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 أبي و أمي حفظهما اهللا وأطال في عمريهما..... إلي اغلي من في الوجود 

 أخواتي بارك اهللا فيهن.....................إلي رفقاء دربي وأمل حياتي 
 أطفالنا رعاهم اهللا....................إلي نبض دنيانا وعبيرها الفواح 

 و إلي آل أم والي  آل مرٍب و مربيةإلي آل أب 
إلي آل هؤالء اهدي جهدي المتواضع واسأل اهللا العلي القدير أن يعم به 

 .النفع و الفائدة وان يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
 

 
                                                  الباحثة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 أفضل المرسلين و    كثيرا طيبا و الصالة و السالم على      الحمد هللا رب العالمين حمدا      

و علـي  صلي اهللا عليه  م محمد بن عبد اهللا  األب الرحيم و المعلم العظينخاتم النبيي
 .  مصحبه وسل

 مـا    على أحمدكرب لك الحمد و الشكر كما ينبغي لجالل و جهك و عظيم سلطانك              
 البحث فأنعمت علي بالصحة و العافية و سخرت لي تلـك            ا في إتمام هذ   وفقتني إليه 

 النور فلـك الحمـد و       ساهمت معي في إخراج هذا البحث إلى      الكوكبة المنيرة التي    
 .الشكر و بعد 

أتقدم بالشكر و االمتنان ألعظم من في الوجود لمن غمروني بالحـب و العطـف و                
ـ       و أطال في عمريهما      بي حفظهما اهللا  الحنان أمي و أ     فـي   ا و جعلني قرة عين لهم
 .الدنيا و اآلخرة 

كما أتقدم بالشكر لرفقاء دربي أخواتي حفظهم اهللا و أنار طريقهم فقـد قـدموا لـي                 
 اهللا لهم في أزواجهـم و ذريـتهم و          ك بار  ، الكثير من التشجيع و المساندة و الدعاء      

  . رزقهم الصالح و التقوى
 هذه الجامعة القديرة التي احتضنتني و غمرتني بالحنان         ن الشكر موصول إلى   كما أ 
 سعادة الدكتور   الجامعة رأسهم معالي مدير     طف ممثلة بكل العاملين فيها و على      و الع 

 عميد كليـة التربيـة سـعادة         صالح و أتوجه بالشكر الجزيل إلى      ناصر بن عبد اهللا   
كر لرئيس قـسم التربيـة اإلسـالمية و         الدكتور زهير احمد الكاظمي و أتوجه بالش      

 .المقارنة سعادة الدكتور نجم الدين االنديجاني و فقه اهللا 
 الرسالة أميرة طه بخش     ناني لسعادة الدكتورة المشرفة على    كما اسطر شكري و امت    

التي أحاطتني بالدعم و التشجيع و النصح و اإلرشاد و التـصحيح خـالل مـسيرة                
ثر في إخراج هذه الرسالة بالصورة التي عليها فجزاهـا          كبر األ أالبحث مما كان له     

 .اهللا خير الجزاء 
و أتوجه بالشكر لألعضاء المحكمين  الذين تفضلوا  بتحكيم خطة هذا البحث سعادة              

 . و سعادة الدكتور علي المطرفيالدكتور محمود عطا
الرسـالة  رين لقبولهم مناقـشة هـذه   كما أتوجه بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة الموق   

 . حامد الحربي  الدكتور  األستاذو سعادةعبد الناصر عطايا  رسعادة الدكتو
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 مـن    القرى  العمل التربوي في هذا الصرح الشامخ جامعة أم        و اشكر القائمين على   

أساتذة كانوا مشعل العلم الذي أضاء دربي طيلة فترة دراستي جزاهم اهللا عنا خيـر               
 الجزاء  

 كتاب أو قـدم لـي نـصح أو          الشكر و العرفان لكل من دلني على       و أتقدم بجزيل  
 ساندني معنويا من أخواتي الزميالت في قسم التربية اإلسالمية و المقارنة بجامعة أم            

  و أخواتي الزميالت بقسم رياض األطفال بكلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة القرى
 من ساهم في إظهار هـذا       أخيرا اشكر كل من دعا لي في ظهر الغيب و اشكر كل           

 البحث بهذه الصور شكر اهللا سعيكم و رفع قدركم في الدنيا و اآلخرة 
 .  العالمين  ربوآخر دعوانا أن الحمد هللا

 
  الباحثة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 

 ملخص البحث
 فـي ضـوء التربيـة       األطفـال  و رياض    األسرةي   ف ةالتربويباللعب و تطبيقاتها    تربية الطفل    :عنوان البحث   

  اإلسالمية
  نسرين بنت هاشم بن عبد الخالق منشي: إعداد الطالبة 

التعرف  -٢.لطفل في مرحلة الطفولة المبكرة     لتربية ا  التعرف علي منهج التربية اإلسالمية     -١ : البحث   أهداف
 التربية باللعب فـي     سلوبألالتطبيقات التربوية    الكشف عن    -٣.التربية باللعب في ضوء التربية اإلسالمية     ى  عل

 .   الكشف عن التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب في رياض األطفال-٤.األسرة
وذلـك لوصـف      الباحثة في جمع معلومات هذه الدراسة المـنهج الوصـفي          ستخدمتإ :منهج البحث   

 المنهج الوصفي  للتعرف علـي مفهـوم         تتخدمسإحتياجات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة كما        اوخصائص  
 الباحثـة كمـا اسـتخدمت     .وصف تربية الطفل في األسرة و رياض األطفال          ، و  اللعب ومفهوم التربية باللعب   

ثـر الـسلف الـصالح والعلمـاء        أشريفة و الحاديث  األ و ةكريماليات  اآل في   بالبحث فقامت   يستنباطإلالمنهج ا 
 و مرحلـة الطفولـة المبكـرة   تربية الطفل فـي  سالمية في   اط منهج التربية اإل   ستنبإلالتربويين المسلمين وذلك    

  تربية الطفل في مرحلة الطفولة المبكـرة        سلوب التربية باللعب في   أستخدام  تنباط منهج التربية اإلسالمية في إ     سإ
سـرة وريـاض     األ  في ألسلوب التربية باللعب  ستنباط التطبيقات التربوية    إستنباطي في   إلكما استخدم المنهج ا   و
 . في ضوء التربية اإلسالمية طفالاأل

  العام للدراسةاإلطار ) :األول الفصل  (    :فصول البحث
 .التربية اإلسالمية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة:  ) الفصل الثاني (                  
 لتربية اإلسالميةأسلوب التربية باللعب في ضوء ا:  ) الفصل الثالث (                  
ألسرة في ضوء   التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب مع الطفل في ا        :  ) الفصل الرابع  (                  
 .التربية اإلسالمية

 األطفال التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب مع الطفل في رياض            :)سالفصل الخام  (                  
  . اإلسالميةفي ضوء التربية

 خاتمة البحث ) : الفصل السادس (                  
هناك منهجية واضحة و متكاملة في الكتاب و السنة و عنـد الـسلف الـصالح        -١: أهمها   : نتائج البحث .  ١

 أسلوب التربية باللعب من األسـاليب التربويـة         -٢لتربية الطفل تربية إسالمية ترتقي بجميع جوانب شخصيتة         
سالمية المستخدمة في تربية الطفل و تشكيل جميع جوانب شخـصيته الجـسمية و العقليـة و الوجدانيـة و                    اإل

 هناك عالقة وثيقة بين اللعب و مرحلة الطفولة المبكرة فاللعب يشكل عمل الطفل و النافذة التـي                  -٣االجتماعية  
 يتعلم كيفية التكيـف معهـا و الـسيطرة          يطل من خاللها علي البيئة المحيطة به و بالتالي يكتشف هذه البيئة و            

هتمام الوالدين في كيفية تعامل الطفل معهـا و توجيهـه و            إ إن ألعاب الكمبيوتر سالح ذو حدين يجب         -٤عليها
 سالمة الطفل الجسمية و الفكرية أثناء اللعب بهـا  ىسن قواعد أساسية للحفاظ عل إنتقاء الصالح منها و   إرشاده في   

ن خالل اللعب هو أساس العمل في رياض األطفال و يتحقق في كل نشاط مـن األنـشطة            إن التعلم الذاتي م    -٥
 . اليومية التي تمارس في اليوم الدراسي في مرحلة رياض األطفال 

 في تربية الطفل في مرحلة الطفولـة المبكـرة      التربية اإلسالمية منهجاً  إتخاذ   -١: أهمها   : البحث توصيات .١
 يجب علي األب و األم      -٢ال ينقطع خيرها     ينضب معينها و   الالئم كل زمان ومكان ف    يدة التي ت  فهي التربية الوح  

 في مرحلة الطفولة المبكرة لتحقيق النمو المتكامل لهم في هذه المرحلة            استخدام أسلوب التربية باللعب مع أطفالهم     
 شخـصياتهم   ىمن التعرف عل الوالدين مشاركة أطفالهم في لعبهم حتى يتمكنوا    ى يجب عل  -٣التأسيسية بإذن اهللا    

 المساهمة في تأهيل معلمـة ريـاض األطفـال          -٤رتقاء بهم بحسب ما يناسب كل واحد منهم         إل ا ىو العمل عل  
بتكار أنواع مختلفة من األلعاب التربوية تناسب كل وحدة من الوحدات التعليمية المقدمة بريـاض               إ ىالقادرة عل 
   . األطفال

يمكن االستفادة من هذا البحث في تعريف األسرة علـي أسـلوب تربـوي               -١: أهمها   : مقترحات البحث  .٢
 من هذا األسلوب في تفعيل العملية التربوية فـي داخـل المحـيط              ةستفادإلحديث وهو التربية باللعب وبالتالي ا     

  القيـام بدراسـة دور     -٣ القيام بدراسة دور التربية باللعب مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة            -٢.األسري  
 القيام بدراسة تحليلية لبرامج األلعاب و المسابقات التي         -٤لعب العالجي و التقويمي لسلوك الطفل بطئ التعلم           لا

 .تزخر بها القنوات الفضائية و خصوصا الموجه للطفل 
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TITLE:  
Child bringing up with playing and its educational applications in family and 

kindergarten in focus of Islamic Education . 

GRADUATOR:  
Nesreen Bint Hashem Bin Abdul Khalek Munshy . 

OBJECTIVES: 
١- To recognize Islamic education methodology in child bringing up in early childhood.  
٢- To recognize bringing up with playing in focus of Islam.  
٣- Recovering educational applications of playing education in family.  
٤- Recovering educational applications of playing education in kindergartens.  

METHODOLOGY:  
The graduator used descriptive methodology to describe child requirements in early 
childhood, to recognize playing and playing education definitions in family and 
kindergartens .the graduator also used deductive methodology in holy verses, hadith and 
scientists heritance to deduce Islamic methodology in early childhood bringing up and 
practical application of playing education in family and kindergarten in focus of Islamic 
education.  

STUDY CHAPTERS:  
(Chapter one): general frame of the study . 
(Chapter two): Islamic education in early childhood .  
(Chapter three): playing education style in focus of Islamic education .  
(Chapter four): practical education applications in family on the light of Islamic 
education.  
(Chapter five) educational applications of  in kindergarten  on the light of Islamic 
education .  
(Chapter six): conclusion.  

RESULTS: 
١- There is an obvious integrated methodology in holy book , sunnah and ancestors 
heritance to bring up children in correct way . ٢- playing education is one style that 
affects mental, emotional and social sides of the child. ٣- there is a strong relationship 
between playing and early child hood as it is the window through which he looks over 
the world around him. ٤- computer games are double mixed weapon that parents must 
take care and direct their children in right way . ٥- self learning through playing is the 
basic work in kindergarten and is achieved in every day activity in kindergarten.     

RECOMMENDATIONS:  
١- Taking Islamic education as methodology in children bringing up as it is suitable for 
every time and place . ٢-parents must use playing education with their children in early 
childhood to achieve integrated growth . ٣- parents must share children in playing to 
recognize their personality and promote it . ٤- Qualified teacher in kindergarten who 
innovates educational playing that is suitable with children .  

SUGGESTIONS: 
١- We can take the best use of this study in modern educational style in family 
environment . ٢- to study playing education effect for special needs children . ٣- To 
study the effect of playing on slow learners children. ٤- To have analytical study for 
playing programs of child space channels.   



)  ٨(  

                  
 
 

 ب ............................................................  .................................إهداء 
 جـ................................. ....................................................شكر و تقدير 
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 ز............................................................... .................فهرس المحتويات 
 

 الفصل األول
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  ١١............... ..........................................منهج الدراسة :سادسا

  ١٢....................................... ..................حدود الدراسة :سابعا

 ١٢ ................................................... .مصطلحات الدراسة:ثامنا

 ١٤...................................................... ة سات السابقالدرا:تاسعا

 

 :الفصل الثاني 

 تربية طفل المرحلة المبكرة في اإلسالم 

 خصائص و احتياجات مرحلة الطفولة المبكرة  : المبحث األول 

 ٢٣. ............................................................. مفهوم الطفولة 

 ٢٣.................................................  مرحلة الطفولة المبكرةأهمية

 ٢٤....................................................... عناية اإلسالم بالطفولة 

 ٢٧.......................  مرحلة الطفولة المبكرة واحتياجات الطفل فيخصائص 

 ٣٤...................................  .ة لمرحلة الطفولة المبكرةالتربوي األهداف
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 .في تربية الطفل اإلسالمية التربية منهج: المبحث الثاني 

 ٣٥...................................................... .اإلسالميةمفهوم التربية 

 ٣٦........................ ............................ .اإلسالمية التربية أهداف

 ٣٩......................................................أساليب التربية اإلسالمية 

 

 :الفصل الثالث 

 اإلسالمية التربية باللعب في ضوء التربية أسلوب

 .مفهوم اللعب : المبحث األول 

 ٥٩  ..............................................................عب الل تعريف

 ٦١...............................................................نظريات اللعب 

 ٧٠......................................................... أهدافه اللعب و أهمية

 ٧٨..............العوامل المؤثرة في اللعب عند الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 

 ٨٢.....................أهم المعايير الختيار ألعاب الطفل في سن الطفولة المبكرة 

 

 اإلسالميةمفهوم اللعب التربوي في ضوء التربية : المبحث الثاني 

 ٨٤.........................................................مفهوم اللعب التربوي 

 ٨٦.............................................................اللعب في اإلسالم 

 ١٠٩.............................عالقة التربية باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة 

 ١٣٤................................. التعلم عن طريق اللعب أساليبتطور نظم و 
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 :الفصل الرابع 

 في ضوء األسرةبية باللعب مع الطفل في  الترألسلوبالتطبيقات التربوية 

  .اإلسالميةالتربية 

 دور األسرة في تربية الطفل في مرحلة الطفلة المبكرة: المبحث األول 

 ١١٧..............................................................تعريف األسرة 

 ١١٨..................................................ل تربية الطففي ةدور األسر

 للطفـل فـي مرحلـة الطفولـة         التربية باللعـب   أسلوب    في استخدام  ألسرةادور  

 ١٣٨......................................................................المبكرة

 ١٤١........دور األم في استخدام التربية باللعب للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 

 ١٥٠.......ب في استخدام التربية باللعب للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة دور األ

 

 التربية باللعب داخل محيط ألسلوبالتطبيقات التربوية : المبحث الثاني 

 األسرة

 ١٥٧ .................................التطبيقات التربوية للتربية باللعب في األسرة

 

 :الفصل الخامس 

 في األطفال التربية باللعب مع الطفل في رياض ألسلوببوية التطبيقات التر

 ضوء التربية اإلسالمية 

 دور رياض األطفال في تربية الطفل باللعب:المبحث األول 

 ١٧١ .....................................................تعريف رياض األطفال 

 ١٧٣.......................................................أهمية رياض األطفال 

 ١٧٤.......................................................أهداف رياض األطفال 

 ١٧٩......................نبذه عن نشأة رياض األطفال بالمملكة العربية السعودية 

 ١٨٢.........................................................منهج رياض األطفال

 ١٨٩.......................................................مبني الروضة وتجهيزه
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 ١٩١.................................................صفات معلمة رياض األطفال

 ١٩٣............................................................الروضة و اللعب 

 

التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب في رياض األطفال في : المبحث الثاني 

 ضوء التربية اإلسالمية

 ٢٠٧.........................التطبيقات التربوية للتربية باللعب في رياض األطفال

 

 :  الفصل السادس 

 خاتمة الدراسة

 ٢٢٧................................................................النتائج : أوال 

 ٢٢٨............................................................التوصيات : ثانيا 

 ٢٢٩...........................................................المقترحات : ثالثا 

 ٢٣٠..........................................فهرس المصادر و المراجع : رابعا 
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+ A  ! D 
 اإلطار العام للدراسة

 .المقدمة : أوال      

 . المشكلة و تحديدها : ثانيا 

 .أسئلة الدراسة: ثالثا 

 .أهداف الدراسة: رابعا

 .أهمية الدراسة: خامسا

 .منهج الدراسة: سادسا

 .حدود الدراسة: سابعا

 .مصطلحات الدراسة: ثامنا 

  . الدراسات السابقة: تاسعا
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 אא

א מ א א
 المقدمة:أوال

ـ اإل وخالق هذا نيضاو األر رب العالمين فاطر السموات     الحمد هللا   مـن  سانن

 والمرسلين األنبياء األمين محمد بن عبد اهللا خاتم رسولهوالصالة والسالم علي   طين  

  .وبعد

 األمة اإلسالمية قد انفردت عن غيرها من األمم بنظام تربوي متميز قادر             إن

ولية الكاملة في تحقيـق     ئة متوازنة ، قادرة على تحمل المس      على تكوين أجيال مسلم   

 .سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة

ـ   ال )شريفةالقران الكريم والسنة ال   (وال يزال الوحي المنزل       وال  هينضب معين

تنتهي عجائبه وال ينقضي البحث فيه واالستنباط من خيراته فهو معجزة اهللا تعـالي              

 )١(الخالدة في كل األمكنة واألزمنة 

هو المربي األول الذي قـام بهـذه          - صلي اهللا عليه وسلم    -ولقد كان النبي    

يـة  اج تربوية للطفولة لم يسبق لها مثيل في عـالم الرع          ذمة التربوية فرسم نما   المه

تنشئة تلك البراعم التـي لـم      باألطفال، حيث كان يشرف بنفسه وبأسلوبه الفريد في         

 .، واألغصان التي لم يشتد عودها بعدتتفتح

  على من يعيش في كنف النبي الكريمولم تكن هذه التربية اإلسالمية قاصرة 
 أ تحت سقف بيته ، بل كان ذلك مبدأومن يعيش - صلي اهللا عليه وسلم -

لكل األجيال من بعده ليقتفوا أثره ويسيروا على ونبراسا  تربويا منتهجا لألمة عامة ،
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، دار  ١ ، ط    الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب و السنة       :  يحي محمد حسن    ،  زمزمي )١(

 .)٥(هـ،ص ١٤١٤ المملكة العربية السعودية،،رمادي للنشر



)  ١٤(  

الصافية ،أحـوج النـاس إلـى الرحمـة        رقيقة  وهؤالء األطفال ذوو النفوس ال    

بهم،والعطف عليهم ومالعبتهم ومداعبتهم ، فهم يحسون بحسن المعاملـة ويهتمـون            

 ة دليال وميـز   ديعفمن أهم سمات الطفولة      اللعبو،  ظفارهم  أبمن يوادهم منذ نعومة     

 .تمتاز بها مرحلة الطفولة عن غيرها من المراحل

 ولكن هل تستحق مسالة اللعب عناء الكتابة عنها؟ يبدو أن أحرفهـا الثالثـة              

 اللثام عن دوره    أماطوا متخصصونتوظف بمفاهيم ومضامين تناولها بالشرح علماء       

  .بعادهأو

ومن  . ممارسة أنشطتهفهو أكثر    يقضي معظم ساعات يقظته في اللعب،        الطفلف

 .خالله يتعلم مهارات جديدة كما يساعده على تطوير مهارته القديمة

ـ           ألونظرا   ن إن اللعب حق من حقوق الصغار، وهو رمز لحيويتهم ونشاطهم ف

 صاً األسلوب منهجا في التعامل مع الطفل وخـصو    االتربية اإلسالمية اتخذت من هذ    

 .في سن الطفولة المبكرة

عشرين مرة منهـا     و   اًسبعوالقران الكريم أورد كلمة اللعب ومشتقاتها حوالي        

  :يالطفل في قوله تعال عند نى اللعبمرة واحدة بمع
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 يداعب األطفال ، ويرأف بهم ويحسن       -صلي اهللا عليه وسلم      -وكان الرسول   

ـ .مالعبتهم ومن ذلك مواقفه مع أحفاده ومع أبناء الصحابة رضوان اهللا عليهم              ن ع

 لْتُ علَى رسـوُل اهللا صـلى اهللا       دخَ« : قال - رضي اهللا عنه  - سعد بن أبي وقاص   

يـا رسـول اهللا أتحبهمـا       : بطنه فقلتُ  يعليه وسلم والحسن والحسين يلعبان عل     

 )١(.»ومالي ال أحبهما ريحانتاي:؟فقاَل

فاألطفال هم األطفال ، اللهو وحب اللعب من طبيعـتهم ،واإلسـالم يعطـي              

 .ا ويراعي الفطرة اإلنسانية فال يكبتهاالطفولة حقه
                                                 

، د ط ، مؤسسة علوم القران ،        مسند البزار : عبد الخالق   البزار ، أبوبكر احمد بن عمرو بن         )١(
، مما روى أبو سهيل بن مالك عن سعيد عن سعد         محفوظ عبد الرحمن ،     : بيروت ،دت،  تحقيق     

  ) .٢٨٦( ، ص )١٠٧٨( ، رقم الحديث ٣ج 



)  ١٥(  

مـن   صلي اهللا عليه وسـلم     عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قدم رسول اهللا          

سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنـات           غزوة تبوك أو خيبر وفي    

هن فرسا له جناحـان     قالت بناتي ورأى بين   ؟   ما هذا يا عائشة      :فقال«عب  لعائشة لُ 

 ؟ وما هذا الذي عليـه     : قالت فرس قال    ؟  وسطهن ما هذا الذي أرى   :لمن رقاع فقا  

لسليمان خـيال لهـا       أما سمعتَ أن   : قالت  ! فرس له جناحان   :قال. جناحان :قالت

 )١(.  ابن داودةروا »نواجذه  فضحك حتى رأيت :أجنحة قالت

 الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شـهاب عـن             يي حديث عن أب   وف

واهللا لقـد   «  : رضي اهللا عنهـا      عائشةقالت    قال ضي اهللا عنه   ر عروة بن الزبير  

يقوم على باب حجرتي والحبـشة يلعبـون        صلي اهللا عليه وسلم     رأيت رسول اهللا    

يسترني بردائـه لكـي       و هو  صلي اهللا عليه وسلم   بحرابهم في مسجد رسول اهللا      

ر الجارية  جلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قد       أأنظر إلى لعبهم ثم يقوم من       

 .)٢ (»الحديثة السن حريصة على اللهو 

 ية صغيرة السن ، يراعي رسول      جار  رضي اهللا عنها   والسيدة عائشة كان هذا   

 ولذا هي بقلبها الكبيـر النـابض         سنها ودواخلها الفطرية،   صلي اهللا عليه وسلم   اهللا  

 علـم بحب الخير، تصبح من أمهات المؤمنين اللواتي يتسع عقولهن لمختلف فنون ال           

فما كان لهو الطفولة سبباً يباعد بينها وبين النبوغ         .والتي قد يعجز عن مثلها الرجال       

  .ينميهبل 

رضي اهللا    يداعب الحسن والحسين   صلي اهللا عليه وسلم   وكان الرسول الكريم    

: به من الجانبين فيمشي بهما ويقول     ويمشي على يديه وركبتيه وهما يتعلقان         عنهما

  .)١(» ونعم العدالن أنتما نعم الجمل جملكما«
                                                 

، د ط ،دار الفكـر ، دن ، دت ،            سـنن أبـي داود    :  أبي داود ، سليمان بن األشعث أبو داود        )١(
رقـم   ،٤ ، ج  باب في اللعـب بالبنـات      ،    كتاب األدب  محمد محي الدين عبد المجيد، ،       : يقتحق

  .)٢٨٣( ، ص )٤٩٣٢( الحديث
، دار أحيـاء التـراث،       ١ ، ط  صحيح مـسلم  : مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري        )٢(

ة في اللعـب     باب الرخص   ، كتاب صالة العيدين  محمد فؤاد عبد الباقي،     : بيروت ، دت، تحقيق     
  ).٦٠٩ (، ص ) ٨٩٢( ، رقم الحديث ٢،جالذي ال معصية فيه في أيام العيد

: ، مكتبة العلـوم، دن ، دت ،تحقيـق        ٢، ط المعجم الكبير : سليمان احمد أبو القاسم     الطبراني، )١(
 ، رقم الحديث٣ج ، بقية أخبار الحسن بن علي رضي اهللا عنهمامحمد عبد القادر العطا، 



)  ١٦(  

وهكذا فمن أهم واجبات المربي والسيما األم واألب مالعبـة الطفـل بمـرح              

 . الزجر والنهر واألنفة والكبر  عنبعيدوسرور 

وقد اهتم السلف الصالح باللعب عند الطفل كأسلوب تربوي ينمي الشخـصية            

ك قول عمر بن الخطـاب      ومن ذل ) الجسدية ، العقلية ، الروحية    .(بجوانبها المختلفة   

 .)٢( )علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل(  رضي اهللا عنه

أهميـة التـرويح واللعـب      ب كما جاء عند أعالم  الفكر اإلسالمي اهتمـامهم          

 : المشروع للطفل ومنهم الغزالي الذي حدد وظائف اللعب في ثالث 

 . يروض جسم الطفل ويقويه-١

 .لبه يدخل السرور إلى ق-٢

 )٣(. يريح الصبي من تعب الدرس-٣

ويعـود   "هعن أهمية اللعب الحركي قول" ين  إحياء علوم الد   "هكما جاء في كتاب   

 طابع الكسل كما ينبغي أن يسمح لـه أن          ه ال يغلب علي   حتىالطفل المشي والحركة    

ن أمثال ابن مـسكويه وابـن سـينا وابـن           و الكثير ه وغير  )٤(  " يلعب لعبا جميال  

  .)٥(سحنون

وزاد االهتمام في العصر الحديث باللعب عند الطفل كمنهجية مـستحدثة فـي             

 التربية وقد نادي كثير من مفكري الغرب بالنظريات التي فسرت لعب الطفل أمثال

 كاترين تايلور التي اعتبرت اللعب حياة الطفل وليس طريقة لتمضية الوقـت            

وكـذلك   القيمة عن لعب الطفـل ،     وتعريفاته   ، وضع بياجيه نظرياته    كما  )١(فحسب  

 يماريا مانستوري التي بنت منهجا خاصا للتعامل مع طفل ما قبل المدرسة قائما عل             

ن اللعب يكون   إقال  يلير صاحب نظرية الطاقة الزائدة      النشاط واللعب ،وفريدريك ش   
                                                                                                                                               

 ).٥٢(  ، ص )٢٦٦١( 
 )٢٠( ، المكتبة العصرية ، بيروت ، دت ، ص ١ ، طعبقرية عمر:  العقاد ،عباس محمود  )٢(
 ٣ج  هـ ، ١٤٠٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، إحياء علوم الدين: الغزالي ، محمد بن حامد  )٣(

   )٦٢(، ص 
، التنميـة   مجلة الطفولـة و   ،  طفولة بال لعب هل هذا ممكن ؟        : حسن ،عالء الدين معصوم      )٤(

 ).٦٥( م ، ص ٢٠٠٤،  ١٥العدد
 م  ١٩٨٢، د ط ، دار الفرقان ، عمان ،             سيكولوجية اللعب : بلقيس، احمد ، توفيق مرعي       )٥(

 ) .١٣(، ص
 ).٩٠ (ص: المرجع السابق  )١(



)  ١٧(  

ممن وضعوا النظريـات     غيرهم الكثير جاء  و ، عند الطفل    طاقة زائدة نتيجة وجود   

   )٢( .لفلسفية حول لعب الطفلوالرؤى ا

يهـدف  الغرض من اللعب ليس التسلية فقط وال تمضية الوقت وبعثرته وإنما     و

 في خدمة المثل    هفا تربوية نبيلة مفيدة تجعل     إضافة إلى الترويح والتسلية أهدا     اللعب  

والقيم والفضائل الخلقية ، فيقوم المربي الفاضل بتوجيه لعب الطفل الوجهـة التـي              

 .ا يريده

سنوات يكون فـي أوج اسـتعداده       ) ٥-٣(والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة      

لكي ينهل من معارف ومعلومات المحيط الذي يعيش فيه فالنمو اللغـوي والعقلـي              

الطفل والجسمي واالنفعالي واالجتماعي يكون سريعاَ ومتقداَ في هذه المرحلة ويشبع           

للعب فهو األسلوب الذي يساعد علي      شغفة بالبحث واالكتشاف لما حوله عن طريق ا       

   .في كل الجوانبالنمو 

 األدوار االجتماعية المختلفة وضـبط االنفعـاالت        يجرب الطفل وأثناء اللعب   

األقران والتنفيس عن كثير من مخاوفه وقلقه سواء تم ذلك اللعب بشكل مفرد أو مع               

عارف واآلداب  لطفل عن طريق اللعب الكثير من المعلومات والم       ايمكن إكساب   و ،

 .والسلوكيات واألنماط االجتماعية

وتغرس فـي نفوسـهم     طفال اآلداب اإلسالمية     ففي اللعب التمثيلي يتعلم األ     

آداب الحديث والزيارة واالستئذان وتناول الطعام والـشراب فـي إطـار            الصغيرة  

 . إسالمي تربوي وبطريقة محببة وعفوية

مة والمحافظـة   محتاج وطرق الـسال   وفي لعبة الطبيب يتعلم الطفل مساعدة ال      

 . اآلخرينكما يتعلم فن الحوار وإقامة العالقات مععلي الصحة البدنية 

 األدوار االجتماعية المختلفة وضـبط االنفعـاالت        يجرب الطفل وأثناء اللعب   

األقران والتنفيس عن كثير من مخاوفه وقلقه سواء تم ذلك اللعب بشكل مفرد أو مع               

 الصبر واحترام رغبات الغيـر ،       األطفالوانتظار الدور يتعلم    في اللعب الجماعي    ف

                                                 
 ، د ط ،  سيكولوجية اللعب والترويح للعاديين وذوي الحاجات الخاصـة       : يونس ، نعيمة بدر    )٢(

 ).٥ (  ص م ،١٩٩٩دن ، 



)  ١٨(  

 محـصول  يـزداد كما  .  األنانيةوالبعد عن العزلة والحرية المنضبطة ، والبعد عن         

 .جديد   يتفتح ذهنه في كل لحظة علىإذالطفل اللغوي ونموه العقلي 

ا ي الممارسة انعكس ذلك على سـلوكه سـلب   ،وإذا فقد الطفل ذلك النشاط وتلك      

غير عادي، فالطفل الذي اليمارس اللعب طفل مـريض     ه طفل   وكان مؤشرا على أن   

  )١( نفسيا أو جسميا كما أثبتت كثير من الدراسات

 للطفل لـه    بالنسبة اللعب   أن كثير من البحوث والدراسات النفسية       أشارتوقد  

ه العديـد    فيتعلم الطفل من خالل    وأخالقية واجتماعية   وإبداعيةقيمة عالجية وتربوية    

ـ من المهارات ويزيد من دافعيته للتعلم ويساعد على فهم نفسه والعالم المحيط                . هب

ولعل من أهم تلك الدراسات ما قام به الدكتور خالد عبد الرزاق في استخدام أنـواع       

 و أيضا ما قدمـه      )٢(من اللعب في تعديل  اضطرابات السلوك لدي طفل الروضة           

ليفة في بحثه عن تنشئة األطفال و رعايتهم في اإلسالم           اللطيف محمد خ   دالدكتور عب 

 .)٣(حيث تحدث عن أهمية اللعب كأسلوب تربوي يستخدم مع الطفل 

 التربوية التي تنادي بها المؤسـسات التربويـة         األساليبوالتربية باللعب من    

 عن طفل ما قبل المدرسة فالمنهاج فـي ريـاض           وؤلةالمسالحديثة وخصوصا تلك    

ن تتكامـل مـع     أسرة يجـب    ، واأل  التعلم الذاتي من خالل اللعب     يئم عل  قا األطفال

 تربية صحيحة فالروضة اقـرب      إليجاد في استخدام هذه المنهجية      رياض األطفال   

 . بديلة للطفل أم األطفال معلمة رياض أن حياة المنزل وهي امتداد له كما إلي

 يستقي الطفل   التي ىاألول ينطلقان من كونهما البيئة      األطفالسرة ورياض   واأل

نشطة تربويـة بـدالَ مـن       ألعاب و أمنها معارفه وخبراته التي تقدم له في صورة         

ال امتداد لخبرات   إ يه  ما رياض األطفال    ، فالبرامج التعليمية في      الصارمةالمناهج  

 .ها ب فتتكامل معها وترتقي سرةباألصل  عامة تتةحياتي

                                                 
 ،وزارة المعارف ، المملكة المعرفة  ،التربية لمرحلة ما قبل المدرسة: حمدان ، عائشة )١(

 )٥٦(هـ ، ص ١٤٢٠ ، ٤٦العربية السعودية ، العدد 
 فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل اضطرابات :السيد ، خالد عبد الرزاق  )٢(

، المجلس العربي للطفولة والتنمية ،القاهرة فولة والتنمية مجلة الط،السلوك لدى طفل الروضة 
 .)٧٥(م، ص٢٠٠١ ،٣العدد،
،  ةمجلة الطفولة والتنمي،  تنشئة األطفال ورعايتهم في اإلسالم: خليفة ، عبد اللطيف محمد  )٣(

  .)٢٥(م ، ص ٢٠٠٤، ١٤المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة،العدد 



)  ١٩(  

إمكانية استخدام اللعـب     مدى   ضاحإيمن هنا جاء االهتمام في هذا البحث عن         

لطفل في مرحلة   ا  يساعد علي تنمية جميع جوانب شخصية      كأسلوب تربوي إسالمي  

 أن يعبر عن ذاته من خالل اللعب وأن يطـور      الي   الطفل بحاجة ف. الطفولة المبكرة 

  .مهاراته ويكتشف الجديد من حوله بهذه الوسيلة

 : موضوع الدراسة: ثانيا

سالمي رغبت الباحثـة    إسلوب تربوي   أوب التربية باللعب ك   سلأهمية   نظرا أل 

 والتعرف على كيفية    اإلسالمية التربية باللعب في ضوء التربية       ين تلقي الضوء عل   أ

وذلـك   األطفـال سرة ورياض    في مرحلة الطفولة المبكرة في األ      تطبيقها مع الطفل  

الغرب فأحبت الباحثة نظراً الن معظم ما كتب في التربية باللعب كان منسوبا لعلماء           

أن تساهم في إيجاد بحث تأصيلي للتربية باللعب في ضوء التربية اإلسـالمية وقـد             

لة لعب الطفـل    ألن مسأ اختارت موضوع التربية باللعب ليكون أساس بحثها وذلك         

عند بعض أفراد مجتمعنا محاطة بمغالطات ومفاهيم قاصرة فقد ال يعطـي للعـب              

دم كوسيلة للتخلص من إزعاج الطفل ونشاطه الزائـد         الطفل أهمية بل يهمش ويستخ    

نه مـضيعة لوقتـه وجهـده فيمنـع         لكبار أو قد ينظر إلي لعب الطفل أ       بعيدا عن ا  

 التربية  أشكال معظم   ألنرحلة الطفولة المبكرة    ويحاسب عليه وقد اختارت الباحثة م     

  .والتعليم يقدم  فيها عن طريق اللعب 

ـ        مع يتناسب   األسلوبن هذا   إولذا ف   هـذا   د مرحلة الطفولة المبكـرة بـل ويع

 إلـي سلوب شيق ومحبب    أساليب الناجحة والفعالة في تقديم التربية ب      سلوب من األ  ألا

 .تلك النفوس الصغيرة التي تعد حياتها وعملها وشغلها الشاغل المرح واللعب 

كحدود للبحث   " األطفال ورياض   األسرة" اختيار المؤسستين التربويتين     أنكما  

ول الذي يحتضنه   يتهما للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة فهما المهد األ        مهأء من   جا

مـل  أوت..ساس في تكوين شخصيته     ويستقي منهما الخبرات والمعارف التي تعد األ      

طفال فـي كيفيـة اسـتخدام       سرة ورياض األ  ن يفيد البحث المربيين في األ     أالباحثة  

 . التربية باللعب مع الطفل 



)  ٢٠(  

عداد معلمـات    التكامل مع المناهج المقدمة إل     فيد هذا البحث في   ن ي أمل  أكما ت 

 استغالل لعـب الطفـل      يطفال القادرة عل  د معلمة رياض األ   يجاطفال إل رياض األ 

 .  وتوجيهه وجهة تربوية

 : الدراسة أسئلة: ثالثاً 

 : السؤال الرئيسي

األطفال ورياض  سرة  مالمح تربية الطفل باللعب وتطبيقاتها التربوية في األ        ما

 سالمية ؟   في ضوء التربية اإل

  :سئلة الفرعيةاأل

 ؟.الطفولة المبكرة سالمية للطفل في مرحلةالتربية اإلما  -١

 ؟.سالمية بية باللعب في ضوء التربية اإلرسلوب التأ ما -٢

سرة فـي   سلوب التربية باللعب مع الطفل في األ      التطبيقات التربوية أل   ما -٣

  ؟.يةسالمضوء التربية اإل

سلوب التربية باللعب مع الطفـل فـي ريـاض          التطبيقات التربوية أل   ما -٤

 ؟. اإلسالمية التربية  ضوءطفال فياأل

  :الدراسة أهداف: رابعاً

طفل فـي مرحلـة     الفي تربية   سالمية   منهج التربية اإل   يالتعرف عل  -١

 .الطفولة المبكرة 

 .مية سال التربية باللعب في ضوء التربية اإليالتعرف عل -٢

 .سرة سلوب التربية باللعب في األالكشف عن التطبيقات التربوية أل -٣

سلوب التربيـة باللعـب فـي ريـاض         الكشف عن التطبيقات التربوية أل     -٤

 .طفالاأل

 

 

 

  



)  ٢١(  

  :الدراسةهمية أ: خامساً 

 الطفل فـي    يهمية البحث في التربية باللعب وتطبيقاتها التربوية عل       أتكمن     

 :التالي كسالمية  في ضوء التربية اإلألطفالاسرة ورياض األ

يوجد علي حد علم الباحثة دراسة تناولـت تربيـة الطفـل باللعـب و              ال -١

  .اإلسالمية ة ي في ضوء الترباألطفال و رياض األسرةتطبيقاتها التربوية في 

 المستحدثة والتـي يقـوم عليهـا        األساليب التربية باللعب من     أسلوب إن -٢

وجاءت هذه الدراسة للكشف عـن التطبيقـات         األطفالطور في رياض    نهاج الم الم 

 فـي   األطفـال  التي تتشارك مع رياض      األسرة التربية باللعب في     ألسلوبالتربوية  

 تشكيل شخصية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 

 على العمليـة التربويـة فـي        قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة القائمون         -٣

سلوب التربية  أهم التطبيقات التربوية لتفعيل     أ يعلطفال بالتعرف   ورياض األ سرة  األ

  .باللعب في تربية الطفل 

لتأهيل معلمة ريـاض    تفيد هذه الدراسة في التكامل مع المناهج المقدمة           -٤

األطفال و ذلك بالتعرف علي التطبيقات التربوية لتفعيل أسلوب التربية باللعب فـي             

 . لة المبكرة تربية الطفل بمرحلة الطفو

 باللعب كأسلوب تربوي إسالمي امتـازت بـه         صيل التربية أسهام في ت  اإل -٥

  . التربية اإلسالمية و سبقت بذلك  العلماء في العصر الحديث

 التي تناولت  التطبيقـات التربويـة        القليلة هذه الدراسة من البحوث      تعد  -٦

 .سالمية ألسلوب التربية باللعب في األسرة في ضوء التربية اإل

 :منهج الدراسة : سادساً

كـل  "نـه   أف ب  عرّ والذي الدراسة المنهج الوصفي     ه الباحثة في هذ   تستخدما

و ال يقتصر هذا المـنهج       )١("منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها      

واسـتخراج الـدالالت واالسـتنتاجات      علي جمع البيانات وإنما تبويبها وتفسيرها       

                                                 
 ، مكتبـة العبيكـان      ١ ، ط  المدخل الى البحث في العلوم الـسلوكية      : صالح حمد   ، العساف )١(

 .)١٨٩(هـ،ص ١٤١٦،المملكة العربية السعودية، الرياض،



)  ٢٢(  

 ويمكن استخدام المـنهج الوصـفي فـي دراسـة      )٢(ة في البحث    المرتبطة بالمشكل 

في وصف خصائص   استخدم   حيث   )٣(الظواهر االجتماعية كما في الدراسة الحالية       

 للتعرف  استخدم المنهج الوصفي    و احتياجات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة كما         

 الطفـل فـي      لوصف تربيـة    ، و استخدم   علي مفهوم اللعب ومفهوم التربية باللعب     

  . األطفالاألسرة و رياض 

 بعمليـة    في هذه الدراسـة فقامـت        ي المنهج االستنباط  الباحثةكما استخدمت   

ثر السلف الصالح   أحاديث شريفة و  أ و ةليه من آيات كريم   إ توصلت  االستنباط في ما    

تربية الطفل  سالمية في   والعلماء التربويين المسلمين وذلك الستنباط منهج التربية اإل       

سـلوب  أاستخدام    و استنباط منهج التربية اإلسالمية في        مرحلة الطفولة المبكرة  في  

كما اسـتخدم المـنهج      و  تربية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة        التربية باللعب في  

سـرة   فـي األ   ألسلوب التربية باللعـب   استنباط التطبيقات التربوية    االستنباطي في   

  .سالمية  في ضوء التربية اإلطفالورياض األ

 :حدود الدراسة :سابعاً 

 : يلي  تقتصر حدود الدراسة علي ما 

  .اإلسالمية التربية باللعب في ضوء التربية أسلوب -١

 .سنوات  ) ٥-٣( مرحلة الطفولة المبكرة في الفترة  -٢

طبيقات التربوية ألسلوب تربية الطفل باللعب في األسرة و ريـاض           الت -٣

 .األطفال 

  :مصطلحات الدراسة:ثامناً

 الطفل حتى يصبح متكـامال      الطرق التي تستخدم لتعليم وتدريب    : بيةرالت -١

 .)١(من جميع الجوانب 

                                                 
  .)١٩٣(المرجع السابق ،ص )٢(
دار أسـامة   د ط ،     ،أساليبه/ دواته  / مفهومه  / البحث العلمي    :عبيدات ، ذوقان وآخرون      )٣(

 ).٢٢٠(م ،ص١٩٩٧لعربية السعودية، للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة ا
 ).٦٠(، مرجع سابق ، ص "التربية لمرحلة ما قبل المدرسة : " عائشة حمدان )١(



)  ٢٣(  

،أو المولود والطفل هو الولد     يء  هو الصغير من كل ش    ":في اللغة   "الطفل   -٢

 .)٢(حتى البلوغ ، ويستوي فيه الذكر واألنثى 

 :مدلوالن ) الطفل(أما في علم النفس فلكلمة 

 على الصغار من سن الـوالدة حتـى النـضج           ويطلق: عام   �

 .الجنسي

ويطلق على الصغار من فوق سن المهد حتـى سـن           : خاص �

 .)٣(المراهقة

 :قسمين أساسيين  )زمن الطفولة (وهناك من يقسم 

 . من الوالدة إلى سن الخامسة أو السادسة: الطفولة المبكرة -١

  الثانية عشرةمن سن الخامسة أو السادسة إلى: الطفولة المتأخرة  -٢
)٤(. 

 :ومنهم من يرى أنها تقّسم ثالثة أقسام رئيسة 

 .الطفولة المبكرة من سن الثالثة إلى سن الخامسة تقريباً )١

 .من سن السادسة إلى سن الثامنة تقريباً:لطفولة المتوسطةا )٢

 .)١(لى سن الثانية عشرة تقريباًمن سن التاسعة إ:خرةالطفولة المتأ )٣

 .سنوات) ٥-٣ (ختص الدراسة بمرحلة الطفولة المبكرةتالدراسة الحالية وفي 

استغالل طاقة الجسم الحركيـة فـي       " نهأيعرفه محمد عدس علي     :  اللعب   -٣

اللعب و)٢(  "جلب المتعة للفرد وال تتم عملية اللعب إال بطاقة ذهنية أو حركة جسمية            

 .في الدراسة الحالية يتضمن  ذلك 

                                                 
 ، ١١ج، دار صادر، بيروت، ١، طلسان العرب: محمد كرم بن منظور اإلفريقي المصري، )٢(

 . )٤٠٤(ص دت، 
 ئة المـصرية العامـة للكتـاب ،       الهي د ط ،       ،معجم العلوم االجتماعية     : إبراهيم    ،    مدكور )٣(

 ).٥٦٩(،ص م ١٩٧٥  ، القاهرة
دار  ، ١٢ط،  التربيـة وطـرق التـدريس     :  عبد العزيز عبد المجيد       صالح ،  ،   عبد العزيز  )٤(

 .)١٠٢(،ص١ج،  ، م١٩٢٦القاهرة ، ، المعارف 
الفكـر   ،  دار     ٢ ،ط األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة      : السيد ،  فؤاد البهي     )١(

 .)٩٢(العربي ، القاهرة ، دت ، ص
 ، دار   ٢، ط   مدخل إلى رياض األطفـال    :  عدس ، محمد عبد الرحيم ، عدنان عارف مصلح         )٢(

  ).١٣٣( هـ ، ص١٤١٦الفكر للطباعة والنشر، عمان ، األردن ، 



)  ٢٤(  

و غير موجه يقـوم بـه       أد به نشاط موجه     اللعب هنا يقص  :التربية باللعب    -٤

سهام في تنمية سـلوكه     جل المتعة والتسلية واالكتشاف ويستغله الكبار لإل      أالطفل من   

 فالمقـصود   )٣(حي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية      اوشخصيته من جميع النو   

 .م اللعببالتربية باللعب هي تحقيق النمو المتكامل للطفل من جميع الجوانب باستخدا

المقصود بها في البحث الحـالي هـي مقترحـات          :  التطبيقات التربوية    - ٥

 .أللعاب تربوية يمكن تنفيذها مع الطفل في األسرة و رياض األطفال 

ة  نواة المجتمع والتي تنشأ برابطة زوجيهي الجماعة التي تعد:  األسرة – ٦

 .)٤( منهما األوالدبين الرجل والمرأة ويتفرع

هي المؤسسة التربوية التي يلتحق بها الطفل في مرحلة :ض األطفال ريا  -٧

 . و تسبق التحاقه بالمدرسة االبتدائية الطفولة المبكرة 

 :الدراسات السابقة :تاسعاً 

ليها ويمكن إهم البحوث والدراسات السابقة التي تم التوصل فيما يلي عرض أل

 الدراسات السابقة الباحثةعالجت  الدراسة الحالية وقد ياالستفادة من نتائجها ف

 : بتقسيمها كالتالي 

   . )الدكتوراه والماجستير (الرسائل العلمية : أوال

  .هبحاث العلمية المنشوراأل: ثانياً

  : من الدراساتان الدراسات السابقة في قسميها نوعوقد استعرضت

و في  أ رياض األطفال في  باللعب  تربية الطفل    ماستخدا ب  يختص ول النوع األ 

  .سرةاأل

في مرحلة  باللعب  تربية الطفل   بالدراسات التي تناولت     يختص   والنوع الثاني  

 .الطفولة المبكرة 

 :وفي ما يلي عرض للدراسات السابقة 

 : )الدكتوراه والماجستير (الرسائل العلمية  : أوال
                                                 

دية ، ،المملكة العربية الـسعو "  ،وزارة المعارف المعرفة  ، اللعب والتربية  : إبراهيم    ،    حجي )٣(
 )١٦( هـ ، ص ١٤١٧ ، ٨العدد

، شـروق للنـشر والتوزيـع،       ١، ط استراتيجيات في تربية األسرة المسلمة    : الواعي، توفيق  )٤(
   ).١٤(هـ، ص١٤٢٥المنصورة،



)  ٢٥(  

  :طفال الدراسات السابقة التي تناولت استخدام التربية باللعب في رياض األ

طفـال  تقويم واقع استخدام اللعب في مرحلـة ريـاض األ          ":ولىالدراسة األ 

   )١( "الحكومية بالمملكة العربية السعودية

  وقـد   األطفـال  تقويم واقع استخدام اللعب فـي ريـاض          إليتهدف الدراسة   و

طفـال بالمملكـة    المنهج المسحي والوصفي لعينة من ريـاض األ    الباحثة تاستخدم

 : مايلي  الدراسة و توصياتهم وابرز نتائجأة وكان من ة السعوديبيالعر

طفال من حيث توفر ساحات اللعـب       النظر في تصميم مباني رياض األ       -١

  .حوال الجويةالداخلية والخارجية المالئمة لأل

 لتنمية الطفل   زمةلالالعاب  دوات والوسائل التعليمية واأل   االهتمام بتوفر األ   -٢

 .غفال الصيانة الدائمة لها إواجتماعيا مع عدم عقليا وجسميا وانفعاليا 

سم لدراسـة   قيجاد  إ ب األطفالكاديمي لمعلمة رياض     األ بالتأهيل االهتمام    -٣

طفال في كليات المملكة وتوفر فرص الدراسات العليا المتخصـصة فـي            رياض األ 

 .مجال الطفولة 

ـ االرت  أهمية علي    الدراسة أكدتكما   -٤ التربويـة  اء بالكفايـة العلميـة و     ق

 الزمـة لـذلك   ل بتكثيف الـدورات ا     األطفال   رياضس العمل في    أللمعلمات علي ر  

 ههمية اللعب التربوي في هذ    أمج  د ب األطفالرياض  هيل معلمات   أتضمين برنامج ت  و

 .لعاب التعليمية لذلك رب علي استخدام الوسائل واألدالمرحلة والت

ـ لنظري والع تالحم الجانب ا  علي ضرورة   الدراسة   أكدتكما    -٥ ي فـي   مل

مية يعب والوسائل التعل  نشاء ورش عمل لتصميم اللُ    إ ب األطفالرياض  عداد معلمات   إ

 .من خامات البيئة 

 ي ف ه دور يكيد عل أهمية اللعب والت  أفراد المجتمع ب  أتوعية  ب الباحثةو نادت    -٦

 في  جراء البحوث والدراسات  مية إل لتشجيع الهيئات الع  و.النمو السليم المتكامل للطفل   

 .مجال اللعب 

                                                 
 تقويم واقع استخدام اللعب في مرحلـة ريـاض األطفـال          : صباح محمد صالح    ،  الخريجي   )١(

 .لقرى ، كلية التربية ، قسم المناهج وطرق التدريسجامعة أم اغير منشورة ، ،رسالة دكتوراه ،



)  ٢٦(  

نشطة مقترحة مقسمة حسب مراحل نمـو       تتضمن الدراسة نموذج أل    كما   -٧

نشطة أصدار دوريات تتضمن مجموعة من      إالدراسة  هذه  الطفل وتقترح الباحثة في     

 .اللعب كدليل لمعلمة الرياض 

إدارة مدارس الحضانة والروضة فـي      "دراسة ميدانية بعنوان    : الدراسة الثانية 

 )١( "ةمدينة جد

 وقد تناولت الباحثة أهمية التربية في مرحلة الطفولة المبكرة ودور التربيـة            

اإلسالمية في تربية الطفل في هذه المرحلة وطالبت األسرة أن تكون قدوة صـالحة              

ألبنائها كما أشارت إلى الدور التربوي لرياض األطفال وقد توصلت الباحثـة إلـى              

  :أهمها من ية بحثهاعدد من التوصيات والنتائج في نها

 . تربوي واإلداري في رياض األطفالرتقاء بالعمل الإعطاء مقترحات لإل -١

بمستوى تأهيل معلمة رياض األطفال للمشاركة بفاعليـة فـي          النهوض   -٢

  . في رياض األطفال علي اللعب العملية التربوية القائمة

اف عليها مـن    رياض األطفال إدارتها واإلشر   (دراسة بعنوان   : الدراسة الثالثة 

 . )١( )ربد بالمملكة األردنية الهاشمية   إخالل دراسة لواقع رياض األطفال في مدينة        

 لمحة تاريخية عن رياض األطفال وتحـدث عـن           الباحث في هذه الدراسة      أعطي

غزالي وابن سينا في تربية الطفـل وأشـار إلـى           النظرة الفالسفة المسلمين أمثال     

خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات      متطلبات الطفولة المبكرة وقد     

 :أهمها 

 .االرتقاء بمدارس رياض األطفال -١

 .األطفال  في رياض  القائم علي اللعب  وتطوير جوانب العمل التربوي -٢

 :بحاث العلمية المنشورة األ
                                                 

 ، رسالة ماجـستير     إدارة مدارس الحضانة والروضة في مدينة جدة       : رفاه محمد  ، بن الدن  )١(
عـام   ،  مكة المكرمـة     ،   قسم إدارة والتخطيط  ،   القرى ، كلية التربية      أمجامعة  غير منشورة ،    

 .  هـ ١٤٠٣ -١٤٠٢
رياض األطفال إدارتها واإلشراف عليها من خالل دراسة        :  خلفي   خالد حسن علي  ،   شراري   )١(

رسالة ماجستير غير منشورة    ،   لواقع رياض األطفال في مدينة اربد بالمملكة األردنية الهاشمية        
 -هـ  ١٣٩٧ لعام    ،    وتخطيط، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة       إدارة، كلية التربية، قسم     

  م ١٣٩٨



)  ٢٧(  

  :طفالاألسلوب تربوي تقويمي في رياض أمن الدراسات التي تناولت اللعب ك

عـب فـي تعـديل      نواع مختلفـة مـن اللُ     أستخدام  إفاعلية   ":األولىالدراسة  

  )٢( " اضطرابات السلوك لدي طفل الروضة

لعـاب مثـل    نواع مختلفة من األ   أ فاعلية   يوقد تصدت هذه الدراسة لبحث مد     

التنافسي  وغيرها في تعديل االضطرابات السلوكية عنـد         –التعاوني  –اللعب الحر   

 ٣٠لتجريبي في دراسته فاختار عينه مكونة من      المنهج ا الباحث  طفل الروضة واتبع    

ة ينابالسنة الث  من الملتحقين ) اإلناثمن  ١٣من الذكورو ١٨( الروضة   أطفالطفالً من   

وطبقـت  )  سنوات٦-٥(طفال ما بين عمار األأ ويتراوح   األطفالفي مرحلة رياض    

 حيـث قـسم العينـة        بجمهورية مصر العربية   التجربة في مدرسة الفاروق بالهرم    

اللعـب  "نواع مختلفة من اللعب وهي      أ ثالث مجموعات متساوية لثالث      يلإوائيا  عش

 الدراسة وهي   أهدافاللعب الفردي التنافسي  وذلك لتحقيق       –اللعب الجماعي   –الحر  

 األطفـال  في تعديل سلوك     األلعاب من   األنواع من مدى فاعلية استخدام هذه       حققالت

 .في مرحلة ما قبل المدرسة 

 : مايلي  النتائجبرزأوكان من 

ـ   نه توجد فـرو   أ ي والذي ينص عل   األولتحقق الفرض    -١  ةق ذات دالل

ام د بعـد اسـتخ    األطفاللبعدي لدرجات   أحصائية بين القياس القبلي والقياس      إ

 لبعدي أاللعب الحر لصالح القياس 

ـ إكما تحقق الفرض الثاني للدراسة والذي يشير         -٢  فاعليـة اللعـب     يل

 طفال الروضة أاضطرابات السلوك لدى الجماعي التعاوني في تعديل 

 فاعلية اللعب الفردي    يلإالذي يشير   ووتحقق الفرض الثالث للدراسة      -٣

 .طفال الروضةأ يالتنافسي في تعديل اضطرابات السلوك لد

علية فـي   انواع اللعب ف  أكثر  أ اللعب الحر هو     أن الدراسةوضحت  أ و -٤

 .ضة في هذه الدراسة وتعديل السلوك لدى طفل الر

 :الدراسات التي تناولت التربية باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة من 
                                                 

 فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل اضـطرابات           : عبد الرزاق    السيد ، خالد   )٢(
 ) ٧٥(،مرجع سابق  ، ص السلوك لدى طفل الروضة



)  ٢٨(  

 )١(  "طفالنا واللعب في مرحلة الطفولة المبكرةأ:" يولألالدراسة ا

لقـاء  إهمية اللعب في مرحلة الطفولة وتـضمن البحـث          أ الباحث    فيه تناول 

مبكرة كما   وفوائده للطفل في مرحلة الطفولة ال      وأهميته تعريفات اللعب    يالضوء عل 

 أنشطة مالمح   أهمجاء فيه تقسيم مراحل اللعب بحسب المرحلة العمرية للطفل وذكر           

 .اللعب في كل مرحلة 

سرة للعب عند الطفل فتناول نظرية ف الباحث في تناوله للنظريات الم  أسهبكما  

 ماسـتجم ة ،النظرية الـسلوكية ،نظريـة اال      يالتحليل النفسي ،النظرية العقلية المعرف    

نظرية الطاقة الزائدة، النظرية التلخيصية، نظرية االتصال االجتمـاعي،          ويح،والتر

نواع اللعب عند الطفل فقد قـسمت       أكما تناول البحث    .عداد للعمل والحياة    نظرية اإل 

 : لى ما يليإ

 .اللعب التدريبي  -١

 .نواعهأاللعب الفردي و -٢

  .ةاللعب الجماعي وانواع -٣

 .اللعب الحر  -٤

 . التمثيلية اباأللع -٥

 .يهامي اللعب اإل-٦

ـ     أنه يضع القاعدة    أهم نتائج البحث    أن من   إوهكذا ف   يو المدخل للتعـرف عل

 .الطفولة المبكرة بشكل نظري  اللعب عند الطفل في مرحلة

 )١( "تربية الطفل عن طريق اللعب:"الدراسة الثانية  

ربوية مـستخدمة   تناولت فيه الباحثة بصورة وصفية معالجة اللعب كطريقة ت         

 : أهمهـا  وكان مـن     متنوعةمع الطفل وناقشت الباحثة موضوع اللعب من جوانب         

مباحث التي ناقشتها الدراسة بحثها فـي مـواد         ل ا أهم ومن   وأنواعه وأهميتهتعريفة  

اللعب وكيفية اختيارها بما يناسب كل مرحلة عمرية فقـد قـسمت الباحثـة مـواد                
                                                 

مجلة الطفولة والتنمية  ، مرحلة الطفولة المبكرأطفالنا واللعب في  : محمود محمد ، العطار )١(
 .)١٨٧(،  صم  ٢٠٠٣ ، ١٢العدد ،،المجلس العربي للطفولة والتنمية، مصر

م، ١٩٧٥،  ٢، العـدد    صحيفة المكتبة ، تربية الطفل عن طريق اللعب       :سهير احمد ،  عاشور   )١(
 ).٣٩(ص



)  ٢٩(  

 التـي   المهمـة  من المباحث    وأيضاة عمرية    مع كل مرحل   بلتتناسوخامات اللعب   

تناولتها الدراسة مبحث العالج عن طريق اللعب وكيفية االستفادة من اللعب كوسيلة            

 . عالجية للطفل من قبل التربويين 

 

 

 

 

 :  الدراسات السابقةيتعليق عل  

الـذي كـان يخـتص      ول  ما سبق عرضه من دراسات سابقة بقـسميها األ        م 

 ريـاض األطفـال   فـي   و  أ سرةتربية الطفل باللعب في األ    اولت  بالدراسات التي تن  

الذي يختص بتربية الطفل باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة يتـضح           والنوع الثاني   

 : ما يلي

نها تختلف  أتلتقي الدراسة الحالية في بعض فصولها مع الدراسات السابقة كما           

ية لـم تتطـرق لهـا        وتضيف الدراسة الحالية جوانب بحث     يخرأعنها في فصول    

 موقع الدراسة الحاليـة     يالدراسات السابقة على حد علم الباحثة ويمكن التعرف عل        

 : من الدراسات المذكورة سابقا على النحو التالي 

همية اللعب التربوي في تنشئة الطفـل فـي         ألقد ناقشت كل الدراسات السابقة      

ت السابقة في مناقـشة هـذا   ه الدراسة مع الدراسا  ذمرحلة الطفولة المبكرة وتلتقي ه    

في الفصل الثالث في مناقشة     ) محمد العطار محمود   .د(المبحث فتستفيد من دراسة     

 وتضيف الرسالة الحالية في هـذا الفـصل عـن           ،وأنواعهماهية اللعب ونظرياته    

سالمية  وتـستفيد مـن      الدراسات السابقة معالجة هذا الفصل من منظور التربية اإل        

 وأهميته وفوائدهء من الفصل الثالث الذي يهتم بالتربية باللعب         دراسة العطار في جز   

في مرحلة الطفولة المبكرة كما تلتقي الدراسة الحالية مع الدراسـات الـسابقة فـي               

حيث تلتقي معها في معالجتهـا      ) ألخريجيصباح محمد   (الفصل الخامس مع دراسة     

  رياض األطفـال   ة بمنهج ة المرتبط عب التعليمي ر اللُ ي  ومعاي  األطفال رياض   ألهمية



)  ٣٠(  

 ودور معلمـة ريـاض      أنشطة و   أدواتالبيئة التربوية للعب من مباني ومعدات و        و

 في تربية الطفل باللعب ولكن تضيف الدراسة الحاليـة تطبيقـات تربويـة              األطفال

  . اإلسالمية من منظور التربية األطفالللتربية باللعب في رياض 

 لم تهتم بتناول اللعب التربـوي  بأنهاراسة  وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الد     

تربية  أسلوب في استخدام    األسرة لم تهتم بدور     أنها كما   اإلسالميةفي ضوء التربية    

 . األطفاللرياض  باللعب كمؤسسة سابقة الطفل

في الفصل  ) خالد عبد الرزاق السيد   . د(دراسة  كما تستفيد الدراسة الحالية من       

بات السلوك عند طفـل المرحلـة       اكوسيلة لتعديل اضطر  الرابع في استخدام اللعب     

 التربية باللعب للطفـل     تطبيق في   األسرةالمبكرة وثم تضمين هذا المبحث في دور        

  .في مرحلة الطفولة المبكرة

في الفصل الخامس عند مناقشة       من هذه الدراسة   أيضا  الدراسة الحالية  وتستفيد

راسة الحالية تكمل على ذلك بتـضمين        والد رياض األطفال عب المقدم في    ل ال أنواع

 . البحث تطبيقات تربوية للتربية باللعب

فـي الفـصل    ) رفاه محمـد بـن الدن       (و تستفيد الدراسة الحالية من دراسة       

الخامس في إلقاء الضوء علي أهمية رياض األطفال و الدور المهـم الـذي تلعبـه                

 هـذه الدراسـة مـع       معلمة رياض األطفال في تربية الطفل في الروضة و تختلف         

دراسة رفاه أنها لم تتطرق إلي دور األسرة في التربية و لم تفرد اللعب عند الطفل                

 .بالدراسة و التحليل كما هو في الدراسة الحالية 

خالد تيسير حـسن علـي خلفـي        ( من دراسة    الدراسة الحالية و قد استفادت    

ند فالسفة المسلمين و    الفصل الثاني عند توضيح أهمية تربية الطفل ع       في  ) شراري  

تختلف عن الدراسة الحالية في أنها حصرت اهتمامها في العمل اإلداري و التربوي             

لرياض األطفال و لم تتطرق لدور األسرة في تربية الطفل و أهمية اللعب كأسلوب              

الفـصل    في  الدراسة الحالية من الدراسة السابقة     تربوي إسالمي ، و أيضا استفادت     

  . ء لمحة تاريخية عن رياض األطفال الخامس في إعطا



)  ٣١(  

في الدراسة الحالية في معالجة الفـصل الثـاني          )ر عاشو سهير(وتفيد دراسة   

والثالث والرابع والخامس في الجوانب التي يحددها كل فصل ففي الفصل الثاني تفيد             

 التربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتفيد الفصل الثالث         أهمية ي الضوء عل  إلقاءفي  

كما أنها تفيد في الفصل الرابع والخامس        األسرة التربية باللعب في     أهميةي مناقشة   ف

 . األطفالورياض في وضع مقترحات تربوية لتطبيق التربية باللعب في األسرة 

 

 

 هتطبيقوعلى حد علم الباحثة فال توجد دراسة سابقة تناولت التربية باللعب و             

 ودور الوالدين في تنشئة الطفل وذكر اللعـب         ألهميةطفيفة   بإشارات إال  األسرة في

 وهذه الدراسة تولي تربية الطفل باللعـب فـي          ه التربية الوالدي  أساليب من   كأسلوب

 جانبا مهما وفصال متكامل يتضمن التطبيقـات التربويـة للتربيـة            األسريالنطاق  

  .األسرةباللعب في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)  ٣٢(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ A  @D           

 

 تربية طفل المرحلة المبكرة في اإلسالم 

 

 :المبحث األول     

   المبكرةخصائص و احتياجات مرحلة الطفولة   

  :  المبحث الثاني   

 في تربية الطفل التربية اإلسالمية    منهج 

 

 



)  ٣٣(  

 

 

 

 

 

 

 

 : حث األولالمب

 خصائص و احتياجات مرحلة الطفولة المبكرة 

 : مفهوم الطفولة 

 والناس والدواب هو األوالدالطفل هو الصغير من كل شي فالصغير من : لغة 

  .)١(طفل

 اإلنـسان  المرحلة المبكرة من حياة      إلى مفهوم الطفولة يشير     إن: اصطالحاو

 .)٢(ه احتياجاتم في تلبية  اعتمادا شبه تااآلخرينوالتي يعتمد فيها على 

 :  مرحلة الطفولة المبكرة أهمية

د في حياته ففيهـا يـتم        المراحل التي يمر بها الفر     أهم مرحلة الطفولة من     دتع

 الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي أي تكـوين شخـصيته بجميـع            هتكوين بناء 

 . )٣( ويحمل الفرد معه هذه الشخصية طوال فترة حياته أبعادها

 التـي تبنـي عليهـا       األسـاس  المرحلة   أنها مرحلة الطفولة في     أهميةكمن  وت

 . المراحل التالية لها 

فالطفل يولد مزودا بقدرات واستعدادات يقوم باستخدامها للتفاعل مع المحـيط           

الذي يعيش فيه وبالتالي يكتسب مهارات جديدة ويهذب اتجاهاته ومفاهيمه ويعكـس            

   .ته المستقبليةذلك في رسم صفات ومميزات شخصي
                                                 

  .)٤٠٤( ص ، مرجع سابق ، "لسان العرب " : محمد كرم بن منظور األفريقي المصري  )١(
 ، دط ،    تربية الطفل في اإلسالم النظرية والتطبيـق      :  العجمي ، محمد عبد السالم وآخرون        )٢(

 ).٩(هـ، ص١٤٢٥مكتبة الرشد ،  الرياض ، 
 ).١٧(م، ص١٩٩٧، دط، جامعة الكويت، الكويت ،  صول التربيةأ: مرسي ، محمد منير  )٣(



)  ٣٤(  

 لرقي  أساسي ومطلب   مهمةمرحلة الطفولة المبكرة ضرورة     واالهتمام بدراسة   

عداد الـسليم   إلا إعدادهمهم رجال الغد والقدرة على       اليوم   فأطفالالمجتمع وتطوره   

كفيل بتوفير المستقبل الزاهر للمجتمع الذي يعيشون فيه وبذلك كانت مرحلة الطفولة            

للعديد من الدراسات والبحوث في مجاالت متعددة وذلك بهدف         المبكرة مجاال خصبا    

  .)١(االرتقاء بالطفل وتوفير كل عوامل النمو السليم لجميع جوانب شخصيته

 كثيـرا مـن مقومـات       أن  علي دلت دراسات كثيرة في علمي النفس والتربية      

ست  ال أوشخصية الفرد المعرفية والوجدانية والسلوكية تتشكل في السنوات الخمس          

 .)٢( من عمرهاألولى

 : بالطفولة اإلسالمعناية 

 العديد من الحقوق للطفل قبل وبعد ميالده وكان سباقا في صيانة            اإلسالموضع  

 يكون وفـي ظـل      أن اهللا له    أراد وكرامته كانسان مكرم كما      شخصهالطفل وحفظ   

 يجد الغذاء والكـساء والمـشرب وان يـنعم          أن كان من حق الطفل      اإلسالممبادئ  

 : أهمها وغيرها من حقوق واألمنالصحة والتعليم ب

عن هشام ابن عروة عن ابية عن عائشة رضي         :  الصالحة   األمحسن اختيار    
 في  إالتخيروا لنطفكم ال تضعوها     «   صلي اهللا عليه وسلم      اهللا عنها قالت قال   

  .)٣(»األكفاء
ول اهللا   رس قال قال  رضي اهللا عنه     ءالدردا أبىعن  : حسن اختيار اسم للطفل      

 أبـائكم  وأسـماء  بأسمائكم القيامة تدعون يوم    أنكم« صلي اهللا عليه وسلم     
  )٤(» أسمائكم فأحسنوا

                                                 
 ،دط ،  مركز اإلسـكندرية       سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة   : معوض ، خليل ميخائيل      )١(

 ).١١٢(م، ص٢٠٠٣للكتاب، اإلسكندرية، 
مرجـع سـابق    ،  التربية وطرق التـدريس    : عبد العزيز عبد المجيد       صالح ،  ،ز عبد العزي  )٢(

 ).١٠٢(،ص
 ، دار المعرفة ،     ١ ، ط  سنن الدار قطني  : الدارقطني ، علي بن عمرو أبو الحسن الدارقطني          )٣(

السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني ،  كتاب النكاح ، باب            :  هـ ، تحقيق     ١٣٨٦بيروت ، لبنان ،     
 ).٢٩٩(، ص)١٩٨(، رقم الحديث٣، جالمهر 

، دط، ،مؤسسة قرطبـة،     مسند اإلمام أحمد بن حنبل    : ابن حنبل ،احمد ابن حنبل أبو عبد اهللا        )٤(
 ص،  )٢١٧٤٠(، رقـم الحـديث    ٥ج ، باقي حديث أبي الدرداء رضي اهللا عنـه          ، دت ،   مصر

)١٩٤.( 



)  ٣٥(  

 …ΩŸΨ√.Ω⎡<√≅…Ω⎝ Ω⇑⎯⊕Ψ∂⌠≤ΤΣÿ ΘΩ⇑Σ∑ΩŸΗΤς√⎯⎝Κς.›〈 ! ®تغذية الطفل وكسوته ونفقته قـال تعـالى          
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 ) .٢٢٠ (اآلية: سورة البقرة
قـال   رضي اهللا عنه     عن النعمان بن بشير     .اإلخوةحق المعاملة العادلة بين      

 أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة ال أرضى حتـى             تصدق عليّ 

 صلى اهللا عليه وسلم  فانطلق أبي إلى النبـي  صـلى اهللا               تشهد رسول اهللا    

عليه وسلم  ليشهده على صدقتي فقال له رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم                

أفعلت هذا بولدك كلهم قال ال قال اتقوا اهللا واعدلوا في أوالدكم فرجع أبي              «

 . )١( » فرد تلك الصدقة

                                                 
 ، مرجع سابق ، كتاب مصحيح مسل: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  )١(

 ).١٢٤٢ (، ص ) ١٦٢٣(، رقم الحديث ٣ ج،باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبات ، 
 



)  ٣٦(  
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 ).١١ (اآلية:سورة النساء 〉 ∪⊆⊆∩

ون منهاجاً لحياته الدنيوية    ل تربية تك   في ظ  أتربية الطفل تربية إسالمية فينش     

  .)١(خرويه آلو ا

 .مراعاة  طبيعته وخصائصه  

 وهي عبادة اهللا عز وجل      أالجلها  أ للغاية التي خلق من      هوإعدادتربية الطفل    

ـ   وتعريفه بمختلف جوانب العبادة من عقيدة وشريعة و        مالت اعبـادات ومع

  .وأخالق

 مرحلة الطفولة المبكرة احتياجات الطفل في وخصائص     

 وال شـك    ا يساعدهم  هذه المرحلة     واحتياجات خصائص معرفة الوالدين ب   إن  

 سـير العمليـة   العمل علـي     طفلهما وبالتالي     كيفية التعامل مع   على فهم واستيعاب  

 .الخاطئة من الوالدين ل للتنشئةيتعرض الطففال التربوية في مسارها الصحيح ،
                                                 

 ،  مجلة  العلوم  التربويـة       ،  أهم الحقوق التربية للطفل في اإلسالم     :  شوق ، محمود احمد      )١(
 .) ٣٥ -٣(م، ص ٢٠٠١العدد األول ،جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية ،



)  ٣٧(  

 "هـي    الطفل في مرحلة الطفولة المبكـرة        احتياجات  خصائص و   أهم ومن 

ـ    احتياجـات  خصائص و  و النمو الجسمي    احتياجات خصائص و   و يالنمـو العقل

ــسياحتياجــات خــصائص و ــو النف ــو  احتياجــات خــصائص و و  النم النم

ند الطفل كفيل بتحقيق النمـو      عومراعاة هذه الخصائص و االحتياجات      "االجتماعي

 .السليم المتزن للطفل في كافة جوانب شخصيته

هـذه المرحلـة      الطفل في   واحتياجات برز خصائص أ و و في ما يلي عرض ألهم       

  : كالتالي هيه و في عمرالمهمة

  :خصائص و احتياجات النمو الجسمي: أوال 

 : ايلي  خصائص الطفل الجسمية في مرحلة الطفولة المبكرة مأهممن 

 :رار قكثرة الحركة وعدم االست -١

 ويـصعد   ، كثيراً وال يجلس في مكان واحد لفترة طويلـة         يتحرك أنهطبيعة الطفل   

يد من ذكاء الطفل وخبرته بعـد أن        ز،وهذه الخاصية ت  حال  ويهبط وال يستقر على     

  فهو غير سوي   األركانيكبر أما اآلخر الذي ال يتحرك ويجلس دائماً وحيداً في احد            

 وأالخوف   وأالكبت   وأ بعد ذلك باالنطواء     بما سيصا  وغالباً   –أي غير طبيعي     –

 .)١( الخجل

 :اللعب والمرح   -٢

يختلف اللعب عند الكبير عنه عند الـصغير ،فاللعـب عنـد الطفـل هـو حياتـه                  

ـ        الكتساب،وهو خير وسيلة    )١(وعمله  ذكاء المهارات وتجميع الخبـرات وتنميـة ال

