمىلية لل عن ،يذكىل ملهم مةمح ملن ة اللعب  ،كن مىلحلة ،كما خ ايلت الدراسة ملهم ال ظىلايت
ا عسىل للعب ،كما خ ايلت الدراسة مليضاً ملنوا اللعب ا د ال عند
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
• ل نسا يع ملن نابىن رملايً ياحداً ملي نظىلية ياحد شاملة جامعة  ،خعسري ظاهىل اللعبد

• ادم خ جيع ال عن الى الندماج  ،اللعب اإليجامي حىت ل يابح أنساانً غري يا عيد
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• ي مي اللعب ارمااي شكاية ال عن ييزيد من اهاماماخع الجامااية  ،مىلحلة ال عولة ا ب ىل د
دراسة بعنوان" :فاعلية اللعب يف إكساب أطفال الروضة جمموعة من املهارات الرايضية"(عويس،
2004م).
هدات الدراسة أو اخايار اللعب بوصعع طىليقة خعليمية– خعلمية من اجن أكساب ملطعال الىليضة جممواة
من ا عاهيم الىلايضيةد يمن ملجن قيق هذا اةدف مت جتىليب هذذ ال ىليقة الى جممواة من ملطعال الىليضة خىلامح
ملامارهم بي ( 5ي6س وات) ،أذ بلغت اي ة الب.ث ( )128طعةً يطعلة  ،رايض مدي ة دم قد
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
• للعب دير يملمهية كبري  ،أكساب األطعال العديد من ا جارات ياخلربات ا كالعةد
• ه اك اىليق ذات دللة أحاائية بي ا اوس ات احلسابية للمجمواة شبة الاجىليبية ياجملمواة الضاب ة
 ،ا عجومات الىلايضية  ،الا بيق البعد لةخابار يذلك لااحل اجملمواة شبة الاجىليبيةد
• ل اىليق ذات دللة أحاائية بي ماوسط درجات أانث اجملمواة شبة الاجىليبية يذكور اجملمواة نعسجا
 ،ا عجومات الىلايضية  ،الا بيق البعد د
• يمن ملهم خوصيات الدراسة:
• ضىلير اااماد اللعب طىليقة خعليمية خعلمية  ،أكساب ال عن ا جارات الىلايضيةد
• ضىلير أغ ا بيئة الىليضة لأللعاب ياألديات ا ثري ياحملببة لألطعال يالعمن الى ختايص ركن للىلايضيات
 ،غىلاة ال ا د
• ضىلير خدريب معلمات الىلايض الى كيعية خ مية ا جارات الىلايضية لللعبد
دراسة بعنوان" :أثر استخدام طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة على تنمية التفكري التأملي لدى

طلبة الصف الثالث األساسي"(العماوي2009 ،م).

هدات هذذ الدراسة أو الاعىلف الى ملثىل اساكدام طىليقة لعب األديار  ،خدريس القىلا الى خ مية الاع ري
الاأملي لدى طلبة الاف الثالث األساسي مبدارس خان يونس يهي مدرسة معن ،يمدرسة القىلار  ،يمدرسة بين
سجيةد
يخوصلت الدراسة أو جممواة من ال اائج من ملمهجا:
• يجود اىليق ذات دللة أحاائية لااحل اجملمواة الاجىليبيةد
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• يجود اىليق ذات دللة أحاائية  ،يع ملبعاد اخابار الاع ري الاأملي يالدرجة ال لية بي مىلخععي
الا.اين  ،اجملموااي الاجىليبية يالضاب ة يلقد كانت العىليق لااحل مىلخععي الا.اين  ،اجملمواة
الاجىليبيةد
• يجود اىليق ذات دللة أحاائية  ،يع ملبعاد اخابار الاع ري الاأملي يالدرجة ال لية بي مىلخععي
الا.اين  ،اجملموااي الاجىليبية يالضاب ة يلقد كانت العىليق لااحل مادين الا.اين  ،اجملمواة
الاجىليبيةد
يمن ملهم خوصيات الدراسة:
• ضىلير اإلساعاد من طىليقة لعب األديار  ،خمالف اىلي اللغة العىلبيةد
• الرتكيز الى يضع م اهج يملساليب خدريس حديثة يمبا ىل خعمن الى خ مية الاع ري الاأمليد
التعقيب على الدراسات السابقة:
اساعاد الباحث من خلك الدراسات السابقة  ،أثىلا اإلطار ال ظىل للدراسة احلالية ،يالى الىلغم من اساعاد
الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ياشرتاكجا معجا  ،جمال الهامام لللعب أل ملهنا ختالف ان هذذ الدراسات
من حيث أهنا ايل الاعىلف الى اللعب لدى األطعال  ،مىلحلة ما بن ا درسة  ،ضو نظىلايت الم ال عس،
يذلك من خةل الاعىليف مبعجوم اللعب يمعىلاة ملهم مساخع ،يكذلك الاعىلف الى اوائدذ ييظائعع ،لإلضااة أو معىلاة
الا بيقات الرتبوية للعب  ،رايض األطعالد
مصطلحات البحث:
 -1اللعب :هو "اساغةل طا ة ارسم احلىلكية  ،جلب ا اعة للعىلد يل خام املية اللعب أل ب ا ة ذه ية
ملي حىلكة جسمية" (ادس يمالح1416 ،ه ،ص )133د
 -2مرحلة ما قبل املدرسة :هي العرت الا خسبق دخول ال عن ا درسة يخقع  ،السن ما بي 6 – 3

س وات يغالباً ما ميضي األطعال هذذ ا ىلحلة  ،أحدى دير احلضانة اساعداداً لدخول ا درسة البادائية يي ون منو
د
ال كاية  ،هذذ ا ىلحلة سىليعاً يلذلك اج اك ال ثري من الواجب الى ال عن خعلمع (زهىلان1977 ،م ،ص)171
 -3رايض األطفال :هي مؤسسة خىلبوية خاات لرتبية األطعال الاغار ،الذين خرتايح ملامارهم بي 4
ي6س وات ،يخاميز أبن ة ماعدد دف أو أكساب األطعال القيم الرتبوية يالجامااية ،يأاتحة العىلص ةم
للاعبري ان الذات ،يالادريب الى كيعية العمن ياحليا معاً من خةل اللعب ا ظم (ش.اخة يال جار2003 ،م،
ص)192د
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خطوات البحث:

سيابع الباحث ا د معاراع وضو الب.ث هذذ احملاير يهي:
1د اخل و األيو :اللعب :ا عجوم ،يالسمات ،يالعوائد ،يالوظائفد
2د اخل و الثانية :اللعب ،يشكاية ال عند
3د اخل و الثالثة :اللعب  ،ضو نظىلايت الم ال عسد
4د اخل و الىلابعة :الا بيقات الرتبوية للعب  ،رايض األطعالد
5د اخل و اخلامسة :ال اائج ،يالاوصياتد
اخلطوة األوىل :اللعب :املفهوم والسمات والفوائد والوظائف
حيان اللعب مساحة كبري من اهامام العىلد يخاصة  ،مىلاحلع األيو ،االلعب ليس ن اطاً ضائعاً للماعلم
يخسلية كما يعاقد البعت ،يل ن اللعب ي غن معظم اهامام ا اعلمي يخاصة  ،ا ىلاحن العمىلية األيو اجو شغلع
ال اغن ييعارب يسيلة لاقديىل ا اعلم لذاخع ياجمع ل عسع يبيئاع يخ ميع دراخع يمعاراع ،يهو غىليز ا ىلية خلقجا هللا
سب.انع يخعاو  ،اإلنسان ،ين ا أنساين يقوم بع  ،مىلاحن حياخع ا كالعة يياضح ذلك من خةل ا ةحظة
ا باشىل لسلوك اإلنساند
مفهوم اللعـب:
كثىلت الاعاريف الا خ ايلت اللعب اقد اُىلف اللعب أبنع ذلك ال ا الذ يقوم بع اإلنسان لرييح ان
نعسع ،يحيان –ان طىليقع– الى اإلحساس ل اعة(سليمان1994 ،م) ،ييعىلف الما ال عس اللعب أبنع كن
ن ا موجع يقوم بع األطعال لا مية سلوكجم ي درا م العقلية يالوجدانية يارسمية ،يحيقق  ،القدر ذاخع ا اعة
يالاسلية(ابدات2003 ،م) ،ياىلاع "بياجيع  "Piagetملنع املية متثن ملي خعلم امن الى وين ا علومات الوارد
لاةئم حاجات العىلد ،االلعب يالاقليد ياحملاكا ملجزا ل خاجزمل من املية ال ما العقلي يالذكا  ،كما يعىلف "جود
 "Goodاللعب أبنع ن ا موجع ملي غري موجع يقوم بع األطعال من ملجن قيق ا اعة يالاسلية ،ييساغلع ال بار
ااد ليسجم  ،خ مية سلوكجم يشكايا م يطاااجم أببعادها ا كالعة ارسمية يالعقلية يالوجدانية ،ييىلى آخىلين
ملن اللعب ن ا حىل ميارسع ال اس ملاىلاداً ملي ااات صغاراً ملي كباراً بقاد الساماا دين مل دااع آخىل(ل ف هللا،
1998م) ،يمي ن خعىليف اللعب أبنع ذلك ال ا احلىل الذ ميارس لذاخع يليس لا.قيق مل هدف امليد
االلعب هو ظاهىل سلوكية مجمة  ،حيا ال عن يحاجة من حاجات ال عن األساسية يمظجىل هام من
مظاهىل سلوكع كما ملنع دااع ا ىل يجيمن الى معظم ن اطاخع احلىلكية يالعقلية ياللغوية يالجامااية يالنععالية
ياحلسية يا جارية يميولع يرغباخع الالقائية ال عوليةد
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سات اللعب:

