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د/ محمد محمود العطار
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melattar2010@yahoo.com

مقدمــة: 

من  أطفالهم  إىل  توصيله  يريدون  ما  ينقلوا  أن  اآلباء  يستطيع  التي  األساليب  أهم  من  اللعب  يعترب   

خاللها؛ كما أنه من أهم األساليب التي تساعد الطفل عىل التعبري عن ذاته، خصوصاً وأنه ما زال فـي مرحلة 

يعاني فـيها من نقص القدرة عىل التعبري ، ومن نقص الثروة اللغوية.

الكبار  اللعب متعة، ويعترب  أن  يعرفون  يلعبون وهم أيضاً  أم كباراً  الناس سواء كانوا صغاراً  وجميع 

اللعب عىل النقيض من العمل، شيئاً ليسوا مضطرين إىل القيام به، وإنه ملن املؤلم حقاً أن يمنع بعض اآلباء 

أطفالهم عن اللعب، أو يعدون اللعب مضيعة للوقت ومفسدة له، وليس له أية فائدة، ويخطئ من يظن أن 

اللعب َوْقٌف عىل الصغار، فالصغار والكبار يلعبون، والذين يلعبون فـي الصغر ينتظر أن يلعبوا فـي الكرب، وال 

يرون فـي ذلك رشاً أو مفسدة بل خرياً.

إن اللعب هو أفضل مدخل لتحقيق املتعة واملعرفة لدى الطفل. وتواصله مع اآلخرين وتحفـيز حواسه 

لتنمية مواهبه واكتساب مهارات ومعارف جديدة، وتفعيل قدرته الذاتية للتحكم فـي سلوكياته. 

وللعب دور، بل أدوار فـي تنمية الجسم والنفس والعقل، وهذا اللعب يكون تلقائياً فـي فرتة الطفولة 

بمثابة سلوك يقوم به الطفل بدون غاية، أو تخطيط مسبق، ذلك أن اللعب من أهم وسائل الصغار فـي تفهم 

العالم أو البيئة املحيطة بهم، وهو أهم الوسائل التي يعرب بها الصغري عن نفسه، ومن هنا يتطلب األمر إتاحة 

وقت الفراغ للعب وإفساح مكان للعب، واختيار مختلف هذه األلعاب املشوقة وأوجه البناء وتوجيهه نفسياً 

وتربوياً أثناء اللعب. 

النمو  مراحل  فـي  ألطفالنا  النفسية  والصحة  السوية  النفسية  للحياة  حيوياً  مطلباً  اللعب  ويعترب 

املتعاقبة، ويعد اللعب بالنسبة لألطفال عملية أساسية تواكب النمو الحركي، كما نجد أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بجميع جوانب النمو األخرى كالنمو الحركي، واالجتماعي، واالنفعايل، والعقيل، واللغوي )إبراهيم، 2000(، إن 

الطفل يتوق جداً إىل اللعب، ويجد فـيه مجاالً للتنفس عن ميوله واستعداداته فـيستطيع أن يفصح خارجياً 

عما يحس به فـي الداخل، والطفل فـي اللعب يضع نفسه وسط كل األشياء، ويقارن بني اليشء وبني نفسه. 

املقاالت
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للطفل، ويتحتم بالرضورة عىل اآلباء واملربني تهيئة الجو  تربوياً وحقاً طبيعياً  اللعب مطلباً  كما يعد 

املالئم لكي يمارس األطفال هذا الحق الطبيعي، فالطفل يجب أن يلعب مثلما يجب أن يأكل ويرشب ويتنفس، 

املتعددة فهو يجرب ويبحث ويفكر ويفرح  العملية الختبار قدراته  الفرصة  اللعب يعطى  أن  إىل  هذا إضافة 

ويمرح فـي اللعب من دون تحمل ملسؤولية محددة، فاللعب يعمل عىل إثراء عالم الخيال ودفع االبتكار ويساعد 

عىل تنمية أسلوب حل املشكالت.

إن اللعب عملية هامة وهو طريقة من طرق الطفل الكتشاف العالم الخارجي، ومعرفة أشياء جديدة، 

واكتساب مهارات جديدة وعمل صداقات. والبد لألرسة أن تعمل ما تستطيع لتشجيع الطفل ليلعب بمفرده، أو 

مع أصدقائه أو مع العائلة. )أبو العزايم، 2003(. 

مفهوم اللعـب:

كثرت التعاريف التي تناولت اللعب فقد ُعرف اللعب بأنه ذلك النشاط الذى يقوم به اإلنسان لريوح عن 

نفسه، ويحصل - عن طريقه - عىل اإلحساس باملتعة )سليمان، 1994(، ويعرف علماء النفس اللعب بأنه كل 

نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والوجدانية والجسمية، ويحقق فـي القدر 

أو تعلم عمل عىل تحويل  أنه عملية تمثل   )  Piaget  ( املتعة والتسلية )عبدات، 2003(، وعرفه بياجية  ذاته 

العقيل  النماء  عملية  من  تتجزأ  ال  أجزاء  واملحاكاة  والتقليد  فاللعب  الفرد،  حاجات  لتالئم  الواردة  املعلومات 

والذكاء، كما يعرف جود ) Good ( اللعب بأنه نشاط موجه أو غري موجه يقوم به األطفال من أجل تحقيق 

املتعة والتسلية، ويستغله الكبار عادة ليسهم فـي تنمية سلوكهم وشخصياتهم وطاعتهم بأبعادها املختلفة 

الجسمية والعقلية والوجدانية، ويرى آخرون أن اللعب نشاط حر يمارسه الناس أفراداً أو جماعات صغاراً أو 

كباراً بقصد االستمتاع دون أي دافع آخر )لطف الله، 1998(، ويمكن تعريف اللعب بأنه ذلك النشاط الحر الذي 

يمارس لذاته وليس لتحقيق أي هدف عميل.

سمة اللعب: 

لعبته،  مع  يقضيها  التي  تلك  حياته  لحظات  وأسعد  وحياته  وعامله،  ومالذه،  الطفل،  حب  هو  اللعب 

ويحادثها، يحكي لها حكاية، يشكو لها والديه، يشكو لها مشاكله، يرضبها، يبعثرها، يفكها ويعيد تركيبها، 

يتخيلها أشخاصاً أمامه ومعه. 

الطفل مع لعبه. يمكن أن يتعلم الكثري مثل: )عبد امللك، 1989(.

النظام والنظافة.- 

الحكاية، وتكوين الكلمات، وتكوين الصور. - 

الحساب، والعد، ونطق الحروف. - 

ظهور مواهبه وقدراته الكامنة. - 

زيادة خربته. - 

ثقته فـي نفسه. - 
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اطمئنانه ملن حوله فتنمو شخصيته نمواً سليماً.- 

الطفل مع لعبه. يخطئ، ويجرب، ويالحظ ويكتشف. ينجح ويفشل، ويحاول. ثم يعيد املحاولة. وألن 

فـي  أو  البيت،  فـي  الفرصة سواء  إعطائه هذه  فالبد من  واللهو،  اللعب  املرحلة هو  فـي هذه  الطفل  عمل 

الحضانة، أو فـي النادي إن وجد، أو مع أخواته، أو مع زمالئه. مع توفـري الوسيلة لذلك مهما كانت بساطة 

اللعبة.

