ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽيُ
ػٍُ ٔفٌ إٌّ:ٛ

اٌّؾبػوح االٌٝٚ
ك .هٚاء ٔبؽك طبٌؼ

اٌجبة األٚي ِلفً ٌلهاٍخ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ
اٚال ػٍُ ٔفٌ إٌِّ ٛفٚ : ِٗٛٙاّ٘يخ كهاٍزٗ ٚارغب٘برٗ :
ػٍُ إٌفٌ ٘ ٛاٌؼٍُ اٌل ٜيٙزُ ثلهاٍخ ٍٍٛن اٌىبئٕبد اٌؾيخ ( االَٔبْ أٚاٌؾي)ْٛ
ِٚبٚهاء ٘نا اٌٍَٛن ِٓ ػٍّيبد ػمٍيخ ا ٚكافؼيخ كهاٍخ ػٍّيخ ثٙلف اٌٛطٛي اٌٝ
اٌمبٔ ْٛاٌن ٜيىُ ٘نا اٌٍَٛن ؽز ٝيّىٓ فٚ ّٗٙػجطخ ٚاٌزؾىُ فيٗ ٚاٌزٕجٛء ثٗ فٝ
اٌَّزمجً ( اٌطٛاة .)8998
اٌٍَٛن  ٛ٘ :وً ِبيظله ػٓ اٌىبئٓ اٌؾٍٛ ٝاء ٔشبؽ عوو ٝوبألوً ٚاٌغوٚ ٜاٌٍؼت ,
ا ٚػمٍ ٝوبٌزفىيو ٚاالٔزجبٖ ٚاٌزظٛه أ ٚأفؼبٌ ٝوبٌفوػ ٚاٌَوٚه أ ٚاعزّبػ ٝوزىٛيٓ
ػاللبد اعزّبػيخ ِغ االفويٓ ٔزيغخ رفبػٍخ ٚارظبٌٗ ثبٌجيئخ ,
ٚاٌٍَٛن وّب يو ٜاؽّل ىو ٝطبٌؼ  ) 8971ؽظيٍخ ٌّغّٛػزيٓ ِٓ اٌؼٛاًِ :
اٌّغّٛػخ األ : ٌٝٚرزؼٍك ثبٌفوك مارٗ ِٚب ٌليٗ ِٓ ِيٛي ٚهغجبد ٚارغب٘بد ٚللهاد
ِٙٚبهاد ,
اٌّغّٛػخ اٌضبٔيخ  :رزؼٍك ثبٌّغبي اٌن ٜيؼيش فيٗ اٌفوك  ٛ٘ٚاٌّغبي االعزّبػ.ٝ

ػٍُ ٔفٌ إٌّ :ٛا ٚػٍُ إٌفٌ اٌزطٛه ٜأ ٚػٍُ إٌفٌ اٌزىٛيٕ ٝا ٚاالهرمبئٝ
ػٍُ ٔفٌ إٌّ ٛ٘ ٛمٌه اٌفوع ِٓ ػٍُ إٌفٌ اٌن ٜيٙزُ ثلهاٍخ فظبئض ِٚؼبييو ّٔٛ
االفواك ِٓ عّيغ إٌٛاؽ ٝاٌغَّيخ ٚاٌؼمٍيخ ٚاالعزّبػيخ ٚاالٔفؼبٌيخ ٚغيو٘ب ٚ ,مٌه
فالي اٌّواؽً اٌؼّويخ اٌّقزٍفخ (ٍيل ِؾّٛك اٌطٛاة )8998
ػٍُ ٔفٌ إٌّ: ٛيشًّ وً ِبيؾلً ِٕن االفظبة ٚرىٛيٓ اٌفوك ؽزٙٔ ٝبيخ اٌؾيبح .
ػٍُ ٔفٌ إٌّ : ٛاٌلهاٍخ اٌؼٍّيخ ٌىبفخ اٌزغيواد اٌز ٝرؾلس ٌٍىبئٓ اٌؾ ٝفالي كٚهح
اٌؾيبح .
ػٍُ ٔفٌ إٌّ : ٛوبفخ اٌزغيواد ف ٝاٌٍَٛن ٚاٌّٙبهاد ٚإٌٛاؽ ٝاٌؼمٍيخ ٚاالٔفؼبٌيخ
ٚاالعزّبػيخ ( اٌٍَٛن اٌٛظيف) ٝ

االرغب٘بد اٌوئيَخ ف ٝكهاٍخ ػٍُ ٔفٌ إٌّ:ٛ

االرغبٖ االٚي :
يشًّ كهاٍخ إٌّ ٛاٌؼؼ ( ٜٛاٌزىٛيٕٚ ) ٝيشًّ كهاٍخ إٌّ ٛاٌغَّ ِٓ ٝؽيش طفبد
اٌغَُ وبٌطٛي ٚاٌٛىْ ٚإٌّ ٛاٌفَيٌٛٛع ِٓ ٝؽيش اعٙيح اٌغَُ اٌّقزٍفخ.
ٚإٌّ ٛاٌؾَٚ ٝيشًّ رغيو اٌؾغُ وّب ٘ ٛاٌؾبي ف ٝاٌزغيواد اٌغَّيخ ٚػلك االٍٕبْ
ٚرغيو إٌَت ( ؽغُ اٌوأً).
z
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يشًّ كهاٍخ إٌّ ٛاٌٛظيف ( ٝاٌٍَٛوٚ) ٝيشًّ ّٔ ٛاٌٛظبئف إٌفَيخ ٚاٌغَّيخ ٚإٌّٛ
االٔفؼبٌٚ ٝاالعزّبػٌ. ٝزَبػل رطٛه ؽيب اٌفوك ٚارَبع ٔطبق ثيئزٗ ,
 ِٓٚاُ٘ ػٕبطو إٌُ اٌزغيو اٌزملِ ٝف ٝاألػؼبء ٚفٚ ٝظبئفٙب فٕٙبن اٌزغيو ف ٝإٌٛع
ٕ٘ٚبن اٌزغيو ف ٝاٌؼلك وّب ف ٝرغيو االٍٕبْ ِٓ اٌطفٌٛخ اٌ ٝاٌّوا٘مخ ؽز ٝاٌشيقٛفخ .
اّ٘يخ كهاٍخ ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ
اٚال االّ٘يخ إٌظويخ:
ِ – 8ؼوفزٕب ٌٍطجيؼخ االَٔبٔيخ ٚفّٙٙب فّٙب افؼً
َِ – 1بػلرٕب ػٍِ ٝؼوفخ ِب اٌنٔ ٜزٛلؼٗ ِٓ اٌطفً ِٚزٔ ٝزٛلؼٗ .
 – 3اٌزؼوف ػٍ ٝلٛأيٓ ِٚجبكٜء إٌّٚ ٛإٌظويبد اٌز ٝرفَو ٌٕب ّٔ ٛاٌٍَٛن االَٔبٔٝ
ثّقزٍف ِظب٘وٖ اٌغَّيخ ٚاٌؼمٍيخ ٚاٌّؼوفيخ ٚاالٔفؼبٌيخ ٚاالعزّبػيخ.
 – 4رؾليلِؼبييو إٌّ ٛف ٝوبفخ ِظب٘وٖ ثبٍزقلاَ اٌميبً إٌفَٚ ٝاٌؼمٍ.ٝ
صبٔيب االّ٘يخ اٌزطجيميخ
رٛعيٗ االؽفبي ٚاٌّوا٘ميٕٛاٌشيٛؿ ٚاٌزؾىُ ف ٝاٌؼٛاًِ اٌز ٝرؤصو ف ٝإٌّٛ
اٌزؼوف ػٍ.ٝا ٜشنٚم ا ٚأؾواف ال يزٕبٍت ِغ ِؼبييو إٌّٚ ٛرمليُ اٌؾٍٛي
اٌؼالعيخ اٌز ٝرؤك ٜاٌ ٝاػبكح إٌّ ٛاٌَِ ٝبهٖ اٌظؾيؼ
َِبػلح االفظبئييٓ ٚإٌفَييٓ االعزّبػييٓ ٚإٌّٙييٓ ف ٝعٛٙكُ٘ ٌَّبػلح االؽفبي
ٚاٌّوا٘ميٓ ٚاٌواشليٓ ٌيظجؾٛا ِٛاؽٕييٓ