اللعب هو حب ال عن ،يمةذذ ،ياا ع ،يحياخع يملسعد حلظات حياخع خلك الا يقضيجا مع لعباع ،يحيادثجا،
حي ى ةا ح اية ،ي و ةا يالديع ،ي و ةا م اكلع ،يضىلهبا ،يبعثىلها ،يع جا ييعيد خىلكيبجا ،ياكيلجا ملشكاصاً
ملمامع يمععدد يال عن مع لعبعدد مي ن ملن ياعلم ال ثري مثن (ابد ا لك1989 ،م):
• ال ظام يال ظااةد
• احل اية ،يخ وين ال لمات ،يخ وين الاورد
• احلساب ،يالعد ،ين ق احلىليفد
• ظجور مواهبع ي دراخع ال ام ةد
• زايد خربخعد
• ثقاع  ،نعسعد
• اطمئ انع ن حولع اا مو شكاياع منواً سليماًد
يال عن مع لعبعدد خي ئ ،يجيىلب ،ييةحظ يي ا فدد ي جح ييع ن ،يحيايلدد مث يعيد احملايلة ،يألن
امن ال عن  ،هذذ ا ىلحلة هو اللعب ياللجو ،اةبد من أا ائع هذذ العىلصة سوا  ،البيت ،ملي  ،احلضانة ،ملي
 ،ال اد أن يجد ،ملي مع ملخواخع ،ملي مع زمةئعدد مع خواري الوسيلة لذلك مجما كانت بساطة اللعبةد
يمي ن اساكةص بعت السمات ا ميز للعب ،يهي ملن اللعب (ماك اري1424 ،ه ،ص:)13
1د شي مماع ،اال عن خياار ن اطاخع حبىليةد
2د مي ن الاو ف ا ع دين الاعىلض للومد
3د ليس لع انخج معىليف مسبقاً لذا مي ن الاك يط للعب  ،ملث ائعد
4د يسبب ال عور للسعاد يخيعف الاوخىلد
5د خوجد بع اىلص كثري للاعليمد
6د يام ااد  ،أطار بيئة خاضعة لإلشىلاف ،ايم ن لل عن القيام ل كاطىل يملدا حىلكات جديد ؛ اياعلم هبذذ
ال ىليقة كيف حيااظ الى ملمانع ال كايد
فوائد اللعب:
يعارب اللعب ملدا هامة ين اطاً هادااً يسااد الى منو األطعال ب ن طبيعي ،كما يساهم  ،امليات
الاعلم ياكاساب اخلربات ارديد يممارسة ن اطات خسجم  ،مقابلة ا ا لبات األكادميية ملي احلياخية الى حد سوا
(الع ار2003 ،م)د
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ياللعب هو أاداد الاغار حليا ال بار ،اجو يبين الوظائف ارسمية يال عسية يالعقلية يالجامااية ،يهو
حاجات داخلية مل.ة خقود ال عن أو احلىلكة يال ا  ،كما ملنع خعبري ان الذات يالاغلب الى اخلوفد
ومن الفوائد اليت تعود على الطفل من ممارسة اللعب ما يلي:
1د اللعب ال يط ضىلير لا مية اضةت ال عن ،يضىلير لا مية مجارات الكا اف ،يجتميع األشيا ،
يا جا ،يخىلكيبجاد
2د يعسح اللعب اجملال لل عن كي ياعلم ال ثري ،امن خةل لللعب يملدياخع ا كالعة ياعىلف ال عن الى
األش ال ياأللوان ياألحجام ،يملنوا ا ةبس ،يياعلم مجارات الكا اف ،يمجارات الاجميع يالاا يف،
كما حيان الى خربات يااية ل يسا يع احلاول اليجا من ماادر ملخىلىد
3د ياعلم ال عن من خةل اللعب أ امة اة ات اجامااية جيد مع اآلخىلين ،كما ياعلم كيعية الاعامن معجم
ب جاح ،يكذلك ياعلم ملساليب الاعامن مع الىلااق يمع ال بار يمع األديار الا يقومون هباد
4د ياعلم ال عن من خةل اللعب بعت القيم يمعاهيم الاواب ياخل أ ،يياعلم بعت ا عايري اخللقية ،كالعدل
يالادق ياألمانة يضبط ال عس ي من اةزمية يخقبلجاد
5د يعرب ال عن  ،لعبع ان طا اخع الب ا ياخلة ة ،اجو  ،لعبع جيىلب األا ار الا خدير  ،رملسع ،يمن خةل
لعب األديار ،يمن خةل الىلسم ،يسا يع ملن ي مى درخع الى اإلبدا د
6د ي ا ف ال عن ان طىليق اللعب معارف كثري ان نعسع يان ذاخع ،يي ا ف احلديد ا كالعة لقدراخع
ل قارنة بزمةئع ،ييعىلف مليضاً م ةخع يملساليب حلجا (سليمان1994 ،م)د
7د ياىلف ال عن ان طىليق اللعب الاوخىل الذ ياولد نايجة القيود ا كالعة الا خعىلض اليع؛ يلذا جند ملن
األطعال الذين ي ثىل  ،بيو م القيود ياأليامىل يال واهي يلعبون خارج البيت ملكثىل من غريهم ،االلعب من
ملحسن الوسائن لااىليف ال بت ،يليس ال بت اقط ،بن سائىل األمىلاض ال عسية الا أتخى بسبب حبس
ال عن يم عع من اللعب يي ون اةججا مليضاً لللعب ملي ي ون هو ارز األكثىل م جا (مىلسى2004 ،1م)د
االلعب –أذاً -يجيئ ال عن للا يف  ،ا ساقبن من خةل الساجالت ارديد الا يقوم هبا ملث ا لعبع؛
يلذا ل ي ظىل أو اللعب اآلن الى ملساس ملنع مضيعة للو ت ،يل ن الى ملساس انع ضىلير ل مو ال عن ،ياآلل
الذين حيىلمون ملطعاةم من اللعب  ،البيت ملي خارجع أمنا حيىلمون ال عن من حاجاخع األساسية لل مود
وظائف اللعب :ياان اللعب اخاالً مباشىلاً حبيا األطعال حىت ملنع ي ن حماوى حيا م يخعاالجم مع
البيئة ،يهو ملدا أمنا يخ وين ل كاية األطعال يسلوكجم حيث يعمن بدرجة هائلة الى خ ين سلوك ال عن ،
هذذ ا ىلحلة الا وي ية احلامسة من ال مو اإلنسايند
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يلقد اهام السلف الااحل لللعب ا د ال عن "كأسلوب خىلبو ي مي ال كاية جبوانبجا ا كالعة (ارسمية
يال عسية يالعقلية يالجامااية) ،كما جا ا د ملاةم الع ىل اإلسةمي اهامامجم أبمهية الرتييح ياللعب ا ىلي
لل عن يم جم الغزايل الذ حدد يظائف اللعب  ،ثةثة يظائف هي"(الغزايل1402 ،ه ،ص:)62
1د يىليض جسم ال عن ييقويعد
2د يدخن السىلير أو لبعد
3د يىليح الايب من خعب الدريسد
ييؤد اللعب لل عن "العديد من الوظائف يا جام أضااة أو كونع يسيلة للرتييح يالاسلية يمن هذذ الوظائف
يا جام" (كعا ،يال يال يسامل1428 ،هي ،ص:)305
1د اللعب يسيلة ال عن للاعبري ان ذاخعد
2د اللعب يسيلة ل مو شكاية ال عند
3د اللعب يسيلة إل امة العة ات الجاماايةد
4د اللعب يسيلة لا مية الساعداداتد
5د اللعب يسيلة لا مية الذكا الوجدايند
اخلطوة الثانية :اللعب وشخصية الطفل
يعد اللعب مدخةً يظيعياً لعامل ال عولة ييسي اً خىلبوايً مجماً يسجم  ،خ ين شكاية األطعال يب ائجا من
يع اروانب ارسمية يال عسية يالعقلية يالجامااية اجو من انحية يؤد أو خغريات نواية  ،خ وين ال عن ،كما
ملنع م لق لل ا الاعليمي يالرتبو الذ سيسود لدى ال عن  ،ا ىلاحن الةحقةد
يي اسب ال عن من خةل اللعب "معاراع ان العامل اخلارجي يي ا ف بيئاع يياعىلف أو ا اصىلها يمثريا ا
ا ا واة ،يياعلم ملديارذ يملديار اآلخىلين ،يياعلم ثقااة جمامعع يلغاع ي يمع يملخة ع"(اويس2004 ،م ،ص)369د
اللعب وشخصية الطفل:

يعارب اللعب ملدا هامة ين اطاً هادااً يسااد الى منو األطعال ب ن طبيعي ،كما يساهم  ،امليات
الاعلم ياكاساب اخلربات ارديد يممارسة ن اطات خسجم  ،مقابلة ا ا لبات األكادميية ملي احلياخية الى حد سوا
يمي ا الاعىلف الى ملربعة جوانب رئيسية جتعن من اللعب ملدا هامة لل مو ،يهي:
 )1مل ن اللعب ن ا طبيعي ميين أليع األطعال ب ن خلقائي يميارسونع من ملجن مواصلة امليات
ال مو كلما مس.ت ةم الظىليف بذلكد
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 )2ملنع من ملجن خعزيز م انة اللعب كأدا لل مو ،اإن األمىل يا لب خواري العىلص مارساع ،ب ىل
ملن خا اسب ن اطات اللعب مع مىلاحن ال مو ا كالعةد
 )3ملن اللعب يؤدى أو مسااد ال عن الى ال مو مىت يجد خ جيعاً يم اركة من ال بار  ،البيئة
احملي ةد
 )4ملن اللعب  ،جممواات يسااد ال عن الى خ مية مجاراخع الجامااية ،ييعمن الى اساثار
العمليات ا اسبة واصلة ال مو يالا ور خاصة  ،جمالت الخاال يالاقليد ياحملاكا (القذا،،
1995م)د
ييعارب اللعب مبكالف صور ن اطع سائداً  ،حيا ال عن ،يخاصة مىلحلة ما بن ا درسة ،يان طىليق
اللعب مي ن ملن ياقدم منو ال عن  ،جوانبع ارسمية يال عسية يالعقلية يالجامااية ،ييعاب اللعب يسيلة لساغةل
ما لدى ال عن من طا ة زائد يخوجيع هذذ ال ا ة يججات ب ا  ،ييعارب اللعب ملداذ يعمد أليجا ال عن للاعىلف الى
العامل الذ يعيش ايع ،ييعارب اللعب ملحد العوامن اةامة الا يعرب هبا ال عن ان نعسع (الع ار2003 ،م)د
إن اللعب ابلنسبة للطفل عملية منو يف جوانب شخصيته املتعددة (مىلسى2004 ،2م):
1د  ،ال احية ارسمية :حيث ي مى اللعب اضةت ال عن ييدرب كن ملاضا جسمع ب ن اعال ،كما
حيقق لدى ال عن ما يعىلف مبعجوم الذات ارسمية مبعىن خ وين اجتاهات معي ة حنو كيانع ارسمي يكيعية
اساكدامع إلم انياخع ارسميةد
2د ي ،ال احية ال عسية :حيث يسااد اللعب ال عن الى الاعبري ان انععالخع ،يالى الاكعف من ا كايف
يالاوخىلات الا ختلقجا الضغو ا عىليضة اليع من بيئاع ياألساليب غري الىلشيد  ،خىلبياع ،كما ملنع يواىل لل عن
الىلاحة ال عسية يمي ع ا ع ا لن يحيد من الىليح العديانية ا دذد
3د ي ،ال احية العقلية :حيث يسااد اللعب ال عن الى أدراك العامل الذ يعيش ايع يالى ملن يا .م ايع
ييام ن م عد ي د ربط ا ىلبون ا سلمون بي اللعب يالذكا يملدركوا يمة اللعب  ،خ يط األدا العقلي،
كما ملدركوا يجود اة ة أجيابية بي ارخعا الذكا يال مو ارسمي األاضند
4د ي ،ال احية الجامااية :حيث يسااد اللعب ال عن الى خقبن معايري ارمااة ي وااد اللعبةد كما ي مي
لديع احلاسة األخة ية حيث ياعلم السلوك الجامااية ا قبول من خةل اخاالخع يرياب ع لألطعال
اآلخىليند
ألعاب الطفل :مل عت كن ملرا ا اكااي الى ملمهية اللعبة  ،خ وين ال كاية السوية لل عن ،يملاضن