فوائد اللعب: 

يعترب اللعب أداة هامة ونشاطاً هادفاً يساعد عىل نمو األطفال بشكل طبيعي، كما يساهم فـي عمليات 

التعلم واكتساب الخربات الجديدة وممارسة نشاطات تسهم فـي مقابلة املتطلبات األكاديمية أو الحياتية عىل 

حد سواء )العطار، 2003(. 

ومن الفوائد التي تعود على الطفل من ممارسة اللعب ما يلي: 
األشياء (    1 وتجميع  االكتشاف  مهارات  لتنمية  ورضوري  الطفل،  عضالت  لتنمية  رضوري  النشيط  اللعب 

وفكها وتركيبها.

عىل (    2 الطفل  يتعرف  املختلفة  وأدواته  باللعب  خالل  فمن  الكثري،  يتعلم  كى  للطفل  املجال  اللعب  يفسح 

التجميع والتصنيف،  املالبس، ويتعلم مهارات االكتشاف، ومهارات  األشكال واأللوان واألحجام، وأنواع 

كما يحصل عىل خربات وافـية ال يستطيع الحصول عليها من مصادر أخرى .

التعامل (    3 كيفـية  يتعلم  كما  اآلخرين،  اجتماعية جيدة مع  إقامة عالقات  اللعب  الطفل من خالل  يتعلم 

معهم بنجاح، وكذلك يتعلم أساليب التعامل مع الرفاق ومع الكبار ومع األدوار التى يقومون بها.

يتعلم الطفل من خالل اللعب بعض القيم ومفاهيم الصواب والخطأ، ويتعلم بعض املعايري الخلقية، كالعدل (    4

والصدق واألمانة وضبط النفس وتحمل الهزيمة وتقبلها.  

يعرب الطفل فـي لعبه عن طاقاته البناءة والخالقة، فهو فـي لعبه يجرب األفكار التى تدور فـي رأسه، (    5

ومن خالل لعب األدوار، ومن خالل الرسم، يستطيع أن ينمي قدرته عىل اإلبداع.

يكتشف الطفل عن طريق اللعب معارف كثرية عن نفسه وعن ذاته، ويكتشف الحدود املختلفة لقدراته (    6

باملقارنة بزمالئه، ويعرف أيضاً مشكالته وأساليب حلها. )سليمان، 1994(.

يرصف الطفل عن طريق اللعب التوتر الذي يتولد نتيجة القيود املختلفة التي تفرض عليه؛ ولذا نجد أن (    7

األطفال الذين يكثر فـي بيوتهم القيود واألوامر والنواهي يلعبون خارج البيت أكثر من غريهم، فاللعب 

تأتي بسبب  التي  النفسية  األمراض  بل سائر  الكبت فقط  الكبت، وليس  الوسائل لترصيف  من أحسن 

حبس الطفل ومنعه من اللعب، ويكون عالجها أيضاً باللعب، أو يكون هو الجزء األكثر منها. )مريس أ، 

 .)2004

فاللعب – إذاً - يهيئ الطفل للتكيف فـي املستقبل من خالل االستجابات الجديدة التى يقوم بها أثناء 

لعبه؛ ولذا ال ينظر إىل اللعب اآلن عىل أساس أنه مضيعة للوقت، ولكن عىل أساس أنه رضوري لنمو الطفل ، 
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واآلباء الذين يحرمون أطفالهم من اللعب فـي البيت أو خارجه إنما يحرمون الطفل من حاجاته األساسية 

للنمو . 

اللعب وشخصية الطفل: 

 يعترب اللعب أداة هامة ونشاطاً هادفاً يساعد عىل نمو األطفال بشكل طبيعي، كما يساهم فـي عمليات 

التعلم واكتساب الخربات الجديدة وممارسة نشاطات تسهم فـي مقابلة املتطلبات األكاديمية أو الحياتية عىل 

حد سواء، ويمكننا التعرف عىل أربعة جوانب رئيسية تجعل من اللعب أداة هامة للنمو، وهي: 

أجل مواصلة عمليات ( 1 تلقائي، ويمارسونه من  األطفال بشكل  إليه  يميل  اللعب نشاط طبيعي  أن 

النمو كلما سمحت لهم الظروف بذلك. 

أنه من أجل تعزيز مكانة اللعب كأداة للنمو، فإن األمر يتطلب توفـري الفرص ملمارسته، برشط أن ( 2

تتناسب نشاطات اللعب مع مراحل النمو املختلفة. 

البيئة ( 3 النمو متى وجد تشجيعاً ومشاركة من الكبار فـي  اللعب يؤدى إىل مساعدة الطفل عىل  أن 

املحيطة. 

أن اللعب فـي مجموعات يساعد الطفل عىل تنمية مهاراته االجتماعية، ويعمل عىل استثارة العمليات ( 4

املناسبة ملواصلة النمو والتطور خاصة فـي مجاالت االتصال والتقليد واملحاكاة. )القذافـي، 1995(. 

املدرسة، وعن  الطفل، وخاصة مرحلة ما قبل  اللعب بمختلف صور نشاطه سائداً فـي حياة  ويعترب 

طريق اللعب يمكن أن يتقدم نمو الطفل فـي جوانبه الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والحركية، 

ويعترب اللعب وسيلة الستغالل ما لدى الطفل من طاقة زائدة وتوجيه هذه الطاقة وجهات بناءة، ويعترب اللعب 

أداه يعمد إليها الطفل للتعرف عىل العالم الذي يعيش فـيه، ويعترب اللعب أحد العوامل الهامة التي يعرب بها 

الطفل عن نفسه )العطار، 2003(.

إن اللعب بالنسبة للطفل عملية منو فـي جوانب شخصيته املتعددة: 

فعال، ( 1 بشكل  جسمه  أعضاء  كل  ويدرب  الطفل،  عضالت  اللعب  ينمى  حيث  الجسمية:  الناحية  يف 

كما يحقق لدى الطفل ما يعرف بمفهوم الذات الجسمية بمعنى تكوين اتجاهات معينة نحو كيانه 

الجسمي وكيفـية استخدامه إلمكانياته الجسمية.

وفـي الناحية العقلية: حيث يساعد اللعب الطفل عىل إدراك العالم الذي يعيش فـيه وعىل أن يتحكم ( 2

فـيه ويتمكن منه. وقد ربط املربون املسلمون بني اللعب والذكاء، وأدركوا قيمة اللعب فـي تنشيط 

األداء العقيل، كما أدركوا وجود عالقة إيجابية بني ارتفاع الذكاء والنمو الجسمي األفضل. 

وىف الناحية االجتماعية: حيث يساعد اللعب الطفل عىل تقبل معايري الجماعة وقواعد اللعبة. كما ( 3

ينمى لديه الحاسة األخالقية حيث يتعلم السلوك االجتماعية املقبول من خالل اتصاالته وروابطه 

باألطفال اآلخرين )مريس ب، 2004(. 
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وىف الناحية النفسية: حيث يساعد اللعب الطفل عىل التعبري عن انفعاالته، وعىل التخفف من املخاوف ( 4

والتوترات التى تخلقها الضغوط املفروضة عليه من بيئته واألساليب غري الرشيدة فـي تربيته، كما 

أنه يوفر للطفل الراحة النفسية ويمنع عنه امللل، ويحد من الروح العدوانية عنده.