ٚػغ إٌّب٘ظ اٌلهاٍيخ اٌّالئّخ ٌىً ِوؽٍٗ ِٓ اٌّواؽً إٌّٛ
ِواػبح اٌفوٚق اٌفوكيخ ثيٓ اٌغَٕييٓ
رف ُٙاآلثبءٌّواؽً ّٔ ٛاثٕبئٚ ُٙاالٔزمبي ِٓ ِوؽٍخ اٌ ٝافوِ ِٓ ٜواؽً إٌّٛ
َِبػلح اٌّزقظظيٓ ف ٝاٌزوثيخ ٚػٍُ إٌفٌ ػٍ ٝرٛعيٗ ٚهػبيخ االفواك فِ ٝواؽً
ػّوُ٘ اٌّقزٍفخ
رَبػل كهاٍخ اٌمٛأيٓ اٌؼبِخ ٌٍّٕٛ
 .ػٍِ ٝؼوفخ ا ٜاػطواة ف ٝاٌٍَٛن
==============================
اٌفظً اٌضبٌش  :اٌطوق اٌؼٍّيخ ٌلهاٍخػٍُ ٔفٌ إٌّٛ
اٚال  :اٌطويمخ اٌٛطفيخ ( إٌّٙظ اٌٛطف) ٝ
يٙلف إٌّٙظ اٌٛطف ٝاٌ ٝعّغ اٚطبف كليمخ ػٍّيخ
ٌٍظب٘وح ِٛػغ اٌلهإٌّٛااٌّقزٍفخ ٚفِ ٝوؽٍخ ػّويخ
ِؾلٚكح ِٓ ِواؽً ّٔ ٛاٌفوك ٚف ٝظوٚف صمبفيخ ٚاعزّبػيخ
 ِٓٚاُ٘ ؽوق إٌّٙظ اٌٛطفٝ
ٚؽؼبهيخ ِقزٍفخ
ٚفيٙب يٙزُ اٌجبؽش ثلهاٍخ
اٌّالؽظخ اٌؼٍّيخ
اٌٛػغ اٌؾبٌٌٍ ٝظب٘وح ؽيش رم َٛػٍ ٝاٌّالؽظخ اٌّجبشوح
ٌالفواك ٚاٌغّبػبد ف ٝاٌّٛالف اٌّقزٍفخ ٌٍّٚالؽظخ اهثؼخ
اشىبي :
اٌّالؽظخ إٌّظّخ اٌقبهعيخ :
اٍبٍٙب اٌّشب٘لح اٌّٛػٛػيخ ٚاٌزَغيً ثبىاء اٌشقض كْٚ
ن ]\اٌزؾىُ ف ٝاٌظوٚف ٚاٌؼٛاًِ اٌز ٝرؤصو ف٘ ٝنا اٌٍَٛ
ٚيّىٓ اْ رى ْٛرزجؼيخ ِٓ اٌّيالك ؽز ٝاٌجٍٛؽ
اٌّالؽظخ إٌّظّخ اٌلافٍيخ :
يم َٛاٌشقض فيٙب ثبٌزأًِ اٌجبؽٌٕ ٝنارٗ ٘ٚنٖ اٌطويمخ ٌيَذ
ِٛػٛػيخ ٚال رظٍؼ ٌالؽفبي ٚػؼبف اٌؼمٛي اٌ ٝعبٔت
أٙب ماريخ ٔ ٝ٘ٚبكها ِب رَزقلَ اآلْ.
اٌّالؽظخ اٌؼوػيخ ا ٚاٌؼفٛيخ :
ٍ ٝ٘ٚطؾيخ ٌٚيَذ ػّيمخ ٌٚيَذ ٌٙب ليّخ ػٍّيخ .
 – 4اٌّالؽظخ غيو اٌطجيؼيخ ( اٌظٕبػيخ ) :
يزُ فيٙب اػلاك اٌجيئخ إٌّبٍجخ ٌٍّالؽظخ ِٓ فالي غوف اٚ
لبػبد فبطخ ٌٚ .ى ٝرى ْٛاٌّالؽظخ اكاح فؼبٌخ ٌغّغ
اٌّؼٍِٛبد يغت ػجطٙب ٚرمٕيٕٙب ػٓ ؽويك  :االؽظبئيخ

 – 8يلهة اٌجبؽض ْٛػٍ ٝاٌّالؽظخ ٚاٌزَغيً ك ْٚرؾيي اٚ
اطلاه اؽىبَ شقظيخ رش ٖٛاٌؾمبئك .
 -1يم َٛثٙب اوضو ِٓ ثبؽش .
 – 3رمويو ٔزبئظ اٌّالؽظخ ثبٍٍٛة ِؼيبهِ ٜمٕٓ ثبالٍزؼبٔخ
ثبٌطوق االؽظبئيخ ٌزظجؼ ٘نٖ إٌزبئظ ماد ِؼٕٚ ٝليّخ .

