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 : مقدمة
   تعد المغة العربية من أىم المواد التي يتم تدريسيا في جميع المراحل بصفة عامة والصف 

األول االبتدائي بصفة خاصة، ألنيا الركيزة األساسية التي يستطيع التمميذ من خالليا أن 
يكتسبون العموم  والمعارف في المواد الدراسية األخرى، وعن طريقيا يستطيعون التعبير عن 

 .أفكارىم ومشاعرىم، وأحاسيسيم، وعواطفيم، ورغباتيم وحاجاتيم، ومتطمباتيم
االستماع، التحدث، والقراءة، والكتابة وكل ميارة »  ولمغة العربية أربعة ميارات رئيسة ىي 

من ىذه الميارات ليا قدرات وميارات فرعية ومطالب ينبغي أن يتقنيا التالميذ حتى تتحقق 
 .أىداف الميارة

  وتشكل ميارة التحدث واحدة من أىم الميارات المغوية االتصالية، وىي الميارة الثانية من 
ميارات المغة، والتي بواسطتيا يتفاىم األفراد مع بعضيم البعض في مواقف الحياة المختمفة  
وبواسطتيا ينقل اإلنسان أفكاره وأحاسيسو وحاجاتو إلى غيره من الناس الذين يعيش معيم، 

وىي ميارة تترابط مع . ويفيم أحاسيسيم وأفكارىم فيي وسيمة ميمة في مجال الفيم  واإلفيام
 .ميارات المغة األخرى وتتفاعل معيا فتؤثر وتتأثر بيا

 وبالنظر في مختمف مراحل تعميم المغة العربية،  تعد ميارة التحدث وسيمة رئيسة في تعميم 
المغة العربية في مختمف مراحميا، ولتعميم ىذه الميارة يجب استخدام وسائل مناسبة تمكن من 

تحقيق أىادف ىذه الميارة وتمكين المعمم من تنمية ميارات التحدث المختمفة لدى التالميذ 
 .بطريقة مناسبة

وتتعدد الوسائل واالستراتيجيات التي يمكن استخداميا في ىذا المجال، وىذه الوسائل األلعاب 
المغوية التي تجعل التمميذ نشطا، فعاال أثناء اكتساب ميارة وذلك لتفاعمو مع المعبة المغوية 

لتحقيق األىداف المرجوة ولأللعاب التربوية أو التعميمية دور في بناء شخصية التمميذ بصورة 
متوازنة ومواكبة لتطورات العصر، وتعتمد فكرتيا عمى جعل التمميذ فعاال، ومشاركا إيجابيا 

 .في الموقف التعميمي
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وجاءت ىذه الدراسة لتعرف عمى فعالية استخدام األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث 
لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي، والتي اشتممت عمى فصول متخصصة ومرتبة حسب 

 :موضوع  وتقنيات البحث إلثراء الجانب النظري  وتفصيل ذلك كالتالي
 ويحتوي عمى تحديد لمشكمة: (اإلطار العام إلشكالية البحث)المعنون ب: الفصل األول-

البحث ومع توضيح أىميتو وأىداف البحث، كما تتضمن صياغة لمفاىيم الدراسة، وبحث في 
التراث النظري في مجال الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة ،وبالتالي إلى ما 

 .وصل إليو البحث في ىذا المجال إلبراز مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
ويتضمن مفيوم المعب وسمات المعب وكذلك :(ماهية المعب ) المرسوم ب:الفصل الثاني-

 .األىمية التربوية لمعب ووظائفو وأنواع المعب وخصائصو ونظرياتو
ويتضمن مفيوم وأىمية األلعاب  (ماهية األلعاب التربوية)المرسوم : الفصل الثالث-

التربوية، فوائد األلعاب التربوية في العممية التعميمية وشروط وخطوات تطبيق األلعاب وكذلك 
 .أنواع األلعاب التربوية

 ويتضمن مفيوم التحدث وطبيعة عممية التحدث (مهارات التحدث)المرسوم : الفصل الرابع-
أىمية ميارات التحدث في المرحمة االبتدائية، وأىداف تعميم التحدث في المرحمة االبتدائية، 
ومكونات ميارة التحدث وكذلك تعريفيا باإلضافة ألسس تعميم ميارة التحدث لتالميذ الصف 