 .تعلموال

 وإرشـاده صية من خصائص سن الطفولة ،وما علينا إال توجيهـه           واللعب خا 

  .للعب الذي ينمي شخصيته من جميع الجوانب

أهم حاجات النمو الجسمي لطفل المرحلة المبكرة        يجب التعرف علي     و بالتالي 

 : يلي و العمل علي إشباع هذه الحاجات و هي كما 
                                                 

مجلـة الـوعي     ، النشاط الزائد للطفل ومؤشـرات العـالج      : بن حسن ،  عبد المجيد غزي         )١(
 )٢٦(هـ ، ص ١٤٢٠ ،٤١١،العدد اإلسالمي

مجلـة   النوم واللعب من الدعائم األساسية للطفولة السعيدة ،       :  آمال عبد الرحمن    محمد ،    )١(
 ).٣٠٧ -٣٠٢(م،ص٢٠٠٠، قطر،التربية 



)  ٣٨(  

 : الغذاء الصحيإلىالحاجة  -أ

متكامل العناصر الصالح للطفل كما وكيفا فالطفل بحاجـة         أي الغذاء النظيف ال   

 بشكل سـليم     بالطاقة الالزمة لتفاعله   ه  ء يستفيد منه جسمه ويساعد على مد       غذا إلى

تزيـد   فهو في مرحلة الطفولة المبكرة كثير الحركة واللعب ولذلك           اجتماعياذهنياً و   

ناصـر  عالطفل علـى ال   غذاء يمده بالطاقة والحيوية فيجب أن تحتوي وجبة         لحاجته  

وبالتالي " ،الفيتامينات،الماء  األمالحالبروتين،النشويات،السكريات،   "األساسيةالغذائية  

من أمـراض سـوء      -بإذن اهللا    -توفر هذه العناصر باعتدال في غذاء الطفل يقيه         

 .التغذية التي تنتشر في هذا السن نتيجة العادات الغذائية السيئة 

يـؤثر علـى    عام للطفل في جو هادئ وبشكل سار        م الط  تقدي ةكما أن طريق     

 أن وقد تبين في العديد مـن البحـوث          )٢(انتظام عملية الهضم واالمتصاص للطعام      

 .)٣( الطفل من الطعاماستفادة االنفعالية تعرقل ضطراباتاال

د فيها الطفل علي اآلداب السلوكية       المراحل التي يعوّ   أفضلوهذه المرحلة من    

 المآكل والمشرب مثل األكل باليمين واألكل مما يليه ومضغ الطعـام            اإلسالمية في 

  .جيدا وعدم التنفس في الشراب وغيرها الكثير من اآلداب اإلسالمية

 : اإلخراجإليالحاجة  -ب

مية في هذه المرحلة كما أنها تـرتبط بنـواحي         س االحتياجات الج  أهموهي من   

لية اإلخراج تخضع إلي عوامل عديدة      نفسية وعقلية فقدرة الطفل علي التحكم في عم       

يجب علي األم أن تراعيها فالوقت والكيف الذي تضبط به هذه العملية يختلف مـن               

 .)١(طفل إلي آخر 

 : الحاجة إلي النوم-ج

                                                 
، د  تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق     : د شحاتة سليمان محمد   كامل ، سهير ، احم     )٢(

 ).١٤٠(م،ص٢٠٠٢ط ، مركز اإلسكندرية للكتاب ،  اإلسكندرية ، مصر  ،
 ،د ط ،مكتبة النهضة المصرية،        نمو الطفل وتنشئته بين األسرة والحضانة      :دياب ، فوزية     )٣(

  ) .٣٠( م ،  ص ١٩٨١القاهرة ،
دار د ط ،  ، فلسفة اإلسالم في تربيه الطفل وعـالج مـشكالته        :  عبد الفتاح محمد    العيسوي،   )١(

 ).٢٢٥(م ،ص٢٠٠٣اإلسكندرية ،   الطباعة،االوفاء لدين



)  ٣٩(  

 النوم الحاجة الضرورية للطفل خاصة بعد يوم حافـل باللعـب والنـشاط              ديع

 أنعادة نشاطه وحيويتـه كمـا       فعملية النوم تعطي الطفل القدرة التي يحتاجها الست       

الدراسات تشير أن فترة نوم الطفل مهمة وضرورية للنمو السليم وتعويض مـاتلف             

 كما أن النوم مبكرا من      )٢(جي للجسم   ولتوازن الكميائي و الفسيول   امن أنسجة وإيجاد    

 مـن قلـب      فهـو     التي فطر اهللا عليها عباده وما يحصل في وقت الحاضر          األمور

 فيه  ا لم ي النوم نهارا واالستيقاظ ليالً     فيجب أن ال يعود الطفل عل       ، انيةاإلنسللطبيعة  

  .من أضرار صحية ونفسية

 : الحاجة إلي الملبس -د

ه فاختيار الملبس المناسب لطبيعة المنـاخ       ليجب أن يكون ملبس الطفل مناسبا       

 لمهمةالذي يعيش فيه الطفل واختيار المقاس المناسب لحجم الطفل كلها من األمور ا            

تعويد الطفل علـي االلتـزام      ب  الة الطفل الصحية والنفسية ويج    عكس علي ح  نالتي ت 

 علـي    الطفل  ال يعود  حتى الحنيف   اإلسالميالدين   بالملبس المحتشم الساتر كما أمر    

 . منذ صغره ما هو غير الئق أخالقياً

 : المسكنإليالحاجة  -هـ

 سليمة تـساعده علـي       مواصفات صحية  ا و ذ  االبد أن يكون سكن الطفل جيد     

النمو السليم والبد أن يوفر في سكن الطفل المساحة المناسبة للعب والحركة وبالتالي             

 .ليتمكن الطفل من النمو المتكامل 

 : العقليالنموحاجات خصائص و: ثانيا

 :  في مرحلة الطفولة المبكرة مايلي  خصائص الطفل العقليةمن أهم

 :أيز بين الصواب والخطيعدم التم -١

انة إذا أمسك ببراد الشاي     هال يجب أن يحاسب الطفل كالكبير بالضرب أو اإل        

 الصغير لـم ينـضج بعـد وإذا ميـز شـيئاً قـد ال يميـز                  هوهو ساخن ،فإن عقل   

                                                 
م ،  ١٩٨٨القـاهرة ،  ،د ط ، االنجلو المصرية ،      الطفل تنشئة وحاجاته  : قناوي ، هدي محمد    )٢(

 ).٢٣(ص



)  ٤٠(  

فالطفل في هذه المرحلة ال يميز      . عن ما يضره     ه،فالواجب علينا فقط أن نبعد    اآلخر

 .)١( المفاهيم ةبين الصواب والخطأ وتختلط لدي

  : األسئلةكثرة  -٢

  و بـأي     وفي أي وقت   يءية يسأل عن أي ش    ر المرحلة العم   هذه إن الطفل في  

  بها  فمنها األسئلة التي يريد   . الطفل في هذه المرحلة العمرية       أسئلة و تتنوع    )٢(كيفية

  الكبير ومنها ما يريد التعبير     إحراجومنها ما يريد منها      أين اهللا؟ :فعالً المعرفة مثل    

 من الكذب على الطفل، أو اإلجابة بمـا ال          يجب الحذر خوف والقلق وهنا    عن ال به  

و يجب أن يضبط     إهمال سؤاله ،   أو صد الطفل ومنعه من السؤال ،        أو،هيحتمله عقل 

 . المربي ردة فعله عندما يفاجأ بسؤال غير متوقع من قبل الطفل 

 المبكرة و    لطفل المرحلة  مو العقلي و بالتالي يجب التعرف علي أهم حاجات الن       

 : العمل علي إشباع هذه الحاجات و هي كما يلي 

 الحاجة إلي البحث واالستطالع  -أ 

 الحاجة إلي تنمية المهارات لعقلية  -ب 

 )١(الحاجة إلي اكتساب المهارة اللغوية -ج 

وهذه االحتياجات جميعها يشبعها الطفل من خالل األنشطة و األلعـاب التـي             

سـتطالع واالكتـشاف يـرتبط      لعب وحب اال  يشارك فيا ويتفاعل معها فالحركة وال     

 .)٢(وثيقا بنمو معارفه ومعلوماته وكما يقال الحواس أبواب المعرفةارتباطا 

 : جتماعي  االالنموحاجات خصائص و: لثاً ثا

 :  في مرحلة الطفولة المبكرة مايلي  ة خصائص الطفل االجتماعيمن أهم

 :حب التشجيع  -١

                                                 
:  ترجمـة  د ط ، ،سنوات الخمس األولـى  الحضانة نفسية الطفل في ال :نايزكس ،  سوزا    )١(

 ).١٥٢(هـ،ص١٣٦٥سمير الحمد فهمي، لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة  ،
 ،د ط ، دن ،       أطوار نمـو الطفـل وتربيتـه فـي اإلسـالم          : محمد ،  محمود الحاج قاسم        )٢(

 ).٥٦-٥٠(هـ،ص١٤٢٢
" ته بين النظريـة والتطبيـق     تنشئة الطفل وحاجا  "  شحاتة سليمان محمد ،    –سهير كامل احمد     )١(

 .)١٤٦(،مرجع سابق ، ص
مكتبة الطالب الجامعي ،مكة      د ط ،   ، طفل ما قبل المدرسة االبتدائية     :حسان ،  حسن محمد     )٢(

 ).٢٧(هـ،ص١٤٠٦المكرمة ،



)  ٤١(  

  :وعلي المربييحتاج إليه الطفل ،وهو عامل مشترك في كل الخصائص 

 .تنويع التشجيع بين مادي ومعنوي  

  مثل قراءة حرف من القرآن بعشر حسنات األخرويربط التشجيع بالثواب  

من يلعب الرياضة يـصبح     : " تشجيعه مثل    أثناءربط الطفل بأفعال الصحابة      

 ".قويا مثل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

 :التقليد  -٢ 

في الحسن والقبـيح    " خاصة الوالدين والمدرسين    "ئياً  قلد الكبير تلقا  لطفل ي  ا إن

 :التالي كسيطرة على هذه الخاصية وتوظيفها ويمكن ال

 ألنهالحكايات  وخالل القصص     الحسنة من   القدوة وحة  التعظيم النماذج الص   -أ

 . البْد سيقلدهم

يـارات  ابيـاً كالمـسجد ،وز     التي تؤثر فيـه إيج     األماكن إلى  اصطحابه -ب

  .ن الصالحي

 عظماء  تحدث عن بطوالت  تلمرئية والمسموعة النافعة والتي     توفر المواد ا   -ج

 .اإلسالم و علماء

 لطفـل المرحلـة     مو االجتمـاعي  و بالتالي يجب التعرف علي أهم حاجات الن       

 : المبكرة و العمل علي إشباع هذه الحاجات و هي كما يلي 

 :لوالديهاالحاجة إلي الرعاية  -أ 

م االحتياجات التي يجب أن تشبع لدي الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة            من أه 

 هلوالديا يتمكن الطفل من النمو يشكل سليم وتكامل من جميع الجوانب والرعاية             حتى

تقع علي األم واألب فالطفل بحاجة إلي توجيهات من كالهمـا ليـشعر بالرعايـة               

 )١(.والعناية المحيطة به 

 :رالحاجة للنجاح والتقدي -ب 

                                                 
االتجاهات الوالديه في التنشئة االجتماعية وعالقتهـا بمخـاوف          :الكتاني ، فاطمة المنتصر    )١(

 .)٣(م،ص٢٠٠٠،د ط ، دار الشروق للنشر،عمان ،األردن  ، الالذات لدى األطف



)  ٤٢(  

 الطفل للشعور بالنجاح    بعمل جيد وصالح فحاجة   بالثناء علية وتشجيعه إذا قام      

والتقدير من اآلخرين وخصوصا الوالدين يحفزه للمثابرة والطموح إلي تحقيق ما هو            

 .)٢( قوي الشخصية يزيد ثقته في نفسه فينشأ كماأفضل 

 : االنفعالي   النموحاجات خصائص و: رابعاً 

 : في مرحلة الطفولة المبكرة مايلي  ةطفل االنفعالي خصائص المن أهم

 :العناد -١ 

 إثبـات مد عناد أبويه ولكنها خاصية من خصائصه يحاول بها          تع الطفل ال ي   إن

  ومـن  زه على فعل النقـيض    يلدان بتشجيع الطفل وتحف   اذاته ،ولعالج العناد يقوم الو    

نها خصائص سنه التي    ه، ولك ي الطفل العنيد غير مريض وغير عاق لوالد       نأالمؤكد  

  .)١( حسن التعامل معها وتذليلها إليتحتاج فقط 

 : التباين في االنفعاالت -٢

إن الطفل في هذه المرحلة العمرية يتميز بتباين شديد في التعبير عن مشاعره             

نفعاالته فقد نالحظه يبكي ثم يضحك بصورة مفاجئة و قد يكون في قمة ثورته و               إو  

 في قمة السكون و الهدوء و هذا كله من خـصائص هـذه              غضبة ثم يهدأ و يصبح    

 فيها االنفعاالت و تبدأ في النمو ولذلك تحتاج انفعاالت    و تتباين    المرحلة التي تتمايز  

الطفل إلي كثير من التهذيب كي يستطيع أن يسيطر عليها في المراحل المقبلة مـن               

  .)٢(حياته 

 لطفل المرحلة المبكرة و     العقليمو  و بالتالي يجب التعرف علي أهم حاجات الن       

 : العمل علي إشباع هذه الحاجات و هي كما يلي 

 :الحاجة إلي المحبة  -أ 

                                                 
 ٩٥، قطر ، العـدد    مجلة التربية  ، سيكولوجيه الطفل و تربيه المراهقة    : جادو  ، عبد العزيز     )٢(

 ).٢١٣-٢٠٨(م،ص١٩٩٠
مجلـة   ، كيف تكون الشدة ومتى يكون اللين في تربية األطفال        : فرغلي،  عالء الدين بدوي       )١(

 ).٧٢-٧٠(هـ، ص ١٤٢٠ ذو القعدة ،٤١١،العدد  النفس المطمئنة
 ،د ط ،  مكتبة االنجلو المصرية ، مصر ، علم نفس النمو: حنا ، عزيز ، حسن حافظ  )٢(

  )١١٩-١١٦(  م  ، ص ١٩٥٩



)  ٤٣(  

 والمقربين وتبادل المحبة بـين الطفـل ومـن          األخوةوخاصة من الوالدين و     

ـ يحيطون به دليل علي الصحة النفسية ففي هذه المرحلة يحب الطفل أن يشعر               ه بأن

 بالسوء وعدم قدرته علي طفل لهذا الشعور قد يعود عليهد ال فيه لذلك فان فق  مرغوب

 .)٣(التكيف مع اآلخرين 

 :الحاجة إلي األمن والطمأنينة -ب 

 علي الطفل فالعالقة األسرية المضطربة      انالوالدين وأسلوب حياتهم يؤثر   إن  

تشعر الطفل بعدم االستقرار وبالتالي قد يعاني من بعض المشاكل النفـسية            

 .)١( والسلوكية

 :هداف التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة األ

إن األهداف التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة مهمة للغاية ألنها ترتكز علـي            

أسس وقواعد تشكل حياة الفرد المستقبلية فمتى ما تم تحقيق أهداف هـذه المرحلـة               

بكـل  أمكن الحكم علي سالمة النمو وعلي تأهيل الطفل لالنتقال للمرحلة التالية لـه              

 :أمان وطمأنينة ومن أهم األهداف ما يلي

  تكوين اتجاهات جيدة حول الذات-١

  تكوين عالقات اجتماعية سليمة مع المحيطين به -٢

  تعلم الطفل بدايات القراءة والكتابة والحساب -٣

  اكتساب مهارات حركية سليمة -٤

  تكوين مفاهيم ومدركات من خالل تفاعله في حياته اليومية-٥

 )٢(الخير والشر والصواب والخطاءعلى  تكوين الوازع الداخلي الذي يدله -٦

 

 

 

                                                 
 ٣١٥،العـدد  المجلة العربية، نماذج طفوليه وأساليب تربويه: جيدوري  ، صابر بن عوض   )٣(

 .)٨٩-٨٨(هـ،ص١٤٢٤،  
المجلـة    ،   رحيمـا  االسبل التربوية لجعل الطفل في الغـد ودود       :  ،  أمال عبد الرحيم     محمد )١(

 .)٤٣-٤٢( هـ ،ص١٤٢١،  ٢٨٤، العددالعربية
 ).١٣١(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة":خليل ميخائيل معوض )٢(



)  ٤٤(  

 : المبحث الثاني

 منهج التربية اإلسالمية في تربية الطفل  

 :مفهوم التربية اإلسالمية

 :التربية لغة

 وترعـرع   الزيادة والنماء وتأتي بمعني نـشأ      أي بمعنى    ومأخوذة من ربا يرب   

 .عين وساسة ورعاه قام علي أمر موالرب هو من

 :التربية اصطالحا

هي تنمية جوانب شخصية اإلنسان علي أن تتمثل كل          ":بقوله  النحالوي عرفها

هذه الجوانب في انسجام وتكامل وتتوحد معه طاقات اإلنـسان وتتـضافر جهـوده              

وبالتالي فان التربية تعني االهتمام برعاية الفرد واألخذ بـه          )١( " لتحقيق هدف واحد  

  .لنضج والتكامل في جميع جوانبهلبلوغ ا

جسميا وفكريا  ة جميع جوانب الشخصية اإلسالمية      تنميهي  :اإلسالميةالتربية  

وعاطفيا واجتماعيا وتنظيم سلوكها لتتوافق مع تعاليم الدين اإلسالمي وذلك لتحقيـق            

  .)٢(أهداف اإلسالم في شتي مجاالت الحياة

ع جوانبهم الشخصية وفـق المـنهج       تنشئتهم وإعدادهم في جمي   :وتربية األبناء   

 .)٣(اإلسالمي لتحقيق العبودية هللا عز وجل

لمتكاملـة  اوبالتالي نالحظ أن التربية اإلسالمية تهتم بإيجاد الشخصية السوية          

 .تطبق اإلسالم في حياة الفرد والجماعةالتي من جميع الجوانب و

 

 

 

 

                                                 
 م ، ١٩٧٩لفكر ، دمـشق،  ،د ط ، دار اأصول التربية اإلسـالمية  :النحالوي ، عبد الرحمن   )١(

 ).١٦-١٢(ص
، دار األرقم للكتب    ٢ ط ،ربية اإلسالمية وأساليب تدريسها    الت :إبراهيم ،  صبحي طه رشيد        )٢(

 ).٥٣-٥٠(هـ، ص١٤٠٦،عمان، 
 ).٦( ، دت، دن ، صجوانب الشخصية:مقداد بالجن )٣(



)  ٤٥(  

 

 :أهداف التربية اإلسالمية

ـ   إن اإلسالمية إذ     التربية من المهم التطرق إلى أهداف     م للتربيـة   ا الهدف الع

 المسلم ليكون اإلنسان المؤمن الذي يرتفع بتوحيده عن العبودية          دو إعدا هاإلسالمية،  

و اإلنسان الصالح الذي يترجم إيمانه عمله، ويـصلح دينـه وعقيدتـه              لغير اهللا ،  

ه،ويربي نفـسه    العمل الذي يقوم ب    ةوجسمه وعقله واتزانه العاطفي ،ويستشعر أهمي     

على الثبات على الحق وتحمل أعباء التواصي به،وهناك أهداف خاصـة للتربيـة             

 :اإلسالمية وهي منبثقة عن الهدف األساسي كالتالي

 الحياةكل جوانب شريك له والعبادة بمعناها الشامل في  عبادة اهللا وحدة ال-١

  تحقيق الخالفة في األرض-٢

  نفسه ومجتمعه بناء اإلنسان المتكامل لينفع-٣

  أخرجت للناس أمهإيجاد خير -٤

 )١(بناء حضارة إنسانية إسالمية-٥

ويمكن تصنيف أهداف التربية اإلسالمية بشي من التخصيص لربطها بتربيـة           

 حتي نتمكن من تكوين إطار متكامل عن طبيعة هذه التربية الربانية وبالبحث             لالطف

يشبع منـه    ينضب ورحيق ال    معين ال  في أهداف التربية اإلسالمية للطفل وجد أنها      

 : نوجز أهمها في ما يلي أنويمكن 

  إيجاد قاعدة علمية نظرية للعقيدة اإلسالمية-١

ه أساس معرفي لعقيدته ويكون     ي مرحلة الطفولة المبكرة يكون لدي     إن الطفل ف  

 هـذا   موجب علي التربويين أن يكونـوا لـديه        من المحيطين به لذلك      اغالبا مكتسب 

لعقيدة اإلسالمية في   المعرفي بطريقة علمية صحيحة فيزداد بالتالي ترسيخ ا       األساس  

 . وهذه القاعدة التي ينطلق منها الطفل إلي إيمان ال يزعزعه شكنفسه الصغيرة

 

 

                                                 
 .)٣٩(ص ، هـ ١٤٢٣ ،  ، الرياضادار اشبيلي ، ١، ط التربية اإلسالمية : احمد ، الحمد )١(



)  ٤٦(  

 

 : الطفلى إشباع الحاجة إلي المعرفة الدينية لد-٢

قـد  إن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة السؤال فيفها تكثر أسئلة الطفـل و            

حي الدينية وهذه األسئلة تتبع من حاجة ورغبة ملحة عند          اتشمل النو وتتنوع األسئلة   

 اإلجابـات الـصحيحة     الطفل الكتشاف اإلجابة ويأتي دور المربي فيمـنح الطفـل         

 لذلك يجب   سال عن اهللا وعن صفاته وعن مكانه       فالطفل قد ي   الصغير والمناسبة لسنه 

جابات لهذا لنوع من األسئلة بشكل سـليم        إشباع رغبة الطفل في الحصول على اإل      

 )١(ليكتسب الطمأنينة واألمان في حياته

 : تزويد الطفل بالمعرفة الدينية الالزمة-٣

وثيقا فـال يكتفـي بإعطـاء       ابق له ارتباطا    إن هذا الهدف مرتبطا بالهدف الس     

ه فـي   الطفل المعرفة الدينية التي يطلبها بل يعطي الطفل المعرفة الدينية التي تفيـد            

ية اإلسالمية للطفـل شـاملة لماضـيه        الحاضر القريب أو البعيد وبذلك تكون الترب      

ه جديـدة فـي      علي أسئلته وإثارة أسئل    ت ويمكن إعطاءه اإلجابا   وحاضرة ومستقبله 

  المعرفة الدينية وتؤهله للتفاعل مع الغد بشكل أفضل نذهنه يمكن أن تزيد إجاباتها م

 :خاطئة لدى الطفل تصحيح المفاهيم الدينية ال-٤

قد يمتلك الطفل بعض المفاهيم الخاطئة تجاه الدين اإلسالمي ويكون ذلك ناتجا            

جماعة الرفاق الـذين    محيط الذي يعيش فيه كاألسرة أو       عن قلة الوعي الديني في ال     

يتفاعلون مع الطفل أثناء اللعب فيلقنون الطفل هذه المفاهيم الخاطئة و واجب المربي             

ة الطفل في ما يكتسبه من معلومات وخبرات من اآلخرين وبالتالي           أن يحاول مناقش  

 .)٢(تصحيح هذه المعلومات بشكل جيد

 

 

 
                                                 

وزارة األوقـاف والـشؤون     دط،  ، الطفولة ومسؤولية بنـاء المـستقبل      : نبيل سليم   ،   علي )١(
 .)١٤٧(هـ، ص١٤٢٣اإلسالمية ، الدوحة ، 

  ،مركـز اإلسـكندرية للكتـاب   دط،   ، منهج اإلسالم في تربية األوالد:  سعد كريم   ،   الفقي )٢(
 ).١٢٨(ص، م٢٠٠١اإلسكندرية ،



)  ٤٧(  

 

  إشباع العواطف النبيلة لدي الطفل -٥

لطفل في مرحلة الطفولـة     إن النفس الصغيرة مليئة بالمشاعر النبيلة المتدفقة فا       

الى فهو يسعي إلرضاء والديه      تع ه كثير من العواطف الدينية تجاه اهللا      المبكرة تجتاح 

ليرضي عنه اهللا وهو يحب أن يعطف ويرحم من هو أضعف منه كالطفل المولـود               

ويعكس ذلك كله من خالل لعبة وتفاعله مع اآلخرين ومن أهـم أهـداف التربيـة                

 .)١(اإلسالمية أن تشبع هذه الوجدانات لدي الطفل

  :  تنمية عواطف وقيم نبيلة جديدة في نفس الطفل-٦

 عيتوقف المربي بإشبا   الف اإلسالميةع الهدف السابق للتربية     لتكامل م البد من ا  

 توجـدانيا  البحـث عـن قـيم و      يجب عليـه    العواطف النبيلة لدي الطفل فقط بل       

كاإلحسان للغير وعمل الخير والتعاون وحب الخير وكراهية الشر وغيرها الكثيـر            

ل لتطور حسه الديني وال توقفـه       من العواطف النبيلة التي يجب أن تشبع لدي الطف        

 .في حدود معينة

  : مرغوب فيهاالغير  محاربة القيم والعواطف -٧

 ويقتلع العواطف السيئة مـن      ةمن البديهي أن المربي يغرس العواطف الصالح      

عواطف مرغوب فيها فكذلك يمكن هـدم     ونفس الطفل وإذا كان من الممكن بناء قيم         

ت والمشاعر السيئة موجودة في النفس البـشرية        ما هو غير مرغوب فيه والوجدانا     

كما هي حال الوجدانات الصالحة ودور المربي أن يحاول مع الطفل فـي تهـذيب               

 أن وجدت ليتمتع بنفس صافية  ه الصغيرواقتالع هذه العواطف والمشاعر من نفسه 

 .)٢( وسليمة من هذه المشاعر السيئة

 : واألحاديث الشريفةن القران الكريم م أن يحفظ الطفل شيئا -٨

ية فهو كالورقة البيضاء يسجل فيها كل ما يمر به من           يتمتع الطفل بحافظة قو   

خبرات ومن أهم أهداف التربية اإلسالمية أن تستغل هذه القـدرات واالسـتعدادات            

                                                 
 ، الكويـت ،     مجلة النور  ،   أفضل األساليب في تربية األبناء وتعليمهم     : ، محمد نور  سويد     )١(

  ).٧٧-٧٢( هـ ، ص١٤٢١ ،١٨٢العدد 
 ).٦٦(هـ، ص١٤٢١، منار اإلسالم ،ةاإلسالم ورعايته للطفول: سعد،  اشرف )٢(



)  ٤٨(  

 منذ نعومة أظفـاره     صلي اهللا عليه و سلم    عند الطفل لحفظ كتاب اهللا وسنة رسوله        

 النصوص القرآنية في صدره ألداء الكثير من العبادات في          والمسلم بحاجة إلي حفظ   

 )١( .مرحلة الطفولة من المراحل الصالحة لتحقيق هذا الهدف وحياته اليومية 

 :أساليب التربية اإلسالمية

تنوعت وتعددت أساليب التربية اإلسالمية وتطورت مـع تطـور المجتمـع            

 هذه المؤسـسات تـسعى    -لتوالزا –اإلسالمي وتطور مؤسساته التربوية وكانت   

تجعل منه فـردا متزنـا سـلوكيا        وإلى ترسيخ القيم الفاضلة في نفس الطفل المسلم         

  :كما يليويمكن عرض بعض أساليب التربية اإلسالمية  .وعاطفيا واجتماعيا 

 : القدوة الحسنة-١  

 حتى يـرتبط    اإلنسان بفطرته يحتاج إلى قدوة تكون مثار إعجابه واحترامه          

 لـدى الطفـل     ةمحببال من األساليب التربوية    التقليد والمحاكاة   في فعلها وقولها ف   بها  

وخاصة في مراحل نموه األولى فعن طريق هذا األسلوب يكتسب الطفل ألوانا مـن              

. )٢(السلوك تجعله يتسامى عن كثير من العادات والتصرفات الغير مقبولة اجتماعيا            

فـي   صلي اهللا عليه وسلم بالرسول الكريم محمداالقتداء  بوقد أمرنا الدين اإلسالمي

  : تعالىقوله

⎯ŸΤΩ⊆ςΠ√ ® Ω⇐†ς® ⌠¬Ρ∇ς√ ℑ Ψ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… δ〈Ω⎡Τ⎯♠ΡΚ… β◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš ⇑Ω∧ΠΨ√ Ω⇐†ς® Ν…⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ Ωϑð/≅… Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅…Ω⎝ 

Ω≤ΤΨ›‚≅… Ω≤Ω{ς′Ω⎝ ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς® (21) 〈.  ٢١(اآلية : سورة األحزاب.(  

ا في األخالق والفضائل والصبر والشجاعة والرضا فنقتدي به في كل أحوالن

  .)٣(والقناعة 

كان يمثل الجانب التطبيقي للقرآن الكريم وكان        صلي اهللا عليه و سلم    فالرسول  

سلوكه وأقواله وأفعاله وتصرفاته وأخالقه قرآنـاً يـشاهده ويلمـسه الـصحابة             في  

 مع فعله وهذا مـا كـان        الناجح هو الذي يتطابق قوله    القدوة  رضوان اهللا عليهم ، ف    
                                                 

يـت،  ،مكتبـة الفالح،الكو  ٢، ط التربية اإلسالمية وطرق تدريـسها    :شافعي ،  إبراهيم محمد     )١(
 .)٦٢(هـ، ص١٤٠٤

 .)٤٥٢-٤٥٥(م، ص١٩٩٠، قطر ، التربية  ،القدوة وأثرها في التربية: طمان ،  محمود  )٢(
، دار المجتمع للنشر    ٢ ، ط  الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه     : الوكيل ،  محمد السيد     )٣(

 ).٨٠(هـ،ص١٤٠٩، جدة ، عوالتوزي



)  ٤٩(  

كان خلقه القـرآن فقـد      لذلك وصف بأن    ، يتميز به صلي اهللا عليه و سلم      رسول اهللا   

 .كان قرآناً يتحرك

 والقدوة الحسنة في أبسط معانيها تعني الشخصية المتكاملة السوية التي يتطابق           

عز وجل  ولذلك حث اهللا    . قولها مع فعلها وفي المقابل نجد القدوة السيئة بخالف ذلك         

آله وسلم وحذر   صلى اهللا عليه و     على إتباع القدوة الحسنة ممثلة في شخص الرسول         

وإذا كان القرآن الكريم قد     . من القدوة السيئة ممثلة في المنافقين في كل زمان ومكان         

حث على إتباع القدوة الحسنة في أكثر من موضع نجده في المقابل يحذر من القدوة               

ع أيضاً ومن أمثال ذلك العتاب الموجه إلى بني إسـرائيل           السيئة في أكثر من موض    

 : قال تعالى عندما كانوا قدوة سيئة لمن يدعونهم 

®  ! Ω⇐⎝Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤΚς… ð♣†Πς⇒√≅… ΘΨ⁄Ψι<√≅†ΨΤŠ Ω⇐⌠⎡ΤΩ♥⇒ΩΤΩ⎝ ⌠¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ∏Τ⎯ΤΩΤ &ð Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… ð„ΩΤ⊇Κς… 

Ω⇐⎡Ρ∏Ψ⊆⎯⊕ΩΤ (44) 〈 ٤٤( آية سورة البقرة(. 

 √Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ† :®وحذر المؤمنين من أن يكون سلوكهم كذلك فقال

φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2)  Ω⁄ΣιΤΩ{ †[ΤπΤ⊆Ω∨ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ 

 .)٣ -٢(اآلية:سورة الصف  (3)〉

عن مخالطة ومجالسة السيئ  ل الكريم صلي اهللا عليه وسلموكذلك فقد نهانا الرسو

أبي  عن  بنافخ الكيرمن الناس وشبه الجليس الصالح ببائع المسك وجليس السوء

إنما مثل الجليس  « عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  قال رضي اهللا عنهموسى

يحذيك الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن 

 وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك



)  ٥٠(  

 دعوة إلى إختيار الحديث الشريف وفي هذا )١( » ريحا خبيثة منهوإما أن تجد

 )٢(. القدوة الحسنة التي يكون في تقليدها خير الفرد ومنفعته والتمسك بالسلوك القويم

 قال عتبة بن    )٣(إرساء العبادة وأسسها في نفس الطفل     و القدوة لها اثر كبير في       

 ليكن أول إصالحك لولدي إصالحك لنفسك؛ فإن عيـونهم           ": سفيان لمؤدب ولده   أبي

ويحـذر ابـن     "  والقبيح عندهم ما تركـتَ    ، معقودة بك؛ فالحسن عندهم ما صنعتَ     

ـ       مسكويه من ترك التربية للخدم خوفاً عليهم مـن أن            م يقتـدوا بهـم فـي أخالقه

 )٤(.وأفعالهم

 : ـ الترغيب والترهيب٢

 من العوامل األساسية لتنمية السلوك وتهـذيب األخـالق          بالترغيب و الترهي  

يمثل دوراً مهماً وضرورياً في المرحلة األولـى  فالترغيب . زيز القيم االجتماعية وتع

 من حياة الطفل ألن األعمال التي يقوم بها ألول مرة شاقة تحتاج إلى حـافز يدفعـه        

كما أن الترغيب يعلمه عادات وسلوكيات تـستمر        ، إلى القيام بها حتى تصبح سهلة     

 . معه ويصعب عليه تركها

وقد استخدم الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم الحكمـة والموعظـة الحـسنة        

عليه ريره  تق  و ه وأفعال ه أقوال  مجموعة يالقائمة على الترغيب والترهيب التي ه     

 روادع تبعـد    و ي تربي في النفس دوافع تحبب عمل الخير        الت الصالة و السالم    

 .)٥( عن عمل الشر 

                                                 
، ٤، مرجـع سـابق ، ج      " صحيح مسلم : " لنيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ا       )١(

رقـم   ، باب إستحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء             ،اآلداب  البر و الصلة و   كتاب  
 .)٢٠٢٦(، ص) ٢٦٢٨(الحديث 

، ٣ط، ةاتجاهاته المعاصـر ، تطوره، أصوله: الفكر التربوي: كمال ، محمد ،  يوسف عالية   )٢(
 ).١٦٥(ص، م١٩٩٠،  التطبيقي والتدريب ،  الكويتالهيئة العامة للتعليم

، قطـر، العـدد     التربيـة  ،   أسلوب تربـوي نـاجح    : القدوة الصالحة : جرار، حسني ادهم     )٣(
 ) ١٤ـ١٣(م ، ص ١١٨،١٩٩٦

  ).٨١(هـ ،  ص ١٤٢٣، منار اإلسالم  ، توجيهات نبوية للطفل:  الكثيري ، ابتسام  )٤(
 ).٢٢ (ص،  مرجع سابق،"التربية اإلسالميةأصول "، عبد الرحمن النحالوي )٥(



)  ٥١(  

 ⎝Σ℘⎯ ≅… υ⎠ς√ΞΜ… Ξ™∼Ψ‰Ω♠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ψ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠ Ψ◊ςℵ≠Ψ∅⎯⎡Ω∧<√≅…Ω⎝ Ψ∃◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… ψΣ™<√ΨŸΗΤΩΤ–Ω   ®قال تعـالي    

⎠ΨΠς√≅†ΨŠ ƒ⎠γ∑ &Σ⇑Ω♥⎯šΚς… ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ Ω⎡Σ∑ 〉ψς∏⎯∅Κς… ⇑Ω∧ΨŠ ΘΩ™ΤΩ∂ ⇑Ω∅ −∃Ψ©Ψ∏∼Ψ‰Ω♠ Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ¬ΩΤ∏⎯∅Κς… 

φ⇔ΤÿΨŸΩΤ⎯™Σ∧<√≅†ΨŠ (125) 〈  ١٢٥( آية : النحلسورة(. 

 قال قال رسـول      رضي اهللا عنه   أبي هريرة و مثال ذلك ماجاء في رواية عن         

 ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقـدم مـن     يقممن  «وسلم  صلى اهللا عليه    اهللا  

 )١(»ذنبه

، ولكلٍّ درجاته فابتسامة الرضـا والقبـول      ، يمعنوي وماد : والترغيب نوعان 

. وكافة األعمال التي تُبهج الطفل هي ترغيب فـي العمـل          ، والثناء، والتقبيل والضم 

لمعنوية على المادية أولـى؛ حتـى نرتقـي       اويرى بعض التربويين أن تقديم اإلثابة       

كـان  فإن  ، وبعضهم يرى أن تكون اإلثابة من جنس العمل       ، بالطفل عن حب المادة   

 )٢(. صحيح العمل مادياً نكافئه مادياً والعكس

 قد سبقت التربية الحديثة في األخذ بهذا األسلوب التربوي اإلسالمية التربية و

 في الترغيب  صلي اهللا عليه وسلم القرآن الكريم أسلوب الرسولمتدحاالسليم وقد 

 : قال تعالي 
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⎠ς∏Ω∅ &ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ Ω⇐κΨ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΣ∧<√≅… 〈 (159). ١٥٩( آية : ل عمرانسورة آ(. 

 : ومنها، وهناك ضوابط خاصة تكفل للمربي نجاحه

ويتحقق ذلك بأال يثاب الطفل على عمل       ، أال تتحول المكافأة إلى شرط للعمل      �

بل تقتصر المكافـأة علـى الـسلوك        ، واجب كأكله وطعامه أو ترتيبه غرفته     

                                                 
، دار ابـن كثيـر،      ٣، ط صحيح البخـاري  : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي       )١(

 ، باب قيـام ليلـة   كتاب اإليمانمصطفى ديب البغا ،   :  هـ ، تحقيق   ١٤٠٧اليمامة، بيروت،   
  ).  ٢١ ( ، ص )٢٤ (، رقم الحديث١القدر من اإليمان ، ج

 ،  دار الثقافـة للنـشر        ١ط ، لنمو والطفولة في ريـاض األطفـال      ا: محمد ،  محمد جاسم     )٢(
 ).٢٣١(ص،  م ٢٠٠٤ ، عوالتوزي



)  ٥٢(  

لمـسبق إذا   وأن تكون المكافأة دون وعد مسبق؛ ألن الوعد ا        ، الجديد الصحيح 

 . )١(كثر أصبح شرطاً للقيام بالعمل

تى وإنجاز الوعد ح  ، في مرحلة الطفولة المبكرة   ، أن تكون بعد العمل مباشرة     �

 .ال يتعلم الكذب وإخالف الوعد 

وأن ، أما الترهيب فقد أثبتت الدراسات الحديثة  حاجة المربـي إلـى الترهيـب             

والعقـاب  ، الـسلوك  الـسيئ      تكرار  الطفل الذي يتسامح معه والداه يستمر في        

والترهيب له درجات تبدأ بتقطيب الوجه ونظرة الغـضب         ، السلوكهذا  يصحح  

ن والعتاب وتمتد إلى المقاطعة والهجر والحبس والحرمان من الجماعة أو الحرما          

يجدر بالمربي أن يتجنب ضرب الطفـل       و   المادي والضرب وهو آخر درجاتها    

 .ن قدر اإلمكا

 قال   .ففي السن التي يميز فيها ويعرف مغزى العقاب وسببه        وإن كان البد منه     

 :تعالي 
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φ⇔ΤÿΨ⁄ΨιΗΤφΥΤ±Τ∏ΨΠ√ (126) 〈  ١٢٦( آية : النحلسورة(. 

لنبوي؛  للهدي ا  ةمخالفم الضرب وفي هذا      أن أسرع طريقة للتقوي    قد يظن    و

رضـي اهللا   العتاب الرقيق؛ فقد قال أنس بن مالـك         التربوية الناجحة   األساليب  فمن  

لم صلى اهللا عليه    كان رسول اهللا    : عنه فأرسـلني يومـاً    ، من أحسن الناس خُلُقَاً    وس

اهللا صـلى  واهللا ال أذهب ـ وفي نفسي أن أذهب لما أمرني نبي اهللا  : فقلت، لحاجة

لم عليه   فـإذا  ، فخرجت حتى أمرَّ على الصبيان وهم يلعبون فـي الـسوق          : قال وس

لم صلى اهللا عليه    رسول اهللا    فنظرت إليه وهو يضحك    ، قابض بقفاي من ورائي    وس

   )١(.أنا ذاهب يا رسول اهللا، نعم:  قلت.»اذهب حيث أمرتك، يا أنيس «:  فقال

 : منها، وللترهيب أسس يجب مراعاتها

                                                 
  ) ٢٧٢ -٢٧١(  م ، ص ١٩٧٥ ، دن ، ٣ ، ط تطور الفكر التربوي: مرسي ، سعد  )١(
كتـاب   ،   ، مرجع سابق  " صحيح مسلم : " مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري       )١(

، رقـم   ٤ أحـسن النـاس خلقـا ، ج        صلى اهللا عليـه و سـلم        ، باب كان رسول اهللا      الفضائل  
 .)١٨٠٥( ، ص)٢٣١٠(الحديث



)  ٥٣(  

 .بل يعلم ويوجه، خطأ إذا حدث أول مرة فال يعاقب الطفلأن ال �

يجب إيقاع العقوبة بعد الخطأ مباشرة مع بيان سببها وإفهـام الطفـل خطـأ                �

 )٢( .سلوكه؛ ألنه ربما ينسى ما فعل إذا تأخرت العقوبة

وأن يتجنب  ، إذا كانت العقوبة هي الضرب فينبغي أن يسبقها التحذير والوعيد          �

أو الصدر أو الوجه أو البطن وأن يكون الضرب مـن           الضرب على الرأس    

  )٢(،ويفرقها فال تكون في محل واحد، واحدة إلى ثالث إذا كان دون البلوغ

ففي السنة األولى والثانية يكون تقطيب      ، أن يتناسب الترهيب مع عمر الطفل      �

وفي السنة الثالثة حرمانه مـن      ، الوجه كافياً عادة أو حرمانه من شيء يحبه       

 . به التي يحبها أو من الخروج إلى الملعبألعا

وإذا عبث  ، فإذا أفسد لعبته أو أهملها ُيحرم منها      ،  مع الخطأ   العقاب أن يتناسب  �

ويختلف عـن العبـث الـذي ال        ، في المنزل عبثاً يصلُح بالترتيب كُلِّف بذلك      

 . مجال إلصالحه

 ليناً ذا   فمن األطفال من يكون حساساً    ، مع شخصية الطفل  العقاب  أن يتناسب    �

ومنهم من  ، ومنهم من يكون عنيداً فال ينفع معه إال العقاب        ، حياء يكفيه العتاب  

ومنهم من حرمانه من أصدقائه أشـد مـن         ، حرمانه من لعبه أشد من ضربه     

 . حرمانه من النقود أو الحلوى

اً بالخطـأ فيكـون     فأحياناً يكون الطفل مـستخف    ، واقفمع الم العقاب  أن يتناسب    �

وإن عاد إليه عوقب سراً؛ ألنـه       ، عالج غير المباشر هو الحل األمثل     التجاهل وال 

وقد يخطئ الطفل أمام أقاربه     . إن هتك ستره نزع عنه الحياء فأعلن ما كان يسر         

فينبغي أن يكون العقاب بعد انفراد الطفل عنهم؛ ألن عقابه أمـامهم            ، أو الغرباء 

 .)١(. الناسوقد يعاند ويزول حياؤه من ، يكسر نفسه فيحس بالنقص

                                                 
 ،  ١ ،  ط   طرق التدريس و اسـتراتجياته    السبحي ، عبد الحي احمد ، فوزي صالح بنجر  ،             )٢(

  . )١٦٤(  هـ ، ص ١٤١٧دار زهران للنشر و التوزيع ، 
 هـ ، ص ١٤١٢ ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ١ ، طالتربية اإلسالمية: يالجن ، مقداد  )٢(
)١٣٧( . 
دار مكتبة  د ط ، ، نساني مقدمه في مشكالت علم األخالقالسلوك اإل: هوس برس ، جون  )١(

  .)٤١٢(  ص دت ، ،علي عبد المعطي محمد :  ، ترجمة الحياة ، بيروت ، لبنان



)  ٥٤(  

 : ضوابط التربية بالترغيب والترهيبمن أهم 

 :  في الترغيب والترهيب و التوازناالعتدال

، لعل أكثر ما تعانيه األجيال كثرة الترهيب والتركيز على العقـاب البـدني            

ولـذا  ، يسهل السيطرة عليه    وهذا يجعل الطفل قاسياً في حياته فيما بعد أو ذليالً           

؛ ألن أمد التربية طويل وسلم العقاب قد ينتهي بسرعة          العقوبهينبغي أن يتدرج في     

 بالتوبة ويقبل   للطفليسمح  أن  وينبغي للمربي   ، إذا بدأ المربي بآخره وهو الضرب     

كما أن اإلكثار من الترهيب قد يكون سبباً فـي تهـوين            ،  االعتذار عن الذنب   منه

ر عقاب واحد بشكل     من تكرا  ولذا ينبغي الحذر  ، األخطاء واالعتياد على الضرب   

 .مستمر

وليحذر المربي من أن يترتب على الترهيـب والترغيـب الخـوف مـن              

ـ   فُيخّوف الطفل من ، المخلوقين خوفاً يطغى على الخوف من الخالق ـ سبحانه 

وليحذر كـذلك مـن تخويـف       ، ه في الدنيا واآلخرة     ومن عقاب ، اهللا قبل كل شيء   

وألن ، ألنه يحتاج إلـى هـؤالء     ، يرهاالطفل بالشرطي أو الطبيب أو الظالم أو غ       

 . خوفه منهم يجعله جباناً

و ال ، وبعض المربين يكثر من تخويف الطفل بأن اهللا سيعذبه ويدخله النـار         

يذكر أن اهللا يرزق ويشفي ويدخل الجنة مما يجعل الطفل ال يبالي بذكره النـار؛               

ولذا يحـسن   ، "ت كذا ؛ ألنك فعل  سيعذبك اهللا "أو  " ستدخل النار "لكثرة ترديد األهل    

  . بين ذكر الجنة والنارالتوازن 

 : التربية باللعب والرياضة -٣

صلي اهللا عليه   إن اللعب والترويح من األساليب التي استخدمها الرسول الكريم          

في التربية فهي تجدد حيوية الطفل لإلقبال علي العلم والمعرفة بـروح عاليـة         وسلم  

  )١(.بعيدا عن التكرار و الملل

الحديثـة فـي     من الوسائل التي تعتبرها المدارس       ،تعليم عن طريق اللعب   وال

 الهدي  و،  الوسائل وأهمها وأقربها إلى نفس الطفل وأنفعها له        التربية اليوم من أنجح   
                                                 

 ، دار الفكـر     ١ط، فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف     : بكر ، عبد الجواد السيد        )١(
 ).٣٥١(  م ، ص١٩٨٣، العربي



)  ٥٥(  

فـي  ، النبوي سبق إلى ذلك وقرره وشرع فيه صاحبه صلى اهللا عليه وسلم بالفعـل             

صلي اهللا عليه وسـلم     ان رسول اهللا    ك: قَاَل  أنَسٍ رضي اهللا عنه     عن  مواقف كثيرة   

 قال فكان   يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيماً        أحسن الناس خلقا وكان لي أخ       

 أبا عمير ما فعل النغير قال فكان        « فرآه قال  صلى اهللا عليه و سلم      إذا جاء الرسول    

درس  ألبي عمير رضي اهللا عنـه        صلى اهللا عليه و سلم       ومداعبته   )٢( .» يلعب به 

 معظيم يرسم منهجاً في تربية األطفال وتعليمهم وآباءهم بأسلوب التشويق والتودد له

إن ممارسة اللعب والرياضة من أساليب التربية اإلسالمية فالفروسية والرماية          

اإلسالمي  البدنية كانت شائعة في المجتمع       وركوب الخيل والسباحة أنماط من التربية     

  على ممارستها والتخلق بأخالقياتها وكـان ذلـك أمـراً          وقد شجع المسلمون أبناءهم   

ضروريا لمواجهة متطلبات الجهاد الذي يعتمد على القوة البدنية إضافة إلـى القـوة              

 . العقلية

 عنـدما رضي اهللا عنـه     عمر  إلى القوة البدنية وهذا ما وعاه       دعو  اإلسالم ي إن  

والدكم العـوم والرمايـة      علموا أ  (( :كتب إلى األفاق في توجيه للمجتمع اإلسالمي      

وخير خلـق المـرأة     ، ورووهم ما جمل من الشعر    . ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا    

البطنة فإنها مكسلة عن     إياكم و (( ومن وصاياه في مجال الصحة البدنية       .)١())المغزل

  .)٢())موروثة للسقم، الصالة مفسدة للجسد

 

 

روى ب فقد    السالمة أثناء اللع   باألخذ بأسباب  ويجب الحفاظ علي الصحة البدنية    

 أتاها يومـاً    صلى اهللا عليه و سلم      أن رسول اهللا    : "من حديث فاطمة رضي اهللا عنها     

صـلي اهللا عليـه     فتوجه رسول اهللا    . ذهب بهما علي  : أين ابناي؟ فقالت     «:فقال
                                                 

، ٣، مرجـع سـابق ، ج      " صحيح مسلم : "  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري       )٢(
 باب استحباب تحنيك المولود عند والدته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته             ،كتاب اآلداب   

رقـم    ، دته واستحباب التسمية بعبد اهللا وإبراهيم وسائر أسماء األنبياء علـيهم الـسالم            يوم وال 
 .)١٦٩٢( ، ص)٢١٥٠(الحديث 

مكتـب  ، المجلـد األول     ، من أعالم التربية العربية اإلسـالمية     : الكيالني ، ماجد عرسان      )١(
 ).٤٧( ص، هـ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج،  

 ).٤٨( المرجع السابق ، ص )٢(



)  ٥٦(  

أيا علـي أال    : فقال.  يلعبان في مشربة وبين أيديهما فضل من تمر        فوجدهماوسلم  

 )٤(.»يَّ قبل الحر؟ تقلب ابن

والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يتعلم من خالل االحتكـاك  المحـسوس               

بالمعرفة فحواس الطفل هي النافذة التي يستطيع أن يطل من خاللها علي ما حولـه               

 و لـذلك    )٥(والقرآن الكريم يبدأ اإلقناع بالمحسوس ليتوصل إلي اإلقناع بالمعنويات        

 التربوية التي تتعامل مع حواس الطفـل و تقـدم لهـا             ساليباأل أهميعد اللعب من    

 . المعرفة بشكل بسيط ومحبب 

 :  التربية بالقصة -٤

 القـران    األسلوب القصصي لتربية الطفل فيـسرد      تستخدم التربية اإلسالمية    

 تربـوي يفـتح األفـاق       هدف قصص األنبياء واألقوام السابقة والتي تحمل        الكريم  

  المتلهفـة لكـل    الحواسحرك  تفتح العقول الصغيرة وت   تتو بالتالي    .)١(العلمية للطفل 

 )٢( .و تزدهر و فتنم جديد 

  :قال تعالي  
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 :منها القصص القرآني يحقق أهدافا تربوية و

                                                 
، دار الكتب   ١، ط المستدرك على الصحيحين  : النيسابوري، محمد عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم        )٤(

مصطفى عبد القادر عطا، من مناقب الحسن والحسين ابني         : هـ، تحقيق ١٤١١العلمية، بيروت،   
 ).١٨٠(، ص)٤٧٧٤( ،رقم الحديث٣ج، رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

 ).٣١ص(  ،مرجع سابق  ، لتربية اإلسالميةا: أحمد الحمد   )٥(
 ).٢٢ـ٢١(ص ، مرجع سابق ، "أصول التربية اإلسالمية "، عبد الرحمن النحالوي )١(
 هـ ١٤٢١، بيروت، دط،  دار الفكر المعاصر،  التربية باآليـات : النحالوي ، عبد الرحمن      )٢(

 ).٩(ص ، 



)  ٥٧(  

o  إلي علية السالم فهي تدعوا      أيوب كقصة   )٣( نشر فضيلة  و مل صالح غرس ع 
 :الصبر و االحتساب هللا تعالي

® ð‡⎡ΘΣΤÿςΚ…Ω⎝ <′ΞΜ… υ⎫Ω †ΩΤ⇓ ,ΙΣ©ΘΩΤŠΩ⁄ ⎠ΘΨΤΤ⇓ςΚ… ƒ⎠Ψ⇒ΘΩ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄Κς… φ⎦κΨ∧ΨšΠςΗ≤√≅… (83) 
  †ΩΤ⇒⎯Τ‰Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ †ΩΤπ⇒⊃Ω↑ς∇ΩΤ⊇ †Ω∨ −Ψ©ΨŠ ⇑Ψ∨ ∃Θω≤〉∂ Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ΙΣ©ς∏⎯∑ςΚ… ¬Σ™ς∏⎯‘Ψ∨Ω⎝ ⎯ψΣ™Ω⊕ΩΘ∨ ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ 

⌠⇑ΨΘ∨ †ΩΤ⇓ΨŸ⇒Ψ∅ υ⎫Ω≤⎯{Ψ′Ω⎝ Ω⇑ÿΨŸΨ‰ΗΤΩ⊕<∏Ψ√ (84) 〈  ٨٤-٨٣(اآلية  :األنبياءسورة.( 

o          اشتمل القـرآن   فاستخدامها ألخذ العبرة والعظة وخصوصا من األمم السابقة

قوامهم والعقوبات التـي حلـت      الكريم على الكثير من قصص األنبياء والرسل مع أ        

 فحل عليه غـضب اهللا      بأنعم اهللا   مثل قارون الذي كفر     ، باألقوام التي كذبت الرسل   

  : تعالىوقد أشار اهللا إلى ذلك بقوله.وعذابه
 ®  †ΩΤ⇒πΤ⊃Ω♥ΩΩΤ⊇ −Ψ©ΨΤŠ Ψ®Ξ⁄…ΩŸΨΤŠΩ⎝ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †Ω∧ΩΤ⊇ Ω⇐†Ω{ ΙΣ©ςΤ√ ⇑Ψ∨ ξ◊ΩΤΛ⎤ΨΤ⊇ ΙΣ©Ω⇓⎝Σ≤Σ±⇒ΤΩΤÿ ⇑Ψ∨ Ξ⇐⎝Σ  ϑðΨ/≅… 

†Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® Ω⇑Ψ∨ ð⇑ÿΞ≤Ψ±ΩΤ⇒Σ∧<√≅… (81)Ω˜ΩΤ‰⎯″ςΚ…Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⌠⎡ΘΩΤ⇒Ω∧Ω ΙΣ©ΩΤ⇓†Ω|Ω∨ Ξ♦⎯∨ςΚ‚⎮≅†ΨΤŠ Ω⇐⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ 

φΥ⎦ςΚ†ς∇⎯ΤÿΩ⎝ ϑðΩ/≅… 〉÷Σ♥⎯‰ΩΤÿ ð⊄⎯ƒ ΘΞ≤√≅… ⇑Ω∧Ψ√ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ Σ∃⁄ΨŸπΤ⊆ΩΤÿΩ⎝ :‚Ω⌠⎡ς√ ⇐Κς… ΩΘ⇑ΘΩ∨ ϑðΣ/≅… †ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ 

ð∪Ω♥Ως√ ∃†Ω⇒ΨΤŠ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ†ς∇⎯ÿΩ⎝ ‚Ω Σ˜Ψ∏πΤ⊃ΣΤÿ Ω(82)⇐⎝Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…  〈 ٨٢-٨١(اآلية : سورة القصص.( 

o         و هي قصص كثيرة و     للتعرف علي قصص األنبياء واستخالص الحكم منها

 )و السالم لصالة  و قصة يوسف عليهم اإبراهيمموسى و قصة ( متعددة منها قصة 

o  السالم قصة يوسف عليهمثال ذلك شكر اهللا تعالي علي نعمة  

 Ω⊗ΩΤ⊇Ω⁄Ω⎝ Ψ©ΤΤ⎯ΤÿΩ⎡ΩΤŠςΚ… ⎠ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… Ν…⎝ΘΣ≤ΩΩ⎝ ΙΣ©ς√ ∃…_ŸΠς•Σ♠ Ω©†ΩΤ∈Ω⎝ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩÿ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ ® قال تعالي 

ƒ⎠ΗΤΤΩΤÿ⎯∫Σ⁄ ⇑Ψ∨ Σ™⎯‰ΤΩΤ∈ ⎯ŸΤΩ∈ †Ω™ΩΤ∏Ω⊕Ω– ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ ∃†Θ⊥Τ⊆Ωš ⎯ŸΩΤ∈Ω⎝ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… ⌡⎠ΨŠ <′ΞΜ… ⎠Ψ⇒Ω–Ω≤πΤςΚ… Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… 

ƒ∫:†Ω–Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⎝⎯ŸΩΤ‰<√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ ⇐Κς… ς⎜℘Ω∞ΤΠςΤ⇓ Σ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… ⎠Ψ⇒⎯∼ΤΩŠ Ω⇐⎯κΤΩŠΩ⎝ &⌡⎠ΨΤΩ⎡πΤΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… ⎠ΘΨΤŠΩ⁄ τ∪∼Ψ≠ς√ 

†Ω∧ΠΨ√ Σ&∫:†Ω↑Ωÿ ΙΣ©Πς⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ¬∼Ψ∇Ω™<√≅… (100)   ! ϑγ‡Ω⁄ ⎯ŸΤΩ∈ ⎠Ψ⇒ΩΤ⎯Τ∼ΩΤ…ƒ∫ Ω⇑Ψ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ⎠Ψ⇒ΤΩΤ⎯∧Πς∏Ω∅Ω⎝ 

                                                 
دار ابن حزم للطباعة    ، ١ط ، لقرآن الكريم من أساليب التربية في ا    : مكناسي ، عثمان قدري      )٣(

 ).٣٦٣( ص، هـ١٤٢٢، بيروت، والنشر



)  ٥٨(  

⇑Ψ∨ Ξ™ÿΞ⎝<Κ†ΩΤ γ&ÿΨ †ΩšςΚ‚⎮≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ ðŒ⇓Κς… −ΘΞ⎠ΤΨ√Ω⎝ ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ∃〈Ω≤Ψ›‚≅…Ω⎝ 

⎠Ψ⇒Πς⊇Ω⎡ΩΤ †_∧Ψ∏π♥Σ∨ ⎠Ψ⇒πΤ⊆Ψ™<√ςΚ…Ω⎝ Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅†ΨŠ (101)  〈 ١٠١-١٠٠(اآلية : يوسفسورة.( 

o     رته علـي اإلعجـاز مـن خـالل قـصص           تعميق اإليمان باهللا تعالي وبقد

  : كمعجزة موسي عليه السالم في قولة تعالي)١(المعجزات

®  Ν…⌠⎡ΤΩ⊆<√ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™ς√†Ω‰Ψš ⌠¬Σ™ΘΩ∼Ψ±Ψ∅Ω⎝ Ν…⎡Ρ√†ΩΤ∈Ω⎝ Ψ〈ΘΩ∞Ψ⊕ΨŠ Ω⇐⎯⎡Ω∅⌠≤ΤΨ⊇ †ΘΩΤΤ⇓ΞΜ… Σ⇑⎯™ΩΤ⇒ς√ Ω⇐⎡Σ‰Ψ∏ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… (44) υ⎠Ω⊆<√Κς†ΩΤ⊇ 

υ⎠Ω♠⎡Σ∨ Σ®†Ω±Ω∅ …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ⎠γ∑ 〉∪Ω⊆<∏ΩΤ †Ω∨ Ω⇐⎡Ρ∇Ψ⊇Κ<†ΩΤÿ (45) ƒ⎠Ψ⊆<√ΡΚ†ΩΤ⊇ Σ〈Ω≤Ω™ΘΩ♥√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ•ΤΗΤΩ♠ (46)   

Ν…;⎡ΤΡ√†ΩΤ∈ †Πς⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ϑγ‡Ω≤ΨŠ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (47)  〈٤٧-٤٤( اآلية  الشعراءسورة.( 

صة و راهيم ق سالم  إب ه ال الي   علي ال تع  ∅Ω⇒<∏ΣΤ∈ Σ⁄†Ω⇒ΗΤΤΩÿ ⎠ΨΤ⇓⎡Ρ® …_ ⌠≤ΤΩŠ †[∧ΗΤς∏Ω♠Ω⎝ υϖ⎠ς∏Ω†  ®: ق

ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… (69)  〈 ٦٩( اآلية األنبياءسورة.( 

أسلوب القصة في التربية و الدعوة        صلي اله عليه وسلم       استخدم الرسول  وقد

وكـان  . )١(فكان يرغب في االستماع للقصة واخذ العبر من أخبار و قصص األولين           

القصة تناسـب   أسلوبه في الرواية تكرار القصة الواحدة في مجالس مختلفة وكانت           

 .ل المتعلم وطبيعتهحا

 :  ما يلي صلى اهللا عليه و سلمأهداف التربية بالقصة عند الرسول من أهم و

 .استخدامها كوسيلة تعليمية  

 .استخدامها إليصال هدف معرفي  

 .استخدامها كمنهج من مناهج الدعوة  

 .استخدامها لبيان القران وتوضيحه  

 )٢( .استخدامها لغرس مكارم األخالق  

 :  مقتضي الحال مراعاة-٥

                                                 
الـدار  ، ١ ط ،توجيهات تربوية من القرآن والسنة في تربية الطفل       : أبو رزق ، حليمة علي     )١(

 ).٢١٢(ص، هـ١٤٢٠، جدة، السعودية للنشر و التوزيع
 ).٦٦ص( ،م١٩٨٥، الرياضدن،،٣ط،  القصص في الحديث النبوي: الزير ،  محمد حسن  )١(
 ).٢٣ص( ،م ١٩٩٢دط،دن،  ،األهداف التربوية لبعض القصص النبوي: رجب ، مصطفى  )٢(



)  ٥٩(  

ال يغفل في منهجه في التربيـة الفـروق           صلي اهللا عليه وسلم      إن الرسول    

لمعرفـة  ا ظروف و األحوال للمتعلم فهـو يقـدم       الفردية للمتعلمين و ال يغفل عن ال      

وقد صرح عليه الـسالم      فهمه   حسب مستوى  للمتعلم كل علي      ب مناس بقدروالتربية  

بياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم علـي         نحن معاشر األن   « بذلك في قوله  

مقتضي حال المـتعلم تـستدعي مراعـاة         السالم ل   ومراعاته عليه  )٢(»قدر عقولهم 

   . )٤(لفروق الفردية بين األطفال في عملية التربيةا

 :استخدام الوسائل التعليمية -٦

مـور  لقد استخدم الرسول الكريم الوسائل الحسية الملموسـة إليـصال األ             

المعنوية ألذهان المتعلم فكان علية السالم يستخدم أصابعه الشريفة لتوضيح المعنـى           

 أخبرنا عبد العزيز بـن       رضي اهللا عنه      كما جاء عن عمرو بن زراره      )١(باإلشارة

أنا وكافل اليتيم  « صلي اهللا عليه وسلم  أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول اهللا        

  )٢(»ابة والوسطى وفرج بينهما شيئافي الجنة هكذا وأشار بالسب

وكان يستعين بوسائل من البيئة كالعصا والحصى والخط علي الرمل إليصال           

المعلومة وكلها من الوسائل المعينة في العملية التربوية كما في الحديث الشريف عن             

الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن أبان الواسطي حدثنا داود بن أبـي الفـرات عـن          

صلي اهللا عليه وسلم     رسول اهللا   خط   أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال         علباء بن 

أعلم فقال رسـول    في األرض خطوطا أربعة قال أتدرون ما هذا قالوا اهللا ورسوله            

 أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلـد وفاطمـة           «صلي اهللا عليه وسلم       اهللا  

 قال أبـو حـاتم      »نبنت مزاحم امرأة فرعو   بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية       

                                                 
مرجـع سـابق ،ص     ،" إحياء علوم الدين  "، من حديث عمرو عن أبي داود من حديث عائشة         )٢(
)٥٧.( 
،  و التوزيع  دار الهدي للنشر  ، ١ط ، الرسول المعلم ومنهجه في التعليم    : سعيد ،محمد رأفت     )٤(

 ).١٠٥(ص ،  هـ ١٤٠٢
، القـاهرة ، دار الفكر العربـي   ، ١ط،  لسنة النبوية رؤية تربوية   ا: علي ،  سعيد إسماعيل       )١(

 ).٣٨٢(ص ، هـ١٤٢٣
كتـاب  ، مرجع سابق ،     " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )٢(

 ).٢٠٣٢( ، ص )٤٩٩٨( رقم الحديث  ،٥ج، باب اللعان ، الطالق



)  ٦٠(  

 بـثالث   إلى المدينة صلي اهللا عليه وسلم     ماتت خديجة بمكة قبل هجرة المصطفى       

 .)٣(سنين

 عن إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمـري بالموصـل            آخروفي حديث      

عن عاصم عن أبي وائل عن بن مـسعود         حدثنا معلى بن مهدي حدثنا حماد بن زيد         

هذا سبيل  « فقال   خطاصلي اهللا عليه وسلم       اهللا  رسول  خط لنا   قال  رضي اهللا عنه    

 وهذه سبل على كل سبيل منها       «ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال         »اهللا

 . )١( »شيطان يدعو إليه ثم تال وأن هذا صراطي مستقيما

 :  التربية بالعمل-٧

  من البيئة التي يعيش فيها       في وهو أسلوب يعتمد على تطبيق ما تعلمه الطفل       

 ويكون ذلك بإشراف و توجيه المربي     معارف وسلوكيات وتوظيفها في حياته العملية       

 فأنماط السلوك ال يكتسبها الفرد إال إذا قام بتطبيقها وأصبحت عادة لديه وبذلك يقول 

 ∨Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω¬Ψ√ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω Ω⇐⎡ΣΤ∏ΤΩ⊕πΤ⊃ΩΤ (2)Ω⁄ΣιΤΩ{ †[ΤπΤ⊆Ω†  ® :عز وجـل 

ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ⇐Κς… Ν…⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ †Ω∨ ‚Ω (3)φ⎦⎡ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤ 〈 ٣، ٢( آية : سورة الصف.( 

ومن هنا لم يهمـل     ، للبيئة أهمية كبيرة وأثر بالغ في إحداث عملية التربية          و  
 هريرة  أبيفعن  ،  دور البيئة في إحداث التربية السليمة      سلموصلى اهللا عليه    الرسول  

ما من مولود إال يولـد      «  :قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم       قال   رضي اهللا عنه  
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنـتج البهيمـة بهيمـة               

Nt| ®4جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقـول         ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9  )٢( » )٣٠(اآلية : سورة الروم  〉 #$

 :  التربية بالعمل في سن الطفولة مايلي أوجهومن 

                                                 
، تحقيـق شـعيب     صحيح ابن حبان  : ابن حبان ، محمد ابن حبان لبن احمد أبو حاتم التميمي           )٣(

هـ ، ذكر البيان بأن خديجة من أفضل نـساء          ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ٢االرنؤوط، ط 
 ).٤٧٠(ص ١٥ ، ج)٧٠١٠( رقم الحديث، أهل الجنة في الجنة

خبار عما يجب على المرء من المرء من لزوم سـنن المـصطفى             ذكر اإل المرجع السابق ،     )١(
ك فـي عينـه     لصلى اهللا عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وان حسنوا ذ               

  ).١٨٠(، ص)٦(، رقم الحديث ١وزينوه ، ج
كتـاب  ، مرجع سابق ،     " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )٢(

، رقـم   ٤ج باب ال تبديل لخلق اهللا لدين اهللا خلق األولين دين األولين والفطرة اإلسالم،             ،التفسير  
  .) ١٧٩٢(، ص )٤٤٩٧(الحديث



)  ٦١(  

 :تعويد الصغار على االلتزام بالشعائر التعبدية 

 يغرس فعل الصالة في نفس      أنتعويدهم على الصالة فهي عماد الدين و يجب         

 فيحافظ عليها و    بأدائها إالسه الصغيرة    نف نفال تطمئ الطفل فيصبح عبادة وليس عادة      

  :قال تعالى مادحاً نبيه إسماعيل عليه السالميحرص علي التمسك بها  

 ® ⌠≤ΤΣ{<′≅…Ω⎝ ℑ γ Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… &Ω™∼Ψ⊕ΗΤΤΩ∧Τ⌠♠ΞΜ… ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς® ð⊄Ψ †Ω″ ΨŸ⎯∅Ω⎡<√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ⎯‚⎡Σ♠Ω⁄ †⊥ΘΤγ∼‰ΠςΤ⇓ 

⇐†Ω{Ω⎝(54)Ω Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ ΙΣ©ς∏⎯∑ςΚ… Ψ〈λ⎡ΩΤ∏ΘΩ±√≅†ΨΤŠ Ψ〈λ⎡Ω{ΘΩ∞√≅…Ω⎝ Ω⇐†Ω{Ω⎝ ΩŸ⇒Ψ∅ −Ψ©ΘΨΤΤŠΩ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ∂⌠≤Ω∨ (55) 〈   ــورة س

 ).٥٥(اآلية : مريم

ΤΣ∨Κ<…Ω⎝ ð∠ΩΤ∏⎯∑ςΚ… Ψ〈λ⎡ς∏ΘΩ±√≅†ΨŠ ⎯⁄Ψις≠π″≅…Ω⎝ ∃†Ω™⎯∼ς∏Ω∅ ‚Ω ð∠ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤ⇓ ∃†_Τ∈πƒ≥⌠ ®وقال تعالى  Ψ⁄ Σ⇑⎯™ΠςΤ⇓ %ð∠ΣΤ∈Σƒ ⌠≤ΤΩΤ⇓ 

Σ◊Ω‰Ψ⊆ΗΤΩ⊕<√≅…Ω⎝ υ⎫Ω⎡πΤ⊆ΤΠς∏Ψ√ (132)  〈 ١٣٢(اآلية : سورة طه.( 

 الهدايا التشجيعية على أداء الصالة؛ فقـد روت         و ال مانع من إعطاء األطفال     

عائشة رضي اهللا عنها أنهم كانوا يأخذون الصبيان من الكُتَّاب ليقومـوا بهـم فـي                

وكـان بعـض الـسلف      ، ويرغبوهم في ذلك عن طريق األطعمة الشهية      ، رمضان

 . التشجيعية على أداء الصالةالهدايا يعطون األطفال 

 الربيع بنت معوذ بن عفراء      بادة الصيام فمما روي عن      ع تعويدهم علي    أيضا

عاشوراء إلى قرى    غداة   صلي اهللا عليه وسلم    رسول اهللا    رضي اهللا عنها قالت أرسل    

األنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائماً فليتم صومه ومـن كـان أصـبح                

يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شـاء             فليتم بقية    مفطراً

اهللا ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم علـى الطعـام                

و هذا من تعويد األطفال علي العبادات بـذلك نفعـل           )١( أعطيناهم إياه عند اإلفطار   

  مع األطفال لالتربية بالعم

 : التربية بالحب -٨

 : ا النوع من التربية مظاهر منهاولهذ

 : تقبيل الطفل واحتضانه 
                                                 

كتاب ، مرجع سابق ،" صحيح مسلم: " مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  )١(
، )١١٣٥(  الحديثرقم ،٢ج، ، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه الصيام 

 ).٧٩٨(ص



)  ٦٢(  

وهذا من الرحمـة التـي      ،  وضمهم األطفالتقبيل  ومن أعظم مظاهر الحب        

صلي اهللا  أن النبي   رضي اهللا عنه    وقد جاء في حديث أبي هريرة       ، يؤجر العبد عليها  

  إن :ال األقـرع  فق، األقرع بن حابس التميمي جالساً    عليه وسلم قبَّل الحسن وعنده      

ثـم   صلي اهللا عليه وسلم    النبيفنظر إليه   ، لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً       

 )١(.»من ال يرحم ال يرحم«: قال

 :  للطفل الصالحالدعاء

 : الرحمن يقولونفعبادهذا هو هدي األنبياء والصالحين؛    

 ® ð⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ π Ω̂∑ †ΩΤ⇒ς√ ⌠⇑Ψ∨ †φΤΤΤΤΤΤ⇒Ψ–.Ω⎝⎯ƒ ΩΚς… †Ω⇒ΨΗΤΩΘΤÿΠΞ⁄Σ′Ω⎝ Ω〈ΘΩ≤Σ∈ ω⎦ΣκπΤ∅Κς… †ΩΤ⇒<∏Ω⊕⎯–≅…Ω⎝ 

φ⎦κΨ⊆ΠςΣ∧<∏ΨΤ√ †[∨†Ω∨ΞΜ… (74) 〈 ٧٣( اآلية:سورة الفرقان.( 

 صلي اهللا عليه وسلم   ضمني رسول اهللا    ": وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
: وفـي أخـرى   » اللهم علمه الحكمـة    «:   وفي رواية   »اللهم علمه الكتاب  «: وقال

 )٢(.» في الدينه فقهاللهم«
ومن الدعاء لألطفال تعويذهم بالرقي الشرعية من شر شياطين اإلنس و الجن 

 …ΞΜ… γŒς√†ΩΤ∈ 〉‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… Ω⇐.Ω≤⎯∧Ψ∅ ϑγ‡Ω⁄ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ′> ® :نفقد قالت امرأة عمراقال تعالي علي لسان 

〉‹⎯⁄ΩϒΩΤ⇓ ð∠ς√ †Ω∨ ℑ ⎠Ψ⇒π≠ΩŠ …_⁄ΘΩ≤Ω™Σ∨ ⎯™ΘΩ‰Ω⊆ΩΩΤ⊇ ∃⌡⎠ΨΘ⇒Ψ∨ ð∠Πς⇓ΜΞ… ðŒ⇓Κς… 〉⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… (35) †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ 

†Ω™⎯ΤΩ⊕φΤ∂Ω⎝ πŒς√†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… :†Ω™ΣΤ⎯⊕Ω∂Ω⎝ υ⎠Ω‘⇓ΡΚ… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ 〉ψς∏⎯∅Κς… †Ω∧ΨŠ πŒΩ⊕Ω∂Ω⎝ Ω♦⎯∼ς√Ω⎝ Σ≤Ω{Πςϒ√≅… 

∃υ⎠Ω‘⇓ΡΚ‚⎮≅†Τς® ⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ †Ω™ΣΤ⎯∼ΘΩ∧Ω♠ ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ⌡⎠ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω⎝ †Ω∑Σϒ∼Ψ∅ΡΚ… ð∠ΨŠ †Ω™ΩΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… γψ∼Ψ–ΘΩ≤√≅… 

 ) .٣٦(اآلية : سورة آل عمران 〉 (36)

 رضي اهللا عنهما قال كان النبـي        وفي رواية عن سعيد بن جبير ابن عباس          

عيذكما بكلمات اهللا التامة من كل      أ « فيقول    وحسيناً يعوذ حسناً صلي اهللا عليه وسلم     

 )٣(أخرجه البخاري »ن ألمة شيطان وهامة ومن كل عي

                                                 
 الـصبيان والعيـال     صلى اهللا عليه و سـلم        ، باب رحمته     كتاب الفضائل ، المرجع السابق    )١(