اٌطويمخ اٌطٌٛيخ :
رؼل ٘نٖ اٌطويمخ ِٓ اللَ ٚاثَؾ ؽوق اٌجؾش
اٌَّقلِخ فِ ٝالؽظخ ٚرَغيً ظب٘وح إٌّ ٛإٌفَٝ
ػٕل االَٔبْ ٚاثَطٙب ٚفيٙب يززجغ اٌجبؽش إٌّ ٛإٌفَٝ
ِٓ وبفخ ِظب٘وٖ ٌفوك ا ٚعّبػخ ِٓ االفواك ؽٛي
فزوح ىِٕيخ ِؼيٕخ ا ِٓ ٚاٚي ِوؽٍخ ؽزٙٔ ٝبيزٙب اٜ
اْ اٌجبؽش يززجغ اٌزطٛه ٚاٌزغيو اٌن ٜيطوأ ػٍٔ ٝفٌ
األفواك ف ٝاألػّبه اٌّززبثؼخ ثبٌَٕجخ ٌّظب٘و إٌّٛ
اٌّقزٍفخ ٌٚ.مل وبْ اال٘زّبِف ٝثلايخ اٌلهاٍبد اٌطٌٛيخ
ِزوويا ػٍ ٝاوزشبف أّبؽ إٌّ ٛاٌجلٔ ٝصُ أزمً ثؼل
مٌه ٌلهاٍخ إٌّ ٛاٌؼمٍ ِٓٚ ٝاشٙو اٌلهاٍبد
اٌطٌٛيخ كهاٍخ ريوِبْ
ِٓ ِّيياد ٘نٖ اٌطويمخ
أَت اٌطوق فبطخ فِ ٝوؽٍخ اٌطفٌٛخ ؽيش يظؼت اعواء
االفزجبهاد
ٌٙنٖ اٌطويمخ ليّزٙب ٔٚفؼٙب فبطخ ف ٝاالثؾبس اٌز ٝرٙلف اٌٝ
ِؼوفخ ِب اما وبٔذ ثؼغ اٌقظبئض اٌؼمٍيخ
وبٌنوبءا ٚاٌّشىالد اٌٍَٛويخصبثزٗ فالي فزواد
ؽٛيٍخ ِٓ اٌيِٓ اَ أٙب ػوػوٖ ٌٍزغيو ٚاٌزنثنة
 يّىٓ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌطويمخ ف ٝكهاٍخ اآلصبه اٌّزورجخ ٔزيغخثؼغ اٌقجواد ااألٌٚيخ ػٍ ٝاٌٍَٛن ٚاٌشقظيخ فيّب
ثؼل
اِب ػيٛة ٘نٖ اٌطويمخ اٌطٌٛيخ أٙب ِىٍفخ ٌٍغبيخ ِٓ ؽيش
اٌٛلذ اٌن ٜرَزغولٗ وّب اْ ٘نٖ اٌطويمخ طؼجٗ
ٌٍغبيخ اال أٗ يٛعل ػلح ِشىالد اٍبٍيٗ ف ٝػٍُ

-

-

-

إٌفٌ إٌّ ٛرَزقلَ كهاٍبد ؽٌٛيخ ِضً ً٘ اػواع
االػطواة االٔفؼبٌ ٝاٌن ٜيظٙو فِ ٝوؽٍخ
اٌطفٌٛخيظٙو ٌلٛ٘ ٜءالءاالؽفبي فِ ٝوعٍخ
اٌّوا٘مخ ٚاٌوشل .
اٌطويمخ اٌَّزؼوػخ
-------------------- ٝ٘ٚاألوضو شيٛػب ٚاٍزقلاِب ٚفيٙب يقزبه اٌجبؽش ِغّٛػخ ِٓ
االؽفبي فِ ٝوعٍخ ػّويخ ٚاؽلح اِ ٚغّٛػبد
ِقزٍفخ ِٓ االؽفبي فِ ٝواؽً ػّويخ ِقزٍفخ ٚيمَٛ
ثّالعظخ ٍٍٛو ُٙعّيؼب فٚ ٝلذ ٚاؽل .
ٚرٛطف ٘نٖ اٌطويمخ ثبٔٙب َِزؼوػخ ألٔٙب رٕظت
ػٍ ٝكهاٍخ لطبع ػوػ ٝف ٝإٌّ. ٛ
ٚرؼزّل اٌطويمخ اٌَّزؼوػخ االْ ػٍ ٝاالفزجبهاد
اٌغّبػيخ ٚاالٍزفزبءاد ٚاٌطوق اٌؾليضخ ٌٍميبً
إٌفَ ٝف ٝاٌىشف ػٓ اٌّظب٘و االٍبٍيخ ٌىً ِوؽٍخ
ِٓ ِواؽً اٌؾيبح .
ٚاٌٛالغ اْ وال ِٓ اٌطويمخ اٌطٌٛيخ ٚاٌَّزؼوػخ
ؽويمزبْ ِزىبٍِزبْ ال غٌٍٕ ٝجبؽش ػّٕٙب .
صبٔيب اٌطويمخ اٌزغويجيخ ( إٌّٙظ اٌزغويج: ) ٝ
ٚيؼزجو إٌّٙظ اٌزغويج ِٓ ٝاكق ِٕب٘ظ اٌجؾش ف ٝػٍُ
إٌفٌ إٌّٚ ٛافؼٍٙب ٚيؼل ِؼًّ فٔٛذ اٚي ِؼًّ
ٌؼٍُ إٌفٌ اٌزغويج ٝف ٝكهاٍخ اٌظٛا٘و إٌفَيخ
فطٛاد إٌّٙظ اٌزغويج: ٝ
 – 8اٌّالؽظخ ٚرؾليل اٌّشىٍخ ِٛػغ اٌجؾش
 – 1فوع اٌفوٚع
 – 3عّغ اٌّؼٍِٛبد ا ٚاٌؾمبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌّشىٍخ
 – 4افزجبه طؾخ اٌفوٚع ثبعواء اٌزغبهة
اٌّقزٍجفخ
 – 5اوزشبف إٌظويخ اٚ ٚػغ اٌمبٔ. ْٛ
 – 6رؾميك إٌزبئظ

