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النفس علم ات نظر ضوء سة املد قبل ما مرحلة وتطبيقاتھ راللعب

اض ة بو ة(طفالرال نظر اسة )رد  

العطـــار محمود   محمد

بية ال جلية الشيخ، كفر مصرامعة ،.  

  com.yahoo@2010melattar : االیمیل

  
  :مخلصال

كـــذلك ظائفـــھ، و وفوائـــده وســـماتھ اللعـــب ـــوم مف ـــ ع التعـــرف ـــ إ اســـة الد ـــذه وـــدف ر

التطبيقـاتالتع ـ ع والتعـرف سـة، املد قبـل ما مرحلة اللعب تفس ات نظر م أ ع ررف

الــنفس علـم ــات نظر ضـوء ــ للعـب ـة بو ــات،ال النظر وتحليـل وصــف ـ ع اســة الد روتـدو ر

ــــ ع التعــــرف وكــــذلك الــــنفس، علــــم منظــــو مــــن ســــة املد قبــــل مــــا مرحلــــة ــــ للعــــب راملفــــسرة ر

ــــ للعــــب ــــة بو ال طفــــالالتطبيقـــات ـــاض الوصــــفي،ر املــــن ــــ ع اســـة الد ــــذه عتمــــد رو

املعتمـــدة املـــصادر خـــالل مـــن تـــھ ومعا والتحليـــل، بالوصـــف اســـة الد موضـــوع نـــاو ي رحيـــث ل

املعلومـــــات افـــــة ـــــا،وجمـــــع إل ـــــأ ي عالجيـــــة قـــــة طر اللعـــــب ـــــ عت اســـــة الد نتـــــائج ـــــم أ ـــن رومــ

ضـطرابات و املـشكالت عـض حـل ـ م ملساعد و عـضناملر ـا م ي عـا قـد ـ ال النفـسية

ا ـــستخدم صـــيغة ـــو و طفـــال، لـــدى للتواصـــل فعالـــة وســـيلة اللعـــب عـــد كـــذلك طفـــال،

سال إل مرطفال م ،عواطف ا م ،روأف م،وقيم ا   .روتصو

املفتاحية لمات الطفل :ال الطفولة،،ألعاب اضرعاية ة، بو ال التطبيقات النفس، رعلم

  .طفال
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 .  
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Playing during Preschool according to Psychology 
Theories in the Educational Implications Kindergartens 

(Theoretical Study) 
Mohamed Mahmoud Al-Attar 
College of Education - Kafr El Sheikh University 
Email: melattar2010@yahoo.com. 
Summary: 
   This study aims to identify the concept of play, its features, benefits, 
and functions, as well as to identify the most important theories of the 
interpretation of play in preschoolers, and to identify the educational 
applications of play in light of the theories of psychology.  The study 
focuses on describing and analyzing theories explaining play in 
preschool from a psychology perspective, as well as identifying the 
educational applications of play in kindergarten. This study relies on 
the descriptive approach, as it deals with the subject of the study in 
description and analysis and deals with it through approved sources 
and collects all the information. Among the most important results of 
the study, play is considered a therapeutic method that educators use to 
help them solve some of the problems and psychological disorders that 
some children may suffer from. Also, play is an effective means of 
communication for children, and it is a formula that children use to 
send their emotions, ideas, values, and perceptions. 
Keywords: children games, childcare, psychology, educational 
impplications, kindergarten. 
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  :مقدمة

مـــن أنـــھ كمـــا م؛ ألطفـــال ا يوصـــلو أن بـــاء ـــستطيع ـــ ال ســـاليب ـــم أ مـــن اللعـــب ـــ عت
ذاتـــھ عـــن ــــ التعب ـــ ع الطفـــل ـــساعد ـــ ال ســـاليب ـــم مرحلــــةأ ـــ ال مـــا وأنـــھ خـــصوصا ز،

ً

ة اللغو وة ال قلة ومن التعب ع ة القد انخفاض من ا ف ي   .رعا

ا كبـــا أم ا صـــغا ـــانوا ســـواء النـــاس وجميـــع
ً ً
ر اللعـــب"ر أن عرفـــو الوقـــت نفـــس ـــ و نيلعبـــو ن

القيـــــام ـــــ إ ن مـــــضطر ـــــسوا ل ئا شـــــ العمـــــل، مـــــن النقـــــيض ـــــ ع اللعـــــب الكبـــــار ـــــ عت و متعـــــة،
ً

عــــن)٣٨٢صم،٢٠١٠إســــماعيل،"(بــــھ م أطفــــال بــــاء عــــض يمنــــع أن حقــــا املــــؤلم ملــــن وإنــــھ ،
ً

يظــن مـن خطـئ و فائـدة، أيــة لـھ س ولـ لـھ، ومفـسدة للوقــت مـضيعة اللعـب عـدو أو ناللعـب،
أن تظــر ي الــصغر ــ يلعبــو والــذين ، يلعبــو والكبــار فالــصغار الــصغار، ــ ع وقفــا اللعــب نأن ن

ً

ير وال ، الك أويلعبوا شرا ذلك ن
ً

ا،مفسدةو خ بل
ً

.  

ن خــر مــع وتواصــلھ الطفــل، لــدى واملعرفــة املتعــة لتحقيــق مــدخل أفــضل ــو اللعــب إن
الذاتيــــة تــــھ قد وتفعيــــل جديــــدة ف ومعــــا ات ــــا م ــــساب واك بــــھ موا لتنميــــة حواســــھ ــــ روتحف ر ر

سلوكياتھ   . للتحكم

وو والعقـل، والـنفس ـسم ا تنميـة ـ أدوار الطفولـةللعـب ة ـ ف ـ تلقائيـا يكـو اللعـب ـذا
ً

ن
وسـائل ـم أ مـن اللعـب أن ذلـك مـسبق تخطـيط أو غاية، بدو الطفل بھ يقوم سلوك نبمثابة
عـــن الطفــل ــا ـــ ع ــ ال الوســائل ـــم أ ــو و ــم، املحيطـــة ئــة الب أو العــالم ـــم تف ــ الــصغار

وافـساح للعـب الفـراغ وقت اتاحة مر يتطلب نا ومن مختلـفنفسھ، واختيـار للعـب، ـان م
اللعب أثناء ا و وتر نفسيا ھ وتوج البناء وأوجھ املشوقة لعاب ذه

ً ً
 .  

مراحــل ـ ألطفالنـا النفــسية ة والـ ة الـسو النفــسية يـاة ل ـا حيو مطلبــا اللعـب ـ عت و
ً ً

ـــي ر ا النمـــو تواكـــب أساســـية عمليـــة لألطفـــال ـــسبة بال اللعـــب عـــد و املتعاقبـــة، كمـــاالنمـــو ،
، جتمـــــا و ـــــي، ر ا ـــــالنمو خـــــر النمـــــو جوانـــــب بجميـــــع وثيقـــــا تباطـــــا ا يـــــرتبط أنـــــھ ىنجـــــد

ً ً
ر

واللغـو ، ـ والعق ، نفعـا يم،(يو فيــھ)م٢٠٠٠إبـرا جـد و اللعـب ـ إ جـدا يتــو الطفـل وأن ،
ً

ق
ــــــ بــــــھ يحــــــس عمــــــا جيــــــا خا يفـــــ أن ــــــستطيع ف واســــــتعداداتھ ميولــــــھ عــــــن للتــــــنفس مجـــــاال

ً
ر

ً

وال نفسھالداخل، ن و ء ال ن ب قار و شياء، ل وسط نفسھ يضع اللعب   . نطفل

ن واملــر بــاء ــ ع ة بالــضر تحــتم و للطفــل، طبيعيــا وحقــا ــا و تر مطلبــا اللعــب عــد وركمــا
ً ً ً ً

مثلمـــا يلعـــب أن يجـــب فالطفـــل ، ـــ الطبي ـــق ا ـــذا طفـــال س يمـــا ـــي ل املالئـــم ـــو ا ريئـــة
و ـــشرب و ـــل يأ أن الختبـــاريحـــب العمليـــة الفرصـــة عطـــى اللعـــب أن ـــ إ إضـــافة ـــذا ـــنفس،

ملـــسئولية تحمـــل دو مــن اللعـــب ـــ مــرح و فـــرح و فكــر و بحـــث و يجـــرب ــو ف املتعـــددة اتــھ نقد ر
حـل أسـلوب تنميـة ـ ع ـساعد و ـار بت ودفـع يـال ا عـالم إثـراء ع عمل فاللعب محددة،

  . املشكالت

العــصر ــ تمــام اد بيـــة،زو ال ــ مــستحدثة يـــة كمن طفــال عنــد باللعــب ـــديث ا
طفـال لعـب فـسرت ـ ال ـات بالنظر العلمـاء مـن ـ كث نـادى نجـد"وقد تـايلو"حيـث ن " رـاتر

وضــع كمــا فحــسب، الوقــت لتمــضية قــة طر س ولــ الطفــل حيــاة اللعــب ت ــ اعت ــ بياجيــھ"ال
Piaget "وكــذلك اللعــب، عــن فاتــھ عر و اتــھ يما"نظر ــسو من رــا ــ" Maria Mantosoriر ال

و واللعب، شاط ال ع قائما سة املد قبل ما طفل مع للتعامل خاصا ا من ت ب
ً ً ً

ك"ر ـد رفر
الـتخلص" F.Shelarشـيلر ـ اللعـب وظيفـة أن ـ إ ـش ـ وال الزائـدة الطاقـة ـة نظر صـاحب
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ا وضـــــــعوا ممـــــــن ـــــــ الكث م ـــــــ غ وجـــــــاء الطفـــــــل، عنـــــــد الزائـــــــدة الطاقـــــــة ىمـــــــن والـــــــر ـــــــات ؤلنظر
طفال لعب حو س،"(لالفلسفية   ).٥م،ص١٩٩٩يو

حيـــــاة ـــــ اللعـــــب ميـــــة أ ـــــ ع ـــــات تجا مختلـــــف مـــــن الـــــنفس علـــــم ـــــات نظر تجمـــــع ـــــاد وت
ن تكـــو ـــ مـــة امل املرحلــة ـــذه ل ميـــة ــذه ن لتبـــ خاصـــا با مـــذ ب تــذ ـــة نظر ـــل و الطفــل،

ً ً

وإعداد ساسية اتھ اتجا وتحديد الطفل ياةصية ل  .ه

ومعرفـــة ، ــا ا العــالم ـــشاف الك الطفــل طــر مـــن قــة طر ــو و مـــة م عمليــة اللعــب رإن ق
ـستطيع مـا عمل أن لألسرة والبد صداقات، وعمل جديدة ات ا م ساب واك جديدة، رأشياء

العائلة مع أو أصدقائھ مع أو بمفرده، ليلعب الطفل يع   ). م٢٠٠٣أبوالعزايم،(ل

الو ــو ــفاللعــب مع ــا ل داخليــة أشــياء ــ إ م ا ــ خ جمــة ل طفــال ا ــستعمل ــ ال ســيلة
علـــم لغـــرض ئـــة الب وعناصـــر الفــرد ن بـــ تفاعـــل إحـــداث ـــ اللعــب ـــساعد كمـــا ـــم، ل ــسبة بال
فيـھ، ش عـ الـذي املحـيط متطلبـات مـع توافقـا أك وجعلھ وسلوكھ، تھ، ص وإنماء الفرد

ً

تخلــــي ــــ أيــــضا اللعــــب ــــساعد كمــــا
ً

ــــاض ــــ الــــذات حــــو والتمركــــز نانيــــة مــــن الطفــــل رص ل
ختالفــــــات. طفـــــال عــــــن النظــــــر غــــــض طفــــــال ن بـــــ وتواصــــــل ــــــ عب أداة ــــب اللعــ عــــــد كمــــــا

والصغار الكبار ن ب تواصل أداة أنھ كما م، بي فيما والثقافية ة   .اللغو

اسة الد لة   :رمش

ـساب    الك مـة امل سـاليب أحـد اللعب املختلفـةعت ـة بو ال يم واملفـا ات ـ ا طفـال
أكــــد وقــــد ديثــــة، ا بيــــة ال كمــــدخل" Piagetبياجيــــھ"ــــ اللعــــب أســــلوب اك إد ميــــة أ ــــ رع

التعليم لعملية أساسية ة ك   .رو

اســـــات الد مـــــن العديـــــد نتـــــائج اتفقـــــت ســـــتھ"رولقـــــد ومما اللعـــــب ـــــشاط الطفـــــل فقـــــد رإذا
ــــان و ســــلبيا ســــلوكھ ــــ ع ذلــــك عكـــس ا

ً
ال الــــذي فالطفــــل عــــادي، ــــ غ طفــــل أنــــھ ــــ ع مؤشــــرا

ً

جــــــــسميا أو نفــــــــسيا ض مـــــــر طفــــــــل اللعــــــــب س يمـــــــا
ً ً

ــــــــت)٥٦ص ـــــــــ،١٤٢٠حمـــــــدان،"(ر أثب كمــــــــا ،
مـــــا إذا والتفاعــــل التواصـــــل ات ــــا وم املعرفـــــة ــــساب اك ـــــ اللعــــب ميـــــة أ ــــة بو ال اســــات رالد ر

استغاللھ سة،(وتنظيمھأحسن والنوا ر   ).٥م،ص٢٠١٠الغر

ــــش طفــــالكمــــا عنــــد اللعــــب أن ــــ إ النفــــسية ــــات نمــــو"النظر ــــ فعــــال ل ــــش م ــــسا
صية   ال

ة إحـــساسھ. الـــسو ينمـــو إنمـــا ـــذا، ـــ ـــن و لعبـــة ـــ لة مـــش حـــل يحـــاو عنـــدما لفالطفـــل
الــــــذات ام ــــــ واح اص. بالكفــــــاءة ــــــ مــــــع تفاعــــــل و اللعــــــب ــــــق طر عــــــن يــــــتعلم عنــــــدما ــــــو و

انفعاالتـــــــــــــــــــــــــھ يــــــــــــــــــــــــضبط كيـــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــتعلم دوات وعقليـــــــــــــــــــــــــاو اجتماعيـــــــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــــــوا نمـــــــــــــــــــــــــو و
ً ً ً

ا ولغو
ً

ي،"( ص٢٠١٣العنا   ).١٣٨م،

اكــــھ وإد ه، ــــا وابت وانفعاالتــــھ، وتخيالتــــھ، ه، ــــ وتفك الطفــــل، ذاكــــرة نمــــو ــــ اللعــــب ــــساعد رو ر
خـــالل ومـــن بنفـــسھ حولـــھ مـــن العـــالم استكـــشاف يحـــاو فالطفـــل فيـــھ، ش عـــ الـــذي لللعـــالم

م ن، املحيطـــ اص ـــ لأل املباشـــرة ـــاة اتاملحا ـــ خ مـــن ـــ والكث اللغـــة يعاب اســـ مـــن يمكنـــھ مـــا
تــــرك يمكــــن ال إذ ــــا، و تر ــــھ وتوج تنظيمــــھ أحــــسن إذا ذلــــك يحقــــق أن للعــــب مكــــن و يــــاة، ا

ً
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ـــا وتخطيط ـــا تنظيم أحـــسن إذا فاأللعـــاب ضـــة، العا ة ـــ ا أو للـــصدفة طفـــال نمـــو رعمليـــة
طفـال لتعلــيم فعـاال ـا و تر ا دو تــؤدى ـا عل شـراف و

ً ً ً
التواصــل،ر وأسـاليب الــسلوك قواعـد

واملتـــــواز امــــل املت النمــــو فـــــرص وتــــوف الفرديــــة، ق الفــــر ـــــة ملواج ــــده وتفر الــــتعلم، نوتنظــــيم و
ـــ إ ـــ الطبي م مـــيل مـــع م ـــ ت ـــا أل ا، ســـ مما ـــ ة ـــ كب متعـــة طفـــال يجـــد كمـــا رلألطفـــال،

جت والقـــــيم ات ـــــا وامل يم املفـــــا مـــــن ـــــ الكث ـــــسبو يك كمـــــا راللعـــــب، ـــــن ال خالقيـــــة و ماعيـــــة
م املحيطة ية والبي اليومية ياة با ،(تتصل ومر س   ).م١٩٨٢بلق

والعطـــاء خـــذ ات ـــا م ـــ ع ب والتـــد ، والتعـــاو املـــشاركة طفـــال اللعـــب علـــم ركمـــا ر كمـــا. ن
فاقــــھ ن بــــ مرموقــــة انــــة م ــــ. ريكــــسبھ أك يكــــو أن ــــ ع الطفــــل مــــا ا اللعــــب ــــساعد نكمــــا

مع تباطا ا
ً

ـار مع دوار وتبـادل ا ـشط أ ـ نخـراط خـالل مـن ماعة اتـصال. ا ـساعد كمـا
ينمــــى كمــــا اجتماعيــــة، قــــة بطر والتــــصرف جتماعيــــة، مــــشكالتھ حــــل ــــ ع ن بــــاآلخر الطفــــل
الطفـــل ــا ل يتعـــرض ــ ال جتماعيـــة العالقــات خـــالل مــن ن خـــر بمــشاعر حـــساس . عنــده

الطفــــل مــــا ا اللعــــب يجعــــل فيمــــاكمــــا يفكــــر ــــو ف تــــصرفاتھ، ــــ النــــاس أى ــــ إ ــــا تن ــــ رأك
ً

ن، خــر يــز عمــا تعــد و ليعملــھ، النــاس ــ ير مــا تحــر و ذم، أو مــدح مــن عنــھ ىيقولــو ن
م طاع عن ج ر ا ،(وفيتحا   ). م١٩٩٧الزغ

مـن ـا غ عـن الطفولـة مرحلـة ـا تمتاز ة وم دليال فيعد الطفولة سمات م أ من فاللعب
ً

ومــن ســة، مما ــشطتھ أ ــ أك ــو ف اللعــب، ــ يقظتــھ ســاعات معظــم يقــ فالطفــل راملراحــل،
القديمة اتھ ا م ر تطو ع ساعده كما جديدة ات ا م يتعلم رخاللھ   .ر

مــن املجتمــع وعــن نفــسھ عــن أشــياء ــم يف أن ــ ع الطفــل ــساعد اللعــب خــالل الــتعلم إن
الــسي ــتعلم و املــشكالت يحــل كيــف كــشف و والتعــاوحولــھ، بــالنفس والثقــة نفــسھ ــ ع نطرة