ألعاب الطفل: 

أجمعت كل أراء املتخصصني عىل أهمية اللعبة فـي تكوين الشخصية السوية للطفل ، وأفضل األلعاب 

هي ما يستطيع الطفل أن يصنعها بنفسه، أو أن يكتشف طريقة خاصة به الستعمالها واستخدامها، مثل 

األلعاب التي عىل شكل املكعبات والقوالب الخشبية أو البالستيك ألنها من أكثر األلعاب إثارة لخيال الطفل، 

فهي فـي مجملها سهلة الفهم، وتدعوه دائماً لالنتباه والرتكيز، إضافة إىل أنها تفتح أمامه عاملاً جميالً يتعلم 

الطفل منه الكثري، كما أنها تشغل أكرب مساحة من وقته ألنها تجعل أحالمه قابلة للتنفـيذ، حيث تشجعه عىل 

أن يجلس ساعات ليصمم إحدى أفكاره مما يجعله يشعر بالثقة بنفسه، وعندما يهدم ما بناه فذلك الكتشاف 

خطأ ما يرغب فـي إصالحه أو يرغب فـي بناء يشء جديد بهدف جديد، وهناك عالم السيارات والقطارات، 

وهى تثري اهتمام كل األطفال من كل األعمار وتجذبهم إىل عالم الشارع والسفر والرحالت، ولكى ينضج تفكري 

الطفل، ويحصل عىل الخربة، وتصبح اللعبة مفـيدة ومعلمة له، البد أن ترتك له قيادة األمر بنفسه ليكون هو 

البطل الذى يقود لعبته ويكون دور األم أو األب كدور كومبارس فقط ملساعداته إن أراد ذلك )مجلة املرأة اليوم، 

.)2005

اللعبة املناسبة للعمر املناسب: 

منذ الوالدة وحتى عمر السنة: يجب أن يحاكى اللعبة حواس الطفل، كالسمع والبرص والحس مثل: ( 1

الشخشيخة، دمى بالستيك، األلعاب القماشية القابلة للغسيل، ألعاب متحركة، ولكن ال تصل لها يد 

الطفل، األلعاب التى تصدر صوتاً عند عرصها. 

من عمر سنة إىل عمر سنتني: هنا يجب أن تلبي األلعاب طبيعة الطفل املحبة لالكتشاف: مثل الكتب ( 2

البالستيكية ذات الصور الكبرية، سيارات األطفال، املكعبات، األلعاب ذات الخيط املطاطي، برشط 

أن يكون هذا الخيط قصرياً قدر اإلمكان، تليفون األطفال، واأللعاب املوسيقية. 

الكتب ذات القصص ( 3 ما:  الكبار نوعاً  اللعب هنا بمحاكاة سلوك  من 2 إىل 5 سنوات: يجب أن تبدأ 

صندوق  مثل  الحديقة  ألعاب  منزلية،  أدوات  سامة،  غري  تلوين  أقالم  املكعبات،  تركيب  القصرية، 

الرمل، والزحليقة والدراجة ثالثية العجالت أو السيارة. 

من 5 إىل 9 سنوات: يجب أن تكون األلعاب هنا مساعدة عىل تنمية ذكاء وإبداع الطفل مثل: أدوات ( 4

الطبيب واملمرضة، الدراجة ثنائية العجالت، القطار الكهربائي، نط الحبل، كرة القدم، تركيب األلعاب 

)الجرافة(. 

من 10 إىل 14 سنة: تكون األلعاب العلمية واملناسبة ملوهبة الطفل مناسبة لهذه الفئة من األطفال ( 5

مثل: ألعاب الكمبيوتر، املجر واملكربة، ممارسة الرياضة، وهواية جمع بعض األمور املفضلة مثل 

قطع النقود أو الطوابع. 
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ال ترتك الطفل يلعب قرب الدرج، وقرب الطريق، وقرب برك املاء، أو أحواض السباحة. )طلبة، 2005(.( 6

وينصح اخلبراء الوالدين عند شراء اللعب للطفل ما يلي: 
أترك لطفلك فرصة اختيار اللعبة التي يرغب فـيها؛ وما علينا فقط إال تنبيهه إىل ما يناسبه حسب ( 1

عمره.

علم الطفل أن لكل لعبة قيمة معينة، وحاول إفهامه أن اللعبة هدية تقدم فـي بعض األحيان وليس ( 2

فـي كل مناسبة. 

وفر لطفلك لعبته املفضلة التى تتناسب مع شخصيته وحالته النفسية، فمثالً إذا كان الطفل يشعر ( 3

بالتوتر والقلق، فـيمكن توجيهه نحو لعبة تشبه البالون مصنوعة من املطاط؛ بحيث يقوم برضبها 

عدة مرات حتى يخف توتره، أما الطفل الذي يعاني من امللل؛ فتعترب الدنيا املتحركة أفضل لعبة له 

كى يستعيد نشاطه وحيويته. )الشاش، 2006(.

كيف تختار ُلعبًا جيدة؟ 

أن تكون أجزاء اللعبة قابلة للرتكيب، وأن يكون حجم األجزاء كبرياً؛ حتى ال يستطيع الطفل ابتالعها  1

قابلة  اللعبة  أو زواياها غري جارحة، وأن تكون  أذنيه؛ وان يكون سطحها  أو  أنفه  أو وضعها فـي 

للغسيل. 

باللعبة ( 2 يلعب  وال  امللل،  الطفل رسيع  أن  وتذكَّر  تحققها،  التى  األهداف  بقيمة  تقاس  الجيدة  اللعبة 

الواحدة أكثر من ساعة؛ لذا ينبغي أن نخفى بعض األلعاب لوقت معني، ثم نعطيه إياها بعد فرتة، 

فتكون بالنسبة له كاللعبة الجديدة. 

ينبغي أن تكون اللعبة مناسبة لعمر الطفل، وإال فإننا سنراه يرضبها أرضاً ويحطمها؛ ألنه يشعر ( 3

باإلحباط لعدم فهمه لها، أو عدم قدرته عىل استعمالها. 

اخرت اللعبة جيدة الصنع؛ ألن األلعاب الرخيصة مشبعة بالرصاص.( 4

اخرت اللعبة التي تدوم ألطول فرتة ممكنة، أما األلعاب التي تتلف رسيعاً فإن رشاءها يعد تبذيراً.  ( 5

اخرت اللعبة التى تستثري نشاطاً جسدياً مفـيداً للطفل.( 6

اخرت اللعبة التى تشجعه عىل تقليد سلوك الكبار وطرق تفكريهم. ( 7

اخرت اللعبة التي تريض حاجته لالستكشاف والتحكم فـي األشياء وتتيح له الفك والرتكيب.( 8

ينبغي عدم رشاء اللِّعب التى تصدر أصواتاً حادة مرتفعة، فقد تشكل خطراً عىل سمع الطفل. ( 9

نوع ألعاب الطفل؛ فاجعل ما ينمي الشعور االجتماعي كاملالبس، ومنها ما ينمي العضالت مثل ألعاب ( 10

الكبرية  العضالت  ينمي  ما  ومنها  املطابقة،  بطاقات  مثل  الذكاء  ينمي  ما  ومنها  والرتكيب  الضغط 

ما  المتصاص  الصلصال فهي مهمة جداً  أما عجينة  والتسلق،  الشد  وألعاب  املكعبات  مثل  والخيال 

يشعر به الطفل من ضغط وتوتر - وتشكيله لها ينمي خياله - والفرشاة واأللوان السائلة من أحب 

األلعاب  وهي  اإلدراكية  األلعاب  وهناك  الكتابة،  لتعلم  الطفل  تعد  مهارة  وهي  األطفال،  إىل  األشياء 

التي تقوم عىل الفك والرتكيب والضم والتجميع املتسلسل، وهذه تنمي لدى الطفل قدرات ومهارات 
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أساسية )الشاش، 2006(.