 ).١٨٠٨( ص،)٢٣١٨ (رقم الحديث ، ٤ج، وتواضعه وفضل ذلك
 دعـاء   ،، مرجع سـابق     " صحيح ابن حبان    : " محمد ابن حبان لبن احمد أبو حاتم التميمي        )٢(

 ).٥٣٠(،ص)٧٠٥٤( ، رقم الحديث١٥ج، عليه وسلم ال بن عباس بالحكمةالمصطفى صلى اهللا 
احمـد  :  ، تحقيـق  اعتقاد أهل السنة :  القاسم ، هبة اهللا بن الحسن بن منصور االلكائي    أبو )٣(

 ).٢٠٨( ، ص٢، ج)٣٣٧( ، دار طيبة ، الرياض،  رقم الحديث  ١سعد حمدان ، ط 



)  ٦٣(  

 :عمل الطفل السماح لهم باللعب فهو 

 صلي اهللا عليـه وسـلم     كان  : عن عبد اهللا بن الحارث رضي اهللا عنه قال           و

من سبق إلى كذا فله كذا : يصف عبد اهللا وعبيد اهللا ـ من بني العباس ـ ثم يقول  

 . مفيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبِّله: قال، وكذا

وورد عن عائشة رضي اهللا عنها أنها كانت تلعب باألرجوحة مع صـاحبتها               

ويجوز لعب األطفال ببعض الحيوانات       )١(. بها صلي اهللا عليه وسلم   قبل دخول النبي    

ن النبـي     رضي اهللا عنه   ففي الصحيحين عن أنس   ، يه أذى لهم  والطيور إذا لم يكن ف    

 وقـد ذكـر     )٢(،»ما فعل النغير؟  ! أبا عمير يا   «: قال ألخ أنس   صلي اهللا عليه وسلم   

وجواز ترك األبوين ولدهما الصغير     ، جواز لعب الصغير بالطير   : العلماء في فوائده  

وجواز إنفاق المال فيما يتلهـى بـه الـصغير مـن            ، من اللعب   يلعب بما أبيح له     

 . وجواز إمساك الطير في القفص ما دام يطعمه ويسقيه، المباحات

 

 

 

 

 

 :ليهم التوسعة ع

:  وحديث )٣(»خيركم خيركم ألهله  «:  النصوص التي منها   وهذا داخل في عموم   

 ومن أْولى ما يـدخل فـي ذلـك          )٤(،»إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده        «

                                                 
، مكتبـة  ١، طسنن البيهقي الكبـرى : ن موسى أبو بكرالبيهقي ،احمد ابن الحسين بن علي ب     )١(

باب   ،   كتاب الشهادات ، هـ١٤١٤محمد عبد القادر العطا، ،      : الدار الباز، مكة المكرمة،تحقيق   
 ).٢٢٠(، ص )٢٠٧٧٣( ، رقم الحديث١٠ما جاء في المراجيح ، ج

ب كتـا  ،جع سابق ، مر " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )٢(
 ).٢٢٧٠(  ص،)٥٧٧٨( ،  رقم الحديث٥، باب االنبساط والدعابة مع األهل، جاألدب

، مرجـع سـابق ، ذكـر        " صحيح ابن حبان    : " محمد ابن حبان لبن احمد أبو حاتم التميمي        )٣(
 للمرء في اإلحسان إلى عياله إذ كان خيرهم         صلى اهللا عليه و سلم      استحباب االقتداء بالمصطفى    

  ).٤٨٤(، ص)٤١٧٧( ،، رقم الحديث٩يرهم لهن ، جخ
، مرجع سابق   " المستدرك على الصحيحين    : " محمد عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري        )٤(

 ).١٥٠( ، ص)٧١٨٨(  رقم الحديث ، ٤ج ، األطعمة، كتاب 



)  ٦٤(  

. نفس الطيـب  التوسعة على األوالد باللبس الحسن والطعام الحسن بل وتطييبهم بـأ          

 : حقوق الصغارإظهار االهتمام ب

روى عبـد اهللا    : قال ابن مفلح رحمه اهللا    ، ت الصغير إذا عطس   من ذلك تشمي   

. بورك فيك : يقال له : بن أحمد عن الحسن أنه سئل عن الصبي الصغير يعطس؟ قال          

ويعلم ، رك فيك ونحوه  أو بو ، يرحمك اهللا : ثم قيل له  ، وإن عطس صبي ُعلِّم الحمد هللا     

كنت مع النبي : "قال  عنهرضي اهللا ومن حق الصغير أن ُيسلَّم عليه؛ فعن أنس         .الرد

 )١(". فمر على صبيان فسلم عليهمصلي اهللا عليه وسلم

ال يقدَّم عليهم في حقهم إال       و ن عليه عند الدخول؛   ومن حقوق الطفل أن ُيستأذ     

 ُأتـي   صلي اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه  فعن سهل بن سعد     بإذنهم؛  

أتأذن لي   «: فقال للغالم ، اره األشياخ بشراب فشرب منه وعن يمينه غالم وعن يس       

فتلَّه ، ال أؤثر بنصيبي منك أحداً، واهللا يا رسول اهللا:  فقال الغالم»أن أعطي هؤالء؟

 )٢( .في يده صلي اهللا عليه وسلمرسول 

رضـي اهللا   ومن ذلك أنه ال يجوز أن ُيكْذَب عليهم؛ فعن عبد اهللا بن عامر                 

فـذهبت  : قـال ، في بيتنا وأنا صبي اهللا عليه وسلم صلي أتانا رسول اهللا : " قالعنه

صلي اهللا عليـه    فقال رسول اهللا    . تعاَل ُأعطك ، يا عبد اهللا  : فقالت أمي ، أخرج أللعب 

أما إنك لو لم تفعلـي كُتبـت        « : فقال، تمراً:  قالت «وما أردت أن تعطيه؟    « وسلم

  )٣(.»عليك كذبة

 :  التربية بالموعظة-٩

 فعـن     إن ارتكبوا محرمـاً؛     باإلنكار على الصغار  جاءت النصوص باألمر     

صـلي اهللا عليـه     كنت في حْجر رسول اهللا      :  قال  رضي اهللا عنه   عمر بن أبي سلمة   

                                                 
كتـاب  ، ابق، مرجع س  " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )١(

 ).٢٣٠٦(  ،ص)٥٨٩٣(  ،  رقم الحديث٥ ، باب التسليم على الصبيان ، جاالستئذان
 ،رقـم   ٢ ،باب إذا أذن له أو  أحله ولم يبـين كـم هـو ، ج                كتاب المظالم ، المرجع السابق    )٢(

 .)٨٦٥( ، ص)٢٣١٩( الحديث
، مكتبة النهضة   ١، ط ختارةاألحاديث الم : أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد الحنبلي        المقدسي، )٣(

 ، رقـم    ٩عبد الملك بن عبـد اهللا بـن دهـيش، ج          : هـ ، تحقيق  ١٤١٠الحديثة، مكة المكرمة،    
 .  )٤٨٣(، ص) ٤٦٦(الحديث



)  ٦٥(  

، وكُْل بيمينـك  ، سمِّ اهللا ،  يا غالم  «: فقال لي ، وكانت يدي تطيش في الصحفه     وسلم

 )٤(.»وكل مما يليك

فقال ، فوجد غالماً ، جمعةودخل أبو هريرة رضي اهللا عنه مرة المسجد يوم ال          

اذهـب  ، يـا غـالم   : قال له . إنما جئت إلى المسجد   : قال. اذهب العب ، يا غالم : له

وكأنـه  . نعم: فتقعد حتى يخرج اإلمام؟ قال    : قال. إنما جئت إلى المسجد   : قال. العب

 . خشي أن يلعب في المسجد في أول األمر فلما تأكد من أنه جاء لقصد العبادة تركه

على يحيى بن سعيد وغالم من بنيـه رابـط           رضي اهللا عنهما     عمردخل بن    

دجاجة يرميها فمشى إلى الدجاجة فحلها ثم أقبل بها وبالغالم وقال ليحيى ازجـروا              

صـلي اهللا  ر هذا الطير على القتل فإني سمعت رسـول اهللا       غالمكم هذا من أن يصبّ    

 )١(. ذبحها فاذبحوهار بهيمة أو غيرها لقتل وان أردتم ينهى أن تصّب عليه وسلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
كتـاب   ،، مرجع سابق  " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )٤(

 ).٢٠٥٦(، ص) ٥٠٦١( ،رقم الحديث٥ج  ،باب التسمية على الطعام واألكل باليمين ،األطعمة 
 ٢مرجـع سـابق ، ج     ،   "  مسند اإلمام أحمد بن حنبل    ": احمد ابن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني       )١(

  ).٩٤(ص،) ٥٦٨٢(  رقم الحديث

 
 

# + A  D  
 
 

 لتربية باللعب في ضوء التربية اإلسالميةأسلوب ا
 
  

  :المبحث األول         
 .مفهوم اللعب        

 



)  ٦٦(  

 . مفهوم اللعب :  األولالمبحث 

 :تعريف اللعب

 :التعريف اللغوي للعب

، وفي القاموس المحيط إن اللعب      )١(ضد الجد :بن العرب لعَ  اذكر في معجم لس   

ب أي عمـل    ب أي ضد الجد بعكس العمل أما في المعجم الوسيط لع          مصدر للفعل لعَ  

  .عمال ال يجدي عليه نفعا

 لذاتها والفعليـة    فاعلية الممتعة التي تؤدى   الهو  :  اللعب   جودويعرف قاموس   

أي ) play( بكلمة  اللعب معنىوفي اللغة االنجليزية فيعبر      )٢(بمعنى النشاط والحركة  

تـرك  أي  حركة حرة ونشاط مبذول أو بمعنى الرقص والحركـة الغيـر منتظمـة              

العربية واالنجليزيـة يـأتي بمعنـى        وبالتالي فإن أصل الكلمة في اللغتين        )٣(العمل

 .الحركة الغير منتظمة 

 :التعريف االصطالحي للعب

بحسب التوجهات الخاصة للعلماء الـذين تنـاولوا        اللعب  لقد تعددت تعريفات    

تعليمي ومنهم مـن قـال إنـه قيمـة          ريف اللعب كنشاط    تعتعريفه فمنهم من تناول     

ين أشارت بعض التعريفات للعـب       أو عنصر في التربية االجتماعية في ح       اجتماعية

 )٤( وقيمته الترويحية أو قيمته العالجيةأهميتهعن 

 :وفي ما يلي عرض ألهم التعريفات التي تناولت اللعب

 :تعريف جود

يعرف جود اللعب أنه نشاط موجه أو غير موجه يقوم به األطفال مـن أجـل                

  سلوكهم وشخصياتهمتحقيق المتعة والتسلية ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية

                                                 
، مرجـع سـابق ،       " لسان العرب،دار صـادر     : " المصري  محمد كرم بن منظور اإلفريقي     )١(

 ).٧٣٩(ص
 ).١١(، ص م ١٩٨١بغداد الجامعة المستنصرة، ، ، دط لعب األطفال: الطائي ، فخرية )٢(
   )٢٩٠( م ، ص ١٩٩٠ ، د ط ، دن ، دار العلم للماليين ، المورد القريب : البعلبكي ، منير )٣(
هــ   ١٤٨٣، دط، عمـان، دار العـدوي،      سيكولوجية اللعـب والتـرويح    : محمود، محمد  )٤(

  .)١٣(،ص



)  ٦٧(  

 .)١( . بأبعادها المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية

 :تعريف فروبل

ـ بشرية لذلك فهو مقـرون      القال إن اللعب نشاط تلقائي وهو خيال للحياة          ا دائم

 .)٢(بالفرح والحرية والرضا والراحة النفسية والجسمية والسالم الكوني

 :تعريف سوزانا ميلر

ن دون انتقام وقلق    ا يحيط بالفرد وممارسة لما يجيد وعدو      هو سلوك اكتشاف ما   

سلوك اجتماعي ال تحكمه قواعد وال يتأثر بأية مستويات وتمثيل          وهو  على ال شيء    

 )٣(.دون الرغبة في الخداع

 :تعريف سبنسر

 .إن األطفال يلعبون للتنفيس عن مخزون الطاقة لديهم

 :تعريف محمد عدس

 الحركية في جلب المتعة للفرد وال تتم عمليـة          اللعب هو استغالل طاقة الجسم    

 .)٤(ة جسميةبطاقة ذهنية أو حركاللعب إال 

 :سعد مرزوقأتعريف 

 من اجل ذاته أو يكون لـه هـدف           به الفرد    دي أو عقلي يقوم   ساللعب نشاط ج  

 .وهو اللذة والمتعة

 :تعريف صالح عبد العزيز

الفرح والـسرور وهـو     التعبير النفسي المقصود لذاته المصحوب ب      وهاللعب  

 .)٥(ظاهرة تختص بالطفولة وعن طريقه نكتشف دوافع الطفل االبتكارية

 

                                                 
 ).  ١٠(مرجع سابق ، ص،   " سيكولوجية اللعب : " احمد بلقيس ، توفيق مرعي )١(
 ).١١(، مرجع سابق، ص"لعب األطفال: "الطائي، فخرية )٢(
، األسس النفسية للعب في مرحلة الطفولة     : جابر، عيسى عبد اهللا ، أميرة عبد العزيز الديب         )٣(

 ).١٢(م، ص١٩٩٣دط، ذات السالسل، الكويت، 
، مرجع سابق،   "مدخل إلى رياض األطفال     : "عارف مصلح  محمد عبد الرحيم عدس، عدنان       )٤(

  ).١٣٣(ص
، دار الفكر للنشر والتوزيـع،      ٢، ط سيكولوجية اللعب :  خالليه مالبالبيدي، عفاف ، عبد الكري     )٥(

 ).٨(م، ص١٩٩٣



)  ٦٨(  

 

 :تعريف محمد محمود الخوالده

 واالجتماعي والخلقي والجـسمي يقـدم لـه         ينماء العقل  اللعب غذاء الطفل لل   

  بـه  عمل حر يستمتع اإلنـسان  أوكوسائط متعددة المناحي على شكل نشاط وحركة        

باع حاجات النمو والتكيف عند الصغار وحاجات التسلية والمتعـة عنـد            كدوافع إلش 

 .)١(الكبار

 يشمل أهم سمات     نستخلص تعريفاً عاماً   أن ونظرا لتعدد تعريفات اللعب يمكن    

قسر فيه يتـضمن أنـشطة جـسمية وعقليـة           نشاط حر ال  : نهاللعب فيعرف على أ   

حقيق النمو المتكامل للفرد مـن      وانفعالية ولغوية واجتماعية وبالتالي فهويساهم في ت      

 يرتبط بالميول والـدوافع وهـو وسـيلة عالجيـة لـبعض             أنهجميع النواحي كما    

فيـتعلم مـن    مطلب من مطالب النمو للطفل      أنه   االضطرابات النفسية الجسمية كما   

 .رات الجديدةخالله ويتفتح عقله للخب

 :نظريات اللعب

ت العديـد مـن الدراسـات       منذ وقت طويل وظهـر    باللعب  لقد ظهر االهتمام    

ويمكن تقسيم النظريات التي تناولت     واألبحاث التي تناولت اللعب بالتفسير والتحليل       

 :)٢(اللعب إلى قسمين

 . النظريات الكالسيكية

 .النظريات الحديثة

 :النظريات الكالسيكية: أوال

 :نظرية االستجمام أو الترويح )١

ناولت اللعب ويرى أصـحاب هـذه        النظريات التي ت   أقدمتعد هذه النظرية من     

 وظيفة اللعب األساسية هي راحـة العـضالت         أن) الزاوس(النظرية الذي يتزعمها  

 واللعب يتـيح فرصـة       الالعب يستخدمها في عمله    ألنلعمل  من عناء ا  واألعصاب  

                                                 
،دن ،  ١، ط اللعب الشعبي ودالالته التربوية في إنماء شخـصياتهم       : محمد محمود   الخوالده، )١(

 ).٤١(هـ ، ص١٤٢٤  عمان ،األردن ،
  ).١٨-١٦(هـ، ص١٣٥٦، ٩، العددالمنهل، أهمية اللعب ونظرياته:  رشوان، احمد سليمان)٢(



)  ٦٩(  

دة من ضغوطات العمل وبذلك يحقـق       والراحة للعضالت المرهقة واألعصاب المشد    

لي فاللعب يجدد النشاط والحيوية في الشخص لإلقبال على         االستجمام والراحة وبالتا  

 .)١(العمل بجد واجتهاد

 اإلنسان يلعب كي يريح عضالته المتعبة وأعـصابه         أنوخالصة هذه النظرية    

المرهقة التي أضناها التعب ألن اإلنسان عندما يستخدم عضالته وأعـصابه غيـر             

المجهـدة  ي بذلك لعضالته    نه يعط ي أثناء العمل فإ   الصورة التي كان يستخدمها بها ف     

 : ستريح وقد وجهت لهذه النظرية االعتراضات التاليةوأعصابه المتعة فرصة كي ت

عصاب المجهدة والعـضالت    أللو كانت الغاية من اللعب هي راحة ا        -١

المتعبة فإن أحسن طريقة لذلك هي االستلقاء في الفراش واالسـترخاء فـي             

 .وقت أقصر تجلب الراحة في ن هذه الطريقةالجلوس من عمل ما أل

لو كان الهدف من اللعب الراحة فقط لكان مـن األفـضل للكبـار أن           -٢

دعى للتعب   ألن عمل الكبار وجهدهم المبذول أ      يلعبوا أكثر مما يلعب الصغار    

 .من لعب الصغار ومع ذلك فإننا نرى أن الصغار أكثر لعباً من الكبار

ة وجهد عصبي غير التي     ال يكون لعب اإلنسان دائماً بطاقات عضلي        -٣

يستعملها في أثناء العمل بل إن اإلنسان يلعب بالعضالت التي يعمـل بهـا              

 .واألعصاب التي يفكر بها

 المبذول ال يتعب العضلة وحدها بل يتعب        تبين لعلماء النفس أن الجهد     -٤

الجسم ذلك ألن أي عمل من األعمال يستلزم استعداد عضالت الجسم كلهـا             

 .)٢(وتأهبها للعمل

يكون الكبار أكثر إقباالً علـى اللعـب        أن   حسب هذه النظرية يفترض    -٥

 .كننا نالحظ أن األطفال هم األكثر إقباالُ على اللعبول

                                                 
، "اللعب الشعبي عند الطفل ودالالته التربوية في إنماء شخصياتهم: "محمد محمود الخوالده )١(

 ). ٣٠(مرجع سابق، ص
مكتبة الفـالح،   ،٢ ط،ة الطفولة المبكرةتكوين المفاهيم والتعلم في مرحل:  سبترز ، دين ر   )٢(

 ).١٤٨(هـ، ص١٤٢٥نجم الدين على مردان، شاكر نصيف لطيف العبيدي، : الكويت، ترجمة



)  ٧٠(  

إن األلعاب والعضالت في جسم اإلنسان تبذل نفس الطاقة في اللعـب             -٦

 .)١(أو العمل وهذا ما أثبتته دراسات متعددة 

بعد استيقاظهم من النـوم     األطفال يقبلون على اللعب     أن  من المالحظ    -٧

  . نالت قسطا كبيرا من الراحةأجسامهمرغم إن 

 .هناك أنواع متعددة من األلعاب التي ال تتوافق مع هذه النظرية -٨

وهكذا نرى أن في نظرية االستجمام انتقاصاً واضحاً وصريحاً لوظيفة اللعب           

 الكـائن   هفذاستنوتضييقا لها عند حصرها بإراحة العضالت واألعصاب وبإعادة ما          

الحي من طاقات حيوية في سبيل أعماله وإهماله للدور الفعال للعب كنشاط إنـساني              

 .أصيل موجه ومؤثر في عملية النمو

 :نظرية الطاقة الزائدة) ٢

ثم الفيلسوف  ) شيلر(وضع أساسها ظهرت في أواخر القرن الماضي هذه النظرية و       

فتنص هذه  ن الطاقة الزائدة،    مهمته التخلص م  أن اللعب   : سبنسر وخالصتها رت  هرب

النظرية على أن األطفال يحاطون بعناية أوليائهم ورعايتهم فهؤالء األولياء يقدمون           

نون بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم األطفال بعمل ما فتتولد لـديهم            تلهم الغذاء ويع  

 . )٢(طاقة زائدة يصرفونها في اللعب

فسر حقائق اللعب كلها فالقول به      إن هذا  التفسير معقول إلى حد ما لكنه ال ي          

مـن الطاقـة     بوجود فائض    و اللعب مرتبط  تسليم بأن اللعب مقتصر على الطفولة       

شاهد غالباً فـي    ك فيها قواه كما ي    شرح كيفية لعب الطفل إلى درجة تنه      فكيف يمكن   

 .الحياة العادية

غم كل   هذه النظرية نجاحا كبيراً وتبناها العديد من العلماء ولكن ر          وقد نجحت 

 أن اللعب ليس قاصرا علـى       أهمهانه قد وجهت لها انتقادات من       أهذه النجاحات إال    

وبالتـالي  )١(من يمتلك طاقة فائضة فالضعفاء والمرضى والمتعبون يمارسون اللعب        

                                                 
 ).١٠(، دط، دت، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، صالطفل وألعاب الروضة: قناوي، هدى )١(
، ، مكتبـة الفـالح  ةبل المدرسألعاب أطفال ما ق: حنورة ،احمد حسين ، شفيقة إبراهيم عباس   )٢(

 ).٤٢-٤١(م، ص١٩٨٩الكويت،دن ،  
،دط ، دن ،ترجمة رمزي حليم، الهيئـة المـصرية العمـة            سيكولوجية اللعب : سوزانا ميللر  )١(

  ) .٢٥( م، ص ١٩٧٤للكتاب، 



)  ٧١(  

نجد أن هذه النظرية  تحرم اللعب من دوره النشط المؤثر في عمليـة النمـو كمـا                  

صادية وإمكانية تأثير المحيط اإلنساني فـي       يحذف دور الظروف االجتماعية واالقت    

 .إثارة هذه الطاقة وتوظيفها وتوجيهها لصالح اإلنسان

 : نظرية اإلعداد للحياة)٣

للكائن الحي هو عبارة عـن      يرى واضع هذه النظرية كارل غروس أن اللعب         

وظيفة بيولوجية هامة، فاللعب يمرن األعضاء وبذلك يستطيع الطفـل أن يـسيطر             

 .)٢(مة عليها وأن يستعملها استعماالً حراً في المستقبلسيطرة تا

 للكائن الحي كي يعمل في المستقبل األعمال الجـادة المفيـدة            فاللعب إذا إعداد  

فالطفلة في عامها الثالث تستعد بشكل ال شعوري لتقوم بدور األم حين تضع لعبتهـا        

 .تنام لوتهدهدها 

د وجهة النظر البيولوجيـة هـذه       وهكذا فإن مصدر اللعب هو الغرائز ولقد أك       

 وترى هذه النظرية أن اإلنـسان       )٣(كثير من العلماء مع إجراء تعديالت طفيفة عليها       

يحتاج أكثر من غيره إلى اللعب ألن تركيبه الجسمي أكثر تعقيـداً وأعمالـه فـي                

المستقبل أكثر أهمية وإتساعاً ومن هنا كانت فترة طفولته أطول ليزداد لعبه وتتمرن             

 .اؤهأعض

محاكاة لهـم   ا هي إال تقليد ألدوار الكبار و       العاب الصغار م   أنومن المالحظ   

وقد اهتمت هذه    الل ذلك على المهارات الالزمة له في مستقبله       فيتدرب الطفل من خ   

لعاب القتال والحركة والتعـرف والتـذكر       أالنظرية بأنواع متعددة من األلعاب منها       

 أن الكبار حينمـا      من رغمعلى ال م بلعب الكبار    ومن عيوب هذه النظرية أنها لم تهت      

 .)١(يلعبون يكتسبون مهارة أيضاً

 

 

 
                                                 

 ).٥٥(م، ص١٩٩٠، ٨٢، العدد مجلة التربية، سيكولوجية اللعب: قاسم، خميس احمد )٢(
 ).٧٧-٧٩(م، ص١٩٩٩، دط ، دار مشرق مغرب، دمشق، للعب عند الطفلا: حنا ، فاضل )٣(
، مكتبة الفالح، اإلمـارات العربيـة المتحـدة،         ١، ط سيكولوجية اللعب : الهنداوي،علي فالح  )١(

 ).٤٥(هـ، ص١٤٢٣



)  ٧٢(  

 

 : النظرية التلخيصية)٤

 اللعب هـو تلخـيص      أن: صاحب هذه النظرية هو ستانلي هول وخالصتها      

لضروب النشاطات المختلفة التي مر بها الجنس البشري عبر القرون واألجيـال            

 .ط مقبل ومواجهة صعاب الحياةوليس إعداداً للتدريب على نشا

اللعب وسيلة للتنفيس عن الغرائز البدائية التي لم تعـد          أن   وترى هذه النظرية  

تصلح للعصر الحديث فألعاب القفز والتسلق والصيد وجمع األشياء المختلفـة هـي             

ألعاب فردية أو جماعية غير منظمة تشير إلى حياة اإلنـسان األول عنـدما كـان                

 ويسخرها لمصلحته فالطفل حينما يجمع حوله جماعات الرفـاق          يصطاد الحيوانات 

ي حياة اإلنسان كما إنه إذا      ليلعب معهم إنما يمثل في عمله نشأة الجماعات األولى ف         

 له عدداً من المكعبات فإنه يشرع في بناء منزل أو ما يشبهه وهذه تمثل مرحلة                قدم

 إذاً أدوار المدينة التي مـرت     من مراحل التقدم في الحياة فاإلنسان يلخص في لعبه          

  .)٢(عليه

نيـت  إن هذه النظرية ب   :  وقد وجهت إلى هذه النظرية اعتراضات كثيرة منها       

علمها جيل من األجيال والخبرات التي حصل عليها        على افتراض أن المهارات إلى ي     

يمكن أن يرثها الجيل الذي يليه غير أن هذه النظريـة القائلـة بتوريـث الـصفات                 

 يعثر على ما يؤيدها في دراسة الوراثة         لم   مؤسسا لها ) المارك(ة والتي يعد  المكتسب

إضافة إلى أن الصغار ليسوا صوراً مصغرة عـن الكبـار فركـوب الـدراجات               

واستعمال الهواتف مثالً ليس تكراراً لتجارب قديمة وإنما هو من معطيـات الجيـل              

 .نفسه الذي يستخدمها

 وقد  )١(للعب الطفل حسب النظرية الداروينية    كما أضافت هذه النظرية تفسيراً      

وجهت اعتراضات للنظرية التلخيصية فهي قاصرة عـن تفـسير لعـب األطفـال              

                                                 
، ٣، ط األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليـا       : الحيلة، محمد محمود   )٢(

 ).٧٤(هـ، ص١٤٢٦ة، عمان، األردن، دار المسير
 ). ٢٥(، مرجع سابق ، ص" سيكولوجية اللعب والترويح : "محمد محمود  )١(



)  ٧٣(  

لعاب األطفـال   أبالدراجات والقطارات والحاسب كما ال يمكن الموافقة على قول أن           

 .وسيلة للتنفيس عن الغرائز البدائية التي لم تعد صالحة لعصرنا الحاضر

 كما أن هذه النظرية تقوم على مبادئ تتعـارض          اآلن موجود إلى    فالصيد مثال 

 .)٢(وتختلف مع مبدأ خلق اإلنسان في القرآن

 :النظريات الحديثة: ثانياً

 : نظرية التحليل النفسي-١

وهي نظرية مدرسة التحليل النفسي التي يترأسها فرويد فقـد ارتبطـت هـذه              

واالجتماعي فقد أوجد فرويـد مـا       النظرية بأعماله في وصف نمو الطفل الوجداني        

يسمى بالتحليل النفسي لعالج المضطربين نفسياً وقد أتى علماء آخرون قاموا بربط            

 . )٣(اللعب بعملية العالج بالتحليل النفسي

إن اللعب أقوى الوسائل الطبيعية للعـالج النفـسي         : يقول اريكسون في ذلك   و

ميز واإلبـداع وقـد وظفـت أدوات        الذاتي كما أنه يمكن الطفل من تحقيق ذاته والت        

 النظرية التحليلية في تشخيص وعالج مشكالت األطفال السلوكية واالنفعالية وتـرى   

و  أن اللعب يساعد الطفل على التخفيـف ممـا يعانيـه مـن القلـق                 هذه النظرية 

  .النفسيةاالضطرابات 

اللعب عند مدرسة التحليل النفسي تعبير رمزي عـن رغبـات محبطـة أو              ف

عند الطفل،   ال شعورية وهو تعبير يساعد على خفض مستوى التوتر والقلق            متاعب

لذا فاألم تستطيع أن تعرف شيئاً عن حالة طفلها النفسية من الطريقة التي يعامل بها               

طته يخفـف   طريق اللعب يصحح الطفل الواقع ويطوعه لرغباته وبوسا       ، وعن   لُعبه

 الطفل يتغلب على مخاوفه عـن       أنك  والش التي يمر بها ،       التجارب المؤلمة  من أثر 

وف من شأنه أن يجعـل الفـرد        ن تكرار الموقف الذي يسبب الخ     إإذ  طريق اللعب   

 .يألفه

                                                 
، مرجـع سـابق،     "ألعاب أطفال ما قبل المدرسة    : "احمد حسين حنوره ، شفيقة إبراهيم عباس       )٢(

 ).٤٣-٤٢(ص
، "لعب في مرحلة الطفولـة    األسس النفسية ل  :" عيسى عبد اهللا جابر، أميرة عبد العزيز الديب        )٣(

 ).٢٣(مرجع سابق ، ص



)  ٧٤(  

أرسـطو  ى عهد الفيلسوف اليوناني     وترجع نظرية مدرسة التحليل النفسي إل     

الذي كان يرى وظيفة التمثيليات المحزنة هي مساعدة المـشاهدين علـى تفريـغ           

 .شاهدة ما فيها من أحداث ووقائع مأحزانهم من خالل

 ومن الواضح أن النظرية المذكورة ال تكفي لتفسير اللعب فليس مقبـوال أن             

 . االنفعالي تكون وظيفة اللعب مقصورة على مجرد التنفيس

 ومن أهم عيوبها أن هذه النظرية وضعت من خالل العمـل مـع األفـراد               

 .)١(صدق على األسوياء ي الالمضطربين انفعالياً وما يصدق على هؤالء

 : النظرية السلوكية-٢

اللعب من منظور االهتمام بموضوعات علم       هذه النظرية على     أصحابركز  

ومن أهم روادها واطسن وبافلوف وسكنر وغيرهم من علماء النفس الـذين    النفس  

   )٢(وضعوا نظرياتهم في هذا العلم واستخدموها في تفسير اللعب عند الطفل

ظرية على أن سلوك الفرد يتوقف على الموقف الكلي الذي يجد          وتقوم هذه الن  

نفسه فيه ومن البديهي أن تختلف استجابته باختالف عمره وشخـصيته وحالتـه             

الراهنة وهذا ما يحدث في لعب الطفل فتختلط الحقيقة بالرغبات وبالتالي يحـدث             

ألشياء التـي   اللعب اإليهامي فاستجابة الطفل تستثار عندما يحدث إدراكه الحسي ل         

من حوله والتي يتفاعل معها فيمكن أن يضرب الطفل لعبته أو يحتـضنها علـى               

 : من أهم مقوالت النظرية السلوكيةو، حسب إدراكه الحسي 

 .يولد اإلنسان مزودا باالستعدادات السلوكية التي تساعده على التعلم �

فـال عامـل    تحدث عملية التعلم لوجود الدوافع المثير واالستجابة مع عدم إغ          �

 .عزيز في زيادة عملية التعلمتال

النفسية واالجتماعية وهذه الدوافع تحقق النمو النفسي للفرد        يتعلم الفرد الدوافع     �

وقد تميزت هذه النظرية بأنها قدمت تفسيرات عدة للعـب واسـتخدمت المالحظـة              

 )١( .والتجريب للتوصيل إلى النتائج

                                                 
 ).٤٦( صمرجع سابق ، "سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )١(
 ).٤٩-٤٨(، صالمرجع السابق  )٢(
 ).٢٥(هـ، ص١٤١٣، ٣، العدد سيكولوجية اللعب في عالم الطفولة: رجب، مصطفى )١(



)  ٧٥(  

 ):نظرية جان بياجيه(  النظرية المعرفية-٣

 وأضاف أن الطفل ليس مـستقبالً        الطفل اهتم بياجيه بدراسة النمو العقلي عند      

 بياجيه اللعب علـى     صنفولقد   )٢(يجابيات فقط بل هو يتفاعل معها بشكل إ       للمعلوم

مرحلة الحس حركية، مرحلـة مـا قبـل         ال( حسب مراحل النمو العقلي التي قسمها     

 ) لعمليات المجردةالعمليات، مرحلة العمليات المادية، مرحلة ا

 :وقد قسم مراحل اللعب إلى أربعة أقسام هي

 : اللعب الوظيفي-١

 هذا النوع من اللعب في الشهر األول ويقوم الطفل بأفعـال انعكاسـية تـزوده                يبدأ

بالسعادة الحسية وشعوره باألمن ويستمر هذا النوع من اللعب حتى العام األول فيبدأ             

 .د ومحاولة التكيف مع النمو المعرفي الذي كونه الطفلبتقليد الكبار أو بداية التقلي

 : اللعب الرمزي-٢

مين وقـد ميـز بياجيـه بـين اإلدراك      الشهر الثامن عشر وحتى نهاية العا     يبدأ من   

التصوري واإلدراك الرمزي في هذه المرحلة ويعتبر اللعب الرمزي محاولة لتمثيل           

مرحلة السابقة وهـي تمثـل      متداد لل الواقع واستيعابه من قبل الطفل فهذه المرحلة ا       

 .تطور لها

 : اللعب وفق قواعد-٣

يبدأ هذا اللعب من سن ثالث سنوات إلى ست سنوات ويعتبر بياجيه هذه المرحلـة               

تحويراً للواقع ليوافق رغبات واهتمامات الطفل فيقـوم الطفـل بتكـوين األلعـاب              

تظهر األلعاب ذات القواعد    والتفكير في القيام بذلك ويبدأ اللعب الرمزي بالتالشي و        

  .مع الموائمةتسمة في البداية بالتماثل ثم تبدأ في التفاعل وتكون م

 : اللعب البنائي-٤

تبدأ المرحلة من سن السابعة ويصبح الطفل قادراً على التحليـل والتعليـل العقلـي               

 )١( .واستخدام الرموز أقرب إلى الواقع ويكون اللعب محكوم بنظام جماعي

                                                 
ار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، ، د١، طالتربية في رياض األطفـال    : عدنان عارف مصلح   )٢(

 ).٤٩(م، ص١٩٩٠
 ).٥٤-٥٢(،مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:"  علي فالح الهنداوي)١(



)  ٧٦(  

م نستخلص أن نظرية بياجية في اللعب تقوم على ثالثة افتراضـات رئيـسة          مما تقد 

  :وهي كالتالي

 إن النمو العقلي يسير في تسلسل محدد من الممكن تسريعه أو تـأخيره ولكـن                -١

 . التجربة ال يمكن أن تغيره وحدها

 إن هذا التسلسل ال يكون مستمراً بل يتألف من مراحل يجب أن تتم كل مرحلة                -٢

 .ا قبل أن تبدأ المرحلة المعرفية التاليةمنه

 إن هذا التسلسل في النمو العقلي يمكن تفسيره اعتماداًُ علـى نـوع العمليـات                -٣

 )٢( .المنطقية التي يشتمل عليها

 :وتعد نظرية بياجية في اللعب من أهم النظريات لألسباب التالية

 .قامت على مالحظات علمية قام بها بياجيه مع األطفال �

 .ضحت الرابط القوي بين اللعب والنمو العقليأو �

 استخدام األلعاب البـسيطة إلـى       منقدمت وصف متكامل لنو أنشطة اللعب        �

 .األلعاب المعقدة

 .إن اللعب عملية تعليمية يمكن اإلفادة منها في التعليم �

 .)٣(إن اللعب عملية منظمة ومنضبطة وليس نشاط عشوائي �

 :  وأهدافهأهمية اللعب

دى أهمية اللعب فهو مهم في تنمية الطفل جـسمياً وعقليـاً وخلقيـاً              مال يخفى   

واجتماعياً وهو الرافد الذي تتسرب بواسطته المعارف إلى الطفل فيكتـشف نفـسه             

ويتوافق مع البيئة التي من حوله وإذا أردنا التطور الكلي للطفل فالبد من أن نتـيح                

 من اللعب هم في الحقيقة أطفال       ، فاألطفال المحرومون  الفرصة له بأن يلعب بكليته      

 .)١( علماء النفس والتربيةهيؤكدما بال طفولة، هذا 

                                                 
، مرجع سابق ،     "األلعاب التربوية وتقنيات سيكولوجيا وتعليميا وعمليا     : " محمد محمود الحيلة    )٢(

 ).٧٢(ص
  ).٢٧( سابق ،ص، مرجع"سيكولوجية اللعب والترويح:"  محمد محمود)٣(
م ١٩٩٤ ،   ١ ، مجلة التربية اإلسالمية ، العدد      اللُعب ومكانتها في تربية الطفل    :فهمي، جوليت  )١(

 ).٣٤(، ص



)  ٧٧(  

لُعبـه  واللعب هو لغة الطفل الرمزية للتعبير عن ذاته، فمن خالل تعامله مـع              

عـب  ن اللعب هو حديث الطفل واللُ     إبحيث نستطيع القول     أن نفهم عنه الكثير      يمكن

عب يعطى فكرة عن مدى ثقته بنفسه وطريقتـه         هي كلماته وأن سلوك الطفل أثناء الل      

 . اللعب يمكن أن تبين قدرته على التعبير عن انفعاالتهأدواتفي استخدام 

 تحقيق النمو المتكامل للطفـل مـن جميـع          ي وللعب أهمية كبيرة وأساسية ف    

 من التطرق إلى دور اللعب في تحقيق النمو         وللكشف عن هذه األهمية  البد     الجوانب  

 :و في ما يلي عرض لذلك نب الطفل في كل جوا

 :أهمية اللعب للنمو الجسمي

اللعب نشاط حركي ضروري في حياة الطفل ألنه ينمي العـضالت ويقـوي             

أن هبوط مـستوى    الجسم ويصرف الطاقة الزائدة عند الطفل، ويرى بعض العلماء          

ة المؤلفة من   اللياقة البدنية هي بعض نتائج تقييد الحركة عند الطفل ألن البيوت الحالي           

من نشاط الطفل وحركته فهو يحتاج إلى الركض والقفز وهـذا            عدة طوابق قد حدت   

  . الضيقة المساحةالمساكنغير متوافر في 

اللعب يحقق التكامل بين وظائف الجسم الحركية واالنفعالية التـي            فمن خالل 

عرف علـى   على تذوق األشياء ويت   الطفل   يتدرب   ه ومن خالل   السليم   تتضمن التفكير 

 .)١(لونها وحجمها وكيفية استخدامها

ويعد اللعب مهما في النمو الجسمي والحركي وهو دليل صحة األبدان ولياقتها            

 القدرة على التفاعل مع البيئة بشكل أفضل وأهمية اللعـب            تتولد لدي الطفل   وبالتالي

  :ي تكمن في ما يليمفي الجانب الجس

 . الحركيةاأللعاب من خالل الت الصغيرة والكبيرة تمرين العض-١

 العديد من المهارات الحركية كالقفز والركض والزحف وغيرها مـن            تعلم -٢

 .الحركات والمهارات الحركية المختلفة

 . تنسيق الحركات وتنظيمها لزيادة القدرة علي التوازن -٣

                                                 
، د ط ، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،           األنشطة اإلبداعية للطفـل   : البغدادي، محمد رضا   )١(

 ).١٤٧(م، ص٢٠٠١



)  ٧٨(  

 التخلص من االضطرابات الحركية من خالل التخلص مـن االنفعـاالت            -٤

 .المسببة لها 

 . تنمية مفهوم الذات الجسمي-٥

 الطفل يتفاعـل مـع األشـياء        ألن إعداد الطفل للعمليات العقلية المختلفة       -٦

 .المحيطة به و يكتشفها أثناء اللعب الحركي 

 .تدريب الحواس علي االستخدام  - ٧

 )٢( . تنمية التآزر الحسي الحركي-٨

 :أهمية اللعب للنمو العقلي

أن يدرك عالمه الخارجي و بالتالي ينمي كثيراً  مـن           اللعب يساعد الطفل على     

 ويالحظ أن األلعاب التي يقـوم       ،المهارات في أثناء ممارسته أللعاب وأنشطة معينة      

فيها الطفل باالستكشاف والتجميع وغيرها من أشكال اللعب تثـري حياتـه العقليـة              

وم من خاللهـا    فاللعب عبارة عن أنشطة يق    ،  بمعارف كثيرة عن العالم الذي يحيط به      

الطفل بالتفاعل مع البيئة المحيطة به واستيعاب المعلومات والمعارف التي تزخر بها            

 ويـساهم  )١(ويسيطر بالتالي علي بيئته معرفيا من خالل المعالجة الحسية لمكوناتهـا     

  :اللعب في النمو العقلي كما يلي

 . توفير فرص االبتكار والتشكيل في العاب التركيب -١

 .اإلدراك الحسي  نمو -٢

 .تنمية القدرة علي التذكر وتقوية المالحظة  -٣

 . زيادة معلومات الطفل عن األشياء والناس -٤

 . تنمية حب االستطالع والخيال اإلبداعي عند الطفل -٥

 . التدريب علي التركيز واالنتباه -٦

 . شغل أوقات الفراغ فيما يعود علي الطفل بالفائدة والمتعة -٧

                                                 
هــ،  ١٤١٤،  ١٩٤، العدد المجلة العربية ،  رأهمية اللعب لمراحل العم   : المخزومي، أمل على   )٢(

 ).٥٢-٥٠(ص
 ).٢٨١(م، ص٢٠٠٢، ، دار الفكر ، األردن ، النمو المعرفي واللغوي: قطامي ،  يوسف )١(



)  ٧٩(  

 )٢(ة القدرة علي التفكير المستقل في حل المشكالت  تنمي-٨

 علـى  ةوخالصة األمر يجب تنظيم نشاط اللعب على أساس مبادئ التعلم القائم   

 .حل المشكالت وتنمية روح االبتكار واإلبداع عند األطفال 

  :أهمية اللعب للنمو االجتماعي 

 األلعـاب   ن اللعب يساعد على نمو الطفل من الناحيـة االجتماعيـة ففـي            إ

ة العمل   بروح الجماعة واحترامها ويدرك قيم     و يشعر الجماعية يتعلم الطفل النظام     

 وإذا لم يمارس الطفل اللعب مع األطفال اآلخرين فإنه          الجماعي والمصلحة العامة،  

 .ويميل إلى العدوان ويكره اآلخرين يصبح أنانياً

 أقرانه وأن يحل ما متوازنة مع أن يقيم عالقات   طة اللعب يستطيع  اس لكنه بو 

 .)٣(يعترضه من مشكالت وأن يتحرر من نزعة التمركز حول الذات

واللعب نشاط اجتماعي وهو وسيلة للتنشئة االجتماعية السوية وطريقة للتكيف مـع            

نه ينطوي علـى فوائـد اجتماعيـة    أالمجتمع الذي يعيش فيه الطفل بشكل سليم كما     

  :كبيرة منها

 .الذي يعيش فيه الطفل معرفة عادات المجتمع -١

 . اكتساب القيم االجتماعية كالتعاون واالنتماء والمحبة-٢

 تعلم الدور الخاص بكل جنس كما يتعرف الطفل من خالل العب علـى              -٣

 .خرين في الحياة أدوار اآل

 . االنتقال من التمركز حول الذات إلى االهتمام اآلخرين-٤

 . التعرف على مكانة الطفل االجتماعية-٥

 تعلم مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي وتقبـل الخـسارة بـروح            -٦

 )١( .رياضية

 

                                                 
 ).٢٤(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )٢(
، ٦٣ ،العـدد مـة مجلـة األ ، اآلثار النفسية والتربوية على طفلـك :محمد ،آمال عبد الرحمن  )٣(

 ).٦١-٦٠(هـ، ص١٤٠٦
، د ط ،الدار الجماهرية للنشر، بنغـازي،        المدخل لرعاية الطفولة  : الدويبي ،عبد السالم بشير    )١(

 ).٧٥-٧٠(م، ص١٩٨٨ليبيا، 



)  ٨٠(  

 

 :أهمية اللعب في النمو االنفعالي

كأداة تشخيص وعالج للعديد من االضطرابات االنفعاليـة وظهـر          اللعب  م  استخد

 لو استخدام اللعب في هذا الجانب ومنهم ميالنـي كاليـن          العديد من العلماء الذين فعّ    

من أبرز المعالجين النفسيين الذين اسـتخدموا اللعـب كـأداة عالجيـة              كان   الذي

وعيـه  الّآل  إلى  التسلل  وتشخيصية فاعتبر أنه يمكن التعرف على انفعاالت الطفل و        

 :كما عدد سمبسون فوائد اللعب العالجية فيما يلي )٢(من خالل اللعب

 .فهم العمليات العقلية التي يقوم بها الطفل. ١

 .يف من شعوره بالذنبالتخف. ٢

للطفـل بـالتكرار     تضمين المعالج إليحاءاته العالجية وإعادة التكامـل         .٣

 .)٣(المستمر لنفس الموقف

  :وأهمية اللعب في الجانب االنفعالي تتلخص فيما يلي

 .التعبير عن الحاجات النفسية وإشباعها. ١

الذي يعانيه  التخفيف من االنفعاالت الضارة بالطفل فهو يعوض الحرمان         . ٢

 .في الواقع

 .تنمية الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية. ٣

 .تنمية الميول واالتجاهات. ٤

 .الشعور بالفرح والسرور. ٥

المساهمة في عالج االضطرابات االنفعالي كـالخوف مـن الحيوانـات           . ٦

 )١( .وغيرها

 

 

                                                 
عبد الغنـي الديـدي، دار الفكـر        :، د ط ، ترجمة      التحليل النفسي لألطفال  : ميالني،  كالين   )٢(

 ).٢٥(م، ص١٩٩٤اللبناني، بيروت، 
 ).١٠(م، ص١٩٧٤،د ط ،  دار المعارف، مصر ،  المرجع في علم النفس: جالل ، سعد )٣(
، دار  المرشد فـي منهـاج ريـاض األطفـال        : جميل أبو ميريز، محمد عبد الرحيم عدس         )١(

 ).٧٩(م، ص١٩٩٣مجالوي، عمان، األردن، 



)  ٨١(  

 

 :أهمية اللعب كأداة للتعبير والتواصل       

إثراء المحصلة اللغوية والثقافية عند الطفل فتنمـي فيـه          تساهم األلعاب في    

رها وتكمن أهمية اللعب اللغوية     يالقدرة على التعبير بكل أنواعه كالرسم واألدب وغ       

 :والتعبيرية كالتالي

 .تنمية القدرة على التعبير عن األفكار والمشاعر. ١

 .تكمن اآلخرين من فهم ميول وحاجات الطفل وتلبيتها. ٢

 .رف على قدرات الطفل وإمكاناتهالتع. ٣

 .التعرف على مشاكل الطفل والعمل على حلها. ٤

 .التخلص من عيوب النطق التي تعيق التواصل مع اآلخرين. ٥

 .تنمية القدرة على تكوين جمل مفيدة وزيادة التفاعل مع اآلخرين. ٦

 .تنمية القدرة على الحوار البناء. ٧

 .للغة والرسم واإلشاراتالتواصل مع اآلخرين عن طريق ا. ٨

 :األهمية التعليمية للعب

يكتسب اللعب قيمة تربوية ويتحقق النمو السليم للطفل بالتربية الواعيـة التـي             

.  تربـوي هـادف    تضع خصائص نمو الطفل ومقومات تكوين شخصيته في نطاق        

ويصبح اللعب وسيطاً تربوياً إذا خضع ألهداف تربوية منظمة وفـي هـذه الحـال               

فمن أهم األسـاليب التـي      . )١(عب مدخل وظيفي لتعلم األطفال تعلماً فعاالً      يصبح لل 

تجذب الطفل وتشوقه لعملية التي هو اللعب فهو يحرك الطفل للتعلم الذاتي التلقـائي              

  :ويعتبر أداة تعلم واستكشاف ألنه

 يكتسب العديد من المعلومات عن العالم  .١

يكرهـه ويعـرف مـشكالته       ا وم يحبه يتعرف فيه علي ذاته فيعرف ما      .٢

  )٢(ويحاول حلها والسيطرة عليها

                                                 
 ).٢٤(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )١(
، دار الفكـر    ١، ط اللعب عند الطفل األسس النظرية والتطبيقية     العناني، حنان عبد الحميد ،       )٢(

 ).٢٧-٢٣(هـ، ص١٤٢٣للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 



)  ٨٢(  

 .اللعب وسيلة تقرب المفاهيم لألطفال وتساعدهم على إدراكها.٣

 .)٣(أداة فعالة لمواجهة الفروق الفردية ومراعاة قدرات وإمكانيات الطفل. ٤

 : ةأهمية اللعب من الناحية األخالقي

عنوي لشخصية الطفل، فمن خـالل      يسهم اللعب في تكوين النظام األخالقي الم      

اللعب يتعلم الطفل من الكبار معايير السلوك الخلقية كالعـدل والـصدق واألمانـة              

وضبط النفس والصبر، كما أن القدرة على اإلحساس بشعور اآلخرين تنمو وتتطور            

سنوات األولـى مـن     المن خالل العالقات االجتماعية التي يتعرض لها الطفل في          

ن الطفل يتعلم في اللعب أن يميز بين الواقع والخيال فإن الطفل مـن              حياته، وإذا كا  

اللعب وفي سنوات الطفولة األولى يظهر اإلحساس بذاته كفرد مميز فيبدأ في            خالل  

علـى  تكوين صورة عن هذه الذات وإدراكها على نحو متميز عن ذوات اآلخـرين              

  .م بعدة صفاتاشتراكه معه  منرغمال

 :أهداف اللعب

 األلعاب إلى تنمية قدرات الطفل المختلفة وإلى تحرير طاقاتـه والتـرويح              تهدف

 على عالمه، ويختبر أولـى محاوالتـه        تعرفييختبر الطفل و  عنه، وبواسطة اللعب    

ق يللتأثير في العالم الخارجي إلثبات الذات وتكوين الروابط وصنع األشياء وعن طر           

 .اللعب يتمكن الطفل من تحقيق نمو جسمي متناسق

كما يساعد الحواس على التدرب ويهيئها للتعلم، كما يضمن اللعب تجديد الطاقات            

اللعب يضمن بناء المهـارات     النشاط، أما من ناحية الحركة، فإن       والالزمة للحيوية   

عـن التـوتر    وتنمية التآزر الحسي الحركي مثل خبرات التحليل والتركيب، وينفس          

 .الجسمي واإلرهاق العضلي

 :امة للعب وهيأهداف عهناك 

 .إشعار الطفل بالمتعة والبهجة والسرور. ١

 .ترويض وتمرين عضالت الجسم. ٢

 .تشويق الطفل وتنمية استعداده للتعلم. ٣

                                                 
  ).٢١(مرجع سابق ، ص،  " سيكولوجية اللعب: " احمد بلقيس ، توفيق مرعي  )٣(



)  ٨٣(  

 .مساعدة الطفل على فهم ذاته وتقبل اآلخرين ومعرفة العالم المحيط به. ٤

 .المساهمة في تعليم المهارات االجتماعية. ٥

 .نفعاالت الضارة ومن الطاقة الزائدةالتخلص من التوتر واال. ٦

 )١(إشباع حاجات الطفل بطريقة مقبولة اجتماعية .٧

 :اللعب وعمر الطفل

    اللعب عمل الطفل وهو ضروري لنموه وتنشئته، وهو تدريب للحياة  ، إن لعب              

 يكون في الغالب كله عضلياً، حتى إذا كبروا ازدادت حـاجتهم إلـى   لصغار األطفا 

، إن الطفل الصغير يلعب فيمارس األشياء البسيطة التي تقـع فـي             )٢(اللعب العقلي 

صالبتها ووزنها ودرجة   : متناول يده، فيتعلم كثيراً من صفات األشياء التي يمارسها        

حرارتها وسهولة انكسارها أو صعوبتها، وبهذا يبدأ يعرف شيئاً عن دنياه التي يعيش             

 .فيها

على أن اللعب عند الطفـل فـي مرحلـة          وتدل الدراسات التي قام بها العلماء       

 :الطفولة المبكرة يمر بمراحل متتاليةكما يلي

 : مرحلة المالحظات الشاغرة-١

في هذه المرحلة ينتقل الطفل من مثير إلى آخر بـشكل سـريع فينتقـل مـن                 

موضوع إلى آخر وحين ال يجد ما يثير اهتمامه يتحول انتباهه إلى جسمه فيلعب بيده    

 .ضاءه المختلفةورجله ويكشف أع

 : مرحلة ما بعد المالحظات الشاغرة-٢

لعاب اآلخرين ويشاركهم في الحديث دون االشتراك       تبدأ عندما يالحظ الطفل أ    

 .في اللعب معهم

 : مرحلة اللعب االنعزالي المستقل-٣

 .ن الطفل يلعب وحده مستقالً عن اآلخرينأوهي مرحلة تمتاز ب

 : ر مرحلة اللعب االنعزالي المتناظ-٤
                                                 

، مرجـع سـابق ،   "سس النظرية والتطبيقيـة اللعب عند الطفل األ"حنان عبد الحميد العناني،      )١(
 ).٢٢(ص

في البيت والحـضانة والمدرسـة      ( نشاط الطفل وبرامجه الترويحية   : خطاب ، محمد عادل    )٢(
 ).١٦٠(م، ص١٩٨٢، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ٢، ط)االبتدائية



)  ٨٤(  

 .وهي مرحلة يقلد فيها الطفل أصحابه في ألعابهم وهو منعزل عنهم

 : مرحلة اللعب االنفرادي المتناظر-٥

 )١( .في هذه المرحلة يلعب الطفل مع أقرانه ولكن مع المحافظة على فرديته

 : مرحلة اللعب التعاوني الجماعي-٦

تي يلعـب معهـا     تبدأ في نهاية مرحلة الطفولة ويخضع فيها الطفل للجماعة ال         

 .)٢(ويلتزم بجماعته ويؤدي عمال أساسا في لعبه ليكمل رفاقه الذين يلعب معهم

 :العوامل المؤثرة في اللعب عند الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

يلعبون بدرجة واحـدة     يتخذ لعب األطفال أشكاالً وأنماطا متباينة، فاألطفال ال       

نفسه في كل وقت بشكل أو نمط واحـد ال          من الحيوية والنشاط كما ال يلعب الطفل        

 :يتغير فتتحكم عوامل كثيرة متباينة ومختلقة  في لعب الطفل منها ما يلي

 :الصحة والنمو الحركي -١

من البديهي أن األطفال األصحاء بدنياً يلعبون أكثر من غيرهم معتلي الـصحة             

ألطفال أن  ويتضح من مالحظات المعلمين والمشرفين على دور الحضانة ورياض ا         

األطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية والرعاية الصحية أقل لعبا وتفـاعال             

 .مع اللعب والدمى التي تعطي لهم

 الحركي في سن معينة عند الطفـل يلعـب          -وال شك أن مستوى النمو الحسي     

درة دوراً هاماً في تحديد أبعاد نشاط اللعب عنده فقد تبين أن الطفل الذي ال يملك الق               

على قذف الكرة والتقاطها ال يشارك أقرانه في الكثير من ألعاب الكرة وهكذا ، وقد               

عب األطفال أن اللعب يتوقف     كشفت الدراسات التي أجريت على استخدام مواد من لُ        

 .)١(إلى حد كبير على مستوى االتساق العصبي العضلي الذي بلغه الطفل

 :الذكاء -٢

 على التفوق   ما يدل لعبه  ، ك لديه الذكاء   بمستوى  ط لعب الطفل منذ والدته      يرتب

األطفال واضحة في نشاط لعبهم منـذ العـام         ، وتبدو الفروق الفردية بين      واإلبداع  
                                                 

زيـع، المنـصورة،   ،د ط ،  الشروق للنشر والتو اإلبداع في تربيـة األوالد    : الواعي،  توفيق   )١(
 ).٤٢(هـ، ص١٤٢٥

 )٤٣(المرجع السابق، ص )٢(
 ).١٤٤-١٤٠(ص، مرجع سابق،"األطفال واللعب: "يفيوال الببالو )١(



)  ٨٥(  

 األكثر ذكاء من اللعب الحسي إلى اللعب الذي يبرز          األطفالالثاني فسرعان ما يتنقل     

 في لعب األطفـال    فيه عنصر الخيال والمحاكاة جلياً واضحاً  وال يتضح هذا التطور          

األقل ذكاء، أما بالنسبة الختيار مواد اللعب وانتقائها فإن األطفال العـاديين أو ذوي              

المستويات األعلى في الذكاء يظهرون تفضيالً لمواد اللعب التي تعتمد إلى حد كبير             

على النشاط التركيبي البنائي بنسبه أعلى من األطفال ذوي العقول الضعيفة كما يهتم             

فال العاديون واألذكياء بمواد لعبهم التي يختارونها فترة أطول وأكثر ثباتاً مـن             األط

  .)١(ضعاف العقول

وقد دلت بعض الدراسات أن األطفال الذين كانت نسب ذكائهم عالية في مرحلة     

ما قبل المدرسة قد أبدوا اهتماماً واضحاً باألجهزة والمواد التي تستخدم في األلعاب             

 الذكاء أكثر ميالً    ألمحدوديعاليات التي تتطلب االبتكار، ويكون األطفال       التمثيلية والف 

إلى األلعاب الفردية من ميلهم إلى األلعاب الجماعية، وهم أقل اشتراكاً في األلعـاب              

التي تحتاج إلى نشاط جسمي قوي على عكس األطفال ذوي الذكاء المتوسط كما أن              

لرياضية ويكون ميلهم أكثر إلى األلعاب العقلية        يميلون إلى األلعاب ا    األذكياء األطفال

وهم يستمتعون باألشياء جميعها وتتكون لديهم هوايات مختلفة أكثر مـن األطفـال             

 .)٢(اآلخرين 

 يتأثر الطفل بمستوى ذكائه فاألطفال األذكياء أكثر لعباً ونشاطاً وحركة واألقل           

 . بداعه وابتكاره ذكاء أقل لعباً كما يكشف اللعب عند الطفل الذكي عن إ

 :جنس الطفل -٣

أي الفروق بين لعب البنين والبنات فجنس الطفل يلعب دوراً كبيرا في نـشاط              

لعبة وبصفة عامة تفضل البنات اللعب بالدمى والعاب المتعلقة بالمواد المنزلية بينما            

 .لعاب القطارات والسيارات أيفضل األوالد 

 بينما تحب    القدم ةمثل كر يفضلون ألعاباً   ويلعب األوالد بعنف أكثر من البنات و      

البنات ألعاباً مثل القص والعاب الفك والتركيب كما تفضل البنات ألعاب التمثيل التي             

                                                 
 ).٧٣(، مرجع سابق، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )١(
 )٧٣( المرجع السابق ص  )٢(



)  ٨٦(  

تعتمد على المهارة اللغوية بينما يفضل األوالد األلعاب الحركية التي تعتمـد علـى              

 .)٣(الرياضة والحركات الصامتة

خواتهم دون سخرية أو اعتراض ، وكذلك       صبيان باللعب بعرائس أ   وقد يسمح لل  

 .البنات يجدن المتعة بدمى السيارات والقطارات

 :المستوى البيئي -٤

يتأثر األطفال في لعبهم بعامل المكان ففي السنوات األولى يلعب معظمهم مـع             

األطفال الذين يجاورونهم في المسكن وبعد فترة يلعبون في الـشوارع أو الـساحات       

هم وبذلك يكون للبيئة التي يعيشون فيها تأثير واضح في الطريقـة            القريبة من مسكن  

التي يلعبون بها وفي نوعية األلعاب أيضاً، فاألطفال الفقراء يلعبون أقل من األطفال             

األغنياء وربما يرجع السبب بصورة أساسية إلى أن البيئات الفقيرة فيها لعـب أقـل               

 . ةضيق للعب من البيئات الغنيووقت أقل ومكان أ

وفي مناطق الريف والصحراء تقل األلعاب بسبب انعزالها ولـصعوبة تنظـيم            

إلـى  جماعات األطفال كما تقل أيضاً أوقات اللعب وأدواته ألن األطفال ينـصرفون             

 .مساعدة الوالدين في أعمالهم

يعه على فـصول     أثر واضح في نوعية اللعب فطبيعة المناخ وتوز         لها  والبيئة

 اللعب عند األطفال فيخرج األطفال للعب في الحـدائق شـتاء            ؤثر في نشاط  السنة ي 

 . على الجليد في المناطق الباردة بالتزلجوذلك في المناطق المعتدلة بينما يقومون 

كما يتحدد اإلطار الذي يلعب فيه األطفال في األماكن المغلقة في المناطق التي             

واطئ البحر في المناطق ذات     تشتد فيها الحرارة صيفاً في حين ينتقل األطفال إلى ش         

الحرارة المعتلة صيفاً، ومن األلعاب ما يختص بفصل معين من فصول السنة فلعبة             

كرة القدم تعد لعبة شتوية بينما السباحة تعد لعبة صيفية، وقـد تختلـف اهتمامـات                

األطفال باللعب ومواده باختالف البيئة، فاألطفال في المنـاطق الـساحلية تختلـف             

                                                 
، مرجع سـابق،    "ض األطفال مدخل إلى ريا  : "محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح       )٣(

 ).٤٣(ص



)  ٨٧(  

 في المناطق الداخلية أو الصحراوية كما أن األطفـال فـي            ل عن األطفا  اهتماماتهم

 .)١(البيئات الصناعية يهتمون بألعاب تختلف عن ألعابهم في البيئات الريفية

 :العامل االجتماعي والثقافي -٥

 والحالـة الجـسمية والمـستوى       كما يتأثر لعب األطفال بالبيئة وجنس الطفل      و

ثقافة المجتمع وبما يسوده من عادات وقيم وتقاليد كما ترث          العقلي كذلك يتأثر أيضاً ب    

 أجيال األطفال عن األجيال السابقة أنواعاً من األلعاب تنتشر في المجتمع وتشيع فيه            

وللمستوى االقتصادي دور رئـيس فـي لعـب األطفـال فالمـستوى االجتمـاعي               

انت هذه الفروق   واالقتصادي يؤثر في نشاطات اللعب كما وكيفاً على السواء وإذا ك          

ال تتضح خالل سنوات الطفولة األولى فإنها تظهر واضحة كلما تقدم األطفـال فـي       

 .دور كبير في لعب الطفللمستوى االقتصادي واالجتماعي له االسن ف

 فاألطفال الذين ينتمون إلى مستويات اقتصادية واجتماعية عاليـة يفـضلون           

 .وتراألنشطة التي تكلف بعض المال كألعاب الكمبي

أما األطفال الذين ينتمون إلى طبقات أقل مستوى اقتصاديا واجتماعيـا فـإنهم             

كما يتأثر الوقت المخصص للعب بالطبقـة       ، يميلون إلى العاب االختباء أو نط الحبل      

االجتماعية فوقت اللعب المتاح لألطفال من األسر الفقيرة هو أقل من الوقت المتـاح              

ن األسر الفقيرة تشرك أبناءهـا فـي أداء بعـض           لألطفال من األسر الغنية ذلك أل     

 .األعمال واألعباء االقتصادية

 :أوقات الفراغ -٦

إن أوقات الفراغ لها تأثير كبير على اللعب عند الطفل فاألطفال الذين يعيشون             

في القرى أو المجتمعات الفقيرة يتحملون مسؤوليات األسرة وبـذلك يكـون وقـت              

 المسموح لهم لقضائه في اللعب أقل من األطفال الذين          فراغهم ضئيل وبالتالي الوقت   

يعيشون في المدينة أي في الطبقات أو المجتمعات المتحضرة فالطفل ال يحمل القدر             

الذي يتحمله طفل القرية من مسؤوليات فبالتالي يكون له وقت فراغ أكبر يقضيه في              

 . اللعب والمرح

                                                 
 ).٧٧-٧٦(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )١(
 



)  ٨٨(  

 :مواد اللعب -٧

ى حد كبير في نشاط اللعب فحسب نوعية اللعبـة          تؤثر نوعية اللعب ومواده إل    

المقدمة للطفل يكن تفاعله معها لذلك يجب أن يعطي الطفل أشـكاال متنوعـة مـن                

 .)١( في كافة جوانب شخصيتهأللعاب حتى تساهم في تحقيق نموها

 : الطفل في سن الطفولة المبكرةألعابر الختيار يأهم المعاي

 أكبر من مجرد إتاحـة  هفمسؤوليتب األطفال، للمربي دورا كبيراً في اختيار لع   

الفرصة للطفل للعب، ومن هذه المسؤوليات مالحظة الطفل للتعرف على طريقته في            

 مناقشته فيما يلعـب، وشـرح كيفيـة         ، وعليه باللعبةعب، ومدى تقبله واستمتاعه     الل

اللعب، وتوجيه أسئلة مفتوحة تساعده على االستمرار في اللعـب، والتركيـز فيـه              

إلعطائه الفرصة الكتساب مفاهيم واكتشاف أفكار جديدة، لذلك كانت  هناك مجموعة            

فـي مرحلـة    )١( المربي في عند اختيار اللعبـة      يأخذ بها    من المعايير التي يجب أن    

 : الطفولة المبكرة هي

 .أن تتوفر بها عناصر األمن والسالمة وتكون من نوعية ممتازة 

 في اللعبة مواد تـضر الطفـل، كاألصـباغ          أن ال تكون  تعني  معايير السالمة   و

أن تكون اللعبة مأمونة أي ال يوجد بها زوايا أو حواف حادة            وواأللوان غير الثابتة،    

 طلي بمواد سامة أو أن تحتوي اللعبة على أطراف حادة،تؤذي الطفل وال تُ

 كذلك من شروط السالمة أن ال تحتوي اللعبة على قطع صغيرة سـهلة البلـع،               

 .شجع اللعبة على العنف والعدوانية ن معايير السالمة أن ال توأيضا م

أن تكون مناسبة لعمر الطفل من نواحي النمو المختلفة جسميا وعقليا ونفسيا              

ال تحتوي على أجزاء صعبة المسك للطفل الصغير        (الناحية الجسمية   فمن  واجتماعيا  

ومـن  ) كالخياطـة مـثال  أو أن تتطلب منه القيام بحركات يدوية لم يتمكن منها بعد        

قل من قدراته فيمل منها أو      أتتناسب وقدراته على التفكير وال تكون       (الناحية العقلية   

ومن الناحية النفـسية    )  من اللعب بها     تمكنه لعدم   كبر من قدراته فيصاب باإلحباط    أ

                                                 
 ).٩(م، ص١٩٩٠، ٢٢، العددالنفس المطمئنة، أيهما أهم لطفلك الحب أم اللعبة: إيمان ،رضا )١(
 الطفـل   سيكولوجية اللعب والترويح عنـد    : محمد صالح النبابتة  محمد محمود عبد الجبار،      )١(

 ).١١٩(هـ، ص١٤٠٣العدوي، عمان، ، دار العادي والمعوق



)  ٨٩(  

تهدف اللعبة الجيدة إلى تنمية الثقة بالنفس لدى الطفل والنظـرة االيجابيـة لنفـسه               (

 عدم شراء لعبـه    (الناحية االجتماعية   من  و) نجاز متطلبات اللعبة  إا يتمكن من    عندم

عب الجماعي مع خمس أفراد ألنه ال يمتلك بعد         لتتطلب ال لطفل عمره ثالث سنوات     

 .)١()مهارات التعامل مع مجموعة كبيرة

أن تكون متنوعة بحيث تساعد على تنمية مهارات مختلفة لـدى الطفـل وال               

أخـرى لتنميـة    لعاب لتنمية مهارات التركيـب و     أية واحدة، كشراء    تركز على ناح  

 لتنمية النواحي االجتماعية كاأللعاب الثنائيـة والجماعيـة         ألعاب ومهارات حركية   

 .تذوق الفني واإلبداع  لتنمية الألعاب والعاب لتمنية عضالت اليد و

والفـرح  أن تحقق المتعة    فيفترض  . عناصر المتعة والمرح  يتوفر باللعبة   أن   

للطفل كاأللوان الجميلة واألصوات المسلية وال يجب أن تكون اللعبة وسيلة لتقيـيم             

الطفل ومراقبته، لذلك من المهم ترك الحرية للطفل للعـب كيفمـا يـشاء باللعبـة                

 . وبالطريقة التي يريدها دون تدخل دائم من األهل

 الذين يعيشون    فحتى اإلخوة   رغبة الطفل وتنمي ميوله الفردية     تتماشى مع أن   

 .في منزل واحد من الممكن أن تختلف ميولهم

أن تكون اللعبة ذات طابع فردى في البداية ثم ذات طابع جماعي في المراحل               

 .المتقدمة من العمر

 أن تكون مشوقة و قابلة       بمعني   أن تكون متناسبة مع النواحي النفسية للطفل       

 للتكرار في اللعب 

 .وية محددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعةاختيار ألعاب لها أهداف ترب 

 .أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة 

 .أن يشعر الطفل بالحرية واالستقاللية في اللعب 

 

 

                                                 
، مرجـع   "األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليا      :" محمد محمود الحيلة   )١(

 ).١٣٣(سابق، ص
 



)  ٩٠(  

 

  : اإلسالميةمفهوم اللعب التربوي في ضوء التربية : المبحث الثاني 

 :مفهوم اللعب التربوي

نه يشكل محتـوى حيـاتهم      إحتى  يتصل اللعب اتصاال مباشرا بحياة األطفال،       

وتفاعلهم مع البيئة، وبذلك يصبح اللعب أداة إنماء لشخـصية األطفـال وسـلوكهم،              

واللعب في سنوات الطفولة وسيط تربوي يعمل على تشكيل الطفل في هذه المرحلة             

التكوينية الحاسمة من النمو اإلنساني، وحتى نتمكن من ربط اللعب بنوعية النماء في             

طفال فإنه ينبغي أن ينوع بحيث يشتمل على أشـكال مختلفـة تغطـي              شخصية األ 

هـة  جا لمو مرحلة الطفولة المبكرة  احتياجات النمو عندهم، بحيث تصمم األلعاب في        

 .)١(االحتياجات الحركية واالنفعالية والعقلية االجتماعية والنفسية والتعليمية 

ل وتعلمهـم، فاسـتعمال      اللعب عامال مهماً جداً في عملية تطوير األطفا         ويعد

األطفال لحواسهم مثل الشم واللمس والتذوق يعني أنهم اكتسبوا معرفة شخصية، هذه            

 لألطفـال مـن     تعطي   تضاهيها المعرفة المجردة التي قد       أنالمعرفة التي ال يمكن     

خالل السرد والتعليم، فاللعب يعطيهم فرصة كـي يـستوعبوا عـالمهم وليكتـشفوا              

وروا عالقات شخصية مع المحيطين بهـم،       شفوا اآلخرين ويط  ويطوروا أنفسهم ويكت  

 أن نتجاهل أهمية اللعب في إكـساب األطفـال مهـارات            يمكننا  نه ال أفمن هنا نجد    

 .أساسية في مجال العلوم االجتماعية والرياضيات، اللغة، الفنون والعلوم

 :تعريف اللعب التربوي

م وقدراتهم العقلية والجـسمية     عب نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكه       للا

 ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية، وأسـلوب الـتعلم باللعـب هـو      جدانيةوالو

استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفـال وتوسـيع             

للعب أهميه تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مـع عناصـر             ف .آفاقهم المعرفية 

وق  لمواجهـة الفـر    لشخصية والسلوك ويعتبر أداة فعالة    لتعلم وإنماء ا  البيئة لغرض ا  

  . وينشط القدرات العقليةالفردية ويشكل أداة تواصل هامة
                                                 

، مرجـع سـابق،     "تكوين المفاهيم والتعلم غب مرحلة الطفولة المبكـرة         : "  سبتزر. دين ر  )١(
 ).١٤٩(ص



)  ٩١(  

 ومن أهم من عرف اللعب التربوي هو جون ديوي فقد أوضـح أن األطفـال               

يتعلمون عن أنفسهم وعالمهم من خالل اللعب أيضا اهتمت باني سميث هيل بأفكـار              

 .قدم فكرة وجود تبادل بين اللعب والعمل ديوي ف

اللعب يساهم   عن اللعب التعليمي فقالت إن       اقدمت سوزان ايزيكس مفهومه    كما

 كل جوانب النمو لدي الطفل و طالبت اآلبـاء أن يـدعما لعـب الطفـل                  تطور في

 .باعتباره مصدر تعلم للطفل

نسبة للطفل فاللعب   أنفاس الحياة بال  :(  تعرف كاترين تايلور اللعب على أنه      كما

 .)١( )للطفل هو كالتربية واالستكشاف والتعبير الذاتي والترويح والعمل للكبار 

  .)٢(كما يذكر بياجية إن اللعب وسيلة للتعلم و إن البيئة مصدر لتعليم الطفل 

 شخصية الطفل وتطور لغتـه       لتربية ويذكر مكريش أهمية اللعب كعنصر هام     

  . )٣(فية واالجتماعية والعقلية والجسمية وتفكيره ونمو جوانبه العاط

 فل واالرتقاء طكل لعب يهدف إلى تنمية ال     : وبالتالي يعرف اللعب التربوي بأنه    

فاق معرفته وتحقيق النمو المتكامل له في جميع جوانب شخـصيته    آمواهبه وتوسيع   ب

 هو اللعـب الـذي يؤصـل المبـادئ          :واللعب التربوي في ضوء التربية اإلسالمية     

سالمية في نفس الطفل فيغرس القيم واألخالقيات اإلسالمية بأسلوب محبـب فـي             اإل

 .نفسه وبالتالي تحقق السعادة له في الدارين

 : في اإلسالم  اللعب

ذكر اللعب في القرآن الكريم في سبع وعشرين آية بألفاظ متعددة ولفظ اللعـب              

 لغير النافع جاء ذلك فـي       في القران الكريم جاء بمعاني متقاربة ومفادها ترك النافع        

