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MODERN TEACHİNG METHODS : A LEARNİNG
STRATEGY BY PLAYİNG AS A MODEL

 اسرتاتيجية التعلم ابللعب أمنوذجا:طرائق التدريس احلديثة
جامعة دمحم اخلامس- ابحثة- سعاد العالم
Souad El Allam

ادللخص
تعترب اسًتاتيجية التعلم ابللعب من االسًتاتيجيات احلديثة اليت أثبتت صلاعتها يف صلاح العملية التعليمية
، االجتماعية، اجلسمية، دلا ذلا من دور فعال وأثر إغلايب على ادلتعلمُت من مجيع النواحي العقلية،التعلمية
 فإن اذلدف من ىذا البحث ىو طرح رلموعة من القضااي ادلتعلقة هبذه، يف ىذا اإلطار.األخالقية واللغوية
 شروط ومراحل، وأعلية ىذه األلعاب وأىدافها،االسًتاتيجية؛ من حيث مفهومها ومفهوم األلعاب التعليمية
، إضافة إىل مراحل تطور اللعب عند األطفال، مث ذكر نظرايت تفسَت اللعب،استخدام ىذه األلعاب
.وسيخلص البحث إىل إبراز أنواع األلعاب التعليمية مع ذكر ظلاذج منها
. األلعاب الًتبوية، اسًتاتيجية التعلم ابللعب، طرائق التدريس احلديثة:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The learning by play strategy is a medern strategy that has proven successful in the
success of the learning process, because of it’s effective role and positive impact on
learners in all aspects of mental,physical, social, moral and linguistic. In this context,
the aim of this research is raise a set of issues related to this strategy, in terms of it’s
concept and the concept of educational games, the importance of these games and
objectives, conditions and stages of use, and then theories of the interpretation of play,
in addition to the stages of development of play in children, and will conclude the
research to highlight the types of educational games with mention of models.
Keywords : Medern teaching methods, Learning strategy by playing, Educational
games.
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ادلقدمة:
تسعى الدول واجملتمعات إىل حتسُت وتطوير ومعاجلة قضااي التعليم ،وجتاوز نقاط الضعف وعناصر
اخللل ومعاجلة ادلشكالت واإلشكالية احمليطة وادلتصلة هبذا الشأن ،ابلشكل الذي غلعلها تواكب حركة
العصر ومنجزاتو وتتناغم مع روح القرن الواحد والعشرين ،مستخدمة أساليب وطرائق واسًتاتيجيات تربوية
متنوعة وحديثة تتناسب وتوجهات ىذا اجليل وتتماشى مع طريقة التدريس ابلكفاايت؛ متجاوزة األساليب
اليت تكرس احلفظ والتلقُت ،وال تثمر إال يف بناء ذىنية جامدة والتوصل إىل أساليب تعزز الفهم واإلدراك
وتساىم يف بناء ذىنية نقدية مبدعة.
ىذا التنوع يف االسًتاتيجيات ذلا أعلية كبَتة يف اختيار ادلعلم الطريقة ادلناسبة للمادة التدريسية
وطبيعتها ،ابإلضافة إىل خربتو يف رلال التدريس والفروق بُت ادلتعلمُت  ،والتغَتات احلاصلة يف الًتكيبة
النفسية وادلعرفية دلتعلمي اليوم والبيئة الصفية ،لكنها هتدف يف النهاية مجيعها للسعي ضلو حتقيق األىداف
ادلنشودة من العملية التعليمية.
ومن بُت الطرائق واالسًتاتيجيات احلديثة اليت أثبتت صلاعتها اسًتاتيجية التعلم ابللعب .فقد انل
التعلم ابللعب اىتماما كبَتا من قبل الًتبويُت وادلتخصصُت وادلهتمُت ابلعملية التعليمية ،ويظهر ذلك جليا
من خالل التوجهات الًتبوية احلديثة ضلو استخدام األلعاب التعليمية يف التعلم ،دلا ذلا من دور فعال يف
تعلم ادلتعلم والتفاعل النشط مع ادلادة التعليمية ويف تكوين شخصيتو وتنميتو من سلتلف اجلوانب( العقلية،
اجلسمية ،االجتماعية ،األخالقية ،واللغوية) وجعلو مشاركا إغلابيا يف ادلواقف التعليمية مىت أحسن ختطيطها
وتنظيمها واإلشراف عليها.
ويعترب التدريس ابستخدام األلعاب التعليمية إحدى ادلفاتيح السًتاتيجية اإلدراك وانفذة أساسية
لدخول ادلعارف والعلوم إىل ادلتعلم أبسلوب زلفز ومشجع وخاصة يف ادلرحلة االبتدائية ،يكتسب من
خالذلا العديد من ادلهارات واخلربات يف إطار تربوي غلمع بُت ادلعرفة وادلرح.
ونظرا لألعلية البالغة اليت يكتسبها موضوع اسًتاتيجية التعلم ابللعب ،جاء ىذا البحث ليلقي الضوء
على رلموعة من القضااي -السالفة الذكر -وادلتعلقة هبذا ادلوضوع .
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 -1مفهوم اسرتاتيجية التعلم ابللعب /األلعاب التعليمية
يعد اللعب عنصرا أساسيا ؽلارسو الفرد برغبة منو يف سلتلف مراحل حياتو؛ إذ يسهم بدور حيوي يف
إكسابو ادلعارف والقيم وادلهارات األساسية اليت تؤىلو للعيش بشكل متوازن وتفاعل يف ىذه احلياة.
ويعرف اللعب أبنو "نشاط موجو أو غَت موجو ،يكون على شكل حركة أو سلسلة من احلركات،
ؽلارس فرداي أو مجاعيا ،ويتم فيو استغالل لطاقة اجلسم الذىنية واجلسمية أيضا ،ويعترب جزءا ال يتجزأ من
عملية النمو العقلي والذكاء لدى الفرد ،وال يهدف إال إىل االستمتاع ،وقد يؤدي وظيفة التعلم".