مبــدع أنــھ ــشعر و جديــدة ات ـا م ــسب يك إنــھ ، ــ الغ ــ. رمـع ع ــساعد والــشاق يــد ا واللعـب
ــ والعق ــسمي ا اللعــب ..رالتطـو مــن جــزء ــم العــا والــصوت ــر وا التحــرك أن أبــو(يكمــا

  ).م٢٠٠٣العزايم،

م ســليمة يــة تر أطفالنــا يــة تر ــ م ــس اللعـب واملــشكالت،إن نحرافــات مــن خاليــة نــة زتوا
م، قلـــو ــ نــة الطمأن ـــث و م أطفــال نفــوس ــ املتعـــة لــق ن واملعلمــ بـــاء ــ ع واجــب ــو و

ـــ ـــة و تر قـــة طر بوصـــفة اللعـــب الدخـــال ماســـة حاجـــة نـــاك ف م، عقـــول ـــ إ املعرفـــة وادخـــال
التعليم حمراحل مع تمشيا خاصة طفال اض ومرحلة عامة

ً ً
تماماتھر وا الطفل   .اجات

اسة الد  :رأسئلة

التا                  س الرئ ساؤ ال اسة الد أسئلة تحديد ليمكن   : ر

النفس؟ علم ات نظر ضوء سة املد قبل ما مرحلة ة بو ال وتطبيقاتھ اللعب   رما

و سئلة من العديد س الرئ السؤال من تفرع   : و

وفوائده -١ سماتھ وما اللعب، وم مف ظائفھ؟ما  وو

النفس؟ -٢ علم منظو من سة املد قبل ما مرحلة اللعب تفس ات نظر م أ رما   ر

النفس؟ -٣ علم ات نظر ضوء للعب ة بو ال التطبيقات  ما
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اسة الد داف   :رأ

وم -٤ مف ع ظائفھ،وفوائده ،وسماتھ ،اللعبالتعرف  .وو

املد -٥ قبل ما مرحلة اللعب تفس ات نظر م أ ع  .سةرالتعرف

النفس -٦ علم ات نظر ضوء للعب ة بو ال التطبيقات ع  .التعرف

ــ -٧ م ــس أن يمكــن ــ وال اســة الد نتــائج عنــھ ــسفر مــا ضــوء ــ التوصــيات عــض رتقــديم
طفال اض اللعب توظيف ساعد مؤشرات  .رإعطاء

اسة الد مية   :رأ

اســـة .١ الد ـــذه ـــا ناول ت ـــ ال ـــة العمر املرحلـــة ميـــة ـــرأ وال ســـة، املد قبـــل مـــا مرحلـــة ـــ رو
اللعب ع طفال شئة ت مية أ ذات  .عد

الطفولــــة .٢ مرحلــــة ـــ اللعــــب نـــاو ت اســــات لد اضــــر ا الوقـــت ــــ ـــة بو ال املكتبــــة لحاجـــة ر
ديثة ا ة بو ال الكتابات فجوة سد ي  . املبكرة

و .٣ الـــنفس علــم ـــات نظر ضـــوء ـــ للعــب تحليليـــة ـــة ر البحـــث اللعـــبؤيقــدم تطبيقـــات ـــم أ
سة املد قبل ما مرحلة طفال لدى ا تنمي يجب وال ة بو  .رال

لعــــــاب .٤ و اللعــــــب اســــــتخدام ـــــ ع طفــــــال ــــــاض معلمــــــات يع ـــــ ــــــ اســــــة الد م رـــــس ر
تھ ص شكيل و الطفل حواس تنمية  .التعليمية

اسة الد   : رمن

عــــر      والــــذي الوصــــفي املــــن ــــ ع ــــذه بأنــــھّعتمــــد معاصــــرة"ف رة بظــــا يــــرتبط مــــن ــــل
ا وتفــــــــس ا وصــــــــف اســــــــة)١٨٩ص ه،١٤١٦العــــــــساف،"(بقـــــــصد الد موضــــــــوع نــــــــاو ي حيـــــــث ر، ل

املعلومات افة وجمع املعتمدة املصادر خالل من تھ ومعا والتحليل،   .بالوصف

اسة الد    :رحـدود

اســـــة الد ــــــذه م رتركـــــز ــــــ للعــــــب املفـــــسرة ــــــات النظر وتحليـــــل وصــــــف ــــــ قبــــــلع مــــــا رحلـــــة
ـــاض ـــ للعـــب ـــة بو ال التطبيقــات ـــ ع التعـــرف وكـــذلك الــنفس، علـــم منظـــو مـــن ســة راملد رر

  .طفال

اسة الد ات   :رمصط

  :اللعب-١

إال"ـــــو   اللعـــــب عمليـــــة تـــــتم وال للفـــــرد املتعـــــة جلـــــب ـــــ ركيـــــة ا ـــــسم ا طاقـــــة اســـــتغالل
جسمية حركة أو نية ذ ،"(بطاقة ومص   ).١٣٣ص ه،١٤١٦عدس
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سة-٢ املد قبل ما   :رمرحلة

ن بــ مـا الـسن ــ وتقـع سـة املد الطفــل دخـو ـسبق ــ ال ة ـ الف رـ مــا٦– ٣ل وغالبـا سـنوات
ً

بتدائيـــةيمـــ ســـة املد لـــدخو اســـتعدادا ـــضانة ا دو إحـــدى ـــ املرحلـــة ـــذه رطفـــال ل
ً

ر
الواجــب مــن ــ الكث نــاك ف ولـذلك عا ســر املرحلــة ــذه ــ ــصية ال نمــو كـو و

ً
الطفــلن ــ ع
ران،(علمھ   .)١٧١ص م،١٩٧٧ز

طفال-٣ اض   :ر

ن بــــــ م أعمــــــا اوح ــــــ ت الــــــذين الــــــصغار، طفــــــال بيــــــة ل خصــــــصت ــــــة و تر مؤســــــسة ٤رــــــ
جتماعيــة،٦و و ــة بو ال القــيم طفــال إكــساب ــ إ ــدف متعــددة ــشطة بأ ــ وتتم ســنوات،

ع ب والتــد الــذات، عــن ــ للتعب ــم ل الفــرص خــاللروإتاحــة مــن معــا يــاة وا العمــل كيفيــة ــ
ً

والنجار،(املنظماللعب   ). ١٩٢ص م،٢٠٠٣اتة

اسة الد   :رخطوات

و املحاو ذه اسة الد ملوضوع تھ معا عند الباحث بع رسي   : ر

و -١ طوة السابقة: ا اسات والد النظر رطار  .ي

الثانية -٢ طوة طفال: ا اض الطفل صية و  .راللعب

الثالثةا -٣ النفس: طوة علم ات نظر ضوء   .اللعب

عة -٤ الرا طوة طفال: ا اض للعب ة بو ال   . رالتطبيقات

امسة -٥ ا طوة حة: ا املق اسات والد والتوصيات   . رالنتائج

و طوة السابقة: ا اسات والد النظر رطار  ي

يد   :تم

وخ الفــــرد تمــــام ا مـــن ة ــــ كب مــــساحة اللعــــب سيحتـــل لــــ فاللعــــب ، ــــ و مراحلــــھ ـــ اصــــة
تمـــــام ا معظـــــم ـــــشغل اللعـــــب ولكـــــن الـــــبعض، عتقـــــد كمـــــا ـــــسلية و للمـــــتعلم عا ضـــــا ـــــشاطا

ً ً

املــتعلم لتقـدير وســيلة ـ عت و الــشاغل شـغلھ ــو ف ـ و ــة العمر املراحـل ــ وخاصـة ن املتعلمـ
ـــة فطر ـــزة غر ـــو و فـــھ، ومعا اتـــھ قد وتنميـــھ تـــھ ي و لنفـــسھ مـــھ وف رلذاتـــھ ســـبحانھر هللا ـــا خلق

خـالل مـن ذلـك تـ و املختلفـة حياتـھ مراحل بھ يقوم ي سا إ شاط و سان، عا و
سان لسلوك املباشرة   . املالحظة

اللعـب وم   :مف

بـــھ يقـــوم الـــذي ـــشاط ال ذلـــك بأنـــھ اللعـــب عـــرف فقـــد اللعـــب تناولـــت ـــ ال ف التعـــا ت ـــ ُك ر
حـصل و نفـسھ، عـن وح ل قـھ– سان طر باملتعـة–عـن حـساس ـ ،)م١٩٩٤سـليمان،(ع

م ســــــلوك لتنميــــــة طفــــــال بــــــھ يقــــــوم موجــــــھ ــــــشاط ــــــل بأنــــــھ اللعــــــب الــــــنفس علمــــــاء عــــــرف و
املتعـــــــــــــــــــــة ذاتــــــــــــــــــــھ القــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــ حقــــــــــــــــــــق و ــــــــــــــــــــسمية، وا والوجدانيــــــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــــــة م ا روقــــــــــــــــــــد

ــــسلية وعرفــــھ)م٢٠٠٣عبــــدات،(وال عمــــل" Piagetبياجيـــــھ"، علــــم أو تمثـــــل عمليــــة ـــــأنــــھ ع
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تتجـــزأ ال أجـــزاء ـــاة واملحا والتقليـــد فاللعـــب الفـــرد، حاجـــات لـــتالئم دة الـــوا املعلومـــات ـــل رتحو
عــرف كمــا اء، والــذ ــ العق النمــاء عمليــة ــ" Goodجــود"مــن غ أو موجــھ ــشاط بأنــھ اللعــب

ـــ م ـــس ل عــادة الكبـــار ـــستغلھ و ــسلية، وال املتعـــة تحقيـــق أجــل مـــن طفـــال بــھ يقـــوم موجــھ
والوجدانيـــــة،تنميــــة والعقليــــة ــــسمية ا املختلفــــة ـــــا عاد بأ م وطــــاع م ــــصيا و م ســــلوك

بقـــصد ا كبــا أو ا صــغا جماعــات أو أفــرادا النــاس ســـھ يما حــر ــشاط اللعــب أن ن آخــر ــر و
ً ً ً
ر ر ر و ى

آخـــــــر دافـــــــع أي دو هللا،(نســـــــتمتاع لطـــــــف ذلـــــــك)م١٩٩٨ـــــــ بأنـــــــھ اللعـــــــب ـــــــف عر مكـــــــن و ،
و لذاتھ س يما الذي ر ا شاط عمرال دف أي لتحقيق س   .ل

عمـــل ـــام ـــو تر وســـيط أنــھ إال اللعـــب ـــف عر ـــ العلمـــاء ن بــ خـــتالف مـــن الـــرغم ــ يوع
حيـــاة ـــ مـــة م ســـلوكية رة ظـــا ـــو فاللعـــب املبكـــرة، الطفولـــة مرحلـــة ـــ الطفـــل ن تكـــو ـــ ع
دافـــع أنــھ كمـــا ســلوكھ ر مظــا مـــن ــام ــر ومظ ساســـية الطفــل حاجــات مـــن وحاجــة الطفــل
نفعاليـــــة و جتماعيـــــة و ـــــة واللغو والعقليـــــة ركيـــــة ا ـــــشاطاتھ معظـــــم ـــــ ع ـــــيمن يفطـــــر

الطفولية التلقائية غباتھ و وميولھ ة ا وامل سية روا   .ر

اللعب   : سمات

ا يقــض ــ ال تلــك حياتــھ ظــات وأســعد وحياتــھ وعاملــھ، ومــالذه، الطفــل، حــب ــو اللعــب
ح ــــــا ل ـــــى يح ــــــا، حاد و لعبتـــــھ، ا،مـــــع يــــــضر لھ، مـــــشا ــــــا ل ـــــشكو والديــــــھ، ـــــا ل ــــــشكو ايـــــة،

ومعـــھ أمامـــھ اصـــا أ ـــا يتخيل ـــا، تركي عيـــد و ـــا يفك ــا، يبع
ً

لعبـــھ..  مـــع أن.. والطفـــل يمكـــن
الكث امللك،(مثليتعلم   ):م١٩٨٩عبد

والنظافة -  .النظام

الصو - ن وتكو لمات، ال ن وتكو اية،  . را

ف - ر ا ونطق والعد، ساب،  . وا

و - امنةظ ال اتھ وقد بھ رموا  . ر

تھ - خ ادة  . ز

نفسھ -  . ثقتھ

سليما - نموا تھ ص فتنمو حولھ ملن اطمئنانھ
ً ً

 . 

لعبــھ مــع ــشف.. والطفــل ك و الحــظ و جــرب، و حــاو.. يخطــئ، و فــشل، و عيــد.. ليــن ثــم
ــــــذ إعطائــــــھ مــــــن فالبـــــد ــــــو، والل اللعــــــب ـــــو املرحلــــــة ــــــذه ـــ ــ الطفــــــل عمــــــل وألن هاملحاولـــــة،
مالئـھ مـع أو أخواتـھ، مـع أو وجـد، إن النـادي ـ أو ـضانة، ا ـ أو ـت، الب سواء .. زالفرصة

اللعبة ساطة انت ما م لذلك الوسيلة توف   .مع

أن و للعب، ة املم السمات عض استخالص مكن ،(اللعبو   ):١٣ص ه،١٤٢٤ماكنت

ة-١ بحر شاطاتھ يختار فالطفل ممتع،   . ء



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
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للوم -٢ التعرض دو عنھ التوقف   .نيمكن

للعب-٣ التخطيط يمكن لذا مسبقا ف معر ناتج لھ س ل
ً

  .أثنائھو

التوتر-٤ خفف و بالسعادة الشعو ب   .رس

للتعليم-٥ ة كث فرص بھ   .توجد

ــات-٦ حر وأداء باملخــاطرة القيــام للطفــل فــيمكن لإلشــراف، خاضــعة ئــة ب إطــار ــ عــادة يــتم
فيتعلم الجديدة؛ أمانھ ع يحافظ كيف قة الطر   .ذه

اللعب   : فوائد

م ـسا كمـا ، ـ طبي ل ـش طفـال نمـو ـ ع ساعد ادفا شاطا و مة م أداة اللعب عت
ً ً

املتطلبـات مقابلـة ـ م ـس ـشاطات سـة ومما ديـدة ا ات ا ساب واك التعلم رعمليات
سواء حد ع ياتية ا أو   ). م٢٠٠٣طار،الع(اديمية

والعقليـة والنفـسية ـسمية ا الوظـائف ـ يب ـو ف الكبـار، يـاة الـصغار إعـداد ـو واللعب
ــ عب أنــھ كمــا ــشاط، وال ركــة ا ــ إ الطفــل تقــود ــة م داخليــة حاجــات ــو و جتماعيــة، و

وف ا ع والتغلب الذات   .عن

ي ما اللعب سة مما من الطفل ع عود ال الفوائد    :رومن

ات -١ ـــا م لتنميـــة ر وضـــر الطفـــل، عـــضالت لتنميـــة ر ضـــر ـــشيط ال راللعـــب ي و ي ـــشاف،و  ك
ا، وفك شياء، اوتجميع  .وتركي

املختلفـــــة -٢ بأدواتـــــھ باللعـــــب خـــــالل فمـــــن ، ـــــ الكث يـــــتعلم ـــــي للطفـــــل املجـــــال اللعـــــب يفـــــ
ات ـــــــا م ـــــــتعلم و ـــــــس، املال وأنـــــــواع ـــــــام، و لـــــــوان و ال شـــــــ ـــــــ ع الطفـــــــل ريتعـــــــرف

ــــستطيعك ال وافيــــة ات ــــ خ ــــ ع يحــــصل كمــــا يف، والتــــص التجميــــع ات ــــا وم رــــشاف،
أخر مصادر من ا عل صو ىا   .ل

يــتعلم -٣ كمــا ن، خــر مــع جيــدة اجتماعيــة عالقــات إقامــة اللعــب خــالل مــن الطفــل يــتعلم
 كيفية

دوار ومـع الكبـار ومع الرفاق مع التعامل أساليب يتعلم وكذلك بنجاح، م مع التعامل
ا يقومو  .نال

عـــض -٤ ـــتعلم و طـــأ، وا الـــصواب يم ومفـــا القـــيم عـــض اللعـــب خـــالل مـــن الطفـــل يـــتعلم
ا وتقبل مة ز ال وتحمل النفس وضبط مانة و والصدق العدل لقية، ا  .  املعاي

تــدو -٥ ــ ال ــار ف يجــرب لعبــھ ــ ــو ف القــة، وا البنــاءة طاقاتــھ عــن لعبــھ ــ الطفــل ـ رع
أســـــھ، ـــــرــــ ع تــــھ قد ينمـــــى أن ــــستطيع الرســـــم، خــــالل ومـــــن دوار، لعــــب خـــــالل رومــــن

 .بداع

ـدود -٦ ا ـشف ك و ذاتـھ، وعـن نفـسھ عـن ة ـ كث ف معـا اللعـب ـق طر عـن الطفـل ـشف ريك
وأســـــــــــــــــــــاليب مـــــــــــــــــــــشكالتھ أيـــــــــــــــــــــضا عـــــــــــــــــــــرف و بزمالئـــــــــــــــــــــھ، نـــــــــــــــــــــة باملقا اتـــــــــــــــــــــھ لقد املختلفـــــــــــــــــــــة

ً
ر ر

ا  ).م١٩٩٤سليمان،(حل
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التــوت -٧ اللعــب ــق طر عــن الطفــل تفــرضيــصرف ــ ال املختلفــة القيــود يجــة ن يتولــد الــذي ر
خـارج يلعبـو والنـوا وامـر و القيـود م بيـو ـ ـ يك الـذين طفال أن نجد ولذا نعليھ؛
الكبــــت س ولــــ الكبــــت، ف لتــــصر الوســــائل أحــــسن مــــن فاللعــــب م، ــــ غ مــــن ــــ أك ــــت الب

ومنعــــفقــــط، الطفــــل س حــــ ب ــــس ى تـــــأ ــــ ال النفــــسية مــــراض ســــائر اللعـــــببــــل مــــن ھ
ا م ك زء ا و يكو أو باللعب أيضا ا عالج كو نو ن

ً
 ).م١،٢٠٠٤مر(

إذا–فاللعب
ً

يقـوم- ـ ال ديـدة ا سـتجابات خـالل مـن املـستقبل ـ للتكيـف الطفل ي
مضيعة أنھ أساس ع ن اللعب إ ينظر ال ولذا لعبھ؛ أثناء أسـاسللوقـت،ا ـ ع ولكـن