وهناك اعتبار هام عند اختيار ألعاب األطفال، وهو الحرص عىل أن تساعد اللعبة عىل خلق عادات جيدة 

عند الطفل، وهي عىل سبيل املثال:

• احرتام 	 وهي  هامة  عادة  الطفل  فـي  اللعبة  تخلط  أن  الرضوري  من  الغير:  ملشاعر  االحترام  عادة 
الغري وشعور الغري،وذلك باختيار اللعبة التي تجعله يحافظ عىل حقوق غريه مثل اللعب التي ال تحدث 

ضوضاء شديدة، واللعبة التي ترسخ عنده حب الوطن واالستقامة، كما يجب عدم تقديم لعب تعطي 

تلوثاً فـي الجو املحيط بالطفل حتى يتعود عىل املحافظة عىل البيئة من حوله. 

• املرونة: أي أن تساعد اللعبة الطفل عىل التكيف مع الجو املحيط به، وتخلق لديه حب االستطالع.	
• اإلميان باهلل: من أهم القيم التى يمكن غرزها فـي الطفل عن طريق اللعب، وهي اإليمان بالله، مما 	

يعطيه األمل فـي الحياة واالعتماد عىل الخالق، ويخلق لديه الوازع الديني الذي يحميه من اقرتاف اآلثام 

– كأن نحرض للطفل شعاراً دينياً كسجادة صالة مثالً – فجعل الطفل يقدس هذه األشياء من خالل 

ينشأ عىل  يجعله  و  الطفل  أصدقاء  الدين ضمن  وبالتايل فـيجعل شعار   ، للطفل  تمثل صديقاً  اللعبة 

عقيدة ثابتة. )الشوادفـي، املريس، وسكران، 1999(. 

اللعب.. رؤية نفسية: 

قام علماء النفس بدراسة اللعب ومحاولة إيجاد تفسري له، فأوجدوا عدة نظريات كان أبرزها ما ييل:  

])[ نظرية التحليل النفسي: 

يفرس فرويد )Freud( اللعب وفقاً ملبدأ اللذة واأللم - فـيذهب إىل أن الطفل يميل فـي لعبه إىل تدخل 

اآلخرين إلفساد متعة رسوره. ويرى أدلر )Adler( فـي لعب األطفال مرآة لحاجات الطفولة التي يمكن إشباعها 

عن طريق النشاط الجسمي. وعىل هذا: فإن لعب األطفال فـيه إشباع لحاجاتهم وتعويض ملا يفشلون فـي 

تحقيقه فـي الواقع )العطار، 2003(. 

 ])[ النظرية العقلية املعرفـية:

اعترب بياجيه ) Piaget ( اللعب مقياساً للنمو العقيل املعرفـي - وعرفه بوصفه سلوكاً استيعابياً خالصاً 

- بمعنى : أنه تطبيق للتخطيطات القديمة عىل املوضوعات الجديدة، ويرى )بياجيه( أن لكل من اللعب والتقليد 

أهمية فـي عملية النمو، وأن اللعب ال يعكس فقط طريقة تفكري الطفل فـي املرحلة التى يمر بها، بل ويسهم 

أيضاً فـي تنمية قدراته املعرفـية. .

وقد قسم )بياجيه( اللعب تبعاً ملراحل النمو املعرفـي إىل ثالث مراحل أساسية هي: 

1- مرحلة اللعب التدريبي - وتقابل املرحلة الحسية الحركية .

2- مرحلة اللعب الرمزي - وتقابل مرحلة ما قبل العمليات .

3- مرحلة اللعب وفقاً لقواعد وتقابل مرحلة العمليات العيانية أو املحسوسة.
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وينظر بياجيه إىل اللعب عىل أنه نشاط سائد فـي حياة كل طفل وأنه أيضاً بديل طفويلّ للتفكري الناضج 

)شاش، 2001(. 

الضغوط  الطفل ملوقف متخيل - وينشأ من  باعتباره خلق  اللعب   )Vygotsky( ووصف فـيجوتسكى

أنواع  يمثل جوهر  التخيل  وأن  الجوانب،  الطفل فـي جميع  بنمو  تدفع  اللعب قوة  أن  يرى  االجتماعية، كما 

اللعب بما فـيها األلعاب ذات القواعد التي تمثل تخيالً ضمنياً أثناء ممارسته. وهو يرى أن اللعب يعطى الطفل 

فرصة للتفكري املجرد )شاش، 2001(

 ]3[ النظرية السلوكية:

انبثقت النظرية السـلوكية فـي تفسري اللعب من أعمال سكنر)Skiner( وثورنديك )Thorndike( وهل 

)Hull( بندورا )Bandura( ودوالرد وميللر )Dollard & Miller(. وقد تركزت اهتماماتهم عىل الدور الذى تلعبه 

البيئـة فـي تشـكيل لعب الطفل - فازدهار اللعب يحتاج السـتثارة البيئة املحيطة بالطفـل واتصاله باألقران 

واستحسان اآلباء ملمارسته، باإلضافة إىل توافر املكان والوقت املناسبني ملمارسة الطفل ألنواع اللعب. ويخضع 

اللعب لنفس القواعد األساسية للتعلم ومنها:  

]أ[ الدافعية:
اللعب، وأن  القوى واألسايس وراء  الدافع  الوفاء باالحتياجات الجسمية هو  أن  إذ يعترب السلوكيون   

النشاط الحيوي فـي اللعب هو استجابة لهذا الدافع.

]ب[ التدعمي: 

فسلوك األطفال فـي اللعب يميل إىل التكرار بفضل التدعيم الذى يتلقاه - فإذا كوفئ السلوك فسوف   

يميل الطفل إىل تكراره . وإذا تم تجاهله أو عقابه فمن املرجح أن يقل تكراراه.

]جـ[ احملاكاة:

اكتساب  فـي  املحاكاة  أهمية  إىل   )Bandura( باندورا   ،)Dollard & Miller( وميللر  دوالرد  أشار   

السلوكيات املختلفة. ويستمر الطفل فـي املحاكاة إىل الحد الذي يقف عندما يتعلمه أو يصبح قادراً عىل ترجمة 

النموذج الذي يقلده. ومن املحتمل أن يؤدى لعب املحاكاة إىل إفادة السلوك االجتماعي الالحق، ويكون أكثر نفعاً 

بشكل مبارش حيث يستخدمه الطفل فـي تخزين االنطباعات وتمثلها أو تخفـيف حدة القلق، أو يكون أكثر 

نفعاً لجماعته فـي تنقية أحكامها وعقائدها )شاش، 2001(.

]4[ نظرية االستجمام والترويح: 

تعترب من أقدم النظريات التي تناولت اللعب. ويرى أصحابها، وعىل رأسهم الفـيلسوف األملاني الزاروس 

)Lazarus( أن وظيفة اللعب األساسية هي راحة العضالت واألعصاب من عناء األعمال. فالالعب فـي نظرهم 

يستخدم فـي ألعابه طاقات عضلية وعصبية غري الطاقات التى أرهقها العمل، وبذلك فإن اللعب يتيح فرصة 

الراحة للمراكز املرهقة. 
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كما ترى هذه النظرية أن اللعب وسيلة الستعادة النشاط الذهني، والبعد عن مشاغل الحياة من خالل 

التسلية والرياضة، ووسيلة للرتفـيه بعد العمل )الزغبي، 1997(.