1

ويعرف اذلويدي( )2102أسلوب التعلم ابللعب على أنو"نشاط ىادف يتضمن أفعاال يقوم هبا ادلتعلم
أو رلموعة من ادلتعلمُت لتحقيق األىداف ادلرغوبة يف رلاالهتا ادلختلفة ادلعرفية والنفسحركية والوجدانية"

2

يعرف احليلة ( )2102األلعاب التعليمية أبهنا "نشاط يتم من خاللو تتبع ادلتعلمُت ادلشاركُت لقواعد
موضوعة وموصوفة مسبقا وختتلف عن الواقع يف اجلهود ادلبذولة للوصول للهدف ادلرسوم ،فالفرق بُت
اللعب والواقع ىو الذي غلعل اللعب أكثر متعة".3
أما اخلفاف ( )2101فتعرف األلعاب التعليمية أبهنا "شكل من أشكال األلعاب ادلوجهة ادلقصودة
تبعا خلطط وبرامج ومستلزمات خاصة هبا ،يقوم ادلعلمون إبعدادىا وجتربتها مث توجيو التالميذ ضلو شلارستها
لتحقيق أىداف زلددة".4
من خالل ما مت عرضو من تعريف ،ؽلكن القول أبن اللعب بصفة عامة ،واأللعاب التعليمية بصفة
خاصة مدخل أساسي لنمو الطفل يف سلتلف مراحل ظلوه معرفيا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا ولغواي ،وذلك
لتحقيق أىداف زلددة مسبقا.

 -1صواحلة ،دمحم أمحد .2102( .علم نفس اللعب ..ط .2دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة 3عمان .ص.013

 -2اذلويدي ،زيد .)2112( .األلعاب الرتبوية :اسرتاتيجية لتنمية التفكري .دار الكتاب اجلامعي ،العُت 3اإلمارات العربية ادلتحدة.
ص.223

 -3احليلة ،دمحم زلمود .)2102(.األلعاب الرتبوية وتقنيات إنتاجها :سيكولوجيا وتعليميا وعمليا .ط .00دار ادلسَتة للنشر والتوزيع
والطباعة 3عمان .ص.203
 -4اخلفاف ،إؽلان .)2101(.اللعب اسرتاتيجيات تعليم حديثة .دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3جدة .ص.2123
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 -2أمهية األلعاب التعليمية
اىتم الباحثون وادلهتمون ابلدراسات الًتبوية يف ىذا اجملال ،يف بيان أعلية األلعاب التعليمية يف حياة
ادلتعلمُت بشكل عام ،حيث أكد اخلوالدة أن اللعب يشكل مادة تعليمية أو وسطا تعليميا يف حتقيق
األىداف الًتبوية ادلتعلقة إبظلاء شخصية ادلتعلمُت ،ذلذا ينبغي االىتمام بو واإلعالء من قيمتو وإدخالو يف
ادلنهج الًتبوي داخل ادلدارس وتنظيمو لالستفادة منو يف تربية األطفال وإظلاء شخصياهتم ،فاللعب يستحق
أن ػلتل مكانة مهمة يف ادلناىج التعليمية داخل ادلدارس على اختالف مستوايهتا من روض األطفال حىت
ادلرحلة الثانوية ،ألن اللعب يشكل وسيطا تعليميا فعاال يف تطور شخصية ادلتعلمُت أببعادىا ادلختلفة.

5

وؽلكن إمجال أعلية اللعب الًتبوي فيما يلي36
 تشكل وسيطا تعليميا فعاال يف حتقيق األىداف الًتبوية ادلتعلقة إبظلاء شخصية األطفال؛ تعمل على إغلاد مناخ تعليمي ؽلتزج فيو التعلم ابلتسلية يف إطار من التشويق ػلبب األطفال يف التعلمويساعدىم على شلارسة التفكَت والتعلم بشكل فعال؛
 تساىم يف إدراك العالقة بُت السبب والنتيجة؛ تذلل صعوابت التعلم اليت تواجو ادلتعلم ،وذلك بتحويل ادلفاىيم الصعبة إىل مفاىيم حسية قابلة للفهموالتطبيق؛
 تساعد على تثبيت األفكار وتقوية تنظيمها ادلعريف ،وتوفَت جو دؽلوقراطي يف غرفة الصف لعرضادلعلومات يف بيئة أقرب إىل الواقع؛
 تعمل على تنشيط القدرات العقلية لدى ادلتعلمُت؛ تعمل على تنظيم التعلم وفقا لقدرات ادلتعلمُت وتراعي الفروق الفردية بينهم؛ تساعد ادلتعلم على التعلم واكتشاف العامل الذي يعيش فيو؛ تنمي اجلوانب ادلعرفية ادلختلفة للمتعلم؛ ختفف من توترات ادلتعلمُت النفسية وحل مشكالهتم؛ تنمي القدرة التعبَتية لدى ادلتعلمُت؛ -5اخلوالدة ،دمحم زلمود .)2112 (.ادلنهاج اإلبداعي الشامل يف تربية الطفولة ادلبكرة .ط.0دار ادلسَتة للنشر والتوزيع 3عمان .ص201 3
 -6شحاتة ،حسن .)2016( .اسرتاتيجيات حديثة يف تعليم العربية وتعلمها.ط .2الدار ادلصرية اللبنانية 3القاىرة.ص222-222
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 -تنمي التفكَت اإلبداعي واالبتكاري لدى ادلتعلمُت؛ واكتشاف مشاعرىم واجتاىاهتم وقيمهم ومدركاهتم.