-

ػٕل اعواء اٌزغبهة ف ٝػٍُ إٌفٌ ثم َٛاٌجبؽش
ثبػلاك رظّيُ رغويج ٝيم َٛػٍ ٝاٍبً افزجبه ػيٕخ
ِّبصٍخ ٌٍّغزّغ االطٍٚ ٝيمَّٙب اٌِ ٝغّٛػزيٓ :
ِغّٛػخ رغويجيخ ٚيميٌ فيٙب اٌؼاللخ ثيٓ اٌّزغيو
اٌَّزمً ٚاٌّزغيو اٌزبثغ
ِغّٛػخ ػبثطخ ِ ٝ٘ٚغّٛػخ رَيو ؽَت اٌظوٚف اٌطجيؼيخ ك ْٚرلفً
اٌجبؽش ٕ٘ٚب الرمبً اٌؼاللخ ثيٓ اٌّزغيويٓ الفواك ٘نٖ اٌّغّٛػخ ثً رَزقلَ
اٌّمبهٔخ فمؾ ِغ ٔزبئظ اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ٚػيي اٌّزغيواد اٌلفيٍخ........
هاثؼب ِظبكه اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ف ٝػٍُ ٔفٌ إٌّ: ٛ
– 8االٍزجيبٔبد :
رم َٛاالٍزجيبٔبد ػٍ ٝرمليُ ِغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ يغيت ػٕٙب اٌّجؾٛصيٓ ألٌمبء اٌؼٛء
ػٍِ ٝب ٌلي ِٓ ُٙهغجبد ِٚيٛي ِٚقبٚف ٚيٛعل ٔٛػبْ ِٓ االٍزجيبٔبد :
 – 8االٍزجيبْ اٌّميل :
رى ْٛفيٗ االعبثبد ِميلح ثبألٍئٍخ ىفيٙب يقزبه اٌّجؾٛس ِٓ ثيٓ االعبثبد اٌّزؼلكح ٚلل
رمؼ ٝاالعبثخ ف ٝثؼغ االشزجيبٔبد اْ يغيت اٌّفؾٛص ثٕؼُ ا ٚال .
 – 1االٍزجيبْ غيو اٌّميل ( اٌؾو) :
٘نا اٌزٛع يزيؼ ٌٍّجؾٛس اْ يغيت اعبثبد ؽوح ٔٛع ؽٍيمخ  ِٓٚػيٛة ٘نا إٌٛع ػلَ
اٌّٛػٛػيخ ٚرلفً اٌؼٛاًِ اٌناريخ.
 – 1اٌّمبثٍخ اٌشقظيخ
ػاللخ ثيٓ اٌجبؽش ٚثيٓ فوك اِ ٚغّٛػخ ِٓ األفواك ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ
ٚايؼب رشقيض ٍٍٛن االؽفبي ٚاٌّوا٘ميٓ ٚاٌزؼوف ػٍِ ٝيٚ ٌُٙٛارغب٘برُٙ
ِٚشىالر ُٙاٌشقظيخ ٚاالعزّبػيخ ٚلل رى ْٛاٌّمبثٍخ ِجبشوح ثيٓ اٌجغش ٚاٌّفؾٛص ٚلل
رى ْٛغيو ِجبشوح ثشىً ِٕبلشخ ؽوح ٚغيو ِميلح ٌّٛػٛع ِزؼٍك ثبٌظب٘وح إٌفَيخ
ٚرّزبى٘نٖ اٌطويمخ ثبٌؾظٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد ال يّىٓ اٌؾظٛي ػٍيٙب ثغيو٘ب  ِٓ.أٛاع
اٌّمبثٍخ اٌّمبثٍخاٌؼالعيخ اٌّمبثٍخ االوٍٕيىيخ – ٚلل اٍزقلِذ اٌّمبثٍخ ف ٝػالط
االػطواثبد إٌفَيخٌألؽفبي ٚاٌّوا٘ميٓ ٚإٌَّيٓ –وّب اٍزقلِذ فِ ٝغبي اٌطفٌٛخ
ثٕغبػ .
 – 3اٌّالؽظخ :

ِٓ اللَ اٌٍٛبئً ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاوضو٘ب ىِٓ أٛاػٙب اٌّالؽظخ اٌّجبشوح ٚاٌّالؽظخ
غيو اٌّجبشوح ٚاٌّالؽظخ إٌّظّخ اٌقبهعيخ ٚاٌّالؽظخ إٌّظّخ اٌلافٍيخ ٚاٌّالؽظخ
اٌؼوػيخ ٚاٌّالؽظخ اٌلٚهيخ ِّ ِٓٚييارٙب رزيؼ كهاٍخ اٌٍَٛن اٌفؼٍ ٝفِٛ ٝالفٗ
اٌطجيؼيخ  ِٓٚػيٛثٗ رلفً اٌناريخٚفجوارٗ اٌشقظيخ .
 – 4رَغيً ربهيـ اٌؾيبح :
يزُ فيٙب رَغيً ؽيبح اٌفوك ي َٛثيٚ َٛشٙو ثشٙو ٚػبَ ثؼبَ ٚلل يَزؼبْ ثوفبق اٌطفً اٚ
البهثٗ اِ ٚلهٍيٗ  ِٓٚػيٛة ٘نٖ اٌطويمخ أٙب رؼزّل اٚال ٚافيوا ػٍ ٝاٌزنوو  ٝ٘ٚغيو
ِٕظّخ ٚغيو ِٛػٛػيخ ٚي يّىٓ االػزّبك ػٍ ٝثيبٔبرٙب ة شىً ِطٍك .
 – 5ربهيـ رَغيً اٌؾبٌخ :
ٚفيٙب يزُ كهاٍخ ربٌويـ ؽيبح اٌطفً ا ٚاٌّوا٘ك فِ ٝواؽً ّٔ ٖٛف ٝطٛهح ؽبٌخ فوكيخ
ٚرَزقلَ ف ٝرٕبٚي ِشىالد االؽفبي ٚاٌّوا٘ميٓ فٚ ُّ٘ٛٔ ٝرؼٍّٚ ُٙرٛافمِ ُٙغ
اآلفويٓ فيم َٛاٌجبؽش ثزَغيً عّيغ اٌّؼٍِٛبد ثبرفبق ِغ طبؽت اٌؾبٌخ ِٓ اعً
اٌٛلٛف ػٍ ٝاٍجبة ؽلٚصٙب و ٝيَبػلٖ مٌه فٚ ٝطف اٌؼالط إٌّبٍت ٌٙب .
 – 6ؽوق افوٌٍ ٜؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ::
ِنوواد اٌّوا٘ميٓ – هٍ َٛاالؽفبي –ِنوواد اٌواشليٓ – اٌَغٍذ ٚاٌٛصبئك اٌؼٛاًِ
===============================================
===============================================
=
اٌفظً اٌواثغ  :اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ف ٝإٌّ ٛاالَٔبٔٝ