سبع وعشرون آية كما أسلفنا وكانت المعاني التي تدور في مضمون اللعب معـاني              

وردت آيات تشير إلى أن اللعب تعبير عن        وسيئة مثل السخرية والهزل واالستهزاء      

الفراغ الروحي واالنشغال بالدنيا عن اآلخرة ولم يرد اللعب لفظا ومعنـى يتـضمن              

                                                 
، أحوال المعرفة، كيف نعزز دور اللعب التعليمي المعرفي: بن حسين ، عبد الحميد )١(

 ).٨٨-٨٦(، ص٢٩هـ، العدد١٤٢٤
 ).٣٣(، مرجع سابق ، ص"الميسر في سيكولوجية اللعب:"بلقيس، توفيق مرعي  احمد)٢(
 ).٦٣٨(م، ص١٩٩٠،د ط ، األهلية للنشر، األردن، تفكير األطفال: قطامي ، يوسف )٣(



)  ٩٢(  

نه سلوك ونشاط خاص بالطفل إال في آية وحيـدة فـي القـرآن              أى  اإلشارة إليه عل  

 :الكريم

/θä9$s% $tΡ$t#) ® قــال تعــالى r'̄≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Βù's? 4’ n? tã y#ß™θãƒ $̄ΡÎ) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪ 

ã&ù#Å™ ö‘ r& $oΨ yètΒ # Y‰xî ôì s?ö tƒ ó= yèù=tƒ uρ $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩⊇⊄∪ 〈 ١٢-١١(آية : سورة يوسف.( 

وهذه اآلية وضحت منهج متكامال في نظرة القرآن للعب الطفل فقد كان إخـوة              

سف عليه السالم يطلبون من أبيهم يعقوب عليه السالم أن يرسل معهـم أخـاهم               وي

يوسف ليرتع ويلعب وهذه داللة واضحة من اآلية الكريمة على مكانه اللعـب عنـد               

ذكرت اآلية أيضاً نوعا من أنـواع اللعـب          من سمات الطفولة وكذلك      أنه الطفل و 

 .المشروع وهو السباق في اآليات التالية لهذه اآلية 
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 :ويمكن أن نستنتج من اآلية ما يلي

 .إن اللعب سلوك نشاط طبيعي عند الطفل. ١

 حضارة معينة فهو موجود منـذ       أو اللعب سلوك ال يرتبط بزمن معين        إن. ٢

 .لاألز

كانيات الطفل فسيدنا    بما يتوافق مع قدرات وإم     لعاب تناسب كل سن   أهناك  . ٣

 . يتسابقونوإخوته يرتع ويلعب  عليه السالم يوسف

تقسم اآلية اللعب إلى لعب فردي كلعب سيدنا يوسف عليه الـسالم ولعـب              . ٤

 .جماعي كسباق إخوته

عدد ضخم من األحاديث التي توضح أهميـة        ي السنة الشريفة قد جاءت ب     أما ف 

جتمعه فهو شغله الـشاغل وعملـه       اللعب كعصب أساسي لحياة الطفل ودمجه مع م       

 تنطق بالرعاية المحمدية الـصادقة      ر من الشواهد العملية التي    المتواصل وهناك الكثي  

 .بالطفولة وألعابها فقد كان كثير المداعبة والمالعبة لألطفال



)  ٩٣(  

 لحسن والحسين في ألعابهما فمما روي عـن        ا ومن أمثلة ذلك مشاركته لسبطيه    

 قال دخلت على النبي صلي اهللا عليه وسـلم          ما عنه أبي الزبير عن جابر رضي اهللا     

وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين رضي اهللا عنهما وهو يقـول              

 .)١(»مانعم الجمل جملكما ونعم العدالن أنت«

مشاركة الطفل في لعبـه      وهيمكننا استنباط مبدأ تربوي عظيم من هذا الحديث         

رفي من أهم السبل التي يجب أن يتخذها الوالـدين          والنزول إلى مستواه العقلي والمع    

 .والمربين مع أطفالهم

 أيضاً يوضح لنا رسولنا الكريم أن اللعب له أهمية كبرى في إشباع التفكيـر              

خيالياً ويميل إلى اللعب التمثيلي     يكون  تفكير الطفل   فالخيالي ففي سن الطفولة المبكرة      

لم ليطبق لنا كيفية مراعاة خصائص هذه       صلي اهللا عليه وس    وقد جاء الرسول الكريم   

المرحلة في درس عظيم فيشبع خيال أحفاده في تجربة الفروسـية ويطلـق العنـان               

 .ار لخياالتهم للنمو واالزده

 عن أبيه قال خرج علينا       رضي اهللا عنه    وأيضا عن عبد اهللا بن شداد بن الهاد       

ن أو الحسين فتقدم رسول     رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وهو حامل أحد ابنيه الحس          

اهللا صلي اهللا عليه وسلم ثم وضعه عند قدمه اليمنى فسجد رسول اهللا صلي اهللا عليه                

وسلم سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي من بين الناس فإذا رسول اهللا صـلي اهللا                

عليه وسلم ساجداً وإذا الغالم راكب على ظهره فعدت فسجدت فلما انصرف رسول             

 عليه وسلم قال الناس يا رسول اهللا لقد سجدت في صالتك هذه السجدة              اهللا صلي اهللا  

كل ذلك لم يكن إن ابنـي   «ما كنت تسجدها أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك قال            

 . )١(»رتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجتهإ

لنتأمل في كل ثنيه من ثنايا هذا الحديث الذي ضرب فيه رسول اهللا صـلي اهللا                

لم أروع األمثلة العملية في توضيح أهمية اللعب للطفل وضـرورة إتاحـة             عليه وس 

الفرصة الكافية له ليشبع حاجاته في اللعب وذلك لمعرفته صلي اهللا عليه وسلم بـأن               
                                                 

 ).٥٢( ، مرجع سابق ، ص " المعجم الكبير " : الطبراني سليمان احمد أبو القاسم )١(
،مرجع سابق  " سنن البيهقي الكبرى    : " احمد ابن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي          )١(

، )٣٢٣٦(، رقـم الحـديث    ٢ج ، باب الصبي يتوثب على المصلى ويتعلق بثوبه فـال يمنعـه،           
 ).٢٢٠(ص



)  ٩٤(  

م وتبـدأ العمليـات العقليـة       لالطفل أثناء لعبه يكون منهمكاً في التعرف على العـا         

 عليه هذه العملية بـل يحتـوي الطفـل          واالنفعالية لديه بالنمو واالزدهار فال يقطع     

وخصائصه واحتياجاته بكل رفق وحنان وكأنه يحافظ على جوهرة كريمـة فـيحفظ             

 .بريقها ولمعانها

 ولو أردنا اإلبحار في عالم التربية المحمدية وإستقاء الدروس مـن شخـصه             

ب ما دامـت    هذا بعض من كل وغيض من فيض ال ينض        الكريم لطال بنا الحديث و    

ات واألرض واإلشارات إلى أهمية اللعب وفوائده وأنواعه مفصلة على لسان           السماو

نبينا الكريم محمد صلي اهللا عليه وسلم ففي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن                

 اهللا صلي اهللا عليه وسـلم قالـت       كنت العب بالبنات على عهد رسول       «عائشة قالت 

اهللا عليه وسلم يـنقمعن منـه       يأتيني صواحبي فكن إذا رأين رسول اهللا صلي         فكن  

وهذا الحديث يدل على أهمية     )٢(» إلي يلعبن معي   فكان صلي اهللا عليه وسلم يسربهن     

اللعب للطفل في سن الطفولة المبكرة فقد سبق عليه السالم العلماء المحـدثين فـي               

 النافذة التي تساعد الطفل على فهم البيئة والمحيط الـذي           أنه توضيح أهمية اللعب و   

 .فيه يعيش 

ولقد كان عليه السالم يقر الكثير من األلعاب ويأمر اآلباء بتعليم أبنائهم صنوفا             

من األلعاب المفيدة منها الرمي والسباحة والسباق وقد سمح لوفد مـن الحبـشة أن               

يلعبوا بالحراب والسهام ويقر عليهم ذلك ويبيح لعائشة رضي اهللا عنهـا أن تنظـر               

 .إليهم

أثر كبير في البنـاء     لها من    تربية الحيوان ومالعبته لما       كما أقر عليه السالم   

 تقـديم   الخلقي والوجداني للطفل فتربية الحيوان تساهم بشكل كبيـر فـي          والمعرفي  

 الطفـل   تـدعو  و  به  قلبه للرفق  قتهذب مشاعره وترق  المعرفة للطفل بشكل محبب ف    

احة الترويح واللعب    ومن قوله عليه السالم في إب      )١(تأمل مخلوقات اهللا في هذا الكون     ل

                                                 
 باب اللعب   ،، مرجع سابق    " صحيح ابن حبان    : "  حبان لبن احمد أبو حاتم التميمي      محمد ابن  )٢(

،  رقـم    ١٣ج واللهو ذكر جواز لعب المرأة إذا كان لها زوج وهي غيـر مدركـة باللعـب ،                
 ).١٧٣(، ص)٥٨٦٣(الحديث

 ).٥٩-٥٨(هـ، ص١٤١١، ١٥٩، دط، العدد أطفالنا مهنتهم اللعب: بربري، نشوي على )١(



)  ٩٥(  

روحوا القلـوب سـاعة     «عن الزهري عن أنس أن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال            

  .)٢(»بساعة

 وقد سار الصحابة والتابعين رضوان اهللا عليهم  على نهج رسـولهم الكـريم             

صلي اهللا عليه وسلم ومن صور ذلك ما اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه                

 ومما روي عن الحجـاج      )٣(»م الرماية والسباحة والفروسية   علموا أوالدك  «انه قال 

علمهم السباحة قبل الكتابة فأنهم يجدون من يكتب عـنهم وال           "انه قال لمؤدب أبناءه     

 " .يجدون من يسبح عنهم

ومن خالل هذه النظرة العابرة عن منهج القرآن والسنة وتـصوراتهم حـول             

م واهتموا باللعب عند الطفـل فكانـت        اللعب استقي علماء المسلمين أرائهم وأفكاره     

كتابتهم عن تربية الطفل ال تخلوا من اإلشارة إلى اللعب وأهميته وفوائده وفي ما يلي           

 :بعضاً من أهم هؤالء العلماء

 :الغزالي �

 فهو ثالث   وحددن بها عن فطرتهم     وللعب عند الصغار وسيلة يعبر    أن أ :       قال  

الت وكما يـساعد علـى إدخـال البهجـة         يساعد على ترويض الجسم وتنمية العض     

والسرور في النفس وهو مريح للصبي من عناء الدرس وقد اعتبر أن اللعب تعبيـر               

 .)١(عن الفطرة وكما يجب أن يوازن بين العمل واللعب في حياة الطفل

 :ابن سينا �

إذا انتبه الصبي من نومـه فـاألحرى أن         " ابن سينا في التربية قوله     ياا      من وص 

 ثم يخلي بينه وبين اللعب ساعة ثم يطعم شيئاً يسيراً ثم يطلق له اللعب وقتـا                 يستحم

أطول ثم يستحم ثم يغذي وإذا بلغ ست سنوات فيجب أن يقدم إلى المؤدب والمعلـم                

                                                 
حمدي بـن عبـد     : ، تحقيق مسند شهاب : محمد بن سالنة بن جعفر أبو عبد اهللا       ،  ضاعي  الق )٢(

، ١هـ، باب روحوا القلوب سـاعة بـساعة، ج   ١٤٠٧المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،      
 ).٣٩٣(، ص)٦٧٢(رقم الحديث

م، ١٩٩٨دار الفكر، بيروت،     ،د ط ،  الدر المنثور : السيوطي، عبد الرحمن جالل كمال الدين      )٣(
 ).٨٦(، ص٤ج
، دار ١ط الطفل العربـي الواقـع والطمـوح ،   : فليه، فاروق عبده ، السيد محمد عبد المجيد    )١(

 ).٨٤( هـ  ،  ص١٤٢٤الميسرة،األردن ، 



)  ٩٦(  

يدرج أيضاً في ذلك فال يحمل على مالزمة الكتاب كرة واحدة ويتقدم السن يـنقص               

  ")٢(ويزداد في تعبهم) راحتهم( من اجمامهم

 : ومن أبرز ما يستفاد هذه المقولة ما يلي

 . لرعاية األطفال ما قبل المدرسة أي سن الطفولة المبكرةاً مطوراً قدم برنامج-١

 . حدد سن التعلم في سن السادسة-٢

 قال بأهمية التدرج في التعلم واالنتقال من السهل إلى الصعب ومراعاة القدرات             -٣

 .كل طفللوالمهارات 

 :ابن سحنون �

فيمـا ينبغـي أن يخلـي       "  من أهم اآلراء التي وردت في رسالة ابن سحنون        

 ن إجازة الصبيان في األعياد تكون من يـوم        أفهم مما يذكره سحنون     ي(الصبيان منه 

 .)٣()"إلى ثالثة أيام في عيد الفطر ومن ثالثة أيام إلى خمسة أيام في عيد األضحى

 : مقولته هذه ما يليتلخصهومن أهم ما 

 . إجازة األطفال باألعياد الدينية ربط-أ

 . إن األعياد فرصة للعب واللهو الباعث للفرح والسرور-ب

 . إن األعياد فرصة لتعليم الطفل المبادئ المرتبطة بعقيدته-ج

 :ابن مسكوية �

 عند الطفل وأضاف إليـه الكثيـر   العالمة الذي أهتم باللعب هذا  من أهم آراء    

ل في بعض األوقات أن يلعب لعباً جميالً ليستريح         ينبغي أن يؤذن للطف   " قوله :يليما

 فيبين ابن مسكويه فـي      )١("لم وال تعب شديد   أ يه من تعب األدب وال يكون في لعبه       إل

مقولته تلك أن اإلذن للطفل باللعب  يكون مصدر للسرور والبهجة وباعث للراحـة              

 .وينسجم مع دوافع الطفل وميوله وقدراته

                                                 
، مرجع سـابق،    "الطفل العربي الواقع والطموح   :" فاروق عبده فليه، السيد محمد عبد المجيد       )٢(

 ).٨٣(ص
، دط، عالم الكتـب، القـاهرة،دت ،         التربية في الشرق والغرب   تاريخ  : مرسي، محمد منير   )٣(

 ).٢٧٥(ص
، دط، مكتبة ومطبعة محمـد علـي صـبيح،          تهذيب األخالق : ابن مسكويه، احمد بن محمد     )١(

 ).٦٤(م، ص١٩٥٩القاهرة، 



)  ٩٧(  

 : برهان الدين الزرنوجي �

المسلمين األوائل اهتموا بالجانب الترويحي للعب ولم يلتفت إال         من  ن المربين   إ

ين اعتبروا  ذ ال مية وكان الزرنوجي من هؤالء القله     القليل منهم إلى أهمية اللعب التعلي     

 عن طريق اللعب ولكنه لـم يغفـل         تتمأن اللعب نشاط تعليمي وأن التربية والتعليم        

 .الجانب الترويحي للعب

 :اللعب في اإلسالمأنواع 

هناك تصنيفات قسمت اللعب إلى أنواع عديدة ومتنوعة بحسب وجهات نظر           

هو ما جاءت به الشريعة اإلسالمية المستنبطة       اللعب  أصحابها وأهم تقسيم ألنواع     

من الكتاب والسنة وبالرجوع لهذه المصادر نجد أن اللعب ورد بأشكال متنوعـة             

 : فرعين مهمين وهماوقد قسمت األلعاب في اإلسالم إلى

 .لعاب مباحةأ -أ

 .  محرمهألعاب -ب

 :ونعرض من أهم هذه األلعاب مايلي

 :السباق -١

 الصالة والسالم يتـسابق      المباحة في اإلسالم فقد كان عليه      وهو من األلعاب  

مع أصحابة رضوان اهللا عليهم وقد سابق عائشة رضي اهللا عنها ففي رواية عـن               

 عائشة قالت سابقني رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم          هشام بن عروة عن أبيه عن     

 .)١(»كاللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلحتى إذا رهقنا  «فسبقته

 

 

 

 

 

                                                 
،  دار الكتب العلمية ، بيروت         السنن الكبرى :  النسائي ، احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن          )١(

 ، باب مـسابقة      ، تحقيق ، عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كروي حسن           ١هـ ، ط    ١٤١١،  
 ). ٣٠٣(، ص٥الرجل زوجته، ج



)  ٩٨(  

 . السالم هذه اللعبة للصحابة عندما كان يراهم يتسابقونقر عليهأوقد 

 كان يتـسلي بهـا أخـوة        كما ورد السباق في سورة يوسف عليه السالم كلعبه        

 :  تعالي قولهسالم فييوسف علية ال

 ® (#θä9$s% !$tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $̄ΡÎ) $oΨ ö7 yδsŒ ß, Î7 oK ó¡nΣ $uΖ ò2t s?uρ y#ß™θãƒ y‰Ζ Ïã $oΨ Ïè≈ tGtΒ ã&s#Ÿ2r'sù Ü= ø Ïe%! $# ( 

!$tΒuρ |MΡr& 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ $uΖ ©9 öθs9 uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  ).١٧(آية: سورة يوسف 〉 ∪∠⊆∩ ¹|

قرها القران الكريم والرسول    أيل و  وبالتالي فلعبة السباق معروفة منذ وقت طو      

الشريف عليه الصالة والسالم وفي عصرنا الحاضر يتخذ السباق أشكاال متطـورة            

عند الطفل فله قواعد وقوانين ونظم يلتزم بها الالعب ويكون للسباق مضمار يتسابق             

 الـسباق لعبـة     يا علي الفائز من الالعبين ويعـد      األطفال في مجاله وقد توزع الهدا     

ية تقوم بوظيفة ترويضية لعضالت الجسم وتحرك الـدورة الدمويـة فينـشط             رياض

 . جوانب الطفل العقلية واالنفعالية الجسم وتنشط خالياه ويعكس ذلك علي

 :المصارعة -٢

وهي تعبير عن القدرات الجسمية واالنفعالية والعقلية في أنـشطة مـن اللهـو              

 بأس بهـا إذا كانـت علـي سـبيل           إذا لم تتجاوز الحد المعقول فال     وواللعب الممتع   

وتقوية العضالت والمنافسة الشريفة أما المصارعة التـي تـشاب بـدوافع            التمرين  

 والحقد واالنتقام فهي محرمة ألنها هالك للنفس فقد ورد عـن سـعيد بـن                الغضب

 قـال   صلي اهللا عليـه وسـلم     المسيب عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           

 .)٢( » يملك نفسه عند الغضب ي الذالشديد إنمابالصرعة ليس الشديد «

≅Ÿوجاء في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السالم قوله تعـالى  yzyŠ uρ ®  sπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# 

4’ n? tã È⎦⎫ Ïm 7's#ø xî ô⎯ ÏiΒ $yγ Î=÷δr& y‰y_uθsù $pκ Ïù È⎦ ÷, s#ã_u‘ ÈβŸξÏGtFø) tƒ # x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏGyè‹ Ï© # x‹≈ yδuρ ô⎯ ÏΒ 
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، مرجع سابق، كتـاب     " صحيح البخاري   : " محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي البخاري       )٢(

 ).٢٢٦٧(ص) ٥٧٦٣( ،رقم الحديث ٥األدب ،  باب الحذر من الغضب ، ج



)  ٩٩(  

Ïµ ø‹ n=tã ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ È≅ uΗ xå Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) Aρß‰tã @≅ ÅÒ•Β ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈   ســورة القــصص :

 ).١٥(آية
 ذلك القبطـي الـذي      ورد في تفسير ابن كثير معني قوله تعالى في قضية قتله          

 ودخل المدينـة    (:الديار المصرية إلى بالد مدين فقال تعالى      كان سبب خروجه من     

ـ  قال سعيد بن جبير فوجـد فيهـا رجلـين يق            )على حين غفلة من أهلها     تالن أي  ت

 وهـذا مـن عـدوه أي قبطـي          يتصارعان ويتنازعان هذا من شيعته أي إسرائيلي      

م فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد        فاستغاث اإلسرائيلي بموسى عليه السال    

 .إلى القبطي فوكزه موسى فقضي عليه

قال مجاهد فوكزه أي طعنه بجمع كفه وقال قتادة وكزه بعصا كانـت معـه               

نه عـدو   إفقضى عليه أي كان فيها حتفه فمات قال موسى هذا من عمل الشيطان              

 الغفور الـرحيم    قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو          فمضل مبين   

قال رب بما أنعمت على أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلـن أكـون                 

 .)١(ظهيراً أي معيناً للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين ألمرك

 االنتقام أصبحت محرمه و لزم التوبة منها فهي         ع كانت بداف  إذا فالمصارعة

ب في الكثير من الخصومات و      تنمي روح العدوان و الحقد من اآلخرين و قد تسب         

 .المنازعات 

 : اللعب بالسهام-٣

 يمر بأصحابه في حلقات الرمي فيـشجعهم        صلي اهللا عليه وسلم   فقد كان النبي    

 مـر   صلي اهللا عليه وسلم   ويقول كما جاء في حديث جابر رضي اهللا عنه أن النبي            

ـ       « على قوم وهم يرمون فقال       أخرجـه  » اًارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي

 قال  صلي اهللا عليه وسلم   عنه أن النبي    رضي اهللا    وفي رواية عن أبي هريرة       البزار

 وهي لعبـة مباحـة      )١(رواه البراز » من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها       « 

                                                 
، دار الفكـر، بيـروت،      تفسير ابن كثيـر   : داء ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي       أبو الف  )١(

 ). ٣٨٣(، ص٣هـ، ج١٤٠١
 ).٨٧(، مرجع سابق ، ص" الدر المنثور : "  عبد الرحمن جالل كمال الدين السيوطي)١(



)  ١٠٠(  

  فقد نهى الرسول الكريم عـن التحـريش بالبهـائم            )٢(شرط أن ال تودي إلى حرام     

كذلك مصارعة الثيران أو جعل الحيوانـات       كمصارعة الحيوانات بعضها البعض و    

 .غرضا للرمي

فعن سعيد بن جبير يقول مررت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فإذا               

 :رقوا فقـال  ف فت  ؟ من فعل هذا  « فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فغضب ثم قال          

 .)٣(» من يمثل بالحيوانصلي اهللا عليه وسلمبن عمر لعن رسول اهللا ا

 :  الفروسيةعابأل -٤

فيها كثير من الفوائد منها  التعود على النظام والطاعة والرفق بالحيوانـات             

قال رأيت جابر بن عبـد      رضي اهللا عنه    وهي مباحة لحديث عطاء بن أبي رباح        

 يرميان فقال أحدهما لـصاحبه       رضي اهللا عنهما   اهللا وجابر بن عمير األنصاريين    

كل شيء ليس فيه ذكر اهللا فهـو        « يقول   مصلي اهللا عليه وسل   سمعت رسول اهللا    

لهو ولعب إال أربع مالعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسـه ومـشيه بـين               

  .)٤(»الغرضين وتعليم الرجل السباحة

 في قوله تعـالى   وقد أكد القرآن الكريم على مكانه الخيل ومحبة اإلنسان لها وجمالها            

z⎯ Îiƒ ã— ® Ä¨$̈Ζ= Ï9 = ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ÏΒ É= yδ©%! $# 

Ïπ ÒÏ ø9 $# uρ È≅ ø‹ y‚ø9 $# uρ Ïπ tΒ§θ|¡ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ Ï^ ö ysø9 $# uρ 3 šÏ9≡ sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ª!$# uρ 

… çν y‰Ψ Ïã Ú∅ó¡ãm É>$t↔ yϑø9  ).١٤(آية : سورة آل عمران 〉 ∪⊇⊆∩ #$

≅Ÿ ® قوله تعالىو ø‹ sƒ ø:$# uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $# uρ u Ïϑysø9 $# uρ $yδθç6 Ÿ2÷ tI Ï9 Zπ uΖƒÎ—uρ 4 ß, è=øƒ s†uρ $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? 〈 
 ).٨(آية : سورة النحل

ومن المالحظ في اآلية الكريمة أنها تشير إلى محبة اإلنسان لألنعـم التـي              

بُّ الشهوات من النساء     ومنها الخيل فقد ُحسن للناس ح      لهخلقها اهللا تعالى مسخرة     

                                                 
، دار الوفـاء للطباعـة      ٤، ط منهج التربية النبوية للطفل   فيض اهللا ،محمد فوزي وآخرون،       )٢(
 ).٢١٤(هـ، ص١٤١٣لنشر، وا

، مرجع سابق   " المستدرك على الصحيحين    : " محمد عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري        )٣(
 ).٢٦١(، ص)٧٥٧٥(، رقم الحديث٤، ج

، مرجع سابق ، باب مسابقة الرجل       "السنن الكبرى : "احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       )٤(
  ).٣٠٢(، ص٥زوجته، ج



)  ١٠١(  

والبنين واألموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان، وخلق اهللا سبحانه و            

، ولتكون جَماالً ومنظراً حسنا؛     يركبها اإلنسان تعالى الخيل والبغال والحمير؛ لكي      

 . وشكرا لهباهللا عزوجلً  إيمانافيزداد بذلك

 زينة ومتاع يستمتع بها اإلنـسان        اتخاذ الحيوانات  عليوتدل اآليات السابقة    

لعـاب الفروسـية    أوتدخل إلى نفسه السرور ويسعد بركوبها واسـتخدامها فـي           

والمسابقات وقد وردت األحاديث الشريفة الدالة على استخدام الخيل في المـسابقة            

 .بها

فعن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي اهللا عنهما قال سابق رسول               

 بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها           ه وسلم صلي اهللا علي  اهللا  

ثنية الوداع فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل                

التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق قلت فكم بـين                

 .)١(ذلك قال ميل أو نحوه وكان بن عمر ممن سابق فيها

 : السباحة-٥

كما ورد في حديث عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبداهللا وجابر بن               

صلي اهللا عليـه    عمير األنصاريين يرميان فقال أحدهما لصاحبه سمعت رسول اهللا          

كل شيء ليس فيه ذكر اهللا فهو لهو ولعب إال أربع مالعبـة الرجـل               « يقول   وسلم

 .)١(»بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة وتأديب الرجل فرسه ومشيه امرأته

واخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي والبيهقي في شعب اإليمان عن أبـي              

حق الولد علـى    «  صلي اهللا عليه وسلم    قال قال رسول اهللا       رضي اهللا عنه   رافع

  .)٢(  »الولد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي

 كتب إلى أهـل      انه ضي اهللا عنه  روقد جاء في األثر عن عمر بن الخطاب         

  )٣( " علموا أوالدكم السباحة والفروسية"الشام أن 

                                                 
، مرجـع سـابق، كتـاب       "صحيح البخاري :"  بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي       محمد )١(

 ).١٠٥٣(، ص)٢٧١٥(،  رقم الحديث٣ج الجهاد و السير ، باب غاية السبق للخيل المضمرة،
، مرجع سابق ، باب مالعبة الرجل       "السنن الكبرى :" احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       )١(

 ). ٣٠٢(، ص)٨٩٣٩(يث، رقم الحد٥زوجته، ج
 ).٨٨(صمرجع سابق، ، " الدر المنثور":عبدالرحمن جالل كمال الدين السيوطي )٢(



)  ١٠٢(  

فهذه الرياضة لها فوائد كثيرة فهي تقوي الحس والمشاعر وتنمي العضالت           

وقد جاءت أهمية تعليم الطفل السباحة لما لها من فوائد جمة في تربيته من جميع               

ثقة في نفسه وإثارة مشاعر الـشجاعة       الجوانب فهي تفيد تقوية عضالته وتنمية ال      

 .واإلقدام وحب مساعدة اآلخرين

 : الصيد-٦

إن الصيد لهواية العبث بمخلوقات اهللا حرام إما الصيد لالستمتاع والفائدة من الغذاء             
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كون لالستفادة في المآكـل أو      يوضح أن الصيد البد أن ي      الكريمة   وفي اآلية 

صلي اهللا   الملبس فتوضح اآلية الكريمة سؤال الصحابة رضوان اهللا عليه للرسول         

وجـل    اهللا عز  أن صلي اهللا عليه وسلم    ماذا ُأحل لهم أكله؟ فيقول لهم        عليه وسلم 

األنياب مـن    له بان ُأحل لهم الطيبات وصيد ما دربوه من ذوات المخالب و            أوحى

و األكـل    ،  نهن طلب الـصيد     الكالب والفهود والصقور ونحوها مما ُيعلم، فيعلمو      

  )١(مما أمسكن 

تغني صيد البحر متعة كبيرة وفوائد جمه والصيد ليس قاصراً على البر بل في      

 صيد البحر وأكله وتبهج النفس وقد أحل اهللا العقول بالمعارف والمعلومات 
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 ).٩٦(آية : سورة المائدة

الخبرات ويتجدد النشاط ويـستفيد     وفي رحالت الصيد تسعد النفس وتكتسب       

الطفل من هذه الرحالت في التعرف على مخلوقات اهللا في هـذا الكـون فيزيـد                

محصوله الفكري وتهذب وجداناته بربطها بخالقه ويدرب الطفـل فـي رحـالت             
                                                                                                                                               

 ).٨٦(المرجع السابق، ص )٣(
هـ، ١٤٠٥، دار الفكر، بيروت،     تفسير الطبري : الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد        )١(
 ).٨٨(، ص٦ج



)  ١٠٣(  

الصيد على الصبر وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القـرار ويـشعر بلـذة              

صيده وقد يشارك الوالدين في إعداد وجبته من        النصر والنجاح في حصوله على      

 . صيده مما يدخل البهجة والسرور على نفسه ويزيد ثقته بنفسه 

 : اللعب بالشطرنج-٧

وهو من أنواع اللعب المختلف فيها وقد ذهب الصحابة والتابعون والفقهـاء            

 :مذهبين

مالك وهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس واإلمام           : الحرمة: األول

 .)٢(واإلمام أبو حنيفة واإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه

وهم أبو هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيـر وابـن            : اإلباحة: الثاني

سيرين واإلمام الشافعي رضي اهللا عنهم  وكانت حجتهم في ذلك أن أصل األشياء              

ت أو تـدخل    اإلباحة ولم يرد نص علي تحريمه لذلك يمكن أن تكون من المحرما           

 :في المباح ولكن إباحتها مشروطة بما يلي 

 .  أال تؤخر عن الصالة-١

 . أن تخلو من الرهان كي ال تدخل في باب القمار-٢

 .)١( أن يترفع الالعبون عن بذاءة اللسان وفحش الكالم-٣

 :اللعب بالدمى -٨

  وهي مباحة لروايـة    )٢(من اللعب المحببة لنفوس األطفال وخصوصاً البنات      

ماهذا « رأى عائشة رضي اهللا عنها تلعب بالبنات فقال        صلي اهللا عليه وسلم   أن النبي   

أما هذا  :  من رقاع فقال   ن جناحا لهمابناتي ورأى بينهن فرسان     : ؟ قالت »يا عائشة 

: ما هذا الذي عليه ؟ قالت جناحـان، قـال         : الذي أرى وسطهن ؟ قالت فرس فقال      

                                                 
هــ،  ١٤٢٣، دار السالم، القاهرة،     ٣٨، ط سالمتربية األوالد في اإل   : علوان، عبد اهللا ناصح    )٢(

 ).٦٨٢(المجلد الثاني، ص
 ).٩٤٢(، مرجع سابق، ص"تربية األوالد في اإلسالم:" عبد اهللا ناصح علوان )١(
 ).٥٤(، دط، دت، دار السالم، بيروت، صاالسم: حوي ، سعيد )٢(



)  ١٠٤(  

ليمان خيالً لها أجنحة، فضحك الرسول      أما سمعت أن لس   : فرس له جناحان ؟ قالت    

 .)٣(» حتى رأيت نواجذهصلي اهللا عليه وسلم

صدرت الفتاوى بإباحة صناعة الدمى من القماش لغرض التوجيه والتربية          وقد  

ن إ"  ومن هذه الفتاوى ما جاء عن الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشبل فـي قولـه               

 وتعّودهن على تربيـة     - خاصة البنات  -أمثال تلك اللعب تساعد على تربية األوالد      

ن البنت إذا كان لها لعبة من هـذه اللعـب تتخـذها             أاألوالد منذ الصغر، والمشاهد     

كالبنت لها، وتحافظ عليها وتعتني بها وفي هذا األمر مسلك تربوي مهم، وهو تعويد              

هـذه  تلك الفتيات على تربية البناء منذ الصغر، إلى غير ذلك من الفوائد التربويـة ل              

 .اللعب والقول باستثنائها من أحاديث النهي عن التصوير هو رأي الجمهور

الحديثة هـل هـي     ) الدمى( في هذه    - أيضاً –وقد اختلف العلماء المعاصرون     

داخلة في األحاديث الدالة على الجواز أم ال ؟ وسبب استشكالهم دخولها في أحاديث              

  يخيـل  ن فيه التصوير دقيقاً حتى قد     هو أن التصنيع الحديث لهذه اللعب يكو      : الجواز

 أن دقـة    - والعلم عند اهللا   -للناظر من أول وهلة أن هذه الدمية حية ولكن الذي أراه          

التصوير ال أثر له في العلماء الذين استثنوا هذه الدمى من النهي عن التصوير إنما               

منها، استثنوها، ألنها صور، ولو لم تكن صورة لم تكن داخلة في النهي حتى يمنع               

ولهذا فإن الدمى لو لم تكن لألطفال كانت محرمة، وعلى ذلك فدقة التصنيع ال أثـر                

 .  انتهى كالمه)١(" له في الحكم

 :العاب الرسم والتصوير -٩

 :إذا لم تجسد أرواح فهي مباحة ويمكن قبولها بشروط

 . أن ال يكون فيها مشابهة لخلق اهللا من ذوات الروح-١

 .ألخالق والحشمة والعفة أن ال تتنافى مع ا-٢

                                                 
ابق ، باب مالعبة الرجل     ، مرجع س  "السنن الكبرى :" احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       )٣(
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وذلك تحت تـصنيف  ) العلم بأن العرائس  بسيطة ومن القماش، وليست دقيقة الصنع وال المالمح    
 . قسم الترفيه واأللعاب/فتاوى وسائل اإلعالم والترفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل



)  ١٠٥(  

 . أن ال يكون مضيعة للوقت دون منفعة-٣

 اللعب المصورة والتماثيل لألطفـال      صلي اهللا عليه وسلم   قد رخص الرسول    

دون غيرهم وجاء في الداللة على جواز لعب األطفال باللعب المجسمة إن عائشة             

ن وزفـت    وهي بنت سبع سني    صلي اهللا عليه وسلم   رضي اهللا عنها تزوجت النبي      

عبها معها وليس من الروايات أنها كانت بلغت مبلـغ          إليه وهي ابنة تسع سنين ولُ     

هـا وتقريـر    عبِالنساء بغير هذا السن في وقت زفافها فيحتمل إن كان إلشغالها بلُ           

 )٢(. إياها على ذلك إلى وقت بلوغها واهللا أعلمصلي اهللا عليه وسلمالنبي 

 :تقسيم آخر ألنواع اللعب

يم اللعب بصورة أخرى فمن أهم التقسيمات التي صنفت اللعـب           ويمكن تقس 

 : أيضاً التصنيف التالي

 : اللعب الحر) ١

وهو السائد لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة ويستخدم فيه الطفل جـسمه            

وأنشطته البدنية بشكل فوضوي غير منتظم ويفيد هذا اللعب في زيـادة التوافـق              

 .هارات الحركيةالحركي عند الطفل وإتقان الم

 :اللعب اإليهامي) ٢

 بألعـاب  ويقصد به اللعب الخيالي ويقوم الطفل في إلثناء اللعب الخيـالي            

 كالشرب   خياليا   تتضمن شخصيات خيالية ويستخدم األشياء أثناء اللعب استخداماً       

 يطلق عليه لعب األدوار     إلي نوع آخر   اللعب اإليهامي    يتطورمن الكوب الفارغ و   

 .ألم أو األسد أو غيرهاا فيتقمص دور

 

 

 

 

 

                                                 
،مرجع سابق  " سنن البيهقي الكبرى    : " لي بن موسى أبو بكر البيهقي     احمد ابن الحسين بن ع     )٢(
 ).٢٢٠(، ص١٠ج



)  ١٠٦(  

 

 : اللعب البنائي) ٣

يضمن هذا النوع من األلعاب تكوين بناء معين حيث يضع الطفل األشـياء             

تفوق البنات على األوالد في     تفوق بعضها دون فكرة مسبقة أو تصور متخيل له و         

 .ياطةّن إلى األنشطة التركيبية األكثر دقة مثل الخ فيمل)١(هذا النمط من األلعاب

 :اللعب التوقيتي) ٤

يميل الطفل في هذا النمط إلى التعبير عن نفسه بنظام معين فهو يجـري أو               

 .يحجل وفق توقيت وإيقاع معين

 : اللعب ذو قواعد) ٥

لسابقة فتكون  اتبدأ فترة اللعب وفق قواعد معينة بعد أن يمر الطفل بالمراحل            

لمهارة والتفوق وليس على المتعة     األلعاب ذات طابع تنافسي ويتركز اهتمامه على ا       

 .والسرور

 :م أنواع اللعب بصورة عامة إلى ما يلييكما يمكن تقس

 :من حيث عدد المشتركين في اللعب -١

 .اللعب االنفرادي �

 .اللعب االجتماعي �

 :من حيث تنظيم اللعب واإلشراف علي -٢        

 .اللعب التلقائي �

 .اللعب المنظم �

 :اللعب وطبيعتهمن حيث نوعية  -٣        

 .اللعب النشيط �

 .اللعب الهادئ �

 .اللعب الذي يساعد على تنسيق الحركات ونمو العضالت �

 .اللعب الذي تغلب عليه الصفة العقلية �

                                                 
، دط، مكتبة االنجلو المصرية، القـاهرة،       سيكولوجية النمو من الميالد إلى المراهقة     : دسوقي، مجدي محمد   )١(

 ).١١٧(م، ص٢٠٠٣



)  ١٠٧(  

 .اللعب االستكشافي �

 :من حيث المكان الذي يمارس فيه اللعب -٤        

 .اللعب الخارجي �

 .اللعب الداخلي �

 :لتي يؤديهامن حيث طبيعة الوظيفة ا -٥        

 .اللعب الترويحي �

 )١( .اللعب العالجي والتشخيصي �

 :من حيث حجم األلعاب -٦        

 .األلعاب واألدوات الكبيرة مثل العاب الساحة �

 .األلعاب المتوسطة الحجم �

األلعاب واألدوات الـصغيرة مثـل أدوات المطـبخ والعـاب            �

 )١ (.األحاجي والمكعبات وغيرها

ب عند األطفال من حيث شكلها ومضمونها وطريقتهـا           كما تتنوع أنشطة اللع   

طفال وخصائصها في المراحل    وهذا التنوع يعود إلى االختالف في مستويات نمو األ        

 من جهة وإلى الظروف الثقافية واالجتماعية المحيطة بالطفـل مـن جهـة              العمريه

طفال  وعلى هذا يمكننا أن تضع تصنيفا آخر يصنف نماذج األلعاب عند األ            )٢(أخرى

  :إلى الفئات التالية

 : األلعاب التلقائية-١

هي عبارة عن شكل أولي من أشكال اللعب حيث يلعب الطفل حراً وبـصورة              

تلقائية بعيداً عن القواعد المنظمة للعب، وهذا النوع من اللعب يكـون فـي معظـم                

لة وليس جماعياً حيث يلعب كل طفل كما يريد، ويميل الطفل إلى مرح            فردياالحاالت  

اللعب التلقائي إلى التدمير وذلك بسبب نقص االتزان الحسي الحركي إذ يجذب الدمى   

بعنف ويرمي بها بعيداً وعند نهاية العام الثاني من عمره يصبح هـذا الـشكل مـن                 
                                                 

، قطـر،   تربيـة ال، دط،   سيكولوجية اللعـب ودوره التربـوي     : العيسوي، عبد الفتاح محمد    )١(
 ). ١٤٠(هـ، ص١٤٢٤

 ).١٤٤(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:"  علي فالح الهنداوي )١(
 ).٦٠(، مرجع سابق ، ص" التربية لمرحلة ما قبل المدرسة  : "حمدانعائشة  )٢(



)  ١٠٨(  

اللعب أقل تلبية لحاجاته النمائية فيعرف تدريجياً ليفسح المجال أمام شكل آخر مـن              

 .)٣(أشكال اللعب

 :لتمثيلية األلعاب ا-٢

يتجلى هذا النوع من اللعب في تقمص لشخـصيات الكبـار مقلـداً سـلوكهم               

على خيال  لعاب التمثيلية   وأساليبهم الحياتية التي يراها الطفل وينفعل بها، وتعتمد األ        

، )٤()األلعاب اإلبداعيـة  (الطفل الواسع ومقدرته اإلبداعية ويطلق على هذه األلعاب         

انب كبير من األهمية بالنسبة لألطفال، فمن خالله يـتعلم  ويعد اللعب التمثيلي على ج   

األطفال تكييف مشاعرهم من خالل تعبيرهم عن الغضب والحزن والقلق، ويتيح له            

فرصة التفكير بصوت عال حول تجارب قد تكون ايجابية أو سلبية، ويرتكز علـى              

ل يـستعمل   تعاون معقد بين الجسم والعقل، فالطفل ال يستعمل دماغه وصوته فقط ب           

  )١(جسمه كله أثناء اللعب

 لدى أطفال الروضة في هـذه        هذا النوع من اللعب من أبرز أنواع اللعب        ويعد

ركن المتجر وغيرها من أركـان      من العمر، فركن المنزل وركن الطبيب و      المرحلة  

يام باللعب التمثيلـي لـذا      الروضة هي على جانب كبير من األهمية من أجل الق         في  

 الفرصة للطفل باللعـب بهـا       إليجادباألثاث واألدوات والمواد الالزمة      إثرائها   يجب

 عن الناس واألحداث من حولهم، وعن مواقف سبق لهم   األطفالوتمثيل كل ما يعرفه     

م  بطـريقته م وفهم العالم مـن حـوله   أنفسهم لفهملهم أن خبروها مما يتيح الفرصة     

عن مشاعره،    بخياله فهو يعبر   يعيش الكثير من التجارب   الخاصة، فالطفل يحاول أن     

أحاسيسه، انفعاالته وأفكاره، فيخطط لمواقف ذات عالقة به أو بعائلتـه أو بالبيئـة              

، ويوزع األدوار مع األطفال اآلخرين، مما يكسبه مهارة التخطيط وحل            به المحيطة

 .)٢(المشاكل، كما ويتعلم العديد من المهارات االجتماعية كالمشاركة والتعاون 

                                                 
 ).٨٣(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )٣(
، مرجع سابق،   "مدخل إلى رياض األطفال   : " عارف مصلح  محمد عبد الرحيم عدس ، عدنان      )٤(

 ).١٠٦(ص
، مرجـع   "األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليا      :" محمد محمود الحيلة   )١(

 ).٥٧(سابق، ص
 ).٥٨(المرجع السابق، ص )٢(



)  ١٠٩(  

  : د اللعب التمثيليفوائ 

 يساعد اللعب التمثيلي الطفل على فهم وجهات نظر اآلخرين من خـالل             -١

ن يقوم بدور األب أو الطبيب أو المعلم، وهذا ما يساعده على القيام              لدورهم، كأ  أدائه

 .ببعض األدوار في المستقبل

 يعد اللعب التمثيلي متنفساً لتفريغ مـشاعر التـوتر، القلـق، الخـوف              -٢

 .لغضب، هذه المشاعر التي يمكن للطفل أن يعاني منهاوا

 لتنمية التفكيـر    مهم يعد اللعب التمثيلي من األلعاب اإلبداعية وهو وسيط          -٣

اإلبداعي عند األطفال، فهو ينطوي في األساس على الكثير من الخيـال والتخمـين              

 .والتساؤالت واالستكشاف

ة تعويضية، تتمثل فـي تنميـة        يؤدي اللعب التمثيلي في حياة الطفل وظيف       -٤

 مثـل   د الواقع وتلبية احتياجاته بصورة تعويضية، فإذاً      وقدرة الطفل على تجاوز حد    

 )١( .هذا اللعب يكون بديال للواقع والشعور باالكتفاء

 يساعد اللعب التمثيلي الطفل على فهم الشخصية التي يلعب دورها، وممـا             -٥

 فمثال عندما يمثل دور الطبيب فـإن ذلـك    حباطاته، تغلبه على مخاوفه و إ     يسهم في 

 .)٢(يساعده في تغلبه على خوفه من زيارة الطبيب

 يساعد اللعب التمثيلي في تطوير المهارات الجسمية من خـالل اسـتعمال             -٦

الطفل لألدوات واألجهزة المتوفرة في الركن الذي يلعب به والتي بدورها تعمـل             

يقة ومهارة التآزر البصري وكذلك التمييز      على تنمية مهارة التحكم بالعضالت الدق     

 .البصري

 يتعلم الطفل خالل اللعب العديد من المهارات االجتماعية كالمـشاركة           -٧

 .واإلصغاء واالنتظار والتعاون والمساعدة

 . يكتسب الطفل مهارة التخطيط وتوزيع األدوار وحل المشاكل-٨

                                                 
 سـابق،   ، مرجع "مدخل إلى رياض األطفال   : "محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح       )١(

 ).٧٠-٦٨(ص
، مكتبة الفـالح،    ١، ط رياض األطفال خطاب ، محمد صالح ، ميرفت عبد الرؤوف عرفات،           )٢(

 ).٣٩( هـ ،  ص١٤١٣الكويت،



)  ١١٠(  

لعالم من حولهم، فهـم      يثري اللعب التمثيلي معلومات األطفال وفهمهم ل       -٩

 توفر الفرصـة   يقومون بفحص واكتشاف بيئتهم بشكل مستمر، فسماعة الطبيب مثالً        

 . في بيئتهم أخرى اع إلى دقات القلب، واالستماع إلى أصواتلألطفال لالستم

 :األلعاب التركيبية -٢

يظهر هذا الشكل من أشكال اللعب في سن الخامسة حيث يبدأ الطفل وضـع              

وار بعضها دون تخطيط مسبق فيكتشف مصادفة أن هذه األشياء تمثـل            األشياء بج 

نموذجا ما يعرفه فيفرح لهذا االكتشاف ومع تطور الطفل النمائي يصبح اللعب أقـل              

إيهامية وأكثر بنائية على الرغم من اختالف األطفال فـي قـدراتهم علـى البنـاء                

 .يب والترك

شاط اللعب ويتضح ذلـك فـي       ويعد اللعب التركيبي من المظاهر المميزة لن      

األلعاب المنزلية وتشييد السدود ونظراً ألهمية هذا النوع من األلعاب فقـد اهتمـت              

وسائل التكنولوجيا المعاصرة بإنتاج العديد من األلعاب التركيبية التي تتناسب مـع            

مراحل نمو الطفل كبناء منـزل أو مستـشفى أو مدرسـة أو نمـاذج للـسيارات                 

 .)١(عادن أو البالستيك أو الخشب وغيرها والقطارات من الم

 : أهداف اللعب التركيبي

المقارنة،  :  يتعلم الطفل من خالله مهارات ذات عالقة لتنمية تفكيره العلمي مثل           -١

ه واالختالف بين   المالحظة والتحليل، ومفهوم مبدأ التوازن، كذلك يميز الطفل التشاب        

 . أنماطاً من البناءاألشكال ويبتكر

تعلم الطفل مفاهيم أساسية في الرياضيات، مثل التصنيف، التسلسل، األطوال،           ي -٢

 .المساحة، األعداد واألجزاء

 يسهم في النمو اللغوي واالجتماعي للطفل، فتزيد مقدراتـه اللغويـة وتتطـور              -٣

 .مهارته في المحادثة والحوار

                                                 
م، ١٩٧٩، ٣، القاهرة، المجلد العاشر، العـدد مجلة الفكر،  األطفال واللعـب  : الببالوي ، فيوال   )١(

 ).١٣٢-١٣٠(ص



)  ١١١(  

يجابية عن إلته ا شعور الطفل باالنجاز أثناء اللعب ينمي ثقته بنفسه ويعزز صور       -٤

 .)٢(ذاته

 عند إشراك الطفل مع مجموعة أثناء اللعب فإنه يتعلم العديـد مـن المهـارات                -٥

 .االجتماعية كالمشاركة، التعاون واحترام عمل اآلخرين

ن هذه األلعاب تساعد الطفل     أل يساعد هذا على تنمية قدرة الطفل على التخطيط،          -٦

 .ائي إلى مرحلة التخطيط ألعمالهمعلى االنتقال من مرحلة البناء العشو

 :األلعاب الفنية -٣

تدخل في نطاق األلعاب التركيبية وتتميز بأنها نشاط تعبيري فنـي ينبـع مـن               

الوجدان والتذوق الجمالي في حين تعتمد األلعاب التركيبية على إثـارة  الطاقـات              

التي تعبر عن   العقلية المعرفية لدى الطفل ومن ضمن األلعاب الفنية رسوم األطفال           

التألق اإلبداعي عند األطفال الذي يتجلى بالخربشة، هذا الرسم يعبر عما يتـصوره             

 . عقل الطفل لحظة قيامه بهذا النشاط

ويعبر األطفال في رسومهم عن موضوعات متنوعـة تختلـف بـاختالف            

 . )١(العمر

فبينما يعبر الصغار في رسومهم عن أشياء وأشخاص وحيوانات مألوفة فـي            

اتهم نجد أنهم يركزون أكثر على رسوم اآلالت والتعميمات ويتزيـد اهتمـامهم             حي

برسوم األزهار والشجار والمنازل مع تطور نموهم، وتظهر الفروق بين الجنـسين            

في رسوم األطفال منذ وقت مبكر فالصبيان ال يميلون إلى رسم األشكال اإلنـسانية              

نهن، ومما يؤثر في نوعية الرسـوم       كالبنات ولكنهم يراعون النسب الجسمية أكثر م      

 .)٢(أيضاً المستويات االقتصادية واالجتماعية لألسر إلى جانب مستوى ذكاء األطفال

 :أهداف اللعب الفني 

                                                 
 ).٣٩(، مرجع سابق،ص"رياض األطفال"ف عرفات، محمد صالح خطاب، مرفت عبد الرؤو )٢(
،د ط ،  المطبعة الجديـدة، دمـشق،         علم نفس الطفولة والمراهقة   : مخول ،  مالك سليمان       )١(

 ).٢٤٧-٢٤٦(م، ص١٩٨٦سوريا ، 
، مرجـع سـابق ،      "ريـاض األطفـال   " محمد صالح خطاب، مرفت عبد الرؤوف عرفات،       )٢(

 ).٣٩(ص



)  ١١٢(  

لخامات مثـل    خالل اللعب الفني يجرب الطفل استخدام العديد من المواد وا          -١

 .ائصهاما يساعده على اكتشاف خصم وأقالم التلوين، الطين، الصمغ، المقص

 هذه المواد التي يستعملها تساعد في تنمية عـضالته الـصغيرة وأناملـه،            -٢

 .وبالتالي يصبح أكثر استعدادا لعملية الكتابة

 هذه األلعاب واألنشطة تفسح للطفل فرصة التعبير عن مـشاعره بحريـة             -٣

 .)١(وإبداع وتعزز صورته االيجابية عن ذاته

ينجز نشاطه الفني ويعرضه على اللوحـة        تزداد ثقة الطفل بقدراته عندما       -٤

 .األعمالالمخصصة لعرض 

 . تنمية التذوق الجمالي-٥

 يمنح اللعب الفني الطفل الفرصة والوسيلة للتعبير عـن الـذات، ويفـسح              -٦

يجابية وقـد يكـون وسـيلة       إالمجال أمامه للتنفيس عن ذاته وتفريغ طاقاته بصورة         

 .لللكشف عن مشاكل كبيرة يعاني منها الطف

 :األلعاب الترويحية والرياضية -٤

يعيش األطفال أنشطة أخرى من األلعاب الترويحية والبدنيـة التـي تـنعكس             

 األول من حياة الطفل يشد إلى بعـض         عليهم، فمنذ النصف الثاني من العام     بإيجابية  

 األلعاب البسيطة التي يشار إليها غالباً على أنها ألعاب األم ألن الطفل يلعبها غالبـاً              

)) لعبة االستغماية (( مع أمه، وتعرف الطفولة انتقال أنواع من األلعاب من جيل آلخر          

وغير ذلك من األلعاب التي تتوارث  عبر األجيـال، وفـي            )) رن رن يا جرس   ((و

سنوات ما قبل المدرسة يهتم الطفل باللعب مع الجيران حيث يتم اللعب ضمن جماعة             

م بعـضاً وينفـذون أوامـر قائـد اللعبـة           غير محددة من األطفال حيث يقلد بعضه      

 .وتعليماته

وألعاب هذه السن بسيطة وكثيراً ما تنشأ في الحال دون تخطيط مسبق وتخضع             

هذه األلعاب للتعديل في أثناء الممارسة،وفي حوالي الخامسة يحاول الطفل أن يختبر            

 )نط الحبل(مهاراته بلعبة السير على الحواجز أو الحجل على قدم واحدة أو

                                                 
، مرجـع سـابق،    "لمفاهيم والتعلم في مرحلـة الطفولـة المبكـرة        تكوين ا :  "سبتزر. دين ر  )١(

 ).١٦٨(ص



)  ١١٣(  

 الترويحية والرياضية ال تبعث على البهجة في نفس الطفل فحـسب             واأللعاب

من خاللها يتعلم الطفل االنسجام     ، ف )١(بل إنها ذات قيمة كبيرة في التنشئة االجتماعية       

ع اآلخرين وكيفية التعاون معهم في األنـشطة المختلفـة، والواقـع أن األلعـاب               م

لق بتعلم المهارات الحركية واالتزان الحركي      الرياضية تحقق فوائد ملموسة فيما يتع     

والفاعلية الجسمية ال تقتصر على مظاهر النمو الجسمي السليم فقط بل تنعكس أيضاً             

فقد بينت بعض الدراسات وجود     . على تنشيط األداء العقلي وعلى الشخصية بمجملها      

منـذ الطفولـة    عالقة إيجابية بين ارتفاع الذكاء والنمو الجسمي السليم لدى األطفال           

 .)٢(المبكرة وحتى نهاية المراهقة 

 :أهداف اللعب البدني والحركي 

 .)٣(تنمية العضالت الكبيرة لدى الطفل. ١

 .ر احتكاكا اجتماعيا بين الطفل وزمالئهتوف. ٢

 :)التربوي(اللعب اإلدراكي  -٥

 اللعب اإلدراكي ذو أهمية كبرى في تنمية شخصية الطفل فـي مختلـف              يعد

 وعند تنظيم مركز األلعاب اإلدراكية على المربية أن تختار زاوية هادئـة             جوانبها،

 )٤(.وقد يكون اللعب اإلدراكي فردي أو جماعي. نجاز عمله بهدوءإللطفل للتركيز و

 :أهداف اللعب اإلدراكي التربوي 

 .الطفل العديد من المفاهيم الرياضية،مثل التطابق، التسلسل والتجميعيتعلم  �

 .أللعاب في تنمية عضالت الطفل الدقيقةتساعد هذه ا �

 .حد األلعابأشعور الطفل بالنجاح واالنجاز عندما يقوم بتركيب  �

 .الشعور بالنجاح ينمي ثقة الطفل بنفسه �

 .يسهم في تنمية نموه اللغوي واالجتماعي من خالل مشاركة اآلخرين له �

                                                 
 الـسعودية،   ،القافلـة ،  اللعب أسطورة حب يتمنى كل طفل أن يعيشها       :  محمد الدين   ، حسين )١(

 ).٣٥-٣٢(، ص٤هـ، العدد ١٤١٨
 ).١٣٧-١٣٥(، مرجع سابق، ص"األطفال واللعب:" فيوال الببالوي )٢(
، مرجـع سـابق،     "ريـاض األطفـال   "  عبد الرؤوف عرفـات،    محمد صالح خطاب، مرفت    )٣(

 ).٣٨(ص
 ).٤٠(،صالمرجع السابق  )٤(



)  ١١٤(  

رام يكتسب بعض القيم االجتماعية من خالل تفاعله مـع اآلخـرين كـاالحت             �

ويتعلم قواعـد الـسلوك     لى عن األنانية والتمركز بالذات،    والمشاركة والتعاون، ويتخ  

 .والقيم واألخالق والقيادة والمسؤولية وتقبل الفشل

من خالل اللعب يتعرف الطفل إلى األشكال واأللوان واألوزان واألحجام وما            �

 .يميزها من خصائص مشتركة وما يجمع بينها من عالقات

 .الطفل القدرة على التحليل والتركيب واالبتكارتتطور لدى  �

  : األلعاب الثقافية-٦

هي أساليب فعالة في تثقيف الطفل حيث يكتسب من خاللها معلومات وخبرات            

تعكس أسلوب حياة الجماعة، ومن األلعاب الثقافيـة القـراءة والبـرامج الموجهـة              

 مرحلة الطفولة المبكـرة     ، وفي )١(لألطفال عبر اإلذاعة والتلفزيون ومسرح األطفال     

يستمتع الطفل بالقصص الخيالية والمتداولة بين األطفال عبر األجيال الـسابقة كمـا             

 وقصص  الفكاهيهيميلون إلى القصص العصرية التي تدور حول الفضاء والقصص          

 .الحيوانات

 :عالقة التربية باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة

علها اهللا غريزة في نفسه تساعده في بناء         اللعب طبيعة فطرية في الطفل ج      يعد

الجسد والعقل بشكل طبيعي، فقد يكون عند الكبار لملء الفراغ أو التـسلية، ولكنـه               

بالنسبة للطفل عمل مهم جداً وضروري له على كافة المستويات العقليـة والنفـسية              

ـ            االت والجسدية واالجتماعية واألخالقية، فاللعب هو حياة األطفال، حتى في أشد ح

ض سابحاً  المرض نجد الطفل في أقصى طاقات اللعب واالنغماس فيه ناسياً آالم المر           

 .في عالم اللعب الخاص به

 ومن هنا فاللعب إحدى الحاجات األساسية للنمو الطبيعي لدى الطفـل، فهـو             

نشاط حيوي يساعد الطفل على النمو الطبيعي، وليس مضيعة للوقـت كمـا يعتقـد               

ي مرحلة ما قبل المدرسة؛ ألن هذا اللعب هو اللبنة األساسية في            اآلباء، وخصوصاً ف  

العملية التعليمية والتربوية في باقي حياته المستقبلية، إن اللعب يبدأ عنـد األطفـال              

                                                 
، دار الكتـاب الجـامعي ،   ١ ، طعلم نفس النمو الطفولة والمراهقـة  :الهنداوي ، علي فالح    )١(

 ).٢٥٧(، صم ٢٠٠١اإلمارات العربية المتحدة، 



)  ١١٥(  

عندما تتفتح عيناه على الدنيا، فهو يالعب نفسه ويناغيها ويسعد حينما بلعـب معـه               

 .األهل حتى وهو ال يزال رضيعاً

 بعد ذلك ما للعـب      ثبتنه مضيعة للوقت ولكن     أر إلى اللعب على     لقد كان ينظ  

من أهمية كبيرة وقيمة تربوية في تنمية المهارات العقلية والمعرفية والحـسية عنـد              

عب نشاط مرب يساهم في نمو الذاكرة والتفكير والكالم واالتجاهات والقيم           لالطفل فال 

  .والمهارات التي تساهم في نمو الطفل

 الحديثة أدخلت اللعب في مجال برامجها التعليميـة والتربويـة مـع              والتربية

مراعاة العمر الزمني والعقلي للطفل ولكي يحقق اللعب الفوائد التعليمية المرجوة منه            

يجب أن ال يترك دون تخطيط وتوجيه فعلى المربي محاولة استغالل اللعـب فـي               

 . )١(رية واالستقاللاكتساب المعرفة دون أن يفقد ميزته المتمثلة في الح

إن اللعب يفتح الباب أمام الطفل للتعلم من خالل أدوات اللعب المختلفة والتـي              

تؤدي لمعرفة الطفل لألشكال المختلفة واأللوان واألحجام والمالمس ، كما تفجر في            

الطفل طاقات االبتكار واإلبداع وتجريب األفكار واالختراعات أحياناً، والتي تنمـي           

 .)٢(قيم المهارية والفكرية لدى الطفلالذكاء وال

أما اللعب بالنسبة للمعلم فهو وسيلة فعالة للتعرف على األطفـال مـن حيـث               

تكوينهم النفسي والعقلي والثقافي وبمالحظة األطفال أثناء اللعب يمكن الكشف عـن            

االضطرابات والمشكالت التي يعانون منها كما يمكن تحديد العمـر العقلـي الـذي              

نسبها لتعليمهم وتوجيه نمـوهم بمـا       أليه وبالتالي استخدام أفضل الطرق و       وصلوا إ 

 .يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم

 

     : فوائد أسلوب التعلم باللعب

يكتسب الطفل الصغير معظم خبراته وهو يلعب، لذا فاللعب يقـع فـي قلـب               

 المرحلـة   األنشطة التي يقوم بها الطفل خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة وسنوات           

االبتدائية وحتى يصل إلى مرحلة المراهقة حتى ليقال إن اللعب هو مهنـة الطفـل               

                                                 
 ).٥٠٧(، ص٩٨٦١، العددمستقبليات،  الطفل بين اللعب والتعلم: بوسكه ، مارتين مرليراس )١(
 ).١٥٠(، مرجع سابق،ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )٢(



)  ١١٦(  

اللعب هو العامل البيئي الحاسم بجانب عامل النضج في اكتساب المهارات الجسمية            و

وفي رياض األطفال يقوم التعلم بدرجة أساسية       . )١(واالجتماعية واالنفعالية والذهنية  

 .لمربية على اللعب تحت إشراف ا

والطفل الصحيح بدنيا ونفسيا يقضي معظم ساعات يقظته في اللعب فهو مـن             

الكثير عن العالم الخارجي والقوى الفاعلة فيه وفي اللعب يمارس  خالل اللعب يعرف    

دي المهارات التي تساعده على أن ينمو جسميا حيث يكون قادرا علـى تحقيـق               ؤوي

اء من خالل اللعب ويعرف كيف يتعامـل        أهدافه ويعمل ما يريد وهو يصنع األصدق      

نه يتعلم كيف يعيش معهم وكيف يستمتع بـالوجود         إمع اآلخرين من خالل اللعب بل       

والتفاعل معهم ولذا فان الطفل يحقق النمو االجتماعي واالنفعالي إذا ما أتيح لـه أن               

   .)٢(خرين بحريةيلعب مع اآل

كتساب الخبـرة فقـط ولكـن       نه ليس الطريق ال   أوتأتي أهمية اللعب أيضا من      

لجعلها ممتعة وجعلها أكثر فهما وبالتالي أكثر فائدة له كما أن اللعب هو الذي يـنظم                

صـحيحة  مفاهيم الطفل ويختبر قدراته ويساعد اللعب على إدارة مشاعره بـصورة            

  .)٣( بحيث يبين مشاعره ويعرف كيف يعبر عنها 

ـ         داخلي للطفـل والمتمثـل فـي       وأخيرا يمكن القول بأن اللعب يجعل العالم ال

المشاعر يتالمس مع العالم الخارجي ويترتب على ذالك مشاركة الطفـل الحقيقيـة             

للواقع المحيط به وهي أولى خطوات الطفل على طريق تكامل الشخصية والـصحة             

 : ومن أهم الفوائد التي يجنيها الطفل من اللعب ما يلي... النفسية

 .خرينيتعلم التعاون واحترام حقوق اآل 

 .يتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها 

 .يعزز انتمائه للجماعة 

 .يساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل 

                                                 
م، ٢٠٠٠،د ط ،  دار الشروق للنشر، عمـان األردن،           ألعاب الحركة : مجيد، ريسان خربيط   )١(

 ).٢٣-٢٢(ص
، مرجع سـابق ،     "الطفل العربي الواقع والطموح   :" فاروق عبده فليه، السيد محمد عبد المجيد       )٢(

 ).٨٥(ص
 ).١١٢-١١١(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )٣(



)  ١١٧(  

 )١( .يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها 

 :تطور نظم وأساليب التعلم عن طريق اللعب

  إلـى  اللعب التعليمي حيث دعا   اء على أهمية    جان جاك روسو لفت أنظار العلم     

إتاحة الفرصة أمام األطفال ليتحركوا بحرية ويتفاعلوا مع البيئة التي يعيشون فيهـا             

 في هذه اآلراء شيلر وظلـت        أكثر عنها وصادقه   عن طريق اللعب وبالتالي يتعلمون    

أفكارهم محض الدراسة والتطوير على يـد العلمـاء أمثـال بـستالوزي وفروبـل           

 .دفاومنتسوري الذين نادوا بتحويل اللعب من نشاط طبيعي تلقائي إلى نشاط ه

 :  أضاف هؤالء العلماء على تطور اللعب التعليمي ما يليومن أهم ما

 :)٢(فروبل

ويعد فروبل من أوائل المربين الذين أكدوا على أهمية اللعب التعليمي فـصمم             

ف إلى تـدريب حـواس الطفـل         وتهد )٣(ا هدايا استخدمها في روضته    اهأدوات سم 

وإكسابه المعارف والمهارات المناسـبة لعمـره العقلـي والزمنـي وتـشمل هـذه         

 :الهدية األولى:الهدايا

 التمييز بـين    هاست كرات من الصوف مختلفة األلوان ويتعلم الطفل عن طريق         

 .األلوان

 

 

 : الهدية الثانية

 الهدية الثانيـة اسـطوانة      كرة كبيرة أثقل وزنا يتم تقديمها للطفل وتشمل أيضاً        

 .ومكعب من الخشب

 :الهدية الثالثة

                                                 
، مرجع سابق،   "مدخل إلى رياض األطفال   : "محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح         )١(

 ).١٣٥(ص
ة، ، عالم الكتب، القـاهر    ٥، ط علم نفس نمو الطفولة والمراهقة    : زهران ، حامد عبد السالم     )٢(

 ).٥٦-٥٥(م، ص١٩٩٥
، د ط ، الجامعـة المستنـصرية،        اللعب في دور الحضانة ورياض األطفال     : الطائي، فخرية  )٣(

 ).٣٥ -٩٢(، ص١٩٨١بغداد، 



)  ١١٨(  

عندما يبلغ الطفل عامة الثالث تقدم له هدية عبارة عن مكعب كبير من الخشب              

مقسم إلى ثمانية مكعبات صغيرة متساوية الحجم ويتعرف الطفل من خاللهـا علـى              

 .كعباتمفهوم الكل والجزء ومفهوم العد ويكون شكل معين من خالل هذه الم

 :الهدية الرابعة

إلى ثمانية مستطيالت كل مستطيل منهـا طولـه ضـعف           مكعب كبير مقسم    

عرضه وعرضه ضعف سمكة وبهذه الهدية يعرف الطفل الخطوط المنحنية والدوائر           

 .واألنصاف

 :الهدية خامسة

 ثالثة منها مقـسمة علـى       ابع وعشرين مكعبا صغير   مكعب كبير مقسم إلى س    

رباع والغرض من هذه اللعبة أن يتوسع الطفـل فـي دراسـة             أنصاف وثالثة إلى أ   

 .األعداد واألشكال

وقد بلغت الهدايا التعليمية التي قدمها فروبل حوالي عشرون هدية تساعد الطفل            

 . وتنمي مهارة لديهاعلى عمل أشياء يستفيد منه

  : مانتسوري

 باللعبألطفال   ا تربيةكانت مانتسوري من أهم المربيين الذين أكدوا على أهمية          

وكانت فكرتها عن الحواس أنها النافذة التي نطل بها على العـالم الخـارجي فقـد                

مس وكانت ألعاباً مصنفة بشكل ينمـي       ابتكرت ألعابا تربوية تنمي حواس الطفل الخ      

 كانـت   اسـتخدمها ن المواد التي    أ  من رغمعلى ال كل حاسة من الحواس بالتمرين و     

ارت في األطفال ملكات مختلفة في التدرج في الـتعلم          اصطناعية فقد كانت مفيدة وأث    

ن هذه األلعاب التربوية لم تكن تدرب الحواس فقط بل كانت تهـدف             أومن المالحظ   

والكتابـة ومبـادئ    إلى تدريب الملكات العقلية على مبادئ الحساب ومبادئ القراءة          

 )١ (.السلوك األخالق

  :لتربوية لمرحلة الطفولة المبكرةة باألهداف اط اللعب التعليمية المرتبرمعايي

                                                 
 ).٥٨-٥٧ (ص ، مرجع سابق،"اللعب في دور الحضانة ورياض األطفال:"فخرية الطائي )١(
 



)  ١١٩(  

اللعبة هي األشياء واألدوات التي تسعد الطفل ويستخدمها في أداء نشاط اللعب            

من أثاث منزلي أو نماذج للسيارات أو الطيارات أو دمى أو الموجودات التي تعـج               

بها البيئة من رمل أو صخور ولكي يؤدي اللعب التربوي النجاح المطلوب والهدف             

 : منه البد أن يحقق شروطا من أهمهاالمراد

 . عن االستجابة المالئمةي يعرف أن يعبر أن يدرك الطفل قواعد اللعب لك-أ

 . وإال أصبح قليل الفائدةالطفلكون الرغبة في اللعب موجودة لدى تن أ -ب

 تكون هناك عالقة بين اللعب والتعلم واضحة فيقوم األطفال بـالتعلم وهـم              أن -ج

 .ورهم بالملل واإلجبار فيتعلمون وهم مسرورونيلعبون دون شع

 :اللعبة التعليمية

 ينبغي أن تتوفر في اللعبة التعليمية مجموعة من العناصر المهمة لتنفيذها

 :يتم إعداد اللعبة التعليمية كالتالي: عملية اإلعداد: أوال

فية التي   المعر أو اختيار موضوع اللعبة أي تحديد المهارة الحركية أو الوجدانية           -١

 .نريد إكسابها للطفل عن طريق اللعبة وأيضاً تحديد األهداف السلوكية

 . جمع البيانات عن خصائص اللعبة وترتيبها-٢

 :ب مراعاة التالي في تصميم اللعبة تصميم نموذج للعبة ويج-٣

 .لي والزمنيقتحديد خصائص الطفل مثل العمر الع �

 .تحديد دور الطفل في اللعبة �

 . اللعبة وتعليماتهاتحديد قوانين �

 :يقصد به تنفيذ اللعبة من خالل الخطوات التالية :ثانياً عملية التنفيذ

 . التأكد من مكونات اللعبة-١

 . التأكد من خطوات اللعبة-٢

 . توجيه اإلرشادات-٣

  )١( . القيام باللعبة-٤

                                                 
م، ١٩٩٥لمعـارف، القـاهرة،   دار اد ط ،،سـيكولوجية اللعـب والـتعلم   : فـاروق ، السيد   )١(

 ).١٤٤-١٤٣(ص



)  ١٢٠(  

ية ومـن   أي الكشف عن نواحي القوة والضعف في اللعبة التعليم         :تقويم اللعب : ثالثاً

 :حيث

 . مكوناتها-١

 . خطواتها-٢

 . أهدافها-٣

 )٢( . إعادة تصميمها بشكل أفضل-٤

 : وبعد ذلك إصدار الحكم عليها من خالل محكات من أهمها

 .تكلفة اللعبة 

 .الزمن المستغرق للعبة 

 .مدى تنميتها للطفل 

 .سهولة استخدامها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مرجـع   "األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليا      :" محمد محمود الحيلة   )٢(

 ).١٣٣(سابق، ص
 

 
 
$ + A           D  

 
 التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب 

 ربية اإلسالميةمع الطفل في األسرة في ضوء الت
 



)  ١٢١(  

 

$ + A           D  

 
  ألسلوب التربية باللعب التطبيقات التربوية

 مع الطفل في األسرة في ضوء التربية اإلسالمية

 

 

 

 :      المبحث األول

 .      دور األسرة في تربية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

 .ألسلوب التربية باللعب داخل محيط األسرة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فلة المبكرة دور األسرة في تربية الطفل في مرحلة الط : األولالمبحث 

 :تعريف األسرة

 :تتفق معاجم اللغة العربية أن معنى األسرة



)  ١٢٢(  

 بمعنى قيده وأسـره     وإسارأسرا  ) أسرة(مأخوذ من األسر أي التقيد يقال       : لغة

فأصـل  )١(  عشيرة الرجل وأهل بيته كما جاء في معجم لسان العـرب           واألسرة هى 

تركة ال تتحقق بمفرده وأهم     األسرة قيد يرتضيه اإلنسان باختياره لتحقيق مصالح مش       

عمار األرض وحسن الخالقة فيها وأشار القرآن الكريم إلـى مفهـوم            إهذه المصالح   

األسرة باستخدام لفظة األهل المأخوذ من معنى السكن والراحة والطمأنينة وهذا كله            

 .يتحقق في مفهوم األسرة

تمع والتـي   هي الجماعة التي تعتبر نواة المج     : وتعريف األسرة في االصطالح   

 .)٢( منهما األوالدة زوجية بين الرجل والمرأة ويتفرعتنشأ برابط

إن األسرة هي رابطة اجتماعية تكون      : تعريف األسرة عند اوجيرن ونيمكوف    

من زوج وزوجة وأطفالهم أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردهـا مـع                

   )٣(أطفالها

 األشخاص يعيشون فـي منـزل       مجموعة من : واألسرة في التعريف اإلجرائي   

واحد ويرتبطون بخصائص مشتركة وتعد األسرة المؤسسة التربوية األولـى التـي            

 وأهدافه وتتشكل في داخلها شخصيته وهي أولى        يلتحق بها الطفل ومنها يستمد قيمه     

البيئات التي ينشا فيها الطفل ويشعر باالنتمـاء إليهـا ويكتـسب اللغـة والعـادات                

 .ل أنماط سلوكه وتتطور شخصيته في ظاللها واالتجاهات وتتشك

 

 

 

  :في تربية الطفل ةدورا ألسر

للطفـل  ألسرة توفر األمن والطمأنينة والعطف والمحبة واالستقرار النفسي         ا نإ

 .)١( في مجتمعهاً متميزاً مع أسرته بشكل سليم يؤهله ليكون عضوهوتفاعل

                                                 
، مرجع سابق ، " لسان العرب،دار صادر : " محمد كرم بن منظور اإلفريقي المصري )١(

 ).٢٠(ص
   ).١٤(، مرجع سابق، ص"  في تربية األسرة المسلمة استراتيجيات:" الواعي، توفيق )٢(
م، ١٩٨٠،د ط ، دار الشباب للطباعة والنشر، القاهرة،          األسرة والطفولة  :زيدان ،عبد الباقي   )٣(

 ).٨-٩(ص



)  ١٢٣(  

مل بينهمـا فـي موضـوع        تربية األبناء منوطة بالرجل والمرأة، فهناك تكا       و

التربية ولن تكون سليمة بغياب أحدهما عن الساحة التربوية ، وهذه المنهجيـة فـي               

التربية هي التي تسهم في بناء األسرة على أساس من السكن والمـودة والتـراحم،               

وألن مراحل تربية الطفل في اإلسالم كلها هامة فهي مترابطة ال يمكن فصل بعضها              

 .تمهد لألخرىعن بعض فكل مرحلة 

 حـين    أول خطوة في تكوين األسرة        في اإلسالم تبدأ من    تربية الطفل مسيرة  و