 -3األهداف اليت حتققها األلعاب التعليمية
تسعى األلعاب التعليمية إىل حتقيق العديد من األىداف ،فقد أخذت ادلناىج الًتبوية يف القرن
الواحد والعشرين بتبٍت فكرة ادلناىج الًتبوية القائمة على األلعاب التعليمية اليت تسعى إىل حتقيق أىداف
متنوعة وشاملة جلميع جوانب ادلتعلم الوجدانية وادلعرفية وادلهارية .ومن بُت ىذه األىداف اليت حتققها
األلعاب التعليمية ما أييت37
 األلعاب التعليمية أداة تعلم  3فيها يتعرف ادلتعلم على األدوات اليت يستخدمها من حيث الوزن واحلجمواللون والشكل ،كما يتعرف ادلتعلم على قواعد اللعبة وأنظمتها ،كما ؽلكنو التعرف إىل بعض احلقائق
واخلصائص والصفات لألشياء والناس الذين ذلم عالقة بتلك اللعبة.
 تنمية اجلوانب ادلعريية  3أي أن اللعبة تساىم يف تنمية اجلانب ادلعريف عند الفرد ،وذلك من خاللقواعدىا وأنظمتها ،وادلتعلم الذي ؽلارس اللعبة البد أن يستخدم يف تلك القواعد قدراتو على التحليل
والًتكيب واالبتكار وذلك كي يلعبها بنجاح.
 تنمية اجلوانب االجتماعية 3ذلك بسبب اللعب مع اآلخرين؛ حيث تتطلب بعض األلعاب التعاون معأفراد اجملموعة ،كما تعوده األلعاب على االتصال مع اآلخرين ،ابإلضافة إىل كوهنا تنمي الناحية االنفعالية
لدى ادلتعلم وتبعده عن االنفعال الشديد مثل تقبل الفشل أو اخلسارة يف اللعبة وعدم االنفعال وادلشاجرة.
 تنمية اجلانب اإلبداعي 3يكون ذلك من حيث استخدام العقل على إغلاد اجلديد يف تلك األلعاب؛فقد يكون ذلك يف تطوير أساليب التعامل مع األدوات ،أو فيما تفعلو األدوات من أتثَت على تفكَت الفرد،
أو فيما ػلدث من استخدامات جديدة دلوضوعات قدؽلة ،فكل ىذه ؽلكن أن تكون مبثابة ابتكارات
جديدة.
-7اذلويدي ،زيد .)2102(.األلعاب الرتبوية اسرتاتيجية لتنمية التفكري.ط .2دار الكتاب اجلامعي 3اإلمارات العربية ادلتحدة .ص-213
 22؛ العناين ،حنان عبد احلميد  .)2102(.اللعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية2 .ط .دار الفكر انشرون وموزعون 3عمان.
ص.22-22
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 إاتحة الفرصة أمام الفرد للتعرف على قدراته الطبيعية 3إن األلعاب التعليمية تعطي احلرية ادلطلقة للفردأن ؼلتار اللعبة اليت تناسب قدراتو ومستواه .وابلتايل ،عندما ؽلارس اللعبة فإنو يتعرف إىل مهاراتو وقدراتو يف
تلك اللعبة بشكل طبيعي وواقعي.
 أداة تعويض :تسهم األلعاب التعليمية يف خفض التوتر الذي يتولد نتيجة القيود والضغوط ادلختلفةادلوجودة يف البيئة ،واليت تشكل وسيلة من أحسن الوسائل للتخلص من الكبت .وبذلك ،تساعد ادلتعلم يف
استعادة التوازن عن طريق اللعب .وبذلك ،تكون األلعاب يف ىذه احلالة أداة تعويض.
 أداة تعبري 3تشكل األلعاب التعليمية أداة تعبَتية تفوق الكالم وجتعل ادلتعلمُت أكثر تواصال ،فهي خَتوسيلة تفهم عامل ادلتعلم والتعرف على ميولو واىتماماتو إضافة إىل تنظيم وترتيب أفكاره.

 -4شروط اختار األلعاب التعليمية
من أجل حتقيق األىداف ادلرجوة من األلعاب التعليمية ،يشًتط مراعاة ادلعايَت اآلتية ادللخصة يف
الشكل التايل3