ل ر ضر يانھ إنمـاو جـھ خا أو ـت الب ـ اللعـب مـن م أطفـال يحرمـو الذين باء و الطفل، رنمو ن
للنمو ساسية حاجاتھ من الطفل   . نيحرمو

اللعب   :وظائف

م        وتفــاعل م حيــا محتــو ل ــش أنــھ ــ ح طفــال بحيــاة مباشــرا اتــصاال اللعــب ىيتـصل
ً ً

م وســـلوك طفـــال ــــصية ل ن وتكـــو إنمـــاء أداة ـــو و ئـــة، الب ائلــــةمـــع جـــة بد عمـــل رحيـــث
ي سا النمو من اسمة ا ية التكو املرحلة ذه الطفل سلوك شكيل   .ع

الطفــلا        عنــد باللعــب الــصا الــسلف ــا"ــتم بجوان ــصية ال ينمــي ــو تر يكأســلوب
جتماعيــة(املختلفــة و والعقليــة والنفــسية ــسمية ســالمي)ا الفكــر أعــالم عنــد جــاء كمــا ،

تمــام اللعــبا وظــائف حــدد الــذي ــ الغزا م ومــ للطفــل ع املــشر واللعــب ح و ــ ال ميــة بأ وم
وظائف ،"(ثالث   ):٦٢صه،١٤٠٢الغزا

ھ .١ قو و الطفل جسم ض   .وير

قلبھ .٢ إ ر السر  .ويدخل

س .٣ الدر عب من الص ح  .وير

للطفــــــل اللعــــــب ــــــؤدي و"و ــــــ لل وســــــيلة كونــــــھ ــــــ إ إضــــــافة ــــــام وامل الوظــــــائف مــــــن حالعديــــــد
ام وامل الوظائف ذه ومن سلية وسالم،"(وال والنيال ص١٤٢٨كفا   ):  ٣٠٥ـ،

ذاتھ .١ عن للتعب الطفل وسيلة   .اللعب

الطفل .٢ صية نمو ع اللعب  .ساعد

جتماعية .٣ العالقات إقامة اللعب م  .س

ستعدادات .٤ لتنمية وسيلة اللعب  .عد

ال .٥ اء الذ تنمية ع الطفل اللعب يساعد  .وجدا
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السابقة اسات   :  رالد

عنـــوان اســة ـــاض: "رد ـــ اجتماعيـــة ات ـــ خ طفـــال إكـــساب ـــ دوار لعـــب قـــة طر رفاعليـــة
 ).م١٩٩٩صاصيال،"(طفال

ــ و عامـة بـصفة الطفـل ــصية جوانـب ـ دوار لعـب ميــة أ بيـان ـ إ اسـة الد رـدفت
فاعليـــــ معرفـــــة وكـــــذلك خاصـــــة، بـــــصفة جتمـــــا انـــــب اتا ـــــ خ إكـــــساب ـــــ دوار لعـــــب ة

س ا باختالف الفاعلية اختالف معرفة إ باإلضافة ضة، الر ألطفال   .واجتماعية

العينـــــة أطفــــــال عــــــدد لـــــغ بلــــــغ) ١٨٤(و ن مجمــــــوعت ــــــ إ العينـــــة وانقــــــسمت وطفلــــــة، طفــــــال
ً

ا والضابطة) ٩٢(عدد ية التجر ن املجموعت أطفال من ل   .ل

إ اسة الد اروتوصلت م أ من النتائج من   :مجموعة

 اجتماعية ات خ طفال إكساب دوار لعب قة طر فاعلية مية   .أ

 يـــــة التجر املجموعـــــة أطفـــــال جـــــات د متوســـــط ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر روجـــــود و
التطبيـــــــق ــــــ جتماعيـــــــة ات ــــــ ا ـــــــ الــــــضابطة املجموعـــــــة أطفــــــال جـــــــات د رومتوســــــط

املج أطفال لصا يةالبعدي التجر  .موعة

 ـــ يـــة التجر املجموعـــة أطفـــال جـــات د متوســـط ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر روجـــود و
التطبيــق ــ م جــا د ومتوســط ــ القب وذلــكرالتطبيــق البعــديالبعــدي التطبيــق لــصا

دوار لعب قة طر لتأث عز الفر أن ىأي  .ق

عنوان اسة الصف: "رد تالميذ لدى باللعب التعلم يفاعلية بتدا  ).م٢٠٠٠خليل،"(لو

ومــادة القــراءة مــادة ــ باللعــب الــتعلم فاعليــة مــدى ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد ــذه رــدفت
التعليمـي نــامج ال باسـتخدام ي بتـدا و الــصف تالميـذ لـدى اضـيات الــذي–لالر التعلمـي

ال ـ ة املقـر ات ـا وامل ات ـا امل علـم وكذلك اللعب، ع رعتمد ر باسـتخدامر اضـيات والر قـراءة
  .اللعب

للعينـــة جمـــا العـــدد لـــغ ضـــابطة) ٦٨(و ـــ و ن مجمـــوعت ـــ إ وانقـــسمت وتلميـــذة تلميـــذا
ً

ا م ل تضم ية تجر شبة وتلميذة) ٣٤(والثانية تلميذا
ً

.  

ا م أ من النتائج من مجموعة إ اسة الد   :روتوصلت

 مـــــست ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر تالميـــــذووجـــــود لـــــدى القـــــراءة ملـــــادة التحـــــصيل ىو
شــــبة املجموعــــة تالميـــذ لــــدى القــــراءة مـــادة ــــ التحــــصيل ومـــستو الــــضابطة ىاملجموعـــة

ية التجر شبة املجموعة لصا ية  .التجر

 لــــــدى اضـــــيات الر مـــــادة ـــــ التحـــــصيل مــــــستو ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ىوجـــــود و
املج لصا ية التجر شبة املجموعة يةتالميذ التجر شبة  .موعة

 اضــيات والر القــراءة ي ملــاد التحــصيل مــستو ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجـود ىال و
ا ذا املجموعة وإناث ية التجر شبة املجموعة ذكو ن  .رب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) ١٩٠ : (العدد
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عنـــوان اســة الـــسلوك: "رد اضـــطرابات عــديل ـــ اللعــب مـــن مختلفـــة انــواع اســـتخدام فاعليــة
ضة الر طفل  ).م٢٠٠١السيد،"(ولدى

اللعــــب مثــــل لعــــاب مــــن مختلفــــة أنــــواع فاعليــــة مــــدى مــــن التحقــــق ــــ إ اســــة الد رــــدفت
التناف اللعب ي، التعاو اللعب ر، طفـل.. ا عنـد الـسلوكية ضـطرابات عـديل ا وغ

ضة   .والر

مـــن مكونــــة عينــــة اختــــار حيـــث ــــ التجر املــــن الباحــــث أطفــــال) ٣٠(واســـتخدم مــــن طفــــال
ً

ضــــة و١٨(والر الــــذكو نــــاث١٢رمــــن ـــــاض) مــــن مرحلــــة ــــ الثانيــــة بالــــسنة ن امللتحقــــ رمـــــن
ن بــ مــا طفــال أعمــار اوح ــ و ثــالث)ســنوات٦-٥(طفــال ــ إ عــشوائيا العينــة تقــسيم وتــم ،

ً

، مــــا ا اللعــــب ــــر، ا اللعــــب ــــ و اللعــــب مــــن مختلفــــة أنــــواع لثالثــــة ة ــــساو م مجموعــــات
التناف   .اللعب

ال اوتوصلت م أ من النتائج من مجموعة إ اسة   :رد

 طفـال جات لـد البعـدي والقياس القب القياس ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد و
البعدي القياس لصا ر ا اللعب استخدام  .عد

 ضة الر طفل لدى السلوك عديل فاعلية اللعب أنواع أك و ر ا  .واللعب

عنوان اسة واللع: "رد املبكرةأطفالنا الطفولة مرحلة  ).م٢٠٠٣العطار،"(ب

كمــا املبكـرة، الطفولــة مرحلـة ــ للطفـل اللعــب وفوائـد ميــة أ توضـيح ــ إ اسـة الد رـدفت
ـ اللعـب ـشطة أ مالمـح ـم أ وذكـر للطفـل، ـة العمر املرحلـة بحـسب اللعـب مراحل تقسيم تم

لل املفــسرة ـــات النظر ــم أ اســة الد تناولــت كمــا مرحلــة، أيـــضارــل اســة الد تناولــت كمــا عــب،
ً

ر
الطفل عند اللعب   . أنواع

ا م أ من النتائج من مجموعة إ اسة الد   :روتوصلت

 اللعب رة ظا تفس جامعة شاملة واحدة ة نظر أو واحدا أيا ب ن أن ستطيع ال
ً ً

 .ر

 واق غ سانا إ يصبح ال ح امي اللعب ندماج ع الطفل يع عدم
ً

. 

 مرحلــــــة ــــــ جتماعيــــــة تماماتـــــھ ا مــــــن ــــــد ز و الطفــــــل ـــــصية مــــــا ا اللعــــــب ينمـــــي
املبكرة  .الطفولة

عنــــــــــوان اســــــــــة ات: "رد ــــــــــا امل مــــــــــن مجموعــــــــــة ضــــــــــة الر أطفــــــــــال إكــــــــــساب ـــــ ـــــ اللعــــــــــب رفاعليــــــــــة و
اضية س،"(الر  ). م٢٠٠٤عو

عليميـــــة قـــــة طر بوصـــــفھ اللعـــــب اختيـــــار ـــــ إ اســـــة الد إكـــــسا–رـــــدفت اجـــــل مـــــن بعلميـــــة
اضــية الر يم املفـــا مــن مجموعـــة ضــة الر ـــب. وأطفــال تجر تــم ـــدف ال ــذا تحقيـــق أجــل ومـــن

ن بـ م أعمـا تـرامح ضة الر أطفال من مجموعة ع قة الطر رذه بلغـت)سـنوات٦و٥(و إذ ،
البحث دمشق) ١٢٨(عينة مدينة اض وطفلة رطفال

ً
.  
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ا م أ من النتائج من مجموعة إ اسة الد   :روتوصلت

 املختلفةللع ات وا ات ا امل من العديد طفال إكساب ة كب مية وأ دو رب   .ر

 يــة التجر شــبة للمجموعــة ــسابية ا املتوســطات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ونــاك
لــصا وذلــك لالختبــار البعــدي التطبيــق ـ اضــية الر ومــات املف ــ الــضابطة واملجموعـة

ية التجر شبة  .املجموعة

 فــــــر يــــــةوال التجر شــــــبة املجموعــــــة إنــــــاث جــــــات د متوســــــط ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات رق
البعدي التطبيق اضية الر ومات املف ا نفس املجموعة  .روذكو

 اسة الد توصيات م أ   :رومن

 اضية الر ات ا امل الطفل إكساب علمية عليمية قة طر اللعب اعتماد ة رضر   .ور

 باأللعـــــاب ضـــــة الر ئـــــة ب إغنـــــاء ة وضـــــر ـــــرو ع والعمـــــل لألطفـــــال واملحببـــــة ة ـــــ املث دوات و
شاط ال غرفة اضيات للر ركن  .تخصيص

 باللعب اضية الر ات ا امل تنمية كيفية ع اض الر معلمات ب تد ة رضر ر   .ور

عنـــــوان اســـــة ـــــ: "رد التفك تنميـــــة ـــــ ع القـــــراءة س تـــــد ـــــ دوار لعـــــب قـــــة طر اســـــتخدام رأثـــــر
الثا الصف طلبة لدى ساالتأم ،"(لث  ).  م٢٠٠٩يالعماو

القــراءة س تــد ــ دوار لعــب قــة طر اســتخدام أثــر ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد ــذه رــدفت ر
ــــ و س يــــو خــــان س بمــــدا ــــ سا الثالــــث الــــصف طلبــــة لــــدى التــــأم ــــ التفك تنميــــة ــــ رع

يال س ب سة ومد ة، القرا سة ومد معن، سة رمد ر ر   . ر

مج إ اسة الد اروتوصلت م أ من النتائج من   :موعة

 ية التجر املجموعة لصا إحصائية داللة ذات ق فر   .ووجود

 ليــة ال جــة والد التــأم ـ التفك اختبــار عــاد أ جميــع ـ إحــصائية داللــة ذات ق فــر روجـود و
ن لـــصابــ ق الفــر انــت ولقــد والــضابطة يـــة التجر ن املجمــوعت ــ التحــصيل ــ ومرتف

امرتف يةالتحصيل التجر  .ملجموعة

 ليـة ال جـة والد التـأم ـ التفك اختبـار عـاد أ جميـع ـ إحـصائية داللـة ذات ق فر روجود و
لـــصا ق الفــر انــت ولقــد والــضابطة يـــة التجر ن املجمــوعت ــ التحــصيل ــ مرتف ن وبــ

ية التجر املجموعة التحصيل ي  .متد

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

البا اليــــة،اســــتفاد ا اســــة للد النظــــر طــــار إثــــراء ــــ الــــسابقة اســــات الد تلــــك مــــن رحــــث ير
مجــال ــ ــا مع ا اك واشــ الــسابقة اســات الد مـن اليــة ا اســة الد اســتفادة مــن الــرغم ـ روع ر

ـــــ ع التعـــــرف تحـــــاو ـــــا أ حيــــث مـــــن اســـــات الد ـــــذه عــــن تختلـــــف ـــا ــ أ إال باللعـــــب لتمــــام ر
قبــــ مـــا مرحلــــة ـــ طفــــال لـــدى مــــناللعـــب وذلـــك الــــنفس، علـــم ــــات نظر ضـــوء ــــ ســـة املد رل
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ظائفــھ، و فوائــده ــ ع التعــرف وكــذلك ســماتھ، ــم أ ومعرفــة اللعــب ــوم بمف ــف التعر وخــالل
طفال اض للعب ة بو ال التطبيقات معرفة إ   .رباإلضافة

الثانية طوة الطفل: ا صية و طفالاللعب اض   ر

يد   :تم

مــدخال    اللعــب عـد
ً

ــصية ــشكيل ــ م ــس مــا م ــا و تر سـيطا و الطفولــة لعــالم وظيفيــا
ً ً ً ً

و
مـــــن ـــــو ف جتماعيـــــة و والعقليـــــة والنفـــــسية ـــــسمية ا وانـــــب ا جميـــــع مـــــن ـــــا نا و طفـــــال

بـو وال التعليمـي ـشاط لل منطلـق أنـھ كمـا الطفـل، ن تكـو ـ نوعيـة ات ـ غ ـ إ يـؤدي يناحية
املراح الطفل لدى سود س الالحقةالذي   .ل

اللعب خالل من الطفل سب ك ـ"و إ تعـرف و تـھ بي ـشف ك و ـا ا العـالم عن فھ رمعا ر
ولغتـــــھ مجتمعـــــھ ثقافـــــة ـــــتعلم و ن، خـــــر وأدوار ه أدوا ـــــتعلم و املتنوعـــــة، ـــــا ا ومث ا رعناصـــــر

وأخالقھ س،"(وقيمھ ص٢٠٠٤عو   ).٣٦٩م،

طفال اض   : راللعب

بــ تــضع ســرة انــت املجتمــعإذا ــ عــد طفــال ــاض فــإن لألطفــال الــسليمة بيــة ال رذو ر
ن مـــــواطن يـــــصبحو بحيـــــث يـــــا ي و اجتماعيـــــا طفـــــال ـــــشئة وت بيـــــة ل يـــــأ امل ـــــان امل ـــــديث نا

ً ً

الطفــل ــشئة ت ــ ســرة لــدو مكملــة ــة و تر ئــة ب طفــال ــاض ــ عت و عــد، فيمــا ن رصــا ر
جتما   .وتطبيعھ

طفــــــا ــــــاض اوحرو ــــــ ت الــــــذين الــــــصغار، طفــــــال بيــــــة ل خصــــــصت ــــــة و تر مؤســــــسة ــــــ ل
ن ب م ـة٦و٤رأعما بو ال القـيم طفـال إكـساب ـ إ ـدف متعـددة ـشطة بأ ـ وتتم سـنوات،

يـــاة وا العمــل كيفيــة ـــ ع ب والتــد الــذات، عـــن ــ للتعب ــم ل الفـــرص وإتاحــة جتماعيــة، رو
املنظم اللعب خالل من معا

ً
و(   ).١٩٢صم،٢٠٠٣النجار،اتة

تـــــــوفر أن ـــــــستطيع ـــــــ ال لألســـــــرة الـــــــسائدة ـــــــسية الرئ جتماعيـــــــة املؤســـــــسة ـــــــ ضـــــــة وفالر
  املعلومات

بـاملجتمع تمـام و بـالوطن الـو وتنميـة املواطنة قيم لتنمية مة الال سات واملما ات زوا ر
و ف املعا م وإكسا طفال ئة بب تحيط مشكالت من بھ يرتبط اتروما   .تجا

فـــال       ، أخـــر اســـية د مرحلـــة أي ـــ ـــا ع طفـــال ـــاض مرحلـــة ـــ بيـــة ال ـــداف أ ىوتختلـــف ر ر
علميــة، حقــائق ن تلقــ أو معلومــات تحفــيظ أو ســطو كتابــة أو لمــات قــراءة علــيم ــ إ رــدف
ية الــــــ النـــــوا مـــــن نـــــة املتوا ــــــسانية ـــــصية ال بنـــــاء ـــــ إ ــــــ أسا ل ـــــش و ـــــدف زبـــــل

يحةوالعقليــة والـــ الـــسليمة العـــادات الطفـــل تكــسب ضـــة فالر جتماعيـــة، و نفعاليـــة وو
وحــــب نتمــــاء و مانــــة و والــــصدق والتعــــاو النظـــام اتھ وحــــضا املجتمــــع ــــ ر عــــن ــــ ع ـــ نال ر

  . الوطن

  



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
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إ دف طفال اض بية   ):م٢٠٠٠طلبة،(رفال

 وانب ا جميع من الطفل صية   .تنمية

 ع الطفل  .نتماءمساعدة

 الطفل لدى والعامة اصة ا وامللكيات قو ا ام اح قيمة  .قتنمية

 املشكالت حل ع الطفل ة قد  .رتنمية

 طفال ية تر سرة مع  .نالتعاو

اللعب عد س"و للتنفـ بـل ن، خـر وعـن نفسھ، عن الكث ء ال الطفل فيھ يتعلم وسط
جــــ ــــ يب إنــــھ املكبوتــــة، العواطــــف لعـــن املــــشا حــــل ــــ ع ــــساعد و ، والعقـــو ــــ. لسام يب إنــــھ