هللا ، وفق كتاب ا   )٢(إليجاد أسرة   اتخاذ األسباب الناجحة    ذلك ب عقد النية على الزواج و    ت

ال    صلي اهللا عليه وسلم      وسنة رسوله فعن أبي هريرة عن النبي       تـنكح المـرأة     «ق

أخرجـه  »ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يـداك       لمالها ولحسبها    :ألربع

 إذا أتاكم مـن     « :صلي اهللا عليه وسلم     ، وقال أيضاً عن أبي هريرة قال        )٣(الشيخان

 »األرض وفـساد عـريض       فتنة في    ترضون خلقه ودينه فزوجوه إال تفعلوا تكن      

تخيروا لنطفكم  «صلي اهللا عليه وسلم     :،وقال أيضاً )٤(رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي    

  . )٥( رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي » نكحوا إليهمأفانكحوا األكفاء و

فإذا أحسن الرجل اختيار الزوجة وفق معايير الشرع الحنيف، فقد أحسن إلـى             

 اختياره ألمه وهكذا المرأة إذا أحسنت اختيار الرجل كما أرشدنا رسـول    بحسنولده  

دين هو أساس االرتباط في الزواج، فقد أحـسنت إلـى           الفصلي اهللا عليه وسلم       اهللا  

ولدها بحسن اختيارها ألبيه، وإذا ما تم الزواج وكان على أساس المنهج الرباني فإن              

 إن شاء اهللا، ألن حسن اختيـار        إيجاد البيت المسلم وتربية الجيل سيكون أمراً سهالً       

ى الذرية وتحافظ على  سوف يوفر الحضن الدافئ والبيئة الصالحة التي ترع     الزوجين

                                                                                                                                               
مرجع ،   " تربية الطفل في اإلسالم النظرية والتطبيق     " :  و آخرون     محمد عبد السالم العجمي    )١(

  ) ١٠(سابق ، ص 
، دار الوفـاء للنـشر والتوزيـع،        ٤ط ،   منهج التربية النبوية للطفـل     : محمد نور د ،   سوي )٢(

  .)٢٨(هـ، ص١٤١٣، المنصورة 
ذكر األمر   ،مرجع سابق   ،   " صحيح ابن حبان   " :التميمي محمد ابن حبان لبن احمد أبو حاتم       )٣(

 ).٣٤٤(، ص)٤٠٣٦(، رقم الحديث٩ج للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء،
محمد فـؤاد عبـد     :، دط، دت، تحقيق     سنن ابن ماجه  :  القزيوني، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا       )٤(

  ).٦٣٢(، ص)١٩٦٧( ، رقم الحديث١ج الباقي، دارالنشر، بيروت، باب األكفاء،
 ).٦٣٣(، ص)١٩٦٨(،رقم الحديث١سابق، باب األكفاء، جالمرجع ال )٥(



)  ١٢٤(  

 صـلي اهللا عليـه      هناك أمور كثيرة أرشدنا إليها المصطفى     و ،نقاء الفطرة السليمة    

 : تعيننا على تربية الطفل من أول يوم لوالدته، وهي من حقوقه على والديهوسلم 

وذلك بعد الوالدة مباشرة والحكمة في ذلك حتـى         :  التأذين في أذن المولود    -١

، فقد )١(ذان التي تتضمن توحيد اهللا وتعظيمهآلالطفل هو كلمات ايكون أول ما يسمعه    

أذن الحـسن   يؤذن في    صلي اهللا عليه وسلم     رأيت رسول اهللا    :" روى أبو رافع فقال   

 .)٢(رواه أبو داوود والترمذي" بن علي حين ولدته فاطمةا

 وذلك حتـى    وهو تدليك فم الطفل بالتمر أو أي مادة حلوة        :  تحنيك المولود  -٢

اء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبـي موسـى            تقوى عضالت الفم،فقد ج   ت

فسماه إبراهيم  صلي اهللا عليه وسلم     ولد لي غالم فأتيت رسول اهللا       "قالرضي اهللا عنه    

 ويستحب أن يقوم باألذان والتحنيك أهـل التقـوى          )٣("وحنكه بالتمر ودعا له بالبركة    

 .والصالح تيمناً بصالح المولود

 إنكم تدعون يوم القيامـة بأسـمائكم        «فقد قال رسول اهللا   : حسن اسمه  أن ي  -٣

 .)٤( رواه أبو داوود بإسناد حسن»وبأسماء آباءكم فأحسنوا أسمائكم

 

 

 

 كل غـالم    «:صلي اهللا عليه وسلم     فقد قال رسول اهللا     :  العقيقة عن المولود   -٤

 .)١(»مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى

                                                 
 . )٥٨(، مرجع سابق،ص"في اإلسالمتربية األوالد :" عبد اهللا ناصح علوان )١(
،مرجع سابق ، باب في الـصبي  " سنن أبي داود : " سليمان بن األشعث أبي داود السجستاني       )٢(

  .)٣٢٨(، ص)٥١٠٥(، رقم الحديث ٤يولد فيؤذن في أذنه، ج
، مرجع سـابق، كتـاب      "صحيح البخاري "  محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي،        )٣(

، )٥١٥٠(، رقـم الحـديث    ٥ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، ج           العقيقة،
 . )٢٠٨١(ص

محمد عبـد الـرحمن عـوض،       : ، تحقيق ١، ط الوابل الصيب : الزرعي، محمد بن أبو أيوب     )٤(
    ).١٩٦(هـ، ص١٤٠٥دارالكتاب العربي، بيروت، 

عبد اهللا  : ، تحقيق ١، ط منتقى البن الجارود  الالنيسابوري، عبد اهللا بن علي الجارود أبو محمد،        )١(
، )٩١٠(، رقم ١هـ، ج ١٤٠٨عمر البارودي، مؤسسة الكتاب، بيروت، باب ما جاء في العقيقة،           

 ).٢٢٩(ص



)  ١٢٥(  

لق رأس المولود يوم سابعه والتصدق بوزنه فضة فإن حلق شعره يساعد             ح -٥

على تفتيح مسامات الرأس وتنشيط الدورة الدموية في الدماغ، والتصدق يؤدي إلـى             

 .التواصل والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم

وذلك من أجل المحافظة على المولود من بعض األمراض التـي           :  الختان -٦

 .تضره فيما بعد

فإن لها أهمية بالغة في توفير الغذاء الكامل للطفل وهي ال تقف            :  الرضاعة -٧

عند الناحية الغذائية فحسب بل هي حضانة ورعاية وحنـان وعطـف تعطيـه األم               

 .لطفلها، والتي سيكون لها األثر الطيب فيما بعد على شخصيته وسلوكه

كمتها الخاصة بها،   هذه بعض الحقوق الواجبة للطفل عند والدته ولكل واحدة ح         

والتي تعتبر حجر األساس في تربيته ، وعلى األبوين أن يحرصا على تطبيقها حتى              

 .)٢(ينشأ ولدهما صالحاً تقياً

 :دور األسرة في بناء شخصية الطفل

تمثل األسرة اللبنة األساسية في المجتمع فهي تتعهد الطفل بالتربية منذ صغره            

 فتربية  )٣(» فليحسن أسمه وأدبه    له ولد  من ولد  «:صلي اهللا عليه وسلم     يقول النبي   

كتمل بتأديب الطفل على اآلداب واألخالق اإلسالمية الحسنة، قـال          تاألسرة ألبنائها   

 )٤(»أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم «صلي اهللا علية وسلم 

ثر كبير في تكوين شخصية الطفل وقد دلت الدراسات واألبحاث          أواألسرة لها   

 العلماء على الدور الخطير الذي تلعبه األسرة في تكوين شخصية الطفل            التي قام بها  

 واألسـرة علـى     )١(وتحديد معالمها وتشكيلها وخصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة       

يتضح دورها في تشكيل شخصية الطفل بمرحلـة        اعتبارها أقدم المؤسسات التربوية     

 :الطفولة المبكرة في المجاالت التالية 

                                                 
هــ،  ١٤١٤،  ١، دن، ط  تربية الطفل فـي الـسنة النبويـة       : المنيف، محمد صالح عبد اهللا     )٢(

 ).٨٠-٦٥(ص
 ).٩٣٩(، ص)٣١٣٨(الحديث، رقم تحقيق األلباني: مشكاة المصابيح )٣(
، )١٧١٥(، وخرجه ابـن ماجـه فـي سـننه، رقـم الحـديث             )٤٥(،ص١٩ج:الفتح الرباني  )٤(

 ). ٣١٠(ص
 ).٢(هـ، ص١٤٠٨، ٣٦، المجلد١١العدد: مجلة قافلة الزيت )١(



)  ١٢٦(  

 سمي المجال الج

الطول، ولون الشعر، والعينـين،     :  الوالدين مثل  نوراثية م يتأثر الطفل بعوامل    

 و تؤثر الوراثـة فـي        الفطرية والعصبية والنفسية   هكما يتأثر بالوراثة في استعدادات    

لذلك كان من المهم     )٢( ظهور بعض األمراض من األجيال السابقة في الجيل الجديد          

 التأكد من عدم وجود احتمال لظهور مثل هذه  األمراض           االهتمام باختيار الوالدين و   

  فـي قولـه    الوراثية وكان من هدي النبي صلي اهللا علية وسلم في ذلك ماروى عنه            

  .)٣(» تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء إليهم«

ومن أهم األمور التي يجب على الوالدين مراعاتها لتنمية جسم الطفل والحفاظ            

ضد ) اللقاح(اض والعاهات، االهتمام بالتطعيم أو ما يسمى        عليه من التعرض لألمر   

األمراض التي تصيب اإلنسان في طفولته الباكرة، وتسبب له الكثير مـن العاهـات              

 .والتشوهات والمشاكل الصحية المتعددة، مثل الشلل والسل وغير ذلك

وتزويد الطفل الذي يعاني من مشكالت سمعية أو بصرية بـأجهزة التـصحيح      

رية أو أجهزة التعويض السمعية التي يحتاج إليها للحفاظ على ما تبقـى مـن               البص

إمكاناته الحسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية واأللعاب التي تعني بهـذا الجانـب             

 .لتساهم في النمو الحسي ومعالجة جميع مشكالته

  الذي ينمي فيه الطفل قدراته عن طريق اللعـب وال          الحضنتعتبر األسرة   كما  

يم للطفل له األثر الكبير في تحقيق النمو لجسمي         شك أن التشجيع وتوفير اللعب السل     

يجب علي األسرة أن تمد     لذلك   )١( الجيد للطفل و تنمية عضالته الصغيرة و الكبيرة       

و .)٢( تساهم في نمو و تطـور عـضالته بـشكل سـليم             طفلها بأدوات اللعب التي     

تنمي الجسم و تحافظ علي لياقتـه و صـحته           الرياضة من أهم أنواع األلعاب التي       

يغلـب  ال  ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة، حتى         :" يقول الغزالي 

                                                 
، مكتبـة   ١، ط تربية الطفل في اإلسالم النظريـة والتطبيـق       : صالح حسن خضر وآخرون،    )٢(

 ).٢٩( صهـ،١٤٢٥الرشد، الرياض، 
نيل االوطار شـرح منتقـي الخيـار مـن          : األمام الشوكاني، محمد بن محمد علي بن محمد        )٣(

 ).١٤٢(،مطبعة مصطفى الحلبي،دت ، ص٦ ، طأحاديث سيد األخيار
، دار الحريـة، القـاهرة،      ١، ط المشكالت النفسية للطفل وطرق عالجها    : جرجس ،  مالك    )١(

 ).٥٠(هـ، ص١٤٠٨
 ).٥٧(، مرجع سابق ، ص"تربية الطفل في السنة النبوية:" هللا المنيفمحمد صالح عبد ا )٢(



)  ١٢٧(  

عليه الكسل ويعود أال يكشف أطرافه، وال يسرع المشي، وال يرخي يديه، بل يضمها  

 فـي    والطهارة  مطالبان أيضاً بتعويد الطفل على النظافة      و الوالدين  ،   )٣("إلى صدره 

 .جسمه حتي يكون صحيح البدن و يقي نفسه من األمراض بإذن اهللا 

 المجال العقلي 

إن تدريب الطفل على التفكير والتأمل باسـتمرار، باإلضـافة إلـى تزويـده              

بالمعلومات والمعارف، هو السبيل إلى نموه العقلي، ونضجه الفكري وال سـيما وأن      

 .)٤(رالطفل لديه قابلية شديدة ،للتعلم في الصغ

جر كبير في تعليم    أوأول ما ينبغي تعليمه لألوالد، القرآن الكريم، فالولدين لهما          

أطفالهم للقرآن الكريم فإذا أتم الطفل السنة الرابعة نبدأ بتنمية الجانب العقلي عنـده،              

وذلك بتلقينه ما هو نافع من العلوم الشرعية والعلوم األخرى، كأن يحفظ شيئاً مـن               

صـلي   النبوي الشريف فقد روي عن أنس بن مالك قال قال رسول             ن والحديث آالقر

 .)٥(رواه ابن ماجة» طلب العلم فريضة على كل مسلم«اهللا عليه وسلم 

وقد نصح علماء التربية من سلفنا الصالح، البدء بتعليم الطفل القـرآن الكـريم              

:"  ابن خلدون  بمجرد استعداده جسمياً لذلك، ليتعلم اللغة العربية وترسخ في ذهنه قال          

علم أن تعليم الولدان للقرآن ، شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع                إ

أمصارهم، لم يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ اإليمان وعقائده من آيـات القـرآن               

وبعض متون األحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعـد              

علم في الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده ألن الـسابق            من الملكات، ذلك أن الت    

األول للقلوب كاألساس للملكات، وعلى األساس وأساليبه يكـون حـال مـن يبنـي               

   )١("عليه

                                                 
 ).٢٤٤(، مرجع سابق ، ص" إحياء علوم الدين : "  أبو حامد بن محمد الغزالي )٣(
هـ، ١٤٢٢، دار المعالي للنشر والتوزيع،      ٣، ط كيف يربي المسلم ولده   :مولوي، محمد سعيد   )٤(

 ).٧٩(ص
، مرجع سابق، باب فضل العلمـاء  "سنن ابن ماجه  :"من النسائي  احمد بن شعيب أبو عبد الرح      )٥(

 ).٨١(، ص)٢٢٤(، رقم الحديث١والحث على طلب العلم، ج
 ).٥٠٥(، دت، دار الشعب، القاهرة، صالمقدمة:ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )١(



)  ١٢٨(  

ثم يشغل في المكتب ، فيتعلم القـرآن، وأحاديـث األخبـار،            "  ويقول الغزالي 

فظ من األشـعار    وحكايات األبرار وأحوالهم، لينغرس في نفسه حب الصالحين، ويح        

التي فيها ذكر العشق وأهله، ويحفظ من مخالطة األدباء الذين يزعمون أن ذلك مـن               

، هنـا   )٢(" ور الفـساد  ، فإن ذلك يغرس في نفوس الصغار بـذ        الظرف ورقة الطبع  

يوضح الغزالي العلوم التي يجب تعليمها للطفل، والعلوم التي يجب إبعـاده عنهـا،              

 ينبغي تعليمه للطفل هو القـرآن الكـريم، والوالـدان           وكما نالحظ فإنه جعل أول ما     

مكلفان بتعليم أوالدهما، ما يعرفان من العلوم والمعارف بنفسيهما، باإلضافة إلى أن            

األب مكلف شرعاً باإلنفاق على تعليم أوالده سواء بإحضار معلـم فاضـل لهـم،أو           

 .إرسالهم إلى المدارس ودور العلم

ليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية          فمن أهمل تع  " قال ابن القيم  

اإلساءة، وأكثر األوالد إنما جاء فسادهم من قبل اآلباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم             

 .)٣(" فرائض الدين وسننه، فأضاعوا صغاراً، فلم ينفعوا آباءهم كباراً 

 في جميع    هناك فروق فردية بين األطفال تجعل كالً منهم يختلف عن اآلخر           و 

جوانب شخصيته، فكل طفل لديه قدرات خاصة، وطاقة معينـة، وميـول مختلفـة،              

وعلى الوالدين مراعاة التدرج في تربية الطفل وتعليمه، حسب سنه وكيفما يتفق مع             

  .مداركه، وقدرته على الفهم واالستيعاب

ـ    أخذ ذلك كله في االعتبار، أثناء عملية التعلـيم، وا          كما يجب  ة لتوجيـه للمهن

لكل إنسان باب من المعارف، أو فن من الصناعات         :" قال ابن سينا  والعمل مستقبالً،   

قد سمح له به طبعه، ونادته إياه غريزته، فصار لديه كالسجية التـي ال حيلـة فـي         

 بناًء على هذا فواجب الوالدين، يقتضي حرصهما علـى تعلـيم جميـع               .)١("تركها

عة اإلسالمية، التي هي فرض عين على كـل         أوالدهما القرآن الكريم، وعلوم الشري    

                                                 
 ).٦٣(، ص٣، مرجع سابق ، ج"إحياء علوم الدين:" أبو حامد بن محمد الغزالي )٢(
، مرجع سابق   "تربية الطفل في اإلسالم أطوارها وأثارها وثمارها        :" عبد السالم عطوة الفندي    )٣(

 ).٢٢٥(، ص
 ).١٤( م، ص١٩١١ المطبعة القانونية، بيروت، د ط ، ،كتاب السياسة: ابن سينا )١(



)  ١٢٩(  

مسلم، لتكون عوناً لهم على فهم مقاصد اإلسالم ، وتطبيق أوامر اهللا سبحانه وتعالى،              

 .)٢(وبعد ذلك يوجهان كل ولد إلى الفرع الدراسي الذي يالئم طبعه، ويوافق ميوله

 الحـوار   وحتى يكون الولد طفالً ذكياً وموهوباً ، علينا أن نتعامل معه بأسلوب           

اإلصغاء لـه، واحتـرام     البناء لنتعرف على رغباته وميوله، ونهتم بتحقيقها، ويجب         

 .رأيه، والحرص على اإلجابة على تساؤالته مهما كانت بسيطة أو معقدة

 المجال األخالقي 

حسن ب، ويتميز المسلم عن غيره      األخالقيةلألسرة أثر كبير في غرس الفضائل       

ادئ التي تضمنها البناء األخالقي للطفـل فـي األسـرة            ومن أهم المب    وخلقه سيرته

المسلمة خلق األدب مع الوالدين واألقرباء والعلماء والجيران باإلضـافة إلـى آداب             

االستئذان، آداب الطعام، آداب الخالء، آداب الطريق، آداب النـوم، آداب النظافـة             

  .)٢( اإلسالميةاألخالقية وغيرها من اآلداب

واجب األبوين أيضاً تدريب أبنائهما علـى تأديـة العبـادات           إضافة إلى ذلك ف   

يجعلـه  والشعائر اإلسالمية المختلفة فتدريب الطفل على العبادة منذ نعومـة أظفاره،          

 .)١(ل بطبعه إلى تقبل األخالق الفاضلة ورفض كل خلق غير سليميمي

ونجد وهنا يصبح واجب األبوين، إرشاد الطفل إلى األخالق اإلسالمية السامية           

الطفولة، والنظـر   مرحلة  أن التربية المحمدية سبقت التربية الحديثة إلى تقدير أهمية          

 . الصالحة لبذر بذور األخالق الطيبة والسلوك الحميدالمرحلةإليها على أنها 

وبناء على هذا فمسؤولية اآلباء واألمهات، بصفة خاصـة، وجميـع المـربين        

 في نفس الطفل مسؤولية عظيمة تحتـاج        بصفة عامة، تجاه غرس األخالق الفاضلة     

إلى جهد وصبر وتضحية، فهذه المسؤولية تتطلب تدريب األطفـال علـى جميـع              

 )٢( . و غير ذلك الصفات الخلقية الفاضلة من صدق، وأمانة وإخالص، وكرم

                                                 
 ).٥٣-٥٢(م، ص١٩٨٤، دار الجماهيرية، ١، طةمن مشكالت األسرة الليبي: الضبيع، محمد )٢(
، مرجع سابق، المجلد الثاني، دار الـسالم        "تربية األوالد في اإلسالم   :" بد اهللا ناصح علوان   ع )٢(

 .)٧٤٩-٧٤٠(هـ، ص١٤٢٣للنشر والتوزيع، مصر، 
، دار  ١ ، ط  تربية الطفل في اإلسالم أطوارها وأثارها وثمارهـا       : الفندي، عبد السالم عطوه    )١(

 ).١١٢(هـ، ص١٤٢٤الرازي، عمان، األردن، 
 ).٢٠٢(، مرجع سابق ، ص"اإلبداع في تربية األوالد:" فيق الواعيتو )٢(



)  ١٣٠(  

كما تتطلب القضاء على كل خلق ذميم يالحظه األبوان على أوالدهمـا مثـل              

 وجوده داخل   على األخالق الفاضلة، يستدعي    تدريب الطفل    التلفظ بالكالم القبيح، إن   

 وسط اجتماعي يحتك بأفراده ويتعامل معهم، 

على مدى تطبيق الطفـل لمـا       فعن طريق هذا االحتكاك والتعامل يمكن الحكم        

 من الفضائل واألخالق،كما أن وجوده داخل الوسط  االجتماعي يـساعد            درب عليه 

 ق االجتماعية، بطريقة عملية ، للعديد من األخالهعلى اكتساب

 لدى الطفل ميل أو اتجاه       كان  إضافة إلى أنه يساعد أيضاً على اكتشاف ما إذا        

 قبل أن يتعود عليه     م في الحال، ويصرف عن ذلك الخلق،      نحو خلق غير سليم، فيقوّ    

سيما وأن الطفل اجتماعي بطبيعته ويميل إلى االنضمام إلـى جماعـة            ويتمسك به ال  

من بيئة   الطفل إلى االنضمام إلى أصدقاء       ا فواجب األبوين العمل على دفع      لذ األقران

  . معروفة بالصالح والتقوى حتى ال يكونوا قرناء سوء للطفل

ومن أروع الوصايا والمواعظ التي وعظ بها اآلباء أبناءهم، والتي يجب علـى             

لى في القـرآن    كل أب مسلم أن يعيها ويوصي بها أوالده، ما ذكره اهللا  سبحانه وتعا             

 الكريم، على لسان لقمان الحكيم حيث
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   ومن األخالق االجتماعية التي يجب على الوالدين تدريب أبناءهما عليهـا،           

إكرام الجيران والضيوف، والسالم وتدريب الطفل عليها، صفة التواضع ، احتـرام            

 .أفراد المجتمع 

 : تغرس في نفس الطفلأنومن األخالق التي يجب 

الصدق، عن عبد اهللا بن مسعود       حب   لطفل نعلم ا  أنيجب  :خلق الصدق  وأولها

عليكم بالصدق فإن الصدق يهـدي إلـى        « صلي اهللا عليه وسلم     قال قال رسول اهللا     

البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب              

عند اهللا صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى              

 .)١(»نار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا كذاباً متفق عليهال

يجب تعليمه كيف يكون رحيمـاً      :  احترام الكبير والعطف على الصغير     وثانيها

ليس « صلي اهللا عليه وسلم     عطوفاً على الصغير محترماً للكبير، فقد قال رسول اهللا          

 .)٢(والترمذيرواه أبو داود » رنايرحم صغيرنا ويعرف حق كبي منا من لم

نعلمه حسن المنطق وآداب الكالم باإلصغاء إلى من هو         : ا أدب الحديث  وثالثهم

أكبر منه سناً وقد حرص خلفاء الدولة اإلسالمية على تنشئة أوالدهم علـى مكـارم               

علمهم كما تعلمهـم    (األخالق فهذا الخليفة عبد الملك بن مروان يقول لمن يؤدب ولده          

 الشعر وجالس بهم أشراف الرجال   موأرو وله ن واحملهم على األخالق الحميدة،      القرآ

وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة، ووقرهم في العالنية وأنبهم في السر، واضـربهم             

وهذا ال يعني   .)٣()على الكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار          

أبنائهم نسخة عنهم في كل شيء فيتعاملوا معهم        كون  يأن يجتهد اآلباء واألمهات بأن      

                                                 
، دت، دط، دار احياء التـراث،       سنن الترمذي : الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي       )١(

، رقـم   ٣، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في الصدق والكـذب،ج         بيروت، احمد شاكر وآخرون،   
 ).٣٤٧(، ص)١٩٧١(الحديث

،مرجع سابق ، كتـاب األدب ،       " سنن أبي داود    : "  داود السجستاني  األشعث أبي سليمان بن    )٢(
  .)٣٤٧(، ص)١٩٧١(، رقم الحديث٤باب ما جاء في الصدق والكذب، ج

 ).٣٠(، مرجع سابق، ص"تربية الطفل في السنة النبوية:" محمد صالح عبد اهللا المنيف )٣(



)  ١٣٢(  

بأسلوب الشدة والغلظة، إن هذا ألمر صعب، فالزمن الذي تربى فيه األب واألم غير              

المرونة في التعامل معهـم وإال فـإن        ، ويجب إتباع     الزمن الذي يتربى فيه األبناء    

فـاهم بيـنهم    يجاد الت  وأبويه ويصعب إ    بين الولد  النتائج ستكون عكسية ويحدث هوةً    

 .لتغيير سلوكه

 المجال االجتماعي 

 منـذ نعومـة      في المجال االجتماعي يتلخص في تعويد الطفل       األسرة دور   إن

 : ما يليمنهاالتي أظفاره على االلتزام باآلداب االجتماعية و

آداب الطعام والشراب وتحفيظه األحاديث واألدعية الخاصة بـذلك، فيأكـل            -أ 

 للرسول صـلي اهللا     بدأ دائماً باليمين في كل أفعاله إتباعاً      بيمينه ويشرب بيمينه وأن ي    

عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر               )١(عليه وسلم   

يا غـالم    « وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي       صلي اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

 .)٢( رواه مسلم»سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك

بسم اهللا اللهم بارك لنا (فيقول  عند بداية األكل    الطفل علي التسمية    يعود  ويجب أن   

الحمد هللا الذي أطعمنا    :(، وإذا انتهى من طعامه يقول     )فيما رزقتنا وقنا عذاب النار    

اعبد قال قال لي علي بن      كما جاء عن أبي الورد عن بن        ) وسقانا وجعلنا مسلمين  

 ما حق الطعام قال قلت وما حقه يا  يا بن أعبد هل تدريأبي طالب رضي اهللا عنه  

بن أبي طالب قال تقول بسم اهللا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قال وتدري ما شـكره                 

إذا فرغت قال قلت وما شكره قال تقول الحمد هللا الـذي أطعمنـا وسـقانا رواه                 

 .، وأال يبدأ بالطعام قبل من هو أكبر منه سناً )٣(احمد

ال تـشربوا    « : فقـال  صلي اهللا عليه وسلم      اهللا    وأما الشرب فقد علمنا رسول    

واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثالث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا             

                                                 
-١٢٩(، مرجع سـابق، ص    "في السنة النبوية    تربية الطفل   : " محمد صالح عبد اهللا المنيف       )١(

١٢٣(. 
، ٣، ج  مرجع سـابق  ،  " صحيح مسلم : " مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري         )٢(

 . )١٥٩٩(، ص)٢٠٢٢(كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم الحديث
، ١، مرجـع سـابق ، ج      "حمد بن حنبل    مسند اإلمام أ  : "الشيباني  احمد ابن حنبل أبو عبد اهللا      )٣(

 ).١٥٣(ص



)  ١٣٣(  

وأن ال يتنفس في إناء وال يشرب من فم اإلناء، ألن            .)٤( رواه الترمذي  » أنتم رفعتم 

يينة عـن عبـد     ذلك مناف للذوق االجتماعي حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن ع           

 نهـى أن    صلي اهللا عليه وسلم     الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أن النبي          

 .)١(يتنفس في إناء أو ينفخ فيه قال أبو عيسى حديث حسن صحيح

أن ينام على جنبه األيمن ويدعو اهللا تعالى فقد روي عن            النوم فيتعلم الطفل     آداب -ب 

صلي اهللا عليـه   قال قال النبي   عنه   رضي اهللا    سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب      

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم اضطجع على شقك األيمـن             « وسلم  

ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليـك رغبـة               

بيك ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبن              

جعلهن آخر ما تتكلم به قـال       أ مت من ليلتك فأنت على الفطرة و       الذي أرسلت فإن  

 فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت        صلي اهللا عليه وسلم     فرددتها على النبي    

 .)٢( رواه البخاري ومسلم»قلت ورسولك قال ال ونبيك الذي أرسلت

يقـول  سلم  الرسول صلي اهللا عليه و    كان  فقد   المحافظة على نظافة نفسه وثيابه،       -ج 

د الخروج من       »اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائـث        «عند دخوله الخالء    وعن

ول ام يق اني  « :الحم ي األذى وعاف ذي أذهب عن د اهللا ال ك الحم سائي »غفران  رواه الن

ن ماجه     وكيف يحافظ على نظافة غرفته وأدواته وال يعبث بأثاث المنزل ألن            ،)٣(واب

 )٤(لدين اإلسالمي معالم االنظافة والترتيب من 

 : آداب النظر واالستئذان فقد قال تعالى -د 

                                                 
، مرجع سابق ،كتاب األشـربة،      "سنن الترمذي : "محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي       )٤(

 ).٣٠٢(،ص)١٨٨٥(، رقم الحديث٤باب ما جاء في التنقس في اإلناء،ج
رقـم  ،  ٤المرجع السابق، كتاب األشربة، باب ما جاء في كراهية الـنفخ فـي الـشراب، ج                )١(

 ).٣٠٤(، ص)١٨٨٨(الحديث
، كتاب  ١،مرجع سابق، ج  "صحيح البخاري :"  محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي        )٢(

 ).٩٧(الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، ص
، كتـاب   ١، مرجع سـابق ،ج    " سنن ابن ماجه    : " النسائي، احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن       )٣(

 ). ١٠٩(، ص)٢٩٨(طرة، رقم الحديثالطهارة وسننها، باب الف
 )١٥١-١٣٣(، مرجع سابق ،ص"تربية الطفل في السنة النبوية:" محمد صالح عبد اهللا المنيف )٤(



)  ١٣٤(  
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 يجوز أن ينظر األطفال إلى عورات بعضهم بعضاً وال أن يناموا معاً في              نه ال أكما  

 .فراش واحد حتى ينشأ الطفل على الحياء

آلخرين من أصدقائه وإخوانه ، ألن المشاعر األخوية تولد في نفس           حب الخير ل   -ه 

الرحمة والعفو والتـسامح ،     المسلم أصدق العواطف النبيلة، مثل التعاون واإليثار، و       

ال يـؤمن    « :قالصلي اهللا عليه وسلم      عن النبي    رضي اهللا عنه  عن قتادة عن أنس     

 .)١( رواه البخاري ومسلم»أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه

 المجال االنفعالي 

حثت التربية اإلسالمية اآلباء واألمهات والمربين عموماً، على الرحمة والمحبة          

األطفال ، بهذا األسلوب هو الـضمان بـإذن اهللا لنجـاح            فتربية  الشفقة،  والعطف، و 

صلي اهللا عليـه     كثيرة في بيان مدى اهتمام الرسول        ث، واألحادي )٢(الجهود التربوية 

رضي  بالشفقة والرحمة والعطف على األطفال،منها ما روي عن أبي هريرة            وسلم  

 الحسن بن علي، وعنده األقرع بن        صلي اهللا عليه وسلم   قّبل رسول اهللا     : ( اهللا عنه 

، فنظر إليه   )إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً        ( : حابس التميمي جالس فقال     

 .)٣(»من ال يرحم ال يرحم«ثم قالصل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

                                                 
، كتاب اإليمان،باب من اإليمـان أن يحـب         ١، مرجع سابق، ج   "صحيح البخاري :" البخاري )١(

 ).١٤(، ص)١٣(ألخيه ما يحب لنفسه، رقم الحديث
 ).١٨٥(، مرجع سابق، ص"تربية الطفل في السنة النبوية:"اهللا المنيفمحمد صالح عبد  )٢(
، مرجع سابق، كتاب األدب، بـاب      "صحيح البخاري :"محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري       )٣(

، )٥٦٥١(، رقـم الحـديث    ٥من ترك صبية غيره حتى تلعـب بـه أو قبلهـا أو مازحهـا، ج               
 ).٢٢٣٥(ص



)  ١٣٥(  

وهكذا يتضح لنا أن لكل من األبوين دوره الفعال في تربية الطفـل وإعـداده               

هتمـام  ع ليس هناك ما يفصل العناية بتهذيب وجدان الطفل عن اال          للحياة، وفي الواق  

 .بتنمية جسده وتوعية عقله 

فالطفل وحدة واحدة، مكونة من جسم، وعقل وروح، وهذه الوحدة تنمو بـشكل    

مطرد ومترابط، والعناية بأحد جوانب هذه الوحدة، يؤثر تأثيراً مباشراً في جوانبهـا             

واالهتمام بجسده يشعره بالـسعادة النفسية،فتـشرق       األخرى، فالعناية بصحة الطفل     

ر في تلك النفوس من البذور، فـإذا         نفسه فيصبح مستعداً لتقبل ما يبذ      روحه، وتصفو 

كانت البذور، هي بذور اإليمان، والخلق القويم، ازدادت إشراقة نفـسه، وأنفتحـت             

اد إيمانه   إلى التعرف على ما حوله من العجائب، فيزد        هتوجيهوعن طريق   مداركه،  

 . باهللا، وينقاد ألوامره ويتجنب نواهيه، فيزداد صحة جسمية ونفسية وعقلية

 : لتربية الطفل الناجحةوسائل التربية األسرية

إذا أحسن الوالدان تربية أوالدهما، حصال على سعادة الـدنيا واآلخـرة، وإن             

ن عبـداهللا بـن    روي ع سوء العاقبة في الدنيا واآلخرة       أسيئت هذه التربية كان لهما    

كلكـم راع   « يقـول  صلي اهللا عليه وسـلم       أنه سمع رسول اهللا       رضي اهللا عنه   عمر

راع وهـو   ومسؤول عن رعيته فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله            

 عـن رعيتهـا     أة في بيت زوجها راعية وهي مـسؤوله       مسؤول عن رعيته والمر   

 فسمعت هؤالء من النبي     :الوالخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته ق         

 والرجل فـي مـال   : قالصلي اهللا عليه وسلم  وأحسب النبي صلي اهللا عليه وسلم   

ن إبذلك ف  و   )١(»أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته          

 :مايلي   لتربية الطفلاألسرية وسائل التربية أهممن 

 :الحرص على التوافق بين الوالدين: أوالً

شير الدراسات إلى أن المشاحنات والخالفات تؤثر على سلوك األبناء وعـدم            ت

حنات إلى الخالفات التـي     الوصول بهم إلى الطريقة المثلى في التربية، وتشير المشا        

بين الوالدين، وتبدو في أشكال سلوك كالمي وحركي متعدد األنـواع ،            يمكن أن تقع    

                                                 
نكاح، باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى اهللا عليـه             ،كتاب ال ٢ المرجع السابق، ج   )١(

 .)٩٠٢( ص،)٢٤١٩(وسلم المال إلى السيد، رقم الحديث



)  ١٣٦(  

اة األبناء تأثيراً بالغاً، والخالفات بـين       وتخلق في البيت جوا من التوتر يؤثر في حي        

الوالدين يمكن أن تقع واألصح القول أنها كثيراً ما تقع، ولكن بعضهم ال يذهب فيها               

ناقـشة إلـى بعـض الحلـول        مإلى أكثر من حدود المناقشة المهذبة بحيث تنتهي ال        

دث المنطوية على الكثير من التسامح عند الطرفين، ويكثر في أمثـال هـذه الحـوا              

، إن  )١(عن األوالد حرصاً على حسن تربيتهم     ماتهاالبسيطة أن يبعد الوالدان جو مناقش     

جو المشاحنات في األسرة من أشد األجواء تأثيرًأ في إيجاد صعوبات فـي التكيـف               

تعرقل حسن نمو األبناء، والتربية ال يمكن أن تتم من طرف واحد، واألب واألم كل               

 : ومما ينبغي مراعاته في هذا اإلطارمنهما يكمل مهمة اآلخر ودوره،

 الحرص على حسن العالقة بين الزوجين، فالحالة النفسية واالستقرار لهـا            -١

أثرها على األطفال كما سبق، فالزوجة التي ال تشعر باالرتياح مع زوجها البـد أن               

 .يظهر أثر ذلك على رعايتها ألطفالها واهتمامها بهم

 . )٢(األساليب التربوية واالتفاق عليها قدر اإلمكان التفاهم بين الوالدين على -٢

 من الوالدين إلى غرس ثقة األطفال باآلخر، فيتجنـب األب            أن يسعى كال   -٣

انتقاد األم أو عتابها أمام أوالدها فضال عن السخرية بها أو تأنيبهـا، كمـا أن األم                 

ى لمصلحتهم  ينبغي أن تحرص على غرس ثقة أطفالها بوالدهم، وإشعارهم بأنه يسع          

ومما ينبغي مراعاته هنا الحرص على تجنب أثر اختالف الموقف أو وجهة النظـر              

 .)٣(بين الوالدين، وأن نسعى إلى أال يظهر ذلك على األطفال

 

 

 : أخطاء األطفال معالتعامل: ثانياً

امل مع األخطاء التي تصدر     كثير من أخطائنا التربوية مع أطفالنا هي في التع        

 :مور المهمة في التعامل مع أخطاء األطفالمن األمنهم، و

                                                 
م، ١٩٩٦، د ط، دار معرفة جامعيـة، اإلسـكندرية،          األسرة والحياة العائلية  : الخوالي ،سناء  )١(

 ).٢٥٧(ص
 ).٢٨(، مرجع سابق، ص"كيف يربي المسلم ولده:" محمد سعيد مولوي )٢(
 ).٧٦(، مرجع سابق ، ص" النمو والطفولة في رياض األطفال : " محمد جاسم محمد )٣(



)  ١٣٧(  

كثيراً ما نكون مثاليين مع أطفالنا، وكثيـراً مـا          :  عدم اإلفراط في المثالية    -١

نطالبهم بما ال يطيقون، ومن ثم نلومهم على ما نعده أخطاء وليست كذلك، الطفل في               

 . كسر نالكوب فيسقط منه وييحمل بداية عمره ال يملك التوازن الحركي لذا فقد 

طفلها، والعقوبة حين تكون     لعقوبة   يضطر الوالدين قد  :  التوازن في العقوبة   -٢

 مـن    في حالة غضب شـديد     إذا وقعت العقوبة     لكن   )١(عها مطلب تربوي  في موض 

علي  كاملة   ة المسؤولي وبالتالي تقع ،   من تأديب وتربية إلى انتقام    تتحول  المربي فإنها   

 يكـون   ل تجاه اآلخرين حـين    لتي سيحملها هذا الطف   تلك المشاعر ا   إيجاد   فيالمربي  

 . فيما بعد والسبب هو عدم التوازن في العقوبةتهذيبهايصعب وقد كبيراً 

حين تغضب بعض األمهات أو بعـض اآلبـاء فيعـاتبون           :  تجنب البذاءة  -٣

أطفالهم فإنهم يوجهون إليهم ألفاظاً بذيئة، أو يذمونهم بعبارات سيئة، وهذا له أثـره              

  .عويدهم على المنطق السيئفي ت

من األمور المهمة في عالج أخطاء األطفـال أن تتجنـب           :  تجنب اإلهانة  -٤

 فهذا له أثره البالغ على فقـدانهم         ، إهانتهم أو وصفتهم بالفشل والطفولة والفوضوية     

 .للثقة بأنفسهم، وعلى تعويدهم سوء األدب والمنطق

 فلـيس   غيرهطفل في خطأ أمام     فحين يقع ال  : راجه أمام اآلخرين   تجنب إح  -٥

من المناسب أن تقوم أمه أو يقوم والده بتأنيبه أو إحراجه أمامهم أو أمـام األطفـال                 

 . اآلخرين

 

 

 

 

 

 :وسائل مقترحة لبناء السلوك وتقويمه: ثالثاً

                                                 
، مرجع سابق،   "تربية الطفل في اإلسالم أطوارها وأثارها وثمارها      :" عبد السالم عطوة الفندي    )١(

 ).٢٣٨(ص



)  ١٣٨(  

يعتقد كثير من اآلباء واألمهات أن غرس السلوك إنما يتم من خـالل األمـر               

تمثل إال جزءاً يسيراً من وسائل تعليم        لتأديب، وهذه ال  والنهي، ومن خالل العقوبة وا    

السلوك، ويمكن أن أشير إلى بعض الوسائل التي يمكن أن تفيـد األم فـي غـرس                 

 :السلوك الحسن، أو تعديل السلوك السيئ، وهي على سبيل المثال ال الحصر

، يعمد الطفل أحياناً إلى أساليب غير مرغوبة لتحقيق مطالبـه         :  التجاهل -١  

كالصراخ والبكاء وإحراج األم أمام الضيوف وغير ذلك، واألسلوب األمثل في ذلك            

ليس هو الغضب والقسوة على الطفل، إنما تجاهل هذا الـسلوك وعـدم االسـتجابة               

للطفل، وتعويده على أن يستخدم األساليب المناسبة والهادئة في التعبير عن مطالبه،            

 من السلوكيات الضارة عند الطفل أو علـى         وأسلوب التجاهل يمكن أن يخفي كثيراً     

 .)١(األقل يخفف من حدتها

لسنا بحاجة للحديث عن أهمية القدوة وأثرها في التربية، فـالجميع           :  القدوة -٢

يدرك ذلك، إننا نطالب الطفل بترتيب غرفته ويجد غرفة والدته أو مكتب والده غير              

 أمه ووالده يتفوهـون بكلمـات       مرتب، وحين نطالبه أن ال يتفوه بكلمات بذيئة ويجد        

بذيئة عند الغضب، وحين تأمره األم أال يكذب، ثم تأمره بالكذب على والده فحينئـذ               

 .سنمحو بأفعالنا ما نبنيه بأقوالنا

المكافأة لها أثر في تعزيز السلوك اإليجابي لـدى الطفـل،وهي           :  المكافأة -٣

بالثناء والتـشجيع وإظهـار     ليست بالضرورة قاصرة على المكافأة المادية فقد تكون         

ومما ينبغي مراعاته أن يكون استخدام المكافأة باعتدال حتـى ال تـصبح             اإلعجاب ، 

 .ثمناً للسلوك

من األمور المهمة في بناء شخصية األطفال أن تعـودهم         :  اإلقناع والحوار  -٤

على اإلقناع والحوار، فنستمع لهم وننصت، ونعرض آراءنا وأوامرنا بطريقة مقنعة           

بررة، فهذا له أثره في تقلبهم واقتناعهم، وله أثره في نمو شخصيتهم وقـدراتهم،              وم

                                                 
 ).٣١٢(، مرجع سابق، ص"منهج التربية النبوية للطفل:" محمد نور سويد )١(



)  ١٣٩(  

وهذا أيضاً يحتاج االعتدال،فال بد يعتاد األطفال على طاعة، وأال يكـون االقتنـاع              

 .)٢(شرطاً في امتثال األمر

من المهم أن تضع األم أنظمة األطفال يعرفونها        :  وضع األنظمة الواضحة   -٥

 فتعودهم على ترتيب الغرفة بعد استيقاظهم، وعلـى تجنـب إزعـاج             ويقومون بها، 

اآلخرين وحتى يؤتي هذا األسلوب ثمرته البد أن يتناسب مـع مـستوى األطفـال،               

 . فيعطون أنظمة واضحة يستوعبونها ويستطيعون تطبيقها وااللتزام بها

مما يـزعج الوالـدين كثـرة       :  على حل الخالفات بالطرق الودية      التعويد -٦

لخالفات والمشاكسات بين األطفال، ويزيد المشكلة حدة تدخل الوالدين، ويجـب أن            ا

تعلم األم أنه ال يمكن أن تصل إلى قدر تزول معه هذه المشكلة تماماً، إنما تسعى إلى 

تعويدهم على حل الخالفات بيـنهم بـالطرق   : تخفيف آثارها قدر اإلمكان، ومن ذلك     

لتي تعينهم على ذلـك، وعـدم تـدخل األم فـي            الودية، ووضع األنظمة والحوافز ا    

الخالفات اليسيرة، فذلك يعود الطفل على ضعف الشخصية وكثرة الشكوى واللجوء           

 .)١(لآلخرين

 : ولذلك وسائل عدة منها:  تغير البيئة-٧

وذلك بأن يهيأ للطفل ما يكون بديال عن انشغاله بما ال يرغب            :  إغناء البيئة  -أ

يمكن أن يعطي مجلة أو دفتراً يكتب فيـه مـا           علي الحائط    فيه، فبدالً من أن يكتب    

 .يشاء، وبدالً من العبث باألواني يمكن أن يعطي لعباً على شكل األواني ليعبث بها

وذلك بأن تكون له أشياء خاصة، كأكواب خاصة األطفـال          :  حصر البيئة  -ب

ئذ يشعر أنه   يشربون بها، وغرفة خاصة أللعابهم، ومكان خاص ال يأتيه إال هم؛ حين           

غير محتاج إلى أن يعتدي على ممتلكات اآلخرين، ومن الخطأ االعتماد على قفـل              

باب مجالس الضيوف وغيرها، فهذا يعوده على الـشغف بهـا والعبـث بهـا، ألن                

 .الممنوع مرغوب

الطفل تأتيه تغييرات في حياته البد أن يهيأ        :  تهيئة الطفل للتغيرات الالحقة    -ج

يستقل بعد فترة فينام بعيداً عن والدية في غرفة مستقلة ، أو مـع              لها، ومن ذلك أنه     

                                                 
 ).٣٣٧(ع السابق ، صالمرج )٢(
 ).١٩٦(، مرجع سابق ، ص"اإلبداع في تربية األوالد:" توفيق الواعي )١(



)  ١٤٠(  

إنـك  : من يكبره من إخوته، فمن الصعوبة أن يفاجأ بذلك، فاألولى باألم أن تقول له             

كبرت اآلن وتحتاج إال أن تنام في غرفتك أو مع إخوتك الكبار، وهكذا البنت حـين                

 .يراد منها أن تشارك في أعمال المنزل

األخالق والسلوكيات تكتسب بالتعويد أكثر مما تكتـسب بـاألمر          : د التعوي -٨

 .والنهي، فال بد من االعتناء بتعويد الطفل عليها، ومراعاة الصبر والتدرج في ذلك

من أهم الوسائل الفعالة في تربية الطفل هي معيـشة الوالـدين            :  المعايشة -٩

لنا الكريم أسوة حسنة فـي       ولنا في رسو   )٢(للطفل في كل سلوكياته وتوجيهه وإرشاده     

ذلك فهناك بحر زاخر من األحاديث التي روتها كتب السنة والتي تحكـي المواقـف       

 ، فمن هؤالء عبد اهللا بن       صلي اهللا عليه وسلم   التي عاشها أطفال الصحابة مع النبي       

عمر وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن الزبير وعبد اهللا بن جعفر والحسن والحـسين                

 الذي يقول له     رضي اهللا عنه   بن أبي سلمة  اجندب ورافع بن خديج وعمر      وسمرة بن   

صـلي   ولنتأمل حديث النبي     )١(»سم اهللا وكل مما يليك    «:صلي اهللا عليه وسلم   النبي  

 فيقول كنت رديف رسـول اهللا       رضي اهللا عنه   الذي يرويه ابن عباس      اهللا عليه وسلم  

 أعلمك كلمات ينفعك اهللا بهن فقلت       يا غالم أو يا بني أال     « فقال صلي اهللا عليه وسلم   

بلى فقال أحفظ اهللا يحفظك أحفظ اهللا تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في               

الشدة إذا سألت فأسل  أو استعنت  فأستعن باهللا قد جف القلم بما هو كائن فلو أن                  

ان الخلق كلهم جميعاُ أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه اهللا لك لم يقدروا عليـه و               

أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه اهللا عليك لم يقدروا عليـه أعمـل هللا بالـشكر                 

واليقين واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير وأن النصر مع الصبر وأن الفرج               

 .)٢( »مع الكرب وأن مع العسر يسرا 

                                                 
، مرجع سابق،   "تربية الطفل في اإلسالم أطوارها وأثارها وثمارها      :" عبد السالم عطوة الفندي    )٢(

 ).٢٢٨(ص
تـاب  ، مرجـع سـابق، ك     "صحيح مسلم :"النيسابوري  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري      )١(

 ). ١٥٩٩(، ص)٢٠٢٢(، رقم الحديث٣األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، ج
، مرجع سـابق ،     " األحاديث المختارة   : "  أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي         )٢(
 ).٢٤(، ص)١٤(، رقم الحديث١٠ج



)  ١٤١(  

 نموذج متحرك يعايش قومه ويـربيهم وهـو         صلي اهللا عليه وسلم    كان هكذا   و

 بحثنا عن أخالقه الشريفة فسنجدها متمثلة في واقع عملي، فـإذا سـألت              بينهم ، ولو  

 كالريح المرسلة لكل محتاج وفقير، وإذا سألت         الكرم فانظر إليه وهو يجود بماله      عن

عن الوفاء فانظر إلى صلح الحديبية، وإذا سألت عن العفو فانظر إلى فتح مكة وإذا               

لـم يكـن صـاحب مـواعظ أو         ..كذاسألت عن القوة فانظر إلى غزوة الخندق، وه       

محاضرات جافة، بل كان هو الخلق وهو الرمز المحتذى، وكذلك فعل السلف مـن              

 معهـم   بعده، فالحارث المحاسبي العالم الزاهد، كان ُيعلم أصحابه ويعظم وهو يمشي          

 . في الطرقات 

 . الحرص على أن يرى األطفال أفعال الوالدين الحسنة-١٠

األطفال الفعل الحسن من والديهم، وليستمعوا مثالً       يجب الحرص على أن يرى      

إلى األب وهو يقول دعاء الصباح أو ركوب السيارة، وليروه وهو ُيـسلِّم أو يقبـل                

جدَّهم أو جدتهم صباح كل يوم، ولينظروا إليه وهو يسمي ويأكل بيمينه، وليعلمـوا              

اً إلى السوق ليتعلموا    منه المحافظة على تناول وجبة الفطور يومياً،وليصطحبهم أحيان       

 شراء مؤنة المنزل،ويعلمهم أن يساعدوه في شراء وحمل         وهوأنَّ هناك واجباً أسرياً     

 بالطفـل وتغييـر بعـض مالبـسه     األغراض،كذلك األم يجب أن تعلم ابنتها العناية  

 )١(.  المنزلتوغيرها من مسؤوليا

 :ميوله اهتمامات الطفل وتعّرف على ال -١١

 وأكثر ما يقضي فيه أوقاته ومن القضايا المهمة         الطفلوايات  ال بد من معرفة ه    

التي البد من متابعتها مع األطفال، هو مضمون ما يشاهدونه في التلفزيون، فيجـب              

 التي يشاهدها الطفل وحقيقـة القـصص        )٢(التعرف على عناوين الرسوم المتحركة      

  ويجب أن يكون للوالدين)٣(االتي تدور فيها وأهم القيم اإليجابية أو الفاسدة التي تبثه

 .  دوراً في التوجيه واختيار البرامج المناسبة بحكمة وذكاء

                                                 
 ).  ٨١-٧٣(ابق، صاستراتيجيات في تربية األسرة المسلمة، مرجع س:توفيق الواعي )١(
 ).٧٠(، مرجع سابق، ص"كيف يربي المسلم ولده:" محمد سعيد مولوي )٢(
، مكتبـة الكـوثر للنـشر       ١، ط آثار الفيديو والتلفزيون على الفرد والمجتمع     : كجك ،مروان  )٣(

 ).٨٦(هـ، ص١٤١٨والتوزيع، الرياض، 



)  ١٤٢(  

ومن القضايا التي يجب أن نوليها االهتمام ماهية األلعاب التي يلعبها أطفالنـا،             

سواء اإللكترونية أو الورقية، إن هناك ألعاباً تعلم األطفال القمار، وأخـرى تعلمهـم      

ى الفوز، وأخرى مليئة بالصور الخليعة، فيجـب التنبـه لـذلك            الكذب واالحتيال حت  

 .ومحاولة حماية فكر الطفل من هذه الدخائل

دور األسرة استخدام أسلوب التربية باللعب مع الطفل في مرحلـة الطفولـة             

 :المبكرة

لقد أكدت جميع دراسات علماء االجتماع على أهمية مشاركة األب واألم فـي             

 بالكثير من الثقة والتوازن من الناحية النفسية وذلك خالل          مدهمتربية األطفال وذلك ب   

الحديث واللعب والقراءة ومساعدتهم في أداء واجباتهم المنزلية، ألن ذلك من حـق             

األبناء على آبائهم وأمهاتهم لكي يستطيع الطفل أن يتواصل مـع مجتمعـه وذلـك               

على األبوين والقـائمين    لشعوره بحنان والديه وعالقتهما الوطيدة به لهذا كله ينبغي          

 .)١(على رعاية الطفل تأمين احتياجات الطفل الجسدية والتربوية والنفسية

 وجب أن ندع الطفل يلعب ويمرح وعدم حرمانـه          األطفال اللعب حياة    أنوبما  

من ممارسة حقه في اللعب المفيد حتى ال يبدأ حياته طفالً مكبوتاً محرومـاً معقـداً                

أجل مستقبل سـعيد    من  الحقيقية من البداية و   يش طفولته    يع أنفيعطي الطفل فرصة    

يجب على الوالدين الحرص على السماح لهم باللعب بحريـة ومـشاركتهم ألعـابهم              

  )٢(واللعب معهم من أجل تحقيق التوازن المطلوب في صحتهم الجسدية والنفسية

بـون  ومن المالحظ أن الصورة األكثر شيوعاً في وعينا العام لألطفال وهم يلع           

هي صورة طفل يلعب مع إخوته أو أصـدقائه، ولألسـف الـشديد فـإن برامجنـا         

اإلعالمية ال تظهر كثيراً صورة الوالدين وهما يشاركان أطفالهم اللعب، فدور اآلباء            

خذ األطفال للمالهـي، أو     أالذي نراه في رسائل اإلعالم على سبيل المثال هو دور           

 وهو يمثل  ،  )السائق(ال يختلف كثيراً عن دور    أخذهم للسوق لشراء لعبه، وهذا الدور       

جزء كبير من حقيقة ما يحدث في كثير من األسـر فهـو دور قاصـر منقـوص،                  

فمعظمنا ال يلعب مع أطفاله، وإذا حدث أن رغب األب في مشاركه أطفاله اللعـب               
                                                 

 ).٩٦(، مرجع سابق ، ص"سيكولوجية اللعب:" علي فالح الهنداوي )١(
 ).٩٦(، مرجع سابق ، ص"تربية الطفل في السنة النبوية:"محمد صالح عبداهللا المنيف )٢(



)  ١٤٣(  

فإن ما يقوم به في أحسن الحاالت هو لعب كرة القدم معهم، وهـذا شـيء جميـل                  

في حاجة إلى تطوير أدوارنا تجاه أطفالنا من ناحية اللعب معهم، فنحن            وجيد،ولكننا  

نشترك مع أبنائنا في اللعب ال لنعلمهم المهارات فقط لنـشعرهم بمتعـة المـشاركة               

 .ولنمنحهم المزيد من الثقة والكثير من الحب

ودور األم واألب كبير ومهم في محاولة مداعبة الطفل واللعب معه كلما أتيحت          

ذلك وكذلك محاولة إيجاد وقت للعب معه سواء بتجسيد اللعب في الفناء أو             لة  الفرص

 من أثر في تطوره الجـسماني واالجتمـاعي         لهحتى عن طريق ألعاب القماش لما       

 وهذا يتحقق بفـضل الطالقـة       لديهومنحه األمان والثقة وبالتالي إثراء مقدرة اللغة        

 مهما بلغت درجة انشغالهما     ه ووالده طفل حق في اللعب مع والدت     والمرح المنزلي فلل  

 .)١(في األعمال والوجبات

 :كيف نشرك مع أطفالنا في اللعب

 :  التخطيط لشراء اللعبة-١

تحدث معه حول اللعبة التـي يريـد        قبل الذهاب لشراء لعبة مع الطفل يجب ال       

حول أفضل لعبة يمكنه الحصول عليها حسب الميزانية        األفكارمعه  تبادل  وشراءها،  

 . محددة للشراء ال

 : زيارة محل األلعاب-٢

صـة   فرتكـون لديـه  ختيار الوقت المناسب ألخذ الطفل لشراء اللعبة حتـى        إ

 فـي   مـشاركته االستعجال المعتادة، واالهـم     عبارات  ختيار الحر دون أن يسمع      إلا

حـسب  (  كثيراً في عملية االختيار    يتدخل الوالدين  ال   أن يجب   تفحص األلعاب ولكن  

ـ  ن يشتري لعبه ال تعجبه      أال يجبر    و قدم له النصح الهادئ   في،  )عمر الطفل   نألنها م

 . أفضلوجهة نظر والديه

وقتا مناسباً  حدد لذلك   ي في اللعب ف   يجب مشاركة الطفل   : اختيار وقت اللعب   -٣

 .هتمامإ اللعب بحماس وحتى تتم المشاركة في

 .ك مع طفلها المشتراألم  مواصفات أساسية للعب -٤

                                                 
 ).٢١٢(، مرجع سابق، ص"منهج التربية النبوية للطفل:"محمد نور سويد )١(



)  ١٤٤(  

 .حقيقية في اللعب معهالبة رغال إبداء �

 لمـا يفعلـه     ه دور الطفل في اللعب ال دور المراقبة أو المقيم          األم تخذأن ت  �

 .الطفل

 ما   فهي أسوأ  تفوه بعبارات السخرية من لعب الطفل      تماما عن ال    األم أن تبتعد  �

 .مكن أن تفعله أثناء اللعب المشتركي

أيك ؟ كيف حدث هـذا ؟  ما ر: أن تكون مصدراً لطرح األسئلة المفتوحة مثل  �

 . ن مصدراً للمعلومات الجاهزة ماذا تشعر؟ وتبتعد عن أن تكو

 مكانها بعد االنتهـاء     وإرجاعهافي تجميع قطع األلعاب      مع الطفل    أن تشترك  �

 .من اللعب 

 ب وأنها  لمشاركته اللع  سعيدة تشاركه اللعب أنها   في كل مرة     أن تخبر الطفل   �

 .تتطلع أن تلعب معه دائماً

 القدرة على اإلنجاز في اللعب وذلك وعن طريق التشجيع بهدف تنمية            تعزيز �

 .اكتساب الثقة واستمرار هذه القدرة في المستقبل

الـسلوكيات  مراقبة األطفال أثناء اللعب ومتابعة سلوكهم الكتـساب أنمـاط            �

 .  ناسبةماإليجابية وتجنيبهم السلبيات بتقديم اإلرشادات ال

 .هزاء والالمباالة لما يقوم به الطفل من لعبأن تتجنب السخرية أو االست �

 .إعطاء الحرية للطفل أثناء اللعب للتعبير عن أفكاره �

متابعة ميول الطفل وقدراته للمساعدة في اختيار ألعـاب جديـدة لهـم فـي                �

 .المستقبل

 .)١(استخدام اللعب كمعّزز للسلوك المرغوب فيه �

 .الوقتالتنظيم والترتيب  بين اللعب والواجبات وتنظيم  �

 .الموازنة بين األلعاب الجماعية والفردية لتنمية روح التعاون لديه �

 

 :دور األم في استخدام التربية باللعب للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

                                                 
 ).٢١٦(سابق، صالمرجع ال )١(



)  ١٤٥(  

 :أهمية األم المسلمة في تربية الطفل

 باألم أكثر من  عمر الطفل تكون العناية به منوطة      وفي خالل السنة األولى  من     

لو كان لألب دور فهو بسيط في هذه المرحلـة، فالرضـاعة والنظافـة              ، و )١(األب

والترتيب، كلها من مهمة األم وخالل قيامها بهذه األمور تستطيع أن تبـدأ بعمليـة               

 المالمح الرئيسية لشخصية الطفل، فهي من خالل العناية بنظافته في أوقـات             تشكيل

يره لينام تغرس في نفـسه      محددة تعلمه االنضباط، وعندما ترضعه ثم تضعه في سر        

السمع والطاعة، وإذا تركته يبكي لبعض الوقت فال تحمله كلما بكى تعلمه الـصبر              

وسعة الصدر، وأثناء عملية الرضاعة يستقي الطفل من أمه طباعها الحسنة وأخالقها            

، فينشأ على العزة واإلباء واالستعالء على الباطل وتغرس فيـه حـب اهللا              )٣(السامية

 ورسوله 

 :ألملقترحات تربوية م

 أن التشريع اإلسالمي حمَّل الرجل والمرأة مـسؤولية رعايـة            من رغمعلى ال 

وتربية األبناء، إال أن األم هي األلصق بالطفل، فهي التي تحمـل بـه، وترضـعه،                

وترعى شؤونه كلها، فهي التي تعطيه من بدنها حتى ينمو جسمه، وهي التي تـسهر               

 وهي التي تربيه علـى فـضائل األخـالق والتقـى            على راحته حينما تلمح سقمه،    

المقترحات التربوية التـي تـساعد األم       بعض   ولذلك يجب االطالع على      )٣(والعفاف

 .بإذن اهللا للقيام بواجبها المنوطة به

 :الشعور بأهمية التربية: أوالً

إن نقطة البداية أن تشعر األم بأهمية التربية وخطورتها، وخطورة الدور الذي            

التربيـة بمعناهـا    مستقبل أبنائها وبناتها، و   ه، وأنها مسئولة عن جزء كبير من        تمثل

الواسع الذي ال يقف عند حد العقوبة أو األمر والنهي، كما يتبادر لذهن طائفة مـن                

:  بكافة جوانب شخصيته   وسع من ذلك، فهي تعني إعداد الطفل      الناس، بل هي معنى أ    

 كبيره لذلك    أمر له أهمية   لية بشكل متكامل وهو     لنفسية، والعق اإليمانية، والجسمية، وا  

                                                 
 ).١٠٦(، ص١، مرجع سابق، ج"تربية األوالد في اإلسالم:" عبداهللا ناصر علوان )١(
 ).٧٥(، مرجع سابق، ص"تربية الطفل في السنة النبوية:"مد صالح المنيفمح )٣(
  ).٧٧(، مرجع سابق، ص"استراتيجيات في تربية األسرة المسلمة:"توفيق الواعي )٣(



)  ١٤٦(  

من نتائج إدراك األم ألهميـة التربيـة أن          ف السعي لزيادة الخبرة التربوية   علي األم   

تسعى لزيادة خبرتها التربوية واالرتقاء بها، ويمكن أن يتم ذلك من خالل مجـاالت              

 : عدة، منها

ة فـي الكتـب التربويـة ،         ؛ فمن الضروري أن تعتني األم بالقراء       القراءة: أ  

وتفرغ جزءا من وقتها القتنائها والقراءة فيها ، وليس من الالئق أن يكـون اعتنـاء                

لقي سؤاال صريحا علـى      إعتنائها بكتب التربية ، وحين  ت       األم بكتب الطبخ أكثر من    

ؤال  ؟ فإن اإلجابة عن هذه الس      أقرأ التربوية ؟ وما نسبتها لما        قراءاتي ماحجم: نفسها

 .  التربويةز مدى أهمية التربية لدى األم ومدى ثقافتهاتبر

استثمار اللقاءات العائلية ؛ من خالل النقاش فيها عـن أمـور التربيـة،              : ب  

واالستفادة من آراء األمهات األخريات وتجاربهن في التربية، أما الحديث الذي يدور            

جلبون العناء ألهلهـم،     انتقاد األطفال، وأنهم كثيرو العبث وي      هو المجالسكثيرآ في   

إشعار لها بأن    و للنفسوتبادل الهموم في ذلك فإنه حديث غير مفيد، بل هو مخادعة            

 فهـو   األطفـال إذا كان هذا واقع     ف،أألطفال وإنما هي لدى     المشكلة ليست لدي اآلباء   

 ولـيس فـشال     للوالدينفشل  تربية الوالدين لهم ، والفشل في تقويم سلوكهم هو          نتاج  

 .لهم

الستفادة من التجارب، إن من أهم ما يزيد الخبرة التربوية االستفادة مـن             ا: ج  

يمكن التجارب واألخطاء التي تمر بالشخص، فاألخطاء التي وقعت مع الطفل األول            

مـع  يمكن تجنبهـا     مع الطفل الثاني، واألخطاء التي وقعت مع الطفل الثاني           تجنبها

 .  في رقي وتطوراليكون التعامل مع األطفالطفل الثالث، وهكذا 

 

 

 

 

 

 : ثانيا االعتناء بتلبية حاجات الطفل 



)  ١٤٧(  

 :للطفل حاجات واسعة يمكن نشير إلى بعضها في هذا المقام ، ومنها 

 : الحاجة إلى االهتمام المباشر-١

   يحتاج الطفل إلى أن يكون محل اهتمام اآلخرين وخاصـة والديـه، وهـي         

ك ليلفـت انتبـاههم،وينتظر مـنهم       معه من الصغر، فهو يبتسم ويـضح      أ  حاجة تنش 

التجاوب معه في ذلك، ومن صور االهتمام المباشر بحاجات الطفل االهتمام بطعامه            

 يحكي قصة، أو يطرح أسئلة فيحتاج أن ينصت له          حينحسن االستماع له،  ووشرابه،  

والداه، ويمكن أن توجه له أسئلة تدل على تفاعل والديه معه واستماعهم لـه، ومـن               

المفيدة في ذلك أن تسعى األم إلى أن تعبر عن الفكرة التي صاغها هو بلغته               الوسائل  

الضعيفة بلغة أقوى، فهذا مع إشعاره له باالهتمام يجعله يكتسب عادات لغوية وُيقوى             

  .هلغت

 : الحاجة إلى الثقة-٢

    يحتاج الطفل إلى الشعور بثقته بنفسه وأن اآلخرين يثقون فيه، ويبدو ذلـك             

الطفـل  غرس لدى   فيجب أن ي  تأكيده أنه أكبر من هذا أو أقوى من فالن،          من خالل   

ويمكن أن يتم ذلك مـن خـالل         على تحقيق أمور كثيرة،      الثقة في نفسه، وأنه قادر    

كما انه يحتـاج إلـى أن        على ذلك،    تكليفه بأعمال يسيرة يستطيع إنجازها، وتعويده     

ذع لسخرية وتجنب النقد الـال    ، ومما يعين على ذلك تجنب ا      يشعر بالثقة ممن حوله     

 عامل مع مواقف الفشل التي تمر بـه        في الخطأ، ومن خالل حسن الت      للطفل حين يقع  

 .)١(ومحاولة استثمارها لغرس الثقة بالنجاح لديه بدالً من أسلوب التثبيط

 :الحاجة إلى االستطالع -٣

ـ            سر    يحب الطفل االستطالع والتعرف على األشياء، ولهذا فهو يعمد إلى ك

، ويكثر السؤال عن المواقف التي تمر به، بصورة قد تؤدي           االلعبة ليعرف ما بداخله   

بوالديه إلى إظهار الضيق من ذلك، ومن المهم أن تتفهم األم خليفة هذه التـصرفات               

نه من المهم أن تستثمر هـذه       أمن طفلها فتكف عن زجره، فضالً عن عقوبته، كما          

 .فلالحاجة في تنمية التفكير لدى الط

                                                 
 ،مرجـع   "تربية الطفل في اإلسالم النظرية والتطبيـق      :" و آخرون    محمد عبد السالم العجمي    )١(

 ).٨٣(، صسابق 



)  ١٤٨(  

 : الحاجة إلى اللعب-٤

   الحاجة إلى اللعب حاجة مهمة لدى الطفل ال يمكن أن يستغني عنهـا، بـل               

 فـي   ، وعلى األم    )١(الغالب أن الطفل قليل اللعب يعاني من مشكالت أو سوء توافق          

 : الحاجة أن تراعي اآلتي هذه معاتعامله

 . والتضايق من لعبه إعطاء االبن الوقت الكافي للعب وعدم إظهار االنزعاج-أ

 استثمار هذه الحاجة في تعليمه االنضباط واألدب، من خالل التعامل مـع             -ب

لعب اآلخرين وأدواتهم، وتجنب إزعاج الناس وبخاصة الضيوف، وتجنب اللعب في           

 .بعض األماكن أو مكان استقبال الضيوف

لتـي   استثمار اللعب في التعليم، من خالل الحرص على اقتناء األلعـاب ا            -ج

 .تنمي تفكيره وتعلمه أشياء جديدة

يكون دور الطفل فيها سلبياً، أو يقلل        األلعاب التي  الحذر من التركيز على      -د

من حركته، كمشاهدة الفيديو أو ألعاب الحاسب اآللي، فالبد من أن يصرف جـزءاً              

 .من وقته في ألعاب حركية، كلعب الكرة أو اللعب بالدراجة أو الجري ونحو ذلك

  : الحاجة إلى العدل- ٥

صلي اهللا  تبدو هذه الحاجة لدى األطفال بشكل أكبر من غيرهم، ولذا أمر النبي             

 رضـي اهللا     بالعدل بين األوالد، وشدد في ذلك، عن حصين عن عامر            عليه وسلم   

أعطاني : سمعت النعمان ابن بشير رضي اهللا عنهما وهو على المنبر يقول          : قالعنه  

صـلي اهللا   ال أرضى حتى تشهد رسـول اهللا        :  بنت رواحه  أبي عطية، فقالت عمرة   

إني أعطيت ابنـي مـن      : ، فقال صلي اهللا عليه وسلم      رسول اهللا    فأتى،  عليه وسلم   

أعطيـت سـائر    « : فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهللا، قال       عطيةعمرة بنت رواحه    

 »عطيتـه فرجع فـرد    : ال فاتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم قال      :ولدك مثل هذا ؟ قال    

 ومهما كانت المبررات لدى األم في تفضيل أحد أوالدها على اآلخـر،             )١(متفق عليه 

                                                 
 ).٨٨(، صالمرجع السابق  )١(
، مرجع سابق، كتاب الهبـة وفـضلها،       "صحيح البخاري :"محمد إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي      )١(

  ).٩١٤( ، ص  )٢٤٤٧( رقم الحديث  ، ٢ج باب اإلشهاد في الهبة،



)  ١٤٩(  

فإن ذلك ال يقنع الطفل، والبد من االعتناء بضبط المـشاعر الخاصـة تجـاه أحـد                 

 .)٢( وأخواتههاألطفال حتى ال تطغى، فتترك أثرها عليه وعلى سائر إخوان

 :دور األم في تربية الطفل باللعب

تستطيع أن تدرك طبيعة شخصية طفلها وبعض العيوب التي يعاني منها           كل أم   

 .إذا أمعنت النظر في أسلوب لعبه

فهناك الطفل ذو الشخصية القيادية وهي شخصية ال تفرض منطقهـا بـالقوة،             

ولكنها تستطيع جذب اآلخرين بأسلوب الحديث والمبادرة، وعلى النقيض منها هناك           

ـ   ،  دائماً من غيره أن يرشده     الطفل االنقيادي الذي ينتظر     ةوهناك الشخصية العدواني

سريعة االنفعال التي ترفض اآلخر الذي ال يوافقها الرأي أو السلوك وهكذا، ولهـذا              

 .ألطفال أو تدعيمه بشكل غير مباشر تقويم سلوك ايمكنفمن خالل اللعب 

قـوم   وهناك مراحل يمر بها الطفل في عالقته باأللعاب وأسلوب اللعب الذي ي           

به، ففي سنوات عمره األولى يكون احتياجه إلى اكتشاف العالم الصغير المحيط بـه              

من خالل ألعاب يستطيع إمساكها بيده مصنوعة من مواد طبيعية ال تؤذيه كالمطـاط              

والقماش والكارتون المقوى، كما يحب مشاهدة أطفال مثله يلعبون، وعلى األم فـي             

تشجيعه من خالل مـشاركته اللعـب بأشـيائه         هذه المرحلة استيعاب حاجة طفلها و     

 .البسيطة

 في عمر سنتين حيث يبدأ الطفل في االحتكاك بالعالم المحيط به من خالل              أما 

اسـباً  ،فتعتبر األلعاب التي تحتاج إلى الذهن أيضاً من       ه في العائلة    اللعب مع أقران ل   

دة طفلها علـى    ، و يجب على األم في هذه المرحلة مساع        مثل المكعبات و األحاجي     

 .عياالندماج مع أطفال في سنه حيث تعتبر هذه المرحلة بداية نموه االجتما

ن يستخدم فرشـاة شـعر      أ بعد ذلك يبدأ الطفل في استخدام خياله في اللعب ك         

يـه أو التـي شـاهدها فـي          تقليد الشخصيات المقربة إل    ىيلجأ إل كجهاز هاتف أو    

 .التلفزيون

                                                 
 .)٣١٧(، مرجع سابق، ص"منهج التربية النبوية للطفل:" محمد نور سويد )٢(



)  ١٥٠(  

ت لقيمة اللعب وإهمـال احتياجـات الطفـل         ومن الغريب إهمال بعض األمها    

حاول التعـويض   عليها عندما تشاركه أمه اللعب، وت     النفسية والعاطفية التي يحصل     

عن ذلك بشراء اللعب غالية الثمن ظنا منها أنها يمكن أن تعوضه عن عـدم لعبهـا                 

نهـا  عبة أو ثم  معه، متجاهلة أن قيمة اللعب تأتي من أمور عدة ال تدخل فيها قيمة اللُ             

فال يجب أن تنظر األم إلى لعب الطفل على أنه مـضيعة للوقـت، فلعـب الطفـل                  

 .هو أساسي لصحته النفسية والجسمية ضرورة كالطعام تماما ف

 اللعبة جزء مهم من عالم األطفال فالطفل ذو الحاجات الخاصـة هـو              كما أن   

ل قد تحرمه ظروفه    األكثر احتياجا إلى لعبة تنمي قدراته الذهنية والبدنية، فهذا الطف         

من ممارسة األعمال البدنية التي يمارسها أقرانه، لذلك على األم أن تختار له اللعبة              

واللعبة التي ال تحقـق شـروط النمـو         . تناسبه حتى ال يشعر بأي نقص عن أقرانه       

بجوانبه المختلفة هي لعبة غير صحية ألن الطفل كي يحقق الحياة بكل معانيها مـن               

 أن تحقق اللعبة له النمو في كـل الجوانـب الروحيـة، والخلقيـة               خالل اللعب البد  