8

الشكل ( )1يوضح شروط اختيار األلعاب التعليمية
 -8عطية ،زلسن علي.)2102(.ادلناهج وطرائق التدريس .دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3عمان ،الطبعة األوىل ،ص / .2213الثبييت ،حامد
وآخرون (0222ه) .االسرتاتيجيات احلديثة للتدريس.ط .0دار الفنون للطباعة والنشر 3جدة .ص2213
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 -5مراحل استخدام األلعاب التعليمية يف الفصل الدراسي
لتحقيق استخدام فعال لأللعاب التعليمية ،البد من مرورىا أبربعة مراحل ىي3
أ -ادلرحلة األوىل :مرحلة اإلعداد
تعد ىذه ادلرحلة مهمة حيث يتم فيها التخطيط للعبة على الورق ،وختضع جملموعة من الشروط39
 حتديد سلرجات التعلم أو األىداف ادلراد حتقيقها من اللعبة؛ اختيار اللعبة التعليمية ادلناسبة اليت حتقق أىداف التعلم؛ دراسة اللعبة بدقة وإمعان؛ وذلك مبعرفة قوانينها وآلية استخدامها والوقت وادلكان الذي حتتاجو ،ومدىارتباطها ابدلنهاج؛
 توفَت ادلواد واألدوات الالزمة للعبة؛ جتريب اللعبة قبل البدء يف بناء التعلمات من قبل ادلعلم؛ حتديد األدوار ووضع القوانُت وشرح معايَت الفوز؛ حتديد وقت ومكان التنفيذ حسب طبيعة اللعبة؛ هتيئة أذىان ادلتعلمُت وتشويقهم للعبة وإاثرة انتباىهم ،وشرح قواعد اللعبة مع التأكيد على األىداف اليتغلب عليهم اكتساهبا من اللعبة؛
ب -ادلرحلة الثانية :مرحلة التنفيذ
ىي مرحلة تنفيذ اللعبة داخل الفصل الدراسي ،وتقوم على رلموعة إجراءات ىامة ؽلكن تلخيصها
فيما أييت310
 إاثرة انتباه ادلتعلمُت للعبة قبل البدء فيها؛ ضرورة أن ػلدد ادلعلم أىدافا تعليمية خاصة ادلوقف الذي يتضمن نشاط لعب ،يف إطار األىداف العامةاليت توجو وتنفذ فرداي.
 -9فرج ،عبد اللطيف بن حسُت .)2112( .طرائق التدريس يف القرن الواحد والعشرين.ط .0دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة3
عمان .ص22-223
 -10ادلرجع السابق ،صواحلة ،دمحم أمحد .)2102( .ص.222-2223
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 تقسيم ادلتعلمُت إىل رلموعات أو فرادى حسب ما تقتضيو اللعبة؛ توزيع األدوار على ادلتعلمُت وضمان أن الكل يشارك يف اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة؛ ضرورة قيام ادلعلم ابإلشراف والتوجيو الًتبوي على ادلتعلمُت أثناء اللعب بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة؛ تقدمي التغذية الراجعة ادلناسبة لكل منهم أثناء شلارسة أي نشاط لعب؛ ذلك ألن لكل متعلم صفاتوقدرات واحتياجات خاصة.
ت -ادلرحلة الثالثة :مرحلة التقومي
هتدف ىذه ادلرحلة إىل معرفة مدى صلاحهم يف حتقيق األىداف ادلطلوبة من اللعبة ،وىل أدى التنفيذ
إىل اكتساب ادلتعلمُت اخلربا ت التعليمية ادلرغوبة .ويقدر ادلعلم جهود اجلميع وال ينقص من جهد أحد ،وأن
يبتعد عن كل ما من شأنو أن يقلل من عزؽلتو أو غلعلو ينفر من اللعب؛ فالتقدير يؤدي إىل النجاح.

11

ث -ادلرحلة الرابعة :مرحلة التتبع
يف ىذه ادلرحلة غلب على ادلعلم تتبع ادلتعلم ويعمل على تنويع اخلربات اليت تؤدي إىل زايدة اخلربة
ابلتدريج .وابدلثل ،فإن تنويع األلعاب التعليمية يؤدي إىل احلصول على اخلربة نفسها ،حىت يتأكد ادلعلم من
أن ادلتعلم قد وصل إىل ادلستوى ادلقبول من األداء وبذلك ينتقل إىل خربا ت أخرى.

12

 -6نظرايت تفسري اللعب
شغلت ظاىرة اللعب عند األطفال العلماء والباحثُت يف سلتلف العصور وعلى مر األزمنة ،فتأملوا
ىذه الظاىرة عند اإلنسان وحاولوا أن يفسروىا فوضعوا نظرايت عدة من ذلك نظرايت تقليدية وأخرى
حديثة .والشك أن النظرايت الكالسيكية (نظرية الطاقة الزائدة ،نظرية جتديد الطاقة ،نظرية اإلعداد
للحياة ،النظرية التلخيصية ،نظرية التدريب أو ادلران) قد ساعدت يف ظهور النظرايت احلديثة اليت زودهتا
ابألفكار واألسئلة ادلختلفة ،ودفعتها إىل اختبار صحة ىذه ادلقوالت عرب التجريب والبحث العلمي .ومن

 -11ادلرجع السابق ،اذلويدي ،زيد .)2102(.ص.223
 -12ادلرجع السابق ،احليلة ،دمحم زلمود .)2102(.ص.0223
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أبرز النظرايت احلديثة 3نظرية التحليل النفسي ،النظرية السلوكية ،نظرية النمو ادلعرفية ،والنظرية االجتماعية
الثقافية .وفيما يلي عرض موجز لكل منها3
أ -نظرية التحليل النفسي للعب
ىي نظرية مدرسة التحليل النفسي الفرويدية ،ىذه النظرية ترى أن اللعب أداة للتنفيس؛ إذ يسمح
لألطفال ابلتعبَت عن االنفعاالت السلبية اليت ؼلتربوهنا يف ادلواقف احلياتية اليومية اليت يتعرضون ذلا وال
يستطيعون السيطرة عنها  .واللعب عند مدرسة التحليل النفسي تعبَت رمزي عن رغبات زلبطة أو متاعب ال
شعورية وىو تعبَت يساعد على خفض التوتر والقلق عند الطفل ،والطفل يتغلب على سلاوفو عن طريق
اللعب.

