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شعاشة والية مستغانمدراسة ميدانية بع  

 6102 – 6102: جامعيةالسنة ال

 لجنة المناقشة
 مشرفا               حيرش أمال د/
 رئيسا طيب ابراهيم علي         /د

 مناقشا د/ زرهوني أسعد فايزة       
  



 كممة شكر                   
         

 بسم اهلل الرحمان الرحيم                      

 إال ما عممتنا إنك أنت العميم الحكيم" عمم لنا "قالو سبحانك ال     

تشكر اهلل عزوجل عمى كرمة ،إذ وفقنا في مسيرة البحث إلتمام ىذه المذكرة التي 

 نرجو أن تكون عونا 

 ومرجعا يعتمد عميو من يأتي بعدنا.                   

إلى األستاذة الفاضمة  اإلمتنانويسرني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم 

رش أمال"والمشرف عمى ىذه المذكرة لما بذلتو معي من جيد ونصح الدكتورة"حي

 شر بكمال الصحة والعافية. من كلوتوجيو سديد فبارميا اهلل وحفظيا 

 يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم عمم اإلجتماع بجامعة مستغانمكما 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا إلتمام ىذا العمل سواء من قريب أو 

 من بعيد. 



 إىـداء                

الحمد هلل المقتدر من ىو ألطف وأرحم بعباده أىدي عممي ىذا إلى من ستبقى  

  القدوة في الصبر واإلرادة من ساندتني في دربي وسيرة عميا

 "أمي الحنونة حفظيا اهلل"              

 ق واآلداب من كان قدوةمنو قوتي من عممني األخل  إلى من استمد    

 لي نور الحياة "أبي العزيز"             

أسمائيم منقوشة إلى أعز من لدى في الحياة وشاركوني في أفرحيا وأحزانيا من   

خوتي  في قمبي بحروف من ذىب الذين قاسموني  رحم أمي أخواتي وا 

 في ىذا العمل صديقتي الغالية "صميحة" إلى من ساعدني   

لى          جميع األىل واألصدقاء. وا 

 

 فاطمة



 إىـداء                
 

 الحمد هلل الذي يسر أمري وشرح صدري وىدانا إلى نور العمم وميزنا  
 بالفعل الذي يسر طريقنا  

 يشرفني أن أىدي ثمرة جيدي المتواضع إلى من قال في شأنيا الرحمان   
 "وقل رب أرحميما كما ربياني صغيرا"              

 كان رضاىا سببا في الوصول إلى ىذه الدرجة  إلى قرة عيني التي  
 "أمي الحنونة"                  

إلى من وىبني الحياة وعممني المثابرة فييا إلى من تعب ألسعد وشقي ليراني في  
ىذا الرفيع إلى من تحترق الكممات في الرد عمى فضائمو إلى من ساعدني عمى 

 .مد"رحمو اهللحتخطي الصعاب األب العزيز "م
بأفراحيا وأحزانيا أخواتي إلى من قاسموني رحم أمي وشاركوني في الحياة   

 وأخواتي األعزاء وأبنائيم الكتاكيت الصغار.
 إلى زوجي العزيز"فتحي"وعائمتو المحترمة.   
 إلى من ساعدني في انجاز ىذه المذكرة الزميمة"فاطمة"أكرميا اهلل.  

 إلى من جمعتني بيم أوصل الصداقة والمحبة إلى جميع األىل واألقارب.

 صميحة



 ملخص البحث                
لقد تناولنا في ىذا البحث أىمية المعب عند الطفل المتمدرس حيث يعد ىذا 
الموضوع من المواضيع الميمة التي درسيا العديد من الباحثين عمى اختالف 

ألن المعب ميم بالنسبة لمطفل ولو فائدة في تنمية تفكيره ويساعده عمى أرائيم 
الجسمية ،فالمعب لو دور كبير بالنسبة لمفرد خاصة الطفل ،ولمعرفة تطوير مياراتو 

مدى أىمية ىذا الموضوع حاولنا من خاللو التطرق إلى اشكالية البحث وىي 
ىي مختمف الصور ماكالتالي:فيما تتجمى أىمية المعب عند الطفل المتمدرس؟و 

؟واقترحنا فرضيتن التي يتخذىا المعب عند األطفال؟وماىي األبعاد االجتماعية لمعب
عب يساعد الطفل عمى اكتساب خبرات متنوعة ويتعمم كيف مىما:الفرضية األولى ال

مع الجماعة ،والفرضية الثانية ىي أن المعب يساعد يعامل االفراد وكيف يندمج 
الطفل عمى تنمية عضالتو بشكل سميم فإنو يساعده عمى التخمص من الطاقة 

ت سوف تجعل الطفل متوترا وعصبيا وغير بسإذا حوالتي  الزائدة عند الطفل
مستقر ،وقسمنا الموضوع إلى ثالث فصول الفصل األول يضمن مفاىيم المعب 
ونظرياتو أما الفصل الثاني فيتضمن أبعاد المعب وخصائصو ،والفصل الثالث 

لكيفي الذي يعتمد تطرقنا فيو إلى الدراسة الميدانية التي اعتمدنا فييا عمى المنيج ا
المقابمة ،خرجنا بمجموعة من النتائج ىي أن المعب يؤدي إلى تحقيق المتعة عمى 

عبير عن والسرور بالنسبة لمطفل والراحة النفسية لو وىو وسيمة الطفل في الت
 يتخمص من الممل والتعب اليومي من خالل دراستو طوال النيار. وذاتو،وعن طريق

     .مفي حياتي طفال نظرا ألىميتوميم بالنسبة لأل واستنتجنا في األخير أن المعب



 هرسـالف                                              
 

   المحتويات                                                          الصفحة 
 كممة شكر    
 اإلهداء    

 ممخص البحث    
 10..................................................عامة مقدمه   

 10السابقة.............................................الدراسات  -1
 16...........................اإلشكالية........................ -2
 17...الفرضيات................................................ -0
 18 ...أسباب إختيار الموضوع.................................. -4
 18.......................................أهداف البحث وأهميته. -5
 19..............................................تحديد المفاهيم. -6

                 00........................................منهجية البحث وتقنياته.-7   

 فصل األول:مفاهيم اللعب ونظرياتهال .1
 16..........................................................تمهيد    

 17...............................................تعريف المعب. .0

 18.....................................النظريات المفسرة لمعب. .2

 18...................................... نظرية الطاقة الزائدة.2-0
 19.......................... نظرية التحميل النفسي عند فرويد.2-2



 19.......................................... نظرية بياجيه.2-0
 20.......................... نظرية التمخيصية)االسترجاع(.2-4
 21.........................لمحياة المستقبمية.نظرية االعداد  2-5
 21............................. نظرية االستجمام والترويج.2-6
 22................................... نظرية النمو الجسمي.2-7
 22.................................موقف االسالم من المعب. .0

 25...........................................خالصة الفصل.
 الفصل الثاني:أبعاد اللعب وخصائصه.                 

 27............................................................تمهيد
 28.............................................أبعاد المعب.  -0

 28.....................................البعد الجسمي. .0-0

 28...........................البعد العقمي أو المعرفي. .0-2

 29........................البعد االجتماعي والوجداني. .0-0

 29...............................البعد النفسي)الذاتي(. .0-4

 30.....................................البعد اإلنفعالي. .0-5

 00.....................................البعد األخالقي. .0-6

 31............................................خصائص المعب. -2

 34.............................................خالصة الفصل.
 
 



 الفصل الثالث:الدراسة الميدانية                          
 

 36.....................................................تمهيد. -

 37 ..…………………………………تحميل المقابالت -

 53....…………………………….……خالصة الفصل -

 .………………………………………54استنتاج عام -

 56.....................................................خاتمة. -

 58..…………………………………………المراجع -

 ..…………………………………………62المالحق -

 
 

 



1 
 

 عامة مقـدمة           
قدم المجتمعات البشرية التي  قديم من االمور المتفق عمييا أن المعب          

تمقائيا بأشكالو المختمفة دون تنبيو أو وعي بأن ىذا األخير أمر قائم  عرفتو ومارستو
بذاتو لو أشكالو وأبعاده التي انتبو إلييا العمماء والمختصون في ىذا المجال وأثبتوا 
عبر العصور مكانة المعب ودوره في الحياة االجتماعية والنفسية لمكبير عامة 

 ولمصغير خاصة.
واحدا من المواضيع  يعتبر اليزال المعب عند األطفال خاصة،ولحد الساعة       

الخصبة التي تحتاج في كل وقت وحين إلى المزيد من البحث والتنقيب عن مختمف 
 األشكال واألبعاد التي يتخذىا والتي تتباين بتباين المجتمعات واألسر وحتى األفراد.

و ومن خالل ممارسة نشاط أن التفاعل الذي يعيشو الطفل مع البيئة المحيطة ب   
شخصيتو بأبعادىا  قائي يساىم وبشكل كبير في تشكيلكنشاط يومي وتم ،المعب

والعديد من األنماط السموكية تتشكل ىي األخرى من أجل األنشطة  المختمفة،
فيتكون لديو شيئا فشيئا وعيو  المتنوعة التي يتفاعل ويندمج معيا وفييا الطفل،

 م فيم اآلخرين.حيط بو ويستطيع فيم نفسو ومن ثتاألشياء واألمور التي ب
أكثر من موضوع الدراسة ومعرفة بعض الحيثيات والمعطيات الدالة  بر قولمت   

عمى مختمف األبعاد التي يتخذىا المعب عند الطفل المتمدرس ارتأينا تقسيم 
 الموضوع إلى مايمي:

والفرضيات والدراسات أسباب اختيار الموضوع وأىداف البحث وأىميتو واإلشكالية 
السابقة،تحديد المفاىيم،منيجية البحث وتقنياتو،أما في يخص الفصول تناولنا في 
الفصل األول:مفاىيم المعب ونظرياتو حيث تناول فيو تعريف المعب،النظريات 
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أبعاد المعب  أما الفصل الثاني: وموقف االسالم من المعب، المفسرة لمعب،
فخصصناه  والفصل الثالث: المعب وخصائص المعب، وخصائصو الذي يتناول أبعاد

ثم أتبعناىا باستنتاج عام مع إثبات  انية التي عينت بتحميل المقابالت،لمدراسة الميد
 صحة الفرضية من عدميا وخاتمة عامة ثم قائمة المراجع والمالحق.  
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 سابقة:الالدراسات  -1
تنطمق منو مختمف الدراسات التي يتناوليا تعد الدراسات السابقة المرجع الذي 

مختمف الباحثين في ميدان العموم االجتماعية،إذ نجد كل دراسة تكمل األخرى، 
فالبد لنا من االنطالق من جممة الدراسات التي تطرقت إلى موضوعنا وفي حدودىا 

 توفر لإلطالع عميو نجد ىناك عدة من الدراسات نذكر منيا:
 كعممية تعميمية عند األطفال(:المعب دراسة جاسر) -1
استيدفت الدراسة التعرف عمى أييما أكثر فائدة التعمم بالمحاكاة أم التعمم بالصور  

والتعرف عمى أييما أفضل التعمم بالمحاكاة والصور أم التعمم بالصور فقط أم التعمم 
 بالمحاكاة فقط.