عــــــــــن بــــــــــالتعب لــــــــــھ ــــــــــسمح و ي، الــــــــــذا وعيــــــــــھ ــــــن مــــ قــــــــــو و الطفــــــــــل، عنــــــــــد جتمــــــــــا يالــــــــــو
،"(نفسھ   ).٦٥ص م،١٩٩٠مص

ـــا عمل ـــ ع تركـــز ـــا أ إال ـــساب وا والكتابـــة القـــراءة علـــم ال ـــا أمر ـــ طفـــال ـــاض رإن
للتال ــــــة اللغو املفـــــــردات تنميـــــــة ــــــ ـــــــادةع و يح، الـــــــ واللفـــــــظ الكــــــالم ـــــــ ع م وتـــــــد زميـــــــذ، ر

شــياء ــق طر عــن قــام اســتخدام ــ ع م تــد ــ إ باإلضــافة والقــصص بالكتــب م تمــام را ر
والصو الكتب قام صو ة ؤ رو ر ن. رر والعـ اليـد ن بـ التناسـق ن تكـو ا فعاليا تتضمن كما

ل و و بامل والعمل ن والتلو الرسم ق طر   ).٢٢٢ص م،١٩٨٢أبيض،(املختلفةعابنعن

ــسنة ا العــادات طفــال ــاض و ــضانة ا س مــدا ــ عتــاد الطفــل فــإن طانيــا بر ــ رأمــا ر
يح الــــ الــــسلوك ــــت. وأســــاليب الب جــــو ــــ إ يكــــو مــــا أقــــرب جــــو خلــــق ــــ إ ســــة املد ــــس نو ر

يت ــو ا ــذا مثــل ــ و ــضانة، ا ســة بمد لتحــاق مــن ــ و ة ــ الف ــ الطفــلروخاصــة لجــو
عــــا و عمــــال و لعــــاب مــــن ــــ بكث ك ــــش أو قــــوم و ــــا احا و ســــة املد غــــرف ن بــــ ــــة حر رــــ

ــــتعلم و والغنـــاء بــــالرقص ك ـــشا و ـــا ايا وح املعلمــــة قـــصص ـــ إ ــــستمع و دوات مـــن ـــ رالكث
ا وم و شياء ن ب ق   .التفر

والـــــد      ق ــــالو ــــام ا املـــــواد ــــ باليـــــد عــــا ــــ ال دوات ومكعبـــــاترإن ، ــــو وامل نان
ا وغ شب، املعرفـة. ا الطفـل عنـد تقو املواد ذه استخدام ل،نبـاللوىو والـش ـم وا

  .والنماذج

مــــن           ــــ الكث ــــ ع تقــــف أن اللعــــب مــــن النــــوع ــــذا ل ــــا مراقب خــــالل مــــن املعلمــــة ــــستطيع و
اخـــصائص أيـــضا عكـــس وإنمـــا فحـــسب، الطفـــل حيـــاة عكـــس ال فاللعـــب طفـــال،

ً
اجــــات
والــدوافع اجــات ا ومــن ن، خــر مـع عالقاتــھ مــن ــ الكث عكــس وقـد ــھ، تجا ــا إل تمــت ـ رال

ن خـــر وفكـــرة نفـــسھ عـــن ه ـــا وأف الطفـــل اء آ عـــن دالئـــل عطينـــا وقـــد لديـــھ، راملوجـــودة عنـــھر
)،   ).٦٥ص م،١٩٩٠مص

الطفل صية و   : اللعب

ـ ع ـساعد ادفا شاطا و مة م أداة اللعب عت
ً ً

م ـسا كمـا ، ـ طبي ل ـش طفـال نمـو
املتطلبـات مقابلـة ـ م ـس ـشاطات سـة ومما ديـدة ا ات ا ساب واك التعلم رعمليات
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مــن تجعــل ــسية ئ جوانــب عــة أ ــ ع التعــرف مكننــا و ســواء حــد ــ ع ياتيــة ا أو راديميـة ر
و للنمو، امة أداة   : اللعب

إليــھ .١ يميــل ــ طبي ــشاط اللعــب مواصــلةإن أجــل مــن ســونھ ما و ي تلقــا ل ــش رطفــال
بذلك ف الظر م ل سمحت لما النمو   . وعمليات

ســــتھ، .٢ ملما الفــــرص تــــوف يتطلــــب مــــر فــــإن للنمــــو، كــــأداة اللعــــب انــــة ــــزم عز أجــــل رمــــن
املختلفة النمو مراحل مع اللعب شاطات ناسب ت أن  . شرط

النمو .٣ ع الطفل مساعدة إ يؤدى اللعب ـإن الكبـار مـن ومشاركة يعا وجد م
ً

املحيطة ئة  . الب

ـــــ .٤ ع عمــــل و جتماعيـــــة، اتــــھ ا م تنميــــة ـــــ ع الطفــــل ــــساعد مجموعـــــات ــــ اللعــــب رإن
والتقليـد تـصال مجـاالت ـ خاصـة والتطـو النمـو ملواصـلة املناسبة العمليات ة ثا راس ر

اة ،(واملحا  ). م١٩٩٥القذا

بمختلـــف            اللعــب ــ عت قبـــلو مــا مرحلـــة وخاصــة الطفــل، حيـــاة ــ ســـائدا ــشاطھ صــو
ً

ر
والنفــــسية ــــسمية ا جوانبــــھ ــــ الطفــــل نمــــو يتقــــدم أن يمكــــن اللعــــب ــــق طر وعــــن ســــة، راملد
ائـــــدة طاقـــــة مـــــن الطفـــــل لـــــدى مـــــا الســـــتغالل وســـــيلة اللعـــــب عتـــــب و جتماعيـــــة، و زوالعقليــــة

عمـد أداه اللعـب ـ عت و بنـاءة، ـات وج الطاقـة ـذه العـالموتوجيھ ـ ع للتعـرف الطفـل ـا إل
عــــــــــن الطفــــــــــل ــــــــــا ــــــــــ ع ــــــــــ ال امــــــــــة ال العوامــــــــــل أحــــــــــد اللعــــــــــب ــــــــــ عت و فيــــــــــھ، ش عــــــــــ الــــــــــذي

  ).م٢٠٠٣العطار،(نفسھ

املتعددة تھ ص جوانب نمو عملية للطفل سبة بال اللعب   : )م٢،٢٠٠٤مر(إن

ــــسمية -١ ا الناحيــــة أعــــضاء: ــــ ــــل ب ــــد و الطفــــل عــــضالت اللعــــب ينمــــى جـــــسمھرحيــــث
ن تكــو ــ بمع ــسمية ا الــذات ــوم بمف عــرف مــا الطفــل لــدى يحقــق كمــا فعــال، ل ــش

سمية ا انياتھ إلم استخدامھ وكيفية سمي ا كيانھ نحو معينة ات  .اتجا

النفــــسية -٢ الناحيــــة ــــ ــــ: و وع انفعاالتــــھ، عــــن ــــ التعب ــــ ع الطفــــل اللعــــب ــــساعد حيــــث
ــــــا تخلق ــــــ ال والتــــــوترات املخــــــاوف مــــــن تــــــھالتخفــــــف بي مــــــن عليــــــھ ضــــــة املفر والــــــضغوط

امللـل عنـھ منـع و النفـسية الراحة للطفل يوفر أنھ كما تھ، تر الرشيدة غ ساليب و
عنده العدوانية ح الر من حد   .وو

العقليـــة -٣ الناحيـــة ـــ فيـــھ: و ش عـــ الـــذي العـــالم اك إد ـــ ع الطفـــل اللعـــب ـــساعد رحيـــث
أن  وع

منــھ ــتمكن و فيــھ امل. يـتحكم ـط ــرو اللعــب قيمــة وأدركــوا اء والـذ اللعــب ن بــ املــسلمو ــو نر ن
والنمـــــــو اء الــــــذ تفــــــاع ا ن بـــــــ إيجابيــــــة عالقــــــة وجــــــود أدركـــــــوا كمــــــا ، ــــــ العق داء ــــــشيط رت

فضل سمي  . ا

جتماعيـة -٤ الناحية وقواعـد: و ماعـة ا معـاي تقبـل ـ ع الطفـل اللعـب ـساعد حيـث
اسة. اللعبة ا لديھ ينمي املقبـوكما جتمـا الـسلوك أنمـاط يـتعلم حيـث لخالقيـة

ن خر باألطفال وابطھ و اتصاالتھ خالل  .رمن



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
محمد محمود العطار. د )دراسة نظریة(ة في ریاض األطفال وتطبیقاتھ التربوی  
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الطفل   : ألعاب

للطفــــل، ة الــــسو ــــصية ال ن تكــــو ــــ اللعبــــة ميــــة أ ــــ ع ن املتخصــــص اء أ ــــل رأجمعــــت
بــھ خاصــة قــة طر ــشف يك أن أو بنفــسھ ا يـصنع أن الطفــل ــستطيع مــا ــ لعــاب وأفـضل

أوالســـــت ية ــــــش ا والقوالــــــب املكعبــــــات ل شـــــ ــــــ ع ــــــ ال لعـــــاب مثــــــل ا، واســــــتخدام ا عمال
وتــدعوه ــم الف لة ســ ــا مجمل ــ ــ ف الطفــل، يــال ة إثــا لعــاب ــ أك مــن ــا أل يك رالبالســ
كمـا ، ـ الكث منـھ الطفـل يـتعلم جمـيال عاملـا أمامـھ تفتح ا أ إ إضافة ، ك وال باه لالن دائما

ً ً ً

ــ ــا أنأ ــ ع عھ ــ حيــث للتنفيــذ، قابلــة أحالمــھ تجعــل ــا أل وقتــھ مــن مــساحة ــ أك شغل
بنــاه مـا ــدم وعنـدما بنفــسھ، بالثقـة ـشعر يجعلــھ ممـا ه ــا أف إحـدى ليــصمم سـاعات ريجلـس
نـاك و جديـد، دف جديد ء بناء يرغب أو إصالحھ يرغب ما خطأ شاف الك فذلك

ـــ و ات والقطـــا ات الـــسيا رعــالم عـــالمر ـــ إ م وتجـــذ عمـــار ــل مـــن طفـــال ـــل تمـــام ا ــ تث
اللعبــــة وتــــصبح ة ــــ ا ــــ ع حــــصل و الطفــــل ــــ تفك ينــــ ــــي ول والــــرحالت، والــــسفر الــــشارع
لعبتــھ يقــود الــذي البطــل ــو ليكــو بنفــسھ مــر قيــادة لــھ ك ــ ت أن البــد لــھ، ومعلمــة نمفيــدة

ملــــــــــــسا فقــــــــــــط س كومبــــــــــــا كــــــــــــدو ب أو م دو كــــــــــــو رو ر ر ذلــــــــــــكن اد أ إن املــــــــــــرأة(رعداتھ مجلــــــــــــة
  ).م٢٠٠٥اليوم،

املناسب- للعمر املناسبة  : اللعبة

الــسنة -١ عمــر ــ وح الــوالدة والبــصر: منــذ الــسمع الطفــل، حــواس اللعبــة ى يحــا أن يجــب
مثــل ــس ألعـــاب: وا للغــسيل، القابلـــة القماشــية لعــاب يك، بالســـ دمــي ـــشيخة، ال

الطف يد ا ل تصل ال ولكن امتحركة، عصر عند صوتا تصدر ال لعاب ل،
ً

 .  

ن -٢ ت ســــــ عمـــــــر ـــــــ إ ســــــنة عمـــــــر املحبـــــــة: مــــــن الطفـــــــل طبيعــــــة لعـــــــاب ـــــــ تل أن يجــــــب نـــــــا
ــشاف املكعبــات،: لالك طفــال، ات ســيا ة، ــ الكب الــصو ذات يكية البالســ الكتــب رمثــل ر

ت ـان، م قـدر ا قـص ـيط ا ذا يكو أن شرط املطاطي، يط ا ذات لعاب
ً

نليفـون
املوسيقية لعاب و  . طفال،

ـــ٢مـــن -٣ مـــا: ســـنوات٥إ نوعـــا الكبـــار ســـلوك ـــاة بمحا نـــا اللعـــب تبـــدأ أن يجـــب
ً

الكتـــب: 
العـاب ليـة، م أدوات سـامة، ـ غ ن تلـو أقـالم املكعبـات، تركيب ة، القص القصص ذات

السيا أو الت ال ثالثية اجة والد والزحليقة الرمل، صندو مثل ديقة را  . رةق

ـــــ٥مـــــن -٤ وإبـــــداع: ســـــنوات٩إ ـــــاء ذ تنميـــــة ـــــ ع مـــــساعدة نـــــا لعـــــاب تكـــــو أن نيجـــــب
مثل نـط: الطفل ي، ـا ر الك القطـار ـالت، ال ثنائيـة اجـة الد واملمرضة، ب الطب رأدوات

لعاب تركيب القدم، كرة بل، رافة(ا  ). ا

ا: سنة١٤إ١٠من -٥ بة ملو واملناسبة العلمية لعاب الفئـةنتكو ـذه ل مناسـبة لطفـل
مثـــــل طفــــــال مــــــو: مـــــن عــــــض جمـــــع وايــــــة و اضـــــة، الر ســــــة مما الكمبيـــــوتر، رألعــــــاب ر

ع الطوا أو النقود قطع مثل  . املفضلة

الـسباحة -٦ أحـواض أو املـاء، بـرك وقـرب ـق، الطر وقـرب الـدرج، قـرب يلعـب الطفـل ك ت  ال
 ).م٢٠٠٥طلبة،(

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) ١٩٠ : (العدد
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طفال ألعاب اختيار ط   :وشر

تكـــو -١ ــــستطيعنأن ال ــــ ح ا؛ ــــ كب جـــزاء ــــم يكــــو وأن كيــــب لل قابلـــة اللعبــــة أجــــزاء
ً

ن
حـــة، جا ـــ غ ــا ايا ز أو ا ســـطح يكــو وان أذنيـــھ؛ أو أنفــھ ـــ ا وضــع أو ـــا ابتالع رالطفــل و ن

للغسيل قابلة اللعبة تكو  . نوأن

و -٢ امللــــل، ع ســـر الطفـــل أن وتـــذكر ـــا، تحقق ـــ ال ـــداف بقيمـــة تقـــاس يـــدة ا اللعبـــة
َّ

ال
ن، معـ لوقـت لعـاب عـض نخفـي أن ـ ب ي لـذا سـاعة؛ مـن ـ أك الواحدة باللعبة يلعب

ديدة ا اللعبة لھ سبة بال فتكو ة، ف عد ا إيا عطيھ  . نثم

ـــا؛ -٣ حطم و ضـــا أ ا يـــضر اه ســـ فإننـــا وإال الطفـــل، لعمـــر مناســـبة اللعبـــة تكـــو أن ـــ ب ي
ً

ر ن
ع أو ا، ل مھ ف لعدم باإلحباط شعر األنھ استعمال ع تھ قد   . ردم

بالرصاص -٤ مشبعة الرخيصة لعاب ألن الصنع؛ جيدة اللعبة  .اخ

ا -٥ شـــراؤ فــإن عا ســر تتلــف ـــ ال لعــاب أمــا ممكنــة، ة ــ ف ألطـــو تــدوم ــ ال اللعبــة ــ اخ
ً

ل
يرا ت عد
ً

  . 

للطفل -٦ مفيدا جسديا شاطا ث س ال اللعبة اخ
ً ً ً

. 

ع -٧ عھ ال اللعبة ماخ تفك وطر الكبار سلوك  . قتقليد

الفـــــــك -٨ لـــــــھ ــــــيح وت شـــــــياء ــــــ والـــــــتحكم لالستكـــــــشاف حاجتــــــھ ـــــــشبع ــــــ ال اللعبـــــــة ــــــ اخ
كيب  .وال

ســمع -٩ ـ ع خطـرا ل ـش فقـد مرتفعـة، حـادة أصــواتا تـصدر ـ ال اللعـب شـراء عـدم ـ ب ي
ً ً ّ

ِ
 . الطفل

ــــــاملال -١٠ جتمــــــا الــــــشعو ينمــــــى مــــــا فاجعــــــل الطفــــــل؛ ألعــــــاب ينمــــــىرنــــــوع مــــــا ــــــا وم س،
املطابقـــة، بطاقــات مثـــل اء الــذ ينمـــى مــا ـــا وم كيــب وال الـــضغط ألعــاب مثـــل العــضالت
أمــــا ــــسلق، وال الــــشد وألعــــاب املكعبــــات مثــــل يــــال وا ة ــــ الكب العــــضالت ينمــــى مــــا ــــا وم

وتـــوتر ضـــغط مـــن الطفـــل بـــھ ـــشعر مـــا المتـــصاص جـــدا مـــة م ـــ ف الصلـــصال ينـــة
ً

-
خيالـــ ينمــــى ـــا ل ـــشكيلھ طفــــال،-ھو ـــ إ شــــياء أحـــب مــــن الـــسائلة لـــوان و والفرشــــاة

تقــوم ـ ال لعــاب ـ و اكيـة د لعــاب نـاك و الكتابــة، لـتعلم الطفـل عــد ة ـا م ـ رو ر
ات قــــــد الطفـــــل لــــــدى تنمـــــى ـــــذه و سلــــــسل، امل والتجميـــــع والـــــضم كيــــــب وال الفـــــك ـــــ رع

أساسية ات ا   ).م٢٠٠٦الشاش،(روم

م اعتبــار نــاك ــو ع اللعبــة ــساعد أن ــ ع ــرص ا ــو و طفــال ألعــاب اختيــار عنــد ــم
املثال يل س ع و الطفل عند جيدة عادات   :خلق

 ــــ الغ ملــــشاعر ام ــــ ح الطفــــل:عــــادة ــــ اللعبــــة تخلــــط أن ر الــــضر يمــــن و
ـــــ ال اللعبـــــة باختيـــــار وذلـــــك ـــــ الغ وشـــــعو ـــــ الغ ام ـــــ اح ـــــ و امـــــة رعـــــادة

ه ـــ غ حقـــو يحـــافظ شـــديدةقتجعلـــھ ضوضـــاء تحـــدث ال ـــ ال اللعـــب مثـــل
تقـديم عـدم يجـب كمـا سـتقامة، و الـوطن حـب عنده تر ال واللعبة
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ـ ع املحافظـة ـ ع يتعـود ـ ح بالطفـل املحـيط ـو ا ـ تلوثـا عطـى لعب
ً

حولھ من ئة   . الب

 نة حولـھ:واملر املحـيط و ا مع التكيف ع الطفل اللعبة ساعد أن أي
لديھ ستطالعوتخلق  .حب

 با ـ:يمان و اللعـب ـق طر عـن الطفـل ـ ا غرسـ ـ ال القيم م أ من
خلـــق و ـــالق ا ـــ ع عتمـــاد و يـــاة ا ـــ مـــل عطيـــھ ممـــا بـــا يمـــان

ثـــام اف ــ اق مــن يحميــھ الـــذي الــدي الــوازع للطفـــل–لديــھ نحــضر كــأن
مثال صالة ادة ك يا دي ا شعا
ً ً ً

يفجعل–ر مـنالطفل شـياء ـذه قدس
ضــــمن الــــدين شــــعار فيجعــــل التــــا و للطفــــل صــــديق تمثــــل اللعبــــة خــــالل

عقيــــــــدة ـــــــ ع ـــــــشأ ي يجعلــــــــھ الطفـــــــل ــــــــ(ثابتـــــــةأصـــــــدقاء واملر الـــــــشواد
 ).م١٩٩٩وسكران،

طفال اض اج وم   :راللعب

والعــــضل     ــــسمية ا اتـــھ وقد الطفــــل ة ــــ تـــنعكس إذ ا ــــ وا ا تــــأث بـــالنمو اللعــــب ريتـــأثر
ً ً

ية
والــــــتعلم، بالنــــــ يتــــــأثر النمــــــو كمــــــا اللعــــــب أن أي لعبــــــھ، ــــــ ع جتمــــــا و نفعــــــا ونمـــــوه
وأدواتــــــھ ومدتــــــھ اللعـــــب نــــــوع ـــــ بوضــــــوح ـــــذا ــــــر ظ و اللعـــــب ــــــ ع النمـــــو مــــــشكالت وتـــــنعكس
ر ومظـا ـسمات تتـصف مرحلـة ـل و النمـو كمـا مراحـل ـ ـس واللعـب ا استخدام وأساليب

ي،(معينة   ).م٢٠٠٧العنا

اللعــب خـالل مــن يـتعلم وإنمــا يـتعلم، أن أجــل مـن يلعــب ال ي. والطفـل ســلو ــشاط فاللعـب
لألطفــال ــسبة بال ل ـش و ماعــة ا تـراث وتأكيــد تھ ــص ن تكـو ــ ـسيا ئ ا دو يــؤدي ـم م

ً ً
ر ر

اليومي م شاط ألوان من لونا
ً

.  