 ]5[ نظرية الطاقة الزائدة:

تنسب هذه النظرية فردريك شيلر F. Shelar، وهربرت سبنرس H. Spencer، وتشري إىل أن وظيفة اللعب 

اللعب حتى  أنشطة  إىل ممارسة مجموعة من  يحتاج  فالطفل  الطفل.  الزائدة عند  الطاقة  التخلص من  هي 

يستطيع تقليل الطاقة، وأن اللعب تنفـيس غري هادف للطاقة الزائدة، ويمكن االستفادة من طاقة النشاط 

الزائدة هذه فـي عمل مفـيد بتحويلها من التنفـيس غري الهادف إىل التنفـيس الهادف. كما يمكن االستفادة 

النشاط فـي تفريغ طاقاتهم من خالل ممارسة األنشطة  النظرية فـي مساعدة األطفال مرتفعي  من تلك 

املعدة لهم )شاش، 2001(.

 ]6[ النظرية التلخيصية: 

قدم هذه النظرية ستانىل هول Stanly Hll - وهو يرى أن اللعب هو تلخيص لرضوب النشاطات املختلفة 

التى مر بها الجنس البرشى عرب القرون واألجيال املتعاقبة، وأن كل طفل يلخص تاريخ الجنس البرشى فـي 

لعبه. فالطفل وهو يعوم أو يبني الكهوف أو يتسلق الشجار، أو يقوم بعمليات القبض والصيد إنما يلخص 

فـي لعبه أدوار املدنية التي مرت عليه. ولذا: فإن املهارات التي تعلمها جيل من األجيال سوف يقدمها للجيل 

التايل الذي يمكن أن يضيف إليها )العطار، 2003(.

 ]7[ نظرية االتصال االجتـماعي: 
الرجال  وكذلك  أباه،  الولد  يقلد  حيث  اجتماعية،  سلوكية  أنماطاً  الطفل  يقلد  النظرية  هذه  حسب 

فـي سلوكهم وعملهم، كما تقلد البنت أمها والنساء األخريات فـي سلوكهن وأعمالهن، فاألطفال عادة ما 

يلعبون ألعاباً تساير ثقافة املجتمع الذي يعيشون فـيه، وتمثل طباع آبائهم وأجدادهم، كما يقلدون العادات 

االجتماعية السائدة فـي املجتمع، مثل عادات الطعام والكرم وطريقة املخاطبة وغريها مما هو سائد فـي 

مجتمعهم )الزغبي، 1997(. 

]8[ نظرية اإلعداد للعمل أو للحياة:

ترجع هذه النظرية إىل كارل جروس Karl Gross، وتسمى أحياناً بالنظرية الغريزية - وقد فرست هذه 

النظرية اللعب عىل أنه ألوان من النشاط الغريزي الذى يلجأ إليه اإلنسان منذ صغره ليتدرب عىل مهارات الحياة 

األساسية ويتقنها ، فما يقوم به الطفل من حركة دائمة لليدين والرجلني واألصابع والجسم وغريها تهدف إىل 

السيطرة عىل أعضاء الجسم وتوظيفها فـي املستقبل، وأن ألعاب الصغار ما هي إال تقليد ألدوار الكبار وإعداد 

لها، فاللعب باألسلحة لدى األوالد هو استعداد غريزي لدور املقاتل، وألعاب الخياطة والطبخ والعناية بالدمى 

للبنات هو استعداد غريزي ألدوار تدبري املنزل وتربية األطفال واألمومة، ولعب األوالد والبنات فـي بناء البيوت 

ولعب أدوار الزوج والزوجة هو استعداد غريزي للحياة الزوجية ومسؤولياتها. )العطار، 2003(.

ومما يجدر ذكره أننا ال نستطيع أن نتبنى رأياً واحداً أو نظرية واحدة شاملة جامعة فـي تفسري ظاهرة 
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اللعب، بل يمكن تفسريه بالتوليف بني هذه النظريات وباألخذ بها مجتمعة.

ويتخلص الطفل عن طريق اللعب من التوتر االنفعايل والقلق الذى ينشأ من الضغوط النفسية والقيود 

املختلفة التي تفرض عليه ، كما يعد اللعب أيضاً من أحسن الوسائل للتخلص من الكبت، فالطفل الذى يعاقبه 

الكبار، ويعجز عن الرد عليهم يكبت ذلك ، ويشعر نتيجة ذلك بالتوتر واالضطرابات ، فـيلجأ إىل اللعب للتخلص 

من التوتر وإعادة حالة التوازن التي اختلت، كما يلعب الطفل دور الكبار فـي بعض أنواع اللعب اإليهامي ، 

فـيرضب من هم أصغر منه، أو يرضب الدمى التي يلعب بها، ويوجه إليها نفس العبارات التي وجهت إليه 

من قبل الكبار، فاللعب أداة تعويض للقيام بما لم يستطع الطفل القيام به فـي الواقع وإشباع ما لم يستطع 

إشباعه فـي الحياة اليومية. فاللعب من أحسن األدوات التي يعرب األطفال عما يشعرون به تجاه األشياء، إذ 

يفوق اللغة والكالم، وقد أظهرت نتائج البحوث الرتبوية والنفسية أن األطفال كثرياً ما يخربوننا بما يفكرون 

به وما يشعرون به من خالل لعبهم التمثييل الحر، واستعمالهم للدمى واملكعبات واأللوان والصلصال وغريها 

من أدوات اللعب. كما يعد اللعب أداة فعالة فـي تشخيص مشكالت الطفل االنفعالية ورصاعاته، فاللعب يعد 

مرآة تعكس ما يعانيه الطفل من انفعاالت ومشكالت وآمال وآالم ورغبات؛ ألن الطفل فـي اللعب يكون عىل 

سجيته، فتنكشف مشكالته ورغباته وميوله واتجاهاته ويبدو سلوكه طبيعياً )الزغبي، 1997(.

ومن أهمية اللعب فـي التشخيص لالضطرابات وفى العالج النفسي ما يلي: 
الطفل املضطرب نفسياً يسلك سلوكاً غري سوّي فـي اللعب.- 

هو وسيلة لالتصال بالطفل واستثارة للتعبري الرمزي عن خرباته.- 

يسقط انفعاالته تجاه الكبار.- 

يمكن اكتشاف الرغبات واملخاوف واملشاكل أكثر فـي اللعب الجماعية. - 

هو وسيلة للتنفـيس االنفعايل عن الدوافع والرغبات واإلحباط. - 

هو وسيلة إلزاحة املشاعر من الغضب والعدوان إىل بدائل مع التعبري عنها رمزياً. - 

كما -  الخطورة  من  ليست  أنها  وإيضاح  العدوانية  واالتجاهات  املخاوف  من  املشاعر  وطأة  تخفـيف 

يحسبها فـي خياله ووهمه. 

يتعلم كيف يعرب عن خوفه وغضبه بصورة واقعية. - 

اكتشاف قدرات ومواهب كانت خافـية مما يزيد من معرفته بنفسه وثقته بها.- 

يعطيه خربات وقائية )ميالد طفل جديد(.- 

بديل عما ال يستطيع القيام به فـي الحياة الواقعية )آدم، 2003(. - 

اإلرشاد باللعب: 

وهو طريقة شائعة فـي مجال إرشاد األطفال، حيث إن الطفل يقوم وهو يلعب بعملية )لعب أدوار( 

ويستند  والتعبري.  بالكالم  ذلك  عمل  يمكنهم  الذين  كالكبار  ليس  ألنه  ومشكالته،  مشاعره  عن  فـيها  يعرب 

اإلرشاد باللعب عىل أسس من أهمها أن اللعب يكاد يكون مهنة الطفل، ويعترب أحد األساليب الهامة التى يعرب 

أن  اللعب حاجة نفسية اجتماعية البد  أن  العالم من حوله، كما  الطفل عن نفسه، ويفهم عن طريقها  بها 
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تشبع، واللعب مخرج وعالج ملواقف اإلحباط فـي الحياة اليومية. 