أٚال  :اٌؼٛاًِ اٌلافٍيخ :
 – 8اٌٛهاصخ
٘ ٝأزمبي اٌَّبد ِٓ اٌٛاٌليٓ اٌ ٝاثٕبئّٙب ٚظٛٙه اٌظفبد اٌز ٝيؾٍّٙب
االثٕبء ػٓ اآلثبء أ ٚاالعلاك ػٓ ؽويك اٌّٛهٚصبد ( اٌغيٕبد ) ٚمٌه ػٕل
ارؾبك اٌقٍيزيٓ اٌغَٕيزيٓ اٌؾيٛاْ إٌّ ٜٛاٌنوو ٜثبٌجٛيؼخ ٚرزأصو اٌّٛهٚصبد
ٔفَٙب ثؼلح ػٛاًِ ِٕٙب رفبػٍٙب ٚرأصو٘ب ثؼؼٙب ثجؼغ ٚرفبػٍٙب ِغ اٌّٛاك اٌزٝ
رظً اٌيٙب ِٓ اٌجيئخ اٌقبهعيخ اٌز ٝرؾيب فيٙب اٌقٍيخ .
ٚرجلأ ؽيبح اٌغٕيٓ ثقٍيخ ٚاؽلح رزى ِٓ ْٛاٌَزٛثالىَ ٚإٌٛاٖ وّب رؾز ٜٛوً
فٍيخ ِٓ فاليبالاالَٔبْ ػً  46وو ََِٛٚيزى ْٛوً ٚاؽل ِٕٙب ِٓ آالف
اٌغيئيبد اٌظغيوح اٌز ٝرَّ ٝاٌّٛهٚصبد أ ٚاٌغيٕبد ٚ .رٛعل ثؼغ اٌؾبالد
اٌز ٝيؾلس فيٙب اػطواة ف ٝاٌغيٕبد  ِٓٚمٌه ؽبٌخ إٌّغٌٛيخ  ٝ٘ٚؽبٌخ
فبطخ ٚرؼزجو ِٓ ؽبالد إٌّ ٛاٌؼؼيف .

ٌٍٛهاصخ ٚظبئف ػليلح ِٕٙب :
 – 8اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌٛع .
 – 1اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌَالالد اٌؼبِخ ٌىً اٌَالالد .
 – 3عؼً طفبد االثٕبء ِزمبهثخ ِغ طفبد اآلثبء .
 – 4عؼً طفبد االثٕبء لويجخ ِٓ اٌّزٍٛؾ .
اٌجيئخ  ٝ٘ :اٌٍٛؾ اٌّبكٚ ٜاالعزّبػ ٝاٌن ٜيؼيش فيٗ اٌفوك ٚيؤصو ػٍٝ
ِظب٘و ّٔ ٖٛاٌّقزٍفخ ٚرٕمَُ اٌجيئخ اٌ: ٝ
 – 8اٌجيئخاٌلافٍيخ – اٌجيئخ اٌقبهعيخ
ػاللخ اٌٛهاصخ ثبٌجيئخ :
رزفبػً اٌؼٛاًِ اٌٛهاصيخ اٌّقزٍفخ ِغ ػٛاًِ اٌجيئخػؼٛيخ وبٔذ اٚغنائيخ اٚ
ٔفَيخ أ ٚاعزّبػيخ ف ٝرؾليل طفبد اٌفوك ٚف ٝرجبيٓ ّٔ ٖٛفبٌظفبد اٌٛهٌضيخ
اٌقبٌظخ ( ٌ ْٛاٌؼيٕيٓ ٚاٌشؼو ) ال رزأصو ثبٌجيئخ ثيّٕب اٌظفبد اٌز ٝاٌز ٝرؼزّل
ػٍ ٝاٌجيئخ الرزأصو ثبٌّٛهٚصبد رَّ ٝطفبد ِىزَجخ وبٌقٍك ٚاٌّؼبييو
االعزّبػيخ ٚاٌميُ اٌليٕيخ .
يٕجغ ٝػٍ ٝػٍّبء اٌجيئخ رؾَيٓ إٌٛع اٌجشو ٜػٓ ؽويك رؾَيٓ اٌجيئخ .
وّب يٕجؼ ٝػٍ ٝاٌّوثيٓ أْ يٙيئٛا اٌؼٛاًِ اٌجيشيخ إٌّبٍجخ اٌز ٝرَبػل ػٍٝ
ّٔ ٛاٍزؼلاكاد اٌفوك اٌٛهاصيخ ( ؽبِل ى٘واْ .)8991
ط – إٌؼظ :
٘ ٛاؽل اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ف ٝإٌّ ٛاالَٔبٔ ٛ٘ٚ ٝإٌّ ٛاٌطجيؼ ٝإٌّزظُ ٌجٕيخ
اٌغَُ ٚٚظبئفٗ ٚثٕبء اٌشقظيخ ٚٚظبئفٙب اٌؼمٍيخ ٚاٌّؼوفيخ ٚاالٔفؼبٌيخ كْٚ
اْ يزأصو ٘نا إٌّ ٛثؼٛاًِ االوزَبة اٌّزّضٍخ ف ٝاٌزلهيت أ ٚاٌزؼٍيُ .
وّب يزؼّٓ إٌؼظ ػٍّيبد إٌّ ٛاٌطجيؼ ٝاٌزٍمبئ ٝاٌز ٝيشون فيٙب األفواك
عّيؼب ٚاٌز ٝيٕزظ ػٕٙب رغيواد ِٕظّخ فٍٍٛ ٝن اٌفوك.
ٚيؾلك إٌؼظ شىً إٌّ ٛثظوف إٌظو ػٓ اٌزلهيت أ ٚاٌقجوح .
ٚأوضو األِٛه اٌز ٝيظٙو فيٙب إٌؼظ :
 – 8اٌزغيو ف ٝؽغُ اٌغَُ وبٌطٛي ٚاٌٛىْ
 – 1اٌزغيو ف ٝاالثؼبك ِضً َٔت اٌغَُ اٌّقزٍفخ
 -3اٌزغيو ف ٝاٌشىً ِضً ِالِؼ اٌٛعٗ
 – 4اوزَبة اشىبي عليلح ف ٝإٌِّ ٛضً اٌملهح ػٍ ٝاٌيؽف ٚاٌّشٝ