األلعاب هي ما يسا يع ال عن ملن يا عجا ب عسع ملي ملن ي ا ف طىليقة خاصة بع لساعماةا ياساكدامجا ،مثن
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األلعاب الا الى ش ن ا عبات يالقوالب اخل بية ملي البةسايك ألهنا من ملكثىل األلعاب أاثر خليال ال عن ،اجي
 ،جمملجا سجلة العجم يخداوذ دائماً لةناباذ يالرتكيز ،أضااة أو ملهنا خعاح ملمامع اا اً يةً ياعلم ال عن م ع ال ثري،
كما ملهنا خ غن ملكرب مساحة من ي اع ألهنا جتعن ملحةمع ابلة للا عيذ ،حيث خ جعع الى ملن جيلس سااات
ليامم أحدى ملا ارذ مما جيعلع ي عىل للثقة ب عسع ،يا دما يجدم ما ب اذ اذلك لكا اف خ أ ما يىلغب ،
أصةحع ملي يىلغب  ،ب ا شي جديد هبدف جديد ،يه اك اامل السيارات يالق ارات يهي خثري اهامام كن األطعال
من كن األامار يجتذهبم أو اامل ال ار يالسعىل يالىلحةت ،يل ي ي ضج خع ري ال عن يحيان الى اخلرب يخابح
اللعبة معيد يمعلمة لع ،لبد ملن خرتك لع ياد األمىل ب عسع لي ون هو الب ن الذ يقود لعباع يي ون دير األم ملي
األب كدير كومبارس اقط سااداخع أن ملراد ذلك(جملة ا ىلمل اليوم2005 ،م)د
 اللعبة املناسبة للعمر املناسب:1د م ذ الولد يحىت امىل الس ة :جيب ملن حياكى اللعبة حواس ال عن ،كالسمع يالباىل ياحلس مثن:
ال ك يكة ،دمي بةسايك ،األلعاب القماشية القابلة للغسين ،مللعاب ما.ىلكة ،يل ن ل خان ةا يد
ال عن ،األلعاب الا خادر صواتً ا د ااىلهاد
2د من امىل س ة أو امىل س اي :ه ا جيب ملن خلىب األلعاب طبيعة ال عن احملبة لةكا اف :مثن ال اب
البةساي ية ذات الاور ال بري  ،سيارات األطعال ،ا عبات ،األلعاب ذات اخليط ا اطي ،ب ىل ملن
ي ون هذا اخليط ارياً در اإلم ان ،خليعون األطعال ،ياأللعاب ا وسيقيةد
3د من  2أو  5س وات :جيب ملن خبدمل اللعب ه ا مب.اكا سلوك ال بار نوااً ما :ال اب ذات القاص
القاري  ،خىلكيب ا عبات ،مل ةم خلوين غري سامة ،ملديات م زلية ،العاب احلديقة مثن ص ديق الىلمن،
يالزحليقة يالدراجة ثةثية العجةت ملي السيار د
4د من  5أو  9س وات :جيب ملن خ ون األلعاب ه ا مسااد الى خ مية ذكا يأبدا ال عن مثن :ملديات
ال بيب يا مىلضة ،الدراجة ث ائية العجةت ،الق ار ال جىللئي ،نط احلبن ،كىل القدم ،خىلكيب األلعاب
(ارىلااة)د
5د من  10أو  14س ة :خ ون األلعاب العلمية يا اسبة وهبة ال عن م اسبة ةذذ العئة من األطعال مثن:
مللعاب ال مبيوخىل ،ممارسة الىلايضة ،يهواية ع بعت األمور ا عضلة مثن ع ال قود ملي ال وابعد
6د ل خرتك ال عن يلعب ىلب الدرج ،ي ىلب ال ىليق ،ي ىلب بىلك ا ا  ،ملي ملحواض السباحة (طلبة2005 ،م)د
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 -شروط اختيار ألعاب األطفال:

 )1ملن خ ون ملجزا اللعبة ابلة للرتكيب يملن ي ون حجم األجزا كبرياً؛ حىت ل يسا يع ال عن اباةاجا ملي
يضعجا  ،ملنعع ملي ملذنيع؛ يان ي ون س .جا ملي زياايها غري جارحة ،يملن خ ون اللعبة ابلة للغسيند
 )2اللعبة اريد خقاس بقيمة األهداف الا ققجاَّ ،
يخذكىل ملن ال عن سىليع ا لن ،يل يلعب لللعبة الواحد
ملكثىل من سااة؛ لذا ي بغي ملن خنعي بعت األلعاب لو ت معي ،مث نع يع أايها بعد ارت  ،اا ون لل سبة لع
كاللعبة ارديد د
 )3ي بغي ملن خ ون اللعبة م اسبة لعمىل ال عن ،يأل اإن ا س ىلاذ يضىلها ملرضاً يحي مجا؛ ألنع ي عىل لإلحبا
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

لعدم اجمع ةا ،ملي ادم درخع الى اساعماةاد
اخرت اللعبة جيد الا ع؛ ألن األلعاب الىلخياة م بعة للىلصاصد
اخرت اللعبة الا خديم ألطول ارت مم ة ،ملما األلعاب الا خالف سىليعاً اإن شىلاؤها يعد خبزيىلاًد
اخرت اللعبة الا خساثري ن اطاً جسدايً معيداً لل عند
اخرت اللعبة الا خ جعع الى خقليد سلوك ال بار يطىلق خع ريهمد
اخرت اللعبة الا خ بع حاجاع لةسا اف يالا .م  ،األشيا يخايح لع العك يالرتكيبد
ي بغي ادم شىلا اللِّّعب الا خادر ملصوااتً حاد مىلخععة ،اقد خ ن خ ىلاً الى مسع ال عند
نو مللعاب ال عن؛ ااجعن ما ي مى ال عور الجامااي كا ةبس ،يم جا ما ي مى العضةت مثن مللعاب
الضغط يالرتكيب يم جا ما ي مى الذكا مثن ب ا ات ا ابقة ،يم جا ما ي مى العضةت ال بري ياخليال
مثن ا عبات يمللعاب ال د يالاسلق ،ملما اجي ة الالاال اجي مجمة جداً لماااص ما ي عىل بع ال عن
من ضغط يخوخىل -يخ يلع ةا ي مى خيالع -يالعىلشا ياأللوان السائلة من ملحب األشيا أو األطعال ،يهي
مجار خعد ال عن لاعلم ال اابة ،يه اك األلعاب اإلدراكية يهي األلعاب الا خقوم الى العك يالرتكيب
يالضم يالاجميع ا اسلسن ،يهذذ خ مى لدى ال عن درات يمجارات ملساسية(ال اش2006 ،م)د
وهناك اعتبار هام عند اختيار ألعاب األطفال وهو احلرص على أن تساعد اللعبة على خلق عادات

جيدة عند الطفل وهي على سبيل املثال:
• عادة االحرتام ملشاعر الغري :من الضىلير ملن ختلط اللعبة  ،ال عن ااد هامة يهي احرتام الغري
يشعور الغري يذلك لخايار اللعبة الا جتعلع حيااظ حقوق غريذ مثن اللعب الا ل دث ضوضا
شديد ياللعبة الا خىلسخ ا دذ حب الوطن يالساقامة ،كما جيب ادم خقدمي لعب خع ى خلواثً ،
ارو احمليط لل عن حىت ياعود الى احملااظة الى البيئة من حولعد
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• املرونة :مل ملن خسااد اللعبة ال عن الى الا يف مع ارو احمليط حولع يختلق لديع حب السا ة د
• اإلميان ابهلل :من ملهم القيم الا غىلزها  ،ال عن ان طىليق اللعب يهي اإلميان لهلل مما يع يع األمن
 ،احليا يالااماد الى اخلالق يخيلق لديع الواز الديين الذ حيميع من ا رتاف اآلاثم– كأن حنضىل
لل عن شعاراً دي ياً كسجاد صة مثةً – اجعن ال عن يقدس هذذ األشيا من خةل اللعبة متثن
صديق لل عن يللاايل ايجعن شعار الدين ضمن ملصد ا ال عن جيعلع ي أ الى اقيد اثباة
(ال واد ،يا ىلسى يس ىلان1999 ،م)د
اللعب ومنهاج رايض األطفال:

ياأثىل اللعب لل مو أتثرياً ياض.اً أذ خ ع س ص.ة ال عن ي دراخع ارسمية يالعضلية يمنوذ النععايل
يالجامااي الى لعبع ،مل ملن اللعب كما ال مو ياأثىل لل ضج يالاعلم ،يخ ع س م ةت ال مو الى اللعب ييظجىل
هذا بوضوح  ،نو اللعب يمدخع يملدياخع يملساليب اساكدامجا ياللعب يسري  ،مىلاحن كما ال مو يكن مىلحلة خااف
بسمات يمظاهىل معي ة (الع اين2007 ،م)د
ملن ال عن ل يلعب من ملجن ملن ياعلم ،يأمنا ياعلم من خةل اللعبد االلعب ن ا سلوكي هام يؤد ديراً
رئيسياً  ،خ وين شكاياع يأتكيد خىلاث ارمااة يي ن لل سبة لألطعال لوانً من مللوان ن اطجم اليوميد
االلعب هو ا عجوم ال ظىل الذ يااف لل مولية يالذ ميثن مظجىل من مظاهىل السلوك اإلنساين
يالجامااي الذ مييز اجملامع ان سواذ من اجملامعات ي دد ا عايري ا ساقا من ثقااة اجملامع مبا ايجا من يم
ياادات ،يخقاليد ،يملاىلاف دي ية ،يخلقيةد
يجد اللعب كوسيط خىلبو خعبري  ،ا جاج الرتبو من خةل اساكدامع  ،خىلبية ملطعال ما بن ا درسة
يهذا ما خىل ة املياً ا ىلبون اىليبن يم اسور يديكىلييل يغريهم يما زالت مؤسسات خىلبية ال عن  ،مىلحلة ما بن
ا درسة خ بق كثري من مبادئ اللعبد
ملن ه اك اة ة يثيقة بي اللعب يم جاج رايض األطعال االلعب يسااد  ،الا ئة الجامااية حبيث ياعلم
ال عن السلوك كعضو  ،ااة من حيث خعلم القيام للدير الجامااي ا اسب يخعلم مجارات العمن ارمااي
كالخاال يالاعبري يالىلمل اج اك ملثىل أجيايب  ،قيق ا زيد من الاعاهم يالحرتام يخعلم خبادل األديار من بي ال بار
يالاغار (احلوامد يالعديان2012 ،م ،ص)257د
ملن يجود اللعب  ،م اهج رايض األطعال يسااد الى ال ف ان احلالة الا.ية لل عن ،يذلك أبن
ال عن الذ ياماع با.ة جيد يام ن من ممارسة ن اطات اللعب ا كالعة يخعلم ا جارات ا ااحبة يأخقاهنا
لإلضااة للقدر الى ا ااسةد
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كما يسااد  ،ال ف ان احلالة ال عسية لل عن اجو ي ف ان الض ىلالت ال عسية الا يعانيجا ال عن
يم ااىل اإلحبا يالقلق ياحلىلمان ااإلحساس للعزلة يقلن من ممارسة ال عن لأللعاب ارمااية ي د يقضي معظم
ي اع أبحةم اليقظة يال عن الذ يعاين من اإلحبا ياجع للعديانية ،كما ي ف اللعب مليضاً ان القدر العقلية
يالذكا اال عن الذ ياماع بذكا اايل ياوجع لأللعاب الا خ مي القدر الى الاع ري يالاكين (ابدالل يف ياخلوالد
يملبوطالب1995 ،م)د
ملن اللعب ي ن ا اىل ملساسي من ا اصىل اهامامات ال عن حيث يساادذ الى الكا اف يالسا ة
ان العامل ياحمليط الذ يدير حولع ،يخ مية شكاياع الا خةزمع ،يخع س ما  ،نعسع من م ااىل يملحاسيس ،يعرب
ايجا ان م البع يرغباخع يغري ذلك من العوائد الا خ ع س الى ال عن يالا خظجىل من خةل ممارساع لل.يا د
اخلطوة الثالثة :اللعب يف ضوء نظرايت علم النفس
متهيد:
ال ظىلية ملي ال موذج ال ظىل هو ملدا م ججية خساكدم ل ىلح يخعسري الظواهىل يالعة ات القائمة بي جا ،يمتدان
ال ظىلية ملي ال موذج  ،-سبين ال ىلح يالاعسري -مبا ل.ات معي ة ،يلألساس الذ مي ن خا يف الظواهىل الى
ملساسع ،يل بدمل الاعسري الذ يوضح طبيعة العة ة بي الظواهىل ملي ا اغرياتد
ملن ال ظىلية ملي ال موذج ال ظىل هو "الوسيلة الا مت ا من اخضا ظواهىل اا ا للدراسة العلمية ان طىليق
خىل ة هذذ الظواهىل أو ماغريات حمدد مي ن الا.قق م جا يدراسة العة ات بي جا"(كعا ،يآخىلين1428 ،ه ،ص
)79د
يليس ه اك نظىلايت للعب يأمنا ه اك نظىلايت خ ايلت معجوم اللعبد حبيث ي ون اللعب ه ا هو ال اهد
الى كن ما نقول ،بن يجمال لا بيق كن ما دماع ال ظىلايت يا دارس ا كالعة ،يلقد خعددت ال ظىلايت الا سعت
أو خعسري اللعب ،يملنوا ال ا ا ىلخب ة بع ا د األطعال ،ينظىلاً لألمهية العظيمة الا ياماع هبا اللعب ا د األطعال
 ،مىلاحلع ا كالعة ،اقد يضع الباحثون اد نظىلايت اسىلت اللعب ا د األطعال ،كما ام الما ال عس بدراسة
اللعب يحمايلة أجياد خعسري لع ،اأيجديا اد نظىلايت كان ملبىلزها ما يلي:

[ ]1نظرية التحليل النفسي:
يىلى صاحب نظىلية الا.لين ال عسي "سيجموند اىلييد  "Sigmund Freudملن "إبم ان األطعال الاكلص
من ا ااىل ا ىلخب ة لألحداث ياخلربات ا ؤ ة ان طىليق اللعب ،اعي اللعب يسا يع ملن يبدل الدير بدير آخىل
مثة يعيد من سلوكع أذا كان خاطئاً ملي سيئاً مثن ملن ياعىلض ال عن للضىلب من ملحد الوالدين ايقوم ال عن باعىليغ

- 281 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

ما بداخلع الى دمياع ايقوم بضىلهبا ،ملي داخن ا درسة يقوم بضىلب زميلع  ،اللعب ،يهبذذ العملية اإلسقاطية ياعامن
مع م ااىلذ ييسي ىل اليجا"(العماي 2009 ،م ،ص)17د
يبذلك ي ون للعب يظيعة نعسيع  ،حيا ال عن  ،ختعيف ما يعانيع من صىلااات ي لق نعسي ان طىليق
اللعب يحيايل الاغلب الى خماياع يالاكعيف م جاد
كما يعسىل "اىلييد  "Freudاللعب ياقاً بدمل اللذ ياألمل ايذهب أو ملن ال عن ميين  ،لعبع أو خدخن
اآلخىلين إلاساد ماعة سىليرذدد ييىلى ملدلىل ( ، )Adlerلعب األطعال مىلآ حلاجات ال عولة الا مي ن أشبااجا
ان طىليق ال ا ارسميد يالى هذا :اإن لعب األطعال ايع أشبا حلاجا م يخعويت ا يع لون  ،قيقع ،
الوا ع (الع ار2003 ،م)د
يا دما مد ملخبا "اىلييد" الا.لين ال عسي أو آااق ملرحب "ظجىل دير اللعب ب ن ياضح ياهامت بع
ال ظىلايت الا.ليلية بدرجة ملكرب اقد ركزت كن من" :آان اىلييد" ي "ميةين كةين" ججودمها الى الا.لين ال عسي
لألطعال ،يطورت "كةين" ملساليب اساكدمت ايجا اللعب كع ية اةجية"(كعا ،يآخىلين1428 ،هي ،ص)313د
االلعب ا د "اىلييد  "Freudي لق من يججة نظىل الم ال عس الا.ليلي ،ييؤد يظيعة خ عيسية حيث
يعد اللعب م عذاً للا عيس ان ملحاسيس يم ااىل يملا ار م بوخة ،االلعب يساهم  ،ختعيف الاوخىل ال اخج ان العجز
 ،قيق األماين يالىلغباتد
[ ]2النظرية التحليلية أو التلخيصية:
دم هذذ ال ظىلية اامل ال عس الرتبو "ساانلي هول  " Stanly Hallيهو يىلى ملن اللعب هو خلكيص
لضىليب ال اطات ا كالعة الا مىل هبا ار س الب ىلى ارب القىلين ياألجيال ا اعا بة ،يليس أاداداً للادريب الى
ن ا اعلي يمواججة صعاب احليا  ،يملن كن طعن يلكص اتريخ ار س الب ىل  ،لعبعدد اال عن يهو يعوم ملي
يبىن ال جوف ملي ياسلق ال جار ،ملي يقوم بعمليات القبت يالايد اإمنا يلكص  ،لعبع ملديار ا دنية الا مىلت
اليعدد يلذا :اإن ا جارات الا خعلمجا جين من األجيال سوف يقدمجا للجين الاايل الذ مي ن ملن يضيف أليجا
(الع ار2003 ،م)د
أذن ااإل نسان يلكص  ،لعبع ملديار ا دنية الا مىلت اليع ،كما يلكص ا مثن الى ا سىلح اتريخ ملمة من
األمم  ،سااات ليلةد
يمتاد هذذ ال ظىلية أو "ال ظىلايت اخلاصة با ور اإلنسان يملمهجا نظىلية داريين حيث أتثىل هبا "ساانلي هول"
يملضاف أليجا من خربخع مع األطعال ليقوم باعسري اللعب ب ظىلية اىلات ايما بعد لل ظىلية الالكياية ،يخىلى هذذ
ال ظىلية ملن ال عن ا دما يلعب ،يلكص اتريخ الب ىلية من احليا البدائية حىت ااىلذ احلايل ،اال عن ميثن اإلنسانية
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 ،اترخيجا هذا ،يحياعظ برتاث األحقاب الا مىل هبا ملسةاع ،كما خىلى هذذ ال ظىلية ملنع من الضىلير منو الم ال عس
السليم ايربز ا ىلاحن الا ميىل هبا اإلنسان هبذذ األديار ا كالعة ،يخيىلج هبا حىت ي امن منوذ"(العماي 2009 ،م،
ص)17د
[ ]3النظرية العقلية املعرفية:
يىلى اامل ال عس السويسىل بياجيع ( )Piagetملن منو لعب ال عن يىلخبط ارخباطاً يثيقاً ب ظىلياع  ،منو الذكا
َّألن مىلاحن خ ورذ ،الذكا احلسي احلىلكي ،الذكا الىلمز  ،الذكا العملي ،يالذكا الاأمليد
ييقول "بياجيع" ملن هذذ األش ال ا اباي ة من الذكا خ رتك  ،ال مط العام لعمليا الامثن يا وا مةد
يالامثن يا وا مة مها واتن ماعا باان خسود أحدامها األخىلى ارت من ارتات منو الذكا  ،اا ن سلوك ال عن
خبعاً ساوى ال ضج الذ يصن أليع ال عن (حممد1427 ،ه ،ص )282د
يميىل العىلد  ،مىلحلة منوذ بعد مىلاحن هي (آن بىلير1426 ،ه):
1د ا ىلحلة األيو ا ىلحلة احلسية احلىلكية (يهي مىلحلة متاد من ا يةد حىت سن الثانية من امىل ال عن)د
2د ا ىلحلة الثانية مىلحلة ما بن العمليات ا ادية (يهي مىلحلة متاد من سن الثانية حىت سن السابعة)د
3د ا ىلحلة الثالثة مىلحلة العمليات ا لموسة (يهي مىلحلة متاد من سن السابعة حىت سن الثانية ا ىل)د
ي د سم (بياجيع) اللعب خبعاً ىلاحن ال مو ا عىل ،أو ثةث مىلاحن ملساسية هي:
1د مىلحلة اللعب الادرييب -يخقابن ا ىلحلة احلسية احلىلكيةد
2د مىلحلة اللعب الىلمز  -يخقابن مىلحلة ما بن العملياتد
3د مىلحلة اللعب ياقاً لقوااد يخقابن مىلحلة العمليات العيانية ملي احملسوسةد
يبذلك يا لم "بياجيع" ان اللعب الىلمز ياللعب اإليجامي الذ "يسمح باكين الااورات يالىلموز
يممارساجا ،ييسااد هذا اللعب ال عن الى الاعبري ان م ااىلذ الا خااحب خرباخع ،يحيدث لعب الاقليد (احملاكا )
كإاداد للعب األديار يأااد متثين األحداث ا ألواة الا خعرب ان ججد ال عن  ،خذكري ا اضي"(كعا ،يآخىلين،
1428هي ،ص)313د
يان خعسريات "بياجيع" اخلاصة لللعب نذكىل م جا ما يلي (حجاز 2005 ،م):
 اللعب ما لب ملساسي يضىلير حلديث ال مو جبميع جوانبع ارسمية ،يال عسية ،يالعقلية ،يالجاماايةد يعد اللعب ن اطاً سائداً  ،حيا كن طعن يأنع مليضاً بديةً طعولياً للاع ري ال اضج (شاش2001 ،م)د ي ن اللعب ين اطاخع مؤشىلاً يدل الى منو ال عن ينضجعد أن الا ور ا عىل ،يالعقلي يالاع ري لدى األطعال هو نايجة طبيعية للاعاان بي ال عن يبيئاعد- 283 -
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يااارب "بياجيع" اللعب مقياساً لل مو العقلي ا عىل- ،ياىلاع بوصعع سلوكاً اسايعابياً خالااً -مبعىن :ملنع
خ بيق للاك ي ات القدمية الى ا وضواات ارديد  ،ييىلى (بياجيع) ملن ل ن من اللعب يالاقليد ملمهية  ،املية
ال مو ،يملن اللعب ل يع س اقط طىليقة خع ري ال عن  ،ا ىلحلة الا ميىل هبا بن ييسجم مليضاً  ،خ مية دراخع ا عىلايةد
يخع ي نظىلية "بياجيع" للعب يظيعة بيولوجية ياض.ة ،لاابارذ خ ىلاراً يجتىلبة ن ة ام اقلياً ا وا ف
ياخلربات ارديد د
[ ]4النظرية البنائية أو النمائية لفيجوتسكي:
يعارب العامل الىليسي "ليف سيميو نيعياش ايجوخس ي" " Vygotsky Lev Semenovichملبو ا درسة
السواياية  ،الم ال عس يملحد الىلياد ا ربزين  ،خ ور الع ىل السي ولوجي الى الىلغم من ملن األجن مل ميجلع حىت
خو ، ،ريعان ال باب ان امىل ي اهز مثانية يثةثي ااماً ،ي دم "ايجوخس ي"  ،اام 1920م نظىلياع ا عىلياة
لل ظىلية الثقااية الاارخيية ل مو العمليات ال عسية"(ب ىلس1427 ،ه ،ص ص )95 ،94د
ييصف "ايجوخس ي" اللعب لاابارذ خلق ال عن و ف ماكين -يي أ من الضغو الجامااية كما يىلى
ملن اللعب و خداع ب مو ال عن  ،يع اروانب ،يملن الاكين ميثن جوهىل ملنوا اللعب مبا ايجا األلعاب ذات القوااد
الذ ميثن ختين ضمين ملث ا ممارساعدد يهو يىلى ملن اللعب يع ى ال عن اىلصة للاع ري اجملىلد (شاش2001 ،م)د
كما لحظ ملن األطعال الاغار يدجمون معاين األشيا لألشيا نعسجا لذا ل يسا يعون الاع ري ب ن
جمىلدد يساكدم األطعال  ،اللعب الىلمز األشيا لامثين األا ار ،يا وا ف يملشيا ملخىلىد األشيا الا خساكدم
لامثين ملشيا ملخىلى خسمى "حماير" ييساكدم األطعال هذذ "احملاير" إلرسا متثيلجم العقلي عاين ال لمات ،يي ري
"ايجوخس ي" اساكدام األشيا  ،اللعب كدام ل مو ا عىن  ،العقن أو مىلحلة  ،غاية األمهية ل مو الع ىلد
ييىلى " ايجوخس ي " ملن اللعب يسااد الى "خ ور ال عن مل  ،اللعب يااىلف اوق مساوى امىلذ ياوق
مساوى سلوكعد اعي اللعب ياكين ال عن ملنع كما لو كان رملساً ملطول من نعسعد كما  ،بؤر ادسة م رب د االلعب
ه ا يعارب مادر كبري ل مو يخ ور ال عن" (آن بىلير1426 ،ه ،ص )164د
[ ]5النظرية السلوكية:
انبثقت ال ظىلية السلوكية  ،خعسري اللعب من ملامال س ىل ( )Skinerيثورنديك
( )Thorndikeيهن ( )Hullيب ديرا ( )Banduraيديلرد يميللىل ()Dollard & Millerدد ي د
خىلكزت اهاماما م الى الدير الذ خلعبع البيئة  ،خ ين لعب ال عن اازدهار اللعب حيااج لساثار البيئة احملي ة
لل عن ياخاالع لأل ىلان ياسا.سان اآلل مارساع ،لإلضااة أو خوااىل ا ان يالو ت ا اسبي مارسة ال عن
ألنوا اللعبدد يخيضع اللعب ل عس القوااد األساسية للاعلم يم جا:
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[أ] الــدافــعيــة:

أذ يعارب السلوكيون ملن الواا للحاياجات ارسمية هو الدااع القوى ياألساسي يرا اللعب ،يملن ال ا
احليو  ،اللعب هو اساجابة ةذا الدااعد
[ب] التـدعي ــم:
اسلوك األطعال  ،اللعب ميين أو الا ىلار بعضن الادايم الذ يالقاذ -اإذا كوائ السلوك اسوف ميين
ال عن أو خ ىلارذد يأذا مت جتاهلع ملي اقابع امن ا ىلجح ملن يقن خ ىلاراذد
[جـ] احمل ــاك ــاة:

ملشار ديلرد يميللىل ( ،)Dollard & Millerيلنديرا ( )Banduraأو ملمهية احملاكا  ،اكاساب
السلوكيات ا كالعةدد ييسامىل ال عن  ،احملاكا أو احلد الذ يقف ا دما ياعلمع ملي يابح ادراً الى خىل ة
ال موذج الذ يقلدذدد يمن احملامن ملن يؤدى لعب احملاكا أو أااد السلوك الجامااي الةحق يي ون ملكثىل نععاً
ب ن مباشىل حيث يساكدمع ال عن  ،ختزين الن بااات يمتثلجا ملي ختعيف حد القلق ،ملي ي ون ملكثىل نععاً
رماااع  ،خ قية ملح امجا ياقائدها (شاش2001 ،م)د
[ ]6نظرية اإلعداد للعمل أو للحياة:

خىلجع هذذ ال ظىلية أو "كارل جىليس  "Karl Grossيخسمى ملحياانً لل ظىلية الغىليزية -ي د اسىلت هذذ
ال ظىلية اللعب الى ملنع مللوان من ال ا الغىليز الذ يلجأ أليع اإلنسان م ذ صغىلذ ليادرب الى مجارات احليا
األساسية يياق جادد اما يقوم بع ال عن من حىلكة دائمة لليدين يالىلجلي ياألصابع يارسم يغريها دف أو السي ىل
الى ملاضا ارسم يخوظيعجا  ،ا ساقبن ،يملن مللعاب الاغار ما هي أل خقليد ألديار ال بار يأاداد ةا ،االلعب
لألسل.ة لدى األيلد هو اساعداد غىليز لدير ا قاخن ،يمللعاب اخلياطة يال بخ يالع اية للدمي للب ات هو اساعداد
غىليز ألديار خدبري ا زل يخىلبية األطعال ياألمومة ،يلعب األيلد يالب ات  ،ب ا البيوت يلعب ملديار الزيج يالزيجة
هو اساعداد غىليز لل.يا الزيجية يمسئوليا ا (الع ار2003 ،م)د
لقد اهامت نظىلية اإلاداد لل.يا بلعب اإلنسان ،كما اهامت أبنوا اديد من اللعب مثن لعب القاال،
ياحلىلكة ،يالاعىلف ،يالاذكىل ،يمما جيدر ذكىلذ ملن ا ل نسا يع ملن نابىن رملايً ياحداً ملي نظىلية ياحد شاملة جامعة ،
خعسري ظاهىل اللعب ،بن مي ن خعسريذ للاوليف بي هذذ ال ظىلايت يلألخذ هبا جمامعةد
اخلطوة الرابعة :التطبيقات الرتبوية للعب يف رايض األطفال
خؤكد ال ظىلايت ياألحباث الرتبوية يال عسية ملن األطعال ي بغي ةم ملن ياعلموا  ،سياق ن ا ما ،ااألطعال
ياعلمون يهم يلعبون يخلك طىليقة يظيعية مةئمة لاعلم األطعال  ،الىليضة يه ا ي ون خ ظيم خربات الاعليم يالاعلم
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يامليا ا ياقاً ا يعىلف لللعب الاعليمي حيث جيىل خ ظيم ن ا اللعب ا د ال عن الى حنو ل يعقد معع اعوياع
يحيثع الى الاعاان ال ط مع ا ثريات احلسية الا جتذب اناباهع يخليب حاجاخع يخ مي ن اطع العقليد
يياكلص ال عن ان طىليق اللعب من الاوخىل النععايل يالقلق الذ ي أ من الضغو ال عسية يالقيود ا كالعة
الا خعىلض اليع ،كما يعد اللعب مليضاً من ملحسن الوسائن للاكلص من ال بت ،اال عن الذ يعا بع ال بار،
ييعجز ان الىلد اليجم ي بت ذلك ،يي عىل نايجة ذلك للاوخىل يالض ىلالت ،ايلجأ أو اللعب للاكلص من الاوخىل
يأااد حالة الاوازن الا اخالت ،كما يلعب ال عن دير ال بار  ،بعت ملنوا اللعب اإليجامي ،ايضىلب من هم
ملصغىل م ع ،ملي يضىلب الدمي الا يلعب هبا ،ييوجع أليجا نعس العبارات الا يججت أليع من بن ال بار ،االلعب
ملدا خعويت للقيام مبا مل يسا يع ال عن القيام بع  ،الوا ع يأشبا ما مل يسا ع أشبااع  ،احليا اليومية(الزغىب،
1997م)د
التطبيقات الرتبوية للعب يف رايض األطفال يف ضوء نظرايت علم النفس:
أوالً :اللعب من ملحسن األديات الا يعرب األطعال اما ي عىلين بع جتاذ األشيا  ،أذ يعوق اللغة يال ةم
ي د ملظجىلت ناائج الب.وث الرتبوية يال عسية ملن األطعال كثرياً ما خيربين ا مبا يع ىلين بع يما ي عىلين بع من خةل
لعبجم الامثيلي احلىل ،ياساعماةم للدمي يا عبات ياأللوان يالالاال يغريها من ملديات اللعبد
كما يعد اللعب ملدا اعالة  ،خ كيص م ةت ال عن النععالية يصىلاااخع ،االلعب يعد مىلآ خع س ما
يعانيع ال عن من انععالت يم ةت يآمال يآلم يرغبات ألن ال عن  ،اللعب ي ون الى سجياع ،اا ف
م ةخع يرغباخع يميولع ياجتاهاخع ييبدي سلوكع طبيعياًد
ومن أمهية اللعب يف التشخيص لالضطراابت ويف العالج النفسي ما يلي (آدم2003 ،م):
1د ال عن ا ض ىلب نعسياً يسلك سلوكاً غري سوى  ،اللعبد
2د هو يسيلة لةخاال لل عن ياساثار للاعبري الىلمز ان خرباخعد
3د مي ن اكا اف الىلغبات يا كايف يا اكن ملكثىل  ،اللعب ارماايةد
4د هو يسيلة للا عيس النععايل ان الديااع يالىلغبات ياإلحبا د
5د هو يسيلة إلزاحة ا ااىل من الغضب يالعديان أو بدائن مع الاعبري ا جا رمزايًد
6د ختعيف يطئع ا ااىل من ا كايف يالجتاهات العديانية يأيضاح ملهنا ليست من اخل ور كما حيسبجا ،
خيالع ييمهعد
7د اكا اف درات يمواهب كانت خااية مما يزيد من معىلااع ب عسع يثقاع هباد
8د بدين اما ل يسا يع القيام بع  ،احليا الوا عيةد
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اثنياً :أرشاد األطعال يذلك من خةل اإلرشاد لللعب ،حيث أن ال عن يقوم يهو يلعب بعملية (لعب