 .األول ابتدائي وأساليب تنميتيا لدييم
 ويتضمن المنيج وعينة الدراسة (إجراءات الدراسة الميدانية)والمعنون ب :الفصل الخامس-

 .ومجاالتيا، وأدوات الدراسة  وأخيرا إجراءات تطبيق الدراسة
وتضمن عرض لنتائج اختبار  (عرض وتفسير نتائج الدراسة)والمعنون ب:الفصل السادس-

فرضية الدراسة وتحميل وتفسير النتائج في ضوء االتجاىات النظرية والدراسات السابقة، 
 .وصوال إلى الخاتمة وىي كحوصمة لما يتم التوصل إليو
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  :الدراسةإشكالية  /  أوال
   ترتبط حياة أطفالنا بالمعب، فالطفل حين يمعب يتعرض إلى مشاكل تتطمب منو أن 
يواجو مختمف الظواىر الطبيعية واالجتماعية وأثناء االستجابة ليذه التحديات والمشاكل يعيد 
اكتشاف العالقات األساسية والمبادئ التي توصل اإلنسان الكتشافيا غيرة مسيرتو البشرية 
فالطفل حين يواجو مشكمة ما فيو يخطو خطوتو األولى  نحو التواصل إلى فيم المعرفة 

 ويستند عمم التربية الحديث عمى ىذه الحقيقة حيث يؤكد عمى أىمية ،واكتساب ميارة ما
ومن أبرز ىذه األلعاب نجد . (61، ص2008بدير، )استعمال المعب في تدريس األطفال 

األلعاب المغوية والتي تعرف عمى أنيا نشاط يتم بين المتعممين متعاونين أو متنافسين 
   .لموصول إلى غايتيم في إطار القواعد والموضوعة من النظم والتعميمات

وتعد األلعاب المغوية من انجح واقصر الطرق إلتقان المغة بمياراتيا المختمفة       
تقانيا داخل الغرفة " االستماع والتحدث والقراءة والكتابة " بوصفيا وسيمة لتعزيز المغة وا 

الصفية لذا نجد ىذه األلعاب في المقرر الدراسي لسنة األولى من التعميم االبتدائي وقد نممس 
فعالية استخدام األلعاب في مجال التعميم أكثر في السنوات األولى من التعميم االبتدائي فنجد 
معممي ىذه المرحمة يعتمدون عمييا لتنمية ميارات القراءة والكتابة وكل ميارات التحدث التي 
 تعد من الميارات المغوية الرئيسية التي ينبغي  االىتمام بيا خاصة في ىذه المرحمة المبكرة  

 (.30،ص2010النواسة،                                                                                 )
قد اجتمعت الدراسات التي بحثت في تربية الطفل عمى أن تنمية الميارات وتطويرىا      
األطفال تكون عن طريق استخدام األلعاب المغوية ولكنيا في نفس الوقت تحتاج إلى ى لد

 التخطيط الجيد والتدريج في األنشطة المختمفة وانتقائيا بدقة ومتابعة الطفل متابعة جيدة لذا 
يجب عمى معمم المرحمة االبتدائية أن يييئ البيئة التعميمية بما يتفق مع الفمسفة التعميمية 

عمى جذب التمميذ،  التحدث يحتاج إلى طريقة تساعد سفتدري.النمائية لألطفال والخصائص
باستخدام األلعاب - في نظر الباحث–وتزيد من متابعتو وانتباىو، وىذا يتم  ،وتثير دافعيتو

المغوية ألنيا تجعل التمميذ في حالة تفاعل دائم، وجاءت مشكمة ىذه الدراسة من أجل 
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ىل يؤدي استخدام األلعاب المغوية إلى تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ السنة :التعرف عمى
 .األولى ابتدائي؟

  : فرضية الدراسة/ثانيا
يؤدي استخدام األلعاب المغوية إلى تنمية ميارات التحدث لدى  تالميذ : الفرضية العامة 

. السنة األولى ابتدائي
:   أهمية الدراسة /ثالثا

 ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية موضوعيا الذي تناول تعميم التحدث والذي أصبح استمدت
كما تبرز أىميتيا في كونيا محاولة جديدة في . ىدفا ميما يؤمل أن يتقن التالميذ ميارتو