مـــــ ـــــر مظ يمثـــــل والـــــذي بالـــــشمولية يتـــــصف الـــــذي النظـــــر ـــــوم املف ـــــو ريفاللعـــــب مظــــــا ن
املعـــاي وتحـــدد املجتمعـــات مـــن ســـواه عـــن املجتمـــع ـــ يم الـــذي جتمـــا و ي ـــسا الـــسلوك

قيم من ا ف بما املجتمع ثقافة من وخلقية وتقاليد، وعادات،املستقاة ية، دي   .وأعراف

أطفـال يـة تر ـ اسـتخدامھ خالل من بو ال اج امل عب و تر كوسيط اللعب يوجد ي ي
الـتما ومـا م ـ وغ ـ ودوكر ي ـسو ومن ـل فر ـو املر عمليـا ترجمة ما ذا و سة املد زقبل ور ر و ن

ً

اللعب مبادئ من كث تطبق سة املد قبل ما مرحلة الطفل ية تر   .رمؤسسات

ـــــــشئة الت ـــــــ ـــــــساعد فاللعـــــــب طفـــــــال ـــــــاض ـــــــاج وم اللعـــــــب ن بـــــــ وثيقـــــــة عالقـــــــة نـــــــاك رو
الـــسل الطفـــل يـــتعلم بحيـــث بالـــدوجتماعيـــة القيـــام علـــم حيـــث مـــن جماعـــة ـــ كعـــضو روك

ما ا العمل ات ا م علم و املناسب ـ االتصال رجتما نـاك والـرأي والتعب ي أثـر ف  إيجـا

ــد تحقيــق ــ م مــن املز ام التفــا ــ ح علــم و ن مــن دوار تبــادل و وامـــدة( والــصغار الكبــار بــ  ا

  ).٢٥٧ص م،٢٠١٢والعدوان،

الل وجـــــود يةإن الـــــ الـــــة ا عـــــن الكـــــشف ـــــ ع ـــــساعد طفـــــال ـــــاض منـــــا ـــــ رعـــــب
اللعـــب ـــشاطات ســـة مما مـــن يـــتمكن جيـــدة ة بـــ يتمتـــع الـــذي الطفـــل بـــأن وذلـــك رللطفـــل،

املنافسة ع ة للقد باإلضافة ا وإتقا املصاحبة ات ا امل علم و راملختلفة   .ر
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يكشف و ف للطفل النفسية الة ا عن الكشف ساعد النفـسيةكما ضـطرابات عـن
سـة مما مـن يقلـل بالعزلـة فاإلحـساس رمـان وا والقلـق حبـاط ومشاعر الطفل ا عان رال
مــن ي عــا الــذي والطفــل اليقظــة بــأحالم وقتـھ معظــم يقــ وقــد ماعيــة ا لأللعــاب الطفـل

فال اء والــــذ العقليــــة ة القــــد عــــن أيــــضا اللعــــب يكــــشف كمــــا للعدوانيــــة، يتجــــھ رحبــــاط
ً

طفــــل
التفك ع ة القد تنمي ال لأللعاب يتوجھ عا اء بذ يتمتع اللطيـف(والتخيلرالذي عبـد

وأبوطالب، والدة   ).م١٩٩٥وا

ـــــــ ع ـــــــساعده حيـــــــث الطفـــــــل تمامـــــــات ا عناصـــــــر مـــــــن ـــــــ أسا عنـــــــصر ل ـــــــش اللعـــــــب إن
ـ ال تھ ـص وتنميـة حولـھ، يـدو الـذي واملحـيط العالم عن ستطالع و شاف مـھ،رك زتال

مـــن ذلـــك ـــ وغ غباتـــھ و مطالبـــھ عـــن ـــا ف ـــ ع س، وأحاســـ مـــشاعر مـــن نفـــسھ ـــ مـــا عكـــس رو
ياة ل ستھ مما خالل من ر تظ وال الطفل ع تنعكس ال  .رالفوائد

الثالثة طوة النفس: ا علم ات نظر ضوء   :اللعب

يد   :تم

ــ ن والبــاحث العلمــاء طفــال عنــد اللعــب رة ظــا شــغلت مــرلقــد ــ وع العــصو ّمختلــف ر
طفــال بألعــاب تمــام تطــو ومــع يــوان، وا ــسان عنــد رة الظــا ــذه فتــأملوا رمنــة، ز

اللعب لتفس وسيكولوجية فلسفية ات نظر رت ظ املتنوعة ا أدوا ار   .وابت

والعالقـات ر الظـوا وتفـس لـشرح ستخدم ية من أداة و النظر النموذج أو ة يوالنظر
النمــوذجا أو ــة النظر وتمــدنا ــا، بي والتفــس-لقائمــة الــشرح يل ســ معينــة،-ــ ات بمــصط

طبيعـة ـ يو الـذي التفـس املبدأ و أساسھ، ع ر الظوا يف تص يمكن الذي األساس يو
ات املتغ أو ر الظوا ن ب   .العالقة

ـــــو النظـــــر النمـــــوذج أو ـــــة النظر ـــــ"يإن ال عاملنــــــاالوســـــيلة ر ظـــــوا اخـــــضاع مـــــن تمكننـــــا
اســـة ــــاالعلميـــة رللد م التحقـــق يمكـــن محـــددة ات ـــ متغ ـــ إ ر الظــــوا ـــذه ترجمـــة ـــق طر عـــن

اسة ا العالقات رود ن،"(بي وآخر   ).٧٩صه،١٤٢٨وكفا

ــــات نظر نــــاك س اللعــــب،للعــــبولــــ ــــوم مف تناولــــت ــــات نظر نــــاك يكــــو. ولكــــن نبحيــــث
مـــــا ـــــل ـــــ ع د الـــــشا ـــــو نـــــا ـــــاتاللعـــــب النظر قدمتـــــھ مـــــا ـــــل لتطبيـــــق ومجـــــال بـــــل ، لنقـــــو

ــــشاط ال وأنـــواع اللعـــب، تفـــس ـــ إ ســـعت ـــ ال ـــات النظر عـــددت ولقـــد املختلفـــة، س رواملـــدا
ـــ طفـــال عنـــد اللعـــب ـــا يتمتـــع ـــ ال العظيمـــة ميـــة لأل ونظـــرا طفـــال، عنـــد بـــھ املرتبطـــة

ً

فـــسرت ــات نظر عـــدة البــاحثو وضــع فقـــد املختلفــة، قـــامنمراحلــھ كمــا طفـــال، عنــد اللعــب
مـا ـا أبر ـان ـات نظر عـدة فأوجـدوا لـھ، تفـس إيجـاد ومحاولة اللعب اسة بد النفس زعلماء ر

  :  ي
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النف] ١ [ التحليل ة   : نظر

النفــــ التحليــــل ــــة نظر صــــاحب ــــد"ىيــــر فر ـــــان"أن" Freud Sigmundوســــيجموند بإم
باألحـــد املرتبطـــة املـــشاعر مـــن الـــتخلص ففـــيطفـــال اللعـــب، ـــق طر عـــن املؤملـــة ات ـــ وا اث

مثـل ئا سـ أو خاطئـا ـان إذا سـلوكھ مـن يفيـد مـثال آخـر بـدو الـدو يبـدل أن ـستطيع اللعـب
ً ً

ر ر
دميتــھ ــ ع بداخلــھ مــا ــغ بتفر الطفــل فيقــوم الوالــدين أحــد مــن للــضرب الطفــل يتعــرض أن

و اللعـــب، ـــ ميلـــھ بـــضرب يقـــوم ســـة املد داخـــل أو ا، بـــضر زفيقـــوم ســـقاطيةر العمليـــة ـــذه
ا عل سيطر و مشاعره مع ، :"(يتعامل   ).١٧صم،٢٠٠٩يالعماو

صــــراعات مــــن عانيــــھ مـــا تخفيــــف ــــ الطفـــل حيــــاة ــــ نفــــسيھ وظيفـــة للعــــب يكــــو ـــذلك نو
ا م والتخفيف مخاوفھ ع التغلب حاو و اللعب ق طر عن نف   .لوقلق

يفـسر ـد"كمـا ملبـد" Freudوفر وفقـا اللعــب
ً

اللــذة بأ فيـذ لـم ــو يميـل الطفـل أن ــ إ
ه ســــر متعــــة إلفــــساد ن خــــر تــــدخل ــــ إ ــــر.. ورلعبــــھ مــــرآة" Adler آدلــــر"ىو طفــــال لعــــب ــــ

ـــسمي ا ـــشاط ال ـــق طر عـــن ا إشـــباع يمكـــن ـــ ال الطفولـــة ـــذا. اجـــات ـــ لعـــب: وع فـــإن
ــــــــــ تحقيقـــــــــــھ ـــــــــــ يفــــــــــشلو ملـــــــــــا ض عـــــــــــو و م اجــــــــــا إشـــــــــــباع فيـــــــــــھ : ـــــــــــ(واقـــــــــــعالنطفــــــــــال

  ).م٢٠٠٣العطار،

أتبـاع مد ـد"وعندما حـب" وفر أ آفـاق ـ إ النفـ ـ"رالتحليـل وا ل ـش اللعـب دو ـر رظ
مـن ـل ركـزت فقـد أك جة بد التحليلية ات النظر بھ تمت ـد: "روا فر كاليـن"و" وآنـا ـي " ميال

ت وطــو لألطفــال، النفـــ التحليــل ــ ع مــا ود اســتخدمت" كاليــن"رج اللعـــبأســـاليب ــا ف
عالجية ن،: "(كفنية وآخر ص١٤٢٨وكفا   ).٣١٣ـ،

عنــد ــد"فاللعــب وظيفــة" Freudوفر ــؤدي و ، ــ التحلي الــنفس علــم نظــر ــة وج مــن ينطلــق
فاللعــب مكبوتــة، ــار وأف ومــشاعر س أحاســ عــن س للتنفــ منفــذا اللعــب عــد حيــث ــسية تنف

ً

تحقيق ز ال عن الناتج التوتر تخفيف م والرغباتسا ي   . ما

يصية] ٢[  الت أو التحليلية ة   :النظر

بـــو ال الـــنفس عـــالم ـــة النظر ـــذه ـــو"يقـــدم ) م١٩٤٢-١٨٩٩" (Stanly Hallلســـتان
ـ ع ـشر ال س ـ ا ـا مـر ـ ال املختلفـة ـشاطات ال ب لـضر يص ت و اللعب أن ير و ىو و ى

ب للتــــــد إعــــــدادا س ولــــــ املتعاقبــــــة، جيــــــال و ن رالقــــــر
ً

صــــــعابو ــــــة ومواج ــــــ فع ــــــشاط ــــــ ع
لعبــــھ ــــ ــــشر ال س ــــ ا خ تــــا ــــص ي طفــــل ــــل وأن يــــاة، يا ــــ.. ر يب أو عــــوم ــــو و فالطفــــل

أدوار لعبـــھ ـــ ـــص ي فإنمـــا والـــصيد القـــبض عمليـــات يقـــوم أو ار، الـــ ـــسلق ي أو ـــوف الك
عليــــھ مــــرت ــــ ال ســــوف: ولــــذا.. املدنيــــة جيــــال مــــن جيــــل ــــا علم ــــ ال ات ــــا امل ارفــــإن يقــــدم

يضيف أن يمكن الذي التا يل ال   ).م٢٠٠٣العطار،: (إل

املـــسرح ـــ ع املمثـــل ـــص ي كمـــا عليـــھ، مـــرت ـــ ال املدنيـــة أدوار لعبـــھ ـــ ـــص ي ـــسان فاإل
قليلة ساعات مم من أمة خ   .رتا

ـــ إ ـــة النظر ـــذه ـــن"وتمتـــد دار ـــة نظر ـــا م وأ ـــسان بتطـــو اصـــة ا ـــات والنظر حيـــثر
ــــا ــــو"تــــأثر ــــة" لســــتان بنظر اللعــــب بتفــــس ليقــــوم طفــــال مــــع تــــھ خ مــــن ــــا إل وأضــــاف

ــص ي يلعــب، عنــدما الطفــل أن ــة النظر ــذه وتــر يــصية، الت ــة بالنظر عــد فيمــا ىعرفــت
ـــا خ تا ـــ ـــسانية يمثــل فالطفـــل ، ـــا ا عــصره ـــ ح البدائيـــة يــاة ا مـــن ة ـــشر ال خ رتــا ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) ١٩٠ : (العدد

 

 

313 

حــتفظ و رــذا، الــضر مــن أنــھ ــة النظر ــذه تــر كمــا أســالفھ، ــا مــر ــ ال حقــاب اث ــ يب و ى
ـا خـرج و املختلفـة، دوار ـذه ـسان ـا يمـر ـ ال املراحـل ز ـ في الـسليم النفس علم نمو

نموه يكتمل ،"(ح ص٢٠٠٩يالعماو   ).١٧م،

املعرفية] ٣ [ العقلية ة   :النظر

ـــسر               السو الـــنفس عـــالم ييـــر تباطــــا" Piagetيـــھبياج"ى ا يـــرتبط الطفـــل لعـــب نمـــو أن
ً

ر
، الرمــــز اء الـــذ ــــي، ر ا ـــ ا اء الــــذ ه، تطـــو مراحــــل إبـــان اء الــــذ نمـــو ــــ تـــھ بنظر يوثيقـــا ر َّ ً

قو و ، التأم اء والذ ، العم اء ك" بياجيھ"لالذ ـش اء الـذ مـن املتباينـة ال شـ ـذه أن
واملواءمـــة، التمثــل ـــ لعملي العـــام الـــنمط ـــسودــ متعاقبتـــان قوتـــان مــا واملواءمـــة والتمثـــل

النــــ ملـــستو تبعـــا الطفــــل ســـلوك ل ـــش ف اء، الــــذ نمـــو ات ـــ ف مــــن ة ـــ ف خـــر ما ىإحـــدا
ً

ى
الطفل إليھ وصل   .الذي

مراحل عدة نموه مرحلة الفرد مر ر،(و بر   ):ه١٤٢٦وآن

ركيـة-١ ا ـسية ا املرحلـة ـ و تم(املرحلة مرحلـة ـ مـنو الثانيـة سـن ـ ح املـيالد مـن تـد
الطفل   ).عمر

املاديـــة-٢ العمليـــات قبــل مـــا مرحلـــة الثانيـــة ـــ(املرحلــة ح الثانيـــة ســـن مـــن تمتــد مرحلـــة ـــ و
عة السا   ).سن

امللموســة-٣ العمليــات مرحلــة الثالثــة ســن(املرحلــة ــ ح عة الــسا ســن مــن تمتــد مرحلــة ــ و
عشر   ).الثانية

قسم أساسيةالل) بياجيھ(وقد مراحل ثالث إ املعر النمو ملراحل تبعا عب
ً

:  

التد-١ اللعب ركية-رمرحلة ا سية ا املرحلة   .وتقابل

الرمز-٢ اللعب العمليات-يمرحلة قبل ما مرحلة   .وتقابل

املحسوسة-٣ أو العيانية العمليات مرحلة وتقابل لقواعد وفقا اللعب مرحلة
ً

.  