ملديار) يعرب ايجا ان م ااىلذ يم ةخع ،ألنع ليس كال بار الذين مي جم امن ذلك لل ةم يالاعبريد ييسا د
اإلرشاد لللعب الى ملسس من ملمهجا ملن اللعب ي اد ي ون مج ة ال عن ،ييعارب ملحد األساليب اةامة الا يعرب هبا
ال عن ان نعسع ،ييعجم ان طىليقجا العامل من حولع ،كما ملن اللعب حاجة نعسية اجامااية لبد ملن خ بع ،ياللعب
خمىلج ياةج وا ف اإلحبا  ،احليا اليوميةد
ومن فوائد اإلرشاد ابللعب (زهران1980 ،م):
1د هو ملنسب ال ىلق إلرشاد ال عند
2د يساعاد م ع خعليمياً يخ كياياً ياةجياً  ،نعس الو تد
3د يايح خربات منو لل سبة لل عن  ،موا ف م اسبة ىلحلة منوذد
4د يسااد ال عن الى الساباار ب ىليقة خ اسب امىلذد
5د يايح اىلصة الاعبري ارمااي  ،ش ن بىلياة ماغىل ا  ،العامل الوا عي اخلارجيد
6د يايح اىلصة الا عيس النععايل مما خيعف ان ال عن الاوخىل النععايلد
7د ميثن اىلصة لشرتاك الوالدين يالاعامن معجما  ،املية اإلرشادد
وميكن للمرشد النفسي أن يتبع يف إرشاد األطفال ابللعب أحد األسلوبني التاليني:
(مل) اللعب احلر أو غري املوجه:
حيث يرتك ا ىلشد لل عن حىلية الاعبري ان نعسع يم ةخع ،يي ون ذلك من خةل أتمي ا ىلشد لل عن
مو ف أرشاد ملي لحملبة يالدف يخالياً من الاجديد ،ي د ي ارك ا ىلشد ال عن  ،اللعب ي د ل ي اركع يذلك
حسب رغبة ال عن ،يهذا األسلوب  ،اإلرشاد يسااد الى اةج الض ىلالت الوجدانية ا د األطعالد
(ب) اللعب املوجه:

ي ،هذا األسلوب من اإلرشاد حيدد ا ىلشد ال عسي مسىلح اللعب يملدياخع مبا يا اسب يامىل ال عن،
يم ةخع يخربخع ،مث يرتك لل عن حىلية اللعب  ،جو آمن يسودذ الع ف يالاقبند ي د ي رتك ا ىلشد ال عسي مع
ال عن  ،اللعب ،ليع س لل عن م ااىلذ ،ييوض.جا يذلك ليام ن من أدراك ذاخع ،ييعىلف أم اانخع (الزغىب،
1994م)د
ملن اإلرشاد لللعب يسااد الى حن ا ةت يالاغلب الى الض ىلاب النععايل ا د األطعال ،يي مي
الجتاهات اإلجيابية ،يكذلك ي مى يسائن الخاال ا كالعةد
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ملن اللعب ملنعاس احليا لل سبة أو ال عن ،بن هو حياخع يسعادخع يماعاع يليس جمىلد ضا ملي ات العىلاغ
بن هو خعلم يخعبري ان الذات اعلي ا ملل نعسد الى ملطعال ا مل ن ملي ات ماعاجم يملحلى مىلاحن امىلهمد
اثلثاً :ي بغي مسااد ملطعال رايض األطعال الى ممارسة مللوان ماعدد من ال ا ياللعب ،اارىل ن ا
ميثن ملاعالً ينقيضجا :جذب داع ،م ي ،جىل اك ،ع ،عن ،ااح ،ربط ،اك ،ألن من شأهنا مسااد ال عن
الى الاآزر يالرتابط احلىلكي ،كما ي بغي أاداد ملركان  ،اان الىليضة ملي احلضانة الى السوا مثن ركن الدمية ،ركن
احلةق ،ركن ا بخ ،يآخىل لةسا بات يزايل ال عن ايجا ن اطع اإليجاميد
رابعاً :ي بغي مسااد ملطعال رايض األطعال الى الساعاد من اضة م يحواسجم ا كالعة ملكرب اائد

مم ة ،حىت مي جم خاور الوا ع الذ يعي ون ايع  ،هذذ السن ا ب ىل الى ملساس ن ا حسي حىلكي ياضمن
خدايل األشيا ا ألواة  ،بيئاجم ا زلية يالىليضيةد
خامساً :ملن املية ال مو املية مسامىل اال مو العقلي  ،مىلحلة ما ياو ف الى ما يعىلاع ا اعلم  ،مىلحلة
سابقة كما يؤثىل  ،ا ىلحلة الةحقة يليست ملطوار ال مو مىلخب ة للسن أل مبعىن كون الاعليم يساغىلق ي ااً ،يةذا
ي بغي الى ا علمة ربط اخلرب ارديد لخلرب القدمية لل عند
سادساً :ال مو العقلي ا عىل ،هو املية (اسادخال صور ذه ية ،أشارات ،رموز ،اةمات) مل "املية خقدم

مادرج للاور العقلية ،يي ف خسلسن ال مو ان نعسع مليل األمىل من خةل األاعال احلىلكية ،مث من خةل خوسط
حمسوس لألا ار ان طىليق الامثين الىلمز  ،يالاقليد الاكيلي ،يالااور الذهين مث ان طىليق اللغة يغريها من الىلموز،
يه ذا يا ور منو ال عن من الثانية أو اخلامسة يالسادسة ب ىليقة مادرجة من ا ىلحلة احلسية احلىلكية أو مىلحلة ما
بن ا عاهيم مث أو مىلحلة احلدس ،األمىل الذ يا لب من معلمة الىليضة ما يلي"(حممد1427 ،ه ،ص :)159
1د ي بغي مسااد ال عن الى ممارسة ملنوا خمالعة من ا اشط احلىلكية احلىل د
2د خواري العىلص لل عن مارسة ملنوا من اللعب الىلمز يالاقليد الاكيلي (كامثين دير األب ،ملي األم ،ملي
ال ىلطي ،ملي األشكاص ا وجودين  ،القاص اخليالية الا خسىلد اليع)د
3د خ ين ملي رسم ما أيلعع ال عن  ،بيئاع يبذلك خا امن ا اشط مع بعضجا لي ون ال عن بعت ا عاهيم
الىلمزية البسي ة ان الوا ع الذ حييط بعد
سابعاً :ملن خرب العىلد ما هي أل خعلم ااد خا ون ان طىليق مثري لساجابة معزز يمدامة أبشيا خاصة
ملي دااع من ديااع ال عند
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اثمناً :لبد من ممارسة ال عن "للعمن يالادريب يبذل ارجد ،يال ا مع احلاول الى ال اائج ا جعة،

يخري نايجة خضمن ااالية األثىل هي نايجة الاعلم من خةل غىلض ملساسي ا د ال عن ي عىل بع يياوق أليع (حاجات
بيولوجية ،اقلية ،نعسية) مثةً "(حممد1427 ،ه ،ص :)166
1د ةذا ي بغي ملن خ ون بىلامج الىليضة م اشط غري مقيد من اخايار ال عن لإلضااة أو م اشط موججة من
ا علمة خ بع حاجاخع ،اهاماماخع  ،هذا السند
2د الهامام إباداد بيئة غ ية مبثريا ا حىت خياار ال عن ما يىلضيع م جا يبذلك خزيد يخا و خرباخع ا عىلاية
يالجامااية يالنععالية ،يبذلك خسااد البيئة الى خ امن اادات ال عن يخ امن شكاياعد
3د الباعاد ان اقاب ال عن ،ألن الثواب يؤد أو ناائج مىلضية خزيد من معدل خقدم ال عن يخعلمع بي ما
العقاب يثري لبع يخوخىلذ ،يمن مث يا.ي ال عن العىلصة إليقااع ملي اةىليب م ع ب ىلق غري م ىلياةد
اتسعاً :خوظيف ملساليب اللعب  ،رايض األطعال لا مية جوانب شكاية ال عن (ارسمية يال عسية يالعقلية
يالجامااية) ،يمن ملهم ملساليب اللعب  ،رايض األطعال ما يلي (جاد2004 ،م):
مل) ألعاب الداخل :يميارسجا األطعال داخن القااات ملي غىلف ال ا يهي أما اىلدية ملي اايةد يمن مللعاب
الداخن مللعاب ا ا ة ،مللعاب األصابع ،مللعاب الخايار ،مللعاب الامثين ،مللعاب الاقليد ملي مللعاب احملاكا ،
مللعاب الامارين الع ىلية ،مللعاب اجامااية ،مللعاب ا جارات ا كالعة ،ياأللعاب احلىلكية ياأللعاب الاعليميةد
 األلعاب التعليمية :يهي ش ن من ملش ال األلعاب ا وججة ا قاود خبعاً خل ط يبىلامج يملدياتيمسالزمات خاصة هبا يقوم ا ىلبون إبادادها يجتىلباجا يخق ياجا مث خوجيع األطعال حنو ممارساجا لا.قيق
ملهداف حمدد يمي ن خقسيم األلعاب الاعليمية أو مللعاب خعامد الى األشيا احلسية ياأللعاب الا
خعامد الى الاع ريد
 -األلعاب احلركية :دف األلعاب احلىلكية أو خعويد ال عن الى خ اسق احلىلكات يملدائجا الى ش ن