ومن فوائد اإلرشاد باللعب: 
هو أنسب الطرق إلرشاد الطفل. . 1

يستفاد منه تعليمياً وتشخيصياً وعالجياً فـي نفس الوقت. . 2

يتيح خربات نمو بالنسبة للطفل فـي مواقف مناسبة ملرحلة نموه. . 3

يساعد الطفل عىل االستبصار بطريقة تناسب عمره. . 4

يتيح فرصة التعبري الجماعي فـي شكل بروفة مصغرة ملا فـي العالم الواقعي الخارجي. . 5

يتيح فرصة التنفـيس االنفعايل مما يخفف عن الطفل التوتر االنفعايل. . 6

يمثل فرصة الشرتاك الوالدين والتعامل معهما فـي عملية اإلرشاد )زهران، 1980(.. 7

ويمكن للمرشد النفيس أن يتبع فـي إرشاد األطفال باللعب أحد األسلوبني التاليني:

اللعب احلر أو غير املوجه: حيث يرتك املرشد للطفل حرية التعبري عن نفسه ومشكالته، ويكون  )أ( 

ذلك من خالل تأمني املرشد للطفل موقفاً إرشادياً مليئاً باملحبة والدفء، وخالياً من التهديد، وقد يشارك املرشد 

الطفل فـي اللعب ، وقد ال يشاركه ، وذلك حسب رغبة الطفل، وهذا األسلوب فـي اإلرشاد يساعد عىل عالج 

االضطرابات الوجدانية عند األطفال. 

)ب( اللعب املوجه: وىف هذا األسلوب من اإلرشاد يحدد املرشد النفيس مرسح اللعب وأدواته بما يتناسب 

وقد  والتقبل.  العطف  يسوده  آمن  جو  فـي  اللعب  حرية  للطفل  يرتك  ثم  وخربته،  ومشكالته  الطفل،  وعمر 

إدراك  ليتمكن من  للطفل مشاعره، ويوضحها، وذلك  اللعب، ليعكس  الطفل فـي  النفيس مع  املرشد  يشرتك 

ذاته، ويعرف إمكاناته )الزغبي، 1994(. 

وينمى  األطفال،  عند  االنفعايل  االضطراب  عىل  والتغلب  املشكالت  حل  عىل  يساعد  باللعب  اإلرشاد  إن 

االتجاهات اإليجابية، وكذلك ينمى وسائل االتصال املختلفة.

إن اللعب أنفاس الحياة بالنسبة إىل الطفل، بل هو حياته وسعادته ومتعته ، وليس مجرد قضاء أوقات 

الفراغ بل هو تعلم وتعبري عن الذات، فعلينا أال نفسد عىل أطفالنا أجمل أوقات متعتهم وأحىل مراحل عمرهم.

اللعب.. رؤية تربوية: 

يعترب اللعب أحد األساليب الهامة الكتساب األطفال الخربات واملفاهيم الرتبوية املختلفة فـي الرتبية 

الحديثة، وقد أكد بياجيه Piaget 1956 أهمية إدراك أسلوب اللعب كمدخل وركيزة أساسية لعملية التعليم ، 

كذلك يؤكد » سميالنسيك « أن اللعب هو الوسيلة التى يستعملها األطفال لرتجمة خرباتهم إىل أشياء داخلية 

لها معنى بالنسبة لهم. 

ومن أهم أساليب اللعب ما يلي )جاد، 004)):
ألعاب الداخل: ويمارسها األطفال داخل القاعات أو غرف النشاط، وهي إما فردية أو جماعية. ومن أ) 
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ألعاب الداخل ألعاب املناقشة، ألعاب األصابع، ألعاب االختيار، ألعاب التمثيل، ألعاب التقليد أو ألعاب املحاكاة، 

ألعاب التمارين الفكرية، ألعاب اجتماعية، ألعاب املهارات املختلفة، واأللعاب الحركية واأللعاب التعليمية. 

وبرامج -  لخطط  تبعاً  املقصودة  املوجهة  األلعاب  أشكال  من  شكل  وهي  التعليـمية:  األلعاب 
وأدوات ومستلزمات خاصة بها يقوم املربون بإعدادها وتجربتها وتقنيتها ثم توجيه األطفال نحو 

ممارستها لتحقيق أهداف محددة، ويمكن تقسيم األلعاب التعليمية إىل ألعاب تعتمد عىل األشياء 

الحسية واأللعاب التي تعتمد عىل التفكري. 

األلعاب احلركية: تهدف األلعاب الحركية إىل تعويد الطفل عىل تناسق الحركات وأدائها عىل شكل - 
وتدرب  وحواسه،  والدقيقة  الكبرية  الطفل  عضالت  خاللها  من  تنمو  معني  هدف  إىل  تؤدي  خاص 

نواحي متعددة لدى الطفل، كما تقدم له بعض املعلومات املتصلة بموضوع اللعب. 

األلعاب اإلرادية: وهذا النوع من اللعب يهدف إىل تدريب قوة إرادة الطفل والتحكم فـي ترصفاته - 
وانفعاالته. 

الفني، -  الصحيح، وتثري مفرداته وتنمي ذوقه  النطق  الطفل عىل  اللفظية: وهي تساعد  األلعاب 
، كما  تلقائية  التعبري عما يجول بخاطره بصورة  وتعمل عىل توسيع خياله وإشباع رغباته فـي 

تساعد الطفل عىل التمييز بني الحروف والكلمات ومعرفة املتشابه منها واملختلفة. 

التطابق -  فكرة  تقديم  مثل  استخدامها  وراء  من  محددة  أهداف  األصابع  وأللعاب  األصابع:  ألعاب 
لألطفال، أو تعريفهم بأعداد أو عالقات رياضية أو اجتماعية أو تسلسل حوادث. 

األلعاب اإلنشائية: وهي تلك األلعاب التي تعتمد عىل مجموعة من األدوات واملواد التي يستعملها - 
الطفل لتصميم أو بناء أو تشكيل يشء ما أو أي أشياء جديدة تعطي لهذه األدوات واملواد معنى جديداً، 

ومن أهدافها تحفـيز األطفال نحو الرغبة فـي التعليم الذاتي من خالل إنشاء األطفال وابتكارهم 

أشياء جديدة، مما يثري دوافعهم الداخلية نحو مزيد من حب االستطالع واالبتكار واإلتقان واإلنجاز 

فـي العمل. 

ب( ألعاب اخلارج: تتكون ألعاب الخارج أو الفناء من األلعاب الحرة، وأخرى األلعاب املوجهة. وألعاب 

الفناء والحرة هي تلك األلعاب التى يمارسها األطفال خارج غرفة النشاط وىف الفناء دون تحديد من املعلمة، 

أو توجيه مبارش لألطفال نحو ممارستها، وهي إما أن تكون فردية أو جماعية، ومن أمثلة هذه األلعاب القفز 

والتسابق والجري والتسلق والسحب والدفع وتمثل األضواء. كذلك تشمل اللعب غري املوجه بألعاب الفناء مثل 

األرجوحة والسيارات وبيت اللعب. كذلك تشمل اللعب بالرمل واملاء. 