لم يت ذلك الـذي"بياجيھ"و امي واللعب الرمز اللعب ات"يعن التـصو بتخيـل رـسمح
تـــــصاحب ــــ ال مـــــشاعره عــــن ـــــ التعب ــــ ع الطفـــــل اللعــــب ـــــذا ــــساعد و ا، ســـــ ومما روالرمــــو ز

التقليد لعب حدث و اتھ، اة(خ املألوفـة) املحا حـداث تمثيـل وإعـادة دوار للعـب كإعداد
امل تذك الطفل د ج عن ع ن،"(اال وآخر ص١٤٢٨وكفا   ).٣١٣ـ،

ات تفس ي" بياجيھ"وعن ما ا م نذكر باللعب اصة ،(ا   ):م٢٠٠٥ياز

جوانبــــــھ- بجميــــــع النمــــــو ــــــدوث ر وضــــــر ــــــ أسا متطلــــــب ياللعــــــب ــــــسمية،و  والنفــــــسية، ا
جتماعيةوالعقلية،   .و

طفو- بـــــديال أيـــــضا وإنـــــھ طفـــــل ـــــل حيـــــاة ـــــ ســـــائدا ـــــشاطا اللعـــــب عـــــد
ً ً ً ً

ـــــ للتفك ليـــــا
ً

ـــــ النا
  ).م٢٠٠١شاش،(

ھ- ون الطفل نمو ع يدل مؤشرا شاطاتھ و اللعب ل ش
ً

.  



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
محمد محمود العطار. د )دراسة نظریة(ة في ریاض األطفال وتطبیقاتھ التربوی  
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الطفـل- ن بـ للتفاعـل طبيعيـة يجـة ن ـو طفـال لدى والتفك والعق املعر التطو يإن ر
تھ ي   . و

ـــ ــــ" بياجيــــھ"واعت املعر ـــ العق للنمــــو مقياســــا اللعـــب
ً

ا- ســــلو بوصـــفھ وعرفــــھ
ً

يعابيا اســــ
ً

خالـصا
ً

ــ- ــر: بمع و ديــدة، ا املوضــوعات ــ ع القديمــة للتخطيطــات تطبيــق ) بياجيــھ(ىأنــھ
ـ تفك قـة طر فقـط عكـس ال اللعـب وأن النمـو، عمليـة ـ ميـة أ والتقليـد اللعـب مـن ـل ل أن

يمر ال املرحلة املعرفيةا،الطفل اتھ قد تنمية أيضا م س و ربل
ً

.  

نظر عطـــي ــــشطة" بياجيـــھ"ـــةو ـــة وتجر ا تكـــرا ه باعتبـــا ة، ـــ وا بيولوجيــــة وظيفـــة للعـــب
ً
ر ر

ديدة ا ات وا باملواقف عقليا تم
ً

.  

ي] ٤[ س لفيجو النمائية أو البنائية ة   :النظر

ـ        الر العـالم ـ ي"وعت ـس فيجو ش نيفيـ سـيميو  "Lev Semenovich   Vygotskyليـف
ـــ  ية الـــسوفي ســـة املد الـــسيكولورأبـــو الفكـــر تطـــو ـــ ن ز ـــ امل اد الـــر وأحـــد الـــنفس رعلـــم و

ن وثالثـ ثمانيـة ز ينـا عمـر عـن الـشباب عـان ـ تـو ـ ح لـھ يم لـم جـل أن مـن الـرغم ـ رع
وقدم عاما،

ً
ي" س عـام" فيجو لنمـو١٩٢٠ـ خيـة التا الثقافيـة ـة بالنظر فـة املعر تـھ نظر رم و

النفسية ص١٤٢٧بطرس،: "(العمليات   ). ٩٥،٩٤ه،ص

صـــف ي"وو ـــس متخيـــل" فيجو ملوقـــف الطفـــل خلـــق ه باعتبـــا الـــضغوط-راللعـــب مـــن ـــشأ و
يمثـل التخيـل وأن وانـب، ا جميـع ـ الطفـل بنمـو تـدفع قـوة اللعـب أن يـر كمـا ىجتماعيـة

ســتھ مما أثنـاء ضــم تخيـل يمثــل الـذي القواعــد ذات لعـاب ــا ف بمـا اللعــب أنـواع ر .. رجـو
ي و للتفكو فرصة الطفل عطى اللعب أن   ).م٢٠٠١شاش،: (املجردىر

ــستطيعو ال لــذا ا نفــس باألشــياء شــياء ي معــا يــدمجو الــصغار طفــال أن الحــظ نكمــا ن
مجــرد ل ــش ــ واملواقــف. التفك ــار، ف لتمثيــل شــياء الرمــز اللعــب ــ طفــال يــستخدم

أخـر ـستخد. ىوأشياء ـ ال ـسمىشـياء أخـر أشـياء لتمثيـل طفـال" رمحـاو"ىم ـستخدم و
ـش" راملحـاو"ـذه و لمـات، ال ي ملعــا ـ العق م تمثـيل سـاء ي"رإل ـس شــياء" فيجو اسـتخدام

الفكر لنمو مية غاية مرحلة إ العقل املع لنمو كدعم   .اللعب

ـــــر ي"ىو ــــــس ــــــ" فيجو ع ــــــساعد اللعـــــب الطفــــــل"أن فــــــورتطـــــو يتــــــصرف اللعـــــب ــــــ قأي
ســلوكھ مــستو وفـو عمــره ىمـستو ق أطــو. ى أســا ـان لــو كمـا أنــھ الطفــل يتخيـل اللعــب لففـي

ً
ر

نفـسھ ة. مـن ـ مك عدسـة ة بـؤ ـ الطفـل. ركمـا وتطـو لنمـو ـ كب مـصدر ـ عت نـا : ــ"(رفاللعــب
ر، بر ص١٤٢٦وآن   ). ١٦٤ه،

السلوكية] ٥ [ ة   :النظر

تفـــ ـــ الـــسلوكية ـــة النظر ـــشكيلركـــزت ـــ ئـــة الب تلعبـــھ الـــذي الـــدو ـــ ع اللعـــب رس
بــــــاألقران واتـــــصالھ بالطفــــــل املحيطـــــة ئــــــة الب ة ثا الســـــ يحتــــــاج ــــــاراللعـــــب د فا الطفـــــل رلعـــــب ز
الطفــــل ســــة ملما ن املناســــب والوقــــت ــــان امل تــــوافر ــــ إ باإلضــــافة ســــتھ، ملما بــــاء رواستحــــسان ر

اللعب ساسية.. ألنواع القواعد لنفس اللعب خضع او وم   :  للتعلم
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  :الــدافــعيــة] أ[

اء و ــــ سا و القـــو الـــدافع ــــو ـــسمية ا باالحتياجـــات الوفــــاء أن الـــسلوكيو ـــ عت رإذ ى ن
الدافع ذا ل استجابة و اللعب يو ا شاط ال وأن   .ياللعب،

  : التـدعيـــم] ب[

يتلقـاه الـذي التـدعيم بفـضل التكـرار ـ إ يميل اللعب طفال الـسلوك- فسلوك كـو فـإذا
ه تكرا إ الطفل يميل اه. رفسوف تكرا يقل أن املر فمن عقابھ أو لھ تجا تم   .روإذا

  :املحـــاكـــاة] جـ[

الـــــسلوكيات) Dollard & Miller (،)Bandura(أشــــار ـــــساب اك ــــ ـــــاة املحا ميـــــة أ ــــ إ
يت.. املختلفة عنـدما يقـف الـذي ـد ا ـ إ ـاة املحا الطفل ستمر ـو ع ا قـاد يـصبح أو علمـھ

ً
ر

يقلـــــده الــــــذي النمــــــوذج الــــــسلوك.. ترجمـــــة إفــــــادة ـــــ إ ــــــاة املحا لعــــــب يـــــؤدى أن املحتمــــــل ومــــــن
ن تخـــــــز ـــــــ الطفـــــــل ـــــــستخدمھ حيـــــــث مباشـــــــر ل ـــــــش نفعـــــــا ـــــــ أك كـــــــو و الالحـــــــق جتمـــــــا

ً
ن

ـــا ام أح تنقيـــة ـــ ماعتـــھ نفعـــا ـــ أك يكـــو أو القلـــق، حـــدة تخفيـــف أو ـــا وتمثل نطباعـــات
ً

ن
ا   ).م٢٠٠١شاش،(وعقائد

ياة] ٦[ ل أو للعمل عداد ة   :نظر

ــ إ ــة النظر ــذه س"ترجــع جــر وــار وقــد" Karl Grossل ــة ز الغر ــة بالنظر أحيانــا ــسمى و
ً

منـذ ـسان إليـھ ـأ ي الذي ز الغر شاط ال من ألوان أنھ ع اللعب ة النظر ذه يفسرت
ساســية يــاة ا ات ــا م ــ ع ب ليتــد رصــغره ــار تق دائمــة.. و حركــة مــن الطفــل بــھ يقــوم فمــا

ـا وتوظيف ـسم ا أعـضاء ـ ع الـسيطرة إ دف ا وغ سم وا ع صا و ن والرجل لليدين
ة باألســ فاللعـب ـا، ل وإعـداد الكبـار ألدوار تقليـد إال ـ مـا الـصغار ألعـاب وأن املـستقبل، ـ

و املقاتــــل، لــــدو ــــز غر اســــتعداد ــــو والد رلــــدى بالــــدميي والعنايــــة والطــــبخ ياطــــة ا ألعــــاب
والبنـات والد ولعـب مومـة، و طفـال يـة وتر ـ امل تـدب ألدوار ز غر استعداد و لللبنات ي
جيــــــــــة الز يــــــــــاة ل ــــــــــز غر اســــــــــتعداد ــــــــــو جــــــــــة والز ج الــــــــــز أدوار ولعــــــــــب البيــــــــــوت بنــــــــــاء وــــــــــ ي و و

ا   ).م٢٠٠٣العطار،(ومسئوليا

ل عداد ة نظر تمت ا اللعـبلقد مـن عديـدة بـأنواع تمـت ا كمـا ـسان، بلعـب يـاة
لعب ركة ،القتالمثل   .والتذكر،والتعرف ،وا

ــ جامعــة شــاملة واحــدة ــة نظر أو واحــدا أيــا ــ ب ن أن ــستطيع ال أننــا ذكــره يجــدر وممــا
ً ً

ر
مجتمعة ا األخذ و ات النظر ذه ن ب بالتوليف ه تفس يمكن بل اللعب، رة ظا   .تفس

  

  

  



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
محمد محمود العطار. د )دراسة نظریة(ة في ریاض األطفال وتطبیقاتھ التربوی  
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عة الرا طوة طفال: ا اض للعب ة بو ال   رالتطبيقات

يد   :تم

ســـياق ـــ يتعلمـــوا أن ـــم ل ـــ ب ي طفــال أن والنفـــسية ـــة بو ال بحـــاث و ـــات النظر تؤكــد
ـــ طفـــال لـــتعلم مالئمـــة وظيفيـــة قـــة طر وتلـــك يلعبـــو ـــم و يتعلمـــو فاألطفـــال مـــا، نـــشاط ن

ال ات خ تنظيم يكو نا و ضة نالر التعليمـيو باللعـب عـرف ملـا وفقـا ـا وعمليا والـتعلم تعلـيم
ً

ــــ ع حثـــھ و تـــھ عفو معـــھ يفقـــد ال نحـــو ـــ ع الطفــــل عنـــد اللعـــب ـــشاط تنظـــيم يجـــر يحيـــث
ـــــشاطھ وتنمـــــي حاجاتـــــھ ـــــ وتل ـــــھ با ان تجـــــذب ـــــ ال ـــــسية ا ات ـــــ املث مـــــع ـــــشط ال التفاعـــــل

  .  العق

نف التــوتر مـــن اللعــب ــق طر عـــن الطفــل ــتخلص الـــضغوطو مــن ـــشأ ي الــذي والقلــق عـــا
الوســــائل أحــــسن مــــن أيــــضا اللعــــب عــــد كمــــا عليــــھ، تفــــرض ــــ ال املختلفــــة والقيــــود النفــــسية

ً

ذلـــــك، يكبــــت م علــــ الـــــرد عــــن ــــز و الكبـــــار، عاقبــــھ الــــذي فالطفـــــل الكبــــت، مــــن للــــتخلص
وإعــ التـوتر مــن للـتخلص اللعــب ـ إ ــأ في ضـطرابات، و بــالتوتر ذلـك يجــة ن ـشعر حالــةو ادة

فيــضرب ــامي، اللعـب أنــواع عـض ــ الكبـار دو الطفــل يلعـب كمــا ، اختلـت ــ ال رالتـواز ن
ــت وج ــ ال ات العبــا نفــس ــا إل وجــھ و ــا، يلعــب ــ ال الــدمي يــضرب أو منــھ، أصــغر ــم رمــن

ـــــ بــــھ القيــــام الطفــــل ــــستطيع لــــم بمــــا للقيــــام ض عــــو أداة فاللعــــب الكبــــار، قبــــل مــــن إليــــھ
اليوميةالواقع ياة ا إشباعھ ستطع لم ما ،(وإشباع   ). م١٩٩٧الزغ

علــــم ــــات نظر ضــــوء ــــ طفــــال ــــاض ــــ للعــــب ــــة بو ال رالتطبيقــــات
  :النفس

أوال
ً

يفـــو:  إذ شـــياء، تجـــاه بـــھ ن ـــشعر عمـــا طفـــال ـــ ع ـــ ال دوات أحـــسن مـــن قاللعـــب و
وا ـــة بو ال البحـــوث نتـــائج ـــرت أظ وقـــد والكـــالم مـــااللغـــة ا ـــ كث طفـــال أن لنفـــسية

ً

ـــــــر، ا ـــــــ التمثي م لعـــــــ خـــــــالل مـــــــن بـــــــھ ن ـــــــشعر ومـــــــا بـــــــھ ن يفكـــــــر بمـــــــا وننـــــــا ويخ و
اللعب أدوات من ا وغ والصلصال لوان و واملكعبات للدمي م   . واستعمال

وصــــــراعاتھ، نفعاليــــــة الطفــــــل مــــــشكالت يص ــــــ ــــــ فعالــــــة أداة اللعــــــب عــــــد كمــــــا
عكـ مــرآة عــد ألنفاللعـب غبــات و وآالم وآمــال ومـشكالت انفعــاالت مــن الطفـل عانيــھ مــا رس

بـــدو و اتــھ واتجا وميولـــھ غباتــھ و مـــشكالتھ فتنكــشف يتھ، ــ ـــ ع يكــو اللعـــب ــ رالطفــل ن
طبيعيا سلوكھ
ً

.  

مـــــــــــــا                النفـــــــــــــ العـــــــــــــالج ـــــــــــــ و لالضـــــــــــــطرابات يص ـــــــــــــ ال ـــــــــــــ اللعـــــــــــــب ميـــــــــــــة أ ومـــــــــــــن
  ): م٢٠٠٣آدم،(ي

سلك -١ نفسيا املضطرب الطفل
ً

اللعب سو غ ا ىسلو
ً

.  

اتھ -٢ خ عن الرمز للتعب ة ثا واس بالطفل لالتصال وسيلة ياللعب  .ر

ماعية -٣ ا اللعب أك ل واملشا واملخاوف الرغبات شاف اك  . يمكن

حباط -٤ و والرغبات الدوافع عن نفعا س للتنف وسيلة  . اللعب

والعدوان -٥ الغضب من املشاعر احة إل وسيلة ازاللعب مز ا ع التعب مع بدائل إ
ً

 . ر
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مـــــــن -٦ ـــــــست ل ــــــا أ وايـــــــضاح العدوانيـــــــة ــــــات تجا و املخـــــــاوف مـــــــن املــــــشاعر وطـــــــأة تخفيــــــف
مھ و خيالھ ا يحس كما ة طو وا  . ر

ا -٧ وثقتھ بنفسھ معرفتھ من د يز مما خافية انت ب وموا ات قد شاف  . راك

ثانيــــا 
ً

با:  شــــاد خــــالل مــــن وذلــــك طفــــال شــــاد رإ يلعــــبر ــــو و يقــــوم الطفــــل إن حيــــث للعــــب،
أدوار(عمليــــة الــــذين) لعــــب الكبــــار س لــــ ألنــــھ ومــــشكالتھ، مــــشاعره عــــن ــــا ف ــــ ع

ــ والتعب بــالكالم ذلــك عمــل م ــا. يمكــ م أ مــن أســس ــ ع باللعــب شــاد ند ــس رو
ـــــا ـــــ ع ـــــ ال امـــــة ال ســـــاليب أحـــــد ـــــ عت و الطفـــــل، نـــــة م ــــو يكـ ـــــاد ي اللعـــــب نأن

عــــ حاجـــــةالطفــــل اللعــــب أن كمــــا حولــــھ، مــــن العــــالم ــــا ق طر عــــن ــــم ف و نفــــسھ، ن
يــاة ا ــ حبــاط ملواقــف وعــالج مخــرج واللعــب ــشبع، أن البــد اجتماعيــة نفــسية

 . اليومية

باللعب شاد فوائد ران،(رومن  ): م١٩٨٠ز

الطفل -١ شاد إل الطر سب أ راللعب   . ق

نف -٢ وعالجيا يصيا و عليميا منھ ستفاد
ً ً ً

الوقت  . س

نموه -٣ ملرحلة مناسبة مواقف للطفل سبة بال نمو ات خ يح  . ي

عمره -٤ تناسب قة بطر بصار س ع الطفل  . ساعد

ا -٥ ا الواق العالم ملا مصغرة فة بر ل ش ما ا التعب فرصة يح ري  . و

نفعا -٦ التوتر الطفل عن يخفف مما نفعا س التنف فرصة يح  . ي

شاد -٧ عملية ما مع والتعامل الوالدين اك الش فرصة   .ريمثل

أحـــــــد باللعــــــب طفــــــال شــــــاد إ ــــــ بــــــع ي أن النفــــــ للمرشــــــد مكــــــن رو
ن التالي ن   :سلو

املوجھ )أ( غ أو ر ا    :اللعب

ن تـأم خـالل مـن ذلـك كو و ومشكالتھ، نفسھ عن التعب ة حر للطفل املرشد ك ي نحيث
للطف املرشـداملرشد ك ـشا وقـد ديـد، ال مـن وخاليـا والـدفء باملحبـة ء م شادي إ موقف رل ر

ً

ـساعد شـاد ـ سـلوب ـذا و الطفل، غبة حسب وذلك شاركھ ال وقد اللعب رالطفل ر
طفال عند الوجدانية ضطرابات عالج   . ع

املوجھ )ب(    : اللعب

ا املرشـــد يحـــدد شــــاد مـــن ســـلوب ـــذا ـــ ناســــبرو ي بمـــا وأدواتـــھ اللعـــب مــــسرح لنفـــ
العطـــف ــسوده آمـــن جــو ــ اللعـــب ــة حر للطفــل ك ـــ ي ثــم تــھ، وخ ومـــشكالتھ الطفــل، وعمــر