 .والنفسية، واالجتماعية والجسمية الحركية، والعقلية

كما أن خروج المرأة للعمل قلل إلى حد كبير من الوقت الـذي تقـضية مـع                 

أطفالها، وأصبح الوقت المخصص لذلك يقتصر علـى قـضاء احتياجـات البيـت              

لذلك يجب علـى األم       أي وقت لممارسة اللعب مع األطفال،      ولم يعد هناك  ئيسية،  الر

 و أن تحاول في     أن تهيئي البنها مكاناً متسعاً ليلعب وليتعلم ويكتشف العالم من حوله          

 .إيجاد الفرصة المناسبة لمشاركته في لعبة  بقدر اإلمكان 

 

 

 

 

 : لعبة الطفلاختياردور األم في 



)  ١٥١(  

 حباً شديداً، وذلك إلى حـدٍّ ال يكـادون          الشّك أّن معظم األطفال يحبون اللعب     

يشبعون منه، ولذا فقد يحرص األبوان على توفير، واقتنـاء مـا يـستطيعان مـن                

 !متوفرة في األسواق تصلح للشراء، واالقتناء؟الاأللعاب، ولكن هل جميع األلعاب، 

 ! ينبه عليها؟أنبالنسبة الختيار، وشراء األلعاب؛ هل هناك أمور يجب 

تدقق األمهات في اختيار اللعبة ألطفالهم، رغم أن لكل بنية جـسمية            نادرا ما   

وقدرات عقلية ومهارات حركية ما يناسبها من اللعب من حيث المبدأ يرغب الطفـل              

،  يهدهدها، ويحاورهـا، يعاتبهـا     :في اللعبة التي يمكن أن يصنع منها مواقف حياتية        

 .عها وسعادته بهاطفل زاد تفاعله مولذلك كلما أثارت اللعبة خيال ال

و اللعبة التي يصنعها الطفل بنفسه هي التي تنمي قدراتـه وتـشبع رغباتـه،               

فالمكعبات يمكن للطفل أن يصنع منها أشكاالً هندسية ومباني وجسوراً وبيوتاً، وهي            

بذلك تكسبه سعادة تحقيق الهدف وترفع ثقته بنفسه من خالل اللعب يمكننا مـساعدة              

ريقة سلسة وبفعالية بالغة، وكثير من األمهات ال يالحظون أن          األطفال على التعلم بط   

بناء الطفل لبرج من المكعبات هو تعليم لمبادئ الرياضيات، كما أن حديثه مع لعبته              

 .هو تعلم لمهارات اللغة 

ات بين الـذكور واإلنـاث مـن        ف الخيار ومن المهم أن تدرك األمهات اختال     

البا ما يفضلون اللعب التي ترمز إلـى القـوة           في اختيار اللعب، فالذكور غ     أطفالهن

وال  و ألعاب الرسـم      ، أما البنات فيفضلن الدمى     كالمسدسات والطائرات والقطارات  

 في أن يلعب الذكر بالدمية اللعب اإليهامي يهدهدها حتـى تنـام ويطعمهـا،               مانع  

ليـه  ويكلمها، وذلك حتى يتمكن في المستقبل من تبادل التفاعل العاطفي الواجـب ع            

 .جاه أبنائه وبناته بدون أي حواجزت

 وكلما كبر الطفل كان من األفضل أن نزوده باللعـب التـي تثيـر خيالـه                 

طالع على عمـر    المن الممكن عند شراء لعبة معينه لعمر معين ا        وويصممها بنفسه   

 الطفل مـن    األطفال الذين تناسبهم هذه اللعب وذلك يوجد في أسفل غالفها، وإذا كان           

 لعبـة   اختياري تقل قدراته اإلدراكية عن العاديين فيمكن        اجات الخاصة الت  ذوي الح 

 تتناسب مع قدراته



)  ١٥٢(  

 تحديد قـدرات الطفـل       موفق كلما كان الوالدين  أقدر على       االختيار وسيكون  

 لعبة تكون أقل بسنة أو ستة أشهر        باختياراإلدراكية بشكل تقريبي فيمكن أن يقوموا       

أكثر وإذا لم يالحظوا أي تقدم لعملية فهم الطفل لطريقة          ويقومون بتجربتها مرتين أو     

استخدام اللعبة أو أنها أقل من مستواه فيمكنهم تغييرهـا ومـع التكـرار والخبـرة                

 . بشكل تدريجي االختيارسيكونون أقدر في عملية 

وقد تعاني األم في كثير من األحيان عند اختيار األلعاب المناسـبة ألطفالهـا              

ن كل أم تتمنى أن تختار ألطفالها اللعبة        إوا في أعمار متقاربة حيث      خصوصاً إذا كان  

علـي األم    بعض األمور التي يجـب       وهناك  المسلية والمفيدة في نفس الوقت لذلك،       

 : االنتباه إليها قبل الشروع في شراء األلعاب

 عدم اإلسراف في اقتناء األلعاب غالية الثمن، ألّن الطفل سـوف يـشعر              -١

 االقتصادي على مراعاة العامل     ا بعد أسبوع واحد من شرائها، و الحرص       منهبالملل  

األلعـاب  فيجب االبتعاد عن شـراء      ،  للطفلقيام بشراء لعبة    وميزانية المنزل عند ال   

اس بقيمة األهداف التي تحققها باإلضافة      قغالية الثمن ألن اللعبة ال تقاس بثمنها بل ت        

لعبة الواحدة أكثر من نصف ساعة إلى ساعة        إلى أن الطفل سريع الملل وال يلعب بال       

 إظهارها بعد فترة لتكون بالنسبة للطفل      بعض األلعاب لوقت معين ثم       إخفاءلذا ينبغي   

 .كاللعبة الجديدة

قدرات، ومهارات الطفل، مع تحقيق     الاختيار األلعاب التي تساهم في تنمية        -٢

 . لوينالفّك والتركيب، والرسم والتالمتعة المطلوبة، كألعاب 

 . األلعاب التي يحتوي تكوينها على زوايا حادة، أو أجزاء قاطعة تجنب-٣

 ينبغي أن تكون اللعبة من حيث الوزن متناسبة مع سن الطفل، فال تكـون               -٤

ثقيلة عليه، اعلمي أن هناك ألعاب كثيرة يحدد عليها العمر المناسب للطفل كأن يكتب              

 االهتمام بهـذا األمـر      يجبذا لذلك    سنوات وهك  ٩-٥ سنوات أو من   ٣-١عليها من   

 . عند شراء اللعبة

 األلعاب التي تصدر صوتاً عالياً، فقد تشكل خطراً على سـمع             الحذر من    -٥

 .الطفل



)  ١٥٣(  

 األلعاب التي يركب عليها الطفل، يجـب أن تكـون ذات قاعـدة كبيـرة                -٦

 .متوازنة،وذلك حتى تحول دون سقوطه

ات صغيرة، والتي يمكن أن تتنـاثر        االبتعاد عن األلعاب المحشوة بحشو      -٧

 .عند تمّزق اللعبة

يجب االبتعاد عن اقتناء األلعاب التي تعمل بواسـطة التيـار الكهربـائي              -٨

 .المنزلي،ألن ذلك يمثل خطراً عليه

ـ ختيار اللعبة التي يرغب فيها وي     ال فرصة   الطفل يجب ترك  -٩  ون دور األم   ك

 .تنبيهه إلى ما يناسبه وحسب عمره

 على أن تكون اللعبة قابلة للغسيل كي ال تتراكم عليها األوسـاخ             لحرص ا -١٠     

 على المحافظة عليها نظيفة كجزء مـن عمليـة          وحتى يعمل الطفل  نتيجة االستعمال   

 .اللعب وجزء من تحمل المسؤولية في الوقت ذاته

 أنيجـب    بل   الطفل بالفردية واألنانية لدى     اإلحساس  االبتعاد عن تعزيز   -١١

 . في نفسيته و روحه حب المشاركة واالجتماعية نغرس

 وغيرهـا فهنـاك     ة يستعمل ألعابا للركوب عليها كالدراج      إذا كان الطفل   -١٢

بعض المواصفات التي يجب أن تتوافر بها منها أن تكون مصنوعة مـن مـادة ال                

وازنة عند حركتها وتوقفها لضمان     ، وغير قابلة للكسر، وتقاوم االحتكاك، ومت      أتصد

 .  مة الطفل سال

 مـع   الطفـل  على تنمية خبرات البناء والترتيب الموجودة لدى          الحرص -١٣

 .تشجيعه على اإلبداع واالبتكار

 

 

 

 

 :دور األب في استخدام التربية باللعب للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

 :أهمية األب المسلم في تربية الطفل



)  ١٥٤(  

ري فهو المسؤول عن كـل      يحتل األب مكانة عظيمة وشريفة في اإلطار األس       

األفراد داخل ذلك اإلطار بما فيه األم واألطفال والخدم ومسؤوليته مترامية األطراف            

ل عن رعيتـه  و أال كلكم راع وكلكم مسؤ   «صلي اهللا عليه وسلم     لكل واحد منهم قال     

 .)١( »ل عنهمووالرجل راع على أهل بيته ومسؤ

ـ       مسئولواألب   ب عليـه اختيـار الزوجـة        عن األسرة منذ لحظة بنائها فوج

رتها بالمعروف ومن ثم يتكفل برعايـة        وحسن النفقة عليها ومراعاته وعش     الصالحة

ذان في  آلثمرة تكوينه لهذه األسرة فيتكلف بمهام تربية األطفال منذ وجودهم بدا من ا            

 . شؤون أطفالهمراعاة بالطيب من األسماء و المولود تحنيكه والعق عنه وتسميتهإذن

مع األم في إنباتهم النبات الحـسن حتـى يكونـوا ذخـراً لولـديهم               ويتعاون  

 .ولمجتمعاتهم و أوطانهم

 : كالتالية طفلهويمكن تلخيص دور األب في تربي     

 :دورة في تكوين أسرة: أوالً

 :اختيار الزوجة الصالحة 

اختيار الزوجة الصالحة هو الخطوة األولى للتربية السليمة عن أبـي هريـرة             

تنكح المـرأة ألربـع لمالهـا        « قال صلي اهللا عليه وسلم   عن النبي    عنه   رضي اهللا 

 .)٢(» ولحسبها وجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

 

 

 

 

                                                 
،كتاب اإلمارة، باب ٣ج، ، مرجع سابق"صحيح مسلم:" مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)١(

فضل اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، 
 . )١٤٥٩(، ص)٢٠(رقم الحديث

،كتاب النكـاح،   ٥، مرجع سابق، ج   "صحيح البخاري :" محمد بن إسماعيل بن عبد اهللا الجعفي       )٢(
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك           {لدين وقوله تعالى  باب األكفاء في ا   

  .)١٩٥٨(، ص)٤٨٠٢(، رقم الحديث}قديرا



)  ١٥٥(  

الـدعاء لـألوالد بالـصالح بعـد        ودعاء بأن يرزقه اهللا ذرية صالحة،       ال. ١

فـي   السالم  عليه إبراهيمفقد جاء على لسان     وجودهم، وقد كان األنبياء يهتمون بذلك،       

 :قوله تعالي
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ته لكل أفراد أسرته في كل      أن يستشعر مسؤوليته العظيمة أمام اهللا في رعاي       . ٢

 ما يتعلق بهم بدنيا وروحيا وعقليا 
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عليه أن يكون قدوة حسنة لزوجته وأبنائه في التمسك بالدين والقيـام             ).٦(آية: التحريم
 .بتكاليفه ليكون أقوى في تربيتهم وتوجيههم

 :دور األب في تربية األطفال: ثانياً

نشئتهم وت على األب أن يتعاون ومع األم في إدارة شؤون األسرة واألطفال          -١

التنشئة اإلسالمية الصحيحة فإهمال وتهاون األب في إدارته قد يكلفه الـشقاء فـي              

   .الدارين كما أن حسن إدارته ألسرته ترزقه سعادة الدارين
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بن ات  إذا ما  « صلي اهللا عليه وسلم      قال قال    رضي اهللا عنه  وعن ألبي هريرة    

 بـه أو ولـد صـالح        ينتفـع دم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علـم            آ

 جـاءتني امـرأة   :  قالـت  وعن عائشة زوج النبي صلي اهللا عليه وسلم         .)١(»لهيدعو

                                                 
، كتاب الوصية، باب    ٣، مرجع سابق، ج   "صحيح مسلم :"مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     )١(

 .)١٢٥٥(، ص)١٦٣١(ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث



)  ١٥٦(  

ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها              

فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل على النبـي               

من ابتلـى   «  صلي اهللا عليه وسلم      فحدثته حديثها فقال النبي      صلي اهللا عليه وسلم     

 .)١(»ن إليهن كن له ستراً من النارمن البنات بشيء فأحس

يجب على األب أن يضفي جوا من المرح والبهجة على أسرته فيلهوا ويالعب             

ويتصابي ألطفاله ويغدق عليهم من ألوان الترويح المباح حتى يحافظ علـيهم مـن              

 .أخطار ما هو غير مباح

هـو  على األب أن يكون عادال في أسرته فال هو بالقاسي المتـسلط وال              . ٢ 

 .)٢(لين المتساهل المتسيبلبا

 وهناك فرق بين هيبـة      األب بالهيبة والوقار في نظر طفله     يجب أن يتمتع    . ٣

 .تنطلق من قوة الشخصية وبين هيبة تنطلق من عنف وقسوة وإشعار الطفل بالدونية

من مسؤولية األب تنظيم وقته، بحيث يترك فرصة للتواصل مع األطفـال            . ٤

 .)٣(تكون لديه الفرصة في تربيتهم وتوجيههمفيجالسهم ويالعبهم و

 إذا كان من الطبيعي أن يقلق اآلباء حيال أخطاء أبنـائهم فـإن علـيهم ال               . ٥

يتركوا لقلقهم مجال التأثير السلبي على أوالدهم، ويجب على األب االبتسام في وجه             

 .الطفل، ويشعره بالمحبة والحنان والعاطفة

 :فل باللعبدور األب في تربية الط : ثالثا

عبتهم بـل إن    يقل  دور األب عن دور األم في مالعبة األطفال ومـدا                ال

 مع والده يتعلم ويتربى على معطيات مختلفة نسبياً عـن تلـك             الطفل وفي أثناء لعبه   

 مع والدته ولعب األب مع أطفاله       تجاهات التي يتعلمها من خالل لعبه     المعطيات واال 

 برفقة والـده وينمـو      رح ذلك القلب الصغير ويأنس    ففي متعة   متعة وبهجة ال تساويها   

ن من   و تتكامل شخصيته وذلك كله يتم بشكل طبيعي وتلقائي لذلك كا           هفكرة ووجدان 

                                                 
، كتاب البر والصلة    ٤، مرجع سابق، ج   "صحيح مسلم :"مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     )١(

 .)٢٠٢٧(، ص)٢٦٢٩(واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، رقم الحديث
 ).٧٥-٧٣(، مرجع سابق ، ص"استراتيجيات في تربية األسرة المسلمة:"توفيق الواعي )٢(
هـ، ١٤٢٣، دار المجتمع، جدة،     ٩، ط سلم في تربية الولد   مسؤولية األب الم  :باحارث، عدنان  )٣(

 ).٢٢(ص



)  ١٥٧(  

 أكبر االهتمام وخصوصاً في الـسنوات   طفله لعبةالواجب على األب أن يولي مسألة  

المسؤولية الخمس األولى التي تتشكل فيها شخصية الطفل وترسم حدودها فاألب له             

 . بشكل سوي المساهمة في رسم حدود شخصية طفلهالكاملة في

      ومشاركة األب في اللعب واألنشطة الرياضية مع أطفاله تؤتي ثمارهـا فـي             

 وتنمية عـضالته    الصغير هيحرص على تقوية بدن   فتربية الطفل تربية جسدية جيدة      

 مـن ألعـاب التـي     يرها  وتقوية عظامه وذلك يتحقق بممارسة الرماية والسباحة وغ       

يوجهه األب أطفاله لها لتساهم في االستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الجسدية وال ينبغي             

ن الحركة الزائـدة    ألسة األلعاب   أن يتخوف اآلباء على أطفالهم فيمنعونهم من ممار       

 .)١(صفة في الطفل ال يمكن كبتها أو الحد منها

 العديد من القيم االجتماعية والخلقية مما       اكتساب على      وأيضاً يساعد األب طفله     

يساعده على التكيف االجتماعي مع بيته ومجتمعه فيقبل بآراء الجماعة ويؤثرها على            

نفسه ويتخلص من األنانية وحب الذات ويتعلم القيادة ومن ناحية تربية الطفل نفـسياً              

 لعبة كما أنه    في أثناء  ف عن االضطرابات النفسية عند طفله     فإن األب يستطيع الكش   

 على التنفيس عن مشاعره العدوانية أو إسقاط ما في نفسه مـن خـالل               يساعد طفله 

 واألب مسؤول في إعداد وتكوين البيئة المناسبة لتربيـة الطفـل            )٢(تفاعله مع ألعابه  

باللعب واستغالل طاقاته وإمكانياته في ممارسة اللعب والنشاطات البدنية المختلفـة           

 .لنفعالتي تعود عليه با

 

 

 

 

 

 :دور األب في اختيار لعب الطفل
                                                 

، ٢، د ط ، مجلة رسالة المعلم، العددالطفل كيف نهذبه في عاداته ميوله: عابدين ،  جمال )١(
 ). ٤٢(م، ص١٩٦٩األردن، 

، ١،د ط ،  مجلة رسالة المعلم،العددالسلوك العدواني عند األطفال:رحاحلة، سليمان فياض )٢(
 ).٩٠(هـ، ص١٣٩٤ن، األرد



)  ١٥٨(  

ا  التي يعبرون به   هواياتهمن األطفال يميلون بطبعهم إلى اللعب والحركة فهذه         إ

 انتقاء المكان الذي يحقق البيئة المناسـبة للعـب          عن أنفسهم وكيانهم ودور األب هو     

الطريـق  ن لعب الطفل في العهود السابقة كـان       أالطفل وقد ثبت في السنة المطهرة       

وكان الرسول الكريم يقر على األطفال لعبهم وتبعة أصحابهم الكرام فقد روي عـن              

 خرج إلى طعام كان قد دعي إليه مع         صلي اهللا عليه وسلم   حمد أن رسول اهللا     أاإلمام  

 إمام القوم وحسين مع غلمان يلعب       صلي اهللا عليه وسلم   أصحابه فاستقبل رسول اهللا     

الصبي ههنا مرة وههنا مـرة       أن يأخذه فطفق     عليه وسلم صلي اهللا   فأراد رسول اهللا    

 عمـر بـن     وروي عـن  )١( يضاحكه حتى أخذه   صلي اهللا عليه وسلم     فجعل الرسول   

 وهو صبي يلعب     رضي اهللا عنه    مر على عبد اهللا بن الزبير      رضي اهللا عنه  الخطاب  

أمير يا  (قال  )؟   لم تفر مع أصحابك    كمال( قال له عمر  مع الصبيان ففروا ووقف هو ف     

 وممـا تقـدم نجـد أن        )٢() المؤمنين لم أجرم فأخاف ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع        

لما فيه من مخالطة    اللعب األطفال في الطريق بذلك العصر كان من أفضل األماكن           

الكبار و اكتساب الخبرات المتنوعة و تعلم االعتماد علي النفس و الوقـوف علـي               

لمستقاة من الصحابة رضوان اهللا عليهم فكـان        اس العملية في األخالق و القيم       الدرو

 . من المفيد ترك الطفل ليلعب و يتعلم في الطريق

المدنية التي غلبت على نمط حياتنا فقد اختفت معظم أشـكال           لكن اليوم ومع     

تحقق من خالل لعب الطفل بالطريق بل استبدلت بمـساوئ و           تالتربية التي يمكن أن     

 أن يتعرض لها الطفل إذا ما ترك يلعب في الطريـق           مخاطر أخالقية و دينية يمكن      

 قد تؤدي بحيـاة الطفـل فوجـود          به الطريق من مخاطر     يعج باإلضافة إلي ذلك ما   

السيارات والدراجات النارية يحد من االطمئنان على لعب الطفل بالطريق مما يلزم            

لعـب  يأن   فيه بكل سالمة فيمكن       ليمارس لعبه  المكان المناسب لطفله  األب أن يوفر    

الطفل بفناء المنزل أو توفير أماكن مخصصة للعب الطفل في أحياء المدينة أو سطح              

                                                 
 ، كتاب المناقب،    ٤، مرجع سابق، ج   "صحيح البخاري :" محمد بن إسماعيل بن عبد اهللا الجعفي       )١(

 ).٢٢٧(باب الني صلى اهللا عليه وسلم ، ص
 ).٢٤٢( صاألذكياء،: ابن الجوزي )٢(



)  ١٥٩(  

 الطفل فيها بكل حرية وقد يأخذ       ستخصيص غرفة بالمنزل وتهيئتها ليمار    نزل أو   مال

 . أطفاله في التنزه وممارسة األلعاب المختلفة واالستمتاع بذلك األب

أن يتحين الوقت المناسب للعب الطفـل       فيجب على األب    وبالنسبة لوقت اللعب    

فز فيجب   الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق كالسباق أو الق         وخصوصا األلعاب 

 من اللعب في الشمس ألنها تضر بهم كمـا          ءه األب أبنا  أن يكون الجو معتدال ويحذر    

ال يسمح لهم باللعب في الجو الماطر وخصوصاً أثناء الصواعق ومن أفضل أوقات             

سة األلعاب الرياضية هو وقت الصباح قبل اإلفطار ويحذر مـن اللعـب بعـد             ممار

 .امتالء المعدة وقبل أن يهضم الطعام 

وكما ورد في دور األم عند اختيار العاب أطفالها فإنها تتشارك مع األب فـي               

كل الشروط والمقترحات التربوية التي يجب األخذ بها عند اختيار لعب األطفال وقد             

 : عن األم في عملية اختياره بما يلييزيد األب

 يجب أن يدرك األب أن اللعبة ذات تأثير ايجابي او سـلبي علـى نفـسية                -١

الطفل لذلك وجب عليه االهتمام والحرص الكبير عند شراء اللعبة ومناسبتها لعمـر             

 .الطفل 

مصنعة خصيصاً س بشراء األلعاب المجسمة كالعرائس والحيوانات وال أ ال ب  -٢

 للكبار يجوز للصغار فاألطفـال لهـم قـوانينهم وضـوابطهم            ل فما ال يجوز   لألطفا

 .الشرعية التي تخالف الكبار

 وذلك قبـل    تربوي الذي تحققه اللعبة لطفله     البد أن يراعي األب الهدف ال      -٣

التركيـب   لعاب الفك و  أشرائه لها فاألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة يميلون إلى          

اب تفيد الطفل فتنمي عقله وتثير اهتماماتـه وتفكيـر ويمكـن            وهذه النوعية من اللع   

 لاستغاللها في تعليم الطفل بعض المفاهيم الرياضية والعددية والتعرف على األشكا          

واأللوان واألحجام وواجب األب هنا يحتم عليه لفت نظر الطفل لهذه النوعيـة مـن               

 .)١(األلعاب التي تحمل أهدافاً تربوية 

                                                 
، دار العلـم للماليـين، بيـروت،        ٣، ط )مـشكالتهم -تغذيتهم-نموهم(أطفالنا:الحسن، علي  )١(

 ).٢٨٧(م، ص١٩٨٥



)  ١٦٠(  

 ورغباته نوع اللعبة التي تناسـبه        طفله ي األب من ميول    يجب أن يستوح   -٤

وتحقق الفائدة له فالطفل الذي يميل إلى التسلق يؤمن له العب التسلق والطفل الـذي               

 .يميل إلى اكتشاف األشياء وتفكيكها يؤمن له ألعاب الفك والتركيب 

لكتابـة   يمكن لألب أن يقدم األلعاب التربوية التي تنمي مهارات القراءة وا           -٥

علم مثـل العـاب الحـروف التركيبيـة         ت لل ليتهيأللطفل قبل التحاقه بالمدرسة وذلك      

 .والسبورة الممغنطة وقطار الحروف واألرقام واللعب الصلصال

 يساعد األب أن يكون لعب الطفل مستوحي من بيئته التـي يعـيش فيهـا                -٦

ل فمثال يشرك أطفاله    وبذلك يؤهله لممارسة مسؤولياته المستقبلية بشكل سليم ومتكام       

معه في اللعب بالدهان أو إصالح أبواب ونوافذ المنزل المعطوبة أو بعض أعمـال              

النجارة وبالتالي يتفاعل األب مع أطفاله في لعبهم مما يساعد على تنميـة شخـصية               

 الطفل في جميع جوانبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سرةالتطبيقات التربوية للتربية باللعب في األ : المبحث الثاني 



)  ١٦١(  

بعد إلقاء الضوء على أهمية دور األسرة في التفاعل مع لعب الطفـل وكيـف               

يمكن لألب واألم استخدام أسلوب التربية باللعب مع أطفالهم يمكن أن تصاغ بعـض              

التطبيقات التربوية كمقترحات أللعاب تربوية تهدف إلى جعل لعب الطفل لعباً تربوياً            

 فضيلة أو معلومة وتفتح ذهنه لالستفادة من تفعيل          أو اهادفاً يكتسب منه قيمة أو خلق     

لعبة لتشكيل شخصيته بشكل متكامل وسوي وفي الحديث عن التطبيقـات التربويـة             

للتربية باللعب في األسرة يمكن عرض األلعاب التربوية التي تحقق هذا الغرض في             

 :األسرة على أساس تقسيمها إلى فرعين أساسيين

 .األسرة ويمكن تفعيلها بشكل تربويالعاب موجودة في : أوالُ

 .مقترحات أللعاب تربوية يمكن أن تحقق التربية باللعب في األسرة: ثانياً

 :شاء اهللا بالنوع األول وسنبدأ إن

 :العاب موجودة في األسرة ويمكن تفعيلها بشكل تربوي: أوال

 ):األلعاب االليكترونية(الحاسب اآللي العاب  -أ 

نزلية التي سيطرت بشكل كبير علـى أطفالنـا هـي           من أول واهم األلعاب الم    

 والتي أصبحت تستحوذ على      الحاسب اآللي   وألعاب األلعاب االلكترونية ألعاب الفيديو   

 جزءاً من غرفـة     فال يكاد يخلو بيت منها حتى أصبحت      ،  أطفالنا بشكل كبير    عقول  

تعلقا األطفال  بل أصبح اآلباء واألمهات يصطحبونها معهم أينما ذهبوا ليزيدوا          الطفل  

 . بها 

قدر خبراء في مجال األلعاب اإللكترونية حجم إنفاق الطفل السعودي علـى             و

 دوالر سنوياً، وأكـدوا أن الـسوق الـسعودية          ٤٠٠ألعاب الترفيه اإللكترونية بنحو     

 في العام الواحد،منها عشرة آالف لعبـة        الكترونية ماليين لعبة    ٣تستوعب ما يقرب    

 التسويق بشركة متخصصة فـي مجـال        مسئولي، ويشير أحد     مقلدة أصلية والباقي 

 ألف جهاز ٨٠٠األلعاب اإللكترونية إلى أن أسواق المملكة استوعبت حوالي مليون و      

من البيوت السعودية تضم جهازاً واحـداً       % ٤٠بالي ستيشن، موضحاً أن أكثر من       



)  ١٦٢(  

ى الصغار بـل    على األقل والجدير بالذكر أن ألعاب البالي ستيشن لم تعد حكراً عل           

 .)١(كثير من الشباب وتعدى ذلك للكبارصارت هوس ال

 : وعزلة الطفل األلعاب اإللكترونية

 يصنع طفـالً    الحاسب اآللي فترات طويلة     أو الجلوس في حد ذاته أمام التلفاز     

 يتعامل مع جهاز، والجهـاز ال يـصنع المواقـف االجتماعيـة              ألنه اغير اجتماعي 

المناسب، أما  لوس للتسلية فقط وتنمية الخيال إذا اختير البث         والوجدانية، إنما هذا الج   

 فهو الوسط الذي يعيش فيه الطفل، والتنشئة االجتماعيـة          اجتماعيالذي يصنع طفالً    

لكن إذا جعل هناك مزج بين التنشئة االجتماعية اإلسالمية الصحيحة وبـين تنميـة              

 .الخيال الواقعي لما يشاهده األطفال فهذا هو المطلوب

 فالبد من    أوالً وقبل كل شيء      وعن البدائل التي تغني الطفل عن هذه األلعاب       

ال يوجد بدائل تغني الطفل عن التلفاز وغيره؛ ألن الطفـل فـي مرحلـة               معرفة انه   

عمرية يحتاج فيها إلى تنمية مداركه، ومن هذه المـدارك تنميـة خيالـه باألشـياء                

بين وسائل اإلعالم المرئية وبين وسائل      الموضوعية والواقعية، ولكن علينا أن نوفق       

اضة الترفيه األخرى مثل األلعاب التي تنمي الخيال واإلدراك كالمكعبات وألعاب الري          

 )٢(. و غيرها كرة القدم والسباحة،الخفيفة مثل 

 ومن أهم اآلثار السلبية لأللعاب اإللكترونية إن هذه األلعاب تصنع طفالُ عنيفاً؛          

مشاهد عنف يرتبط بها الطفل، ويبقى أسـلوب تـصرفه فـي            وذلك لما تحويه من     

 مواجهة المشاكل التي تصادفه يغلب عليه العنف، 

وقد أثبتت األبحاث التي أجريت في الغرب وجود عالقة بين السلوك العنيـف             

للطفل ومشاهد العنف التي يراها، كما أنها تصنع طفالً أنانياً ال يفكر في شيء سوى               

 اللعبة، وكثيراً ما تثار المشكالت بين اإلخوة األشقاء حول من           إشباع حاجته من هذه   

                                                 
،مركـز  أوقات الفراغ في المجتمـع المعاصـر       الترويح و : درويش، كمال ومحمد الحمامي    )١(

-٢١٩(هــ، ص  ١٤٠٦البحوث التربوية النفسية، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  
٢٢٦.( 

م، ١٩٩٦،الكويـت،   ٤٥١،العددالعربي،  ألعاب الكمبيوتر بين المد والجزر    :مازن علي عباس   )٢(
 ).١٦٣-١٦٠(ص



)  ١٦٣(  

يلعب؟ على عكس األلعاب الشعبية الجماعية التي يدعو فيها الطفل صـديقه للعـب              

  )١( هدامة أفكار اللعبة من تحملهسيئة مما معه، كما أنها قد تعلم األطفال أمور 

اب الطفل بضعف النظر    كما تؤثر هذه اللعاب سلباً على صحة األطفال، إذ يص         

نتيجة تعرضه لمجاالت األشعة الكهرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من شاشات          

التلفاز التي يجلس أمامها ساعات طويلة أثناء ممارسته اللعـب، والتـي أخطارهـا              

ظهور مجموعة من اإلصابات في الجهاز العضلي والعظمي حيث اشتكى العديد من            

ة وخاصة الناحية اليسرى منها إذا كان الطفل يـستخدم اليـد            األطفال من اآلم الرقب   

 اليمنى، وفي الجانب األيمن إذا كان أعسر

 كذلك من أضرارها اإلصابة بسوء التغذية، فالطفل ال يـشارك أسـرته فـي              

 فيتعود األكل غير الصحي في أوقات غير مناسـبة للجـسم وقـد              الوجبات الغذائية 

 لها أضرار كبيرة على عقلية الطفل، فقد        ب اآللي الحاسأظهرت الدراسات أن ألعاب     

 ،ية واجتماعية إذا أصبح مدمناً عليها يتعرض الطفل إلى إعاقة عقل

لعـاب  أ وبينت الدراسة أن الطفل الذي يعتاد النمط السريع فـي تكنولوجيـا و            

 قد يواجه صعوبة كبيرة في االعتياد على الحياة اليومية الطبيعية التي            الحاسب اآللي   

كون فيها درجة السرعة أقل بكثير مما يعرض الطفل إلى نمط الوحـدة والفـراغ               ت

النفسي سواء في المدرسة أو في المنزل، كما أثبتت البحوث العلمية أن الومـضات              

 الضو

ـ              ال ئية المنبعثة من الفيديو والتلفاز تسبب نوعاُ نادراُ من الـصراع وأن األطف

 .)٢( أكثر عرضة لإلصابة بهذا المرض

 

 

 

 

                                                 
 ).١٨٦-١٨٥(، مرجع سابق، ص"سيكولوجية اللعب:"علي فالح الهنداوي )١(
، باحث ومستـشار ثقـافي،      األلعاب االلكترونية وواقع أطفالنا   : إسماعيل حسين أبو زعنزنة    )٢(

 ).٢٩(، ص)م٢٠٠٢سبتمبر (هـ،١٤٢٣، رجب ٦١الشقائق، العدد 



)  ١٦٤(  

 : مميزات وعيوب ألعاب الفيديو والكمبيوتر

ألعاب الفيديو والكمبيوتر سالح ذو حدين، فكما أن فيها سلبيات فإنها ال تخلـو              

لو كان لأللعاب اإللكترونية ضوابط رقابيـة       : من اإليجابيات، يقول علماء االجتماع    

يحرص على تنفيذها بموجب تراخيص نظامية وبإشراف تربوي لكان لهـا بعـض             

إليجابيات، بحيث يستطيع الطفل أن يقضي فيها جزءاً من وقت فراغه دون خـوف              ا

أو قلق عليه،فيمارس ألعاباً شيقة كاأللعاب الرياضية، وألعاب الذاكرة وتنشيط الفكر،           

أن لأللعاب اإللكترونية جوانب إيجابية في تنمية       : وألعاب التفكير اإلبداعي، وأضافوا   

 .   )١(ركيزمهارات الدقة والمتابعة والت

 :مقترحات تربوية للعب باألجهزة االلكترونية

والمنميـة    في شراء األلعاب المربية للـذوق،       و ترغيبهم    األطفالتوجيه   -١

 .للذاكرة 

 على مزاولة األلعاب الجماعية، وتفضيلها على النـشاطات         األطفالتشجيع   -٢

دة التلفاز ويوجه الطفـل     الفردية، فإذا هو اندمج فيها تقل احتماالت العودة إلى مشاه         

 وتستهدف غرس حب الخير والفضيلة في        تمتاز بالجدة والتنوع،   إلى ألعاب رياضية  

 .نفوس األطفال، وإعطاءهم ثقة في نفوسهم من خالل مشاركتهم في التعليق والحوار

ة التركيبية والتفكيرية،وإلى ألعـاب      األلعاب ذات الطبيع    توجيه الطفل إلى   -٣

 . ليمية   والمسابقات الثقافية في برامج الحاسب، واأللعاب التعالذكاء، والبناء،

 تحدد ساعات معينة للعب في األلعاب المختارة بعناية بحث ال تزيد عـن              -٥

ساعة أو ساعتين على األكثر متقطعتين غير متواصلتين، حتـى ال تـضيع أوقـات        

% ٧٥ة قـضاء    على ضرور ء الصحة النفسية والعقلية      خبرا فقد ذكر األطفال هدراً،   

في أنشطة غير حركية ولكن % ٢٥من وقت فراغ الطفل في أنشطة حركية، وقضاء  

ينبغي أن نتنبه بأننا حينما نحدد معه وقت المشاهدة نبين له أنه من أجل صحته البد                

 .)٢(أن يقوم بنشاط حركي

                                                 
 ).١٨٤(، مرجع سابق، ص" سيكولوجية اللعب:"علي فالح الهنداوي )١(
 ).١٨٧(سابق، صالمرجع ال )٢(



)  ١٦٥(  

 بناء الحصانة الذاتية في نفوس أوالدنا؛ بحيث تنتج عنها طبيعـة رافـضة              -٦

و ضار أو محرم مما يطرح في األسواق من العاب كمبيوتر مخلة باآلداب             لكل ما ه  

 .واألخالق اإلسالمية والتي قد تخدش العقائد وتغزو الفكر المسلم بمفاسد األفكار

 أن أساس المشكلة يتمثل في أننا ليست لدينا خطة واضحة ومحددة لكيفيـة              -٧

ي أضرار هـذه    كبر في تالف  يحمل األسرة العبء األ   شغل أوقات فراغ أطفالنا، مما      

يكون مناسباً للطفل في عمره، وال يحتـوي         ، فعلى الوالدين أن يختاروا ما     ب  األلعا

 .على ما يخل بدينه وصحته النفسية

 وجبـات    إال بعد االنتهاء مـن        بهذه النوعية من األلعاب      أال يكون اللعب   -٨

ـ      الطعام اليومية إن الحل األ     و تعويـد الطفـل علـى       مثل للتفاعل مع هذه األلعاب ه

 .قتا لغيرهاوالوسطية فيخصص وقت معين لهذه األلعاب و

 يراعي الوالدين عند شراء اللعبة أن تكون من النوع الكبير الذي يـصعب              -٩

 زة الخفيفة الحمل كجهاز الجـيم بـوي       حمله مثل البالي ستيشن واالبتعاد عن األجه      

 .وذلك لئال يتعود الطفل على مصاحبتها أينما ذهب 

 ويراعي أيضاً أن تكون اللعبة ذات أهداف علمية وثقافية وتجنب األلعاب            -١٠

التي ال تحمل هدفاً تربوياً ويمكن أن تشارك األبوين في اللعب مع الطفل وعدم تركه               

بمفرده حتى نحقق شيئاً من التفاعل بين الطفل واآلخرين فتكـون هنـاك المنافـسة               

لتفاعل اللغوي السليم مع اآلخـرين أثنـاء        الشريفة وتقبل الهزيمة بروح رياضية وا     

 .اللعب

عاب االلكترونية الهدف التربوي في استخدامها ويحافظ علـى         األلوبذلك تحقق   

 . الطفل من أضرارها

 : اللعب بالدمى والعرائس -ب 

إن األصل في اللعب بالدمى هو اإلباحة لحديث عائشة رضي اهللا عنهـا فقـد        

من القماش أو الرقاع كما في الفـرس التـي          كانت الدمى في تلك اآلونة مصنوعة       

ال البأس به ولكن يراعي أن      كانت تلعب بها واستعمال الدمى المجسمة كلعب لألطف       

 أو أنثـى    اً تصلح للبنت وال تصلح للولد وهنا إعطاء الطفل ذكـر          اب ودمى عهناك أل 



)  ١٦٦(  

 الحرية في اختيار ما يناسبه من دمى وما يألفه شيء ضروري ألن الدمية التي فـي               

نظرنا قد تكون منبتا خصبا لخيال يمارس عليها كل ما أراد تحقيقه في الواقع فقـد                

نها أو صديقته فيحادثها بأسـراره أو عـدوة         ل الدمية طفلته فيدللها ويراعي شؤو     تمث

فيضرب دميته وينزل بها ألوان العقاب ونلفت أن الولد يمارس مشاعر األبوة علـى              

 على دميتها لذلك ال يجوز تأنيـب الطفـل          ومةاألمدميته كما تمارس البنت مشاعر      

 كـأب فـي     لعب بالدمى و العرائس ألن في لعبه تأهيـل لـدوره          الذكر مثال على ال   

 .المستقبل

وفي عصرنا الحاضر تطور شكل الدمى فمنها ما يحاكي بعـض الحيوانـات             

ما ليس لـه شـكل      سد واألرنب والفيل وغيرها ومنها      المعروفة كالقطة والكلب واأل   

تمثل كائنات غربية وهذه النوعية من الدمى ال تحمل مغزى تربوي للطفـل             ف ف مألو

فال يتعلم الطفل من خاللها وال تثري ثقافته بل قد تهدف إلى تشويش عقـل الطفـل                 

وتقديم المعلومات المغلوطة له وأغلب هذه الدمى يرتبط بمسلسالت كرتونيـة غيـر             

فة لديننا فينبغي على األم واألب الحذر  هادفة وهدامة وتحمل أفكار ثقافية مختلفة مخال      

 .في اختيار مثل هذه األلعاب وإقناع الطفل باختيار الدمية التي تفيده وتثري معرفته

 مفتصور جـس   الصورة اآلدمية شكل كبيربوهناك نوع أخر من الدمى يحاكي    

 بحيث تعطي فكرة واضحة عن تفاصيله وهنا يجب التنبـه فـي              دقيق   المرأة بشكل 

 الطفل مع هذه األلعاب ومشاركته في التفاعل السليم معهـا ليتحقـق الهـدف               تعامل

 ما يطلق عليها بـاربي  األخيرة اآلونةتلك التي ظهرت في    وصاً  صالتربوي منها وخ  

 الدميةتنافس  " فلة"أو ما عرب منها وأطلق عليها اسم فله فقد أصبحت الدمية العربية             

هتمام عدد كبير من الفتيـات الـصغيرات         با دمية فله حيث تحظى   " باربي "األجنبية

 و حجابهـا فهـي      اإلسـالمي  خاصة وأنهن يجدن فيها شبها بهن في شكلها ولباسها        

 الفتيات بها   تتعلققد  األلعاب و   ، وفله احتلت مكانة في سوق       تناسب البيئة اإلسالمية    

ن فـي  د من المسلمي   شخصية إسالمية يمكن تقليدها، لذلك ال يمانع العدي        منه  تقدملما  

هذه الدمية تشجع الفتيات على تقبل لبس الحجاب، و تسهل األمـر            ف. شرائها لبناتهم   

 . أظفارهمو تعودهن علية منذ نعومة عليهن 



)  ١٦٧(  

 :مقترحات أللعاب تربوية يمكن أن تحقق التربية باللعب في األسرة: ثانياً

ل لطفل حوض الرمل في المنز    ليجب على الوالدين أن يوفروا      :لعاب الرمل أ) ١

 لما له من أهمية بالغة في        بالرمل أو الذهاب به إلى البر أو الشواطئ لممارسة اللعب        

تعليم الطفل الكثير من المفاهيم التي يمكن أن يكتسبها أثناء لعبة ومـن أهـم هـذه                 

 :المفاهيم

المفاهيم الرياضية والهندسية رسم األعداد علـى الرمـل وتـشكيل المثلـث              �

الع كل من هذه األشكال فاللعب بالرمل يقرب للطفل         والدائرة والمستطيل ولمس أض   

 .المفاهيم المردة بشكل محسوس

رداة ومنها مفهوم الجاذبية والمغناطيس عن طريق جمع بُ       : المفاهيم الفيزيائية  �

سموزي من خالل اللعب وإجـراء التجـارب        الحديد من الرمل ومفهوم الضغط األ     

 .بالماء والرمل

بـات   على أهمية الرمل في الحياة واإلن      الطفلمن خالل تعرف    : مفاهيم دينية  �

وأهمية خلق اإلنسان من تراب ومفهوم الموت وأن البشر مصيرهم إلـى التـراب              

 .أنهم خلقوا منه ومفاهيم فقهية مثل التيممو

 .ومنها أهمية الرمل في إخماد الحرائق وغيرها: مفاهيم األمن والسالمة �

خالل صطلحات التي تثري لغته من      مفاهيم لغوية فيتعلم الطفل الكثير من الم       �

 .الرمل وقد يجرب تشكيل الحروف بالرمل المبللباللعب 

 .بالتعاون في اللعب مع أقرانه أو مع الوالدين: مفاهيم اجتماعية �

فيستفيد الطفل من خالل لعبة الرمل في تدريب أنامله وتحريك          : مفاهيم صحية  �

لقفز أو الزحف علـى الرمـل       عضالته الصغيرة والكبيرة في اللعب والتشكيل أو ا       

وغيرها من األعمال التي تقوي جسمه وتزداد فوائد اللعب الرمل إذا كان في الهواء              

 .النقي كالذهاب باألوالد إلى البر أو شاطئ البحر للعب واالستمتاع بالرمال هناك

 :لعاب الكبارأبعض ) ٢



)  ١٦٨(  

ها الكبـار   ن الطفل في أداء بعض األلعاب التي يمارس       يمكن أن يشارك الوالدا   

 :)١(في مواسم ومناسبات معينة ومن أمثلة هذه األلعاب 

 : األلعاب الشعبية الحركية-أ

تساعد هذه األلعاب الطفل على التنشئة االجتماعية بفضل ما تمثله من أهـداف       

اجتماعية وأخالقية وقانونية تجعل منه فردا مقبوال في إطار جماعته قـادراً علـى              

 األلعاب في بناء الجسم والعقل والوجدان واجتماعه كمـا          التكيف معه كما تسهم هذه    

 .يدرك الطفل ذاته الجسمية وبالتالي تكوين شخصية متوازنة من جميع الجوانب

 : مثال لهذه األلعاب

 :لعبة طاق طاق طاقية

يجلس األطفال في حلقة ويختارون طفال بينهم يمـسك قطعـة           : وصف اللعبة 

طاق طاق طاقيـة    (ين وهو يردد النشيد الشعبي    قماش ويقوم بالدوران حول المشترك    

ويـضع قطعـة القمـاش وراء أحـد         ) رن رن يا جرس حول واركب على الفرس       

الالعبين دون أن يشعر ويستمر في الدوران وعندما يشعر الطفـل الـذي وضـع               

 .القماش خلفه ينهض وينتقل الدور آلية في الدوران والنشيد 

 :الدالالت التربوية للعبة

 : العقليفي المجال

 . االرتقاء بالوظائف العقلية كالتفكير والكالم-١

 . تدريب الخيال عند الطفل وسرعة البديهة-٢

 :في المجال االجتماعي والوجداني

 .  تنمية االنتباه والتركيز-١

 . تتيح الفرصة للمشاركة والتعاون بين األطفال-٢

ضا وتقبل الخسارة    يتعلم الطفل لعب األدوار والتحكم بمشاعر القبول والر        -٣

 .بروح رياضية والتعاون مع األطفال

 . واليقظةواالنتباه تعزيز مشاعر المنافسة الشريفة والتحدي -٤

                                                 
 ).٢٢٤-٢٢٠(، صجع سابق ، مر"سيكولوجية اللعب:"علي فالح الهنداوي )١(



)  ١٦٩(  

يجابي مع األطفال واكتساب اتجاهات جيدة نحو التعامـل مـع           إل التفاعل ا  -٥

 .اآلخرين

 :في المجال الحسي الحركي

 . تدريب العضالت الكبيرة بممارسة الركض-١

 .ن مهارات حركية متنوعة مثل الركض والجلوس والوقوف إتقا-٢

 تساعد هذه اللعبة على التآزر بين حركة الجسم واليد والعين والتوازن            -٣

 .الجسمي

 : األلعاب اإليهامية التمثيلية-ب

يقوم األطفال في هذا النوع من األلعاب بتمثيل أدوار معينة مثل الشخـصيات            

ينة كالطبيب والشرطي والمعلم وغيره من األدوار اإلنسانية التي تتميز بخصائص مع

الوهمية ويتفاعل الطفل مع األدوات التي تحيط به ويوظفها لتخدم لعبة اإليهامي وقد             

يتخيل أدوات حقيقة تعكس نموذج من الحياة المادية التي تحيط به ويـؤدي اللعـب               

 عنـد الطفـل     اإليهامي التمثيلي إلى المهارات الحركية المختلفة والخيال الخـصب        

والقدرات اللغوية في اكتساب مفردات جديدة تتعلق بموضوعات البيئة كما أنه ينمي            

 .)١ (المهارات االجتماعية ويخلص النفس من التوتر والقلق والكبت

 :مثال لهذه األلعاب

 :لعبة السبوع

يقوم مجموعة من األطفال بتمثيل دور المدعوين إلى حفـل          : وصف اللعبة 

أحد األطفال لتكون األم ويتم لف قطعة قماش لتكون على شكل طفل            السبوع ويختار   

مولود ويبدأ األطفال بتجهيز مكان الحفل ومستلزمات السبوع ويجهز المولود بلفـة            

 . في قطع من القماش الملونة ويردد األطفال نشيد السبوع

 

 

 

                                                 
 جامعـة   د ط ،    ،سـيكولوجية اللعـب   :عبد اللطيف خيري، محمد الخوالدة، صابر أبو طالب        )١(

 ).١٤١(م، ص١٩٩٥األردن، ، القدس المفتوحة، عمان 



)  ١٧٠(  

 :الدالالت التربوية

 :المجال العقلي

 .لغوي والتواصل مع اآلخرين يزيد قدرة الطفل على التعبير ال-١

 . يزيد من القدرة المعرفية في التعامل مع الواقع وتمثيله بكل ما فيه-٢

 . اكتساب المرونة واالكتشاف واالستقاللية-٣

 :المجال الوجداني واالجتماعي

 . ينفس عن الكثير من االنفعاالت المكبوتة لدى الطفل-١

 .اخلية بكل حرية وطالقة يساعد الطفل على التعبير عن مشاعره الد-٢

 . يساعد على اكتساب التكيف مع العالقات االجتماعية المتعددة-٣

 يكتسب الطفل نمو خلقياً يمثل قيم الدين واحترام األعراف والمعـايير            -٤

 .االجتماعية

 : الجانب الحسي الحركي

تتعدد أشكال وأنواع التفاعل والنمو الحركي عند الطفل في هذا النوع مـن             

 كم هائـل مـن      المواقف تحتوي على  اب فعمليات التقليد ولعب األدوار وتمثيل       األلع

 .المهارات الحركية التي تكسب جسم الطفل الحيوية والمرونة

 : األلعاب الشعبية الثقافية-ج

 :أن األلعاب الشعبية الثقافية

ن األلعاب الشعبية الثقافية ذات أهمية بالغة في تربية الطفل ألنها تـزوده             إ

هيم ومعارف وخبرات ومعلومات من خالل األنشطة الثقافية التي يقومون بهـا            بمفا

ويجب االهتمام بضرورة أن تكون األلعاب مناسبة للمستوى العقلي والمعرفي للطفل           

كما يجب التنويع في مستويات األلعاب لتتناسب مع عمر الطفل لتساعد فـي بنـاء               

 .)١(واألخالقيةشخصية األطفال العقلية والمعرفية واإلدراكية 

 

 

                                                 
، مرجـع سـابق   ،  "سيكولوجية اللعب :"ابر أبو طالب  يري، محمد الخوالدة، ص   عبد اللطيف خ   )١(

 ).٤٠٢(ص



)  ١٧١(  

 :مثال لهذه األلعاب 

 :لعبة الخريطة

ينقسم األطفال إلى فريقين الفريق األول يختبئ واآلخر يقوم         : وصف اللعبة 

باكتشاف مكان كل أفراد الفريق األول وذلك عن طريق تتبع خريطة مرسومة مـن              

 للعبـة اقبل أعضاء الفريق األول توضح األماكن المحتمل االختباء فيها ويحدد زمن            

 يخسر فيه الفريق الثاني إذا انتهى وقت اللعبة ولم يجد كامل أعضاء الفريـق               الذي

 .األول

 :الدالالت التربوية

 :الجانب العقلي

 تساعد الطفل في استخدام طريقة حـل المـشكالت وتنظـيم التفكيـر              -١

 .للوصول إلى الفوز

 . تساعد على تكوين التفكير االستداللي واالستقرائي-٢

 .تشاف األشياء والمواد التي يتفاعل معها األطفال أثناء اللعب اك-٣

 :الجانب الوجداني واالجتماعي

 . تساعد على تكوين مفهوم الذات-١

 تعزيز روح التعاون والعمل كفريق في مواجهة المشكالت والتفاعـل           -٢

 .االيجابي السليم مع اآلخرين

 .و نظامهاد اللعبة عقوا االلتزام ب-٣

 .لوالء للفريق نمو حس ا-٤

 :الجانب الحسي الحركي

 اكتساب مهارات حركية مختلفة كالركض والقفز والحبـو واالنحنـاء           -١

 .وتدريب العضالت الكبيرة وإكسابها المرونة والدقة والحيوية

 . تقوية الحواس كالسمع والبصر-٢

 . تنمية العضالت الصغيرة عن طريق رسم الخرائط وتحديد األماكن-٣



)  ١٧٢(  

 كـرة   - كـرة اليـد    - حمل األثقـال   -كرة القدم : ( الرياضية األلعاب   -د

 ):وغيرها...السلة

كل هذه األلعاب ال تتعارض مع التصور اإلسالمي إنما تتعارض في قضايا            

فرعية ليس لها دخل في اللعبة وال في فكرتها فما أن تضبط هذه األمور حتى تصير                

التـي    ومن أهم هذه األمـور     اللعبة مباحة بالكلية بل وتؤدي إلى فوائد تربوية جمة        

 :تشترط في اللعبة كي تصبح مباحة مايلي

 . كشف العوره-١

 . التعصب للفريق-٢

 . الخصام أثناء اللعب-٣

 . ضعف الروح الرياضية-٤

 . باللعب عن أداء الصالة وعن الواجبات الحياتية اليوميةاالنشغال -٥

وجدانياَ سليماً للطفـل    وفر نمواً جسمياً وفكرياً و    و هذا النوع من األلعاب ي     

فالطفل يتعلم تقوية عضالت جسمه والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم والتمتع            

بالصحة واللياقة البدنية كما يتعلم أساليب التفكير الجيد ومواجهة المشكالت والتغلب           

كما يتعلم مبادئ اجتماعية    عليها وقد يخطط وينظم اللعبة لتكون النتيجة في صالحه و         

 التعاون والعمل بروح الفريق وانتظار الدور والمنافسة الـشريفة وتقبـل             مثل مةمه

  .الهزيمة بروح رياضية وغير ذلك الكثير من الفوائد التي تعود على الطفل

اختيار اللعبة المناسبة لكل طفل فالذكور يحبـون مـثالً          االهتمام ب  و يجدر   

 أنيمكـن   اب كرة اليد الهادئـة و     العاب كرة القدم الخشنة بينما اإلناث تميل إلى الع        

ي ال  تناسب طبيعتها وطبيعة تكوين جسمها لك     التي  رياضية  الأللعاب  ا األنثى تمارس

 .عاب ولكن بالقدر الذي يناسبها بها مثل هذه األلخر نحرمها من فرص النمو التي تذ

 
 
 
 
 
 



)  ١٧٣(  
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 التطبيقات التربوية للتربية باللعب 
 في رياض األطفال

 في ضوء التربية اإلسالمية
 
 

 : المبحث األول         
 .      دور رياض األطفال في تربية الطفل باللعب

 
 :      المبحث الثاني  

 .     التطبيقات التربوية ألسلوب التربية باللعب في رياض األطفال
 
 
 
 



)  ١٧٤(  

 : في تربية الطفل باللعب لاألطفادور رياض  : األولالمبحث 

 الطفولة في سن ما قبل المرحلة االبتدائية من أهم المراحـل فـي حيـاة                تعد

اإلنسان إذ فيها يكون الطفل قابال للتطور في النواحي الجسمية والعقليـة والنفـسية              

وات  داخلية، ومن هنا تبرز أهمية السن      وقابال للتأثر بما حوله من عوامل خارجية أو       

 . عمره في تكوين شخصيته طوال حياتهاألولى من

 في هذه السن يعتبر بالغ األهمية، ولكـن اآلبـاء           ولذلك فإن أمر تربية الطفل    

يتفرغون لتربية أطفالهم لسبب أو آخر وحتى إن كانوا          واألمهات في حاالت كثيرة ال    

ي متفرغين لتربية أبنائهم فإنهم ال يستطيعون مالحظة التغيرات والتطورات الحادثة ف          

شتى مجاالت الحياة، وال يستطيعون مالحقة االنفجار المعرفي الرهيب، ولذلك أنشأ           

رياض األطفال، وفي ما يلي     مؤسسات معينة تقوم بتعليم الصغار ما يسمي ب       المجتمع  

 :نبذة عن مفهوم رياض األطفال

 :   تعريف رياض األطفال

 :تعريف الروضة لغة

البستان ورياض األطفال     أو )١(راءالمعنى اللغوي للروضة هو المساحة الخض     

 أي البستان الذي ينمو     )٢(بمعنى روضة األطفال  ) kinder-garden(باللغة االنجليزية 

 أو المكان   المساحه  بق لتفسير كلمة بستان وهي بمعنى       افيه األطفال والتشبيه هنا مط    

 .الذي يجد فيه الطفل راحته وينفس فيها احتياجات ورغباته

ــالى ــال تعـ ⎪⎥Βr'sù š̈$ ® :قـ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ sù ’ Îû 7π |Ê ÷ρu‘ 

šχρç y9ósãƒ ∩⊇∈∪ 〈 ١٥(آية: سورة الروم.(  

 
 
 

                                                 
محمد خاطر، مكتبة   : ، تحقيق ١، ط مختار الصحاح :الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        )١(

 ).  ١٩٦٣(هـ، ص١٤١٥لبنان، بيروت، 
 ).٢٢٢(، مرجع سابق، ص " المورد القريب" : البعلبكي، منير )٢(



)  ١٧٥(  

في تفسير المعجم الوسيط ترتبط كلمة الرياض المأخوذة من كلمـة يـروض             
  )١(ومروض أي موجه

ليم ويتأكـد   وهذا هو دور المعلم في الرياض فهو يوجه األطفال نحو النمو الس           

مما تقدم تسمية رياض األطفال ما هي إال نتيجة الحتياجات الطفل في هذه المرحلـة      

إلى روضة أو حديقة يتحرك وينطلق في أرجائها ويكون نموه مـن خـالل اللعـب                

 .والنشاط والحركة

 :تعريف الروضة اصطالحاً

ـ              ع هي مؤسسات تربوية تعليمية ترعي األطفال في المرحلة من ثـالث أو أرب

سنوات إلى السادسة والسابعة من العمر وهي تسبق المرحلة االبتدائية وتقدم رياض            

مبـادئ  ها فلسفتها وأساليبها التي تستند علـي        األطفال رعاية خاصة محددة المعالم ل     

 .ونظريات عملية 

وأول من أطلق مسمى رياض األطفال هو فريدريك فروبل في القرن التاسـع             

 .)٢(عشر

  :رياض األطفالتعريفات لالبعض 

 ٦-٣ هي وسيلة فعالة تعالج فترة شديدة الحساسية في حياة الطفل ما بـين               -١

 .سنوات ألنه تهيئة لمراحل المدرسة االبتدائية

 هي تمهيد عريض أو تقديم للخبرة المـستمرة مـن مقتطفـات المعرفـة               -٢

ة للطفل عن   والمهارات العلمية المحسوسة بما يفيد التنمية العقلية والجسمية والصحي        

 .نشاط الحر وبعيداً عن التقليد بمناهج جامدةالطريق 

 

 

 

 

                                                 
  )١٢١(م،ص ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية، ٤، طالمعجم الوسيط اللغة العربية، مجمع )١(
،د ط ،  مكتبـة االنجلـو        اتجاهات الفكر التربوي في مجـال الطفولـة       : بدر ، سهام محمد    )٢(

 ).٣٤(م، ص٢٠٠٢المصرية، مصر، 



)  ١٧٦(  

 سنوات وهي مرحلة تختلف عن      ٦-٤ هي مؤسسة تربوية تقبل الطفل من        -٣

 )١( .االبتدائيةالمراحل التعليمية األخرى وهي تساعد الطفل وتهيئة لدخول المرحلة 

 :أهمية رياض األطفال

واجتماعية تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيالً       رياض األطفال مؤسسات تربوية      تعد

سليماً لاللتحاق بالمرحلة االبتدائية وذلك حتى ال يشعر الطفل باالنتقال المفاجئ مـن             

البيت إلى المدرسة، حيث تترك له الحرية التامة في ممارسة نـشاطاته واكتـشاف              

 مهارات  قدراته وميوله وإمكانياته وبذلك فهي تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتساب          

وخبرات جديدة، وتتراوح أعمار األطفال في هذه المرحلة ما بـين عمـر الثالثـة               

والسادسة، ويحتاج األطفال في هذه المرحلة إلى التشجيع المستمر من معلمات هـذه             

الرياض من أجل غرس روح التعاون والمشاركة اإليجابية، واالعتماد على الـنفس            

هارات اللغوية واالجتماعية وتكـوين االتجاهـات       والثقة فيها،واكتساب الكثير من الم    

 .السليمة تجاه العملية التعليمية

 الطفل في المناهج الحديثة هو المحور األساسي في جميع نشاطاتها فهـي             ويعد

ولـة  تدعوه دائماً إلى النشاطات الذاتيـة، وتنمـي فيـه عنـصر التجريـب والمحا              

أ اإلجبار والقسر بل تركز على       الحر، وترفض مبد   واالكتشاف، وتشجيعه على اللعب   

مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد والشمول، وهذا كله يستوجب وجود المعلمة المدربة           

المحبة لمهنتها والتي تتمكن من التعامل مع األطفال بحب وسعة صدر وصـبر، إن              

مرحلة رياض األطفال مرحلة تعليمية هادفة ال تقل أهمية عن المراحـل التعليميـة              

 . كما أنها مرحلة تربوية متميزةاألخرى

إن الروضة مكملة للبيت في أداء المهمة بالنسبة للطفل وليـست بـديال عنـه               

العـالم  ولكنها تحتفظ بخبرات فريدة لكونها توفر للطفل أول فرصة للتعرف علـى             

 وتعمل الروضة على تنمية االتجاهات لديهم نحو أنفسهم ونحو غيرهم مما            الخارجي

                                                 
 ).٢٣٤-٢٣٢(، مرجع سابق، ص"علم نفس نمو الطفولة و المراهقة : "حامد زهران  )١(



)  ١٧٧(  

مستقبلية للطفل ومن الممكن أن تساعد الروضة الطفل ليـتعلم كيـف          يشكل الخبرة ال  

 .)١(يفهم الكبار

إن دور األبوين ال ينتهي بدخول الطفل إلى الروضة إنما هو امتداد لدورهم في              

ريـاض  مع البيت فاآلباء مطالبون بتنمية الشعور باألمن عند أطفالهم وذلك بالتعاون           

 .)٢(البيت والروضةاألطفال وأن يكون هناك اتصال بين 

 : محاورةوتتضح أهمية رياض األطفال في ثالث

 أهمية لصالح األطفال فهي تعتني باألطفال في سنوات عمرهم األولى التي            -١

 .حب االستطالع للعالم الخارجيتتسم بالشغف و

 األسرة في تربية الطفل      تكمل عمل  فرياض األطفال ة لصالح األمهات     أهمي -٢

 .يعمل فيها الوالدينوخصوصا لألسر التي 

مـاد   تبني األجيال الـذين هـم ع        األطفال رياضف:  أهمية لصالح المجتمع   -٣

ه وهم أغلى مورد تستثمره الدولـة       المستقبل ونساؤ  المجتمع وهم شباب الغد ورجال    

يجب الحرص على تنشئة أطفال متكاملين من جميع النـواحي الجـسمية والعقليـة              

عات أن تضع هذا الهدف نصب أعينها وتسعى في         والنفسية والخلقية وحري بالمجتم   

 .)٣(تحقيقه من خالل مؤسساتها المختلفة

 :رياض األطفال أهداف 

سنوات الخمس أو الست األولى من عمر        ال  أن تدل الدراسات النفسية والتربوية   

الطفل تعتبر من السنوات التي تتشكل فيها نسبة كبيرة من مقومات شخصية الفـرد              

  . )٤(انية والسلوكيةالمعرفية والوجد

                                                 
، دار  ٥، ط مدخل إلي ريـاض األطفـال     : عدس ، محمد عبد الرحيم ، عدنان عارف مصلح         )١(

 ).١٧(هـ، ص١٤٢٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 
 ).٢٥(، مرجع سابق ، ص"رياض األطفال:"محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح )٢(
، مكتبة النهـضة    ٢، ط م العمل فيها  دور الحضانة إنشاؤها وتجهيزاتها ونظا    : دياب ، فوزية   )٣(

 ).٢٢(م، ١٩٨٥المصرية، القاهرة، 
 ).٢٣٢(، مرجع سابق، ص"علم نفس نمو الطفولة و المراهقة :"حامد زهران )٤(



)  ١٧٨(  

لذا جاءت عناية الدول المتقدمة بمرحلة رياض األطفال حيث تعتبـر مرحلـة             

قاعدة للتعليم فيما بعد في المرحلة االبتدائية       األطفال الركيزة األولى لتأسيس     رياض  

 .ةفهي تعد الطفل نفسياً لالنتقال إلى المرحلة االبتدائي

ن مـنهج   إئته للقراءة والكتابة، حيـث      تقوم رياض األطفال بإعداد الطفل وتهي     

الروضة يقوم بتعريف الطفل على الحروف الهجائيـة والتمييـز بـين الحـروف              

المتشابهة، وكذلك تعريف الطفل باألعداد واأللوان واألشكال الهندسـية كـل ذلـك             

باستخدام أسلوب التعليم عن طريق اللعب وتعمل رياض األطفال على توسيع مدارك            

 التفكير لدية بما تقدمه من مفاهيم علمية عن طريق التجارب البسيطة            الطفل، وإثارة 

والتي يقوم بها الطفل بنفسه،كالحصول على لون جديد يمزج لونين مختلفين، ومعرفة       

خواص المغناطيس، والذوبان وغيرها من المفاهيم البسيطة وتساعد الطفـل علـى            

اللعب مع أقرانـه، بمعنـى أن       االندماج في مجموعة كبيرة، وتعلمه كيفية التعامل و       

التعـاون  : رياض األطفال تعمل على تنمية االتجاهات االجتماعية لدى الطفل مثـل          

والصبر، وبناء الثقة بالنفس، وتقدير الذات، واالعتماد على النفس ويـتعلم الطفـل             

العادات الحميدة والعادات الصحية كاختيار الغذاء المفيد، وغسل اليدين قبل األكـل            

 ،وبعده 

 وتساهم رياض األطفال في تهذيب الطفل، وتعليمه بعض الـصفات الحميـدة            

كالصدق واألمانة والتسامح، وتعلمه تعاليم ديننا الحنيف وبعض المفاهيم اإلسـالمية           

وتساعد رياض األطفال على تنمية القدرات الجسمية للطفل بما تقدمه مـن ألعـاب              

 .يمارسها الطفل أثناء تواجده بها

ض األطفال على تنمية إدراك الطفل باستخدام الحـواس الخمـس           تساعد ريا و

ـ             ةوبصورة عامة تعمل رياض األطفال على تلبية الحاجات األساسية للطفل كالحاج

إلى األمن والطمأنينة والحاجة إلى حب المعرفة والتطلع، والحاجـة إلـى االنتمـاء              

 .)١(والحاجة إلى الحب والعطف والحاجة إلى االستقالل

                                                 
   اإلمارات العربية،  د ط، دن،    ،رياض األطفال مفهومها أهدافها   : العريني، ناعمة حمد سلطان    )١(

 ).٢٦-٣٢(م، ص١٩٨٧



)  ١٧٩(  

ف التربية في رياض األطفال ال تنفصل عن أهداف التربية بشكل عام،            ن أهدا إ

فإذا كانت التربية تهدف إلى بناء المواطن الصالح الذي يـسهم فـي بنـاء وطنـه                 

 :بشخصية متكاملة، فإن الدور التربوي لرياض األطفال يتمثل في 

تنمية شخصية الطفل من النواحي الجسمية والعقليـة والحركيـة واللغويـة             �

 .االنفعالية واالجتماعيةو

مساعدة الطفل على التعبير عن نفسه بالرموز الكالمية ومساعدة الطفل على            �

 .التعبير عن خياالته وتطويرها

تنمية احترام الحقـوق والملكيـات      وتساعد الطفل على االندماج مع األقران،      �

 .الخاصة والعامة

 .تنمية قدرة الطفل على حل المشكالت �

م النظامي وإكسابه المفاهيم والمهارات الخاصـة بالتربيـة         تأهيل الطفل للتعلي   �

 .الدينية واللغة العربية والرياضيات والفنون والتربية الصحية واالجتماعية

 .يؤهل الطفل لالنتقال الطبيعي من األسرة إلى المدرسة بعد سن السادسة �

 فـي    بذاته كإنسان له قدراته ومميزاته،والتعاون مع األسـرة        تنمية ثقة الطفل   �

يقاس تطور األمم والمجتمعات بمدى أهتمامها وتطويرهـا لنظامهـا          فتربية األطفال   

 يجب السعي حثيثاً لتحديث     لذا  مع مستجدات العصر ومتطلباته،    يتالءمالتربوي بما   

مناهج رياض األطفال بما يتناسب مع حاجـات الطـالب والمـستجدات التربويـة              

 )١( .المتالحقواالنفجار المعرفي الهائل 

 :رياض األطفال فيما يليومما سبق يمكن تلخيص أهداف 

 : تنمية شعور الطفل بالثقة-١

 الثقة بالنفس هي مسألة فردية تتصل بأحاسيس الطفل وتعكس نظرته           إن نمو 

عن نفسه وعن العالم من حوله ويتأثر ذلك المناخ العاطفي بما يحيطه به الكبار لذلك               

                                                 
 الـوعي اإلسـالمي،     رياض األطفال أهميتها وظائفها أهدافها،    :  محمد محمد عباس   عرابي، )١(

 ). ٧٥( هـ ، ص١٤٢٠، رجب ٤٠٢العدد



)  ١٨٠(  

ن نفسه بحرية دون استحقار وازدراء لكيفية       وجب أن نوفر للطفل الفرصة للتعبير ع      

 .)١(تعبيره عن نفسه

 : تنمية النزوع إلى االستقالل-٢

 تزداد عند الطفل الرغبة في االعتماد على ذاته واكتشاف ما حوله واستخدام            

مهارته وقدراته في التفاعل السليم مع البيئة التي يعيش فيهـا ويـوفر اللعـب فـي                 

ارس مهارته ويزيد ثقته بنفسه كلما استطاع أن يـتمكن          الروضة الفرصة للطفل ليم   

 .من لعبة وأن يشارك فيه بشكل ناجح

 : تنمية قدرة الطفل على اكتشاف البيئة المحيطة-٣

إن الروضة بيئة خصبة توفر للطفل كل الخبرات الحياتيـة اليوميـة للطفـل     

عـاب البنـاء   وتضعها بين يديه ليجربها ويكتشفها فالطفل يلعب ويتعلم من خـالل ال         

والهدم والعاب الرسم والتلوين وتصفح الكتب والقصص المـصورة وغيرهـا مـن             

 .)٢(الخبرات التي تعج بها الحياة في الرياض

 :  للحياةه تهيئة الطفل وإعداد-٤

 احـل إعداد وتهيئة للطفـل لإلقبـال علـى المر        مرحلة   مرحلة الروضة    تعد

وف الطفل من ترك البيت والتفاعل مع        فهي تعمل على إزالة مخا     االدراسية التالية له  

خارج نطاق أسرته فالروضة تقوي عنـد الطفـل عامـل الـشجاعة أكثـر               أفراد  

 .)٣(انضباطاً

 : تحقيق النمو الصحي للطفل-٥

تعمل الروضة على غرس العديد من العادات الصحية الالزمة لتفاعل الطفل           

غذائه وجسمه وملبسه فتعـزز     السليم مع بيئته فيتعود على االعتناء بصحته والعناية ب        

 .الروضة العادات الصحية السليمة وتعالج العادات الصحية الغير مقبولة

 

 
                                                 

 ). ٢٠(، مرجع سابق، ص"دور الحضانة إنشاؤها وتجهيزاتها ونظام العمل فيها:" فوزية دياب )١(
  ).٢٣(سابق، صالمرجع ال )٢(
، ٩٩ السعودية، العـدد   -، المعرفة  األولى رياض األطفال ثقافة الطفل   :منير بن مطنى    العتيبي، )٣(

 ).٥٣(، صهـ ١٤٢٤جمادى اآلخر 



)  ١٨١(  

 : تحقيق النمو العاطفي-٦

وذلك بأن يشعر الطفل بأنه بحاجة إلى اآلخرين وأن اآلخرين بحاجة إليه وأنه             

إخوته مكمل للكل الذي يعيش فيه فالروضة تعمل على تحسين عالقة الطفل بوالديه و            

 .)١(وبالتالي يعيش الطفل متوافق مع أسرته مما يعكس ذلك على سلوكه في المستقبل

 : التفاعل االجتماعي السليم مع اآلخرين-٧

إن تفاعل الطفل مع والديه ومعلمته ممن هم أكبر منه ليعـد المـصدر األول               

عي سليم  للتعلم فالطفل يجرب من خالل ألعابه في الروضة كيفية قيامه بتفاعل اجتما           

 ويشاركهم لعبهم ممـا يعطيـه الفرصـة للنمـو      في سنه  األطفالوأيضاً يتفاعل مع    

 .)٢(االجتماعي وتكوين عالقات اجتماعية سليمة مع أقرانه

 :النظريات المؤثرة في تخطيط برامج ومناهج رياض األطفال

هناك عدد من النظريات النفسية ونظريات التعلم التي أثـرت علـى تكـوين        

 :)٢(رامج رياض األطفال ومن هذه النظريات ما يليوتخطيط ب

 :  النظرية النضجية -١

 أن العوامـل     الطفل يولد مزودا بإستعدادت تحدد إمكانياتـه وقدراتـه أي          بأنتقول  

 عن نمو الطفل وبالتالي توفير بيئة تربوية جيدة علـى نمـو             الوراثية هي المسئولة  

د هذه البيئة الحسنة التنظيم والقـادرة       إمكانات الطفل وتهذيب قدراته لذلك يجب إيجا      

على توجيه الطفل لالختيار الحر من مجموعة األنشطة التعليمية المقدمة له والتـي             

 .)٤(تساهم في نموه من جميع الجوانب

 

 

 

                                                 
 ).١٨(،مرجع سابق ، ص"الحضانة إنشاؤها وتجهيزاتها ونظام العمل فيها دور:" فوزية دياب)١(
، هــ   ١٤١٢، دار الشروق، القاهرة،     ١، ط أسس التعليم في الطفولة المبكرة    :  تينا بروس ،  )٢(

 ).٤٠(ص
، الـدار  ١، طاالتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسـة       :حامد عمار  شبل ،    ،بدران )٢(

 ).٢٦٢(هـ، ص١٤٢٠المصرية اللبنانية، القاهرة، 
 ).٤٠(، مرجع سابق ، ص"طفل ما قبل المدرسة االبتدائية:"حسن محمد حسان )٤(



)  ١٨٢(  

 :  النظرية السلوكية-٢

 الطفل كائن حي متفاعل مع المثيرات المختلفة التي تمر به ويمكن أن ننتبه              أنترى  

 خالل هذا التفاعل وتعتقد هذه النظرية أن جميع أنواع الـسلوك يمكـن              لسلوكه من 

 .)١(ز االستجابات بالمكافأة فيحدث التعلميتعلمها عند تعز

 : النظرية اإلنسانية-٣

ترى هذه النظرية أن لكل فرد قوة فطرية تجعله قادرا على أن يكون مـا يريـد أن                  

 )٢(الذاتيـة برجية مع احتفاظه    يكونه فالشخص يتصرف بشكل كلى مع المثيرات الخا       

فالطفل له دوافع داخلية تتفاعل مع المثيرات الخارجية لتحدث السلوك وبالتالي يجب            

االهتمام بالبيئة التربوية التي يمكن أن تثير دافعية الطفل لالبتكـار ولـيس مجـرد               

 .االستجابة

 : النظرية المعرفية النمائية-٤

 االهتمام بالعامل الداخلي للفرد وتشترك مع       تتفق هذه النظرية مع نظرية النضج في      