 – 5اٌزغيواد اٌؼمٍيخ وّب رجل ٚف ٝىيبكح اٍزقلاَ إٌّطك ٚاٌزفىيو اٌّغوك .
ك  -اٌغلك :
يٛعل ف ٝعَُ األَٔبْ ٔٛػبْ ِٓ اٌغلك:
 – 8اٌغلك اٌظّبء أ( ٚغيو اٌمٕٛيخ ) ٝ٘ٚاٌز ٝرظت افواىارٙب ( اٌٙؤِٛبد )
ف ٝاٌلَ ِجبشوحٌزؾىُ ٚظبئف اٌغَُ .
 – 1اٌغلك اٌمٕٛيخ  ٝ٘ٚ :اٌز ٝرظت افواىارٙب ف ٝلٕٛاد ِضً اٌغلك اٌٍؼبثيخ –
اٌلٕ٘يخ –اٌؼوليخ  -اٌلِؼيخ )
وّب رٛعل غلك رغّغ ثيٓ األصٕيٓ أ ٜرفوى ٘ؤِٛبرٙب ف ٝاٌلَ ِجبشوح وّب أْ
ٌٙب افواىاد افو ٜرَيو ف ٝلٕٛاد ِضً اٌغلك اٌغَٕيخ – اٌجٕىويبً ٚغيو٘ب
صبٔيب اٌؼٛاًِ اٌقبهعيخ  – 8 :اٌغناء ٚأصوٖ ف ٝإٌّ ٛاالَٔبٔٝ
إٌؼظ ٚاٌزؼٍُ فمل يزفبػً وً ِٓ إٌؼظ ٚاٌزؼٍُ ٚيؤصواْ ِؼب
 – 1اٌزؼٍُ
ف ٝػٍّيخ إٌّ ٛفال ّٔ ٛثال ٔؼظ ٚال ّٔ ٛثال رؼٍُ فبٌطفً ال يَزطيغ اٌىالَ اال
اما ٔؼظ عٙبىٖ اٌىالِ. ٝ
-3اٌؼٛاًِ األٍويخ ٚاٌضمبفيخ ٚاالعزّبػيخ .......
سيكولوجية اللعب عند االطفال
التعرٌف الذي ٌعرضه قاموس التربٌة لمؤلفه ) ٌ ( Goodعرف جود اللعب أنه نشاط
موجه )  ( directedأو غٌر موجه ) ٌ ( freeقوم به األطفال من أجل تحقٌق المتعة
والتسلٌة وٌستغله الكبار عادة لٌسهم فً تنمٌة سلوكهم وشخصٌاتهم بأبعادها المختلفة
العقلٌة والجسمٌة والوجدانٌة ) ( Good - 1970
عرف بٌاجه اللعب على أنه  ( :عملٌة تمثل )  ( Assimilationتعمل على تحوٌل
المعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد  0فاللعب والتقلٌد والمحاكاة جزء ال ٌتجزأ من
عملٌة النماء العقلً والذكاء )
ٌمكننا أن نصنف نماذج األلعاب عند األطفال إلى الفئات التالٌة:
-1األلعاب التلقائٌة:
هً عبارة عن شكل أولً من أشكال اللعب حٌث ٌلعب الطفل حراً وبصورة تلقائٌة
بعٌداً عن القواعد المنظمة للعب  0وهذا النوع من اللعب ٌكون فً معظم الحاالت

إفرادٌا ً ولٌس جماعٌا ً حٌث ٌلعب كل طفل كما ٌرٌد 0
وٌمٌل الطفل فً مرحلة اللعب التلقائً إلى التدمٌر وذلك بسبب نقص االتزان الحسً
الحركً إذ ٌجذب الدمى بعنف وٌرمً بها بعٌداً وعند نهاٌة العام الثانً من عمره
ٌصبح هذا الشكل من اللعب أقل تلبٌة لحاجاته النمائٌة فٌعرف تدرٌجٌا ً لٌفسح المجال
أمام شكل آخر من أشكال اللعب
 -2األلعاب التمثٌلٌة:
ٌتجلى هذا النوع من اللعب فً تقمص لشخصٌات الكبار مقلداً سلوكهم وأسالٌبهم
الحٌاتٌة التً ٌراها الطفل وٌنفعل بها وتعتمد األلعاب التمثٌلٌة  -بالدرجة األولى  -على
خٌال الطفل الواسع ومقدرته اإلبداعٌة وٌطلق على هذه األلعاب ( األلعاب اإلبداعٌة )
 -3األلعاب التركٌبٌة:
ٌظهر هذا الشكل من أشكال اللعب فً سن الخامسة أو السادسة حٌث ٌبدأ الطفل وضع
األشٌاء بجوار بعضها دون تخطٌط مسبق فٌكتشف مصادفة أن هذه األشٌاء تمثل
نموذجا ً ما ٌعرفه فٌفرح لهذا االكتشاف ومع تطور الطفل النمائً ٌصبح اللعب أقل
إٌهامٌة وأكثر بنائٌة على الرغم من اختالف األطفال فً قدراتهم على البناء والتركٌب
وٌعد اللعب التركٌبً من المظاهر الممٌزة لنشاط اللعب فً مرحلة الطفولة المتأخرة (
 ) 12-10وٌتضح ذلك فً األلعاب المنزلٌة وتشٌٌد السدود 0
-4األلعاب الفنٌة
تدخل فً نطاق األلعاب التركٌبٌة وتتمٌز بأنها نشاط تعبٌري فنً ٌنبع من الوجدان
والتذوق الجمالً فً حٌن تعتمد األلعاب التركٌبٌة على شحذ الطاقات العقلٌة المعرفٌة
لدى الطفل ومن ضمن األلعاب الفنٌة رسوم األطفال التً تعبر عن التألق اإلبداعً عند
األطفال الذي ٌتجلى بالخربشة أو الشخطبة  scriplingهذا والرسم ٌعبر عما ٌتجلى فً
عقل الطفل لحظة قٌامه بهذا النشاط  0وٌعبر األطفال فً رسومهم عن موضوعات
متنوعة تختلف باختالف العمر  0فبٌنما ٌعبر الصغار فً رسومهم عن أشٌاء وأشخاص
وحٌوانات مألوفة فً حٌاتهم نجد أنهم ٌركزون أكثر على رسوم اآلالت والتعمٌمات
وٌتزاٌد اهتمامهم برسوم األزهار واألشجار والمنازل مع تطور نموهم وتظهر الفروق
بٌن الجنسٌن فً رسوم األطفال منذ وقت مبكر فالصبٌان ال ٌمٌلون إلى رسم األشكال
اإلنسانٌة كالبنات ولكنهم ٌراعون النسب الجسمٌة أكثر منهن  0فبٌنما نجد أن األطفال
جمٌعهم ٌمٌلون إلى رسم األشخاص من جنسهم ما بٌن سن الخامسة والحادٌة عشرة