13

ب -النظرية السلوكية للعب
تعود النظرية السلوكية للعب إىل أعمال سكينر(  )Skinnerوثورندايك ( )Thorndikeوىل ()Hull
ولقد فسرت ىذه النظرية اللعب على أنو ارتباط بُت ادلثَتات واالستجاابت؛ مبعٌت أن الطفل يتقن اللعبة
عن طريق التكرار وادلمارسة والتعزيز .كما يؤكد السلوكيون على دور البيئة على الفرد ،ويرون أن ادلثَتات
اخلارجية ىي مصدر النمو والتغَت؛ فالطفل مثل ادلرآة يعكس بيئتو ويظهر سلوكو بشكل سلسلة من ادلثَتات
واالستجاابت .والسلوكيون يعتربون الدافع للوفاء ابالحتياجات اجلسمية ىو الدافع القوي واألساس وراء
السلوك اإلنساين.14
ت -النظرية ادلعريية يف تفسري ظاهرة اللعب
 نظرية بياجيه للعب
يرى بياجيو( )Piagetأن اللعب ؽلكن أن ييسر عملية التعلم عن طريق تشجيع األطفال على
استيعاب ادلادة اجلديدة ودرلها يف اذلياكل ادلعرفية احلالية ،فهو يعترب اللعب نشاطا معززا يشجع على

 -13ادلرجع السابق ،شحاتة ،حسن .)2016(.ص288 3

 14احلريري ،رافدة ( .)2014األلعاب الرتبوية وانعكاساهتا على تعلم األطفال .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 3عمان.ص223
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ادلمارسة والتدريب والتكرار ،شلا يسمح للمتعلمُت الصغار ابلتوجو إىل ظلط تعليمي جديد من خالل عملية
التكيف اليت تتضمن تغيَت اذلياكل ادلعرفية احلالية.

15

وقد انطلق بياجيو من تصوره عن تطور العمليات ادلعرفية من خالل عمليتُت أساسيتُت ،علا 3عملية
التمثل(  )Assimilationوعملية ادلالءمة ( ، )Accommmodationواللتان تعمالن معا لتحقيق التكيف.
فعن طريق التمثل يقوم إبدخال التغَتات الثقافية اليت حتدث يف البيئة اخلارجية إىل البٌت العقلية والوجدانية
ويكملها مع خرباتو السابقة.وعن طريق ادلالءمة يقوم إبجراء سلسلة من التحوالت على مكوانتو الداخلية
من أجل أن يتالءم مع اخلارج ويتكيف معو .وػلدث التكيف الذكي عندما تتعادل العمليتان أو تكوانن
يف حالة توازن .وعندما ال ػلدث ىذا التوازن بُت العمليتُت ،فإن ادلالءمة قد يكون ذلا الغلبة على التمثل
وىذا يؤدي إىل نشوء التقليد أو احملاكاة .وقد تكون الغلبة للتمثل الذي يالئم بُت االنطباع والتجربة
السابقة ويطابق بينهما وبُت حاجات الفرد ،وىذا ىو اللعب .وذلذا فإن اللعب عملية متكاملة مع النمو
ادلعريف لدى الطفل.16
 نظرية برونر للعب
أكد برونر) (Brunerما اندى بو بياجيو مشَتا إىل أن اللعب أداة للنمو ادلعريف عند الطفل وبناء
شخصيتو االجتماعية ادلتكاملة يف سلتلف مراحل تطوره ،ووسيلة الكتساب ادلعارف حول التجارب اليت
يعايشها الفرد مع البيئة ،شلا غلعلو أكثر مرونة وقابلية لإلبداع .كما يرى أن اللعب يزود ابلغرض اليت يتيح
للفرد جتربة ما مل غلربو من سلوك ،وىذه التجارب تشكل األساس للتعلم الالحق.

17

ث -النظرية االجتماعية الثقايية
يعترب فيجوتسكي

()Vygotsky

اللعب مصدرا رئيسيا يف ظلو الطفل وتطور قدراتو؛ فالنشاط

التخيلي وإبداع األىداف وصوغ الدوافع االختيارية ،كل ذلك يظهر من خالل اللعب وغلعلو يف أعلى
مراحل ظلو سنوات الطفولة ادلبكرة .ولكنو ليس النشاط األوحد الذي يعمل على تطوره ،ويرجع ذلك إىل
15نيفيل ،بييت وليزوود ،سو روجَتز .)2110( .التعليم من خالل اللعب .ترمجة 3العامري ،خالد . )2112(.ط ،0دار الفاروق للنشر
والتوزيع 3القاىرة.ص.22 3
 16ادلرجع السابق ،صواحلة ،دمحم أمحد .)2017( .ص.21-22 3
 17الشحروري ،مهاحسٍت .)2111(.األلعاب اإللكرتونية يف عصر العودلة .ط .0دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.223
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أنو يرى أن التفاعل االجتماعي مع األقران والكبار يساعد األطفال يف االستجابة وتوليد ادلعاين من اخلربات
ادلكتسبة يف إطار ثقايف مشًتك18.أي ،أن فيجوتسكي يرى أن اللعب نشاط أساسي يف العملية
االجتماعية؛ فمن خاللو ينتقل إىل الطفل معٌت الثقافة والتقاليد االجتماعية األساسية يف اجملتمع.

 -7مراحل تطور اللعب عند بياجيه
يربط بياجيو مراحل اللعب مبراحل النمو والتطور العقلي ،ولكل مرحلة من ىذه ادلراحل أظلاط لعب
خاصة هبا ،وىذا النمط يشكل أساس التطور ادلعريف ووسيلة التعلم والتفاعل مع البيئة .وفيما يلي تصنيف
دلراحل اللعب عند الطفل3
أ -مرحلة اللعب احلس -حركي ()2-0
تشمل ىذه ادلرحلة السنتُت األوىل والثانية من عمر الطفل ،يف ىذه ادلرحلة يبدأ لعب الطفل بسيطا؛
حبيث يشمل على حركات عشوائية كهز رأسو إىل الوراء أو التلويح بقدميو .ويزداد لعب الطفل يف ىذه
ادلرحلة بزايدة قدراتو ،وكلما ازداد نضجا أصبح لعبو ذا طبيعة استكشافية أو استطالعية؛ فًتاه يسحب
لعبتو ويلويها ويعضها من دون أن يقصد كسرىا .ويف السنة األوىل ػلاول الطفل القبض على األشياء
ويتوق إىل اكتشاف عادلو الذي ػليط بو؛ لذلك فهو يلعب بكل ما تصل إليو يداه ،فيطفئ األنوار ويضيئها
مث يطفئها مث يضيئها وىكذا ،وكل األلعاب اليت تتضمن متغَتات اللمس والصوت والرؤية تثَت انتباىو
وتسليو .وعندما يبلغ الطفل الثانية من عمره يتوجو انتباىو ضلو العناصر ذات ادلعٌت  ،ويرغب يف شلارسة
التقليد واحملاكاة يف ضوء الطريقة اليت يتعامل هبا معو اآلخرون.