أما األلعاب املوجهة فهي تلك األلعاب التي يمارسها األطفال فـي الفناء تحت إرشاف املعلمة وتوجيهها 

الجسمية  التمارين  األلعاب  هذه  أهم  ومن  جماعية،  ألعاب  عامة  بصفة  وهي  لهم،  وتدريبها  وإرشاداتها 

والسحب  الحبل  وجر  )الحجل(  واحدة  رجل  عىل  والقفز  بدونه،  أو  الحبل  وقفز  وامليش  السويدية،  املختلفة 
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والدفع والدوران وغريها. 

ويساعد اللعب فـي نمو ذاكرة الطفل ، وتفكريه ، وتخيالته ، وانفعاالته ، وابتكاره ، وإدراكه للعالم 

الذى يعيش فـيه ، فالطفل يحاول استكشاف العالم من حوله بنفسه، ومن خالل املحاكاة املبارشة لألشخاص 

املحيطني ، مما يمكنه من استيعاب اللغة والكثري من خربات الحياة ، ويمكن للعب أن يحقق ذلك إذا أحسن 

إذا  فاأللعاب  العارضة،  الخربة  أو  للمصادفة  األطفال  نمو  ترك عملية  يمكن  ال  إذ  تربوياً،  وتوجيهه  تنظيمه 

أحسن تنظيمها وتخطيطها واإلرشاف عليها تؤدى دوراً تربوياً فعاالً لتعليم األطفال قواعد السلوك وأساليب 

التواصل ، وتنظيم التعلم ، وتفريده ملواجهة الفروق الفردية ، وتوفـري فرص النمو املتكامل واملتوازن لألطفال، 

يكتسبون  كما  اللعب،  إىل  الطبيعي  ميلهم  مع  تنسجم  ألنها  ممارستها،  فـي  كبرية  متعة  األطفال  يجد  كما 

الكثري من املفاهيم واملهارات والقيم االجتماعية واألخالقية التي تتصل بالحياة اليومية والبيئية املحيطة بهم 

. )بلقيس ومرعى، 1982(.

البيئة لغرض تعلم الفرد وإنماء شخصيته،  كما يساعد اللعب فـي إحداث تفاعل بني الفرد وعنارص 

اللعب أيضاً فـي تخليص  الذي يعيش فـيه، كما يساعد  أكثر توافقاً مع متطلبات املحيط  وسلوكه، وجعله 

الطفل من األنانية والتمركز حول الذات فـي رياض األطفال. كما يعد اللعب أداة تعبري وتواصل بني األطفال 

بغض النظر عن االختالفات اللغوية والثقافـية فـيما بينهم، كما أنه أداة تواصل بني الكبار والصغار. 

كما يعلم اللعب األطفال املشاركة والتعاون، والتدرب عىل مهارات األخذ والعطاء. كما يكسبه مكانة 

الجماعة من خالل  مع  ارتباطاً  أكثر  يكون  أن  الطفل عىل  الجماعي  اللعب  يساعد  كما  رفاقه.  بني  مرموقة 

االنخراط فـي أنشطتها وتبادل األدوار معها. كما يساعد اتصال الطفل باآلخرين عىل حل مشكالته االجتماعية، 

والترصف بطريقة اجتماعية، كما ينمي عنده اإلحساس بمشاعر اآلخرين من خالل العالقات االجتماعية التي 

الناس فـي ترصفاته، فهو يفكر  إىل رأي  تنبهاً  أكثر  الطفل  الجماعي  اللعب  الطفل. كما يجعل  لها  يتعرض 

فـيما يقولون عنه من مدح أو ذم، ويتحرى ما يرىض الناس ليعمله، ويبتعد عما يزعج اآلخرين، فـيتحاىش 

الخروج عن طاعتهم )الزغبي، 1997(.

إن التعلم خالل اللعب يساعد الطفل عىل أن يفهم أشياء عن نفسه وعن املجتمع من حوله، ويكشف 

إنه يكتسب مهارات  الغري،  والتعاون مع  بالنفس  والثقة  السيطرة عىل نفسه  املشكالت؟ ويتعلم  كيف يحل 

جديدة ويشعر أنه مبدع. واللعب الجيد والشاق يساعد عىل التطور الجسماني والعقيل. كما أن التحرك والجري 

والصوت العايل هي جزء من اللعب )أبو العزايم، 2003(. 

إن اللعب يسهم فـي تربية أطفالنا تربية سليمة متوازنة خالية من االنحرافات واملشكالت، وهو واجب 

عىل اآلباء واملعلمني لخلق املتعة فـي نفوس أطفالهم وبث الطمأنينة فـي قلوبهم، وإدخال املعرفة إىل عقولهم.

اللعب.. والطفل املعاق: 

يعترب اللعب مجاالً يعرب فـيها الطفل املعاق عن مشاعره ورغباته، ومتنفساً يفرغ من خالله طاقته 

الجسدية واالنفعالية، ووسيلة تربوية ناجحة لتنمية قدراته وتعزيز سلوكياته املرغوب فـيها، ويعد كذلك أحد 
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أهم وسائله للتعبري عن الذات فـي ظل تأخر نموه اللغوي بحكم إعاقته.

والطفل املعاق له نفس الحاجات التي للطفل العادي، وهي أن يكون محبوباً ومرغوباً فـيه، فهو يحتاج 

إىل اإلحساس باألمان، ويحتاج إىل أن ينتمي إىل اآلخرين. وأن تكون عالقته بهم طيبة، كما يحتاج إىل أن يكون 

نشطاً مبدعاً، فما أن تستوىف هذه الحاجات ويصبح الطفل ملماً بالعالم املحيط به، حتى تظهر فـي الطفل 

معرفته بمن يكون هو وبما هو قادر عىل أدائه.

ومن احلاجات النفسية للطفل املعاق ما يلي )فهمي، )99)): 

الحاجة إىل االستقالل. - 

الحاجة إىل اإلرشاف.- 

الحاجة إىل الصحة الجيدة. - 

الحاجة إىل الجو األرسي املستقر. - 

الحاجة إىل االختالط باملجتمع واألطفال اآلخرين. - 

الحاجة إىل العالقة الطيبة باألم.- 

الحاجة إىل حب الوالدين.- 

احلاجة إلى اللعب احلر: حيث يزود الطفل املعاق بوسيلة من أفضل الوسائل للتعبري عن نفسه. ويجب 
له  أن  الطفل  الخاصة. مجرد معرفة  الطفل  إىل معرفة مشكالت  املعاق بدقة للوصول  الطفل  أن يراقب لعب 

الحرية فـي اختيار النشاط الذي يروق له، يزيل التوتر عنه. لذلك يستحسن تخصيص فرتة اللعب الحر فـي 

بداية اليوم، ليسمح لألطفال بأن يروحوا عن أنفسهم، ويزول عنهم توتر نفيس يعانون منه.

وىف املدرسة: يراعى أثناء لعب األطفال الحر، أن تتاح لهم الفرصة لإلنصات إىل املوسيقا، وأن ينشدوا عىل 

نغماتها أو يقضوا الوقت فـي الدق بأقدامهم أو الرقص. فـي حني يتاح آلخرين من األطفال أن يبنوا مكعبات 

أو يعبثوا باملاء أو ينطلقوا إىل الكتب املصورة.. إلخ.