 .الكشف عمى فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث
فبذلك تسيم في -عمى حد عمم الباحث–كما تكمن أىميتيا في كونيا من أوائل الدراسات 

تشجيع الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات والبحوث المماثمة ليذه الدراسة في تخصصات 
 .مختمفة ومواد دراسية أخرى

:  أهداف الدراسة/رابعا
 .التعرف عمى نشاط المعب التربوي*
  .التعرف عمى نشاط المعب المغوي*
 والتي الكشف عن مدى فاعمية المعب في اكتساب تالميذ سنة أولى ابتدائي ميارات التحدث*

 : تمثمت في قائمة الميارات التالية
 .القدرة عمى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا/ 1
 .اختيار المفردات بدقة وعناية / 2
 .القدرة عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط/ 3
 .استخدام اإلشارات واإليماءات استخداما معبرا عما يريد توصيمو/ 4
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 :  تحديد مفاهيم الدراسة /خامسا
 ىي نشاط سموكي جماعي أو فردي يتميز باإلثارة والمرح ويمارسو الدارسون :األلعاب المغوية

 تحت إشراف المعمم من اجل تحقيق أىداف لغوية محددة
 .(124، ص2007 ،قنديل)                                                              

مجموعة من األنشطة اليادفة التي :"   ويمكن تعريفيا حسب  توظيفيا في الدراسة عمى أنيا
تتم داخل الفصل لمساعدة التمميذ عمى التعمم المغوي الجيد ولتحقيق أىداف لغوية محددة مثل 

 ".تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ الصف األول ابتدائي
ىي رفع مستوى أداء التالميذ في مواقف تعميمية مختمفة وتتحدد التنمية بزيادة :" تنمية 

 "متوسط الدرجات التي يحصمون عمييا بعد تدريبيم عمى برنامج محدد
 (.18،ص2013مزيد، )                                                                                       

 ".بأنيا الزيادة والتمكن من بعض الميارات المغوية في مجال التحدث"   وتعرف إجرائيا 
تقان وفيم"الميارة   ."ىي قدرة الشخص عمى عمل معين بسرعة وا 

  (.95 ،ص2011 عبد الرحيم،)                                                                              
بأنيا السعي نحو تجويد وتحسين التحدث بطالقة والتعبير عن األفكار "   وتعرف إجرائيا 

 ."بطريقة سيمة وتمقائية وبوضوح، وصوال إلى اإلتقان وفق السالمة والصحة المغوية 
سواء عمى مستوى   القدرة عمى توظيف المغة واأللفاظ والصوت لمتواصل مع اآلخرين:التحدث

 .االستيعاب أو التعبير

 .  (72، ص2007الناشف،  )                                                                                        

بأنو أسموب في الخطاب يخمو من العيوب المفظية والصوتية، "    ويعرف التحدث إجرائيا 
 ."وينقل المتحدث أفكاره وأحاسيسو من خاللو

وىي الحمقة األولى في التعميم االبتدائي تظم المتمدرسين الذين يكون  : السنة األولى ابتدائي
 . سنوات والمنتقمين من التعميم التحضيري7 إلى 6عمرىم مابين 
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 :الدراسات السابقة /سادسا
ترتبط الدراسة الحالية بمتغيرين أساسيين، ىما متغير األلعاب التربوية وتحديدا األلعاب 

المغوية،  ومتغير ميارة التحدث وبناء عمى ذلك تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور 
يستعرض المحور األول منيا الدراسات المطابقة والتي تناولت نفس متغيرات الدراسة، أما 
المحور الثاني فقد تناول الدراسات التي تناولت استخدام األلعاب في تدريس المغة العربية 
وتنمية مياراتيا، ويستعرض الحور الثالث الدراسات التي تناولت ميارات التحدث وتنميتيا 

 :،وقد تم عرض الدراسات بتسمسل زمني من األحدث إلى األقدم وتفصيل ذلك كما يمي
 :دراسات مطابقة تناولت استخدام األلعاب المغوية في تنمية مهارات التحدث- أوال