(سنوات واتبع الباحث 6-5(طفال تتراوح أعمارىم بين)99تكونت عينة الدراسة من ) 
التصميم التجريبي الخاص بالبحث إذ قسمت العينة إلى ثالث مجموعات وقدم 

لممجموعة األولى التعمم بالصور ولممجموعة الثانية التعمم بالمحاكاة،أما المجموعة 
تم استخدام األسماء فقط في البرنامج وقسمت الثالثة فيي التعمم بالمحاكاة والصور و 

والفاكية،واألدوات،واألثاث،وأعضاء  إلى ست   فئات)المالبس،والطعام،
الجسم(وتوصمت الدراسة إلى أن التعمم يكون أفضل إذا استخدم أكثر من حاسة من 

حواس التعمم وأن التعمم بالمحاكاة والصور أكثر فائدة من التعمم بالصور فقط أو 
 1اكاة فقط،المح
 

                                                           
1
 .  01ص  0202إيمان عباس الخفاف،اللعب استراتيجيات تعليم حديثة دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان األردن،الطبعة األولى،- 
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دراسة جل وهايس)أثر لعب الدور في تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ المرحمة  -2
 االبتدائية(:

استيدفت الدراسة التعرف عمى أثر لعب الدور والنمذجة في تنمية مفيوم الذات   
حيث اختيرت العينة من الصف الثالث إلى الصف  لدى  تالميذ المرحمة االبتدائية،

ىارس لمفيوم الذات،وقد -ي ممن لدييم إعاقات تعمم باستخدام بيرسالسادس االبتدائ
دلت النتائج عمى أن لمبرنامج تأثير ايجابيا حيث كان لمعب الدور أثره الدال 
إحصائيا في تحسين التحصيل الدراسي وتنمية مفيوم الذات لدى التالميذ المشاركين 

 1في البرنامج.
 دراسة بيري: -3

قد أشارت دراسة بيري إلى أن الحصيمة المغوية لألطفال قد نمت كما زادت من 
معارفيم ومن قدرتيم عمى التواصل، حيث تعمموا عن طريق المعب بالروافع اآللية 

والكثافة ونظام البكرات الكثير من المبادئ العممية، وأنيم قد تعمموا مبادئ الطفو 
الطائفة وقطع  ض الماء وبالقوارب وباألشياءوالوزن النوعي من خالل لعبيم في أحوا

األخشاب والمعادن،كما أن حصيمتيم المغوية قد نمت من خالل لعبيم بالدمى 
 2وباأللعاب التكنولوجية المعاصرة.

 دراسة أنتكوفياك: -4
وأشارت نتائج دراسات أنتكوفياك إلى أن األطفال المذين تعمموا بطريقة لعب الدور 

عمم عدد من المفاىيم من األطفال المذين تعمموا تمك المفاىيم كانوا أسرع في عممية ت
 بدون استخدام تمك الطريقة،كما أنيم قد تعمموا تمك المفاىيم في وقت أقل. 

                                                           
  .011 مرجع سابق صإيمان عباس الخفاف،-1

2
  .50ص0777محمد الحمامي:فلسفة اللعب،مركز الكتاب للنشر،الطبقة األولى،مصر،- 
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ولذا يجب توجيو إىتمام األطفال إلى العديد من األشياء واألحداث والعالقات  
ي والقصائد وتشجيعيم عمى وصفيا،وكذلك يجب عمى الكبار قص القصص واألغان

والترانيم واستخدام الغناء اإلثراء والتنمية الجانب المغوي لدى األطفال. كما أن 
 الخبرات المشتركة بين الراشد والطفل تتيح فرص الحوار بينيما.

وكذالك بينيم كل من مسرح األطفال أو مسرح العرائس والصور واألغاني   
 1واألناشيد في تنمية لغة الطفل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  .50محمد الحمامي:مرجع سابق ص - 1
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 اإلشكالية: -2
سواء كان طفال أو شابا أو  في حالتو الفردية و االجتماعية، اإلنسانبيرتبط المعب  

يمعب  اإلنسانخاصة و سيظل المؤسسات اإلجتماعية و الرياضية،رجال كبيرا في 
الصغار و الكبار لغاية التسمية و المتعة  األطفالفالمعب نشاطا يمارسو حتى الموت،

بأبعادىا المختمفة و ىو  األطفالشخصيات  أنماءو يستثمره الكبار عادة ليسيم في 
و يكشف  احتياجاتيمموىم و يشبع نيا ميما يعمل عمى تعميميم و بو تر  اوسيط

ل نو يتصأإذ و التفاعمية القائمة بين الناس، أماميم أبعاد العالقات اإلجتماعية
معب في الو توى حياتيم و تفاعميم مع البيئة،اتصاال مباشرا بحياة األطفال بشكل مح

النمو من سنوات الطفولة يعمل عمى تشكيل الطفل في ىذه المرحمة التكوينية 
أىمية لتنشئة األطفال و تربيتيم تربية بصورة متوازنة تيتم إذ يعتبر مسألة  ،اإلنساني

الجسمية و العقمية مع جميع جوانبيا النفسية و االجتماعية و  اإلنسانيةبالشخصية 
بيل تحقيق نموه الحركي و لذا تسعى األسرة إلى مساعدة الطفل في سو االنفعالية،

فالمعب لو أىمية بالغة في حياة الطفل و تنمية قدراتو العقمية و المعرفية و الجسمي،
فرص التعبير عن  أيضاطفل كما يتيح لمى تعمم الميارات الحياتية،تشجيعو عم

و ما ىي مختمف أىمية المعب عند الطفل المتمدرس؟و عميو فيما تتجمى ذواتو،
 و ما ىي األبعاد االجتماعية لمعب؟المعب عند األطفال؟ يتخذىاالصور التي 

 الفرضيات: -3
يتعمم كيف يعامل المعب يساعد الطفل عمى اكتساب خبرات متنوعة و  -1

 لجماعة.ج مع امو كيف ينداألقران،



7 
 

المعب يساعد الطفل عمى تنمية عضالتو بشكل سميم فإنو يساعد عمى  -2
التخمص من الطاقة الزائدة عند الطفل و التي إذا حسبت سوف تجعل الطفل متوترا 

 و عصبيا و غير مستقر.
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 أسباب اختبار الموضوع: -4
من األسباب التي دفعتنا لدراسة ىذا الموضوع معرفة أىمية المعب عند        

الطفل والفوائد الجسمية والعقمية والخمقية التي يكتسبيا الطفل من خالل ممارسة 
المعب،والتي ليا ايجابيات كثيرة ومتعددة،وكذلك معرفة أبعاده المختمفة، لذلك نحاول 

 الموضوع.الكشف عن تمك األىمية أكثر ليذا 
إن أىمية المعب عند الطفل كبيرة ومتعددة، فبواسطتو تنمو قدراتو العقمية       

 والذىنية وحتى الجسمية ويكتسب الخبرات المتنوعة.
وتم اختيارنا ليذا الموضوع من خالل قراءة الكتب ونذكر منيا المعب وتنمية المغة،  

يق، والمعاجم والقواميس، فالمراجع المعب التربوي لألطفال، المعب بين النظرية والتطب
تقدم ممخصات حول الموضوع لتحديد سؤال االنطالق والبدء في بناء إشكالية 

 البحث،مع االعتماد عمى كتب المنيجية.
 أهداف البحث وأهميته: -5

إن اليدف من دراستنا ىو معرفة المعب عند الطفل المتمدرس، وكذا اكتشاف أىم 
والخمقية واالجتماعية في تكوين شخصية الطفل،والكشف  الجوانب واألبعاد النفسية

عن مساىمة المعب الذي يمارسو الطفل منذ صغره في تطوير التفكير االبتكاري 
واإلبداعي لديو، ومعرفة ايجابيات المعب التي تدفعو إلى تكوينو في جميع جوانب 

جم ساعي معتبر الحياة، وتم اختيار الطفل المتمدرس بالذات الرتباط ىذا األخير بح
طيمة األسبوع، ومحاولة معرفة تأثير ىذا الحجم الساعي والكم من الدروس والمذاكرة 
واالمتحانات عمى مدى قابمية الطفل واستعداده لمعب من عدمو وكذا تجديد الفترة أو 
 الجير الزماني التي يخصصو الطفل أو أىمو لممارسة المعب بكل أشكالو وأنواعو.  
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 المفاهيم الرئيسية لمبحث: تحديد  -5
 مفهوم المعب:

مات الواردة يعرف بياجيو المعب بأنو عممية تمثيل تعمل عمى تحويل المعمو     
فالمعب والتقميد والمحاكاة جزء ال يتجزأ من عممية النماء العقمي لتالؤم حاجات الفرد،

 1والذكاء.
والجسمية والحركية  ونقصد بالمعب نشاط يمارسو الطفل من أجل قدراتو العقمية  

 بغرض تحقيق السرور والمتعة لذاتو.
بقصد االستمتاع ودون ط يمارسو الناس أفردا أو جماعات،شانويعرف شابمن بأنو   

 2ر.خأي دافع أ
ونقصد بالمعب نشاط يقوم بو الفرد عمى المستوى الفردي أو الجماعي وأنو ال دافع   

لو غير االستمتاع وأنو استغالل لطاقة الجسم الحركية في جمب المتعة النفسية 
 لمطفل.

 مفهوم الطفل: 
لطفل وحده الذي يتسم بيذه وليس ايفيم ويتفاعل مع الكون وىو يمعب،إنسان ىو   

 3الكائنات الحية تمعب وتتعمم عن طريق المعب.فجميع السمة،
ونقصد بالطفل أنو كائن بشري اجتماعي يقوم بسموكات مختمفة عن طريق المعب   

 من أجل التعمم عمى الكون واكتساب خبرات وميارات متنوعة.

                                                           
1
  .020 ص 0227القاىرةلطبعة األولى،اطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم،معجم مصمجدى عزيز إبراىيم:- 

  020مجدى عزيز إبراىيم،مرجع سابق ص.-2
ماىي لمنشر لتنمية الذكاء وميارات التفكير، رحاب محمود صديق:موسوعة ألعاب األطفال التربويةغزال،عبد الفتاح عمي  -3

  . 5ص0226اإلسكندرية وخدمات الكمبيوتر الطبعة األولى،والتوزيع 
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كل إنسان لم يتجاوز الثامنة الطفل بأنو التفاقية الدولية لحقوق األطفال،وتعرف ا  
 1يبمغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عميو.ما لم عشر،

فيو يحتاج سنة، 18وأنو يبمغ أقل من لطفل انو فرد ينتمي إلى المجتمع،ونقصد با  
 إلى التربية والتعميم والتنشئة وىو أمل المستقبل.

المحمل النفسي البريطاني أن الطفل يجمع المعمومات ويكشف وينتكوت''ويعرفو ''"  
 فيو حين يمسك بالمعب يكتشف الكون في ىذه المعبة. المعب ىذه حقيقة،عن طريق 

ونقصد بالطفل أنو من خالل المعب يكتشف حقيقة الكون وما يدور من حولو من   
 . 2"معارف ومعمومات مختمفة عن األشياء والناس في البيئة التي يعيش فييا

 مفهوم البعد:
ولكن شبيو بشكل مستقيل عن،يزة يمكن قياسيا ىو صفة ذات خاصية مم  

لخواص يمكن تجديد موقعيا وىذه اواص األخرى لنفس الظاىرة الكمية،بالخ
وبذلك فإن تناول األشياء موضع الدراسة مكانيا،وكل خاصة منيا عمى بعد منفصل،

وتقوم األبعاد نما كمجموعات من الخواص الفردية،ال يتم باعتبارىا كميات شاممة وا  
فييا األشياء بنفس الطريقة التي تعمل بيا األبعاد الثالثة ة تقع مساحة فراغيبتحديد 

  3لمفراغ المادي في تحديد موقع الشيء المادي.
البعد يشمل و س لإلشارة إلى العوامل الرياضية،ونقصد بالبعد أنو مفيوم يمكن أن يقا 

 فإن امتداد أو حجم يمكن قياسو فيو بعد. أيضا أبعاد سيولوجية،

                                                           
1

  .15 م ص0223 كتاب،الطبقة األولى،اإلسكندريةمركز اإلسكندرية لماعيل عبد الفتاح عبد الكافي حقوق الطفل،ماس -

.33عبد الفتاح علي غزال، مرجع سابق، ص -
2
  

االزراميطة، ، موسوعة العموم االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،الطبعة األولى عادل مختار اليواري:سعد عبد العزيز مصموح-1
  .07 ص، 0777



11 
 

 ث وتقنياته:منهجية البح-7
إلجراء أي دراسة عممية أو بحث عممي ومن أجل الوصول إلى الحقيقة أو       

عمى دراسة الموضوع  البرىنة عمى حقيقة م وجب اتباع منيج واضح يساعد
وتشخيص ومعرفة بعض حيثياتو،وذلك بتتبع مجموعة من القواعد واألنشطة العامة 

 التي يتم وضعيا بغية الوصول إلى حقائق حول موضوع الدراسة.
فالمنيج ىو "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العموم المختمفة وذلك     

تسيطر العقل وتحدد عممياتو حتى يصل  عن طريق جممة من القواعد العامة التي
 1إلى نتيجة مقبولة ومعمومة.