كذلك إتاحة الفرصة للطفل املعاق بالتزود بالرحالت، لتساعده عىل أن يتعلم كيف يعيش فـي املجتمع 

إلخ. كما يستطيع مراقبة  الحيوانات.  التمتع بالرحالت، واملتنزهات، وحدائق  الناس. وبوسعه  مع غريه من 

الناس فـي الشارع، وساعي الربيد، ورجل الرشطة فـي أعمالهم. 

إن قيام الطفل املعاق بدور سائق األتوبيس، أو بناء محطة سكة حديد باملكعبات. أو إنشاء أغاني تدور 

حول الحيوانات فـي حديقة الحيوان. أو رسمه صوراً للحديقة التي زارها. كلها وسائل يتمكن بها من التعبري 

عن نفسه. وبذلك ينشأ الطفل آمنا، نافعاً، سعيداً، قادراً عىل اللعب الحر، وعىل االتصال باآلخرين بطريقته 

الخاصة )فهيم، 1991(. 

ورغباته،  وحاجاته  ذاته  عن  املعاق  الطفل  تعبري  وسيلة  اللعب  يعترب  النفسي:  التوازن  يحقق  اللعب 
ومتنفساً انفعالياً لتفريغ مشاعره املكبوتة وبيئة خصبة لتنمية مهاراته واكتشاف العالم من حوله وأشياء 
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عديدة فـي نفسه، وتجدر اإلشارة إىل أن لعب األم مع ابنها يؤثر بشكل كبري فـي تكوينه النفيس والرتبوي، 

فمسؤولية األم تجاه ابنها ذي االحتياج الخاص أكرب من مجرد إطعامه وتلبية احتياجاته البيولوجية، بل من 

الرضوري مداعبته واللعب معه كلما أتيحت لها الفرصة، ملا لذلك من أثر فـي تطوره الجسماني واالجتماعي 

ومنحه الثقة واألمان وإثراء مقدرته اللغوية مهما بلغت درجة انشغالها بأعباء الحياة املنزلية. فاألم تشكل 

أفضل لعبة بالنسبة للطفل ، وهي مصدر أمنه النفيس خالل مراحل تطوره ونموه التدريجي )عبدات، 2003(.

اللعبة  فهم  فـي  صعوبات  من  البداية  فـي  املعاق  الطفل  يعاني  قد  هادفة:  تربوية  كوسيلة  اللعب 
وإدراك الهدف منها، ومتى وملاذا يلعبها؟ ومتى ينتهي منها؟ وجميع هذه األمور تتطلب من الوالدين أن يقوما 

باملساهمة فـي تهيئة البيئة الصحية للعب.

يحقق  مما  محدد،  برنامج  ضمن  اللعب  وقت  وتنظيم  للطفل،  ورشحها  اللعبة  من  الهدف  وتوضيح 

اكتساب بعض العادات السلوكية والرتبوية الهامة ، وتهذيب البعض اآلخر، وزرع املفاهيم الرتبوية كمفهوم 

امللكية، ولعب األدوار بني الجنسني، ومفاهيم الزمان واملكان، وإدراك قيمة الوقت، واحرتام األنظمة والقوانني. 

واإلرشاف  وتنظيمها  تخطيطها  أحسن  ما  إذا  الرتبوية  األلعاب  إن  التعلم:  الكتساب  كوسيلة  اللعب 
عليها، تؤدي دوراً فاعالً فـي تنظيم عملية التعلم ملا لها من قيمة كبرية فـي إكساب الطفل املعاق املهارات 

املعرفـية، فعن طريق اللعب التمثييل الحر واستعمال الدمى واملكعبات واأللوان والصلصال نستلهم من الطفل 

املعاق ما يفكر ويشعر به. لذلك أصبح اللعب فـي ميدان الرتبية الخاصة أداة تربوية تساعد فـي إحداث تفاعل 

الطفل مع عنارص البيئة، ويمثل وسيلة تعليمية هامة تساعد فـي إدراكه ملعاني األشياء، ويمكن أن تستغله 

معلمه الرتبية الخاصة فـي تفريد التعلم وفقاً لقدرات وإمكانات األطفال؛ وبذلك يمكن أن يحقق اللعب املنظم 

العديد من الفوائد لذوي االحتياجات الخاصة، إذا تم استخدامه كوسيلة لتعليمهم وتدريبهم، ومن أهم الفوائد:  

تأكيد الطفل املعاق لذاته من خالل شعوره بالتفوق عىل اآلخرين. - 

احرتام القوانني والتعليمات وااللتزام بها. - 

تنمية روح املنافسة وتعزيز االنتماء للجماعة.- 

تنمية العمليات العقلية كالتفكري ونمو الذاكرة والقدرة عىل التخيل. - 

اكتساب الثقة بالنفس واالعتماد عليها واكتشاف القدرات وامليول )عبدات، 2003(.- 

وتختلف ألعاب الطفل املعاق عن الطفل العادي فـي بعض الجوانب املادية، حيث يشري كثري من الباحثني إىل أن 

أوجه االختالف بني ألعاب الطفل املعاق عقلياً والطفل العادي تظهر فـيما ييل: )القذافـي، 1995(. 

إن كثرياً من أدوات اللعب املصممة لألطفال العاديني قد ال تصلح فـي حالة استخدامها مع بعض فئات  

التخلف العقيل الذين هم فـي نفس الفئة العمرية.

عندما يلعب الطفل املعاق عقلياً بلعبة مصممة لعمر أربع سنوات عقلية – مثالً – يكون الطفل املعاق  

أكرب سناً، وأقوى جسماً من الطفل العادي الذي يناظره فـي العمر العقيل.

إن األلعاب التي تعترب مأمونة الجانب وغري خطرية فـي حالة الطفل العادي قد ال تكون كذلك فـي حالة  

الطفل املعاق عقلياً ، وربما تمثل خطراً عىل حياته فـي بعض األحيان. 
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إن الطفل املعاق عقلياً قد يعاني من بعض االضطرابات أو اإلعاقات الحسية والحركية التي تجعل اللعب  

صعباً بالنسبة له مما يتطلب تعليمه ببطء مع تكرار املحاوالت أكثر من مرة، واالعتماد عىل التجريب 

واملمارسة العملية أكثر من االعتماد عىل النقاش والحديث ووسائل اإلقناع اللفظية.

وأخيرًا. وليس آخرًا يمكن تقديم مجموعة من التوصيات ملعلمي األطفال املعاقني ألخذها بعني االعتبار 
عند استخدام األلعاب الرتبوية كوسائل تعليمية )عبدات، 2003(:

استغالل األلعاب املتوافرة فـي بيئة الطفل املعاق لخدمة األهداف الرتبوية املوضوعة، وذلك بما  

يتناسب مع قدرات واحتياجات الطفل املعاق.

اختيار األلعاب ذات األهداف الرتبوية املحددة واملمتعة واملشوقة عىل أن تتناسب هذه األلعاب مع  

مستوى األطفال وميولهم وخرباتهم.

العمل عىل تحديد األدوار لكل طفل أثناء ممارسة اللعبة.  

إشعار الطفل املعاق بالحرية واالستقاللية أثناء اللعب. 

تحديد قواعد اللعبة بسهولة ووضوح.  

التدخل فـي الوقت املناسب، وذلك بهدف تقديم املساعدة والتوجيه. 

تقويم مدى فاعلية اللعبة فـي تحقيق األهداف الرتبوية املوضوعة.  
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