النظرية السلوكية في أن العوامل الخارجية تؤثر في التعلم وترى هذه النظريـة أن              

 وقـد أدت هـذه      )٣(الطفل ينمو نتيجة التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية        

نمو المتكامل للطفـل    النظرية إلى ظهور التربية المفتوحة إلى توفر البيئة المالئمة لل         

 .)٤(والتي يكون اللعب أساس فيها حيث يدمج اللعب بالتربية

 :ة رياض األطفال في المملكة العربية السعوديةنبذة عن نشأ

 رياض األطفال في المملكة العربية السعودية هي المؤسـسات          أنشأإن أول من    

 العامالت مقابل مبلـغ   األهلية فقد كانت فكرتها األساسية في العناية بأطفال األمهات          

 ألطفال ما    مثل هذا النوع من التعليم الموجه       في إنشاء  الفكرةمعين من المال وكانت     

                                                 
، لمدرسـة بمرحلة ما قبل ا   تصميم البرنامج التروي للطفل     : يسريه صادق، زكريا الشربيني    )١(

 ).٦٥( صدت ، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،دط
دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند األطفال في رياض األطفال بدولة            :الببالوي ،  فيوال    )٢(

 ).٦٩(م، ص١٩٨٥، ٤، العدد ١٣، جامعة الكويت، المجلدمجلة العوم االجتماعية، الكويت
، عـالم الكتـب، القـاهرة،       ٣، ط في سيكولوجية النمـو   دراسات  :الفقي،  حامد عبد العزيز     )٣(

 ).٣٧(م، ص١٩٧٤
دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند األطفال في رياض األطفـال بدولـة         :"فيوال الببالوي  )٤(

 ).٦٩(، مرجع سابق،ص"الكويت



)  ١٨٣(  

قبل المدرسة مستوحي من أهداف اجتماعية وإنسانية أكثر منها عملية تجارية وظلت            

م، فبدأت وزارة المعارف اإلشراف على هـذه المؤسـسات          ١٩٦٥كذلك حتى عام    

 . لها لترتقي بأدائها ووظيفتهاوتقديم العون المادي

م أوجدت الرئاسة العامة لتعليم البنات أول روضة أطفال في          ١٩٧٥ وفي عام   

مكة المكرمة وبعد ذلك تتابع افتتاح الرياض في جميـع أنحـاء المملكـة العربيـة                

السعودية وقد ساهمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية في إنشاء العديد من رياض            

 ن المختصات لإلشراف عليها وقد وفرت الجامعات والكليات أقـساماً         األطفال وتعيي 

 كمعلمات لرياض األطفال ومـنحهن درجـة        متخصصة لتدريب الطالبات وإعدادهن   

ن معلمة رياض األطفـال     أالبكالوريوس في هذا التخصص وفي الوقت الحالي نجد         

 .)١(ألطفالمؤهلة بالتأهيل النظري والعملي المناسب لتأدية مهامها في رياض ا

 :أهداف مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية

رسمت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية أهداف مرحلة رياض 

 :)٢(األطفال كالتالي

لي والجـسمي فـي ظـروف       صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الخلقي والعق       .١

 . اإلسالم جو األسرة ، متجاوبة مع مقتضياتكطبيعية سوية 

 . تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد ، المطابق للفطرة  .٢

 الفضائل اإلسالمية واالتجاهـات     غرس أخذ الطفل بآداب السلوك ، وتيسير        .٣

 .وجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل  لديه عن طريق الصالحة

 برفق مـن    لهته للحياة المدرسية ، ونق     ، وتهيئ    إيالف الطفل الجو المدرسي    .٤

 .إلى الحياة االجتماعية المشتركة مع أترابه ) الذاتية المركزية (

                                                 
، مكتبة ١، ط وإدارة رياض األطفال من المنظور اإلسالمي والعلمينشأة: رافده  الحريري،)١(
 ).٢٧(هـ، ص١٤٢٣عبيكان، الرياض، ال
منقول عن موقع وزارة التربية و التعليم بالمملكة العربية  )٢(

  index.htm/http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/Ministry/sub٧السعودية



)  ١٨٤(  

 تزويده بثروة من التعابير الصحيحة واألساسـيات الميـسرة، والمعلومـات            .٥

 .المناسبة لسنه والمتصلة بما يحيط به

 تدريب الطفل على المهارات الحركية، وتعويده العادات الصحيحة، وتربيـة           .٦

 .على حسن استخدامهاحواسه وتمرينه 

، وتعهد ذوقه الجمالي،و إتاحة الفرصة أمام حيويته        أالبتكاري تشجيع نشاطه    .٧

 .الموجَّهلالنطالق 

 .وإسعاد الطفل وتهذيبه في غير تدليل وال إرهاق) حاجات الطفولة(الوفاء بـ .٨

التيقظ لحماية األطفال من األخطار، وعالج بوادر السلوك غير السوي لديهم،            .٩

 واجهة لمشكالت الطفولةوحسن الم

تدريب الطفل على المهارات الحركية والعادات الصحية وتربية حواسه على           .١٠

 .استخدامها بشكل سليم

 . إشباع احتياجات الطفل في هذه المرحلة العمرية .١١

 إتاحة الفرصة لدى الطفل كي يعبر عن احتياجاته لفظياً وحركيـاً بطريقـة              .١٢

 . في تحمل مسؤولياتهسوية وتمرينه على االعتماد على نفسه

 :أنواع رياض األطفال في المملكة العربية السعودية

 :يمكن تقسيم رياض األطفال في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

 .وهي خاضعة إلشراف الدولة:  رياض األطفال العامة-١

 وتخضع إلشراف األفراد ويتم تمويلها من مـدخالتها       :  رياض األطفال الخاصة   -٢

 .أي ما ينفقه اآلباء من مصروفات إللحاق أبنائهم بها

وهي مؤسسات مرخصة من الدولة ولكن يـديرها        :  المؤسسات الوطنية الخاصة   -٣

 .األفراد



)  ١٨٥(  

وهي الملحقة بالكليـات والجامعـات وتخـضع إلشـراف          :  الرياض التجريبية  -٤

 .)١(المؤسسة التربوية التابعة لها

 :منهج رياض األطفال

 األنشطة التي تعرض على األطفال ويقومـون بهـا خـالل            هو مجموعة من  

 في الروضة لألخذ بيدهم إلى النمو المتكامل في جميع الجوانب من خـالل              متواجده

 .إرشادهم لكي يتم تغير سلوكهم من االجتماعي إلى االجتماعي السوي

 عنـد الطفـل     تحقيقها التي يعمل منهج رياض األطفال على        األهدافومن أهم   

  :هي

 . تعليم الطفل المبادئ والمفاهيم اإلسالمية-١

 . مساعدة الطفل لتحقيق ذاته وكونه عضوا فعاال في الجماعة-٢

 . تطوير مهارات التفكير عند الطفل-٣

ون قادرا على التفاعل مع أفـراد       ك توفير الفرصة لنمو اللغة عند الطفل لي       -٤

 )٢( .مجتمعه

 والقفـز   يعاب الحركية كـالجر    تحقيق النمو الحركي للطفل من خالل األل       -٥

والتسلق وأيضاُ تنمية مهارات الرسم واألشغال الفنية وإشراك الطفـل فـي أنـشطة     

المطبخ والتدبير وأنشطة األلعاب العقلية واأللعاب البناء والهدم التـي تعـزز القـيم              

 .)٣(الرياضية والعددية للطفل وكما تعزز مفاهيم المكان والمساحة عند الطفل

ما قبل المدرسة من الفترات األساسية في حياة الطفل لـيس لمجـرد             تعد فترة   

كونها بداية سلسة طويلة من التغيرات، بل ألنها أكثر مراحل نمو اإلنـسان أهميـة               

 .وتأثيراً فيما يليها من مراحل

                                                 
دار الكتـاب الجـامعي، العـين،       د ط ،    ،  إدارة رياض األطفـال   : هند محمد ماجد   ،   الخثيلة )١(

 ).٢٩(هـ، ص١٤٢٠
مرشد مشرفات الحضانة ورياض األطفال في العقيدة والسلوكيات        :عبد الصمد ، محمد كمال     )٢(

 ).٢٢-١٦(هـ، ص١٤١٣، الدار المصرية اللبنانية، ١، طاإلسالمية
، دار الكتب الوطنية، بنغازي،     ١، ط منهج رياض األطفال  : المتنائي، معتوق محمد عبد القادر     )٣(

 ).٧٤(م، ص١٩٨٦



)  ١٨٦(  

إن سنوات هذه المرحلة تشكل مرحلة جوهرية وتأسيسية تبني عليها مراحـل            

ارة االجتماعية والحسية والحركية واإلدراكية والعقليـة       النمو التي تليها، وإن لالستث    

واللغوية السليمة في هذه المرحلة آثار ايجابية على تكوين شخصية الطفل واستمرار            

نموه السوي في حياته المستقبلية سواء في سنوات تعلمه المختلفة أو فـي مواجهـة               

 .ياة العملية المتعددة فيما بعد شؤون الح

هي مرحلة النمو العقلي والنضج االجتماعي السريع ومرحلـة         إن هذه المرحلة    

وضع األساس لتكوين كثير من الميول واالتجاهات التي تلعب دورا كبيرا في بنـاء              

الشخصية وتوجيه السلوك ومن الضروري أن يعلم الكبـار إن المعلومـات التـي              

سـب مـع    يقدمونها للصغار في هذه المرحلة يجب أن تكون في المستوى الذي يتنا           

وإن ما يحـصلون     ،   )١(مستوى نضجهم العقلي وأن تقدم إليهم بشكل واضح ومفهوم        

عليه من معارف بأنفسهم نتيجة خبراته واحتكاكهم مع غيرهم وتفاعلهم مع بيئته إنما             

هو بمثابة الخطوة األولى لما سيتعلمونه بصورة تدريجية ومنظمة خـالل سـنواتهم             

 .المدرسية الالحقة 

وضة مدعوة لمالحظة سلوك كل طفل في أكثر من موقف وفـي            إن معلمة الر  

مرات عديدة وذلك من خالل قيامه بأنشطته اليومية، وكيفية استقباله للحيـاة، ومـن              

الضروري عدم تسرعها في إصدار أحكامها عليه ألنه في تغيـر مـستمر، وكلمـا               

ـ تعرفت على األطفال بصورة جيدة كان توجيهها إليهم بشكل أفضل وبـشكل              دعو ي

 .لكسب ثقتهم بها ومحبتها لهم 

 إن منهاج الروضة يقوم  على توفير مختلف الخبرات والتجارب التي تخـدم             

الطفل وتكسبه الخبرة الالزمة وتعمل على تنميته في مختلف مجاالت النمـو، وهـو     

أمر يختلف من روضة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر فضالً عن وجود فروق فرديـة                

 :م، إن أي منهج للروضة يجب أن يقوم على أمرينبين األطفال أنفسه

 

 

                                                 
، ٤١إبراهيم ، العدد     ماجدة يوسف : ، ترجمة    الفيصل،  رياض األطفال : شال فولر اليزابيث مي  )١(

 ).١٤٧-١٤٥(، صهـ١٤٠٠



)  ١٨٧(  

 .تنمية اتجاهات الطفل نحو التعلم: أوالً

مساعدته على أن يفهم ذاته مـن خـالل اللعـب بـاألدوات والمـسرح            : ثانياً

 )١( . اتجاه ذاتي نحو النظامايجادوالحركات اإلبداعية و

ناسـب للطفـل    ولذا فلكل منهاج فاعل في الروضة يجب ألن يوفر المناخ الم          

ليلعب وليتمتع بحرية معقولة يزاول فيها نشاطه ضمن اختياراته الخاصة ورغباتـه            

وبما يتفق وأهواءه وميوله وليست الروضة مكاناً يتلقى فيـه األطفـال المهـارات              

الدراسية في القراءة والكتابة بل هو محاولة إليجاد بيئة توفر لكل طفل نموا شـامالً               

 ساحات واسعة للعب توفر له الحركة الطليقة واللعب          إلى جةبشكل مقبول فالطفل بحا   

 .ساعده على اإلبداع يختارها بنفسهالحر يومياً بأدوات ت

إن التعلم بالعمل الطليق الحر والخبرة الغنية باللعب وبرامج النشاط والتركيـز            

 على دوافع الطفل واهتماماته هي أفضل السبل وأقربها التي تدل على أن الطفل ينمو             

ـ في قدرته على المالحظة والتركيز والتـذكر ألنهـا تتفـق مـع ميولـه                  هودوافع

 .)٢(المختارة

فاألطفال جميعاً بحاجة إلى نشاط يتطلب منهم بذل الجهد، ويوفر لهم فرصـة             

االنجاز والنجاح فيه، ويعمل على تنميتهم في مجاالت النمو المختلفة وما دامت هناك             

األمر أن يزود كل طفل بأنشطة تتفق وحاجاتـه،         فروق فردية بين األطفال اقتضى      

 . يكون مبعث اهتمام األطفالأنتمر والبد لكل نشاط مس

 لذا فإن مرونة المنهاج الدراسي هذه وابتعاده عن التزمت الـصارم تفـرض             

على معلمات رياض األطفال إتباع األسلوب المرن القائم على اللعب كوسيلة غيـر             

 . التلقين والتعليم التقليدي مباشرة للتعلم واالبتعاد عن

 

 

 
                                                 

، مرجع سابق،   "المرشد في منهاج رياض األطفال    :"جميل أبو ميزر، محمد عبد الرحيم عدس       )١(
 ).٢٠٠(ص

ل، طفـا اللعب كنمط أساسي في النشاط التربوي في مناهج رياض األ         :  : مرتضى ،  سلوى    )٢(
 ).١٢٥(هـ، ص١٤٢٠، ٦٢،  العددشؤون اجتماعية 



)  ١٨٨(  

 :المنهج المطور برياض األطفال

 مرحلة رياض األطفال محطة مهمة في حياة األطفال نظراً لما تمثله مـن              تعد

بيئة تربوية يتم من خاللها إشباع احتياجاتهم في مراحلهم األولى، وتزويدهم بـالعلم             

يعتبر منهج ريـاض األطفـال      والمعرفة التي تنعكس بالتالي على حياتهم مستقبالً و       

المطور ملبياً لحاجات األطفال اإلنمائية في المرحلة العمرية التي تمثلهـا، وكـذلك             

لنمـو  ظهور نظريات تربوية حديثة في مجال الطفولة بشكل عام ومجال خصائص ا           

 .وحاجات طفل الروضة بشكل خاص 

حي وضعت   متعددة النوا  و خبرات  وهذا المنهج مصدراً يحتوي على معلومات       

في قالب تربوي تعليمي محدد األهداف إذ أدمجت النظريات ضمن الخبرات الحياتية            

 .)١(اليومية، وهو محاولة مستحدثة هادفة لتوضيح مفهوم مهنة معلمة روضة األطفال

 :التعلم الذاتي

إن هذا المنهج يعتمد على أسلوب التعلم الذاتي الذي يركز على النشاط الـذاتي              

م، حيث يتفاعل كل طفل، ويتعامل مـع األلعـاب التربويـة الهادفـة              لألطفال أنفسه 

المتوافرة في بيئته التربوية والتي تساعده على اكتشاف قدراته وتنميتها بما يتناسـب             

مع نمط النمو الخاص به، والتعلم الذاتي يعني إن الطفل يتعلم فـي ذاتـه وأن مـا                  

 المفيد والفعال الذي يناسب أطفـال       يحركه هو حاجاته الذاتية للتعلم وهو يمثل التعلم       

 .)٢(هذه المرحلة والذي يندفع من أعماق الطفل حسب طبيعته

 :مميزات المنهج المطور

إن من مميزات المنهج المطور أنه يوضح بالتفصيل لمعلمة الروضـة كيفيـة             

ممارسة دورها التربوي فيساعدها على إضفاء الجو العائلي األليف على غرفة التعلم            

بمشاعر كل طفل وتهيئ له الفرصة للتعبير عن مظـاهر الفـرح والغـضب              فتهتم  

 .وغيرها وتساعده على التحكم بها والتعبير عنها بشكل مقبول اجتماعياً 

                                                 
، دار الحنان، عمـان ، األردن،  ٣، طواقع ومنهاج رياض األطفـال : رناد يوسف،  الخطيب   )١(

 ). ١٣٥(م، ص١٩٨٨
 ،  مجلة الطفولـة و التنميـة     ،  برامج االنشطه في رياض األطفال    : علي نجم الدين     ،   مردان )٢(

 ).١١٥(م، ص١٩٨٩مية، المجلس العربي للطفولة والتن



)  ١٨٩(  

وتنظيم وإعداد غرفة األطفال لتحوي أركاناً تعليمية متعددة األهداف تنبع مـن            

نـدفع للبحـث    اهتمامات األطفال أنفسهم وتفي بحاجات النمـو المختلفـة بحيـث ي           

 دور بالتالي فانوواالكتشاف والتجربة واالستفادة من المعرفة حسب رغباته وميوله،         

معلمة التوجيه والتخطيط للعملية التربوية في غرفة التعلم بحيث يكون الطفل نفسه            ال

هو محور العملية التربوية وتكون هي المنظمة لهذه الدوافع والحوافز حيث انه فـي              

 معلمة المنهج المطور إلى أن تعد للطفل األنشطة التـي تـساعده             هذه الحالة تضطر  

على تنمية واستخدام قدراته الشخصية والتعلم باألسلوب الذي يتناسب مـع تفكيـره             

وإدراكه، كما يمكن أن يستفيد من قراءته قاعدة كبيرة من التربويين والمعنيين بأمور             

رياض األطفال من حيـث سـن       الطفولة، ، فضال عن أنه أخذ بعين االعتبار واقع          

 .)١(األطفال والدوام اليومي

 الشروط التي يجب توفرها في منهج رياض األطفال       

 :أهم الشروط التي يجب أن تحتوي عليها منهاج رياض األطفال مايلي

 . أن يتالئم المنهاج بصورة فردية مع كل طفل-١

هتماماته الفرديـة وتعزيـز      إتاحة الفرصة للطفل في اختيار النشاط الذي يشبع ا         -٢

 .قدرة الطفل على اتخاذ القرار وتوفير الدافعية للتعلم

 تنمية قدرة الطفل على حل المشكالت وإعطـاء احتمـاالت إليجـاد الحلـول               -٣

 الذي يقدم له الطفل وإقبالـه بدافعيـة         )المنهج  ( ومشاركة الطفل في تخطيط العمل      

 .على التعلماكبر 

يعتمد هذا النوع من التعلم على التنظيم فـي األسـاس،            : ب التعليم باللع  ةقي طر -٤

والبد من دراسة، وتفحص كل لعبة يستعان بها من حيث األمان، وعالقتها بالـدرس       

وموائمتها لعقلية الطفل، وقدرتها على إيصال المعلومة المطلوبة ولعل هذا ما يجعل            

 )١( .ب على حد سواءمن هذه الطريقة أكثر سهولة وأكثر متعة لدى المعلم والطال

 
                                                 

د ، العد األمن والحياة ،  الطفولة المبكرة والجديدة في رياض األطفال      :عبد اللطيف ،  االرنؤوط   )١(
 ).٦٤(،ص هـ ١٤١٩، ١٩٨

 دار الفكـر العربـي، مـصر،        د ط،   ،األنشطة في رياض األطفال   :  عزة خليل   ،   عبد الفتاح  )١(
 ).١٠-٩(م، ص١٩٩٧



)  ١٩٠(  

 : المطورالمنهجفترات البرنامج اليومي في ظل 

 :الحلقة الجماعية -١

هي فترة من فترات البرنامج اليومي حيث يلتقي جميع األطفال مـع المعلمـة              

معلمـة  ال على شكل حلقة ليمارسوا كمجموعة واحدة أنشطة منظمة تقودها           فيجلسون

ن الجلوس في حلقة على األرض أو       إيث  عادة بعد أن تكون قد خططت لها مسبقاً، ح        

على الكرسي يسهل عملية نهوض كل طفل من مكانة للمس شيء أحضرته المعلمة             

أو شمه أو تذوقه فالجلوس في حلقة يسهل عملية تحرك األطفـال والمعلمـة علـى                

السواء، إن االجتماع في حلقة يزيد من فعالية التركيز واالستيعاب فالطفل يـستطيع             

مع كل شيء حوله مما يسهل عليه عملية التواصل مع اآلخرين ويمكن            أن يرى ويس  

توسيع الحلقة أو تقليصها حسب عدد األطفال فيها، وتعد المعلمة فيها نشاطاً تربويـاً              

هادفاً يتحقق فيه أهداف الخبرات التربوية في مجاالتها الثالث ويكون أسلوبها معتمداً            

 والتـي   فال من خالل األسئلة أالسـتنتاجيه     طعلى التواصل واالتصال بينها وبين األ     

تعتمد على عرض مشكلة ويحاول الطفل إيجاد الحلول المناسبة لهـا ويكـون دور              

المعلمة دوراً إرشادياً وتوجيهياً قبل أن يكون تعليمياً مما يتـيح للطفـل االستفـسار               

 .والرغبة في المعرفة واالستطالع واالستكشاف

 :العمل الحر باألركان -٢

فيها األطفال حسب رغباتهم واختياراتهم إلى األركان التعليمية         يتوزع   هي فترة 

 مختلفة من التعلم الذاتي والذي احيث يمارس األطفال أنواع) الفصل(في غرفة التعلم    

يتحقق من خالل تنمية مهارات متعددة يكتسبها الطفل وفق حاجاته ورغباته وتنمـي             

 دور المعلمة هـو المالحظـة والمتابعـة         لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار ويكون     

ورصد مستوى نمو المهارات لدى الطفل وتسجيل ذلك فـي جـدول المهـارات أن               

األركان التعليمية في فصل الروضة تجهز بحيث تنظم مواضيع تحتوي جوانب نمو            

الطفل كلها وتتيح ممارسات الطفل لهذا الركن اكتساب خبرة الركن ويـزداد نمـوه              

 النمو الذاتي له فهذا التنظيم لقاعة الطفل جيد إليجاد بيئة تعليميـة             حتى نصل لتكامل  

صالحة لمواجهة خصائص نمو الطفل في مرحلة الرياض ووفقا الحتياجات الطفـل            



)  ١٩١(  

في هذه المرحلة تتعدد األركان بين ركن التعايش األسرى والبناء والهـدم وركـن              

مـال الفنيـة وركـن      المسجد وركن المكتبة وركن البحث واالكتشاف وركـن األع        

 .)١(التخطيط

 :ومن خالل العمل باألركان يمكن تحقيق العديد من األهداف أهمها

 . إمتاع األطفال في جو من الحرية ورفع القيود-١

 . إكساب األطفال المعلومات والفوائد المتنوعة من خالل اللعب والمرح-٢

 . تنمية الثقة لدى األطفال-٣

 .لمسئولية واالعتماد على النفس تدريب األطفال على تحمل ا-٤

 . تنمية المهارات والقدرات اإلبداعية لدى األطفال-٥

 . تعويد األطفال على حب الجماعة والعمل التعاوني-٦

 المساهمة في حل كثير من المشكالت لدى األطفال كالخجـل واالنطـواء             -٧

 .والعدوان وغيرة

 .ريفها بطريقة إيجابية إطالق سراح الطاقات المخزونة لدى األطفال، وتص-٨

 . توطيد العالقة بين الطفل ومعلمته من خالل التفاعل معه فردياً-٩

 وتضم األركان التعليمية تسع أركان هي

 - المـاء والرمـل    - البناء والهـدم   - األلعاب التربوية  - الفنون - العلوم -البيت

اجـة  كما أنه باإلمكان إضافة واستحداث بعض األركان حـسب ح         . المطبخ -المكتبة

 )٢( .األطفال والعمل

 :فترة الوجبة -٣

 فترة الوجبة نشاطاً منظماً حيث يتناول األطفال وجبتهم في جو من األلفـة              تعد

والمحبة مع أقرانهم من األطفال ومعلمتهم، وفي هذه الفترة يتعلم األطفال االعتمـاد             

 على النفس وسلوك اآلداب والقيم اإلسالمية من حيـث البـسملة وترديـد األدعيـة              

 .والتدريب على الجلسة الصحية لألكل

                                                 
، المكتب العلمـي    األركان التعليمية للطفل وبيئة التعلم الذاتي     : صالح ،  ماجدة محمود محمد      )١(

 ).١٢(م،ص٢٠٠٠للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
 ).١٣(، مرجع سابق، ص"األركان التعليمية للطفل وبيئة التعلم الذاتي:"محمود محمد صالح )٢(



)  ١٩٢(  

 :فترة اللعب الحر في الخارج -٤

هي فترة من فترات البرنامج اليومي الحر يقضيها األطفال في الهواء الطلـق             

يمارسون الحركة واللعب بالعاب الساحة وذلك لتنمية العضالت الكبيرة من خـالل            

والترفيه وفيهـا يمـارس     التسلق والتزحلق والجري والقفز، كما أنها فترة للترويح         

الطفل حرية اختيار األلعاب واختيار الرفاق في اللعب وتساعد الطفل على التكيـف             

 .االجتماعي واالندماج مع الجماعات الكبيرة

 :فترة االنصراف -٥

يتم فيها تجميع األطفال في الفـصل اسـتعداداً للـذهاب إلـى             التي  هي الفترة   

طفال بما سوف يقومون به من أعمال في اليوم         المنزل، وفيها تقوم المعلمة بتذكير األ     

ا الدراسي كما أنها م بها المعلمة ما تم إنجازه خالل يومه   التالي ، وهي أيضاً قترة تقوّ     

 )١( .فترة إعداد األنشطة والوسائل لليوم التالي

 : مبنى الروضة وتجهيزاته

ربويـة  يجب أن يتوفر في الروضة المبنى المناسب واألثاث ذو المواصفات الت          

  .المناسبة وذلك لتحقيق الهدف التربوي من رياض األطفال

 :طفالالشروط التي يجب توفرها في رياض األ

  : ي موقع رياض األطفالمن أهم الشروط التي يجب توفرها ف

 . أن يكون الموقع صحي يتوفر فيه الهواء النقي-١

طـارات أو   أن يكون الموقع بعيداُ عن الضوضاء واألصوات العاليـة كالم          -٢

 .األماكن المزدحمة

 . أن يكون بعيداُ عن األماكن الخطرة كاآلبار أو األنهار أو غير ذلك-٣

 . أن تكون الروضة ذات موقع من منازل األطفال وليست نائية وبعيدة-٤

 أن يسور الموقع بأسوار فالطفل يشعر باألمان في األماكن التي لها حـدود            -٥

 )١( .واضحة

 
                                                 

 ).١٧٠(التربية في رياض األطفال، مرجع سابق ، ص: مصلح  عدنان عارف)١(
 ).١٧٧(المرجع السابق ، ص )١(



)  ١٩٣(  

 

 التي يجب توفرها في مبنى رياض األطفالومن أهم الشروط 

أن يكون المبنى صغير الحجم آلن ذلك يسهل انتقال الطفل من محيط أسـرته      �

إلى محيط الروضة فالروضة أول خبرة اجتماعية يتعرض لها الطفل بعـد أسـرته              

لذلك فإن المبنى الصغير الذي يضم عددا قليالً من األطفال يسهل عمليـة انـدماج               

 .له من الجو األسري إلى أجواء الروضة وهو يشعر بالطمأنينة واألمانالطفل وانتقا

 .أن تتوفر في المبنى الشروط الصحية من ضوء وحرارة معتدلة وتهوية �

 .أن يتألف من طابق واحد وال يشكل خطراً على الطفل �

أن تكون غرفة اإلدارة في مكان يسهل على المشرفين واإلداريين مراقبة كل             �

 .ةما يجري بالروض

يجب أن تتناسب عدد الفصول في الروضة مع عـدد األطفـال الملتحقـين               �

 .بالروضة

يجب تزويد الروضة بغرفة الفحص الطبي وأن تكون مشتملة علـى األدوات             �

 .الطبية الالزمة لفحص الطفل

أن تحتوي الروضة على قاعة مغلقة للعب وقاعة مفتوحـة أو مـا يـسمى                �

ي الملعب الخارجي المراجيح وأدوات التسلق    بالملعب الخارجي أو الحديقة ويوضع ف     

 .والتزحلق وغيرها من األلعاب

قاعة االستراحة أو قاعة الوجبة وفيها يرتاح كل طفل عند حضوره مبكراً أو              �

 .في فترة االنصراف ويتناول فيها وجبته اليومية

 .المستودع لحفظ األدوات والخامات الستخدامها �

ض وأحواض ماء مناسبة لحجم األطفال المرافق الصحية وتحتوي على مراحي    �

 .وتكون قريبة من غرفة الصف وسهلة االستعمال



)  ١٩٤(  

المطبخ ويستخدم لتهيئة الوجبات الخاصة باألطفـال وحفـظ األطعمـة فـي        �

 )١ (.الثالجة

 :  رياض األطفالةصفات معلم

 ومعلمة ثانياً وهي تحتاج إلى أن يكون لديها         األطفال أم أوال ً   إن معلمة رياض    

 متعددة فهي قادرة على أن تتفاعل مع المنهاج في الرياض وقـادرة علـى               مهارات

ابتداع منهاج مرن يتالئم مع احتياجات األطفال الخاصة ويقوم على الـتعلم الـذاتي              

 . )٢(والتجربة الذاتية

وعلى هذا فمعلمة الروضة تحتل المرتبة الثانية في األهمية بعد األسرة مباشرة            

الطفل حيث إن الطفل يكون أكثر تقبالً لتوجيه معلمتـه،          من حيث دورها في تربية      

وأكثر استعداداً وميالً لها من أي شخص آخر، وذلك الرتباطه العاطفي بمعلمته لذلك             

يرى البعض أن معلمة الروضة ينبغي أن تتوفر فيها مجموعـة مـن الخـصائص               

 : والسمات الشخصية منها

اجتماعية إيجابية مـع األطفـال       أن تكون لديها القدرة على إقامة عالقات         -١

 ).المسئولين/ أولياء أمور/ زميالت في العمل( والكبار

 أن تكون سليمة الجسم والحواس، وأن تكون خالية من العيوب الجـسمية             -٢

 .التي يمكن أن تحول دون تحركها بشكل طبيعي، وبحيوية مع الطفل

ـ             -٣ دوة بالنـسبة    أن تكون على خلق يؤهلها ألن تكون مثالً يحتذي بـه، وق

 .لألطفال في كل تصرفاتها

 . أن تكون لغتها سليمة ونطقها صحيحاً-٤

 أن تتمتع بالذكاء، مما يسمح لها باإلفادة من كل فرص التعليم، بما يعـود               -٥

 .بالفائدة عليها وعلى األطفال

 أن تتمتع بالمرونة الفكرية، التي تساعد على االبتكار، وأخذ المبادرة فـي             -٦

 .تي تواجههاالمواقف ال
                                                 

، ١٥٢،  الكويت، العدد     العربي ،رياض األطفال، أهم المراحل التربوية    :  سبع محمد   ، أبو لبده  )١(
 ).٧٢(ص، م١٩٧١، جمادى األولى

، مرجـع سـابق ،      " ريـاض األطفـال     "  عدس،عدنان عارف مصلح ،      ممحمد عبد الرحي   )٢(
 ).١٠٠(ص



)  ١٩٥(  

 أن تكون حاصلة على مؤهل عال في دراسات الطفولة من أحدى الكليات             -٧

التربوية وذات خبرة في هذا المجال أو حاصلة على مؤهل أعلى من البكـالوريوس              

 ".دكتوراه متخصصة أو ماجستير"في دراسات الطفولة 

احل النمو   أن تلم بمبادئ علم النفس، وتربية الطفل، واالجتماع، ومزايا مر          -٨

 . المختلفة وتكون لديها معرفة بخصائص نمو األطفال في هذه السن 

 أن يكون لديها القدرة علي أن  تهيئ البيئة المناسبة لنمو الطفل، وتوجيهه              -٩

 خبراته في جو طبيعـي      وتنميفهي مرشدة تراقب وتكشف قدرات الطفل الخاصة،        

 . محبب 

غريزة األمومة أقرب إلى مشاعر     ف يفضل أن تكون امرأة بدال من الرجل         -١٠

 )١( .الطفل وحياته في هذه السن

 : تحقيقها في الروضة  لمعلمة لرياض األطفال التي ينبغيمةااألهداف الع

 غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس األطفال وترسيخ اإليمان باهللا في قلوبهم            -١

 .وتنمية اتجاهات ايجابية نحو الدين

 )١ (.كوين مفهوم ايجابي عن الذات مساعدة األطفال على ت-٢

 مساعدة األطفال على كسب االتجاهات األخالقية التي تساعدهم علـى أن            -٣

 .)٢(يكونوا آمنين وايجابيين في عالقاتهم مع أقرانهم ومع الراشدين

 مساعدة األطفال على تنمية إحساسهم بالمـسئولية واالسـتقالل ويتقبلـون            -٤

 .)٣( مجتمع تعاونيالحدود التي يتطلبها العيش في

 مساعدة األطفال على كسب اتجاهات ايجابية نحو البيئـة المحيطـة بهـم              -٥

 .وتقدير مظاهر الجمال فيها والمحافظة عليها

                                                 
هــ،  ١٤٢٥، دار المـسيرة، عمـان، األردن،        ١، ط معلمة الروضة :فهمي ، عاطف عدلي    )١(

 ).١٧-١٦(ص
، مرجع سابق، الـوعي     "رياض األطفال أهميتها وظائفها أهدافها    :" محمد عباس محمد عرابي    )١(

 ).٧٦-٧٧(اكتوبر،ص١٤٢٠، رجب٤٠٧اإلسالمي، العدد 
فوزي ،  الفتاح   كاميليا عبد    : ترجمة  ،  التربية األخالقية في رياض األطفال    : بيو   ،    تشنكويتي )٢(

 ).١٢٨(م، ص١٩٩٢ القاهرة، ، ، دار الفكر العربي ، عيسى 
، مترجم عبد الفتاح حـسن عبـد        التربية االجتماعية في رياض األطفال    : كياراندا ، ميريال     )٣(

 ).١٢٤(م، ص١٩٩٢ القاهرة ، ، فوزي محمد عبد الحميد عيسى ، دار الفكر العربيالفتاح ، 



)  ١٩٦(  

 مساعدة األطفال على إدراك حاجاتهم الجسمية والمحافظة علـى أبـدانهم            -٦

المأكـل  وتقويتها من خالل تنمية عادات صحية سليمة في اللعب والنوم والتـنفس و            

 .والملبس وغرس عادات األمن والسالمة في المنزل والشارع والروضة

 مساعدة األطفال على تنمية جميع حواسهم واستخدام أجسامهم والتحكم فيها           -٧

 .بمهارة وإحساس متزايد بالثقة

 : الروضة واللعب

 تمثل األلعاب اللقاء األول للطفل مع جسمه وبيئته، وعن طريق اللعب يشرع            

ل في إدراك العالقات بين األشياء، يدرك بصورة خاصة أنه يستطيع أن يّعـدل              الطف

بيئته بأفعاله، ثم إن مجّرد استعمال األطفال الصغار جّدا األشياء القريبة منهم يشكل             

منّبها حسّيا بالغ األهمية، وهذا ما يوفر للطفل طريقاً ملموساً ممتعاً نحـو تجـارب               

 . بنمّوهجديدة تعّد جوهرية فيما يتعلق

للعب وإشاعة جو البهجة والمرح في نفـوس األطفـال          إن الروضة مكاناً للترويح وا    

س الوقت هي مكاناً للتعليم واكتساب الخبرة وبذلك ينشأ الطفل نشأة طبيعية تتفق             وبنف

  .)١(مع مراحل نموه

 : أهمية اللعب في رياض األطفال

علـيم الطفـل عـن طريـق         في ت  مهمةن األلعاب في رياض األطفال وسيلة       إ     

استمتاعه بوقته فاللعب يساعد على تكوين مفاهيم جديدة وخبرات نافعة كما يـساعد             

 في النشاطات الحرة بـصورة      صية سوية عن طريق مشاركته الفعالة     على بناء شخ  

 ممتعة 

ن استخدام اللُعب فـي     أ لمجرد اللعب و   ليعتقد البعض أن اللعب في رياض األطفا      و

ة للوقت والجهد وأن المعلمة ال تقوم سوي باللعب مع الطفل فـي             تعليم الطفل مضيع  

  .الروضة

      والحقيقة أن اللعب في رياض األطفال  يعتبر أساسياً في تعليم الطفل وإكسابه             

الكثير من الخبرات والمهارات وإحداث النمو المتكامل للطفل في جميع الجوانب فعن            

                                                 
 ).٨٥(، مرجع سابق ، ص"رياض األطفال:"، عدنان عارف مصلحمحمد عبد الرحيم عدس )١(



)  ١٩٧(  

 فاأللعـاب الحركيـة     )٢(ن يتعلمه من غيـره      فل ماال يمكنه أ   طريق اللعب يتعلم الط   

كالتسلق والتأرجح والجري تعلمه التوافق والتنسيق بين الحركـة والعقـل واإلدراك            

والتي تظهر أهميتها عند تعلم القراءة والكتابة واللعب يشجع على تنمية الحوار عند             

  .فلتعزز مفهوم الذات عند الطو الطفل واالستغراق في العاب البناء والهدم 

 واللعب بالرمل يكتسب الطفل فيه العديد من الخبرات التعليمية المتنوعة وفي اللعب            

 التي يتعرض لهـا     ثير من مخاوفه واضطراباته النفسية    التمثيلي يتغلب الطفل على ك    

كما أن المعلمة تستطيع معالجة الكثير من سلبيات الطفل من خالل هذا النـوع مـن                

  . )٣(اللعب

 : لأللعاب في الروضةاألهداف العامة

 . إثارة إمكانيات الطفل العقلية-١

 . إثارة حب االستطالع-٢

 . تدريب الطفل على أسلوب حل المشكالت-٣

 . توفير فرص النشاط الرياضي والحركي-٤

 . تشجيع الطفل على التعبير عن أفكاره ومشاعره-٥

 )١( .خرين توفير فرص تبادل األفكار والخبرات والتعاون بين الطفل واآل-٦

 :األلعاب التعليمية الموجودة في رياض األطفال أنواع 

 األلعاب الكبيرة مثل ألعاب الساحات الداخلية والخارجية في الروضة مثل           -١

 . وألعاب التسلق والعاب التوازن وألعاب السيارات والطائراتالمراجيح

نـاء   األلعاب المستخدمة في ملحق الفصل مثل صناديق الرمل وطـوب الب           -٢

 .والجرارات الصغيرة وأحواض السمك وأقفاص الطيور وأدوات الزراعة

                                                 
-١٧٩(، مرجع سـابق ، ص     " منهج رياض األطفال    :" المتنائي ،  معتوق محمد عبد القادر       )٢(

١٨٣.( 
، مرجـع سـابق،     " ريـاض األطفـال      " :محمد صالح خطاب، مرفت عبدالرؤوف عرفات      )٣(

 ).٣٩(ص
 ).١٠٨(، مرجع سابق ، ص "ألطفالالتربية في رياض ا:"عدنان عارف مصلح )١(



)  ١٩٨(  

 األدوات واأللعاب التي تستعمل في داخـل غـرف الـصف كالمكعبـات              -٣

الصغيرة واألدوات واأللعاب الفنية والـدمى واأللعـاب المجـسمة والعـاب الفـك              

 .)٢(والتركيب

 : كالتاليوهناك تقسيم آخر ألنواع األلعاب في رياض األطفال وهو

 : اللعب الحر

وهو اللعب الذي يشارك فيه الطفل دون تقيد بقواعد أو أنظمة ويحقق أهـداف              

 .تربوية للطفل

 :األلعاب المنظمة في رياض األطفال

ه المعلمة بهـدف االسـتمتاع      يرهي نشاط يشارك فيه جميع األطفال تنظمه وتد       

 مشاركة  -مشاعر الطفل  ضبط   -انتظار الدور ( وتحقيق بعض األهداف التربوية مثل    

 ). تعاون–الجميع 

 :مواصفاتها

 . أن تكون ممتعة لألطفال-١

 . قوانينها بسيطة-٢

 . ال يكون فيها انتظار-٣

 - والتحكم في الجـسد    - تنمية التآزر  -التركيز:  تحقيق أهداف تربوية مثل    -٤

 .تلبي حاجة للحركة وتقوي روح الجماعة

 . يشترك فيها جميع األطفال-٥

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مرجـع سـابق ،       "ريـاض األطفـال   : "محمد صالح خطاب، مرفت عبدالرؤوف عرفـات       )٢(

 ).٤٢(ص



)  ١٩٩(  

 

 :أهم الخبرات المقدمة لطفل الروضة

 :)١( خبرات دينية-١

 :من أهم أهدافها

o تحديد أركان اإلسالم الخمس. 

o تحديد أوقات الصالة وعددها. 

o تكوين مفاهيم عن األخالق اإلسالمية مثل الصدق واألمانة والرحمة. 

o صلي اهللا عليه وسلم  التعرف على سيرة الرسول. 

o يم  القران الكرنحفظ بعض السور م .  

 :الخبرات اللغوية -٢      

هي إكساب الطفل أكبر قدر من الخبرات والتجارب وتشجيعه على التعبير الـشفوي             

عن األحداث وعن نفسه بوضوح، وهنا يجب أن يوجه الطفل إلى معرفـة بعـض               

يجب أال بناء علي ذلك الكلمات ورسمها وقراءتها وبذلك يتحقق االتجاه نحو القراءة و    

 على ذلـك     والكتابة لكل طفل يظهر ميل وقدره      ة فرصة تعليم القراءة   تضيع الروض 

واحترام الفروق الفردية و االهتمام بالمواقف التي تحتمل التعبير والمناقشة وتـشجع            

ـ  ز  يبربالتالي  و) ع القصص، إنشاء األناشيد     سما..( عليها مثل   كوسـيلة   ةدور اللغ

 .للتفاهم وتبادل الخبرات

 :  ت اللغويةمن أهم أهداف الخبرا 

o التدريب على اإلصغاء الجيد. 

o التدرب على النطق الصحيح. 

o تنمية مقدرة الطفل على التعبير عن نفسه. 

o التدرب على سرد األحداث المتسلسلة. 

o ١( .تنمية االستعداد للقراءة لدى الطفل( 

                                                 
 ).٨٤( ص، سابقالمرجع ال )١(
مرجع سـابق،   ،"المرشد في منهاج رياض األطفال    :"، محمد عبد الرحيم عدس    جميل أبو ميزر   )١(

 ).١٠٢(ص



)  ٢٠٠(  

o ٢(تنمية االستعداد للكتابة(. 

 :الخبرات الرياضية -٣ 

لعب باألرقام وإتقان العمليات الحـسابية بـل        ال يقصد بها قدرة الطفل على ال      

قف وهذا  تعويده على التفكير الحسابي واستخدام المفاهيم العددية في التعبير عن الموا          

لطفل خبرات عددية في سياق نشاطه اليومي ويقـصد بهـا تلـك             يتطلب أن نوجد ل   

عبير عنهـا   الخبرات التي تؤدي إلى فهم العالم المادي المحيط بالطفل فهما كميا والت           

بأسلوب من العد والعدد وما يؤدي إليه هذا األسلوب من الفهم والقدرة على المقارنة              

بين األشياء على أساس عددها وترتيب األشياء حسب عالقاتها العدديـة ويكتـسب             

 .القدرة على العد التنازلي والتصاعدي

 : ومن أهم أهداف الخبرات الرياضية 

o ١٠-١ من أن يدرك الطفل مفاهيم األعداد.  

o  ١٠-١يستطيع قراءة األعداد وتمثيلها من.  

o يستطيع عمل مقارنات من حيث عدد العناصر. 

o ١(يتعرف الطفل على األشكال الهندسية ويرسمها(. 

 :الخبرات العلمية -٤

 يجب أن يكون للطفل في هذا العصر فكرة واضحة عن طبيعته العلمية وكيف            

وكيف تعيش الحيوانـات    .. آالت/كهرباء/اءم.. تقوم حياته على العلم واالختراعات    

أي يجب أن تكون الروضة غنية بالمواقف التعليمية التـي          .. وما الفرق بين األشياء   

 ما هذا ؟ ما هي ؟ كيف ؟ لماذا ؟: تشجع األطفال على توجيه األسئلة االستطالعية

 :ومن أهم تلك الخبرات

o اكتساب مهارات حل المشكالت بأسلوب علمي. 

o ى بعض المعلومات العلمية البسيطةالتعرف عل. 

o  التجارب العلمية"تنمية االهتمام بالعلم." 

                                                 
، مرجـع سـابق ،      "ريـاض األطفـال   :" فـات وف عر محمد صالح خطاب، مرفت عبدالرؤ     )٢(

 ). ٨٤(ص
 ).٢١(ص، مرجع سابق، "فالمنهج رياض األط:" معتوق محمد عبدالقادر المتنائي )١(



)  ٢٠١(  

o تنمية حب االكتشاف واالستطالع عند الطفل. 

o تنمية حواس الطفل. 

o البسيطة السهلةاكتساب الطفل مفاهيم علميه من خالل التجارب . 

o ٢(اكتساب األطفال العادات الصحية لنمو أجسامهم(. 

 :الخبرات الفنية -٥ 

o لدى الطفل وسيلة لتنمية القدرات أالبتكاريههي . 

o وسيلة للنمو االجتماعي. 

o وسيلة للنمو الحركي وخاصة تنمية التآزر الحركي البصري. 

o  ٣(وإتقانهوسيلة لمساعدة الطفل على احترام العمل اليدوي(. 

 :خبرات جسمية -٦ 

يه هذا الميـل    بحيث تشبع ميل األطفال إلى الحركة وتحدث التأثير الذي ينطوي عل          

الجـري، القفـز، الحجـل ،       ( فيما يتعلق بنمو الجسم ومن أهـم هـذه الخبـرات          

 ).النط،االنزالق

 :خبرات اجتماعية -٧

يجب تنظيم الحياة داخل الروضة بحيث توجه األطفال إلى التعاون وتـشعرهم            

بفائدته لهم وأهميته لتحقيق أغراضهم وتلزم كل طفل بأن يقوم بنصيب مـن العمـل            

ما القواعد والتعليمات وتقنعه بأهمية احترام ملك الغيـر والجماعـة وتعليمـه             محتر

 .مناقشة المشكالت محترما قواعد المناقشة وأن لكل منا حقوق وعليه واجبات

 : تنظيم األلعاب في رياض األطفال

يراعي في تنظيم العمل برياض األطفال وإتباع األساليب العملية فـي تعلـيم             

 :األطفال كما مايلي

 تقسيم قاعة رياض األطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوي على مـسرح             -١

 مجموعة متنوعـة مـن المكعبـات        - لوحة وبرية  - منضدة للعلوم  -مكتبة-عرائس

                                                 
، مرجـع سـابق،     "ريـاض األطفـال   :" محمد صالح خطاب، مرفت عبد الرؤوف عرفـات        )٢(

 ).١٠٩(ص
 ).١١٨(المرجع السابق ،  ص )٣(



)  ٢٠٢(  

 منطقة الركن األسري الذي يحتوي علي نماذج لبعض أثاث          -بأحجام وألوان مختلفة  

 .الالمنزل و يجهز أيضا بمالبس للكبار أللعاب التمثيل والخي

 . ترتيب المناضد في شكل مجموعات-٢

 . تجهيز مجموعة من دمى القماش يساعد األطفال في عملها-٣

 . . تجهيز الفناء الخارجي بالعاب التسلق والتزحلق -٤

  تنظيم لقاءات مع أولياء األمور مرة كل شهر-٥

 يخصص لكل فصل  معلمتان أحدهما معلمة أساسية واألخـرى مـساعدة             -٦

 )١( .فصل عاملةويخصص لكل 

 ال يقسم اليوم بروضة األطفال إلى حصص دراسية، بل يعمل بنظام اليوم             -٧

المتكامل بحيث يمارس األطفال أنشطة متنوعة ويمرون بخبرات تنمى فيهم الجوانب           

الروحية والخلقية والجسمية والحركية واالجتماعية واالنفعالية، ويراعى تقسيم يـوم          

نشطة الهادئة والحركية ويخصص أوقات للنشاط الحـر        الروضة إلى فترات بين األ    

 .)١(خالل اليوم لعدم إرهاق الطفل

  تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة في مناهج طفل مـا              -٨

قبل المدرسة لتأليف كتب األنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات األطفال، وكتب           

 )٢(. الكتب على جميع رياض األطفالأدلة المعلم وتقوم الوزارة بتوزيع هذه

 تزود رياض األطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه           -٩

 .المرحلة العمرية واحتياجاتها

 ال يجوز إجبار األطفال على الكتابة واالكتفاء ببطاقـات إعـداد الطفـل              -١٠

م واجبات منزليـة    للكتابة و القراءة في هذه المرحلة العمرية ، كما ال يجوز إعطاؤه           

 .أو عقد امتحانات وإعطاء درجات لألطفال

                                                 
، مرجع سـابق،    "هاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة        المن:"محمد محمود الخوالدة   )١(
 ).١٥٩(هـ، ص١٤٢٤، دار المسيرة، عمان، ١ط
، الكتـاب  ٣، طرياض األطفال وطريقـة أعـدادها وتنظيمـه   : االستانبولي ،  محمود مهدي     )١(

 ).٥٧(، ص١٩٨٥-١٤٠٥اإلسالمي، بيروت، 
، ٢١،  الـسودان، العـدد     رسالة المعلـم  ،  عليهارياض األطفال ما لها وما      : الغالي ، سميرة   )٢(

 ).٣٨(م، ص١٩٩١



)  ٢٠٣(  

 :مسؤولية المعلمة في تربية الطفل باللعب في الروضة

 : في استغالل اللعبة رياض األطفال معلمدور 

إن مسؤولية معلمة رياض األطفال ال تقتصر فقط على مجرد إتاحة الفرصـة             

ثير وتقـع    اللعب يفوق ذلك بك    للطفل لكي يلعب بل دورها في تربية الطفل من خالل         

  : من أهمهاعلى عاتقها مسؤوليات جمة

 مالحظة الطفل أثناء لعبة لتحديد مستوى نموه والبناء علـى ذلـك عنـد               -١

 .تخطيط ألنشطة اللعب التالية

 إثراء لعب الطفل من خالل المناقشات واألسئلة التي تطرحهـا المعلمـة             -٢ 

 .في اللعب والتركيز على االستفادة منهعلى الطفل مما يساعد على االستمرار 

 تجنب المبالغة في الشرح والتفسير من جانب المعلمـة إلتاحـة الفرصـة              -٣

 .للطفل الكتشاف الحقائق من تلقاء نفسه

 تشجيع الطفل االختيار األلعاب التي تلبـي رغباتـه وتـشبع احتياجاتـه              -٤

 .واهتماماته

 األلعاب وإضفاء جو من المـشاركة        توفير البيئة المادية المناسبة لممارسة     -٥

 )١( .العاطفية لألطفال أثناء اللعب

 اكبر عدد من األطفال في نشاط اللعب لتحقيق الفائـدة            العمل على إشراك   -٦

 .)٢(وتوسيع مجال التعلم واالستفادة

 : دور المعلمة أثناء اللعب

 :يدور إشراف �

 .وك اإليجابي مراقبة استمرار التفاعل وضمان األمن والسالمة والسل-

 .تشارك في األلعاب وتشبع جواً من المرح والحماس �

 تبادر لتنفيذ اقتراحات األطفال وإبداعاتهم أللعاب جديدة وطرق جديدة في ممارسة            -

 .األلعاب المختلفة
                                                 

النفس المطمئنة،  ،  األساليب التربوية لسيكولوجية اللعب في الطفولة     :طه ، السيد أحمد محمد     )١(
 ).١٤-١٥(م، ص١٩٩٥، ٤٤العدد 

، دار الفكـر، عمـان،      ١، ط برامج طفل ما قبـل المدرسـة      : عريفج ، سامي ، منى أبو طه       )٢(
 ).٣٤(هـ، ص١٤٢١



)  ٢٠٤(  

 . تعزز المنجزات والمشاركات الجماعية والمبادرات الفردية-

 : دور قيادي �

تحقيق مكتسب معين لطفل أو مجموعة مـن         تتدخل أحيانا لتنفيذ خطة موضوعة ل      -

 .األطفال حسب استعدادهم

 :دور تقيمي �

 . تقييم األجهزة، األلعاب، وتفاعل األطفال، وتقيم دورها في الملعب-

 )٣( . تسجل مالحظتها عن كل طفل ومدى تطوره وإنجازاته-

  : طريقة اختيار اللعبة التربوية وكيفية استعمالها في حجرة الصف

 لطبيعة وغرفة الصف وعدد األطفال بحيث يمكـن         ون اللعبة مناسبة   أن تك  -١

تنفيذها في البيئة التعليمية المتوافرة، وأن تكون مناسبة لمستوى الطفـل           أو  استعمالها  

 .أي تتناسب مع الوحدة التعليمية المنفذة في الروضة

 دراسة اللعبة التربوية بدقة وإتقان حيـث البـد مـن معرفـة قوانينهـا،                -٢

 وطها، دور الطفل فيها، وتحديد وقت استعمالها، وكيفية تنفيذها وتقـوم معلمـة            وشر

الصف بتهيئة أذهان األطفال لموضوع اللعبة، وذلك بإعالمهم عن أهـداف اللعبـة،             

 إلجرائها، وإعالمهم   الالزموربط ذلك بخبراتهم السابقة، وبحاجاتهم، ثم تحديد الوقت         

ن ممارسة نـشاطات اللعبـة الآلزمـة لتحقيـق          بما يتوقع منهم عمله بعد اإلنتهاء م      

 .األهداف

 على معلمة الصف تهيئة البيئة الصفية التعليمية المناسبة إلجراءات اللعبة           -٣

التربوية، وذلك بالتأكد من األدوات، والمواد، واألجهزة الآلزمة والضرورية لتنفيذها          

 )١( .ةباإلضافة إلى تهيئة المحيط أو المكان الذي ستنفذ فيه اللعب

 )١٠-٥(تقسم معلمة الصف األطفال إلى مجموعات قد يتراوح عندها ما بـين           

 .)٢(أطفال، ويعتمد ذلك على عددهم في الصف، وعدد األلعاب

                                                 
 ).١٥٩(مرجع سابق ، ص"معلمة الروضة :"فهمي ، عاطف عدلي )٣(
تقويم واقع استخدام اللعب فـي مرحلـة ريـاض االطفـال            :الخريجي ، صباح محمد صالح     )١(

 ).٨٥(هـ، ص١٤١٥، ٥٢، العدد رسالة الخليج العربي، الحكومية بالمملكة العربية السعودية
، أحـوال المعرفـة   ،  ز دور اللعب التعليمي المعرفي    كيف نعز : بن حسن ، عبد المجيد غزي      )٢(

 ).٨٥(هـ ، ص١٤٢٤، ٢٩العدد



)  ٢٠٥(  

تقوم المعلمة بمشاهدة تنفيذ اللعبة من األطفال ومراقبتهم، لمـساعدتهم           -٤

م إلـى الوقـت     عند الضرورة أو التدخل إن لزم األمر، كما تقوم أيضاً بتنبيه أطفاله           

المخصص النجاز نشاطات اللعبة فيه، وتسجيل مالحظتها في ورقـة عـن سـير              

 .خطوات تنفيذ اللعبة

 :مناهج التعليم باللعب

الخـصائص األساسـية فـي      نه يمكن بفعل تربية حكيمة التأثيرعلي       أ  يتضح  

تكوين شخصية الطفل ، وذلك من خالل ربط نشاطاته المنزلية بنشاطاته المدرسـية             

.. رسمية، والتي تتكون في األساس من اللعب والحركة والتركيب والتمثيل واإليهام          ال

 يمارسها الطفل  خارج صفه، فللعـب        أنإلى غير ذلك من أنماط اللعب التي يمكن         

يمثل مقوما تربوياً فعاالً في تربية األطفال، وذلك إذا استغل استغالالً نافعاً، واللعـب           

 يمكن أن يساعد في تعليم الطفل خصوصاً في مرحلة كذلك يعتبر أنجح وسيط تربوي 

الطفولة المبكرة  التي بات معلوماً لدى الجميع مدى أهميتها حتى أنها تكـاد تكـون                

 حاسمة في بعض األحيان،

عـب  لبالف وللعب التربوي أنواع لكل منها مفهومه والغايـة المرجـوة منـه،             

وتنسيقاً لـسلوكه، وكيفيـة أداء      الجماعي يتعلم الضبط الذاتي خضوعاً مع الجماعة،        

، وفي اللعب الفردي يتعرف     )١(الدور الموكل إليه من خالل النشاط الذي يشترك فيه        

الطفل على ذاته وقدراته، وأماكن الضعف والقوة التي يتمتع بها مقارنـة أقرانـه ،               

وكلها مضامين  تساعد الطفل في التعرف على المعلومة التي ينبغـي أن يتوصـل               

 .)٢(تزيد من قوة الصلة بينه وبين أقرانهإليها، و

وفي ضوء ما تقدم ونظراً لما يتوفر في األلعاب التربوية من مميـزات تزيـد               

دافعية الطفل ، وتحثه على التفاعل مع المادة المدرسية في جو واقعي وقريب مـن               

 إيجاد مفهوم حديث لأللعاب التربوية التعليمية، وكيفية إيجـاد         الحسية، يجب    مداركه

                                                 
 ).١٤٦(ص ، مرجع سابق،"سيكولوجية اللعب:"علي فالح الهنداوي )١(
 دار الفكـر، دمـشق،      د ط ،  ،الصحة النفسية ألطفال الحضانة والروضـة     :عدنان،  السبيعي   )٢(

 ).١٤٨(م، ص١٩٩٧



)  ٢٠٦(  

منهج مستقل لها مثل المناهج األخرى، واللعب في هذه المرحلة التعليمية يجـب أن              

 :يتمركز حول ثالثة نقاط

النقطة األولى وتتمركز حول الطفل نفـسه، مثـل مـستوى خبراتـه              

 .المعرفية، ومدى ميوله نحو األنشطة المختلفة

النقطة الثانية وتتمركز حول موضوع الدرس، مثل المنهج المدرسـي،           

 .واأللعاب التي يمكن أن تتفرع منه

النقطة الثالثة وتتركز حول اللعبة ومدى فعاليتها في إيصال المحتـوى            

 .العلمي المنشود

 : ما يليومن أهم طرق التعليم باللعب في الروضة 

 :)المشكالت(الطريقة األولى

إن ميزة األلعاب التربوية أنها تعرض على الطفل المشكلة في موقـف معـين              

اه األمر الذي يجعله يفكر ملياً في الحلول الممكنة لهذه المشكلة، والبحث فـي              وتتحد

النقاط التي يمكن أن تحل غموض المشكلة، ومن هنا نجد الطفل يلجـأ بـصورة ال                

إرادية إلى استخدام التفكير العلمي السليم سعياً إلزالة الغموض الـذي يحـول دون              

كير العلمي عدة خطوات تـتلخص فيمـا        وصوله إلى حل المشكلة التي أمامه، وللتف      

 :)١(يلي

 . الشعور بوجود مشكلة وتأثيرها المباشر على الطفل- أ

 . البحث عن معلومات تساعد على حل المشكلة-ب

 . اقتراح الحلول الممكنة لهذه المشكلة-ج

 . تطبيق الحلول المقترحة لحل المشكلة-د

 :)التعليم باالكتشاف(الطريقة الثانية

ة البيئة الغنية باألدوات واأللعاب التعليمية بحيث يتعامل معها الطفل          وذلك بتهيئ 

 المعلمة عليه وتتطلب هذه الخطوة من       ناتها بطريقته الخاصة دون تأثير    ويكتشف مكو 

                                                 
 ).٧٥(، مرجع سابق، ص" رياض األطفالالتربية في:"عدنان عارف مصلح )١(



)  ٢٠٧(  

الطفل القيام بعدة خطوات اعتماداً على المعلومات المتوافرة لديه، ويسعى من خاللها            

 )٢(حقيق الهدف التربوي من اللعبة المعطاة له اللعبة وبالتالي تمكونات إلى اكتشاف 

 :)التدريس المقنن(الطريقة الثالثة وتسمى

وتسمى بهذا االسم ألنها تعتمد على تقليل عدد المشتركين في كل لعبـة ألقـل               

عدد ممكن بغية إتقان اللعبة، وسعياً وراء إيصال المعلومة المطلوبة بوضوح، ودون            

عرف على تشخيص األطفال حـسب المجموعـات،        إخفاق، وتسهل هذه الطريقة الت    

 .حتى يمكن تصحيح الخطأ بيسر وسهوله موطن الضعف عند الطفل إيجادوبالتالي 

 : )طريقة التعلم الفردي(الطريقة الرابعة وتسمى

اللها، ممارسـة الطفـل     وتعتمد هذه الطريقة على الطفل نفسه حيث يتم من خ         

لية والجسمية، وهنا يجدر القول بأن قيـاس         حسب إمكاناته، وقدراته العق    للعبة فرديه 

 هما اإلتقان والسرعة، فـإذا أنجـز        ل في هذه الحالة يعتمد على عاملين      مستوى الطف 

طفال ما مثالً لعبة معينة خالل نصف ساعة وأنجزها طالب آخر خالل ساعة، فـإن               

 .)١(النجاح في هذه الحالة يعتمد على األسرع إال إذا كان متقناً أكثر من األول

 ): بالحاسب اآللي طريقة التعلم (الطريقة الخامسة وهي 

باإلضافة إلى مالئمتها للعصر، وإثارتها المباشرة      وهذه الطريقة مليئة باإلثارة     

للطفل وهناك العديد من األلعاب التعليمية التي يمكن االستفادة منها إليصال العديـد             

هة للطفـل فـي مرحلـة        الحاسب الموج  بمن المعلومات و الخبرات وخاصة العا     

 : )٢(الطفولة المبكرة والتي يمكن أن نذكر منها ما يلي

وهي مجموعة من األلعاب التي تمكن الطفل من تعلم مبادئ          : لعاب اللغات أ -١

اللغة والنطق الصحيح للكلمات والتعرف على القواعد والقدرة على تكـوين جمـل             

 .صحيحة

                                                 
 ).١٣٢( صالمرجع السابق ،  )٢(
 ).١٣٠(، مرجع سابق، ص"التربية في رياض األطفال:"عدنان عارف مصلح )١(
 ).١٨٤( صمرجع سابق ، ، "سيكولوجية اللعب:"علي فالح الهنداوي )٢(



)  ٢٠٨(  

ذه األلعاب التعرف على األرقام     يستطيع الطفل من خالل ه    : األرقامألعاب   -٢

وأشكالها والقدرة على العد وتعلم مبادئ العمليات الحـسابية البـسيطة وباسـتخدام             

 .رسومات وأشكال هندسية محببة للطفل

وهي العاب تساعد الطفل على اكتساب معلومات متنوعة        :  العلمية األلعاب -٣

ت واكتساب معلومات عـن     في مجاالت مختلفة مثل التعرف على الحيوانات والنباتا       

 .البالد المختلفة موقعها جغرافيتها عادات سكانها وغيرها من المعلومات المختلفة

 :توظيف اللعب في التعلم برياض األطفال

 :)١(هناك عناصر ينبغي أن يتصف بها اللعب المؤدي إلى التعلم ومن أهمها

م االسـتمتاع    الدافعية من قبل المتعلم فهي أساس اللعب ومن خاللهـا يـت            -١

 .بالتعلم

وهو الذي يحرك الطفل إلى إتمام اللعبة حـسب مـستواه           :  النشاط الذاتي  -٢

العقلي والجسمي في جو من السرور واالرتياح النفسي والنشاط الذاتي شرط أساسي            

 .من شروط التعلم الجيد

يتميز اللعب بالتعزيز االيجابي حيـث يـشعر الطفـل          :  التعزيز االيجابي  -٣ 

ة فيقدم أكثر على اللعب الهادف وبالتالي يتحقق التعلم ويتم تشكيل الـسلوكيات    باإلثار

 .الجيدة ومعالجة السلوكيات السيئة عند الطفل

 تطبيق نظريات التعلم من خالل اللعب الذي يمارسه الطفل فهـو يمـارس       -٤

التعلم بالمحاولة والخطاء واالستبصار واالستكشاف وهنا يجب على المعلمة تهيئـة           

 . النمو في جوانبه المختلفةليحقق من خاللهلطفل للجو التعليمي ا

 تنمية القدرات العقلية المختلفة مثل الفهم والتحليل والتركيب مـن خـالل             -٥

  . )٢(العاب ممتعة تقوم على النشاط الذاتي للطفل والتعزيز االيجابي

 

 

                                                 
، مرجع سابق،   "فالالمرشد في منهاج رياض األط    :"جميل أبو ميرز، محمد عبد الرحيم عدس       )١(

 ).٦٣ -٦٢(ص
 ).١٥٠( صمرجع سابق ، ،"سيكولوجية اللعب:" لح الهنداويعلي فا )٢(



)  ٢٠٩(  

 

 :األطفالالتطبيقات التربوية للتربية باللعب في رياض : المبحث الثاني 

بعد إلقاء الضوء على أهمية اللعب ودوره في تشكيل العملية التربويـة داخـل              

 الذي تقوم عليه المناهج واألنشطة المقدمـة        ياض األطفال وكونه العنصر األساس    ر

للطفل داخل الروضة فإنه يمكن صياغة تطبيقات تربوية لبعض األلعاب التي يمكـن             

 - العمل الحر في األركـان     -نشاط الحلقة ( ختلفةأن تمارسها المعلمة في األنشطة الم     

وتقدم من خاللها القيم التربوية التي تساعد علـى         )  اللقاء األخير  -اللعب في الخارج  

إيجاد نمو سليم متكامل للطفل من جميع جوانب شخصيته وسيتم تقديم بعض األلعاب             

طفال وبيـان   التربوية المقترحة لكل نشاط من األنشطة التي تمارس داخل رياض األ          

 :)١(القيمة التربوية لكل لعبة وبالتالي يمكن تقسيم األلعاب التربوية المقترحة كالتالي

 ).داخل الفصل( داخليةألعاب -١

 ).خارج الفصل( خارجيةألعاب -٢

 :وفي ما يلي عرض للنوع األول من األلعاب

 ):داخل الفصل(األلعاب الداخلية : أوالً

فل داخل الفصل وتعمل هذه العاب على تزويـد         التي يمارسها الط  هي األلعاب   

الطفل بالمهارات الثقافية والمعارف والخبرات التي تساهم في النمو العقلي واللغوي           

على زيادة تواصل الطفل مع اآلخرين ولها العديـد         تساعد  والجسمي واالجتماعي و  

 :من الفوائد التنفسية ومن أمثلة هذه األلعاب

 : ألعاب المكعبات )١

 وذلك لتنميـة قـدرة      المكعبات وأحجام وأنواع مختلفة من      كال وألوان أشهناك  

الطفل استكشاف مفاهيم جديدة مثل ثقيل خفيف كبير وصغير وغير ذلك من المفاهيم             

التي تساعد في بناء مبادئ المعرفة الهندسية والرياضية كما يمكن للمعلمة أن تستغل             

طفال في إشراكهم في العـاب فـك        هذه األلعاب في تكوين عالقات اجتماعية بين األ       

                                                 
، مرجع  "للعب كنمط أساسي في النشاط التربوي في مناهج رياض األطفال         ا: " سلوى مرتضى  )١(

 ).١٢٥-١٣٨(سابق ، ص



)  ٢١٠(  

نافسة الشريفة بينهما وبذلك تعزز     موتركيب جماعية كتكوين فريقين وإيجاد عنصر ال      

 .الجانب الوجداني أيضاً عند الطفل

فل يندمج  لعاب الفك والتركيب تكون ذات طابع فردي فالط       أأن   المعروفمن   و

هنا تساعد هذه األلعاب الطفل     و مختلقة تمثل البيئة من حوله       أشياءمع المكعبات لبناء    

على التنفيس االنفعالي وإخراج مكنوناته النفسية كما يساهم اللعب بالمكعبـات فـي             

تنمية العضالت الصغيرة لدى الطفل وتدريب أنامله وساعديه على اإلمساك باألشياء           

ورفعها وتحريكها وإيجاد الحس لديه بتقدير أوزان األشياء من حوله ومن أمثلة هذه             

 :لعاب ما يلياأل

 :اللعبة األولى

 : لعبة مكعبات الحروف

 : وصف اللعبة

تقوم المعلمة باختيار األطفال في اللعبة وتوفير مكعبات خشبية تحمل صـوراً            

ألدوات وأشياء من البيئة التي تحيط بالطفل وتقوم المعلمة بداً اللعبة بذكر حرف من              

ت التي تحتوي على صـور ألدوات       الحروف الهجائية فيقوم األطفال بتجميع المكعبا     

 . اكبر كان فائزاً كان بناءهتبدأ بالحرف نفسه وتركيب المكعبات فوق بعضها فمن 

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال المعرفي

 . تكسب الطفل معرفة بأسماء جديدة بالتالي تنمية قدراته اللغوية-١

 .حرف واالسم تزيد من سرعة الطفل في المزاوجة بين ال-٢

 . تنمي الدقة واالنتباه ووعي الطفل وقدرته على التخيل والتصور-٣

 .تزيد من مهارات الترتيب والتصنيف عند الطفل

 . يكتسب الطفل القدرة على حل المشكالت والتغلب على المواقف المختلفة-٥

 :في المجال الوجداني االجتماعي

 .اعي مع األطفال يساعد الطفل على االندماج في اللعب الجم-١

 . قبول التحدي والمنافسة والرغبة في الفوز-٢



)  ٢١١(  

 . اكتشاف القدرات الفردية عند األطفال-٣

 

 :في المجال الحركي

 . تنمية سرعة التنظيم واالستجابة والحركة-١

 . تنمية العضالت من خالل عملية الفك والتركيب-٢

 . تنمية التآزر الحركي والبصري-٣

 :اللعبة الثانية

 :ة البرجلعب

 :وصف اللعبة

يشارك في اللعبة طفلين أو أكثر إلى حدود أربعة أطفال ويـتم تحديـد وقـت                

النتهاء اللعبة بسماع صافرة المعلمة يبدأ كل طفل في تركيب المكعبـات للحـصول              

على برج في نهاية اللعبة يتم التعرف على صاخب أطول برج ليكون هـو الفـائز                

 .وهكذا

 :بةالدالالت التربوية للع

 :في المجال العقلي

 . يتعرف الطفل على مفهوم أطول وأقصر-١

 . تنمية سرعة البديهة لدى الطفل-٢

 . تكسب الطفل القدرة على اإلبداع والتنظيم والترتيب-٣ 

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . تنمية روح التنافس الشريف بين األطفال-١

 .شكل إليجابي االلتزام بقواعد اللعبة وتقبل الدور ب-٢

 . تنمية خصائص التحدي والصبر لتحقيق الهدف-٣

 . تكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل الجماعي مع اآلخرين-٤

 :في المجال الحسي الحركي



)  ٢١٢(  

 تقوية العضالت الصغيرة والكبيرة في عمليـة حمـل المكعبـات وفكهـا              -١

 .وتركيبها

تجابة والتحكم فـي     اكتشاف قدرات جسم الطفل وقدرته على التكيف واالس        -٢

 .االنضباط

 أداء زيادة حيوية الجسم وتصريف طاقاته وإكسابه المرونة والقدرة علـى            -٣

 .وإنجاز العمل بشكل جيد

 :اللعبة المكعبات واألرقام

 :وصف اللعب

 تبدأ المعلمة في تكوين فريقين من األطفال وتعطي لكل منهما عشرة مكعبات            

 معين ويبدأ األطفال في تركيب عدد مماثل من         ثم تبدأ المسابقة عن طريق ذكر رقم      

 .المكعبات بصورة سريعة ومن يسبق هو الفائز

 :الدالالت التربوية للعبة

 :في المجال العقلي

 . تكوين مفاهيم األعداد عند األطفال-١

 د. تكوين بداية المفاهيم الرياضية لدى الطفل-٢

 . تنمية التآزر بين حركة اليد واالستماع-٣

د الطفل على التدريب على أسلوب سرعة البديهة وحسن التـصرف            تساع -٤

 .بسرعة ودقة

 قدرة الطفل على تشكيل المفاهيم العددية المجردة بشكل ملمـوس وحـسي           -٥

 .بتمثيلها بعدد من المكعبات

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 اكتساب اتجاهات إيجابية نحو التفاعل مع اآلخرين والتعاون معهـم فـي             -١

 .اللعب وقبول األدوار

 تقبل قواعد اللعبة وااللتزام بها وهذه يمهد للطفل لتكوين اتجاه أخالقي مع             -٢

 .الجماعة التي يعيش فيها



)  ٢١٣(  

 . تقدير الذات واكتشاف إمكانات اآلخرين-٣

 . تقبل الخسارة بروح رياضية والعمل في جو من المنافسة الشريفة-٤

 :في المجال الحسي والحركي

ذه اللعبة الطفل على تنمية عضالته الصغيرة والكبيرة أثناء فـك            تساعد ه  -١

 .المكعبات وتركيبها

 تنمية التآزر العضلي والسمعي في سرعة االستجابة لتشكيل الـرقم الـذي       -٢

 .تختاره المعلمة

 . تنمية مرونة وكفاءة الجسم والحفاظ على حيويته ونشاطه-٣

 :لعاب الصلصال والعجينأ) ٢

خالي من المواد السامة وذلك ليلعب      والذي يكون   صلصال الطبي   اليتم استخدام   

فقد يشكل أسرته وأفرادها    به الطفل ويشكل الحروف أو األرقام أو األشكال المختلفة          

 .أو شئ يهتم به  أو منزله

وأما اللعب بالعجين فله نفس الفوائد التي تحصل من اللعب بالصلصال ويزيـد             

خدام من قبل الفئات العمرية الصغيرة فهو عبـارة         عليه أن العجين مأمون في االست     

عن دقيق قمح وماء وبذلك يمكن الطفل أن يلعب به دون الخوف من وجود أصـباغ                

 التي يلعب بها ولعل من أهم فوائد اللعـب  ن المادةيسامة في تكواصطناعية أو مواد    

يرها بالصلصال والعجين هو تدريب العضالت الصغيرة للطفل وتنمية أنامله وتحض         

  .إلتقان عملية الكتابة

العجين والصلصال أهمية في تكوين الجانـب العقلـي         بعب  للويمكن أن يكون ا   

ده بالمعارف المختلفة وأيضاً يشكل الطفل       فيساعده على التخيل واالبتكار ويزو     طفللل

 كما يساعد على امتصاص انفعاالت      اللعب بالعجين   مهارات لغوية متعدد من خالل      

ه من االضطرابات التي قد يتعرض لها في أسرته ومثال هذه األلعاب            لطفل وتلخيص ا