وعرفتو مادلين غرافيتر:"مجموعة من العمميات الذىنية التي يحاول من خالليا    
 2منيا.مع امكانية تباينيا والتأكد ة عمم من العموم بموغ الحقائق المتوخا

:وقع اختيارنا عمى مدرسة ابن خمدون واكمالية االخوة بعمي في االطار المكاني .1
عشعاشة بمستغانم نظرا لمعرفتنا السابقة لبعض التالميذ من ذوي األىل واألقارب 

تمام المقابالت وتجاوبوا مع أسئمة إوالجيران الذين رحبوا بيذه الفكرة وساعدونا عمى 
ج التالميذ من مقاعد الدراسة وفي المقابمة مع العمم أن ىذه األخيرة تمت بعد خرو 

 مناوليم حيث خصص لنا أىالييم وقتا لالستجواب كل حسب ظروفو.
ولقد  2917 مارس  15إلى   91ابتدأت ىذه الدراسة من لقد :اإلطار الزماني  .2

 تمت في ىذه اآلجال بعد ما انتيينا من ضبط اإلطار النظري لمدراسة

                                                           
الرياضية،الطبعة فاطمة عوض صابر،ميرقت عمى خفاجة:أسس ومبادئ البحث العممي،كمية التربية - 1

 .10،ص 0220األولى،االسكندرية،
عند العرب،المؤسسات الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة فريد يريك معتوق:منيجية العموم اإلجتماعية - 2

  .23،ص 0763األولى،بيروت،لبنان،
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عند الطفل المتمدرس،مجتمع البحث الموضوع ىو أىمية المعب  :مجتمع البحث .3
 إذا يتمثل في التالميذ المتمدرسين.

بفضل توسع المجتمعات المدروسة أصبح الباحثون ال يستطعون  :عينة الدراسة .4
لذلك اعتمد الباحثون تجاوز ىذه  القيام بدراسة لجميع مفردات مجتمع البحث،

وذلك لمقيام  ،يالصعوبة عمى طريقة العينة المأخوذة من مجتمع البحث الكم
 ببحوثيم.    

فالعينة ىي مجموعة من األفراد مختارة من مجتمع البحث عمى أسس عممية   
واضحة تأكد أشكاال مختمفة بناءا عمى نوعية وظروف البحث وقد استخدمت لتسييل 

 1عممية البحث العممي.
والتي تتمثل في مجموعة من التالميذ  ،وقد اعتمدنا في بحثنا عمى العينة القصدية  

في السنة الخامسة ابتدائي والسنة األولى والثانية والثالثة متوسط والذي  المتمدرسين
وذلك لمعرفة أىمية المعب عندىم،ولقد  سنوات، 13إلى  19يتحدد عمرىم من 

كون اخترنا الطفولة المتأخرة وبداية المراىقة المبكرة ألن الطفل في ىذه المرحمة ي
قادرا عمى التعبير واإلفصاح أكثر من طفل صغير،بحكم الخبرة والتجربة التي 

 يفتقدىا الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة والمتوسطة.
أو كما نعرف العينة القصدية:"عمى أنيا قيام الباحث باعتبار عدد من الحاالت   

سيقوم بيا  األفراد عمى أساس أنيم يحققون غرض أو بعض أغراض الدراسة التي

                                                           
الثقافة لمنشر والتوزيع،الطبعة جودت عزت عطوي:أساليب البحث العممي،مفاىيمو أدواتو وظرفو االحصائية،دار - 1

 .39،ص 7002األولى،عمان،
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يتمتع ىؤالء األفراد بدرجة مقبولة من الموضوعية في وبطبيعة الحال يجب أن 
  1أقواليم وأرائيم والثقة فييم.

وتدوينيا ىو المنيج الكيفي ألنو يقوم عمى جمع البيانات  .منهج البحث وتقنياته:5
األكثر  بطريقة غير احصائية،والتقنية المستخدمة ىي المقابمة،والتي تعتبر األداة

البحوث اإلجتماعية فتعرف:"عمى أنيا طريقة من طرف البحث العممي  في شيوعا
وتعتمد عمى االتصال المغوي من أجل معطيات ليا عالقة مع اليدف المرسوم وقد 
اعتمدنا في العمل الميداني عمى المقابمة الموجية التي تسمح بإعطاء المبحوث 

  2يسي"درجة من الحرية لموصول إلى اليدف الرئ
"تفاعل لفظي بين شخصين في موقف مواجية،حيث  كما أنيا أيضا ىي:        

يحاول أحدىما وىو الباحث القائم بالمقابمة أن يستشير بعض المعمومات أو التغيرات 
 3لدى األخر،وىو المبحوث والتي تدور حول أرائو ومعتقداتو.

ع وأخذ اإلجابة الصحيحة من في الدقة لتحديد الموضو كمن تإن اختيار ليذه التقنية 
طرف المبحوثين عن طريق مقابمتيم وجيا لوجو ومالحظة ردود أفعاليم،يبن الباحث 

مقابالت تتضمن كل مقابمة  19واألشخاص المعنيين بالبحث،والتي تحتوي عمى 
لترك أكبر مساحة لمتعبير مثل وىناك مقابمة موجية ونصف موجية  سؤاال، 13

                                                           
1
محمد شفيق:البحث العممي،الخطوات المنيجية إلعادة البحوث العممية،المكتب الجامعي الحديث،الطبعة - 

   .00،ص 0225األولى،االسكندرية،

2
والتوزيع،الطبعة  موريس أنجرس:منيجية البحث في العموم اإلنسانية تدريبات عممية،دار القصبة لمنشر- 

 .40،ص 0222األولى،الجزائر،
دعمس:منيجية البحث العممي في التربية والعموم اإلجتماعية،دار غيداء لمنشر والتوزيع،الطبعة مصطفى نمر - 3

 . 000،ص 0226األولى،عمان،
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ولماذا؟،ىل تفضل المعب مع األصدقاء أو منفردا ىل تحب المعب؟ السؤال:
 ولماذا؟لماذا تمعب؟
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 تمهيد   
من جميع  يعتبر المعب نشاطا ميما يمارسو الفرد في تكوين شخصيتو   

العقمية و النفسية و األخالقية و االجتماعية و من خاللو يتعرف الطفل  اجوانبي
عمى األشياء، و يتعمم المفاىيم المختمفة، و عن طريق المعب جاءت نظريات 
متعددة مفسرة لنمو الطفل و سموكو حيث قام بعض الباحثين و عمماء التربية 

 .تي يمارسيا األطفالبتأسيس نظريات لتفسير المعب وفقا لمنشاطات المختمفة ال
كما حاولنا من خالل ىذا المبحث التعرف عمى موقف اإلسالم من لعب 

 ىذا الموقف. يتخذىااألطفال و أىم الصور التي 
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 :تعريف اللعب 
المعب ىو نشاط حر يمارس من قبل األطفال إما فرديا أو جماعيا لغاية التسمية    

مر إلنماء سموك األطفال و شخصياتيم بأبعادىا المختمفة ثو الترفيو و المتعة و يست
، و يمتاز بالخفة و السرعة في التعامل االجتماعيةو  االنفعاليةالعقمية و الجسدية و 

 المعمومات و المعارف. اكتسابمع األشياء و بو يحصل عمى 
أنو نشاط يساعد عمى ترويض جسم الصغير و يريحو من تعب "الغزالي"و يعرفو    

ي بضرورة الربط بين صالدروس، و يروح عن نفسو التعب أو الممل كما أنو يو 
 1العمل و المعب أي التعمم. 

بمعنى أن الطفل عند خروجو من المدرسة يمجأ إلى المعب لكي يستريح من تعب    
 دروسو ألن منع الطفل من المعب يؤدي بو إلى إرىاقو في التعمم.

بأنو ذلك التعبير النفسي المقصود لذاتو ،"صالح عبد العزيز"و يعرفو كذلك 
معانيو، ما ىو إال ظاىرة تختص بالطفولة و عن  قالمصحوب بالسرور و بأنو أضي

طريقو نكشف دوافع الطفل اإلبتكارية في أقوى و أوضح صورىا و في المعب نجد 
أن الالعب طفال أو رجال يعبر عن رغبة ممحة لدى الكائن التعبير عن ذاتو و ىذه 

 2 رغبة البد من إشباعيا و إال ذبمت روحو.ال

و نقصد بيذا أن المعب ىو أداة لمتعبير عن الذات و استخراج المكبوتات     
الطفل الصغير أو ، بحيث يمارس من طرف الالشعورية و االنشراح عن النفس

المعب أنو عبارة عن أنفاس الحياة لمطفل يعني حياتو "تايمر"و يعرف الرجل الكبير.3

                                                           
1
 .33ص  4002محمذ أحمذ صُانحح: عهم انىفص انهعة، دار انمٕطرج نهىشر َ انتُزٔع، انطثعح األَنّ ، عمان،  - 

2
، ص 4002ضهٕمان محمذ، ضٕكُنُجٕح انهعة، مُكس االضكىذرٔح نهكتاب، انطثعح االَنّ، االضكىذرٔح،  حتاشح- 

40.  
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فيو ليس أسموب لتضييع الوقت و انشغال الذات إذ يعتبر المعب لمطفل ىو التربية 
 1و الترويح لمكبار. االستطالعو التعبير الذاتي وجب 

و نقصد بالمعب ىو حياة الطفل بحيث يبدأ منذ الصغر يمعب من أجل تحقيق      
يث ال يتطور السعادة الذاتية و الترويح عن النفس و تمبية حاجاتو األساسية بح

عة لموقت بل ىو خبرة مفيدة يالنمو العقمي لمطفل إال بممارسة المعب و أنو ليس مض
 و ليا قيمة في النمو و التطور.

أنو نشاط قد يكون موجو أو غير موجو يقوم بو األطفال بغرض "جود"و يعرفو     
و  تحقيق المتعة و التسمية، و يستخدميا الكبار ليساعدىم في تنمية سموكيم

 2 شخصياتيم في جوانبيا المختمفة و الجسمية و الوجدانية.

و يقصد بأن المعب يكون غير إجباري و ليس ممزم من حيث كونو نشاط حر و     
 أنو يفيد في التسمية و المتعة لمن يمارسو كبيرا أو صغيرا.

 النظريات المفسرة للعب: -2
 نظرية الطاقة الزائدة: -2-1

النظرية كل من فريديك شيمر و ىربيرت سبنسر و تذىب ىذه  و قد نادى بيذه      
النظرية إلى القول بأن المعب يكون عادة نتيجة وجود طاقة زائدة لدى الكائن الحي 

، فمعدل النمو و ليس في حاجة إلييا، فالمعب ىو تعبير عن ترك الطاقة الفائضة
فيدفعيم فائض الطاقة  عند األطفال عال، و لكنو ال يستفيد كل ما يتولد من الطاقة

 3 إلى المعب.

                                                           
1
 ، ص7992خٕر انذٔه عُٔص: انهعة َ طفم ما قثم انمذرضح، دار انفكر انعرتٓ، انطثعح األَنّ، انقاٌرج،  - 

2
 2خٕر انذٔه عُٔص: وفص انمرجع، ص  - 

3
انخساعهح َ آخرَن، انهعة عىذ األطفال َ تطثٕقاتً انترتُٔح، دار صفاء نهطثاعح َ انىشر َ محمذ ضهٕمان فٕاض  - 

  .34ص  4077انتُزٔع، انطثعح األَنّ، عمان، 
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و يمكن ذلك بأن المعب يكون في بعض األحيان طاقة فائضة لدى الفرد أو   
 الطفل، فالمعب ىنا ميمتو التخمص من تمك الطاقة الفائضة و التقميل منيا.

 نظرية التحليل النفسي: -2-2
عن رغبات محبطة المعب عند مدرسة التحميل النفسي لفرويد يمثل تعبيرا رمزيا    

أو متاعب الشعورية، و من ثم فيو تعبير يساعد عمى تقميل التوتر و القمق عند 
الطفل، فالطفل الذي ال يحب طفال آخر أو يحمل لو كراىية الشعورية قد يختار 
دمية معينة و يتخيميا  الطفل الذي ال يحبو فيضربيا أو يمزق مالبسيا أو يرمييا 

 1 ر عن مشاعره الدفينة بواسطة المعب.بعيدا عند و ىو بذلك يعب

و المعب عند نظرية التحميل النفسي يعالج اإلضطرابات النفسية لألطفال و    
يساعدىم في التعبير عن أنفسيم و استخراج المكبوتات و القمق و التوتر و الخوف 
الذي يكون بداخميم و التعبير عن كل طموحاتيم و مشاعرىم، مثال رسوم األطفال 

عبارة عن نوع من المعب و تؤدي وظيفة المعب، فالطفل الذي يشعر بالوحدة قد ىي 
 يرسم أفراد العائمة كميم داخل المنزل و يرسم طفال خارج المنزل.