19

ب -مرحلة اللعب الرمزي ()7-2سنوات
مرحلة اللعب الرمزي ىي ادلرحلة الثانية من سلم تطور اللعب عند الطفل ،ويطلق بياجيو على ىذه
ادلرحلة اللعب اإليهامي ،حيث يكون خيال الطفل فيو قواي ومرتبطا ابلبيئة من حولو ،ويعتمد بشكل كبَت

 18ادلرجع السابق ،نيفيل ،بييت وليزوود ،سو روجَتز ،)2110( .ترمجة 3العامري ،خالد .)2112(.ص213
 19ادلرجع السابق ،صواحلة ،دمحم أمحد .)2102( .ص 22-22-223بتصرف.
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على فعل احملاكاة .واحملاكاة تشمل العديد من أنواع السلوك مبا يف ذلك سلوك اإلبداع الفٍت ،وقد قسم
بياجيو ىذه ادلرحلة إىل مرحلتُت فرعيتُت علا3

20

 مرحلة ما قبل ادلفاهيم ( )4-2سنوات
يف ىذه ادلرحلة يبدأ الطفل ابالندماج يف اللعب الرمزي كأن يلعب ابألحذية على أساس أن كل
حذاء يشَت إىل حيوان ،ويعامل لعبتو وكأهنا شيء حي فيداعبها وؼلاطبها .ومن األلعاب ادلفضلة يف ىذه
ادلرحلة 3اللعب ابلطُت والرمل ،واأللوان وادلكعبات اخلشبية وألعاب البناء والًتكيب.

21

 مرحلة احلدس ( )7-4سنوات
يقوم الطفل يف ىذه ادلرحلة ببعض التصنيفات األكثر صعوبة بدون قاعدة يعرفها فيستطيع مثال
تصنيف األشياء إىل أشياء تؤكل وأشياء ال تؤكل .ويف ىذه ادلرحلة أيضا يبدأ الوعي التدرغلي بثبات
اخلصائص أو ما يسمى ابالحتفاظ ،كأن يقوم مثال بتقدمي ألعابو لطفل آخر شريطة عدم التخلي عنها .كما
يتميز لعب الطفل يف ىذه ادلرحلة ابلتمركز حول الذات؛ حيث يغلب عليو الطابع الفردي ادلستقل.
ت -مرحلة اللعب ويقا للقواعد ()11-7سنة
دتثل ىذه ادلرحلة ،ادلرحلة الثالثة يف لعب األطفال  ،وفيها يتخلص الطفل من التفكَت احلدسي
القائم على احملاولة واخلطأ ليحل زللو التفكَت ادلنطقي يف تعاملو مع احملسوسات ،وابلتايل يستطيع الطفل أن
يلعب ألعااب تقل فيها العشوائية ،ألعااب ذلا أىداف واضحة وقواعد وحدود ويتعلم السيطرة على أفعالو
ضمن حدود معينة ويكيف سلوكو وفقا لذلك ،مع فتور نزعة التمركز حول الذات بشكل تدرغلي.22

 20ادلرجع السابق ،الشحروري ،مهاحسٍت .)2111(.ص223

 21اخلفاف ،إؽلان عباس .)2102( .اللعب .د ط .دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3األردن.ص223
 22ادلرجع السابق ،الشحروري ،مهاحسٍت .)2111(.ص22 3
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ث -مرحلة اللعب البنائي
يتميز ىذا اللعب ابالبتكارية والقدرة على شلارسة ألعاب يف إطار منظم ،سلطط وىادف تؤدي إىل
ظلو ادلعرفة عن طبيعة األشياء يف احلياة .فمن طبيعة اللعب البنائي أنو ينمي ادلهارة واليت تعد شرطا ىاما
لنمو االبتكارية ،وتؤدي شلارسة الطفل ذلذا النوع من اللعب إىل تعلم بناء وإىل إظلاء قدراتو الفكرية.

23

( 11يما يوق)

 -8أنواع األلعاب الرتبوية من حيث طبيعة ادلهمات

24

أ -األلعاب التعليمية الثقايية
ىذه األ لعاب غالبا ما تكون ألعااب ذىنية ،تتطلب من ادلتعلم إعمال عقلو يف استقبال ادلعلومات
وإدراكها وحتليلها ودرلها يف البناء ادلعريف لو؛ أي أهنا ألعاب مثَتة الىتمام ادلتعلم وتليب احتياجاتو وحب
االستطالع لديو ،والرغبة يف ادلعرفة واكتساب ادلعلومات .ومنها 3ادلسابقات وادلبارايت واأللغاز واأللعاب
الفكرية كالشطرنج والدومينو وغَتعلا.
ب -األلعاب اللغوية
دتثل األلعاب اللغوية نشاطا شليزا لألطفال حتكمو قواعد موضوعية ،وذلا بداية زلددة وكذلك هناية
زلددة ومن خالذلا ؽلكن تنمية كفاءة االتصال اللغوي بُت األطفال وتدريبهم على االستخدام الصحيح
لكثَت من أدوات اللغة حروفا أو أمساء أو أفعاال ،كما أهنا دتنح األطفال فرص اإلبداع اللغوي عن طريق
التدريبات الشفوية احلرة.