 :ما يلي

 :لعبة مدينتي الجميلة

 : وصف اللعبة



)  ٢١٤(  

يقسم األطفال إلى مجموعات كل مجموعة تعطي كميـة مـن الصلـصال أو              

 كاملة تحتوي على بيوت وشوارع وطرقات وقد تـزين          ةالعجين لتبني وتشكل مدين   

 من الصلصال الملون ويتم تكوين هذه المدينة علـى          الشوارع بورود وأشجار تشكل   

 .لوح خشبي ليتم عرض مدينة كل فريق واختيار األجمل في نهاية اللعبة

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

 .تنمية الخيال والتفكير عند الطفل -١

 . تنمية قدرة الطفل على االبتكار واالختراع واالكتشاف-٢

رف على األشكال الهندسية بشكل محسوس واكتـساب القـدرة علـى             التع -٣

 .التشكيل الهندسي

 .تكوين مفاهيم رياضية عددية من خالل هذه اللعبة-٤

 ربط المفاهيم المجردة بالواقع المحسوس مثل مفاهيم الطـول والعـرض            -٥

 .والمساحة

 . تطوير مهارة المالحظة لكل ما يحيط بالطفل-٦

 :واالجتماعيفي المجال الوجداني 

 . تكوين مشاعر االنتماء عند الطفل لبيئته-١

 العمل بروح الفريق وربط األطفال ببعـضهم الـبعض يحقـق التفاعـل              -٢

االجتماعي السليم وتكوين القدرة عند الطفل في القيام بالعمل الجماعي بشكل إيجابي            

 .وفعال

 . إيجاد التنافس الشريف عند األطفال لبلوغ النجاح-٣

ص الطفل من المشاعر واألحاسيس المكبوتة المرتبطة ببيئته ومنزلـه           تخلي -٤

الذي يعيش فيه فمثالً الطفل الذي يعيش في منزل ضيق أو صغير قد يحاول تشكيل               

 . كبير وواسعلمنز

 اكتساب الطفل القدرة على التواصل اللغوي نع األطفال مما يثـري لغتـه              -٥

 .بمصطلحات ومفاهيم جديدة



)  ٢١٥(  

 

 

 :سي والحركيفي المجال الح

 . تنمية العضالت الصغيرة واألنامل وتدريبها على عملية الكتابة-١

 تنمية التآزر بين البصر والعمل اليدوي وخصوصاً في تشكيل الوحـدات            -٢

 .الصغيرة

 تنمية إحساس الطفل بملمس الخامات المتنوعة التي يعمل بها فقد يـستخدم             -٣

يدان الكبريت الـصلبة فـي تـشكيل        الصلصال اللين في تشكيل البيوت ويستخدم ع      

 .األبواب والنوافذ

 :لعبة الكتابة بالصلصال

 :وصف اللعبة

على كل واحد منهـا احـد       تقوم المعلمة بتوزيع بطاقات على األطفال مكتوب        

الحروف الهجائية وتكون ملونة بلون واحد لكل حرف وتطلب من األطفال تـشكيل             

 . بالصلصالالحرف الذي في البطاقة

 :ت التربوية للعبةالدالال

 :في المجال العقلي

 . تنمية اإلدراك البصري لألشياء واأللوان المحيطة بالطفل-١

 . إكساب الطفل مفاهيم عن أحرف لغته العربية وكيفية كتابة شكل الحروف-٢

 إكساب الطفل القدرة على التمييز بين األلوان المختلفـة والتعـرف علـى              -٣

 .مسمياتها

 .العقلية كالحفظ والتذكر تنمية العمليات -٤

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . ربط الطفل بمشاعر الحب واالنتماء للغته العربية-١

 .على تحمل المسؤولية في إتمام عمله تزويد الطفل بالقدرة -٢

 . تنمية العمل بحماس والدافعية للتعلم-٣



)  ٢١٦(  

 .حبب إليجاد الدفاعية لتعلم الحروف الهجائية بأسلوب مشوق وم-٤

 :في المجال الحسي الحركي

 . تنمية العضالت الصغيرة وتدريبها علة كتابة الحروف-١

 . تنمية التآزر العضلي البصري عند الطفل-٢

 تنمية إحساس الطفل بالحروف الهجائية وقدرته على تدريب حاسة البصر           -٣

 .في التفريق يبين األلوان

 : اللعبة الثالثة

 :لعبة صنع الكعك

  :وصف اللعبة

يقوم األطفال باللعب الحر بالعجين لتشكيل أصناف من الكعك أو الخبز وذلـك             

بتجسيم هذه المأكوالت بالعجين أو الصلصال ثم تجمع المعلمة الوحدات التي صنعها            

 .لتشاركهم اللعب) الخباز ( األطفال وتقوم بدور البائع 

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

 لديه من خـالل التخيـل    أالبتكاري الطفل القدرة على تنمية التفكير        تكسب -١

 .والتصور والتفاعل االيجابي مع األشياء التي من حوله

 . تساعد الطفل على اكتساب معلومات جديدة عن األشياء وخواصها-٢

 تساعد الطفل على إدراك الواقع الذي يعيون فيه وفهم مهنة الخباز وأهمية             -٣

 .مجتمعوظيفته في ال

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . إكساب الطفل اتجاهات ايجابية نحو مهنة الخباز-١

 . تساعد األطفال على التواصل والتفاعل مع بعضهم بشكل إيجابي-٢

 . إكسابهم الحرية في التعبير عن مكنونات أنفسهم بكل طالقة-٣

 .السرور تفريغ انفعاالت األطفال النفسية وإشعارهم بالمتعة و-٤

 



)  ٢١٧(  

 

 

 :في المجال الحسي والحركي

 . تنمية العضالت الصغيرة في اللعب بالعجين والصلصال-١

 قدرة الطفل على تنمية التآزر البصري بين نظرة ويده فـي أثنـاء لعبـة                -٢

 .بالصلصال والعجين

 تنمية قدرة الطفل على اكتساب مهارة يدوية في التشكيل والوصول بعملـة             -٣

 . الدقة واإلتقانإلى مستوى جيد من

 : اإليقاع بالدفألعاب) ٣

قيام الطفل برقصات وحركات رياضية مناسبة اإليقاع الذي يستمع إليه يـؤدي            

إلى تنمية حاسة السمع وتنمية التناسق الحسي بين ما يستمع إليه وبين حركات جسمه              

ة وهذا النوع من األلعاب يفيد تنمية التواصل بين الطفل واآلخرين وتنميـة سـيطر             

الطفل على حركات جسمه كما يعطيه فرصة في تنشيط الخيال لديه فقد تقوم المعلمة              

ة او  بإنشاد كلمات هادفة مع اللحن وبالتالي تساهم في تحبيب فضيلة أو غرس معلوم            

 :هذه األلعاب ما يليالتنفير من فعل خاطئ ومثال 

 :Stopلعبة حركة 

 :وصف اللعبة

كل إيقاعي وهي تقوم األطفـال بتحريـك        تقوم المعلمة بالطرق على الدف بش     

ت المعلمـة عـن     فلمعزوف فإذا توق  اأجسامهم الصغيرة حركات تتناسب مع اإليقاع       

 وتوقف األطفال عن الحركة ثم يتم استبعاد كل طفل يخطئ           stopالطرق قالت كلمة    

 .في التوقف والرجوع إلى اللعبة حتى يبقى الطفل الفائز

 :ةالدالالت التربوية لهذه اللعب

 :في المجال عقلي

 . اكتساب مفاهيم لغوية جديدة-١

 . تنمية القدرة على االنتباه والتركيز-٢



)  ٢١٨(  

 تنمية خيال الطفل في إيجاد حركات إيقاعية مناسبة وتمكنه من الـسيطرة             -٣

 .على جسمه

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . تنمية التفاعل اللفظي السليم بين المعلمة والطفل-١

 . الفرح والسرور على نفس الطفل إدخال-٢

 .تزام بقواعد اللعبةل تنمية مشاعر تقبل الهزيمة بروح رياضية واال-٣

 . إيجاد جو من التنافس الشريف بين األطفال لتحقيق الفوز-٤

 : في المجال الحسي الحركي

 تنمية العضالت الكبيرة من خالل الرقصات والحركات اإليقاعية التي يقوم           -١

 .بها الطفل

 .حركي وتهذيب حاسة االستماعال تنمية التآزر الحسي -٢

 . اكتساب مهارات حركية متنوعة مثل القفز والمشي والركض وغيرها-٣

 تكسب جسم الطفل القدرة على التوازن والضبط الحركي والوقوف بسرعة           -٤

 .مع اإليقاع

 :لعبة حبات الفشار

 :وصف اللعبة

لقدر ومع ضرب المعلمة على الدف يبدأ       يمثل األطفال أنهم حبيبات الذرة في ا      

األطفال في التحرك حسب اإليقاع كأنهم حبات الفشار وقد نضجت في القدر وتكون             

 . وت الدق على الدف من قبل المعلمةحركاتهم حسب قوة أو انخفاض ص

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

 .ل والتعبير تنمية قدرة الطفل على االبتكار والخيا-١

 . إثراء خيال الطفل وربطة بمالحظة دقيقة لمكونات البيئة التي يعيش فيها-٢

 . تنمية الخيال التمثيلي لدى الطفل وتقمص الشخصيات-٣

 . الكشف عن قدرة الطفل ومهاراته في التقليد-٤



)  ٢١٩(  

 . تعرف الطفل على خصائص الفشار وكيفية طهيه-٥

 

 

 : في المجال الوجداني واالجتماعي

 . تنمية التفاعل الجماعي الجيد بين الطفل وأقرانه-١

 . إكساب الطفل العمل بروح الفريق-٢

 . تنمية التفاعل اللفظي الجيد بين الطفل وأقرانه-٣

 إدخال البهجة والسرور على الطفل عند تمثيل أشكال مضحكة للفشار وهو            -٤

 .يطهي

 :في المجال الحسي الحركي

 .على أداء حركات معينة تقوية العضالت وتدريبها -١

 . اكتشاف قدرة الطفل على التكيف واالستجابة مع جسمه-٢

 . تساعد األطفال على عمليات التقليد ولعب األدوار وتمثيل المواقف-٣

 استخدام المهارات الحركية المختلفة مثل الدوران والقفز والوثـب وغيـر            -٤

 .بخذلك من حركات تجسد صورة حبات الفشار وهي تط

 :بة الثالثةاللع

 :لعبة العرس

 : وصف للعبة

تقوم المعلمة مع أطفالها في تمثيل عرس وتختار طفلة تمثل العـروس ويقـوم              

عدد من األطفال في تجهيز العروس وتجهيز مكان الحفل فترتب الطاوالت الستقبال            

المدعوين و ترص أكواب العصير وقطع الكعك على الطاوالت ثم تقوم المعلمة في             

لدف لزف العروس ويقوم األطفال في االلتفاف حول العروس والنشيد لهـا           استخدام ا 

لمناسبة للنشيد وهكذا حتى ينتهـي      اويقوم بعض األطفال في أداء الحركات اإليقاعية        

 .الحفل ويقوم المدعوين بشرب العصير وتناول الكعك

 



)  ٢٢٠(  

 

 

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

 .ل على التعبير الرمزي يزيد قدرة الطف-١

 تزيد قدرة الطفل في التفاعل مع الواقع وتنمية القدرة على التمثيل وتقمص             -٢

 .الشخصيات

 . يكتسب الطفل المرونة واالستكشاف واالستقاللية في التفكير-٣

 . يساعد الطفل على لعب األدوار وضبط العواطف والسيطرة على الدوافع-٤

 . قدرة على الكالم ومهارات لغوية يكسب الطفل صوراً ذهنية و-٥

 تساعد الطفل على عكس صورة الواقع الثقافي والمناسـبات االجتماعيـة            -٦

 .بصورة تمثيلية إيهامية

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . يمثل اللعب التمثيلي عالجاً لكثير من االنفعاالت النقية عند الطفل-١

 . يساعد الطفل في التعبير عن مشاعره-٢

 . يتعرف الطفل على األدوار االجتماعية المختلفة-٣

 . تنمية مهارات التواصل والتركز والتخيل والمرونة-٤

 تشبع دواع عند الطفل ال يملكها في الواقع وتـساعد فـي إثبـات الـذات              -٥

 .وتحقيقها والسيطرة على األشياء

 :في المجال الحسي الحركي

رات حركية في الترتيب والتنظـيم       تساهم هذه اللعبة في إكساب الطفل مها       -١

 .واألداء وغيرها من حركات الجسم التي تكسبه الحيوية والمرونة

 تساهم في زيادة النمو الحسي بالمثيرات المختلفة الخارجية وتهذيب التفاعل           -٢

 .معها بشكل ايجابي

 :لعاب الرسمأ )٤



)  ٢٢١(  

 الفنيـة   يمارس األطفال اللعب باألوان واستخدام خامات متنوعة في أعمـالهم         

كاستعمال األلوان المائية أو الخشبية أو الدهانات المختلفة ويمكن للمعلمة تنظيم ذلك            

 :في لعبة منظمة كلعبة الرسم الحر والتي تكون كالتالي

 : لعبة الرسم الحر

 :وصف اللعبة

يجلس األطفال المشاركون في اللعبة على مقاعد وتضع أمامهم أوراق وأقـالم            

 بقطعة قماش ويطلب من كل منهم أن يرسم رسماً حراً لشئوتعصب عيون كل طفل 

يحبه وبعد االنتهاء تفك عصابات األعين ليرى كل طفل رسـمه ويتـشاركون             

 .الضحك على رسوماتهم العجيبة

 : الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

 . تساعد الطفل على التخيل والتذكر والتصور وإدراك األبعاد-١

اعد الطفل على التعبير عن فكرته بالرموز الكتابية وهـي الرسـومات             تس -٢

 .التي يصنعها

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . الرسم عملية تلخيصية للطفل من العديد من التوترات التي تنتابه-١

  اكتشاف القدرة على التعبير عن الذات والتمكن من إصدار أحكـام قيمـة        -٢

 .على األشياء

 البهجة والسرور على نفوس األطفال من خالل الرسوم المـضحكة           لإدخا -٣

 .الناتجة

 . التزام األطفال بالقواعد والقوانين للعبة-٤

 :في المجال الحسي الحركي

 . يكسب الطفل المهارة اليدوية في الرسم-١

 تنمية عضالت يديه الصغيرة وأنامله وذلك يؤهلـه لعمليـة الكتابـة فـي          -٢

 .المستقبل



)  ٢٢٢(  

 :رسم العجيبلعبة ال

 :وصف اللعبة

يشارك في هذه اللعبة ثالثة توزع المعلمة أوراق على المتسابقين وتطلب مـن             

كل منهم أن يرسم وجه إلنسان ثم تطوي األوراق ثنية واحـدة ويـستبدل األطفـال                

راق ثانيـة بـنفس الطريقـة       األوراق بينهم وتطلب منهم رسم اليدين ثم تطوي األو        

 ثم تطلب منهم المعلمة رسم أرجل للشخصية المرسومة         سابقونويتبادلها األطفال المت  

 .ثم تفتح األوراق ليرى األطفال الصورة النهائية للرسم

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :المجال العقلي

 . تنمية الخيال لدي الطفل-١

 . زيادة التفاعل التجريدي مع العلم الواقع-٢

 .واالبتكار لديه مساعدة الطفل على تنمية اإلبداع -٣

 . تنمية التطور الذهني وإدراك الرموز والعالقات بين األشياء-٤

 :في  المجال الوجداني واالجتماعي

 . التفريغ االنفعالي للطفل من خالل الرسم-١

 . التعرف على الذات وتقدير القدرات التي يتمتع بها الطفل-٢

 . إشباع الدوافع الداخلية لدى الطفل-٣

 .عور بالوالء واالنتماء للجماعة تنمية الش-٤

 تنمية الشعور بالفخر بالعمل الجماعي والقدر على التواصل بشكل أفـضل            -٥

 .مع الجماعة التي ينتمي لها الطفل

 . تنمية قدرة الطفل على النقد البناء وإصدار إحكام قيمته على األشياء-٦

 :في المجال الحسي الحركي

 .ة الرسم تنمية العضالت الصغيرة في عملي-١

 . تنمية التآزر البصري بين النظر وحركة اليد-٢

 . اكتساب الدقة في الرسم-٣



)  ٢٢٣(  

 . التحكم في الضبط العضلي في إتقان عملية الرسم اللعبة الثالثة-٤

 :لعبة الرسم باألصابع

 :وصف اللعبة

تقوم المعلمة بإعطاء الطفل ورقة بيضاء كبيرة وعلب دهان متعـددة األلـوان             

 يرسم أي شيء يحبه وذلك باستخدام األصابع وبعـد االنتهـاء مـن              وتطلب منه أن  

 .اللوحة تعلقها المعلمة في مكان بارز ليشاهدها األطفال اآلخرين

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 : في المجال العقلي

 . تنمية الخيال لدى الطفل-١

شـياء   متعددة مثل التذكر والتصور والـربط بـين األ     تنمية عمليات عقليه   -٢

 .والمكونات التي تزخر بها بيئته

 . الوقوف على التفاصيل الدقيقة لألشياء والمواد التي تحيط به في بيئته-٣

 . التعرف على األلوان والتفريق والتميز بينها-٤

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . تنمية مشاعر الثقة في النفس والمثابرة في تحقيق االنجاز المتوقع-١

 .درة على التعبير والتنفيس االنفعالي بشكل ايجابي من خالل الرسم الق-٢

 تنمية التواصل بين الطفل والمحيط الذي يعيش فيه من خالل التعبير عـن              -٣

 .مكونات بيئة الطفل من منظوره بشكل صحيح

 يفيد الرسم باألصابع في تحرير االنفعاالت المكبوتة في نفس الطفل كما أن             -٤

 في تخليص الطفل من المشاعر واآلثار الخبرات الـسيئة التـي            له جوانب عالجية  

 .صادفته في حياته

 األلوان لها مدلوالتها النفسية والتي تساعد على تـشخيص االضـطرابات            -٥

 .التي يعاني منها الطفل وبالتالي الوقوف على إيجاد عالج لها

 

 



)  ٢٢٤(  

 

 :في المجال الحسي الحركي

ل وهذا النوع من األلعاب يعتبر تدريباً        تنمية العضالت الصغيرة لدى الطف     -١

 .مهماً للغاية في تأهيل الطفل لعملية الكتابة

 تحقيق التآزر العصبي والحسي من خالل عكس الصور الذهنية على ورقة            -٢

 .الرسم بواسطة األصابع

 تحقيق التميز البصري بين األلوان التي يستخدمها الطفل في تشكيل لوحته            -٣

 .الفنية

 : لعاب خارجيةا: ثانياً

وهي التي يمارسها الطفل في خارج الصف وغالباُ تكون في حديقة الروضة أو    

الساحات الداخلية المخصصة لفترة نشاط اللعب في الخارج ويـدور معظـم هـذه              

األلعاب على الحركة والقفز والركض والتسلق والتوازن وغير ذلـك وتنمـي هـذه         

 :من أمثلة هذه األلعاباأللعاب عضالت الجسم الصغيرة والكبيرة و

 : لعبة األركان األربعة-١

يا ايشترك خمسة أطفال في هذه اللعبة يكون أربعة منهم في زو          : وصف اللعبة 

 األربعـة تبـديل     لخامس في المنتصف ويحاول الالعبون    تمثل مربع ويكون الطفل ا    

ـ              ي أماكنهم بسرعة دون السماح للطفل في الخامس باحتالل احد األركان وإذا نجح ف

 .ذلك يكون الدور قد انتقل إلى الطفل الذي ال يوجد له ركن وهكذا تستمر اللعبة

 :الدالالت التربوية للعبة

 :في المجال العقلي

 . يكتسب الطفل القدرة على حل المشكالت-١

 . يكتسب الطفل خبرات جديدة لموجة الواقف والتغيرات-٢

 . يدرب الطفل على سرعة البديهة ودقة المالحظة -٣

 . إنماء التفاعل اللفظي عند الطفل-٤

 



)  ٢٢٥(  

 

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . يكتسب الطفل سرعة االستجابة واالنتباه-١

 . يعزز عند الطفل قيم التعاون والعمل بروح الفريق-٢

 . تقبل الطفل للهزيمة بروح رياضية وااللتزام بقواعد اللعبة-٣

 .عند الطفل تنمية التحدي والمنافسة بشكل ايجابي -٤

 :في المجال الحركي

 . تنمية العضالت الكبيرة بالركض والمشي-١

 . تنظيم حركة الطفل مع ما يناسب الموقف-٢

 . تنمية التآزر العضلي والبصري-٣

 :لعبة ثلج وماء

 :وصف اللعبة

 تمارسها المعلمة   أنير محدد من األطفال في هذه للعبة ويمكن         غ يشترك عدد   

  الساحة الخارجية وتدور حول اختيـار طفـل أو طفلـين            طفال الصف في  مع كل أ  

 الماء وتتم اللعبة بمحاولة األطفال الذين يمثلـون         ونيمثالن الثلج وبقية األطفال يمثل    

 عن الحركة من الذين يمثلون الماء لكي يفور         أكبر عدد من األطفال   الثلج أن يجمدوا    

طفال الذين تم   ب الثلج على األ   فريق الثلج على فريق الماء ويمكن لفريق الماء أن يذي         

 لعملية ذوبـان الـثلج      وإعادته إلى كونه ماء ويتم تمثيل الطفل       تجميدهم وذلك بلمسه  

 .عنه وتحوله إلى ماء قبل أن يستطيع أن يركض ثانية

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :في المجال العقلي

ير والتخيـل    تساعد الطفل على تطوير القدرات العقلية من خالل التـصو          -١

 .واإلدراك

 اكتساب معلومات جديدة عن البيئة التي يعيش فيها وفهم العالقات المتبادل            -٢

 .التي يقوم عليها النظام في هذا الكون



)  ٢٢٦(  

 إكساب الطفل القدرة علـى إدراك العالقـات واتخـاذ القـرارت وحـل               -٣

 .المشكالت

ووقوفـه  ) لماءا( اكتساب الطفل المفاهيم عن أهم مكون من مكونات البيئة           -٤

 وذوبـان   - والماء الجامد المثلج   -الماء السائل (على خصائص الماء بشكل محسوس    

 ).الثلج الجامد وتحوله إلى سائل متحرك

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 تعزيز اللعب الجماعي والتفاعل بشكل سليم وجيد مع الجماعة التي ينتمي            -١

 .لها الطفل

 -القائـد ( متعددة من أهمها التعاون وتقبـل األدوار       تنمية مفاهيم اجتماعية     -٢

تبادل الدور والمشاركة الجماعية لدى الطفل وتنمية المسؤولية الجماعية فـي           ) التابع

 .حل المشكالت

 تنمية الجانب األخالقي لدى الطفل وتنمية المسؤولية الجماعية فـي حـل             -٣

 .المشكالت

 :في المجال الحسي الحركي

 .ل على الحيوية والمرونة واللياقة البدنية جسم الطفتدريب -١

 اكتساب مهارات متنوعة مثل الجري واالستجابة الحركية والتآزر الحركي          -٢

 .والتوازن بين الوقوف وسرعة االنطالق والركض

 :اللعبة الثالثة لعبة قفزة األرنب

 : وصف اللعبة

 كرات ملونـة    ينقسم األطفال إلى فريقين يقف كل فريق أمام القائد الذي يحمل          

ويكون أمامه خط مستقيم مرسوم على األرض ليصلوا إلى قائدهم ويقومـوا بأخـذ              

 والرجوع بالقفز ثانية لوضع الكرات في السلة في نهاية الخـط المرسـوم        منه الكرة

 .على األرض وهكذا فان الفريق الذي ينقل كراته أوال يكون هو الفائز

 

 



)  ٢٢٧(  

 :الدالالت التربوية لهذه اللعبة

 :ال العقليالمج

 . إدراك العالقة بين مفاهيم القوة والمسافة والسرعة-١

 . تنمية قوة المالحظة-٢

 . القدرة على إدراك العالقات الجديدة بين مكونات البيئة-٣

 . زيادة الثروة اللغوية-٤

 :في المجال الوجداني واالجتماعي

 . زيادة االنتباه واليقظة والتنظيم-١

 . إلى الجماعة االنتماءةزياد بروح الفريق ول العم-٢

 . التعاون الجماعي لتحقيق الفوز-٣

 . تكوين االتجاهات حول جسم الطفل وقدراته-٤

 . زيادة التواصل الجماعي-٥

 :في المجال الحسي حركي

 . زيادة في نضج الجهاز العصبي والعضلي-١

 . تنمية مهارات التوازن والقفز واستخدام العضالت بكفاءة-٢

 . والتوقيت والسيطرة على الحركات الدقيقة التوازن-٣

 . اكتساب الدقة في األداء الحركي-٤
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+ A  ^ D 
 خاتمة  الدراسة

 

 .النتائج: أوال        

 .التوصيات: ثانيا 

 .المقترحات : ثالثا 

 فهرس المصادر و المراجع  : رابعا

  

 



)  ٢٢٩(  

 
 : النتائج : أوال 

 :  عدة نتائج  هي إليتوصلت هذه الدراسة 
 
ة اإلسالمية  -١ اليب التربوي ة باللعب من األس ة أسلوب التربي ي تربي ستخدمة ف الم

 الطفل و تشكيل جميع جوانب شخصيته الجسمية و العقلية و الوجدانية و االجتماعية 
ه      -٢ ه علي ل ب ران و تعام ي الق ر ف المي ذآ وي إس لوب ترب ب أس ة باللع إن التربي

صال ه  ال ي حيات سالم ف ع ص ة و ال د  م لوب عن ذا األس رام و تأصل ه ابعين حبة الك  الت
ع في تحقيق النمو المتكامل                 رضوان اهللا عليهم و ذآر     سلمين آأسلوب متب ا الم ه علمائن
 .للطفل من جميع الجوانب 

اب     -٣ ل األلع رة فتمث ة المبك ة الطفول ي مرحل ة ف ين اللعب و التربي ة ب اك عالق هن
 التربوية مجاال خصبا لتقديم المعرفة و العلوم و اآلداب للطفل 

م األمو  األب دور إن -٤ لوب مه ق أس ي تطبي ة ف ع   التربي ا باللعب م  ي فأطفالهم
 .األسرة 

ا                تعد -٥ ل معه  ألعاب الكمبيوتر سالح ذو حدين يجب االهتمام في آيفية تعامل الطف
ي سالمة                           اظ عل ا و سن قواعد أساسية للحف صالح منه اء ال اده في اتق و توجيهه و إرش

 .الطفل الجسمية و الفكرية أثناء اللعب بها 
اك دور  -٦ مهن همه وير شخ   تلعب ي تط دمى ف ر   ال ن ذآ ل م ي و صية الطف  أو أنث
 . في المستقبل آاب وأم  بشكل جيد ا للقيام بادوار همهماادإعد
راد     لاأل -٧ ين أف ة ب ودة و البهج شر الم ة و ن ق األلف ة ضرورية لتحقي اب الحرآي ع

 .   األسرة 
د    إن -٨ اج في رياض                  التربية باللعب تع ة المنه ذي يرتكز علي سي ال  العنصر الرئي

 . األطفال
ي     األطفال التربوية متعددة و متنوعة في رياض        عابلاأل  أشكال إن -٩  و تساعد عل

و ا ق النم هتحقي ع جوانب ن جمي ل م ل للطف ة و ةاالنفعالي الجسمية و لمتكام  و االجتماعي
 .اللغوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)  ٢٣٠(  

 
 : التوصيات : ثانيا 

 :  الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية جنتائفي ضوء 
 
ة       االهتمام بمرحلة الط   -١ ا المرحل ا       األساسية فولة المبكرة باعتباره  التي تبني عليه

 المراحل التالية 
رة فهي      اإلسالميةاتخاذ  التربية     -٢  منهجا في تربية الطفل في مرحلة الطفولة المبك

  ينضب معينها و ال ينقطع خيرها اليدة التي تالئم آل زمان و مكان فالتربية الوح
 اللعب في حياة الطفل و عدم حرمانه    عيل دور   تفل المربيينتوعية  بيجب االهتمام    -٣

 . الفوائد التربوية من ذلك  تحقيق معظم  و العمل علي عليه في لعبهقالتضيي أومنه 
ي   -٤ ب عل ستخدمأن  أالم و األبيج لوب ا ي ع أطفاله أس ب م ة باللع ا التربي ي م  ف

   . اهللابإذن سيةالتأسيمرحلة الطفولة المبكرة لتحقيق النمو المتكامل لهم في هذه المرحلة 
بهم        -٥ الهم في لع شارآة أطف دين م ي     حتى يجب علي الوال وا من التعرف عل  يتمكن

 .شخصياتهم  و العمل علي االرتقاء بهم بحسب ما يناسب آل واحد منهم 
 و ممارساتهم   أطفالنا تختفي من حياة     أن التي تكاد    عابلاأل من    اللعب الحرآي  إن -٦

وع من          ذا الن ي          و  عاب لاألفيجب تعزيز ه د عل ه من فوائ ا ل ل لممارسته لم ز الطف تحفي
 .ونفسيته و عقلة جسمه

اب إن -٧ ن  ألع وتر م ابلاأل الكمبي ن  ع ي يمك ة الت ل  أن التربوي ا الطف سب منه  يكت
يم  ة آتعل ارف مهم راأسسمع ة و الق ذا ينصح ء الكتاب اءة و الحساب ل ين ا واآلب  لمعلم

 .فل  في عملية تربية الطعابلاأل من ع األنوا هذه بإدخال
سلوب يقـوم   أسلوب التربية باللعب ك   أطفال ب لمام معلمة رياض األ   إضرورة   -٨

 .  الرياض العمل فيعليه
ابلاأل إن -٩ ضّمع ة لت ث قابل ي البح ذآورة ف شعبية الم ن  ال زء م ابلاألن آج  ع

  .األطفالالتربوية المقدمة في رياض 
ريـاض  نشطة اللعب كدليل لمعلمـة      أصدار دوريات تتضمن مجموعة من      إ -١٠
  .طفالاأل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



)  ٢٣١(  

 :المقترحات : ثالثا 
 : في ضوء هذه الدراسة يمكن وضع المقترحات التالية 

 
ة  -١ ام بدراس أثيرالقي وتر أ ت اب الكمبي يلع ل ل التحصيعل دي طف  الدراسي ل

  .الروضة
 .عب العالجي و التقويمي لسلوك الطفل بطئ التعلم لالقيام بدراسة دور ال -٢
وات          لمج األ القيام بدراسة تحليلية لبرا    -٣ ا القن عاب و المسابقات التي تزخر به

 .الفضائية و خصوصا الموجه للطفل 
ة                  -٤ ل في مرحل ة للطف ة المقدم اليب التربوي علي الباحثين القيام بتأصيل األس

شيد       ة بالن ة و التربي ة بالمداعب صة و التربي ة بالق رة آالتربي ة المبك الطفول
 .اإلسالمي 

دي صالحية األ    -٥ ن م ة ع ة ميداني وفر دراس ة  المت اب التربوي اض ةلع  بري
 .األطفال بمنطقة مكة المكرمة 

ي المضامين             -٦ االهتمام بإيجاد دراسة تقويمية  لأللعاب الشعبية والتعرف عل
ومي برياض               امج الي التربوية لهذه األلعاب و االستفادة من تفعيلها في البرن

  .األطفال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)  ٢٣٢(  

אאא
 

  القران الكريم -
األمـن  ،  الطفولة المبكرة والجديدة في رياض األطفال      :االرنؤوط ، عبد اللطيف    -١

 ) .  هـ ١٤١٩(، ذو القعدة ١٩٨، العدد والحياة
، ٣ ط ،رياض األطفال وطريقة أعدادها وتنظيمـه     : االستانبولى ،  محمود مهدي     -٢

 )  .  هـ١٤٠٥( الكتب اإلسالمي، بيروت،
ه   -٣ بحي ط راهيم ،  ص يد إب سها  الت:  رش اليب تدري المية وأس ة اإلس ، دار ٢، طربي

 ) . هـ ١٤٠٦(األرقم للكتب ،عمان، 
 .، د ط ، دار الشعب، القاهرة، دتالمقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -٤
 ) . م ١٩١١(، المطبعة القانونية، بيروت، كتاب السياسة: ابن سينا -٥
 دط، مكتبة ومطبعة محمد علـي       ،تهذيب األخالق : ابن مسكويه، احمد بن محمد     -٦

 ) . م ١٩٥٩( صبيح، القاهرة،
 ،توجيهات تربوية من القرآن والسنة في تربية الطفل       :  أبو رزق ، حليمة علي     -٧

 ) . هـ ١٤٢٠(، جدة، الدار السعودية للنشر و التوزيع، ١ط
 ،  دار    ٣، ج تفسير ابن كثيـر   : أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي         -٨

 ) .هـ ١٤٠١( بيروت،الفكر، 
 ،   اعتقـاد أهـل الـسنة     : أبو القاسم ، هبة اهللا بن الحسن بن منصور االلكائي            -٩

 ) .دت (  ،  دار طيبة ، الرياض ، ٢ ، ج١احمد سعد حمدان ، ط : تحقيق 
  العربـي، ،  رياض األطفال، أهم المراحـل التربويـة      :  أبو لبده،  سبع محمد     -١٠

 ) . م ١٩٧١(، ، جمادى األولى١٥٢الكويت، العدد 
ـ     : احمد حسين حنورة ، شفيقة إبراهيم عباس       -١١  ،ةألعاب أطفال ما قبل المدرس

 ). م  ١٩٨٩( ، الكويت، مكتبة الفالح
 ، د ط ، دار الفرقـان ،         سيكولوجية اللعـب  : احمد بلقيس ، توفيق مرعي       -١٢

 ) . م ١٩٨٢( عمان ، 
 باحـث   ،األلعاب االلكترونية وواقـع أطفالنـا     : إسماعيل حسين أبو زعنزنة    -١٣

 ) . هـ ١٤٢٣( ، رجب ٦١ومستشار ثقافي، الشقائق، العدد 
ماجـدة يوسـف    : ، الفيصل ، ترجمة     رياض األطفال : إليزابيث ميشال فولر   -١٤

 ) .   هـ ١٤٠٠(، ذو القعدة ٤١إبراهيم ، العدد 
 ٩ ، األسـرة ، العـدد        العاب الفـديو فـي قفـص االتهـام        : إمام ،  ناهد      -١٥

 ) .  هـ ١٤١٤(،
،  الحضانة نفسية الطفل في السنوات الخمـس األولـى        : نايزكس ،  سوزا    -١٦

ـ       : ترجمة   ة التـأليف والترجمـة ، القـاهرة         سـمير الحمـد فهمـي، لجن
  ). هـ١٣٦٥(،

أساليب التربية اإليمانية للطفل فـي      : البابطين، عبد الرحمن بن عبد الوهاب      -١٧
 ) . هـ ١٤٢١( ، دار القاسم للنشر، الرياض، ١ط،المرحلة االبتدائية



)  ٢٣٣(  

، دار المجتمع،   ٩، ط مسؤولية األب المسلم في تربية الولد     :حارث، عدنان  با -١٨
 )  .هـ ١٤٢٣(  جدة،

، مجلة الفكر، القاهرة، المجلـد العاشـر،        األطفال واللعب : الببالوي ،  فيوال    -١٩
 )  .م ١٩٧٩(  ،٣العدد

دراسات تجريبية في تعديل السلوك عنـد األطفـال فـي            ................:  -٢٠
، مجلة العوم االجتماعيـة، جامعـة الكويـت،         ولة الكويت رياض األطفال بد  

 ) .م  ١٩٨٥(  ،٤، العدد ١٣المجلد
 ١، ج   ٣، ط صحيح البخاري : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي       -٢١

 ) . هـ١٤٠٧(  ، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت،
، مكتبـة   في مجـال الطفولـة    اتجاهات الفكر التربوي    :  بدر ، سهام محمد    -٢٢

 )  .م ٢٠٠٢(  نجلو المصرية، مصر،األ
 )هـ ١٤١١( ، ١٥٩، دط، العدد أطفالنا مهنتهم اللعب: بربري، نشوي على -٢٣
، دار الـشروق،    ١، ط أسس التعليم في الطفولـة المبكـرة      :  بروس ،  تينا    -٢٤

 )  . هـ١٤١٢(  القاهرة،
، دت ،د ط ،     ند البـزار  مس: البزار ، أبوبكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق           -٢٥

  ٣محفوظ عبد الرحمن ، ج : مؤسسة علوم القران ، بيروت ، تحقيق 
دن ، دار العلـم للماليـين ،         ، د ط ،      المـورد القريـب    : البعلبكي ، منير     -٢٦

 )  . م١٩٩٠(
، دار الفكـر العربـي،      األنشطة اإلبداعية للطفـل   :   البغدادي، محمد رضا   -٢٧

 ) . م ٢٠٠١( القاهرة،
 ،  ١ ، ط  سنن الدار قطني  :  الحسن الدارقطني    أبو  علي بن عمرو      البغدادي ،  -٢٨

 ،  دار المعرفة ، بيروت ،        ٣السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني ، ج       : تحقيق  
 ). هـ ١٣٨٦( لبنان ،

 ١ط، فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف     : بكر ، عبد الجواد السيد       -٢٩
 ) .  م ١٩٨٣( ،، دار الفكر العربي

 النشاط الزائـد للطفـل مؤشـرات العـالج        : سن ،  عبد المجيد غزي       بن ح  -٣٠
 ) . هـ ١٤٢٠( ، ذو القعدة ،٤١١،العدد الوعي اإلسالمي،

، كيف نعزز دور اللعب التعليمـي المعرفـي       :  بن حسين ، عبد الحميد غزي      -٣١
 ) .هـ ١٤٢٤(   ،٢٩،العدد أحوال المعرفة

 ،  لروضة في مدينة جدة   إدارة مدارس الحضانة وا    : رفاه محمد  ،     بن الدن  -٣٢
قـسم إدارة   ،   القرى ، كلية التربية      أمجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة ،      

  )١٤٠٣ -١٤٠٢ (عام ، مكة المكرمة  ، والتخطيط
، مـستقبليات  ،   الطفـل بـين اللعـب والـتعلم       :  بوسكه ، مارتين مرليراس    -٣٣

 ) .دت (  ،٩٨٦١العدد
سـنن البيهقـي    : سى أبو بكر   البيهقي ،  احمد ابن الحسين بن علي بن مو          -٣٤

 ، مكتبة الدار البـاز، مكـة        ١٠محمد عبد القادر العطا، ج      : ، تحقيق الكبرى
 ) .هـ ١٤١٤( المكرمة،



)  ٢٣٤(  

محمد عبد القـادر    : ، تحقيق سنن البيهقي الكبرى  ..: ...................... -٣٥
 ) . هـ ١٤١٤(  ، مكة المكرمة،٢العطا، مكتبة الدار الباز، ج

احمد : ، تحقيق   سنن الترمذي : عيسى أبو عيسى السلمي   الترمذي، محمد بن     -٣٦
 ). دت (  ،٤شاكر وآخرون، دط، دار احياء التراث، بيروت، ،ج

كاميليا عبد :  ، ترجمة التربية األخالقية في رياض األطفال: بيو  : تشنكويتي -٣٧
 ). م ١٩٩٢( الفتاح ، فوزي عيسى ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، ،

، تحقيـق  صحيح ابـن حبـان  : بن حبان لبن احمد أبو حاتم التميمي، محمد ا  -٣٨
 ) . هـ١٤١٤(  ،  مؤسسة الرسالة، بيروت،١٥، ج ٢شعيب االرنؤوط، ط

،قطر ،    التربية ،   سيكولوجيه الطفل و تربيه المراهقة    : جادو  ، عبد العزيز     -٣٩
 ) . م١٩٩٠(  ديسمبر٩٥

ار ، د ١، ط المشكالت النفسية للطفـل وطـرق عالجهـا       : جرجس ،  مالك    -٤٠
 ) .هـ ١٤٠٨(الحرية، القاهرة، 

، التربيـة ،   أسلوب تربـوي نـاجح    : القدوة الصالحة :  جرار، حسني ادهم     -٤١
 ) .  م ١٩٩٦( سبتمبر ١١٨قطر، 

، د ط ، دار المعـارف، مـصر ،            المرجع في علـم الـنفس     : جالل ، سعد   -٤٢
 ) .م ١٩٧٤(

المرشد فـي منهـاج ريـاض       : جميل أبو ميريز، محمد عبد الرحيم عدس         -٤٣
 ).م ١٩٩٣( ، دار مجالوي، عمان، األردن،طفالاأل

الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتـاة       : الجهني ،  حنان عطيه الطوري      -٤٤
المملكة العربيـة الـسعودية ،      ،  ،  مكتبة الملك فهد الوطنية      ١ج  ،   المسلمة

 ). م ٢٠٠١(
المجلـة  ، نماذج طفوليه وأساليب تربويـه    : جيدوري  ، صابر بن عوض        -٤٥

 ).هـ ١٤٢٤( ربيع اآلخر٣١٥،يةالعرب
،المملكـة  "  ،وزارة المعـارف    المعرفة  ، اللعب والتربية  : إبراهيم    ،   حجي -٤٦

 ). هـ ١٤١٧(  ،٨العربية السعودية ، العدد
نشاءه وإدارة رياض األطفال مـن المنظـور اإلسـالمي          : رافده  الحريري، -٤٧

 ).هـ ١٤٢٣( ، مكتبة العبيكان، الرياض،١، طوالعلمي
 ، مكتبـة الطالـب      طفل ما قبل المدرسة االبتدائيـة     : ن محمد حسان ،  حس    -٤٨

 ) .هـ ١٤٠٦( الجامعي ،مكة المكرمة ،
مجلة الطفولة ،  طفولة بال لعب هل هذا ممكن ؟       :حسن ،عالء الدين معصوم      -٤٩

  )  . ٢٠٠٥( ، ١٥، العدد والتنمية
 ، دار العلم للماليين،   ٣ ط ،)مشكالتهم-تغذيتهم-نموهم(أطفالنا: الحسن، علي  -٥٠

 ) .م١٩٨٥( بيروت،
 ٤٦ ،المعرفـة  ، لعـدد        التربية لمرحلة ما قبل المدرسـة     :حمدان ، عائشة   -٥١

 .) هـ ١٤٢٠( ،وزارة المعارف ، المملكة العربية السعودية ،
، الريـاض ،    ا ، دار اشـبيلي    ١ ، ط  التربيـة اإلسـالمية   :  الحمد ،  احمـد     -٥٢

 ) .هـ ١٤٢٣(



)  ٢٣٥(  

 ).م ١٩٩٩( ، دمشق،، دار مشرق مغرباللعب عند الطفل:  حنا ، فاضل -٥٣
األلعاب التربويـة وتقنيـات انتاجهـا  سـيكولوجيا           :الحيلة، محمد محمود   -٥٤

 ) .هـ ١٤٢٦( ، دار المسيرة، عمان، األردن،٣، طوتعليميا وعمليا
رياض األطفال إدارتها واإلشراف عليها من      : خالد حسن علي خلفي شراري       -٥٥

لكـة األردنيـة    خالل دراسة لواقع رياض األطفال فـي مدينـة اربـد بالمم           
 وتخطيط،  إدارة، كلية التربية، قسم     ، رسالة ماجستير غير منشورة       الهاشمية

  ). هـ ١٣٩٧( لعام  ، جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة
فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل        : خالد عبد الرزاق السيد      -٥٦

، كلية رياض األطفال     ،جامعة القاهرة    اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة    
 ) .م ٢٠٠١( ،٣،العدد)٧٥(، مجلة الطفولة والتنمية ، ص

 د ط ،  دار الكتـاب        ،إدارة ريـاض األطفـال    :  الخثيلة ،  هند محمد ماجد      -٥٧
 ) .هـ ١٤٢٠( الجامعي، العين،

تقويم واقع استخدام اللعب في مرحلة رياض       :الخريجي ، صباح محمد صالح     -٥٨
، رسالة الخليج العربي، العـدد      عربية السعودية االطفال الحكومية بالمملكة ال   

 ) . هـ ١٤١٥( ،٥٢
في البيت والحضانة ( نشاط الطفل وبرامجه الترويحية : خطاب ، محمد عادل    -٥٩

 ). م ١٩٨٢( ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،٢ط، )والمدرسة االبتدائية
 ، دار الحنـان،   ٣، ط واقع ومنهاج رياض األطفـال    : الخطيب ، رناد يوسف    -٦٠

 ).م ١٩٨٨( عمان ، االردن،
اللعب الـشعبي ودالالتـه التربويـة فـي إنمـاء           : محمد محمود  الخوالده، -٦١

 ) . هـ١٤٢٤(  ، عمان ،االردن ،١، طشخصياتهم
 المنهاج االبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة.......................:  -٦٢

 ) .  هـ ١٤٢٤(  ،  دار المسيرة ، االردن ،١،ط 
، د ط ،  دار معرفـة جامعيـة،          األسرة والحياة العائليـة   :  ،  سناء   الخوالي -٦٣

 ).م ١٩٩٦( اإلسكندرية،
مجلـة   ،   تنشئة األطفال ورعايتهم في االسالم    : خليفة ، عبد اللطيف محمد       -٦٤

 ).م٢٠٠٤( ،١٤، المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد  ةالطفولة والتنمي
وقات الفـراغ فـي المجتمـع       الترويح وا  : درويش، كمال ومحمد الحمامي    -٦٥

، د ط ، مركز البحوث التربوية النفسية، كليـة التربيـة جامعـة أم               المعاصر
 ) .هـ ١٤٠٦( القرى، مكة المكرمة،

، دط،  سيكولوجية النمو من الميالد إلـى المراهقـة       :  دسوقي، مجدي محمد   -٦٦
 ) .م ٢٠٠٣( مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،

، الدار الجماهرية للنشر،    المدخل لرعاية الطفولة  : الدويبي ،عبد السالم بشير   . -٦٧
 ).م ١٩٨٨( بنغازي، ليبيا،

 ، د ط ، مكتبة       نمو الطفل وتنشئته بين األسرة والحضانة      : دياب ، فوزية     -٦٨
 ) .م ١٩٨١(النهضة المصرية، القاهرة ،



)  ٢٣٦(  

، دار  أساليبه/ دواته  / مفهومه  / البحث العلمي   :ذوقان عبيدان وآخرون         -٦٩
 ) .م ١٩٩٧(  والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية،أسامة للنشر

: ، تحقيـق  ١ ط ،مختار الـصحاح  : الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        -٧٠
 ). هـ ١٤١٥( محمد خاطر، مكتبة لبنان، بيروت،

د ط ، دن،       ،األهداف التربوية لبعض القصص النبوي    :  رجب ، مصطفى     -٧١
 ) . م ١٩٩٢(

، ٣، العـدد    سيكولوجية اللعـب فـي عـالم الطفولـة        : .................. -٧٢
 ) . هـ ١٤١٣(

، مجلـة رسـالة     السلوك العدواني عنـد األطفـال     : رحاحلة، سليمان فياض   -٧٣
 )  .هـ ١٣٩٤( ، األردن، صفر،١المعلم،العدد

ــليمان  -٧٤ ــد س ــوان، احم ــه :  رش ــب ونظريات ــة اللع ــل، أهمي ، المنه
 ).هـ١٣٥٦(،٩العدد

ـ   :  رضا ،  إيمان    -٧٥ ، الـنفس المطمئنـة   ،  ك الحـب أم اللعبـة     أيهما أهم لطفل
 ) .م ١٩٩٠( ،٢٢العدد

، د ط ،  دار الـشروق للنـشر، عمـان            ألعاب الحركة : ريسان خربيط مجيد   -٧٦
 ) .م ٢٠٠٠( األردن،

محمـد عبـد    : ، تحقيـق  ١، ط الوابل الصيب :  الزرعي، محمد بن أبو أيوب     -٧٧
 ) .  هـ ١٤٠٥( الرحمن عوض، دارالكتاب العربي، بيروت،

الحوار آدابه وضوابطه في ضـوء الكتـاب و         : حي محمد حسن   ي  ، زمزمي -٧٨
  ) . هـ١٤١٤( المملكة العربية السعودية،،، دار رمادي للنشر١، ط  السنة

، عـالم   ٥، ط علم نفس نمو الطفولة والمراهقة    :  زهران ، حامد عبد السالم     -٧٩
 )  .م ١٩٩٥(  الكتب، القاهرة،

، الريـاض ،٣ط  ، القصص في الحـديث النبـوي     :  الزير ،  محمد حسن       -٨٠
 ) .م ١٩٨٥(

شباب للطباعة والنشر، القـاهرة،     ، دار ال  األسرة والطفولة  :زيدان عبد الباقي   -٨١
 ) .م ١٩٨٠(

، دار الفكر،   ١ ط ،برامج طفل ما قبل المدرسة    :  سامي عريفج، منى أبو طه     -٨٢
 )  .هـ ١٤٢١( عمان،

، كـرة تكوين المفاهيم والتعلم في مرحلة الطفولة المب      :   سبترز ،  دين ر       -٨٣
، مكتبـة   ٢نجم الدين على مردان، شاكر نصيف لطيف العبيـدي،ط        : ترجمة

 ) . هـ ١٤٢٥( الفالح، الكويت،
، دار الفكـر،    الصحة النفسية ألطفال الحضانة والروضـة     :السبيعي ، عدنان   -٨٤

 ). م ١٩٩٧( دمشق،
محمـد  : ، تحقيـق  سنن أبي داود  : السجستاني، سليمان بن األشعث أبو داود      -٨٥

 ) . دت(  ،٤ج لمجيد، دار الفكر، محي الدين عبد ا
 ). هـ  ١٤٢١( ، منار اإلسالم ،ةاإلسالم ورعايته للطفول:  سعد،  اشرف -٨٦



)  ٢٣٧(  

دار ، ١ط ، الرسول المعلم ومنهجه فـي التعلـيم      :   سعيد ،  محمد رأفت       -٨٧
 ) .  هـ ١٤٠٢( ،الهدي للنشر و التوزيع

   .  )دت ( ، د ط ، دار السالم ، بيروت ، ٢ ، ج االسم: سعيد حوي  -٨٨
، رسالة المعلم،  الـسودان،      رياض اآلطفال ما لها وما عليها     :  سميرة الغالي  -٨٩

 ) . م ١٩٩١( يوليو،٢١العدد
، عـدد  صحيفة المكتبـة ، تربية الطفل عن طريق اللعب : سهير احمد عاشور   -٩٠

 ) . م ١٩٧٥( ،٢
أساليب تربية الطفل بين النظريـة      : سهير كامل احمد، سليمان محمد شحاتة        -٩١

 ).م ١٩٩٩(  د ط ، اإلسكندرية ،مكتبة اإلسكندرية للنشر،،والتطبيق
تنـشئة الطفـل وحاجاتـه بـين        :  سهير كامل احمد ، سليمان محمد شحاتة       -٩٢

، د ط ، مركز اإلسكندرية للكتاب ،  اإلسكندرية ، مـصر              النظرية والتطبيق 
 ) . م ٢٠٠٢(،

ية  ترجمة رمزي حليم، الهيئـة المـصر       ،سيكولوجية اللعب :  سوزانا ميللر  -٩٣
 ) . م ١٩٧٤( العمة للكتاب،

 مجلة النور ، أفضل األساليب في تربية األبناء وتعليمهم  : سويد  ، محمد نور     -٩٤
 )  .  هـ ١٤٢١( ،١٨٢، الكويت ، العدد 

منهج التربية النبوية للطفل مع نمـاذج مـن حيـاة           ...................:   -٩٥
ء للنشر والتوزيع،   ، دار الوفا  ٤ ، ط  السلف الصالح و اقوال العلماء العاملين     

 ) . هـ ١٤١٣( المنصورة ،
منهج التربية النبوية للطفل مع نمـاذج مـن حيـاة الـسلف             ............:  -٩٦

 ) .   هـ ١٤١٩(  ، دار طيبة ،٢ ، ط الصالح و اقوال العلماء العاملين
، دار الفكر، بيروت،    الدر المنثور :  السيوطي، عبد الرحمن جالل كمال الدين      -٩٧

  ) . دت( ،٤م، ج١٩٩٨
 ، ط   األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة      : السيد ،  فؤاد البهي     -٩٨

 ).  دت (  ، ،دار الفكر العربي ، القاهرة،٢
،مكتبـة  التربيـة اإلسـالمية وطـرق تدريـسها       :شافعي ،  إبراهيم محمـد      -٩٩

 ) .هـ ١٤٠٤( ،٢الفالح،الكويت،ط
، ل ما قبل المدرسة   االتجاهات الحديثة في تربية طف    :شبل بدران، حامد عمار    -١٠٠

 ) .هـ ١٤٢٠( ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،١ط
مجلـة     ،  أهم الحقوق تربية للطفل فـي اإلسـالم       :   شوق ، محمود احمد      -١٠١

 ، العدد األول ،جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربويـة ،            العلوم  التربوية  
 ) . م ٢٠٠١(
 االوطار شرح منتقي الخيار     نيل:  الشوكاني، محمد بن محمد علي بن محمد       -١٠٢

 ) . دت ( ، مطبعة مصطفى الحلبي ،٦،دت، طمن احاديث سيد األخيار
، د ط ،    مسند اإلمام أحمد بن حنبـل     : الشيباني ، احمد ابن حنبل أبو عبد اهللا        -١٠٣

 ) . دت (  ،١مؤسسة قرطبة ، ج



)  ٢٣٨(  

، التربيـة وطـرق التـدريس     :  عبد العزيز عبد المجيد      صالح عبد العزيز،   -١٠٤
 ) .  م ١٩٢٦ (القاهرة ،، دار المعارف  ،  ١ ج ،١٢ط

، األركان التعليمية للطفل وبيئة التعلم الذاتي     : صالح ،  ماجدة محمود محمد      -١٠٥
 ). م ٢٠٠٠( المكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،

، تربية الطفل في اإلسالم النظرية والتطبيـق      : صالح حسن خضر وآخرون،    -١٠٦
 ). هـ ١٤٢٥( ، مكتبة الرشد، الرياض،١ط

ـ   :  الــضبيع، محمــد  -١٠٧ ، دار ١، طةمــن مــشكالت األســرة الليبيـ
 ).م١٩٨٤(الجماهيرية،

بغـداد الجامعـة المستنـصرة،      ، د ط ،       لعـب األطفـال   :  الطائي ، فخرية   -١٠٨
 ) . م١٩٨١(
، الجامعـة   اللعب في دور الحـضانة وريـاض األطفـال        :  الطائي، فخرية  -١٠٩

 ) .  م ١٩٨١(المستنصرية، بغداد، 
محمد عبد القادر   : ، تحقيق المعجم الكبير : يمان احمد أبو القاسم   سل الطبراني، -١١٠

 ) . دت( ، ٣، مكتبة العلوم  ،ج٢العطا، ط
 ،  دار    ٦، ج تفـسير الطبـري   :  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد        -١١١

 ) .هـ ١٤٠٥( الفكر، بيروت،
  ).م ١٩٩٠(، قطر ، التربية  ،القدوة وأثرها في التربية:  طمان ،  محمود  -١١٢
، األساليب التربوية لسيكولوجية اللعب في الطفولة     : طه ، السيد أحمد محمد     -١١٣

 ) .م ١٩٩٥( ، أكتوبر،٤٤النفس المطمئنة، العدد 
،مجلة رسالة المعلـم،    الطفل كيف نهذبه في عاداته ميوله     :  عابدين ،  جمال    -١١٤

 ) .م ١٩٦٩( ، األردن،٢العدد
ــي  -١١٥ ــازن عل ــاس ، م ــد والجــ  :عب ــين الم ــوتر ب ــاب الكمبي ، زرألع

 ) .م ١٩٩٦( ،الكويت،٤٥١،العددالعربي
طـرق التـدريس و     عبد الحي احمد السبحي ، فـوزي صـالح بنجـر  ،               -١١٦

 ) . هـ ١٤١٧( ران للنشر و التوزيع ، ، دار زه١ ،  طاستراتجياته
، سـيكولوجية اللعـب   :عبد اللطيف خيري، محمد الخوالدة، صابر أبو طالب        -١١٧

 ) . م ١٩٩٥( جامعة القدس المفتوحة، عمان ، األردن،
مرشد مشرفات الحضانة وريـاض األطفـال فـي    :عبد الصمد ، محمد كمال  -١١٨

 ). هـ ١٤١٣( ، الدار المصرية اللبنانية،١، طالعقيدة والسلوكيات اإلسالمية
، دار الفكر العربـي،     األنشطة في رياض األطفال   : عبد الفتاح ،  عزة خليل      -١١٩

 )  .م ١٩٩٧( مصر،
 -، المعرفـة  فال ثقافة الطفـل األولـى     رياض األط :منير بن مطنى   العتيبي، -١٢٠

 ) . هـ ١٤٢٤(  ، جمادى اآلخر٩٩السعودية، العدد
 الوعي  ،رياض األطفال أهميتها وظائفها أهدافها    : محمد عباس محمد   عرابي، -١٢١

 ) .  هـ  ١٤٢٠(   ،٤٠٢األسالمي، العدد
، اإلمـارات   رياض األطفال مفهومها أهـدافها    : العريني، ناعمة حمد سلطان    -١٢٢

 ) .م ١٩٨٧(  ، ٥٤العدد العربية، 



)  ٢٣٩(  

 ، مكتبة   ١ ، ط  المدخل الى البحث في العلوم السلوكية     : صالح حمد  العساف ،  -١٢٣
 )  . هـ ١٤١٦( العبيكان ،المملكة العربية السعودية، الرياض،

، دار الفكـر    ٢، ط سيكولوجية اللعـب  :  خالليه معفاف البالبيدي، عبد الكري    -١٢٤
 ) . م ١٩٩٣(  للنشر والتوزيع،

، المكتبة العـصرية ، بيـروت ،        ١ ، ط  عبقرية عمر :  محمود   العقاد ،عباس  -١٢٥
 .دت

 ،وزارة األوقـاف    الطفولة ومسؤولية بنـاء المـستقبل     : علي ،  نبيل سليم     -١٢٦
 )  .هـ١٤٢٣(  والشؤون اإلسالمية ، الدوحة ،

دار الفكـر   ، ١ط ، لسنة النبوية رؤية تربويـة    ا:  علي ،  سعيد إسماعيل       -١٢٧
  )  .هـ١٤٢٣(  ،القاهرة، العربي

، المجلـد االول ،     ٣٨ ط ،تربية األوالد في اإلسالم   :  علوان، عبد اهللا ناصر      -١٢٨
 ) .هـ ١٤٢٣(  دار السالم، القاهرة،

، المجلد الثـاني ،   دار        ٣٨ ، ط  تربية األوالد في اإلسالم   ...:............... -١٢٩
 ) .هـ ١٤٢٣(  السالم للطباعة والنشروالتوزيع، القاهرة،

، اللعب عند الطفل األسس النظرية والتطبيقيـة       ،   العناني، حنان عبد الحميد    -١٣٠
 )  .هـ ١٤٢٣(  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،١ط

فلسفة اإلسالم فـي تربيـه الطفـل وعـالج          :  العيسوي،  عبد الفتاح محمد     -١٣١
 ) .م ٢٠٠٣(   الطباعة،ا، اإلسكندرية ،دار الوفاء لدين مشكالته

، دط،  كولوجية اللعـب ودوره التربـوي     سـي :  العيسوي، عبد الفتاح محمد    -١٣٢
 ) .هـ ١٤٢٤(  ، قطر،التربية

األسس النفسية للعب فـي     :  عيسى عبد اهللا جابر ، أميرة عبد العزيز الديب         -١٣٣
 )  . م ١٩٩٣(  ، دط، ذات السالسل، الكويت،مرحلة الطفولة

 ٣دار المعرفة، بيروت، ج      ، احياء علوم الدين  : الغزالي ،  محمد بن حامد      -١٣٤
 ) . هـ ١٤٠٢(، 

 ،  والطموح الطفل العربي الواقع  :  فاروق عبده فليه، سيد محمد عبد المجيد         -١٣٥
 ) .هـ ١٤٢٤(   ، دار الميسرة ،األردن،١ط

 )م ١٩٩٥(، دار المعارف، القاهرة،سيكولوجية اللعب والتعلم: فاروق السيد -١٣٦
عبد العزيـز الـشبل، بموقـع اإلسـالم اليـوم           . فتوى صادرة عن الشيخ د     -١٣٧

net.Islamtodsy.www  هـ، وكانت لإلجابـة علـى   ١٥/٣/١٤٢٥بتاريخ
ما الحكم في تصنيع العرائس لمسرح األطفال بغرض توجيه األطفال          (السؤال  

وإيصال دروس تربوية وإسالمية ؟ مع العلم بأن العـرائس  بـسيطة ومـن               
وذلك تحت تصنيف فتاوى وسائل     ) حالقماش، وليست دقيقة الصنع وال المالم     

 .قسم الترفيه واأللعاب/اإلعالم والترفيه واأللعاب والتصوير والتمثيل
كيف تكون الشدة ومتى يكون اللين في تربية :   فرغلي،  عالء الدين بدوي   -١٣٨

 ) .هـ ١٤٢٠(  ذو القعدة ،٤١١،العدد النفس المطمئنة  ،األطفال
 ، مركـز اإلسـكندرية       ي تربية األوالد  منهج اإلسالم ف  :  الفقي ، سعد كريم    -١٣٩

 )  .م ٢٠٠١( للكتاب ، اإلسكندرية ،



)  ٢٤٠(  

، عالم الكتـب،    ٣، ط دراسات في سيكولوجية النمو   :الفقي، حامد عبد العزيز    -١٤٠
 )  .م ١٩٧٤(  القاهرة،

 ، مجلة التربية االسـالمية ،       اللعب ومكانتها في تربية الطفل    : فهمي، جوليت  -١٤١
 )  .م ١٩٩٤(  ، ١العدد

 دار المسيرة، عمـان، األردن،      ،١، ط معلمة الروضة :عاطف عدلي فهمي ،    -١٤٢
 ).هـ  ١٤٢٥(
تربية الطفل في اإلسالم اطوارهـا و اثارهـا و          : الفندي، عبد السالم عطوة    -١٤٣

 ) .هـ ١٤٢٤( ، دار الرازي، عمان، األردن،١، طثمارها
، ٢، ط دور الحضانة إنشاؤها وتجهيزاتها ونظام العمـل فيهـا        : فوزية دياب  -١٤٤

 ) . م ١٩٨٥( لنهضة المصرية، القاهرة،مكتبة ا
، تحقيـق   ١، دط، ج    سنن ابن ماجـه   : القزيوني، محمد بن يزيد أبو عبد اهللا       -١٤٥

 )  .دت ( محمد فؤاد عبد الباقي، دارالنشر، بيروت ،:
ـ  سـيكولوجية اللعـب   :  قاسم، خميس احمد   -١٤٦ ، ٨٢ة التربيـة، العـدد      ، مجل

 ).م١٩٩٠(
، دط، دار الفكـر ، األردن ،        يالنمو المعرفي واللغـو   :  قطامي ،  يوسف    -١٤٧

 ) .م ٢٠٠٢(
 ). م١٩٩٠(، األهلية للنشر، األردن،، د ط تفكير األطفال...................:  -١٤٨
،االنجلو المصرية ،  القـاهرة       الطفل تنشئة وحاجاته  :  قناوي ، هدي محمد    -١٤٩

 )  .م١٩٨٨(،
ـ       الطفل وألعاب الروضـة    ..................... :  -١٥٠ و ، د ط ، مكتبـة االنجل

 ). دت ( المصرية، القاهرة ،
االتجاهات الوالديـه فـي التنـشئة االجتماعيـة          :الكتاني ، فاطمة المنتصر    -١٥١

د ط ، عمان ،األردن ،دار الشروق        ،   وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال    
 )  . م ٢٠٠٠( للنشر ،

 شـعبان   ٨،  منـار اإلسـالم      ، توجيهات نبوية للطفل  :   الكثيري ، ابتسام     -١٥٢
 ) . ـ  ه١٤٢٣(
، مكتبة  ١، ط آثار الفيديو والتلفزيون على الفرد والمجتمع     : كجك ،  مروان    -١٥٣

 ) .هـ ١٤١٨(  الكوثر للنشر والتوزيع، الرياض،
المجلـد   ، من أعالم التربية العربية اإلسـالمية     : الكيالني ،  ماجد عرسان       -١٥٤

 ) . هـ  ١٤٠٩(  مكتب التربية العربي لدول الخليج، ، األول 
مكتب ، ٣مجلد ، من أعالم التربية العربية اإلسالمية    .... : ..... .......... -١٥٥

 )  .هـ ١٤٠٩(  ،التربية العربي لدول الخليج
، متـرجم عبـد     ة االجتماعية في رياض األطفـال     التربي: كياراندا ، ميريال     -١٥٦

الفتاح حسن عبد الفتاح ، فوزي محمد عبـد الحميـد عيـسى ، دار الفكـر                 
 ) . م ١٩٩٢(  العربي،  القاهرة ،

، دار الكتـب    ١، ط  منهج رياض األطفال   :المتنائي، معتوق محمد عبد القادر     -١٥٧
 ) .م ١٩٨٦(  الوطنية، بنغازي،



)  ٢٤١(  

 ).م٢٠٠٤(، مكتبة الشروق الدولية،٤ ط،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -١٥٨
تربية الطفل في اإلسـالم النظريـة       :   محمد عبد السالم العجمي واخرون       -١٥٩

 ) .هـ ١٤٢٥(  شد ،  الرياض ، ، مكتبة الروالتطبيق
 ،د ط أطوار نمو الطفل وتربيته في اإلسـالم :  محمد ،  محمود الحاج قاسم    -١٦٠

 ) .هـ ١٤٢٢(   ، دن ،
اتجاهاتـه  ، تطـوره ، أصوله: الفكر التربوي  :محمد كمال ،  يوسف عالية        -١٦١

، بيقـي والتـدريب ،  الكويـت       الهيئة العامة للتعلـيم التط    ، ٣ط، ةالمعاصر
 ) . م١٩٩٠(
 ،  دار    ١ط ، النمو والطفولة في ريـاض األطفـال      :  محمد ،  محمد جاسم     -١٦٢

 ) . م ٢٠٠٤(   ،عالثقافة للنشر والتوزي
، مدخل إلى رياض األطفال   :  محمد عبد الرحيم عدس، عدنان عارف مصلح       -١٦٣

 ) .  هـ ١٤٢٥(   ، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان ، االردن ،٢ط 
 ، دار الفكـر للطباعـة       ٥ ، ط    اض االطفال مدخل الي ري  ................:  -١٦٤

 )  . هـ ١٤٢٥(  والنشر، عمان ، االردن ،
 مجلة االمة ،  االثار النفسية والتربوية على طفلك    :محمد ،  آمال عبد الرحمن      -١٦٥

 ) . هـ ١٤٠٦( ،٦٣،  العدد
 النوم واللعب من الدعائم األساسية للطفولة السعيدة      .. :  ................. -١٦٦

 ) . م ٢٠٠٠( ة ، قطر،، مجلة التربي
  ،    رحيمـا  االسبل التربوية لجعل الطفل في الغد ودود      ...: ................. -١٦٧

 ) .هـ ١٤٢١(  ، المجلة العربية،٢٨٤العدد
، دار  ٤ ط ،منهج التربية النبويـة للطفـل     محمد فوزي فيض اهللا وآخرون،       -١٦٨

 )  .هـ ١٤١٣(  الوفاء للطباعة والنشر،
، ١، ط ريـاض األطفـال    الرؤوف عرفات،    محمد صالح خطاب، ميرفت عبد     -١٦٩

 ) . هـ ١٤١٣( مكتبة الفالح، الكويت،
: ، تحقيـق  مـسند شـهاب   : محمد بن سالنة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي         -١٧٠

 ).هـ١٤٠٧( ، مؤسسة الرسالة، بيروت،١حمدي بن عبد المجيد السلفي، ج
سـيكولوجية اللعـب    : محمد محمود عبد الجبار،  محمد صـالح النبابتـة          -١٧١

 ) . هـ ١٤٠٣(   دار العدوي، عمان،،ترويح عند الطفل العادي والمعوقوال
ــد -١٧٢ ــود، محم ــرويح:  محم ــب والت ــيكولوجية اللع ــان، دار س ، دط، عم

 ) .  هـ ١٤٨٣(العدوي،
 ١٢ ،العدد  أطفالنا واللعب في مرحلة الطفولة المبكر     : محمود محمد العطار      -١٧٣

ــة،   ــة والتنمي ــة الطفول ــس العر مجل ــة،المجل ــي للطفول ــة، ب  والتنمي
 ).م٢٠٠٣(مصر،

 القافلة،،  اللعب أسطورة حب يتمنى كل طفل أن يعيشها       : محمد الدين،  حسين    -١٧٤
 . ) هـ ١٤١٨(   ، السعودية،٤العدد 

  المنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكـرة       :محمد محمود الخوالدة   -١٧٥
 ).١٥٩(هـ، ص١٤٢٤، دار المسيرة، عمان، ١، ط



)  ٢٤٢(  

 المجلـة العربيـة،   ،  أهمية اللعب لمراحـل العمـر      : المخزومي، أمل على   -١٧٦
 )  . هـ١٤١٤(  ،١٩٤العدد

، دط ، المطبعـة     علم نفس الطفولـة والمراهقـة     :  مخول ،  مالك سليمان       -١٧٧
 ) .م ١٩٨٦(  الجديدة، دمشق، سوريا ،

الهيئة المصرية العامة    د ط ،     ، معجم العلوم االجتماعية   : إبراهيم    ،   مدكور -١٧٨
 )  .  م ١٩٧٥   ( ،القاهرة للكتاب ،

 في النشاط التربوي في منـاهج       أساسياللعب كنمط   :  : مرتضى ،  سلوى    -١٧٩
 ) . هـ ١٤٢٠(  ،٦٢،  العددشؤون اجتماعية ، لرياض األطفا

،د ط ،  جامعة الكويـت، الكويـت ،            التربية أصول: مرسي ، محمد منير      -١٨٠
 ) . م ١٩٩٧(
، دط، عالم الكتـب،     ربتاريخ التربية في الشرق والغ    ....................:  -١٨١

 )  . دت (  القاهرة ،
 ) م ١٩٧٥ ( ، دن ،٣ ، ط تطور الفكر التربوي: مرسي ، سعد  -١٨٢
، د ط ،     برامج االنـشطه فـي ريـاض األطفـال        : مردان ،  نجم الدين علي      -١٨٣

 )  . . م ١٩٨٩(  المجلس العربي للطفولة والتنمية،
ر الفـر للنـشر     ، دا ١، ط التربية في رياض األطفال   : مصلح ، عدنان عارف    -١٨٤

 )  . م ١٩٩٠(  والتوزيع، األردن،
 ،   ١١ ، ج    ١، ط لـسان العـرب   : محمد كرم بن منظور اإلفريقي     المصري، -١٨٥

 ) . دت (  دار صادر، بيروت ،
 ، مركـز    سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقـة    : معوض ، خليل ميخائيل      -١٨٦

 )  . م ٢٠٠٣(  اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،
، األحاديـث المختـارة   : بد اهللا محمد بن عبد الواحد الحنبلي      أبو ع  المقدسي، -١٨٧

عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة،          :  ،  تحقيق   ٩،ج  ١ط
 )  . هـ ١٤١٠(  مكة المكرمة،

 ،   ١ط    ، من أساليب التربية في القرآن الكـريم      : مكناسي ، عثمان قدري      -١٨٨
 ) .هـ ١٤٢٢ ( ،بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر

، دن،  ١، ط تربية الطفل في الـسنة النبويـة      : المنيف، محمد صالح عبد اهللا     -١٨٩
 ) .هـ ١٤١٤(
، دار المعـالي للنـشر      ٣ ط ،كيف يربي المسلم ولـده    : مولوي، محمد سعيد   -١٩٠

 )  .هـ ١٤٢٢(  والتوزيع،
عبد الغني الديدي، د ط ،       :، ترجمة   التحليل النفسي لألطفال  : ميالني،  كالين   -١٩١

 ) . م ١٩٩٤(  ر اللبناني، بيروت،دار الفك
، بيـروت ، دار الفكـر المعاصـر     ، التربية باآليات ...... : .............. -١٩٢

 ) .  هـ ١٤٢١(
: ، تحقيـق  ١، ط السنن الكبرى :   النسائي ،احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن       -١٩٣

 ، دار الكتب العلميـة ،       ٥عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كروي حسن، ج         
 ) . هـ ١٤١١( بيروت،



)  ٢٤٣(  

، مكتبـة الفـالح، اإلمـارات       ١، ط سيكولوجية اللعب : الهنداوي، علي فالح   -١٩٤
 ). هـ ١٤٢٣( العربية المتحدة،

، دار الكتـاب    ١ ، ط  علم نفس النمو الطفولة والمراهقة    ....:............... -١٩٥
 ) .  م٢٠٠١( الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة،

، المستدرك على الـصحيحين   :  الحاكم النيسابوري، محمد عبد اهللا أبو عبد اهللا       -١٩٦
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ،         ١مصطفى عبد القادر عطـا، ط     : تحقيق

 ) . هـ ١٤١١(
، ١، ط المنتقى البن الجارود  النيسابوري، عبد اهللا بن علي الجارود ابو محمد،        -١٩٧

 ،  مؤسـسة الكتـاب، بيـروت،         ١عبـد اهللا عمـر البـارودي،ج        : تحقيق
 )  . هـ١٤٠٨(
 ،  السلوك اإلنساني مقدمه في مشكالت علم األخـالق       : ، جون   هوس برس    -١٩٨

 .علي عبد المعطي محمد ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان : ترجمة 
، د ط ،  الشروق للنشر والتوزيع،        اإلبداع في تربية األوالد   : الواعي،  توفيق   -١٩٩

 ) . هـ ١٤٢٥( المنصورة،
، شـروق   ١، ط سرة المـسلمة  استراتيجيات في تربية األ   ................:  -٢٠٠

 ) .  هـ ١٤٢٥(للنشر والتوزيع، المنصورة،
، ٢، ط  الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائـه      :  الوكيل ،  محمد السيد     -٢٠١

 ) . هـ ١٤٠٩( ، جدة ،عدار المجتمع للنشر والتوزي
 ، دار عـالم الكتـب ، الريـاض ،    ١ ، ط التربية االسالمية : يالجن ، مقداد     -٢٠٢

 ) هـ ١٤١٢(
تصميم البرنامج التروي للطفل ف بمرحلة      : ة صادق، زكريا الشربيني   يسري -٢٠٣

 . ،د ط ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، دت ما قبل المدرسة
سيكولوجية اللعب والترويح للعاديين وذوي الحاجـات       : يونس ، نعيمة بدر    -٢٠٤

 ) .  م ١٩٩٩(  د ط ، دن ، ،الخاصة
 ةبالمملكة العربية السعوديمنقول عن موقع وزارة التربية و التعليم  -٢٠٥

http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/Ministry/sub٧/index.htm 
 