نجد أن البنات ٌبدأن فً رسم أشكال تعبر أكثر عن الجنس اآلخر بعد الحادٌة عشرة 0
وتشتمل رسوم األوالد على الطائرات والدبابات والمعارك فً حٌن تندر مثل هذه
الرسوم عند البنات وٌمكن أن نرجع ذلك إلى أسلوب التربٌة والتفرٌق بٌن الصبٌان
والبنات من حٌث األنشطة التً ٌمارسونها واأللعاب التً ٌقومون بها  0ومما ٌؤثر فً
نوعٌة الرسوم أٌضا ً المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة لألسر إلى جانب مستوى ذكاء
األطفال 0
 -5األلعاب التروٌحٌة والرٌاضٌة
ٌعٌش األطفال أنشطة أخرى من األلعاب التروٌحٌة والبدنٌة التً تنعكس بإٌجابٌة علٌهم
 0فمنذ النصف الثانً من العام األول من حٌاة الطفل ٌشد إلى بعض األلعاب البسٌطة
التً ٌشار إلٌها غالبا ً على أنها (( ألعاب األم  mother gamesألن الطفل ٌلعبها غالبا ً
مع أمه  0وتعرف الطفولة انتقال أنواع من األلعاب من جٌل آلخر مثل (( لعبة
االستغماٌة )) و ((السوق )) وغٌر ذلك من األلعاب التً تتواتر عبر األجٌال وفً
سنوات ما قبل المدرسة ٌهتم الطفل باللعب مع الجٌران حٌث ٌتم اللعب ضمن جماعة
غٌر محددة من األطفال حٌث ٌقلد بعضهم بعضا ً وٌنفذون أوامر قائد اللعبة وتعلٌماته 0
وألعاب هذه السن بسٌطة وكثٌراً ما تنشأ فً الحال دون تخطٌط مسبق وتخضع هذه
األلعاب للتعدٌل فً أثناء الممارسة  0وفً حوالً الخامسة ٌحاول الطفل أن ٌختبر
مهاراته بلعبة السٌر على الحواجز أو الحجل على قدم واحدة أو ( نط الحبل ) وهذه
األلعاب تتخذ طابعا ً فردٌا ً أكثر منه جماعٌا ً ألنها تفتقر إلى التنافس بٌنما ٌتخلى األطفال
عن هذه األلعاب فً سنوات ما قبل المراهقة وٌصبح الطابع التنافسً ممٌزاً لأللعاب
متمركزاً
والمهارة
التفوق
على
ال
اهتمام
ٌصبح
حٌث
واأللعاب التروٌحٌة والرٌاضٌة ال تبعث على البهجة فً نفس الطفل فحسب بل إنها
ذات قٌمة كبٌرة فً التنشئة االجتماعٌة  0فمن خاللها ٌتعلم الطفل االنسجام مع اآلخرٌن
وكٌفٌة التعاون معهم فً األنشطة المختلفة 0
-6األلعاب الثقافٌة
هً أسالٌب فعالة فً تثقٌف الطفل حٌث ٌكتسب من خاللها معلومات وخبرات 0
ومن األلعاب الثقافٌة القراءة والبرامج الموجهة لألطفال عبر اإلذاعة والتلفزٌون
والسٌنما ومسرح األطفال وسنقتصر فً مقامنا هذا على القراءة إن الطفل الرضٌع فً
العام األول ٌجب أن ٌسمع غناء الكبار الذي ٌجلب له البهجة وفً العام الثانً ٌحب

الطفل أن ٌنظر إلى الكتب المصورة بألوان زاهٌة وٌستمتع بالقصص التً تحكً عن
هذه الصور هذا إلى جانب ذلك تعد القراءة خبرة سارة للطفل الصغٌر وخاصة إذا كان
جالسا ً فً حضن أمه أو شخص عزٌز علٌه كما ٌقول جٌرسٌلد  0وٌمكن تبٌن المٌل
نحو القراءة عند األطفال فً سن مبكرة حٌث تجذبهم الكتب المصورة والقصص التً
ٌقرؤها الكبار لهم وٌحب الطفل فً هذه السن الكتب الصغٌرة لٌسهل علٌه اإلمساك بها
وغالبا ً ما ٌمٌل األطفال الصغار إلى القصص الواقعٌة بٌنما أن اتجاه األم نحو الخٌال له
تأثٌر هام فً تفضٌل الطفل للقصص الواقعٌة أو الخٌالٌة  0وٌفضل معظم الصغار
القصص التً تدور حول األشخاص والحٌوانات المألوفة فً حٌاتهم وٌمٌلون إلى
القصص الكالسٌكٌة مثل ( سندرٌال  -وعلً بابا واألربعٌن حرام)

أهمية اللعب في حياة األطفال
 -1من الناحية الجسمية
اللعب نشاط حركً ضروري فً حٌاة الطفل ألنه ٌنمً العضالت وٌقوي الجسم
وٌصرف الطاقة الزائدة عند الطفل  AURPLUS energy outletوٌرى بعض
العلماء أن هبوط مستوى اللٌاقة البدنٌة وهزال الجسم وتشوهاته هً بعض نتائج تقٌٌد
الحركة عند الطفل ألن البٌوت الحالٌة المؤلفة من عدة طوابق قد حدت من نشاط الطفل
وحركته فهو ٌحتاج إلى الركض والقفز والتسلق وهذا غٌر متوافر فً الطوابق الضٌقة
المساحة فمن خالل اللعب ٌحقق الطفل التكامل بٌن وظائف الجسم الحركٌة واالنفعالٌة
والعقلٌة التً تتضمن التفكٌر والمحاكمات وٌتدرب على تذوق األشٌاء وٌتعرف على
لونها وحجمها وكٌفٌة استخدامها
 -2من الناحية العقلية
اللعب ٌساعد الطفل على أن ٌدرك عالمه الخارجً وكلما تقدم الطفل فً العمر استطاع
أن ٌنمً كثٌراً من المهارات فً أثناء ممارسته أللعاب وأنشطة معٌنة  0وٌالحظ أن
األلعاب التً ٌقوم فٌها الطفل باالستكشاف والتجمٌع وغٌرها من أشكال اللعب الذي
ٌمٌز مرحلة الطفولة المتأخرة تثري حٌاته العقلٌة بمعارف كثٌرة عن العالم الذي ٌحٌط
به ٌ 0ضاف إلى هذا ما تقدمه القراءة والرحالت والموسٌقى واألفالم السٌنمائٌة
والبرامج التلفزٌونٌة من معارف جدٌدة ،وخالصة األمر ٌجب تنظٌم نشاط اللعب على