خاص خؤدى أو هدف معي خ مو من خةةا اضةت ال عن ال بري يالد يقة يحواسع يخدرب نواحي
ماعدد لدى ال عن كما خقدم لع بعت ا علومات ا االة مبوضو اللعبد

 األلعاب اإلرادية :يهذا ال و من اللعب يجدف أو خدريب و أراد ال عن يالا .م  ،خاىلااخعيانععالخعد
 األلعاب اللفظية :يهي خسااد ال عن الى ال ق الا.يح يخثىلى معىلداخع يخ مى ذي ع العين يخعمنالى خوسيع خيالع يأشبا رغباخع  ،الاعبري اما جيول خباطىلذ باور خلقائية كما خسااد ال عن الى
الامييز بي احلىليف يال لمات يمعىلاة ا ا ابع م جا يا كالعةد
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 ألعاب األصابع :يأللعاب األصابع ملهداف حمدد من يرا اساكدامجا مثن خقدمي ا ىل الا ابقلألطعال ،ملي خعىليعجم أباداد ،ملي اة ات رايضية ،ملي اجامااية ،ملي خسلسن حوادثد

 األلعاب اإلنشائية :يهي خلك األلعاب الا خعامد الى جممواة من األديات يا واد الا يساعملجاال عن لااميم ملي ب ا ملي خ ين شي ما ملي مل ملشيا جديد خغ ى ةذذ األديات يا واد معىن
جديد ،يمن ملهدااجا عيز األطعال حنو الىلغبة  ،الاعليم الذايت من خةل أن ا األطعال يابا ارهم
ملشيا جديد مما يثري ديااعجم الداخلية حنو مزيد من حب السا ة يالبا ار ياإلخقان يالجناز ،
العمند
ب) ألعاب اخلارج :خا ون مللعاب اخلارج ملي الع ا من األلعاب احلىل يملخىلى األلعاب ا وججةد يمللعاب
الع ا ياحلىل هي خلك األلعاب الا ميارسجا األطعال خارج غىلاة ال ا ي ،الع ا دين ديد من ا علمة ملي خوجيع
مباشىل لألطعال حنو ممارساجا يهي أما ملن خ ون اىلدية ملي ااية ،يمن ملمثلة هذذ األلعاب القعز يالاسابق يارىل
يالاسلق يالس.ب يالداع يمتثن األضوا د كذلك خ من اللعب غري ا وجع أبلعاب الع ا مثن األرجوحة يالسيارات
يبيت اللعبد كذلك خ من اللعب للىلمن يا ا د
ملما األلعاب ا وججة اجي خلك األلعاب الا ميارسجا األطعال  ،الع ا ت أشىلاف ا علمة يخوجيججا
يأرشادا ا يخدريبجا ةم يهي باعة اامة مللعاب ااية ،يمن ملهم هذذ األلعاب الامارين ارسمية ا كالعة السويدية
يا ي ي عز احلبن ملي بدينع يالقعز الى رجن ياحد (احلجن) يجىل احلبن يالس.ب يالداع يالديران يغريهاد
عاشراً :ي بغي أاتحة العىلصة لألطعال مارسة ملديار جزئية من موا ف حياخية خؤثىل ايجم ملي من خةل
القاص الا اسامعوا أليجا يبذلك يدرب كن م جم الى ممارسة الدراما الجامااية (حممد1427 ،ه ،ص )285د
أحد عشر  :جيب خزييد األطعال ببعت ا ةبس القدمية الا خايح ةم اىلص الا ىل  ،شكايات ماعدد
يل شك ملن ال عن يعامد الى خربخع ال كاية ،يمعىلااع للوا ع ا دما يلعب ديراً لبعت ال كايات الا يقلد
حىلكا ا يملحاديثجا مساكدماً  ،ذلك مةبس ،يملديات حقيقية ملي خياليةد
اخلطوة اخلامسة :النتائج والتوصيات

متهيد:
خعد مىلحلة ما بن ا درسة من ا ىلاحن اةامة الا ميىل هبا العىلد  ،ملطوار منوذد يالا يعاربها الما ال عس
يالرتبية ال وا األيو لا وين شكاية اإلنسان يخ ين ااداخع ياجتاهاخع ،يخ مية ميولع ،ي دراخع ،ياساعداداخعد
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ييعارب اللعب  ،سن ما بن ا درسة من ملكثىل ملن ة ال عن ممارسة؛ اجو يساغىلق معظم سااات يقظاع،
ي د يعضلع الى ال وم ياألكن ،يه اك جممواة من ال اائج يالاوصيات لا مية يخوظيف اللعب لدى األطعال  ،مىلحلة
ما بن ا درسة  ،رايض األطعال  ،ضو نظىلايت الم ال عس م جا ما يلي:
أوالً :النتائج:
1د يعد اللعب ضىلير بيولوجية مجمة خام بع ال مو يالا ور ،مل ملنع خيدم يع جوانب ال مود اي اسب بع
ال عن مجاراخع احلىلكية يياقوى جسمع ،ييقوم بعمليات معىلاية من اسا ة ياسا اف يابا ار ،ييجيئ
العىلصة لل عن ل ي ياكلص يلو مؤ ااً من الاىلااات الا يعانيجا ،يخيعف من حد الاوخىل ياإلحبا اللذين
ي و هبما ،كما ي اسب ال عن مجارات اجامااية كالاواصن مع اآلخىليند
2د خعد س وات ال عولة ا ب ىل من ملهم ارتات امىل اإلنسان يذلك من حيث الاعلم الذ يام ايجا يما ي اسبع
ال عن من موا ف خعليمية يمدرسيةد
3د يساهم اللعب ب ن كبري  ،خ مية حواس األطعال مثن اللمس يالسا اف ان طىليق خ ىلار األاعال الا
خادر ا جا ناائج ،ياساداا الاور الذه ية الا متثن ملحداث يخربات  ،اساكدام ا جارات اللغويةد
4د يساهم اللعب  ،مىلحلة ال عولة ا ب ىل الى خ ين يخ مية شكاية ال عن من يع اروانب ارسمية،
يال عسية ،يالعقلية ،يالجاماايةد
5د خ اد جتمع نظىلايت الم ال عس من خمالف الجتاهات الى ملمهية مىلحلة ال عولة ا ب ىل  ،حيا اإلنساند
6د ميثن اللعب يسيلة خعليمية مماعة ،يخقىلب ا جارات أو األطعال يخساادهم الى أدراك ا عاين ا كالعة لألشيا
يالا يف مع يا ع احليا د
7د يعد اللعب الوسيلة ا اسبة لالبية حاجات ال عن ياهاماماخع يأكسابع ا اعة يالاعلم  ،آن ياحدد
8د ملن اللعب لع ملمهية كبري  ،حيا األطعال من خةل خ مية الاع ري لديجم يخ ويىل معاراجم يمعاهيمجمد
9د يسااد اللعب الى مسااد ال عن  ،سعيع للاميز ،كذلك يسااد  ،زايد الثقة لل عس يالسي ىل الى
اخلوفد
10د يعلم اللعب األطعال كيف ياب.ون اجاماايي ييغذ اللعب منوهم ا عىل،د
11د يعد اللعب مادر الاعلم الىلئيس لألطعال ،يوسع خربا م يمجارا م ي درا م ،يهو من ملماع اخلربات الا
ميىل هبا ال عن  ،سين حياخع األيود
12د يسااد اللعب ال عن الى ملحداث خعاان بي ال عن يا اصىل البيئة لغىلض الاعلم يخ وين ال كاية يأمنا
السلوك ،اعن طىليق اخاال ال عن لآلخىلين ي مي ا اركة الجامااية يالاعاالية معجم ياإلحساس
- 291 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

مب ااىلهم ،كما يسااد ال عن الى الا بيع أو رمل ال اس  ،خاىلااخع ،اجو يع ىل ايما يقولون ا ع مبدح ملي
ذم ،ييا.ىلى ما يىلضى ال اس ليعملع ييباعد اما يزاججمد
13د يامثن ن ا ال عن  ،مىلحلة ما بن ا درسة  ،اللعب مع الىلااق ملي جبانبجمد
14د ميثن اللعب ل عن الىليضة مادر من ماادر الاعليم يالادريبد
15د يسمح اللعب ال عن لكا اف العامل من حولع ياجم بيئاع يمعىلاع ذاخعد
16د يعارب اللعب طىليقة اةجية يلجأ أليجا ا ىلبون سااد م  ،حن بعت ا ةت يالض ىلالت ال عسية
الا د يعاين م جا بعت األطعالد
17د اللعب هو ذلك ال ا الذ يقوم بع اإلنسان لرييح ان نعسع ،يحيان ان طىليقع الى اإلحساس
ل اعةد
18د اللعب يسيلة اعالة للاواصن لدى األطعال ،يهو صيغة يساكدمجا األطعال إلرسال اواطعجم ،يملا ارهم،
ي يمجم ،يخاورا مد
19د اللعب هو يسيلة األطعال للاعبري ان خربا م ا ؤ ة يالسعيد د
20د يسااد اللعب الى ختعيت ال عور السليب يمنو ال عور اإلجيايب حنو الذات ياآلخىليند
21د األلعاب ماد خعليمية ياعلم م جا ال عن ريح ا اركة يالاعاين ،ييعرب من خةةا ان اىلحة يملسععد
22د اللعب هو سلوك ا ىل ضىلير يأجيايب جيب خعزيزذ يخ ويىلذ يخوجيجع ليا.ول أو موا ف خعليمية د خ ون
بديلع ملحياانً ألساليب خعلم ملخىلى غري جمديعد
23د ملن م ع ال عن من اللعب هو مبثابة ش.ن يكبت يؤداين أو م اكن نعسية يسلوكية لل عن د ياعب
حلجا ايما بعدد
اثنياً :التوصيات:

ه اك جممواة من الاوصيات لا مية يخوظيف اللعب لدى األطعال  ،رايض األطعال ،يمن مث اإن الباحث
يوصى مبا يلي:
1د ضىلير الاأكيد الى ملمهية اللعب  ،الغىلف الاعية اخلاصة لألطعال  ،مىلحلة ما بن ا درسةد
2د جيب أا ا لل عن العىلصة لي ون أجيابياً  ،املية الاعلم حيث يسا يع من خةل اللعب قيق رغباخع
يأشبا حاجاع للعبد
3د جيب ا د خقدمي األلعاب لل عن ملن خا اسب مع مساوى ال مو العقلي يملن خقدم ةم لل ىليقة الا خساثري
اعالياجم الذاخية ين اطجم ا جيمن الى مىلحلة ال مو احلاليةد
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4د جيب ملن خ ون اللعبة آم ع اة خسبب ملذى لل عن ا د اساكدامع ةا ،يل يدخن  ،ص عجا مواد ضار
لا.ة ال عند
5د جيب ملن خثري اللعبة خيال ال عن اة خ ون جاهز ايعضن ملن ي ارك ال عن  ،أاداد اللعبة ملي ص عجا ملي
خىلكيبجا ب عسعد
6د ضىلير أاتحة اىلصة لألطعال مارسة األن ة ارسمية يأاتحة اىلصة للعب اخلارجي  ،كن يوم ،مع ضىلير
خواىل األديات الا خسااد الى الاسلق –يارىل  -يالقعزدداخلد
7د جيب الى الوالدين خىلك اىلصة لل عن لخايار اللعبة الا يىلغب ايجا؛ يما الي ا اقط أل خ بيجع أو ما ي اسبع
حسب امىلذد
8د ضىلير خعليم ال عن ملن ل ن لعبة يمة معي ة ،يالى الوالدين حمايلة أاجامع ملن اللعبة هدية خقدم  ،بعت
األحيان يليس  ،كن م اسبةد
9د جيب خواىل لل عن لعباع ا عضلة الا خا اسب مع شكاياع يحالاع ال عسية ،امثةً أذا كان ال عن ي عىل
للاوخىل يالقلق ،ايم ن خوجيجع حنو لعبة خ بع البالون ما واة من ا ا ؛ حبيث يقوم بضىلهبا اد مىلات
حىت خيف خوخىلذ ،ملما ال عن الذ يعاين من ا لن؛ ااعارب الدنيا ا ا.ىلكة ملاضن لعبة لع كي يساعيد ن اطع
يحيوياعد
املراجع:
أبىلاهيم ،ايوليت اؤاد(2000م)د حماضىلات  ،الا.ة ال عسيةد القاهىل د م ابة األجنلو ا اىليةد
أمسااين ،حممد اماد الدين(2010م)د ال عن من احلمن أو الىلشدد 1د اماند دار الع ىلد
ملبو العزامي ،هبة(2003م)د "الاعلم من خةل اللعب"د جملة ال عس ا مئ ةد القاهىل د ارمعية العا ية اإلسةمية
للا.ة ال عسيةد ()75( )18د
آدم ،حامت حممد (2003م)د الا.ة ال عسية لل عن من ا يةد يحىت  12س ةد 1د القاهىل د دار ا ىلملد
آن بىلير ،جو (1426ه)د مقدمة  ،خىلبية يخعليم ال عولة ا ب ىل من مىلحلة ما بن ا درسة يحىت الاعوف األيود
خىل ة :أبىلاهيم ابدهللا الزريقات يسجى ملمحد ناىلد 1د اماند دار الع ىلد
احلوامد  ،حممد اؤاد يالعديان ،زيد سليمان(2012م)د م اهج رايض األطعالد 1د اماند دار يم ابة احلامد
لل ىل يالاوزيعد
الزغىب ،ملمحد حممود (1994م)د اإلرشاد ال عسي :نظىلايخع – اجتاهاخع – جمالخعد برييتد دار احلىلف العىليبد
الزغىب ،ملمحد حممود (1997م)د "اللعب ا د األطعال يملمهياع الرتبوية يال عسية"د جملة الرتبيةد ىلد ()123( )26د
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السيد ،خالد ابد الىلزاق(2001م)د ااالية اساكدام ملنوا خمالعة من اللعب  ،خعدين اض ىلالت السلوك لدى
طعن الىليضةد جملة ال عولة يالا ميةد القاهىل د اجمللس العىليب لل عولة يالا ميةد ()3( )1د
ال اش ،هداية هللا ملمحد (2006م)د موسواة الرتبية العملية لل عند 1د القاهىل د دار السةم لل بااة يال ىل
يالاوزيع يالرت ةد
ال واد ،،الغمىلى حممد ،يا ىلسي ،يجيع الدسو ي ،يس ىلان ،ماهىل ابد الىلازق (1999م) :اخلدمة الجامااية ،
جمال األسىل يال عولةدكعىل ال يخد م بعة ه امد
العساف ،صاحل محد(1416ه)د ا دخن أو الب.ث  ،العلوم السلوكيةد 1د الىلايضد م ابة العبي اند
الع ار ،حممد حممود(2003م)د "ملطعال ا ياللعب  ،مىلحلة ال عولة ا ب ىل "د جملة ال عولة يالا ميةد القاهىل د اجمللس
العىليب لل عولة يالا ميةد ()12( )3د
العماي  ،جيجان ملمحد(2009م)د "ملثىل اساكدام طىليقة لعب األديار  ،خدريس القىلا الى خ مية الاع ري الاأملي
لدى طلبة الاف الثالث األساسي"د رسالة ماجساري غري م ور د كلية الرتبيةد غز د ارامعة اإلسةميةد
الع اين ،ح ان ابداحلميد(2007م)د اللعب ا د األطعال األسس ال ظىلية يالا بيقيةد 2د اماند دار الع ىلد
الع اين ،ح ان ابداحلميد(2013م)د اللعب ا د األطعال األسس ال ظىلية يالا بيقيةد 8د اماند دار الع ىلد
الغزايل ،حممد بن حامد(1402ه)د أحيا الوم الديند برييتد دار ا عىلاةد
القذا ،،رمضان حممد(1995م)د رااية ا اكلعي ذه ياًد 1د اإلس دريةد ا اب ارامعي احلديثد
ب ىلس ،ب ىلس حااظ(1427ه)د خ مية ا عاهيم يا جارات العلميةد 2د اماند دار ا سري لل ىل يالاوزيع يال بااةد
بلقيس ،ملمحد يمىلاى ،خوايق(1982م)د سي ولوجية اللعبد اماند دار العىل اند
جاد ،مىن حممد الي(2004م)د الرتبية البيئية  ،ال عولة ا ب ىل يخ بيقا اد 1د اماند دار ا سري لل ىل يالاوزيع
يال بااةد
حجاز  ،ملمين يوسف طع(2005م)د "ملثىل خوظيف األلعاب الرتبوية  ،خ مية بعت مجارات اللغة العىلبية لدى خةميذ
الاف األيل األساسي"د رسالة ماجساري غري م ور د كلية الرتبيةد غز د ارامعة اإلسةميةد
محدان ،اائ ة (1420ه)د "الرتبية ىلحلة ما بن ا درسة "د جملة ا عىلاةد الىلايضد يزار ا عارفد (56 )46د
خلين ،مىل ملمحد (2000م)د "ااالية الاعليم لللعب لدى خةميذ الاف األيل البادائي"د رسالة ماجساري غري
م ور د كلية الرتبيةد جامعة دم قد
زهىلان ،حامد ابد السةم(1977م)د الم نعس ال مو(ال عولة يا ىلاهقة)د 2د القاهىل د اامل ال ابد
زهىلان ،حامد ابد السةم(1980م)د الاوجيع ياإلرشاد ال عسيد 2د القاهىل د اامل ال ابد
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دد حممد حممود الع ار :اللعب  ،مىلحلة ما بن ا درسة  ،ضو نظىلايت الم ال عس يخ بيقاخع الرتبوية  ،رايض األطعال

سليمان ،الي(1994م)د دير األسىل  ،خىلبية األب ا د سلسلة سعري الرتبوية()11د القاهىل د شىلكة سعريد
شاش ،سجري حممد سةمة(2001م)د اللعب يخ مية اللغة لدى األطعال ذيى اإلاا ة العقليةد 1د القاهىل د دار
القاهىل د
ش.اخة ،حسن يال جار ،زي ب(2003م)د معجم ا ا ل.ات الرتبوية يال عسيةد القاهىل د الدار ا اىلية اللب انيةد
صاصية ،رانيا(1999م)د "ااالية طىليقة لعب األديار  ،أكساب األطعال خربات اجامااية  ،رايض األطعال"د
رسالة ماجساري غري م ور د كلية الرتبيةد جامعة دم قد
طلبة ،جابىل حممود(2005م)د سةمة األطعالد أرشادات خىلبوية ر م()1د جامعة ا اور د مىلكز رااية يخ مية
ال عولةد
ابدالل يف ،خري ياخلوالد  ،حممد يملبو طالب ،صابىل(1995م)د سي ولوجية اللعبد اماند جامعة القدس
ا عاوحةد
ابد ا لك ،رمسي(1989م)د كيف يابح طعلك اجامااياً؟د القاهىل د م ابة احملبةد
ابدات ،ريحي(2003م)د "مللعاب األطعال ذيى الحاياجات اخلاصة"د جملة ا الد اإلمارات العىلبية ا ا.د د
مدي ة ال ار ة للكدمات اإلنسانيةد ()175د
ادس ،حممد ابدالىلحيم يمالح ،ادانن اارف(1416ه)د مدخن أو رايض األطعالد 2د اماند دار الع ىلد
اويس ،رزان سامي(2004م) د "ااالية اللعب  ،أكساب ملطعال الىليضة جممواة من ا جارات الىلايضية"د جملة
جامعة دم قد (398-367 )1( )12د
اجيم ،كلري(1991م)د ذيى الحاياجات اخلاصةد ال ااب الااسعد القاهىل د م ابة احملبةد
كعا ،،اة الدين يال يال ،مايسة ملمحد يسامل ،سجري حممد(1428ه)د الرخقا النععايل يالجامااي ل عن
الىليضةد 1د اماند دار الع ىلد
ل ف هللا ،اعاف (1998م)د مليراق خىلبوية  ،م ةت األطعال ال اشئةد 1د دم قد ملشبيلية للدراسات يال ىل
يالاوزيعد
ماك اري ،كىليساي(1424ه)د ملمهية اللعب لألطعال ذي الحاياجات اخلاصةد خىل ة :خالد العامىل د سلسلة خ ويىل
الاعليمد الىلايضد دار العاريق لل ىل يالاوزيعد
جملة ا ىلمل اليوم(2005م)د ملبو ظيبد العىلبية للا.ااة ياإلاةند ()252د
مىلسى ،1حممد سعيد(2004م)د ان خىلبية األيلد  ،اإلسةمد 2د ج1د القاهىل د دار الاوزيع يال ىل اإلسةميةد
مىلسى ،2حممد سعيد(2004م)د ان خىلبية األيلد  ،اإلسةمد 2د ج2د القاهىل د دار الاوزيع يال ىل اإلسةميةد
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يونس ،نعيمة بدر(1999م)د سي ولوجية اللعب يالرتييح للعاديي يذي احلاجات اخلاصةد القاهىل د ميداي بىلنت
لل بااةد
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