مــــــشاعره،. والتقبــــــل للطفــــــل لــــــيعكس اللعــــــب، ــــــ الطفــــــل مــــــع النفــــــ املرشــــــد ك ــــــش وقــــــد
اناتھ إم عرف و ذاتھ، اك إد من ليتمكن وذلك ا و ،(رو   ).م١٩٩٤الزغ
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عنـــــدرإن نفعــــا ضـــــطراب ــــ ع والتغلـــــب املــــشكالت حـــــل ــــ ع ـــــساعد باللعــــب شــــاد
املختلفة تصال وسائل ينمى وكذلك يجابية، ات تجا نمي و   .طفال،

مجــرد س ولـ ومتعتـھ وســعادتھ حياتـھ ـو بــل الطفـل، ـ إ ــسبة بال يـاة ا أنفـاس اللعـب إن
أوقـــات عـــن،الفـــراغقـــضاء ـــ عب و علـــم ــــو أجمــــلبـــل أطفالنـــا ـــ ع نفـــسد أال فعلينــــا الـــذات

م عمر مراحل وأح م متع   .أوقات

ثالثا
ً

طفال:  اض أطفال مساعدة ب واللعـب، ري ـشاط ال مـن متعددة ألوان سة مما رع
ا ونقيـــض أفعــاال يمثـــل ــشاط ر فــا

ً
قفـــل،: ي جمــع، فـــك، جــر ، مـــ دفــع، يجــذب

ال مــساعدة ا شــأ مــن ألن فــك، ــط، كمــارفــتح، ــي، ر ا ابط ــ وال التــآز ــ ع رطفــل
الدميـــة، ركـــن مثـــل الـــسواء ـــ ع ـــضانة ا أو ضـــة الر فـــصل ـــ ـــان أر إعـــداد ـــ ب وي

امي شاطھ ا ف الطفل يزاو بات لالست وآخر املطبخ، ركن الق، ا   .لركن

عا ا
ً

املخت: ر م وحواسـ م عـضال مـن سـتفادة ـ ع طفال اض أطفال مساعدة ب لفـةري
الـــسن ـــذه ـــ فيـــھ ـــشو ع الـــذي الواقـــع تـــصو م يمكـــ ـــ ح ممكنـــة، فائـــدة ـــ نأك ر
م ئـــ ب ـــ املألوفـــة شـــياء تـــداو يتـــضمن ـــي حر حـــ ـــشاط أســـاس ـــ ع لاملبكـــرة

ضية والر لية   .وامل

خامـسا
ً

عرفــھ:  مـا ــ ع يتوقـف مــا مرحلـة ــ ـ العق فــالنمو مـستمرة عمليــة النمـو عمليــة عـد
م ــ مرتبطــةاملــتعلم النمــو أطــوار ــست ول الالحقــة املرحلــة ــ يــؤثر كمــا ســابقة رحلــة

ة ــ ا ـط املعلمــة ـ ع ــ ب ي ـذا ول وقتـا، ــستغر التعلـيم كــو ـ بمع إال ربالـسن
ً

ق ن
للطفل القديمة ة با ديدة   .ا

سادســا
ً

عمليــة:  ـــو ــ املعر ـــ العق عالمـــات(النمــو ، مــو ات، إشـــا نيــة، ذ صـــو زاســتدخال رر ) ر
أو"أي نفـــسھ عـــن النمـــو سلـــسل كـــشف و العقليـــة، للـــصو متـــدرج تقـــدم لعمليـــة ر

ـق طر عـن ـار لألف محـسوس توسـط خـالل مـن ثـم ركيـة، ا فعـال خـالل مـن مـر
ـــا وغ اللغـــة ـــق طر عـــن ثـــم الـــذ والتـــصو ، ـــ التخي والتقليـــد ، الرمـــز رالتمثيـــل ي

ا ا ـ إ الثانيــة مـن الطفـل نمــو يتطـو كــذا و ، الرمـو رمـن قــةز بطر والـسادسة مــسة
مرحلـــة ـــ إ ثـــم يم املفـــا قبـــل مـــا مرحلـــة ـــ إ ركيـــة ا ـــسية ا املرحلـــة مـــن جـــة رمتد

ي ما ضة الر معلمة من يتطلب الذي مر دس،   : وا

رة-١ ا ركية ا املناشط من مختلفة أنواع سة مما ع الطفل مساعدة ب   .ري

اللعــــب-٢ مــــن أنــــواع ســــة ملما للطفــــل الفــــرص ــــرتـــوف التخي والتقليــــد دو(يالرمــــز ركتمثيــــل
عليھالشرطي،أوم،أوب، سرد ال يالية ا القصص املوجودين اص   ).أو

ليكـــــو-٣ ا عـــــض مــــع املناشـــــط امــــل تت ـــــذلك و تــــھ بي ـــــ الطفــــل يألفـــــھ مــــا ســـــم أو نــــشكيل ر
بھ يحيط الذي الواقع عن سيطة ال ة الرمز يم املفا عض   .الطفل

عاســا
ً

ــ:  مــا الفــرد ة ــ خ ومدعمــة أن ة معــز باســتجابة ــ مث ــق طر عــن تتكــو عــادة علــم زإال ن
الطفل دوافع من دافع أو خاصة   .بأشياء

ثامنــا
ً

الطفــل:  ســة مما مــن ــ"رالبــد ع ــصو ا مــع ــشاط وال ــد، ا ــذل و ب والتــد لللعمــل ر
الــــتعل يجــــة ن ــــ ثــــر فاعليــــة تــــضمن يجــــة ن ــــ وخ عة، املــــ خــــاللالنتــــائج مــــن م
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إليـــــھ تـــــو و بــــــھ ـــــشعر الطفـــــل عنــــــد ـــــ أسا عقليــــــة،(قغـــــرض بيولوجيـــــة، حاجــــــات
مثال) نفسية

ً
:  

ـــ-١ إ باإلضــافة الطفــل اختيــار مــن مقيــدة ــ غ مناشــط ضــة الر بــرامج تكــو أن ــ ب ي ــذا ول ن
شبع املعلمة من ة موج السنحاجاتھ،مناشط ذا تماماتھ   .ا

ب-٢ غنية ئة ب بإعداد نـوعتمام وت ـد تز ـذلك و ـا م يرضـيھ مـا الطفـل يختـار ـ ح ا ا مث
الطفـــل عـــادات امـــل ت ـــ ع ئـــة الب ــساعد ـــذلك و نفعاليـــة، و جتماعيـــة و املعرفيـــة اتــھ خ

تھ ص امل   .وت

تقــــدم-٣ معــــدل مــــن ــــد تز مرضــــية نتــــائج ــــ إ يــــؤدي الثــــواب ألن الطفــــل، عقــــاب عــــن بتعــــاد
العقــــاب نمــــا ب علمــــھ و أوالطفـــل إليقافــــھ الفرصــــة الطفــــل ن يتحــــ ثـــم ومــــن وتــــوتره، قلبــــھ ـــ يث

عة مشر غ بطر منھ ب ر وال ق   .و

تاسعا
ً

الطفـل:  ـصية جوانـب لتنميـة طفـال اض اللعب أساليب ـسمية(رتوظيف ا
جتماعيـــة و والعقليــة مـــا)والنفــسية طفــال ـــاض ــ اللعـــب أســاليب ـــم أ ومــن ر،

  ):م٢٠٠٤جاد،(ي

ا  )أ  أو:لـــداخلألعـــاب فرديـــة إمـــا ـــ و ـــشاط ال غـــرف أو القاعـــات داخـــل طفـــال ا ســـ ما رو
ألعــاب. جماعيــة ختيــار، ألعــاب ع، صــا ألعــاب املناقــشة، ألعــاب الــداخل ألعــاب ومــن

اجتماعيـة، ألعـاب ـة، الفكر ن التمـا ألعـاب ـاة، املحا ألعـاب أو التقليـد ألعـاب رالتمثيـل،
ات ا امل التعليميةواملختلفة،رألعاب لعاب و ركية ا   . لعاب

التعليميــــة - تبعــــا:لعــــاب املقــــصودة ــــة املوج لعــــاب ال أشــــ مــــن ل شــــ ــــ و
ً

ا بإعـــــــــداد ــــــــو املر يقــــــــوم ــــــــا خاصـــــــــة ومــــــــستلزمات وأدوات ــــــــرامج و نطــــــــط
محـــددة ـــداف أ لتحقيـــق ا ســـ مما نحـــو طفـــال توجيـــھ ثـــم ـــا وتقني ـــا روتجر

التعليم لعـــــاب تقـــــسيم مكــــن ـــــسيةو ا شـــــياء ـــــ ع عتمـــــد ألعـــــاب ـــــ إ يـــــة
التفك ع عتمد ال لعاب  . و

ركيـــــة - ا تناســـــق:لعـــــاب ـــــ ع الطفـــــل ـــــد عو ـــــ إ ركيـــــة ا لعـــــاب ـــــدف
ــــا خالل مــــن تنمــــو ن معــــ ــــدف ــــ إ تــــؤدى خــــاص ل شــــ ــــ ع ــــا وأدا ــــات ر ا
لـــــــدى متعـــــــددة نــــــوا ب وتـــــــد وحواســـــــھ والدقيقــــــة ة ـــــــ الكب الطفـــــــل رعــــــضالت

اللعب بموضوع املتصلة املعلومات عض لھ تقدم كما  . الطفل

اديـــة - الطفـــل:رلعـــاب ادة إ قـــوة ب تـــد ـــ إ ـــدف اللعـــب مـــن النـــوع ـــذا رو ر
تصرفاتھ  . وانفعاالتھ والتحكم

اللفظيـــة - مفرداتـــھ:لعـــاب ـــ وت يح الـــ النطـــق ـــ ع الطفـــل ـــساعد ـــ ىو
خي توســـيع ـــ ع عمـــل و ـــ الف ذوقـــھ عمـــاوتنمــى ـــ التعب ـــ غباتـــھ وإشـــباع رالــھ

ف ـــر ا ن بــ ــ التمي ــ ع الطفــل ــساعد كمــا تلقائيــة ة بــصو بخــاطره ويجــو ر ل
واملختلفة ا م شابھ امل ومعرفة لمات  . وال
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ع - صـــا مثـــل:ألعـــاب ا اســـتخدام اء و مـــن محـــددة ـــداف أ ع صـــا روأللعـــاب
التطــــابق فكــــرة أوأولألطفــــال،تقـــديم بأعــــداد، م ف أوع عـــر اضــــية،  رالقــــات

حوادثاجتماعية، سلسل  . أو

ــشائية - دوات:لعــاب مـــن مجموعــة ـــ ع عتمــد ــ ال لعـــاب تلــك ـــ و
أشـياء أي أو مـا ء ـ شكيل أو بناء أو لتصميم الطفل ا ستعمل ال واملواد
طفــال ـ تحف ا ـداف أ ومـن جديـد، ـ مع واملـواد دوات ـذه ل غطـى جديـدة

أشـــــياءنحــــو م ــــا وابت طفـــــال ــــشاء إ خــــالل مـــــن ي الــــذا التعلــــيم ـــــ رالرغبــــة
ـــار بت و ســـتطالع حـــب مـــن ـــد مز نحـــو الداخليـــة ـــم دوافع ـــ يث ممـــا جديـــدة

العمل نجاز و تقان  . و

ـــــــارج) ب ا لعـــــــاب:ألعــــــاب وأخـــــــر ـــــــرة ا لعـــــــاب مـــــــن الفنـــــــاء أو ـــــــارج ا ألعـــــــاب ىتتكـــــــو ن
ــة الفنــ. املوج ــشاطوألعــاب ال غرفــة خــارج طفــال ا ســ يما ــ ال لعــاب تلــك ــ ــرة وا راء

تكـو أن إمـا ـ و ا سـ مما نحـو لألطفـال مباشـر توجيـھ أو املعلمـة من تحديد دو الفناء نو رن
ب والـــــ ـــــسلق وال ـــــر وا ـــــسابق وال القفـــــز لعـــــاب ـــــذه أمثلـــــة ومـــــن جماعيـــــة، أو يفرديـــــة

ضــــــواء وتمثــــــل ا. والــــــدفع ــــــشمل جوحــــــةكــــــذلك مثــــــل الفنــــــاء بألعــــــاب املوجــــــھ ــــــ غ رللعــــــب
اللعب ت و ات واملاء. روالسيا بالرمل اللعب شمل   . كذلك

إشــراف              تحــت الفنــاء ــ طفــال ا ســ يما ــ ال لعــاب تلــك ــ ف ــة املوج لعــاب رأمــا
ألعـــاب عامـــة بـــصفة ـــ و ـــم ل ا وتـــد ا شـــادا وإ ـــا وتوج راملعلمـــة ـــذهجماعيـــة،ر ـــم أ ومـــن

ـــــ ع والقفــــز بدونــــھ أو بــــل ا وقفــــز واملـــــ دية الــــسو املختلفــــة ــــسمية ا ن التمــــا رلعــــاب
واحدة ل(رجل بل) ا ا ب،وجر ان، والدفع، وال اروالدو   . وغ

عاشــرا
ً

أو:  م فــ تــؤثر حياتيــة مواقــف مــن جزئيــة أدوار ســة ملما لألطفــال الفرصــة إتاحــة ــ ب ري
إل اسـتمعوا ال القصص خالل امامن الـد سـة مما ـ ع م مـ ـل ب يـد ـذلك و رـا ر ر

  .جتماعية

عــــشر ــــ: أحــــد التنكــــر فــــرص ــــم ل ــــيح ت ــــ ال القديمــــة ــــس املال بــــبعض طفــــال ــــد تز ويجــــب
متعـــــددة شـــــكــــصيات تــــھوال خ ـــــ ع عتمـــــد الطفــــل ـــــصية،أن ومعرفتـــــھال

وأحادي ــــــــا ا حر يقلــــــــد ــــــــ ال ــــــــصيات ال لــــــــبعض ا دو يلعــــــــب عنــــــــدما بــــــــالواقع
ً
ــــــــار

خيالية أو حقيقية وأدوات س، مال ذلك مستخدما
ً

.  

امسة ا طوة حة: ا املق اسات والد والتوصيات   رالنتائج

يـــد نمـــوه  :تم أطـــوار ـــ الفـــرد ـــا يمـــر ـــ ال مـــة امل املراحـــل مـــن ســـة املد قبـــل مـــا مرحلـــة . رعـــد
ـ ــا  وال ـصيةعلمــاء عت ن لتكــو ــ و النــواة بيـة وال عاداتــھالــنفس ــشكيل و ــسان

اتھ، اتھ، واتجا وقد ميولھ،   .واستعداداتھروتنمية

ــستغر              ــو ف ســة؛ مما الطفــل ــشطة أ ــ أك مــن ســة املد قبــل مــا ســن ــ اللعــب ــ عت قو ر ر
ـــــــل، و النــــــوم ـــــــ ع يفـــــــضلھ وقــــــد يقظتـــــــھ، ســـــــاعات النتـــــــائجمعظــــــم مـــــــن مجموعــــــة نـــــــاك و

ـــــ طفـــــال لـــــدى اللعـــــب وتوظيـــــف لتنميـــــة ــــــاضوالتوصـــــيات ـــــ ســـــة املد قبـــــل مـــــا رمرحلـــــة ر
ي ما ا م النفس علم ات نظر ضوء   : طفال
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أوال
ً

  :النتائج: 

جوانــــب- جميــــع يخـــدم أنــــھ أي ، والتطـــو النمــــو بـــھ تــــتم مـــة م بيولوجيــــة ة ضـــر اللعــــب رعـــد رو
مــــن. النمـــو معرفيـــة عمليـــات قـــوم و جـــسمھ، تقـــو و ركيــــة ا اتـــھ ا م الطفـــل بـــھ ـــسب ىفيك ر

واس الــصراعاتاســتطالع مــن مؤقتــا ولــو يــتخلص ــي ل للطفــل الفرصــة ــ و ــار، وابت تكــشاف
ً

الطفـــــل ـــــسب يك كمـــــا مـــــا، ينـــــوء اللـــــذين حبــــاط و التـــــوتر حـــــدة مـــــن خفـــــف و ـــــا، عان ــــ ال
ن خر مع التواصل اجتماعية ات ا   .رم

الـذ- الـتعلم حيـث مـن وذلك سان عمر ات ف م أ من املبكرة الطفولة سنوات يـتمعد ي
سية ومد عليمية مواقف من الطفل سبھ يك وما ا   .رف

ـــق- طر عـــن ستكــشاف و اللمـــس مثــل طفـــال حــواس تنميـــة ــ ـــ كب ل ــش اللعـــب م ــسا
ات ــ وخ أحــداث تمثــل ــ ال نيــة الذ الــصو واســتدعاء نتــائج، ــا ع تــصدر ــ ال فعــال رتكــرار

ة اللغو ات ا امل   .راستخدام

ــ- اللعــب م جميــعــسا مــن الطفــل ــصية وتنميــة ــشكيل ــ ع املبكــرة الطفولــة مرحلــة
وانب سمية،ا جتماعيةوالعقلية، والنفسية، ا   .و

املبكـرة- الطفولـة مرحلـة ميـة أ ـ ع ـات تجا مختلـف مـن النفس علم ات نظر تجمع اد ت
سان   .حياة

ات- ــــا امل وتقـــرب ممتعــــة، عليميـــة وســــيلة اللعـــب اكريمثـــل إد ــــ ع م ـــساعد و طفــــال ـــ رإ
ياة ا واقع مع والتكيف لألشياء املختلفة ي   .املعا

ــ- والـتعلم املتعـة وإكـسابھ تماماتـھ وا الطفـل حاجـات لتلبيـة املناسـبة الوسـيلة اللعـب عـد
واحد   .آن

م- ف معــا ر وتطــو م لــد ــ التفك تنميــة خــالل مــن وذلــك طفــال حيــاة ــ ة ــ كب ميــة أ رللعـب
م يم   .ومفا

بـالنفس- الثقـة ـادة ـ ـساعد كـذلك ، ـ للتم سـعيھ الطفل مساعدة ع اللعب زساعد
وف ا ع   .والسيطرة

املعر- م نمو اللعب غذي و ن اجتماعي يصبحو كيف طفال اللعب   .نعلم

ـــ- و م، ا وقـــد م ا ـــا وم م ا ـــ خ يوســـع لألطفـــال، س الـــرئ الـــتعلم مـــصدر اللعـــب رعـــد مــــنر و
و حياتھ س الطفل ا يمر ال ات ا   .أمتع