 نظرية بياجيه: -2-3
ركزت ىذه النظرية عمى النمو المعرفي منذ الطفولة حتى مرحمة المراىقة     

قيقة لما يقوم بو الطفل من سموك دون تدخل والرشد، حيث قام بياجيو بالمالحظة الد
مباشرة، إن وجية نظر بياجيو متفقة مع وجية نظر دارون فالتكيف عند بياجيو ىو 

 2 التكيف مع الحياة، فإذا تكيف الفرد فيو يؤكد بذلك حالة التوازن مع نفسو والبيئة.

معرفية و و يمكن القول أن نظرية بياجيو تعتمد عمى نمو القدرات العقمية و ال
االخالقية لدى الطفل و اكتساب خبرات و معمومات جديدة و التكيف معيا، بما أن 

                                                           
1

نٕهّ عثذ انعسٔس زٌران: عاصم صاتر: انهعة انترتُْ، دار زٌران نهىشر َ انتُزٔع، انطثعح االَنّ، انقاٌرج، . 

  .92، ص 4002
2

  .24ص  4002نٍادْ: ضٕكُنُجٕا انهعة، دار َائم نهىشر، انطثعح األَنّ، عمان، وثٕم عثذ ا. 
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المعب لو دور ىام في حياة الطفل و انو وسيط التطور و االزدىار و نمو الذكاء 
لدى الطفل، كما أن نظرية بياجيو تعتبر أن المعب يكون نتيجة النمو العقمي و 

أن الطفل ينمو من خالل عمميتان أساسيتان ىما التطور المعرفي في األطفال، و 
التمثل و التكيف، فالتمثل ىو نشاط الذي يقوم بو الطفل لما يكتسبو من معمومات و 
التكيف ىو النشاط المبذول من طرف الطفل من أجل التكيف و االندماج مع سنو و 

مي و المعرفي بالتالي فاستمرارية التبادل بين ىذان العمميتان يؤدي إلى النمو العق
 لدى الطفل.

 نظرية تلخيصية: -2-4
يرى ستانمي ىول المعب عمى أنو تمخيص لمماضي ألن األلعاب التي يمر بيا     

الجنس البشري كمو موجزة، فاإلنسان البدائي كان يعيش في الغابات و يتعرض 
و الجري و التسمق و االختفاء، و قد  صيدلخطورة الحيوانات و كان ال بد لو من ال

مر االنسان بمراحل متعددة في تطور و عاش في مجتمع راق و اعتمد عمى ىذه 
النظرية بأن االنسان يمر بجميع األدوار التي مر بيا، فمعبة االستغماية أو المطاردة 

 1 و الصيد كميا أمثمة لحياة الفرد األولى.

عمى تمخيص ما جاء في الماضي لألجيال السابقة  التمخيصيةقامت النظرية     
و غيرىا و كل  القفزمن ألعاب و ميارات مختمفة كركوب الخيل و تسمق الجبال و 

ىذه الميارات تعمميا من األجيال الماضية و ترى أن األلعاب التي يمارسيا الطفل 
 ما ىي إال انعكاس لألجيال التي سبقتو.

 
 

 
                                                           

.72خٕر انذٔه عُٔص، مرجع ضاتق، ص .  1
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 المستقبلية: نظرية اإلعداد للحياة -5-2
ترجع ىذه النظرية إلى كارل جروس و تسمى أحيانا بالنظرية الغريزية و لقد فسرت 
المعب عمى أنو من النشاط الغريزي الذي يمجأ إليو اإلنسان من صغره ليتدرب عمى 

ميارات الحياة األساسية و يتقنيا فما يقوم بو الطفل من حركة دائمة لميدين و 
جسم و غيرىا تيدف إلى السيطرة عمى أعضاء الجسم و الرجمين و األصابع و ال
 1توظيفيا في المستقبل.

و نقصد بيذه النظرية أن المعب ما ىو إال تدريب الطفل عمى األشياء التي يحتاجيا   
في حياتو المقبمة، فالفرد منذ بداية حياتو لو أمور غريزية تتماشى معو كالمشي و 

فيذه كميا تظم حياتو من أجل النمو و التطور التنفس و الصراخ و الضحك و الوقف 
 الكامل لمطفل و من خالل ىذا فإن وظيفة المعب ىي إعداد الطفل لممستقبل.

 نظرية اإلستجمام و الترويح: -6-2
ترى ىذه النظرية أن المعب أداة ميمة يستخدميا الفرد من أجل الترويح عن     

النفس و راحة االعصاب المتعبة أثناء ممارسة العمل طوال النيار و ذلك ألن 
المعب يساعد عمى استعادة الطاقة التي بذليا في العمل لساعات طويمة و التخمص 

افاد ىذه ة لعضالت الجسم، و من الراحمن اإلرىاق و القمق النفسي، كما أنو يحقق 
موث، و بالتالي وظيفة المعب ىي الترويح و االستجمام  النظرية الزاروس وجوتس

 عن النفس و تجديد الطاقة الضائعة.
 نظرية النمو الجسمي: -2-7

أعضاء الجسم نمو ىم العوامل التي تساعد عمى أيرى "كار" أن المعب من     
الظاىرة و لباطنة، و في أوليا المخ و الجياز العصبي، و ذلك لكي تتمكن ىذه 

                                                           
1
ضٍٕر محمذ ضالمح شاش: انهعة َ تىمٕح انهغح نذِ األطفال رَْ اإلعاقح انعقهٕح، دار انقاٌرج نهكتاب، انطثعح  - 
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االعضاء من أداء وظائفيا عمى أكمل وجو حينما يولد  الغشاء الذىني الذي 
يفصميا عن بعضيا البعض، إذ ال يستطيع المخ أن يقوم بوظائفو ما دامت أليافو 

ىو من أىم العوامل التي تنشط  بأن المع العصبية مجردة من الغشاء الذىني، و
إثارة المراكز المخية لتكوين مادة األغشية الذىنية التي تحتاجيا األلياف العصبية 

 1في المخ و بيذا النمو يقوم المخ بوظائفو.

المعب لو أىمية في مساعدة النمو العضوي لدى الطفل خاصة المخ و الجياز    
ن غير مكتمل عبارة عن صفحة بيضاء و غير العصبي، فالطفل الصغير مخو يكو 

مستعد لمعمل ألن أليافو العصبية ال يكون فييا الغشاء الذىني، كما أن المعب ميم 
 في اشباع رغبات و ميول الطفل.

 :موقف االسالم من اللعب 
النظرة اإلسالمية لمعب تنطمق من اإلىتمامات الخاصة بالطفولة و مراعاتيا و     

إلى الحركة و النشاط و الحيوية و الميارة و االستمتاع بالمعب، و تفيم حاجاتيا 
و قد  لدوافع االنسانية و النفسية،اعتبار المعب من متطمبات حياة الطفولة و من ا

حرص االسالم عمى تعميم الطفل أنواع الرياضة و ممارستيا و قد أجرى رسول اهلل 
الفائز  يستقبل العباس و كانصمى اهلل عميو و سمم مسابقة بين أطفال بني عمو 

 .2بصدره ثم اآلخر و ىكذا
اعتبر اإلسالم المعب ميم في حياة الطفل فحث وحرص عمى تعميم الطفل عمى    

المعب بمختمف أشكالو كالقفز و الرياضة و التسمق و المشي و السباق و الصيد، 
عن  ححيث عن طريق المعب تشكل شخصية الطفل، و لمعب أيضا دور في التروي

                                                           
1
، 4003محمُد انخُانذج: انهعة انشعثٓ عىذ انطفم، دار انمٕطرج نهىشر َ انتُزٔع َ انطثاعح، انطثعح االَنّ محمذ   

 .37، عمان )األدرن( ص 4002انطثعح انثاوٕح 
2
أمان عثاش انخفاف: انهعة اضتراتٕجٕح تعهٕم حذٔثح، دار انمىاٌج نهىشر َ انتُزٔع، انطثعح األَنّ، عمان،   
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نفس الطفل خاصة عند خروجو من المدرسة، فيجب عميو أن يمعب لكي يستريح 
الفكرية و عميو فالدين اإلسالمي من القراءة و الكتابة و بذلك تنمو قدراتو العقمية و 

كل حاجات النفس من تشريعو لمعب الذي عن طريقو تستريح نفس الفرد و  يمبي
عن المنكر حيث ينشغل المسمم بالمتعة و  بالعفو و النييكذلك يمتزم الطفل باألمر 

الترفيو، و بالتالي فالمعب في اإلسالم ىو وسيمة إلراحة النفس و إزالة اليم و الغم 
و إعطائو فائدة كبيرة بالنسبة لمطفل و الكبير تعود عميو بالنفع و التخمص من 

 التعب و الممل و الكسل.
طفال أكثر منو لمكبار ال تحريما و اإلسالم يؤكد عمى المعب بمعناه الحقيقي لأل   

تحميال لمصغار، بل ألن الكبار عندىم أولويات العمل مما يجعل المعب شيئا يأتي 
في أولويات سمم الحاجات، بل يأتي المعب في أولويات الحاجات عند األطفال، قال 
صمى اهلل عميو و سمم: "العبوا أوالدكم لسبع، و عمموىم لسبع، و صاحبوىم لسبع، 
ثم اتركوىم و شأنيم"، فالمعب مسألة ىامة لتنشئة األطفال المتوازنين عاطفيا 

 1فاإلسالم يدرك أىمية المعب لإلنسان و يحثو عمى ممارستو دون إسراف.
كبيرة بالنسبة لألطفال  ك أن المعب في اإلسالم يعطي أىميةو تقصد بذل   

الصغار أكثر منيم لمكبار و لكنو حممو لكالىما، و يختمفان فقط في أن الكبار 
ول في حياتيم ثم المعب ثانيا، أما األطفال فالمعب يأتي في عندىم العمل ىو األ

الدرجة األولى بالنسبة ليم و ذلك من أجل تنمية قدراتيم المعرفية و اكتساب 
 .الخبرات المتنوعة

فيناك يتبين لنا أن اإلسالم دين واقعي يمبي حاجات النفس اإلنسانية شرع ألوان    
مة عمى النفس االنسانية، و قد أدرك ترويح التي من شأنيا أن تنفي السآالمعب و ال

ليم في الالعمم المسممون ىذه الحقيقة بمراعاة نفوس الصبيان و عدم إرىاقيم و ام
                                                           

.72. محمذ ضهماخ فٕاض انخساعهح: مرجع ضثق ركري، ص
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افراط أو ال أماميم لممارسة الميو و المعب ودن لمجالتعميم، و ضرورة أن يفسح ا
 2تفريط. 

إن اإلسالم شرع المعب و أعطى لو أىمية كبيرة و فائدة بالنسبة لمجسم و العقل،    
ألن لو عدة إيجابيات بالنسبة لمفرد، كأن يريح النفس اإلنسانية و يبعد اليأس و 

البال و يعطييم السعادة و الفرح، الكره عمى وجوىم و يدفعيم إلى االطمئنان وراحة 
و إزالة كل اليموم و التعب سواء عند الكبار عند خروجيم من العمل أو الصغار 

 عند خروجيم من المدرسة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.40. وفص انمرجع، ص
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 خالصة الفصل:

من خالل ما تعرضنا لو في ىذا الفصل عن المعب تبين لنا بأنو ذو أىمية كبيرة    
في حياة الفرد و بناء شخصيتو و تنمية مختمف قدراتو العقمية و المعرفية، و كذلك 

 انتقاداتالتعرض إلى مجموعة من النظريات المفسرة لمعب التي تعرضت إلى 
نقد يتمخص في أن الواحد منا سواء كان مختمفة بحيث أن النظرية الزائدة وجو إلييا 

صغيرا أم كبيرا حينما يتعبو العمل و يجيده، فإنو في ىذه الحالة يتوجو ليمارس 
المعب لمراحة من عناء العمل أو الدراسة، أما نظرية بياجيو تعارضت مع 
فيجونسكي بحيث اعتبر بياجيو أن المعب نشاطا سائدا في كل حياة الطفل بينما 

أن المعب يوجد جنبا إلى جنب مع أنشطة الطفل الواقعية و أنو القوة فيجوتسكي 
 الرئيسية في نموه.