 23الناشف ،ىدى .)0222( .اسرتاتيجة التعلم والتعليم يف الطفولة ادلبكرة .دار الفكر العريب 3القاىرة .ص.223

 24امبو سعيدي ،عبد هللا بن مخيس والسابية ،وداد بنت أمحد ( ،)2102التعلم ابللعب ( )11لعبة تعليمية مع األمثلة التطبيقية.ط.0
دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة3عمان ،ص.22؛ ادلرجع السابق ،صواحلة ،أمحد دمحم ( .)2102ص-012-223؛ا ادلرجع السابق،
خلفاف ،إؽلان عباس ( .)2102ص012.
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ت -األلعاب التلقائية
يف ىذا النوع من األلعاب تغيب القواعد وادلبادئ ادلنظمة للعب ،وىو يف معظمو انفرادي وال يتم
ضمن رلموعات ،ويلعب فيو الطفل كلما رغب ،ويتوقف عنو حينما ال يهتم ،ومعظم ألعاب ىذا النوع ىي
استقصائية استكشافية.
ث -األلعاب التعليمية التمثيلية
يعتمد ىذا النوع من األلعاب على خيال األطفال الواسع وقدراهتم اإلبداعية وقدرهتم على التفكَت
الرمزي ،وفيها يقوم الطفل بتقمص شخصيات الكبار ويقلد سلوكياهتم ويعكس ظلاذج احلياة اإلنسانية
وادلادية من حولو .ومن أشكالو ،اللعب الرمزي ابلدمى.
ج-األلعاب التعليمية الفنية
تتمثل األلعاب الفنية يف النشاطات التعبَتية اليت تنبع من الوجدان والتذوق اجلمايل واإلحساس
الفٍت ،واليت من خالذلا يعرب الطفل عن مشاعره وأحاسيسو وأفكاره بكل حرية ،ويكتسب حقائق
ومعلومات واجتاىات ضلو التجريب .وؽلكن أن تستخدم يف تنمية التخيل والتصور واكتساب القيم اجلمالية.
ومن النشاطات ادلعربة عن ىذه األلعاب 3الرسم ،ادلوسيقى ،التمثيل ،التصوير ،النحت.
ج -األلعاب الرتكيبية البنائية
ىي رلموعة من األلعاب اليت يستخدم فيها األطفال أدوات العمل ليس لغرض انفع ،ولكن بغرض
االستمتاع هبا .وتسعى ىذه األلعاب إىل تنمية ادلهارات العقلية ،وتنمية التذوق اجلمايل والفٍت اإلبداعي من
خالل اجملسمات اليت يقوم الطفل بًتكيبها ،شلا يساعد على تطوير آليات التفكَت لديو ،كما تساعد
األلعاب الًتكيبية الطفل على التعلم ابالستكشاف من خالل األلعاب الفردية أو اجلماعية ابستعمال
أدوات مثل 3ادلكعبات واأللعاب اجملسمة أو الدمى ادلختلفة ذات األشكال واأللوان واألحجام ادلختلفة.
واللعب الًتكييب البنائي ينمو مع مراحل الطفل ادلختلفة.
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 -9مناذج ألعاب تعليمية لألطفال
أ -لعبة قاموس الكلمات(اذلويدي ،2012،ص)68-67

األدوات

أهداف اللعبة
 التعرف إىل كلماتجديدة؛
 كتابة الكلمات اجلديدة؛ التعرف على موقع احلرفيف الكلمة؛ يف أوذلا أم يف
آخرىا
 -حتليل وتركيب الكلمات؛

 أوراق عمل -أوراق هبا كلمات

طريقة التنفيذ
يكتب التلميذ األول الكلمةاألوىل يف ورقة العمل؛
يكتب التلميذ الثاين كلمةتبدأ ابحلرف األخَت الذي
انتهت بو كلمة التلميذ األول

 -تنمية الثروة اللغوية.
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مثال

التلميذ األول

 3كتب

التلميذ الثاين يكتب 3برد
التلميذ االول

 3درس

التلميذ الثاين

 3سجد.

وىكذا تستمر اللعبة يف ورقة عمل شكل()0
ؽلكن أن تنفذ اللعبة ابستخدام ورقة عمل معدة سلفا من قبل ادلعلم ،وعلى كل تلميذ أن يكتب
كلمة جديدة تبدأ ابحلرف الذي انتهت بو الكلمة ادلكتوبة يف الشكل رقم()2
التلميذ األول
كتب
درس
دام
قرد
شكل رقم()1
شكل رقم()2
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التلميذ الثاين
برد
س جد
مزق
ديك
الكلمات
حسن

صلح

خرج
راشد
ابب
جلوس

جرح
...........
...........
...........
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ب-

لعبة امجع واطرح(احليلة)2004،
األدوات

أهداف اللعبة
 أن غلد ادلتعلم انتج عددينوطرحهما.