الــــــتعلم- لغــــــرض ئـــــة الب وعناصــــــر الطفــــــل ن بـــــ تفاعــــــل أحــــــداث ـــــ ع الطفــــــل اللعــــــب ـــــساعد
املـــــشاركة ينمـــــي ن بـــــاآلخر الطفـــــل اتـــــصال ـــــق طر فعـــــن الـــــسلوك، وإنمـــــاء ـــــصية ال ن وتكـــــو

ـــس كمـــا م، بمـــشاعر حـــساس و ـــم مع والتفاعليـــة ـــجتماعيـــة إ يـــھ التن ـــ ع الطفـــل اعد
النــاس ــ ير مــا تحــر و ذم، أو بمــدح عنــھ يقولــو فيمــا يفكــر ــو ف تــصرفاتھ، ــ النــاس ىأي ن ر

م يز عما تعد و   .ليعملھ



المدرسة في ضوء نظریات علم النفس اللعب في مرحلة ما قبل 
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م- بجان أو الرفاق مع اللعب سة املد قبل ما مرحلة الطفل شاط   .ريتمثل

وال- التعليم مصادر من مصدر ضة الر لطفل اللعب بويمثل   .رتد

ذاتھ- ومعرفھ تھ بي م وف حولھ من العالم شاف باك الطفل اللعب   .سمح

املــــــــشكالت- عــــــــض حــــــــل ــــــــ م ملــــــــساعد ــــــــو املر ــــــــا إل ــــــأ ــ ي عالجيــــــــة قــــــــة طر اللعــــــــب ـــــــ نعت
طفال عض ا م ي عا قد ال النفسية ضطرابات   .و

نفـسھ- عـن وح ل سان بھ يقوم الذي شاط ال ذلك و ـاللعب ع قـھ طر عـن حـصل و ،
باملتعة   .حساس

ســــــال- إل طفــــــال ا ــــــستخدم صــــــيغة ــــــو و طفـــــال، لــــــدى للتواصــــــل فعالــــــة وســــــيلة راللعـــــب
م، م، عواطف ا م، روأف موقيم ا   .روتصو

والسعيدة- املؤملة م ا خ عن للتعب طفال وسيلة و   .اللعب

ا- ونمو السل الشعو تخفيض ع اللعب نرساعد خر و الذات نحو ي يجا   .رلشعو

عــــن- ــــا خالل مــــن ــــ ع و ، والتعــــاو املــــشاركة ح ر الطفــــل ــــا م يــــتعلم عليميــــة مــــادة نلعــــاب و
وأسفھ   .فرحة

ــــــ- إ ليتحــــــو ـــــھ وتوج ره وتطــــــو ـــــزه عز يجــــــب ي وإيجــــــا ر ضـــــر فطــــــر ســـــلوك ــــــو لاللعـــــب ي و ي
أخر علم ألساليب أحيانا بديلھ تكو قد عليمية ىمواقف

ً
مجديھن   .غ

وســــلوكية- نفــــسية ل مــــشا ــــ إ يؤديــــان وكبــــت ن ــــ بمثابــــة ــــو اللعــــب مــــن الطفــــل منــــع إن
عد فيما ا حل يصعب قد   .للطفل

ثانيا
ً

  :التوصيات: 

ــــــاض               ــــــ طفــــــال لــــــدى اللعــــــب وتوظيــــــف لتنميــــــة التوصــــــيات مــــــن مجموعــــــة رنــــــاك
ي بما يو الباحث فإن ثم ومن   : طفال،

ع- التأكيــد ة قبــلورضــر مــا مرحلــة ــ باألطفــال اصــة ا الــصفية الغــرف ــ اللعــب ميــة أ ــ
سة   .راملد

خــــالل- مــــن ــــستطيع حيــــث الــــتعلم عمليــــة ــــ إيجابيــــا ليكــــو الفرصــــة للطفــــل إعطــــاء يجــــب
ً

ن
للعب حاجتھ وإشباع غباتھ تحقيق   .راللعب

تقــــدم- وأن ــــ العق النمــــو مــــستو مــــع ناســــب ت أن للطفــــل لعــــاب تقــــديم عنــــد ــــمىيجــــب ل
الية ا النمو مرحلة ع يمن امل م شاط و الذاتية م فعالي ث س ال قة   .بالطر

ـــــ- يـــــدخل وال ـــــا، ل اســـــتخدامھ عنـــــد للطفـــــل أذى ب ـــــس فـــــال آمنـــــھ اللعبـــــة تكـــــو أن نيجـــــب
الطفل ة ل ة ضا مواد ا   .رصنع

ـــ- الطفـــل ك ـــشا أن فيفـــضل زة جـــا تكـــو فـــال الطفـــل خيـــال اللعبـــة ـــ تث أن ريجـــب إعـــدادن
بنفسھ ا تركي أو ا صنع أو   .اللعبة
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ــ- ـا ا للعـب فرصــة وإتاحـة ـسمية ا ــشطة سـة ملما لألطفـال فرصــة إتاحـة ة رضـر ر ور
سلق ال ع ساعد ال دوات توفر ة ضر مع يوم، ر–ورل   .ا..والقفز-يوا

ــ- ف يرغـب ــ ال اللعبــة الختيــار للطفــل فرصـة تــرك الوالــدين ــ ع إاليجـب فقــط علينــا ومــا ا؛
عمره حسب يناسبھ ما إ ھ ب   .ت

اللعبــة- أن امــھ إف محاولــة الوالــدين ــ وع معينــة، قيمــة لعبــة ــل ل أن الطفــل علــيم ة ورضــر
مناسبة ل س ول حيان عض تقدم  . دية

إ- فمــثال النفــسية، وحالتــھ تھ ــص مــع ناســب ت ــ ال املفــضلة لعبتــھ للطفــل تــوفر يجــب
ً

ذا
مــن مــصنوعة البــالو ـشبھ لعبــة نحــو ـھ توج فــيمكن والقلــق، بـالتوتر ــشعر الطفــل نـان
مـــن ي عـــا الــذي الطفـــل أمـــا تــوتره، يخـــف ـــ ح مــرات عـــدة ا بـــضر يقــوم بحيـــث املطــاط؛

تھ وحيو شاطھ ستعيد ي لھ لعبة أفضل املتحركة الدنيا فتعت   .امللل؛

ثالثا
ً

حة:  املق اسات  :رالد

 ا د ـاضرإجراء ـ العمليـة وتطبيقاتـھ الطفـل ـصية نمـو ـ اللعـب ميـة أ عنـوان رسـة
 .طفال

 طفــال لـدى جتمـا التواصـل تنميــة ـ باللعـب شـاد فاعليــة عنـوان اسـة د رإجـراء ر
املبكرة الطفولة مرحلة ن العادي طفال مع ن املدمج ن  .املعاق

 يم املفــا وتنميــة اللعــب عــن اســة د ســةرإجــراء املد ماقبــل طفــل لــدى اضــية والر رالعلميــة
واملعاق   .العادي

 طفال اض و ضانة ا دو والتطبيق ة النظر ن ب اللعب عنوان اسة د رإجراء ر  .ر

 املبكرة الطفولة مرحلة طفال لدى اللغة تنمية اللعب دو عنوان اسة د رإجراء  .ر

 و لك لعاب تأث عنوان اسة د سةرإجراء املد قبل ما مرحلة طفال ع   .رنية
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  :املراجع

فــــؤاد فيوليـــــت يم، النفـــــسية). م٢٠٠٠(إبــــرا ة الــــ ـــــ رة. محاضـــــرات نجلـــــو. القــــا مكتبـــــة
ة   .املصر

الدين عماد محمد الرشد). م٢٠١٠(إسماعيل، إ مل ا من الفكر. عمان.الطفل   . دار

بـــــة العـــــزايم، خـــــالل). "م٢٠٠٣(أبـــــو مـــــن املطمئنـــــة". اللعـــــبالـــــتعلم الـــــنفس رة. مجلـــــة . القـــــا
النفسية ة لل سالمية العاملية معية   ). ٧٥) (١٨. (ا

ملكة نة). م١٩٨٢(أبيض، املقا بية دمشق. دمشق. رال امعة. جامعة ا   .مطبعة

محمــد حــاتم ــ). م٢٠٠٣(آدم، وح املــيالد مــن للطفــل النفــسية ة رة. ســنة١٢الــ دار. القــا
  . اقرأ

ر بـر جــووآن ســة). ه١٤٢٦(، املد قبــل مــا مرحلــة مـن املبكــرة الطفولــة علــيم و يـة تر ــ رمقدمــة
و الصفوف نـصر: ترجمة. وح أحمـد وسـ قـات الز عبـدهللا يم . عمـان. رإبـرا

الفكر  . دار

ســـليمان ـــد والعـــدوان، فـــؤاد محمـــد وامـــدة، طفـــال). م٢٠١٢(زا ـــاض دار. عمـــان. رمنـــا
لل امد ا عومكتبة والتو   . زشر

محمـود أحمد ، النفـ). م١٩٩٤(الزغ اتـھ: رشـاد اتـھ–نظر وت. مجاالتـھ–اتجا ـ دار. ب
ي العر رف   . ا

محمــــود أحمــــد ، ـــ والنفــــسية). "م١٩٩٧(الزغ ــــة بو ال ميتــــھ وأ طفـــال عنــــد مجلــــة". اللعــــب
بية  ) .١٢٣) (٢٦. (قطر. ال

اق الـــر عبـــد خالـــد عـــديلفاعليـــة). م٢٠٠١(زالـــسيد، ـــ اللعـــب مـــن مختلفـــة أنـــواع اســـتخدام
ضــــــــة الر طفـــــــل لــــــــدى الـــــــسلوك والتنميـــــــة. واضـــــــطرابات الطفولــــــــة رة. مجلـــــــة . القــــــــا

والتنمية للطفولة ي العر  ).٣) (١. (املجلس

أحمـــد هللا دايـــة للطفـــل) . م٢٠٠٦(الـــشاش، العمليـــة بيــــة ال رة. موســـوعة الــــسالم. القـــا دار
وال ع والتو شر وال   . جمةزللطباعة

الـــراز عبـــد ر مـــا وســـكران، ، الدســـو وجيـــھ ، ـــ واملر محمـــد، الغمـــر ، قالـــشواد ): م١٩٩٩(ى
والطفولة سرة مجال جتماعية دمة الشيخ.ا شام. كفر  . مطبعة

حمـــد صــــا الـــسلوكية). ه١٤١٦(العـــساف، العلــــوم ـــ البحــــث ـــ إ ــــاض. املــــدخل مكتبــــة. الر
ان   .العبي

محمـــــــو محمـــــــد املبكـــــــرة). "م٢٠٠٣(دالعطـــــــار، الطفولـــــــة مرحلـــــــة ـــــــ واللعـــــــب مجلـــــــة". أطفالنـــــــا
والتنمية رة. الطفولة والتنمية. القا للطفولة ي العر  ).  ١٢) (٣. (املجلس

أحمـــد ـــان ج ، ـــ). "م٢٠٠٩(يالعمـــاو ع القـــراءة س تـــد ـــ دوار لعـــب قـــة طر اســـتخدام رأثـــر
س الثالــــث الــــصف طلبــــة لــــدى التــــأم ــــ التفك ــــتنميـــة ــــ". ا غ ماجــــست رســــالة

ة شو بية. رم ال سالمية. غزة. لية امعة   .ا
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ميد عبدا حنان ي، والتطبيقيـة). م٢٠٠٧(العنا ـة النظر سـس طفـال عنـد . ٢ط. اللعب
الفكر. عمان  .دار

ميــد عبدا حنــان ي، والتطبيقيــة). م٢٠١٣(العنـا ــة النظر ســس طفــال عنـد . ٨ط. اللعــب
الفكردا. عمان   .ر

اديــــب ـــــسة، والنوا نايــــل احمـــــد ــــر، الطفـــــل). م٢٠١٠(الغر يــــة وتر ـــــشر. عمــــان. اللعـــــب لل إثـــــراء
ع   .زوالتو

حامد بن محمد ، الدين). ه١٤٠٢(الغزا علوم وت. إحياء املعرفة. ب  .دار

محمــــــد مـــــــضان ، نيـــــــا). م١٩٩٥(رالقــــــذا ذ ن املتخلفــــــ عايـــــــة
ً

ة. ر ـــــــام. رســــــكند ا املكتـــــــب
ديث  . ا

حـــافظب بطـــرس العلميـــة). ه١٤٢٧(طـــرس، ات ـــا وامل يم املفـــا ة. عمـــان. ٢ط. رتنميـــة املــــس دار
والطباعة ع والتو شر  .زلل

توفيق ، ومر أحمد س، اللعب). م١٩٨٢(بلق الفرقان. عمان. سيكولوجية  . دار

ــــ ع محمــــد ــــ م ــــا). م٢٠٠٤(جــــاد، وتطبيقا املبكــــرة الطفولــــة ــــ يــــة البي بيــــة ردا. عمـــــان. ال
والطباعة ع والتو شر لل ة  . زاملس

طـــھ يوســـف أيمـــن ، ات). "م٢٠٠٥(يـــاز ـــا م عـــض تنميـــة ـــ ـــة بو ال لعـــاب توظيـــف رأثـــر
ـــ سا و الـــصف تالميـــذ لـــدى يـــة العر ة". لاللغـــة ـــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة . ر

بية ال سالمية. غزة. لية امعة  .ا

ـــشة عا ملرح). "ه١٤٢٠(حمـــدان، بيـــة ســـةال املد قبـــل مـــا املعرفـــة". رلـــة ـــاض. مجلـــة ة. الر ا رو ز
ف   .٥٦) ٤٦. (راملعا

أحمـــد قمـــر ي). "م٢٠٠٠(خليـــل، بتــــدا و الـــصف تالميـــذ لـــدى باللعـــب التعلــــيم ". لفاعليـــة
ة شو م غ ماجست رسالة بية. ر ال دمشق. لية  .جامعة

الـــــسالم عبــــد حامــــد ــــران، النمـــــو). م١٩٧٧(ز نفــــس وامل(علــــم قــــةالطفولــــة رة. ٢ط). را . القـــــا
الكتب   .عالم

السالم عبد حامد ران، النف). م١٩٨٠(ز شاد و رة. ٢ط. رالتوجيھ الكتب. القا   . عالم

ـــــ ع بنـــــاء). م١٩٩٤(ســـــليمان، يـــــة تر ـــــ ســـــرة ـــــة. ردو بو ال ســـــف رة). ١١(سلـــــسلة . القـــــا
سف   . شركة

سالمة محمد س اللغـ). م٢٠٠١(شاش، وتنمية العقليـةاللعب عاقـة ذو طفـال لـدى . ىة
رة رة. القا القا  . دار

ـــــب والنجـــــار، حـــــسن اتة، والنفـــــسية). م٢٠٠٣(زـــــ ـــــة بو ال ات املـــــصط ـــــم رة. م . القـــــا
اللبنانية ة املصر  . الدار
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انيـــا اجتماعيـــة). "م١٩٩٩(رصاصــيال، ات ـــ خ طفـــال إكـــساب ـــ دوار لعـــب قـــة طر فاعليـــة
طفال اض ة. "ر شو م غ ماجست رسالة بية. ر ال دمشق. لية   .جامعة

اج اب سة). م٢٠٠٠(طلبة، املد قبل ما طفل رة. ربرامج الشر. القا راء قمكتبة  .ز

محمــــود جــــابر طفــــال). م٢٠٠٥(طلبــــة، قــــم. ســــالمة ــــة و تر شــــادات رإ ة). ١(ر املنــــصو . رجامعــــة
الطفولة وتنمية عاية   . رمركز

وا ـــــ خ صـــــابريعبـــــداللطيف، طالـــــب، وأبـــــو محمـــــد اللعـــــب). م١٩٩٥(والـــــدة، . ســـــيكولوجية
املفتوحة. عمان القدس   .جامعة

سمي امللك، اجتماعيا؟). م١٩٨٩(رعبد طفلك يصبح كيف
ً

رة.  املحبة. القا   . مكتبة

ـــ ر اصـــة). "م٢٠٠٣(وعبــدات، ا حتياجـــات ذو طفـــال املنـــال". ىألعـــاب ات. مجلـــة رمـــا
املتحدة ية سانيةمدي. العر دمات ل قة الشا  ).١٧٥. (رنة

ف عــا عــدنان ، ومــص عبــدالرحيم محمــد طفــال). ه١٤١٦(رعــدس، ــاض ــ إ . ٢ط. رمــدخل
الفكر. عمان  .دار

ســــــامي ان ر س، مــــــن). "م٢٠٠٤(زعــــــو مجموعــــــة ضــــــة الر أطفــــــال إكــــــساب ــــــ اللعــــــب وفاعليــــــة
اضية الر ات ا دمشق". رامل جامعة  .٣٩٨-٣٦٧) ١) (١٢. (مجلة

محمـــدكفـــا ســـ وســـالم، أحمـــد ـــسة ما والنيـــال، الـــدين عـــالء نفعـــا). ه١٤٢٨(، رتقـــاء
ضة الر لطفل جتما الفكر. عمان. وو  .دار

عفـــــاف هللا، الناشـــــئة). م١٩٩٨(لطـــــف طفـــــال مـــــشكالت ـــــ ـــــة و تر اق يلية. دمـــــشق. رأو أشـــــ
ع والتو شر وال اسات زللد   . ر

ن ست كر ، ال). ه١٤٢٤(ماكنت مية اصةأ ا حتياجات ذو لألطفال   خالد: ترجمة. يلعب

التعليم. يالعامر ر تطو اض. سلسلة ع. الر والتو شر لل ق الفار زدار  .و

اليوم املرأة ظ). م٢٠٠٥(مجلة عالن. أبو و افة لل ية   ).٢٥٢. (العر

سعيد١مر محمد سالم). م٢٠٠٤(، والد ية تر رة. ١ج. ٢ط. فن عدار. القا   زالتو

سالمية شر   .وال

سعيد٢مر محمد سالم). م٢٠٠٤(، والد ية تر رة. ٢ج. ٢ط. فن ع. القا التو   زدار

سالمية شر   .وال

ف عا عدنان ، طفال). م١٩٩٠(رمص اض بية الفكر. عمان. رال   .دار

بـدر عيمـة س، وذ). م١٩٩٩(يـو ن للعـادي ح و ـ وال اللعـب اصـةسـيكولوجية ا اجـات ا . يو
رة   .القا
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