د ركزت عمى نوع واحد من أنواع المعب فرويد فقبينما نظرية التحميل النفسي عند   
خص النظرية التمخيصية و أىممت األنواع األخرى، أما فيما ييامي ياال ىو المعب

الميول الوراثية فقط و إىمال اثر البيئة و الغفل  المعب إلى إرجاع يؤخذ عمييا
البشري، و نظرية اإلعداد لمحياة المستقبمية حيث نرى سوزانا ميمر أن ما ذىبت إليو 
 ىذه النظرية بأن المعب مران ال تزال تعتبر نظرية صحيحة في أغمب األحيان

النقد بأن  حسب الباحثين، أما نظرية الترويج و اإلستجمام قد تعرضت كذلك إلى
إذا كانت وظيفة المعب تحقق الراحة من عناء االعمال لكان الكبار أشد حاجة 
لمعب من الصغار، و كذلك تعرضنا إلى نظيرة اإلسالم في المعب في بناء 
المجتمعات االسالمية و تطويرىا، بحيث يعطيو أىمية خاصة في حياة الطفل 

 الصغير أكثر من الكبير.
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 تمهيد:   
يعتبر المعب ميم في حياة الطفل حيث يعمل كوسيط تربوي في تشكيل الطفل في 

 ىذه المرحمة التكوينية من النمو اإلنساني، كما يعد ميم جدا في بناء الشخصية.
ىي: البعد الجسمي و العقمي و النفسي و البعد و الشخصية المتكاممة ليا أبعاد 

اإلنفعالي و الوجداني، و من خالل ىذا الفصل نستعرض شرح و معرفة أبعاد 
المعب و تبيان االىمية الكبيرة الموجودة في المعب و لفائدة التي يكتسبيا الطفل في 

 معب.نموه، و تبين كذلك أىم الخصائص التي يتميز بيا ال
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 أبعاد اللعب:
 البعد الجسمي: 1-1

المعب ميم في نمو عضالت جسم الطفل و عن طريقو يتعمم الطفل ميارات 
حركية مختمفة كالقفز و الجري و التسمق و الرسم...إلخ، فعن طريق المعب 
يكتشف العالم من حولو حيث يستعمل الحواس الخمسة لمعرفة األشياء و ىكذا 

مة بعد مرحمة، و عميو فالمعب يؤدي دورا يتعرف عمى األشياء و األشكال مرح
ضروريا من الناحية الجسمية، كما أنو يساعد عمى استرخاء عضالت الجسم و 

 اكتساب حيوية عامة ألجساميم.
 البعد العقلي أو المعرفي: 1-2

ليس التعميم مجرد حشو لعقل الطفل بمعمومات لمحفظ و اإلسترجاع و لكي يفيم 
بطريقة  جديدة فال بد أن يستخدميا و ىو يفعل ذلكالطفل ما يقدم لو من معمومات 

رمزية أثناء المعب، و الواقع أن األدوات و اإلرشادات المستخدمة في المعب ما ىي 
إال رموز يحاول الطفل بيا فيم األشياء و التجارب التي يمر بيا في عالم الحقيقة 

(1) ى التعبير.و تشير الرموز التي نستخدميا في المعب إلى مدى نمو قدراتو عم
 

عن طريق المعب يستطيع الطفل أن يفكر و يبدع فبواسطة تتكون المعرفة و تنمو  
لدى الطفل، فالمعب لو دور فعال في النمو العقمي و المعرفي لمطفل كالتفكير و 
اإلبداع و اكتساب المغات........إلخ و تزيد قدراتو عمى الفيم و اإلستكشاف، 

لوان و األشكال و األلعاب التي فالطفل من خالل نشاطات المعب يتعرف عمى األ
يقوم بيا الطفل تساىم في نمو قواه العقمية و المعرفية و تحفزه عمى العمل و تزيد 

                                                 
1

سهىي محمذ عثذ انثاقٍ: انهعة تُه اننظرَح و انتطثُق، مركس اإلسكنذرَح نهكتاب، انطثعح األونً، انقاهرج ص  -

03. 
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في حصيمتو المغوية و التركيز و تنمية روح اإلبتكار عند األطفال و التصور و 
 اإلدراك.

 البعد اإلجتماعي و الوجداني: 1-3
لك من خالل تدريب أو تعمم الطفل تكمن أىمية المعب في البعد االجتماعي و ذ

عمى انتقالو من الفردية إلى الجماعية، فمعب الطفل مع الجماعة أو اندماجو في 
المجتمع يؤدي بو إلى التعرف عمى مختمف الميارات ذلك من خالل األخذ و 
العطاء، كما أنو يجعمو اجتماعيا غير متمركز حول ذاتو أو نفسو بمعنى ليس 

في حل المشكالت اإلجتماعية، و اكتساب عادات و تقاليد  فرديا، كما يساعده
المجتمع و تكون لو مكانة أو دور ايجابي في المجتمع، كما أنو يؤدي إلى تقبل 
قدرات الجماعة، و مبادئ و قيم المجتمع و اكتساب مفاىيم اجتماعية كالتعاون و 

 التآزر و التضامن و الترابط.
 البعد النفسي )الذاتي(: 1-4

دوافع الطفل و احتياجاتو النفسية كالحرية و النظام و االمن و الحل و يرضي 
التركيب و يتيح الفرصة لمطفل لمتعبير عن إحتياجاتو و ميولو و رغباتو التي يعبر 
عنيا كما أنو يعطي لمطفل فرصة العيش في المعب و يواكب خبراتو و توفر لمطفل 

و طرق اإلختيار الصحيحة و المناسبة وسائل التعبير عن ذاتو و انفعاالتو و تبسط ل
(1) لأللعاب و النشاطات.

 

تكمن أىمية المعب في البعد النفسي في اكتشاف الطفل نفسو و التعرف عمى قدراتو 
الشخصية و  الذاتية و مياراتو المختمفة كما يسمح لو بالتعبير عن دوافعو و رغباتو 

 .و ميولو، و التعبير عن خوفو و قمقو
                                                 

1
نجامعٍ، انطثعح انمرحهح األساسُح، دار انكتاب افىاز فتح هللا انرامُنٍ: سُكىنىجُا انطفم و تعهمه تانهعة فٍ  - 

 55ص 6332األونً، 
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 عالي:البعد اإلنف 1-5
يؤثر المعب عمى النمو اإلنفعالي لدى الطفل، فالطفل يتعرض في أثناء تفاعمو مع 
البيئة إلى عوامل مختمفة من الكبت و اإلحباط، قد يتعرض الطفل إلى العقاب من 
المعمم أو قد يتعرض إلى معاممة خاطئة من الكبار، كما قد يؤدي بعض األحداث 

برات سمبية تعرض الطفل لمقمق و االضطراب األسرية إلى إحباطات و توترات و خ
في مثل ىذه الحالة يشعر الطفل بالتوتر و عدم التوازن فالطفل يستخدم المعب 
كمخرج لمتوتر و القمق و تفريغ رغباتو المكبوتو و نزعاتو العدوانية و توتراتو و 

ية في اتجاىاتو السمبية، و عن طريق المعب يستطيع تفريغ كل تمك اإلنفعاالت السمب
(1) المعبة أو الدمية.

 

تكمن أىمية المعب في البعد االنفعالي و ذلك في اخراج المكبوتات السمبية و    
التوترات و القمق و الخوف و الغضب التي يتعرض ليا الطفل من طرف بيئتو 
اإلجتماعية، فمثال الطفل يتعرض لمضرب أو الشتم أو العقاب من قبل الوالدين أو 

خالل ىذا يشعر الطفل ىنا باالضطراب و االحياط و المخاوف فيمجأ المعمم، فمن 
الطفل ىنا إلى المعب سواء كان اييامي أو تمثيمي كالقصص التي يشاىدىا الطفل 
من خالل التمفزيون و السينما حيث يشعر الطفل ىنا بالسعادة و الفرح العميق و 

تجاىات السمبية التي ىذا كمو من أجل تفريغ تمك اإلنفعاالت و التوترات و اال
 تعرض بيا الطفل و تحسين أحواليم النفسية من خالل شعورىم بالمتعة و السرور.

 
 

                                                 
1

زَذ انهىَذٌ: األنعاب انترتىَح استراتُجُح انتنمُح انتفكُر، دار انكتاب انجامعٍ، انطثعح األونً، اإلماراخ،  - 

 .84، ص6336
 



 أبعاد المعب وخصائصو                          الفصل الثاني                 

 

31 

 

 البعد األخالقي: 1-6
يسيم المعب في تكوين النظام االخالقي المعنوي لشخصية الطفل، فمن خالل 
المعب يتعمم الطفل من الكبار معايير السموك كالصدق و العدل و األمانة و ظبط 
النفس و الصبر كما أن القدرة عمى اإلحساس بشعور اآلخرين تنمو و تتطور من 

في السنوات األولى من حياتو، خالل العالقات االجتماعية التي يتعرض ليا الطفل 
يتعمم في المعب أن يميز بين الواقع و الخيال فإن الطفل من و إذا كان الطفل 

خالل المعب و في سنوات الطفولة األولى يظير اإلحساس بذاتو كفرد مميز فيبدأ 
 (1)في تكوين صورة عن ىذه الذات و إدراكيا عمى نحو متميز عن ذوات اآلخرين.

في إكتساب مبادئ و قيم أخالقية و نماءات أىمية المعب في البعد االخالقي تكمن 
متطورة تساعد عمى بناء النظام اإلجتماعي داخل المجتمع أو خارجو، فالطفل من 
خالل المعب يكسب الصفات اإليجابية و االخالقية الحميدة من طرف تعممو من 

ييز بين الشر و الخير، الكبار و ىذه األخالق مثل الصدق، اإلحترام، التم
 األمانة......إلخ، ألن المعب وسيمة تعميم و تعمم و أنو أساس النمو و التطور.

 خصائص اللعب: -2
 نشاط تلقائي: 2-1

حيث يكون ىذا النشاط عبارة عن شكل أولي من أشكال المعب و ذلك في بداية 
تمقائية و تكون حياة الطفل، حيث يمعب الطفل بكل حرية و بدوافع ذاتية و بصورة 

لو حركات عشوائية بعيدة عن كل القواعد التي تكون منظمة لمعب، حيث يمعب 
الطفل في كل زمان و مكان، سواء كان ىذا المعب بفائدة أو غير فائدة أو في 

 ايطار الذاتية أو الجماعة.
 

                                                 
1
 .52محمذ فُاض انخساعهح و آخرون: مرجع ساتق، ص – 
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 االسترخاء و الحرية: 2-2
طرف اآلخرين، و لو يمارس الطفل المعب بكل حرية و استرخاء دون إجبار من 

ل عضالتو المتعبة و طفالحرية في كل ما يفعمو، فمن خالل المعب يريح ال
أعصابو المرىقة، و يستمتع بحرية التعبير عن ذاتو حيث يحس الطفل بأنو في 
عالم غير العالم الذي يحيط بو، و ذلك ألن المعب يتميز بالحرية مما يساعد عمى 

تنفذة في العمل مما يتيح لو فرصة كي يستريح و تجديد نشاط الجسم و طاقتو المس
 يحقق االسترخاء لمجسم.

 تعدد مستوياته: 2-3
تتعدد مستويات المعب وفقا لمستويات نمو الطفل، إذ أن أشكال و انواع المعب 
ترتبط ارتباطا وثيقا بمراحل نموه، و لذا فإن لكل مرحمة نمو ألعابيا التي تميزىا 

ع استعدادات و قدرات و مستوى فيصبح  الطفل في عن غيرىا و التي تتمشى م
(1) ىذه المرحمة.