 قلم -ورق

الفئة ادلستهدية
 -األول والثاين ابتدائي

 تنمية االنتباه والًتكيز؛ إدخال ادلنافسة وادلتعة.طريقة التنفيذ
حتتاج اللعبة إىل شخصُت أو فريقُت ،يقوم الفريق األول إبعطاء مسألة مجع مثل ( ،)2+2وعلى الفريق
الثاين إغلاد انتج اجلمع ،مث إعطاء مسألة جديدة يف اجلمع والطرح تبدأ بناتج العملية األوىل.
مثال)....=2- 1 1= 2+2 ( :
وأييت دور الفريق األول الذي عليو أن غليب ،مث يبدأ مسألة أخرى تبدأ بناتج العملية الثانية
()...=2+2 2=2-1
اآلن ،اللغز يكمن يف أن الفريق الذي غليب عن ادلسألة الرايضية ؽلكن أن ػلتال ،فيعطي إجابة خاطئة
وسرعان ما يعطي مسألة أخرى تبدأ ابلعملية السابقة اخلاطئة ،فإذا اكتشف الفريق اآلخر أن الناتج خطأ
فهو الفائز ،أما إذا أكمل اللعب وحاول إغلاد انتج العملية اليت كوهنا الفريق احملتال فهو اخلاسر.
مثال :الفريق األول (أ) 2- 2 3
الفريق الثاين (ب)2= 3

(أ)02= 3
(ب)02= 3
(أ)02= 3

()1 + 2
()2 + 02
()0 - 02
()2 +02

لكن ( )02 =0-02فإذا اكتشف الفريق(ب) أن إجابة (أ) خطأ فهو الفائز ،أما إذا حاول أن غلد نتيجة
( )2+02فإن (أ) ىو الفائز.
ؽلكن تطوير اللعبة يف الصفوف الثالث والرابع للتدرب على الضرب والقسمة أو اجلمع والطرح ضمن
األعداد من ثالثة منازل أو أربعة.
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خامتة
طلتم ىذا ادلقال ابلقول إن اسًتاتيجية التعلم ابللعب من االسًتاتيجيات احلديثة اليت هتتم ابدلتعلم وادلعلم
وتتناسب مع األدوار اجلديدة ذلما يف ظل التغَتات الًتبوية ادلعاصرة .وىي اسًتاتيجية تعليمية تربوية شلنهجة
وفعالة يف حتقيق مبادئ التعلم وأىدافو ،ابعتباره منفذا أساسيا تتسرب من خاللو ادلعرفة إىل التلميذ
أبسلوب يشجعو على اإلبداع وػلفزه على التعلم ويكسبو رلموعة من ادلهارات التفاعلية ويوسع مداركو يف
إطار تربوي غلمع بُت ادلعرفة والتسلية؛ وذلك وفق خطط وبرامج وأدوات ومستلزمات خاصة هبا يقوم هبا
ادلعلم ويشرف عليها ويوجو ادلتعلمُت إليها لتحقق عملية التعلم أىدافها .

ادلراجع
 امبو سعيدي ،عبد هللا بن مخيس والسابية ،وداد بنت أمحد .)2102( .التعلم ابللعب ( )11لعبة تعليمية معاألمثلة التطبيقية .ط .0دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة3عمان.
 الثبييت ،حامد وآخرون (0222ه) .االسرتاتيجيات احلديثة للتدريس( ،ط .)0دار الفنون للطباعة والنشر 3جدة. احلريري ،رافدة .)2014( .األلعاب الرتبوية وانعكاساهتا على تعلم األطفال.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع3عمان.
 احليلة ،دمحم زلمود .)2102(.األلعاب الرتبوية وتقنيات إنتاجها :سيكولوجيا وتعليميا وعمليا( .ط .)00دارادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة 3عمان.
 احليلة ،دمحم زلمود .)2013(.األلعاب الرتبوية وتقنيات إنتاجها :سيكولوجيا وتعليميا وعمليا( .ط .)7دار ادلسَتةللنشر والتوزيع والطباعة 3عمان.
 احليلة ،دمحم زلمود .)2004(.األلعاب من أجل التفكري والتعليم .دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة 3عمان. اخلفاف ،إؽلان عباس .)2102( .اللعب .د ط .دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3األردن. اخلفاف ،إؽلان .)2101(.اللعب اسرتاتيجيات تعليم حديثة .دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3جدة. اخلوالدة ،دمحم زلمود .)2112(.ادلنهاج اإلبداعي الشامل يف تربية الطفولة ادلبكرة.دار ادلسَتة للنشر والتوزيع3عمان.
 شحاتة ،حسن .)2102(.اسرتاتيجيات حديثة يف تعليم العربية وتعلمها( .ط .)2الدار ادلصرية اللبنانية 3القاىرة.691

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
 الشحروري ،مها حسٍت .)2111( .األلعاب اإللكرتونية يف عصر العودلة( .ط .)0دار ادلسَتة للنشر والتوزيع3عمان.
 صواحلة ،دمحم أمحد .)2102(.علم نفس اللعب( .ط .)2دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة 3عمان. عطية ،زلسن علي .)2102(.ادلناهج وطرائق التدريس(.ط .)0دار ادلناىج للنشر والتوزيع 3عمان. العناين ،حنان عبد احلميد .)2102( .اللعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية2( .ط) .دار الفكرانشرون وموزعون 3عمان.
 فرج ،عبد اللطيف بن حسُت .)2112(.طرائق التدريس يف القرن الواحد والعشرين(.ط .)0دار ادلسَتة للنشروالتوزيع والطباعة 3عمان.
 الناشف ،ىدى .)0222( .اسرتاتيجة التعلم والتعليم يف الطفولة ادلبكرة .دار الفكر العريب 3القاىرة. نيفيل ،بييت وليزوود ،سو روجَتز ،)2110( ،ترمجة 3العامري ،خالد .)2112(.التعليم من خالل اللعب .ط.0دار الفاروق للنشر والتوزيع 3القاىرة.
 اذلويدي ،زيد .)2112(.األلعاب الرتبوية :اسرتاتيجية لتنمية التفكري .دار الكتاب اجلامعي ،العُت 3اإلمارات العربيةادلتحدة.
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