أساس مبادئ التعلم القائم على حل المشكالت وتنمٌة روح االبتكار واإلبداع عند
األطفال
-3من الناحية االجتماعية
إن اللعب ٌساعد على نمو الطفل من الناحٌة االجتماعٌة ففً األلعاب الجماعٌة ٌتعلم
الطفل النظام وٌؤمن بروح الجماعة واحترامها وٌدرك قٌمة العمل الجماعً والمصلحة
العامة  0وإذا لم ٌمارس الطفل اللعب مع األطفال اآلخرٌن فإنه ٌصبح أنانٌا ً وٌمٌل إلى
العدوان وٌكره اآلخرٌن لكنه بوساطة اللعب ٌستطٌع أن ٌقٌم عالقات جٌدة ومتوازنة
معهم وأن ٌحل ما ٌعترضه من مشكالت ( ضمن اإلطار الجماعً ) وأن ٌتحرر من
نزعة التمركز حول الذات
 -4من الناحية الخلقية
ٌسهم اللعب فً تكوٌن النظام األخالقً المعنوي لشخصٌة الطفل  0فمن خالل اللعب
ٌتعلم الطفل من الكبار معاٌٌر السلوك الخلقٌة كالعدل والصدق واألمانة وضبط النفس
والصبر  0كما أن القدرة على اإلحساس بشعور اآلخرٌن " " empathic ability
تنمو وتتطور من خالل العالقات االجتماعٌة التً ٌتعرض لها الطفل فً السنوات
األولى من حٌاته وإذا كان الطفل ٌتعلم فً اللعب أن ٌمٌز بٌن الواقع والخٌال فإن الطفل
من خالل اللعب وفً سنوات الطفولة األولى ٌظهر اإلحساس بذاته كفرد ممٌز فٌبدأ فً
تكوٌن صورة عن هذه الذات وإدراكها على نحو متمٌز عن ذوات اآلخرٌن رغم
اشتراكه معهم بعدة صفات
 -5من الناحية التربوية
ال ٌكتسب اللعب قٌمة تربوٌة إال إذا استطعنا توجٌهه على هذا األساس ألنه ال ٌمكننا أن
نترك عملٌة نمو األطفال للمصادفة  0فالتربٌة العفوٌة  Laissez Faireالتً اعتمدها
روسو ال تضمن تحقٌق القٌمة البنائٌة للعب وإنما ٌتحقق النمو السلٌم للطفل بالتربٌة
الواعٌة التً تضع خصائص نمو الطفل ومقومات تكوٌن شخصٌته فً نطاق نشاط
تربوي هادف 0

العوامل المؤثرة في لعب األطفال
-1العامل الجسدي

من المسلم به أن الطفل الصحٌح جسدٌا ً ٌلعب أكثر من الطفل المعتل الجسد كما أنه
ٌبذل جهداً ونشاطا ً ٌفرغ من خاللهما أعظم ما لدٌه من طاقة  0وتدل مالحظات
المعلمٌن فً المدارس االبتدائٌة والمشرفٌن على دور الحضانة ورٌاض األطفال إن
األطفال الذٌن تكون تغذٌتهم ورعاٌتهم الصحٌة ناقصة هم أقل لعبا ً واهتماما ً باأللعاب
والدمى التً تقدم إلٌهم ال شك أن مستوى النمو الحسً  -الحركً فً سن معٌنة عند
الطفل ٌلعب دوراً هاما ً فً تحدٌد أبعاد نشاط اللعب عنده
-2العامل العقلي
ٌرتبط لعب الطفل منذ والدته بمستوى ذكائه فاألطفال الذٌن ٌتصفون بالنباهة والذكاء
هم أكثر لعبا ً وأكثر نشاطا ً فً لعبهم من األطفال األقل مستوى من الذكاء والنباهة 0
كما ٌدل لعبهم على تفوق وإبداع أعظم  0وتبدو الفروق الفردٌة بٌن هذٌن النموذجٌن
من األطفال واضحة فً نشاط لعبهم منذ العام الثانً فسرعان ما ٌنتقل الطفل األكثر
ذكاء من اللعب الحسً إلى اللعب الذي ٌبرز فٌه عنصر الخٌال والمحاكاة جلٌا ً واضحا ً
عنده وال ٌتضح هذا التطور فً لعب األطفال األقل ذكاء  0إذ أن لعبهم ٌأخذ مع انقضاء
الشهور والسنوات شكالً نمطٌا ً ال ٌبرز من خالله مظهر أساسً للتغٌر فٌبدو تخلفهم عن
أقرانهم من السن نفسها فً نشاط لعبهم وأنواعه وأسالٌب ممارستهم فٌه 0
-4عامل النوع ( الجندر )
ت قوم فً معظم المجتمعات فروق بٌن لعب الصبٌان ولعب البنات وهذه الفروق تلقى
التشجٌع اإلٌجابً من الكبار  0ففً مجتمعنا ٌسمح لصغار الصبٌان باللعب بعرائس
أخواتهم دون سخرٌة أو اعتراض وقلما تقدم لهم عرائس خاصة بهم وإن كان ٌسمح لهم
بدمى من الدببة والحٌوانات المحنطة  0فالصبً فً سن السابعة ٌحتمل أن ٌكون
موضع سخرٌة إذا أكثر من اللعب بالدببة المحشوة ووضعها فً مهد صغٌر خاصة إذا
كرر ذلك مرات عدة

-5عامل البيئة
ٌتأثر األطفال فً لعبهم بعامل المكان ففً السنوات األولى ٌلعب معظمهم مع األطفال
الذٌن ٌجاورونهم فً المسكن وبعد فترة ٌلعبون فً الشوارع أو الساحات أو األماكن

الخالٌة القرٌبة من مسكنهم وبذلك ٌكون للبٌئة التً ٌعٌشون فٌها تأثٌر واضح فً
الطرٌقة التً ٌلعبون بها وفً نوعٌة األلعاب أٌضا ً  0وإذا لم تتهٌأ لهم أماكن مالئمة
وقرٌبة من منازلهم للعب أو إذا لم تتوفر مواد اللعب المستخدمة فً لعبهم فإنهم ٌنفقون
وقتهم فً التسكع والسلوكٌات الغٌر مثمرة .
-6عامل االجتماعي والثقافي
وكما ٌتأثر لعب األطفال بالبٌئة والجنس والحالة الجسمٌة والمستوى العقلً كذلك ٌتأثر
أٌضا بثقافة المجتمع وبما ٌسوده من عادات وقٌم وتقالٌد كما ترث أجٌال األطفال عن
األجٌال السابقة أنواعا ً من األلعاب تنتشر فً المجتمع وتشٌع فٌه وهً ألعاب كثٌرة ال
نجد ضرورة لذكرها فً هذا المقام  0وٌكشف تقرٌر األمم المتحدة الذي أعد عام
 1553عن ألعاب تقلٌدٌة تتكرر بٌن األطفال فً كثٌر من الشعوب فقد نجد على سبٌل
المثال أن لعبة االختفاء تنتشر لدى األطفال فً كثٌر من البلدان األسٌوٌة واألوروبٌة
والعربٌة وللمستوى االقتصادي دور رئٌس فً لعب األطفال فالمستوى االجتماعً
واالقتصادي ٌؤثر فً نشاطات اللعب كما ً وكٌفا ً على السواء وإذا كانت هذه الفروق ال
تتضح خالل سنوات الطفولة األولى فإنها تظهر واضحة كلما تقدم األطفال فً السن .