 

يمارس األطفال ألعاب مختمفة من المعب حيث يمارسونو بطرائق متنوعة تبعا 
لمستوياتيم العقمية و الفكرية و مع تطور نموىم المعرفي يتطور نشاط المعب لدى 

 الطفل تدريجيا.
 المتعة و السرور: 2-4

بدافع ذاتي من قبل الفرد و يتم في جو من الحرية و اإلسترخاء و إن المعب يكون 
يؤدي إلى اشباع حاجاتو النفسية و التخمص من طاقتو الزائدة و كذلك يحقق لو 

(2) فرص اإلستمتاع بوقتو.
 

                                                 
 .63-91 ص -ص  نفس المرجعمحمد الحمامي:  –1
2
ص  6332هثح محمذ عثذ انحمُذ: أنعاب األطفال انغنائُح، دار صفاء نهنشر و انتىزَع، انطثعح األونً، عمان،  – 

64. 
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المعب ميم عند االنسان ألن لو طابع اجتماعي و نفسي فيو نشاطات فييي 
يح عن النفس بما يمنحو المعب لمطفل من يمارسو الطفل من أجل التسمية و الترو 

راحة و سعادة و بيجة و سرور فالمعب يقوي الجسم و يصرف الطاقة الزائدة عند 
 و عندما يصرف ىذه الطاقة يشعر بالمتعة.الطفل، 

 وسيلة تربوية و تنموية: 2-5
يعد المعب من أىم الوسائل الفعالة في تربية و تنمية الطفل، إذ من خالل مواقفو 
يمكن تحقيق أىم اإلسيامات التالية: النمو الحسي و الحركي، النمو اإلنفعالي 
المعرفي و العقمي، التعمم من خالل المعب، تشكيل و تنمية شخصية الطفل، تنمية 

(1) و تطوير صحة الطفل، تنمية اإلبتكار و اإلبداع.
 

بناء يعتبر المعب وسيمة تربوية ىامة بالنسبة لمطفل حيث من خاللو يمكن 
الميارات و تدريب الحواس و تنمية اإلدراك الحركي و النمو اإلنفعالي و الحركي، 

 و كذلك يساىم في تشكيل شخصية الطفل في جميع جوانبو.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1
 .63محمذ انحماحمٍ: مرجع ساتق ص  – 
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 خالصة:
من خالل ما تعرضنا لو في ىذا الفصل عمى أىمية المعب في مختمف الجوانب 

 األخالقيةو النفسية و اإلجتماعية و  االنفعاليةالعقمية أو المعرفية أو الجسمية و 
حيث يتبين ذلك في تنمية القدرات و الميارات المعرفية كالتفكير و اإلبداع و 
اإلستكشاف و نمو عضالت الجسم حركيا و التعرف عمى العالقات اإلجتماعية 

و السمبية كالقمق و التوتر  االنفعاالتمع اآلخرين أو مع الجماعة و تفريغ كل 
الغضب فيذا كمو من إيجابيات المعب، و تبين كذلك أن ىناك خصائص متميزة 
لمعب منيا المتعة و السرور و االسترخاء لمعضالت و الحرية و اكتساب ميارات 
اجتماعية كالتعاون و التكيف مع الجماعة و مساعدة األطفال عمى المياقة البدنية 

 و الحركية.
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 :تمهيد       

 العممي يتماسة مرحمة ميمة في البحث تعد مرحمة عرض وتحميل نتائج الدر    

تمثل  عرض فييا مختمف النتائج المتحصل عمييا من مجتمع البحث وكونيا

الخالصة أو االستنتاجات من خالل المجيودات المبذولة أثناء البحث الميداني 

 تحول إلى إشكالية وأىداف الدراسة.ر أولي وعام يتصو انطالقا من 
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  تحليل المقابالت:  

ا ألجوبة نمقابالت وعند تفريغ01لقد تنوعت أسئمة المقابمة التي بمغ عددىا        

 المستجوبين اتضحت لدينا حقائق عديدة نوجزىا فيمايمي: ثين أوو المبح

 ال ولماذا؟ وجدنا مجموعة،عند طرحنا لمسؤال األول المتعمق بيل تحب المعب نعم -

من اإلجابات واضح أن غالبيتيا أجمعت عمى محبتيا لمعب ألنو مسمي وممتع ومفيد 

 لمصحة والترفيو عن النفس.

لمعب ألنني استمتع بو مع أحب ا'' (3رقم)كما صرح بو مستجوب المقابمة     

ما ألعب أفرح واستمتع مع أحب المعب ألنني عند'' (5صحابي''والمستجوب رقم)

 نمعب نولي سعيد ونستمتع عندماأحب المعب ألنني '' (7والمستجوب رقم)صحابي''

 وافرح مع صحابي''أحب المعب ألني استمتع  (9والمستجوب رقم )

بالت التي تم تقديميا سابقا أن المعب نشاط  يمارسو يتضح من خالل المقا   

أجل االستمتاع والترفيو والمتعة واالستجمام والراحة النفسية بالدرجة األطفال من 

بأن وظيفة المعب   الزوراس وجوتس موثاألولى وىذا ما ذىب إلى التأكد عميو 

 ىي الترويج واالستجمام عن التنفس.
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نشاط قد يكون موجو أو غير موجو يقوم بو األطفال  بأن المعبكما يؤكد ''جود'': 

 1بغرض تحقيق المتعة والتسمية.

ب مع األصدقاء أو منفردا وعند طرحنا لمسؤال الثاني المتعمق ب: ىل تفضل الع -

اتضحت عمى أن غالبيتيا أجمعت عمى تفضيل المعب مع األصدقاء ولماذا؟

 .ومنافستيم وعدم اإلحساس بالممل وعدم ظيور الوحدة

مع المي يحاوزني ب الحويزة ع( ''مين نم0كما صرح بو مستجوب المقابمة رقم ) -

نبغي  (:4صحاب بزاف''والمستجوب رقم ) وباش نتعرف عمى صحابي ويكون عندي

بالسماطة ونمل بزاف ووحدي  نمعب مع صحابي ومين نمعب وحدي نحس

عب مع ( أفضل الم6ونمعب معاىم باش نتعرف عمييم''والمستجوب رقم)نكره،

من دار معنديش معادي ونتعرف عمى صحابي وفي الحأصدقائي باش ما نكونش و 

ىم عب معاأفضل المعب مع األصدقاء ألني أحب أن نم (8والمستجوب رقم)ب''معن

ولكي أتعرف عمى صحابي وباش نافسيم في المدرسة مين نمعبوا والمستجوب 

م في المعب عرف عمييم ونشاركي( نبغي نمعب مع صحابي باش نت01رقم)

 ش وحدي. ننكو وما

                                                   
 . 33 محمد سممان فياض الخزاعمة وآخرون:مرجع سابق ص-1
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يتضح من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابق في السؤال الثاني ىل تبين أن قد  -

المعب مع األصدقاء يؤدي باألطفال إلى التعرف عمى الجماعة واالنسجام مع 

 كما تكمن أىمية المعب في البعد االجتماعيبادرة،من وتنمية روح المشاركة والاآلخري

وذلك من خالل تعمم الطفل عمى انتقالو من الفردية إلى الجماعية، حيث أن الطفل 

عندما يمعب مع الجماعة )األصدقاء( يندمج مع المجتمع ويتعرف عمى مختمف 

 الميارات.

الذي يمارس األفراد سواء في شكل  أن المعب ىو ذلك النشاط كما يؤكد ''شابمن'' -

 1االستمتاع دون دافع أخر.أو الجماعي بغرض   فردي 

ر وعند طرحنا لمسؤال الثالث المتعمق ب ماىي األلعاب المفضمة لديك وماىي أكث

أللعاب المفضمة لإلناث ىي تبينت لنا أن االمعب التي تميل إلييا ولماذا؟

 .  دومينومة لمذكور ىي كرة القدم،الدامة،واأللعاب المفضالحبل،العرائس كرة اليد،

الغميضة المفضمة لدي ىي لعبة الحبل، ( األلعاب7تجوب رقم )كما صح بو المس -

( 01والمستجوب رقم)ألنيا تعجبني ونبغييا،والتي أحبيا أكتر ىي لعبة الحبل 

                                                   
  .05 مرجع سابق صمحمد الحمامي:-1
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لعبة الحبل والغميضة والتي أميل إلييا ىي لعبة األلعاب التي أحبيا ىي كرة اليد،

 الحبل ألنيا جميمة وفييا الحيوية .

لممستجوبين سابقا لمسؤال الثالث تباينت اىتمامات اإلناث عن من خالل مقابمتنا  -

تقاة فاإلناث يركزن عمى األلعاب التقميدية الذكور فيما يخص طبيعة األلعاب المن

واالنوثية بامتياز في حين يميل الذكور إلى األلعاب األكثر شيرة والتي تنسب إلييم 

تقميدي لألدوار ما بين يم العي أغمب األحيان وىذا إن دل شيء فإنما يدل التقي

في وضع فواصل اجتماعية وثقافية  الجنسين فاألسرة العربية عامة تساىم بدور كبير

لمتميز بين الذكور و اإلناث في تقسيم العمل والعالقات بين الجنسين واألدوار 

 1المناسبة منيا.

 '،"ال'"ومن'نعم'ارس الوالدين المعب معك أما السؤال الرابع المتعمق ب: ىل يم   

واتضح لنا أن غالبيتيا أجمعت  وجدنا مجموعة من اإلجاباتاألكثر األم أو األب؟

 عمى أن الوالدين يمارسون المعب مع أطفاليم واألكثر ىي األم.

سون ولديا المعب معي وخاصة نعم يمار (''3)كما صرح بو المستجوب رقم     

ماما'' والمستجوب بزاف "ي وبابا والم''نعم يمعبو معايا ماما (4والمستجوب رقم )أمي''
                                                   

1
ص  3106،الطبعة األولى عمان ،توزيع سوية في المخيال االجتماعي ، دار حامد لمنشر والمناد:الزعامة الن سميرة-

063.  
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والمستجوب رقم  ايا والتي تمعب معايا بزاف ماما ''،واه ماما وبابا يمعبو مع'' (7رقم )

 ''نعم يمارسون والدي المعب معي ولكن أمي تمعب بزاف معايا عمى بابا (01)

المعب  قد يتضح من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابقا بأن الوالدين يمارسون  

مع أطفاليم واألكثر ىي األم ألنيا قريبة من أوالدىا وعادة تقضي وعيم معظم 

األوقات عكس األب الذي يشتغل بالعمل خارج البيت وحتى وان كانت المرأة عاممة 

صمى د عميو اإلسالم لقولو أكفيذا ال يمنعيا من تخصيص حيز لألطفال و ىذا ما 

و مروىم فميثبوا عمى ظيور الخيل سباحة والرماية أوالدكم العمموا "اهلل عميو و سمم 

 0."وثبا

لسبع  لسبع، وعمموىمميو وسمم " العبوا أوالدكم وكذلك قال صمى اهلل ع     

3".اتركوىم وشأنيم لسبع ثم وصاحبوىم
ألن المعب مسألة ميمة في حياة األطفال بو  

 ."تنمو مختمف الممكات

عند خروجك من المدرسة ىل يسمح لك وعند طرحنا لمسؤال الخامس المتعمق ب:  -

وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح آن غالبيتيا  أبويك بالخروج إلى المعب؟

أجمعت عمى أنيم يسمحون ليم فقط عند االنتياء من واجباتيم المنزلية وعندما ال 

 تكون لدييم امتحانات.
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يا وال ا(''يسمحولي نمعب مين ما تكونش عندي قر 4كما صرح بو المستجوب رقم) -

المدرسة، يخموني نعمب عند خروجي من " (01رقم) منزلية" والمستجوببات واج

ج مين نكمل نخر  ( " يخموني0المنزلية" والمستجوب رقم )نكمل الواجبات  ومين

 ."يا ونراجع دروسياالقر 

يتضح من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابقا أن األبوين يسمحون أو يتركون  -

ن المعب في أوقات الفراغ فقط وىذا يعني أن خروجيم من المدرسة أوالدىم يمارسو 

يسمحون ليم بالمعب إذا كانت ليست ليم مراجعات أو واجبات منزلية من أجل أبعاد 

عنيم الممل والتعب من المدرسة واإلرىاق خاصة وأن البرامج الدراسية أصبحت 

 مكثفة.

ويض جسم الصغير ويريحو وأكد الغزالي عمى أن المعب نشاط يساعد عمى تر    

كما أكد أيضا أن يؤذن الطفل بعد يريح عن نفسو التعب أو الممل،من تعب الدروس،

فإن منع الطفل من انصرافو من الكتاب أن يمعب لعبا،لكي يستريح من تعب الكتب،

 1وتم إرىاقو في التعميم فإن ذلك يميت قمبو. المعب
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حيث أن أىمية المعب في إراحة النفس،كما أكد أيضا ''األصفياني''عمى        

  1مواصمة جيد الدراسة والتعمم دون راحة قد يدي إلى الفشل.

وعند طرحنا لمسؤال السادس المتعمق ب: ما ىي النشاطات واليويات الممارسة    

وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أن غالبيتيا أجمعت سة وخارجيا؟داخل المدر 

مت ت الممارسة داخل المدرسة وخارجيا تمثعمى أن النشاطات واليوايا

العة كما صرح بو المستجوب المطفي:الرسم،المسرح،الكشافة،الرياضة،الموسيقى،

ممارسة داخل المدرسة وخارجيا واليوايات ال ''النشاطات(0رقم)

النشاطات واليوايات (4المسرح والمستجوب رقم)ىي:الرسم،المطالعة،الرياضة،

لمستجوب واطالعة،الرياضية،الموخارجيا ىي:الرسم،داخل المدرسة الممارسة 

داخل المدرسة وخارجيا ''النشاطات واليويات الممارسة (6رقم)

 .ىي:الرسم،الموسيقى،المسرح،الرياضة

يتضح من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابقا ىي أن أىم اليوايات والنشاطات -

يا ىي التي يقوم األطفال داخل المدرسة وخارج
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الموسيقى ألنيا تعبر عما بداخل الطفل وتفسح مطالعة،الم،الرياضة،المسرح،الرس

بداع.  فرصة التعبير عن مشاعره بحرية وا 

 وتفتح أمامو المجال لمتنفيس عن ذاتو والتفريغ عن طاقتو بصورة ايجابية.     

وأكد عميو فاروق عثمان أن المعب يمثل جميع أوجو النشاط التي يقوم بيا الطفل   

     1بقصد إشباع حاجاتو التنفسية وتفريغ طاقتو وبحيث يجد فيو المتعة والمذة.

ام العطمة إلى أين تذىب؟ ومع وعند طرحنا لمسؤال السابع المتعمق ب: في أي  

غالبيتو اجتمعت عمى أن في العطل  وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أنمن؟

 يذىبون إلى الغابات والحدائق واألقارب والبحر مع األب واألم واإلخوة.

قارب والبحر مع تروح لمغابات والحدائق واأل(''0كما صرح بو المستجوب رقم )  

''نروح لمحديقة والبحر مع ماما وبابا وخواتي (4والمستجوب رقم ) وأبي وأمي وخويا

 (''نذىب مع أمي وأبي وأختي لمغابة الحديقة وعند لفامي.8رقم ) والمستجوب

قد اتضح من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابقا أن معظم األطفال يذىبون -

واألقارب وىذا راجع إلى أن الوالدين يفسحون المجال إلى البحر والحدائق والغابات 

من أجل توفير  مي إلى الخارجيألوالدىم من اجل تغيير الجو الدراسي ليم من الداخ
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وىذه الخرجات والنزىات كميا وتعني كممة) لفامي( ىي األقارب،،ليم المتعة والسرور

 ديدة وعزيمة أخرى ليؤالء األطفال.في سبيل بعث روح ج

وعند طرحنا لمسؤال الثامن المتعمق بماذا تفعل في أقات الفراغ والعطل وجدنا   

جمعت عمى الدراسة والمعب ومشاىدة غالبيتيا أمجموعة من اإلجابات واتضح أن 

 (''نمعب 3التمفاز واألكثرية يميمون إلى المعب وىذا ما صرح بو المستجوب رقم)

 نبعد

 

راجع دروسي ب ونتفرج لمرسوم المتحركة ونعنم''(6والمستجوب رقم)نقرى '' 

 ب ونتفرج ونساعد ماما.معن(''9والمستجوب رقم)

والمستنتج من تصريحات األطفال المشتركة أن في أوقات فراغيم وأيام العطل   

في األولوية  عنده ىمدأنيم يمعبون أكثر مما يدرسون وىذا راجع إلى أن المعب عن

 قضاء الوقت.

فيؤكد عمى أن يمعب الطفل لعبا جميال في األوقات "مسكوية"ابن وىذا ما أكد عميو  

المناسبة التي ال يتعارض فييا مع العمم فيؤكد عمى مشاركة األطفال مع بعضيم 
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وكأنيم يحاولون استدراك المعب   1البعض وذلك تحقيق مبدأ التعاون بين األطفال.

 االمتحانات.الدراسة و  في العطمة تعويضا لأليام التي حرموا فييا من المعب بسبب 

أما فيما يخص طرحنا لمسؤال التاسع المتعمق ب: عند فشمك في الدراسة أو ترسب -

 ؟وماىي العقوبةفي مادة ىل تعاقب من طرف والديك؟بعالمة جيدة  حظىولم ت

وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أن غالبيتيا اجتمعت عمى أن الوالدين يعاقبون 

وبة ىي عدم الخروج إلى المعب وىذا ما صرح بو أوالدىم في الفشل الدراسي والعق

''مين ما نجيبش المعدل شباب بابا وماما ما يخمونيش نخرج (3المستجوب رقم)

''مين ما نجيبش عالمة شابة يمنعوا عميا المعب مع (4والمستجوب رقم)نمعب''

ولي المعب ىو المي مخالكش ويقول مع بابا لمبحر والحديقةصحابي وما نروحش 

ومن خالل ما جاء في تصريحات المستجوبين في منع األباء المعب عن تقرى''

ولكن فيذا يعود إلى أسباب عديدة مثل:الفشل الدراسي،ضعف في العالمات، أوالدىم

بحيث يعتبرون ىرة المعب عند األطفال بالسمبية،ىنا الوالدين أنيم فسروا عمى أن ظا

ب ىو الطفل يتوقع لو الرسوب يع لموقت وأن الطفل الذي يمارس المعضأن المعب م

''مين ما نجيبش معدل (6و السبب في ذلك والمستجوب رقم)أو الفشل والمعب ى
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شباب ما يمنعونيش مين المعب يمنعوا عميا ما روحش لمحديقة والغابة وعقوبتي ىي 

وبالتالي نستنتج بأن الوالدين لم يمنعوا أوالدىم عن المعب بل الضرب ويعايروني 

سون المعب ميما ترسبوا أو فشموا في دراستيم وبالتالي نستخمص من يتركوىم يمار 

عند فشمك في الدراسة ىل تعاقب بأن ىناك خال المقابالت السابقة التي تتعمق ب 

والدين يعاقبون أوالدىم بعدم الخروج إلى المعب وىناك لم يتدخموا المعب في الفشل 

ا ىي األوقات التي تمعب فييا وفي طرحنا لمسؤال العاشر المتعمق ب: م الدراسي.

أو تمارس لعبة معينة فوجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أن غالبيتيا أجمعت 

 يومالجمعة و  يومعمى أن األوقات التي يمعبون فييا أو يمارسون لعبة معينة ىو 

 السبت وعند الخروج من المدرسة وفي وقت الفراغ.

الذي ألعب فيو أو أمارس لعبة ىو  ''الوقت(0ا صرح بو المستجوب رقم)وىذا م   

( ''الوقت المي 5وقت الخروج من المدرسة ويوم الجمعة والسبت والمستجوب رقم)

 والسبت.ويوم الجمعة  انعمب فيو مين ما تكونش عندي قرايا مساء

ونالحظ من خالل المستجوبين أن األوقات التي يمارسون فييا المعب ىي    

األوقات التي لم تكن فيو الدراسة وىو يوم الجمعة والسبت وكذلك عند خروجيم من 

 الدراسة لمتخمص من الممل والتعب الدراسي.
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الشعبية مثل كرة لمسؤال الحادي عشر المتعمق ب:ىل تفضل األلعاب وفي طرحنا  

وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أن غالبية  اإللكترونيةأواأللعاب القدم،الداما،

نيا جميمة وممتعة وتوجد فييا المستجوبين أجمعت عمى تفضيميم لأللعاب الشعبية أل

 ومشاركتيم في المعب.رف عمييم عأصدقاء ويمكنيم الت

نبغي فييا أفضل األلعاب الشعبية ألني "(7وىذا ما صرح بو المستجوب رقم) -

(أفضل األلعاب الشعبية ألن فييا 3والمستجوب رقم)"مشاركة صحابي ونجس بالفرح

 الدراري يمعبون ونحس روحي فرحان معاىم.

فنستنتج من خالل المستجوبين أنيم فضموا األلعاب الشعبية عمى األلعاب   

اإللكترونية وذلك من أجل التعرف عمى األصدقاء وكثرتيم في المعب ومن أجل 

 المتعة والسرور وغرس الفرح في قموبيم.

  لديك وقت أو ىل  عشر المتعمق ب: متى تخرج لمعبوفي طرحنا لمسؤال الثاني

وجدنا مجموعة من اإلجابات واتضح أن غالبيتيا ؟وأين،ال نعممخصص لذلك 

أجمعت عمى خروجيا لمعب عي وقت الفراغ وعند الخروج من المدرسة أمام المنزل 

 وفي الحدائق.  
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  يتضح لنا من خالل المقابالت التي تم تقديميا سابقا في متى تخرج لمعب وىل

لديك وقت مخصص وجدنا أن معظم األطفال يمعبون في وقت الفراغ وعند اإلتمام 

 من الدراسة.

''كيوا''بأن المعب ىو نشاط حر ومستقبل ومرتبط بالفراغ وبالوقت وىذا ما أكد عميو   

يعد نشاطا كما أن  منتحو مقدما ولذا فإنو قد يكون غير وألنو ال يمكن تقدير نتائج

  1خاليا وقد يكون منظما وفقا لقواعد ولوائح وتقاليد معروفة مسبقا.

ب ؟ حيث ىناك مجموعة معالثالث عشر المتعمق ب: لماذا نوعند طرحنا لمسؤال  -

من االجابات واتضح أن غالبيتيا أجمعت عمى أن يمعبوا لكي ال يصبح وحيدا 

ومنعزال ومعقدا نفسيا ومن أجل التصرف مع األصدقاء ومن أجل المتعة والسرور 

 وتغيير جو الدراسة وتقوية عضالت الجسم.

في المنزل  داألعب لكي ال أصبح منفر (3وىذا ما صرح بو المستجوب رقم )  

وأتعرف عمى المزيد من األصدقاء ولكي ال تصبح لدي عقدة نفسية ولكي ال أكره 

ب من مع( ''ن0ولكي أغير الجو من الداخمي إلى خارجي،والمستجوب رقم )الدراسة ،

أجل القوة والصحة لمجسم ونحس بالراحة والفرح مين نمعب األكثرية مع 
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صحابي،وباش مانوليش نزعف بزاف ونريح  وباش نستمتع بوقتي''والمستجوب رقم 

حدي لكي ال ب ألغير عما بداخمي ولمترفيو عن النفس،وباش ما نكوش و مع''ن(7)

مانحسش بالممل،والمستجوب  أصبح معقدا نفسيا ونبغي نمعب مع األصدقاء باش

ب باش نستمتع بوقتي وباش نتعرف عمى صحابي باش منكونش مع''ن(9رقم)

ونغير الجو تاع القرايا،وباش مانكرىش ونتقمق معقدا،ونشارك صحابي في المعب،

 ."بزاف

الحضنا بأن ب؟معتم تقديميا سابقا في لماذا ن فيتضح من خالل المقابالت التي -

الطفل وسيمة التعبير عن المعب ميم جدا في حياة الطفل حيث أن المعب يعد مينة 

ذاتو وبو يستطيع الطفل أن يفكر ويبدع والمعب ضروري لمطفل ضرورة اليواء الذي 

رد وسيمة يتنفسو،وىذا ما أكده  تايمر إلى أن المعب بمثابة الحياة لمطفل وليس مج

لتمضية الوقت وأنو يماثل عمميات التربية والتعبير واالستكشاف والتعبير عن الذات 

 1بار.ككما أنو يماثل العمل لدى ال حوالتروي
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ويؤكد أيضا "صالح عبد العزيز أن المعب ىو التعبير النفسي المقصود لذاتو   

نظرية  ىي ومن النظريات التي توضح أىمية المعب 1ويكون مصحوبا بالسرور.

إذ أن المعب عند ىذه المدرسة ىو تعبير رمزي عن التحميل النفسي عند فرويد،

رغبات محبطة أو متاعب ال شعورية ومن ثم فيو تعبير يساعد عمى تقميل التوتر 

 2والقمق عند الطفل.

وكذلك نظرية االستجمام والترويج التي تؤكد أن المعب أداة ميمة يستخدميا الفرد   

من أجل الترويج عن النفس وراحة األعصاب المتعبة أثناء ممارسة لمعمل طوال 

النيار،كما  أنو يحقق الراحة لعضالت الجسم وتقويتيا والتخمص من االرىاق والقمق 

 والتوتر وتجديد الطاقة الضائعة.

وخاصة مع وجود برنامج دراسي مكثف وحجم ساعي كبير يقمل من فرص     

ممارسة المعب أو أي نشاط أخر غير الدراسة والمذاكرة المستمرين،ىذا من جية 

ومن جية أخرى فإن الطفل المتدرس أصبح يحس بالممل في مقاعد الدراسة 

لتي أصبحت تعني لألسباب سابقة الذكر ولمفتور والروتين الموجودة داخل المدارس،ا

بضرورة إنياء البرنامج دون مراعاة أولوية أخرى يحتاج إلييا الطفل المتمدرس 
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كاحتياطية لممارسة نشاطات غير نظامية كالمسرح والموسيقى والخروج في نزىات 

 استكشافية وما إلى ذلك.  
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 خالصة

درس ومن معند الطفل المتقد حاولنا من خالل دراستنا التطرق إلى أىمية المعب    

خالل مختمف التصريحات المقدمة من طرفيم نجد أن ىناك أىمية متعددة ومتنوعة 

لمعب أي ال يمكن ألي طفل أن يحرم منيا والتي تتجمى في تحقيق المتعة والتسمية 

رف عمى عوالسرور وزرع البيجة في نفوس األطفال وراحة النفسية لألطفال والت

نافسة والمبادرة والمشاركة بين األطفال وتبين أيضا مساعدة األصدقاء وظيور الم

الوالدين أوالدىم في ممارسة المعب وتوفير ليم أنواع الفرص لمعب سواء داخل 

المنزل أو المدرسة التي توفر ليم أنواع األلعاب من أجل التسمية واإلرىاق والتعب 

التعبير عما بداخمو وعن  الدراسي وألن المعب ميم في حياة الطفل إذ أن وسيمتو ىي

ذاتو وكذلك نمو وتطور عقل الطفل في اإلبداع واالستكشاف،وكذلك تبين لنا من 

إلى لعبة خاصة واإلناث خالل تصريحاتيم أن دائما الذكور أو األوالد يميمون 

 يميمون أيضا إلى لعبة خاصة بيم،ألنيم يجدون فييا المتعة والتسمية.
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 :استنتاج عام

المعب يساعد الطفل عمى اكتساب خبرات متنوعة ويتعمم كيف يعامل األقران   

وكيف يندمج مع الجماعة،ومن خالل مختمف التصريحات المقدمة من طرف 

األطفال نجد أن أىمية المعب عند الطفل متعددة ومتنوعة خاصة في ميميم إلى 

دماج معيم أكثر المعب الجماعي من أجل التعرف عمييم ومناقشتيم وكيفية االن

أغمب األطفال نجدىم يممون إلى المعب مع بكثير مما يحبون المعب بمفردىم 

الجماعة من أجل التعمم ألن المعب الجماعي لو دور أساسي وميم في التنمية قدرة 

الطفل ويساعدىم في التخمص من الوحدة واالنعزال وىذا تحقيقا لمفرضية 

صريحات النتائج المتحصل عمييا من طرف األولى،وىذا ما تبين لنا من مختمف ت

المبحوثين،ونظرا أيضا ألىمية المعب أنو يساعد عمى تنمية عضالت الطفل وتقوية 

جسمو والتخمص من الممل وضغط الدروس وىذا ما صرح لو المستجوبين وىذا 

تحقيقا لمفرضية الثانية المتمثمة في أن المعب يساعد الطفل عمى التخمص من الطاقة 

دة عند الطفل والتي إذا أحسبت سوق تجعل الطفل متوترا وعصبيا وغير مستقر الزائ

وىذا ما تبين لنا في مختمف التصريحات النتائج المتحصل عمييا من طرف 
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المبحوثين وعمية أن المعب لو أىمية بالغة بالنسبة لمطفل المتمدرس وحتى بالنسبة 

 لمطفل غير المتمدرس.
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 خاتمة عامة

نشاط ميم في حياة اإلنسان كمالو أىمية كبيرة في تشكيل شخصية الطفل عب مال 

،فالمعب يشكل مدخال ميما لنمو في مختمف جوانب النمو االجتماعي والنفسي 

المفاىيم ويشبع حاجاتو والعقمي والمعرفي ،ومن خاللو يتعرف عمى األشياء ويتعمم 

اإلجتماعية مع اآلخرين وبواسطة المعب يعيش وبتعرف عمى بعض العالقات 

 الطفل طفولتو ألنو من خاللو يتسع فكر الطفل ويتطور قدراتو العقمية.

ومن وجية نظر اإلسالم فإن المعب لو فائدة عمى الطفل والكبير تعود عمييم  

بالنفع والسعادة وعميو فالمعب حق من حقوق الطفل ،فالمعب ضروري بالنسبة 

رره من القيود وبو يتعمم مواقف الحياة ويدرك قدراتو ويروح  عن لمطفل حيث يح

نفسو ،ونظرا ألىمية ىذا األمر في حياة الطفل فإن معظم الدراسات عمى اختالف 

أنواعيا:اإلجتماعية ،النفسية وغيرىا تميل إلى تكييف الدراسات الخاصة بالطفل 

 ىادفة لكل طفل.والطفولة وكل ما من شأنو  تدعيم وتحقيق تربية سميمة و 
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 قائمة المراجع     

والتوزيع دار السيرة لمنشر  المعب الشعبي عند األطفالالخوالدة محمد محمود : (1
 3002عمان والطباعة،الطبعة األولى 

،دار القصية    منهجية البحث في العموم اإلنسانية تدريباتانجمس موريس : (2
 .3002لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى الجزائر،

 المعب وتنمية المغة لدى األطفال ذوي اإلعاقةمحمد :سالمة شايب سهير  (3
 ،دار القاهرة لمكتاب ،الطبعة األولى القاهرة. العقمية

لمكتاب ،الطبعة  ،مركز اإلسكندرية سيكولجية المعب: سميمان محمد شحاتة (4
 .3002األولى اإلسكندرية ،

،الخطوات المنهجية إلعداد البحوث العممية  البحث العممييق محمد :شف (5
 .3002اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث ،الطبقة األولى

لمنشر والتوزيع ،الطبعة  ،دار المسيرة عمم نفس المعبة محمد أحمد :صوالح (6
 .3002األولى عمان ،

دار المناهج لمنشر ، المعب استراتيجيات تعميم حديثةعباس الخفاف ايمان : (7
 .3000الطبعة األولى عمان ،والتوزيع ،

،دار المناهج لمنشر  المعب التربوي لألطفالعبد العزيز زهران عاصم صابر : (8
 .3002والتوزيع ،الطبعة األولى القاهرة ،

،مركز اإلسكندرية لمكتاب  حقوق الطفلعبد الكافي اسماعيل عبد الفتاح : (9
 .3002،الطبعة األولى اإلسكندرية ،
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 عمان األولى الطبعة،لمنشروائل  دار، المعبسيكولوجية : نبيلعبد الهادي  (11
،3002. 

،مفاهيمه أداوته وطرقه  أساليب البحث العمميعزت عطوى جودت : (11
 .3002اإلحصائية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى عمان ،

ض صابر فاطمة ،ميرقت عمي خفاجة : أسس ومبادئ البحث العممي عو  (12
 .3003التربية الرياضية ،الطبعة األولى اإلسكندرية ،،كمية 

،دار الفكر العربي  المعب وطفل من قبل المدرسعويس خير الدين : (13
 .0992،الطبعة األولى القاهرة ،

المعب عند األطفال وتطبيقاته فياض الخزاعمة محمد سممان وآخرون : (14
 .3000ى عمان ،،دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األول التربوية

،دار حامد لمنشر الزعامة التسوية في المخيال االجتماعيمناد سميرة: (15
 .3002والتوزيع،الطبعة األولى عمان،

،المؤسسات منهجية العموم اإلجتماعية عند الغربمعتوق فريدريك : (16
 .0992والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى لبنان ، الجامعية لمدراسات 

البحث العممي في التربية والعموم منهجية نمر دعمس مصطفى : (17
 .3009،دار غيداء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى عمان ، اإلجتماعية

      المعاجم والموسوعات
التربوية  موسوعة ألعاب األطفال،رحاب محمود صديق : غزال عبد الفتاحعمي  (0

،ماهية لمنشر والتوزيع وخدمات الكمبيوتر لتنمية الذكاء ومهارات التفكير
 .3009،الطبعة األولى اإلسكندرية ،
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،الطبعة األولى  معجم مصطمحات ومفاهيم التعميم والتعممعزيز ابراهيم مجدي : (3
 القاهرة.

،دار  موسوعة العموم اإلجتماعيةمختار الهواري عادل ،عبد العزيز مصموح : (2
 .0999المعرفة الجامعية ،الطبعة األولى اإلزرايطية ،
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 .:البيانات الشخصية للمبحوثين10ملحق رقم                
 البيانات              
 رقم المقابمة

 المستوى الدراسي السن    الجنس   

 ابتدائي 5      11     ذكػر      1       
 متوسط 3      13     ذكػر       2       
 متوسط 3      13     ذكػر      3       
 ابتدائي 5      11     ذكػر           4       
 متوسط 1      11     ذكػر       5      

 متوسط   2      12     أنثى      6       
 متوسط 3      13     أنثى      7      
 متوسط 2      12     ذكػر       8      
 متوسط 1      11     أنثى          9     
 متوسط  2      13     أنثى      11     
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 :10ملحق رقم    
 

 العالي والبحث العمميوزارة التعميم                 

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم               

 كمية العموم اإلجتماعية                  

   تخصص عمم اإلجتماع                

طمبة جامعة سنة ثانية  نحنم أشكركم عمى منحي جزء من وقتكم،تحية وسال

ماستر تخصص عمم اإلجتماع التربوي بصدد القيام بدراسة ميدانية حول أىمية 

في ىذا البحث لإلجابة عن  تناعدالمعب عند الطفل المتمدرس،فأرجو منكم مسا

 أسئمة ىذه المقابمة.

 .2117/2118السنة الجامعية:                            

 البيانات الشخصية:

 السن: 

 الجنس:

 المستوى التعميمي:
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 ىل تحب المعب؟ولماذا؟ -

 ىل تفضل المعب مع األصدقاء أو منفردا ولماذا؟ -

 التي تميل إليو.ماىي األلعاب المفضمة لديك وماىي أكثر المعب  -

 ىل يمارسون الوالدين المعب معك نعم ال ومن األكثر األم واألب؟ -

 خروجك من المدرسة ىل يسمح أبويك بالخروج إلى المعب؟عند  -

 ماىي النشاطات واليويات الممارسة داخل المدرسة وخارجيا؟ -

 في أيام العطمة إلى أين تذىب ومع من؟ -

 ماذا تفعل في أوقات الفراغ والعطل؟ -

عند فشمك في الدراسة أو ترسب أو لم تحظى بعالمة جيدة في أي مادة ىل  -

 تعاقب من طرؼ والديك؟

 ماىي األوقات التي تمعب فييا أو تمارس لعبة معينة؟ -

 ىل تفضل األلعاب الشعبية مثل كرة القدم أو األلعاب االلكترونية ولماذا؟ -

 ؟ متى تخرج لمعب؟وىل لديك وقت مخصص لذلك نعم ال متى وأين -

 لماذا تمعب؟ -
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