  من خالل إطالع الباحث عن الدراسات السابقة التي تناولت فاعمية استخدام األلعاب 
 المغوية في تنمية ميارات التحدث ، خمص الباحث إلى الدراسة التالية 

 استيدفت الدراسة التعرف عمى فاعمية (2013)بن عطية مرشود المحمدي  تركيدراسة  -
 .استخدام األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ الصف األول االبتدائي 
 ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي المعتمد عمى تصميم 

 وصمم لذلك عددا من األدوات والمواد البحثية تمثمت في  (التجريبية والضابطة )المجموعتين 
 .قائمة بميارات التحدث الالزمة لتالميذ الصف األول ابتدائي-1
 األلعاب المغوية -2
 اختبار ميارات التحدث الذي بني في ضوء قائمة ميارات التحدث المستيدفة بالتنمية-3

وبعد أن تأكد الباحث من صدق أدوات الدراسة وموادىا وقاس صدق وثباتيا، شرع في 
 تمميذا من تالميذ الصف األول االبتدائي (60 )تطبيقيا عمى عينة الدراسة التي بمغ عددىا

 :وفي ضوء ما أسفرت عنو الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات كان أبرزىا
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تقديم دورات تدريبية لمعممي  المغة العربية،  ومشرفييا في المرحمة االبتدائية لمتدريب عمى - 
تعميم ميارات التحدث وطرق تنميتيا لدى التالميذ بأحدث الوسائل واألساليب واالستراتيجيات 

 .التدريسية الحديثة 
ضرورة استخدام األلعاب المغوية في تدريس ميارات المغة العربية في المرحمة االبتدائية - 

بصفة خاصة والمراحل التعميمية األخرى بصفة عامة لما ليا من أثر إيجابي في تنمية تمك 
 .الميارات

 :دراسات تناولت استخدام األلعاب في تدريس المغة العربية وتنمية مهاراتها- ثانيا
 قام بدراسة ىدفت إلى معرفة اثر استخدام األلعاب المغوية في تنمية (2010)قاسم البري

األنماط المغوية لطمبة الصف الرابع األساسي باألردن  واستخدم في  الدراسة المنيج الشبو 
تمميذا  (80)التجريبي  وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي طبق عمى عينة تكونت من 

 :وتمميذة  وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية 
عقد دورات تدريبية بيدف تشجيع معممي المغة العربية بشكل خاص عمى استخدام األلعاب - 

في المواقف الصفية المختمفة، وتوعيتيم بأىمية ىذه الوسائل لما ليا من اثر في اتجاىات 
 الطمبة نحو المادة وتحصيميم فييا 

تطبيق األلعاب المغوية المعتمدة في ىذه الدراسة وغيرىا في تدريس فروع العربية األخرى - 
 .وبخاصة القواعد

لمتعرف عمى فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية بعض ( 2010)هنادي الجعيددراسة 
ميارات التمييز السمعي ،والفيم القرائي لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة الطائف 

وتبعت الدراسة المنيج الشبو التجريبي، وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي وقائمة 
 (60)لبعض ميارات الفيم القرائي والتمييز السمعي، وطبقة الدراسة عمى عينة مكونة من 

تمميذة من تمميذات الصف الرابع االبتدائي تم تقسيميما بالتساوي إلى مجموعتين، التجريبية 
والضابطة وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 
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التجريبية والضابطة في مستوى بعض ميارات التمييز السمعي  والفيم القرائي لصالح 
 .المجموعة التجريبية 

 دراسة لمتعرف عمى فاعمية استخدام المنظمات المتقدمة (2008)نجالء حواسوأجرت 
واأللعاب التعميمية في تدريس قواعد المغة وأثرىا عمى التحصيل والميل نحو المادة وبقاء 

التعمم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ،اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتمثمت 
األدوات في بناء اختبار تحصيمي، ومقياس الميل نحو مادة النحو، وبناء ثالثة برامج وطبقت 

 تمميذا وتمميذة من تالميذ الصف السادس االبتدائي (134)الدارسة عمى عينة مكونة من 
من محافظة بورسعيد حيث تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وتوصمت 
الدراسة إلى فاعمية استخدام المنظمات المتقدمة في ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي وكذلك 

 .فعالية استخدام األلعاب التعميمية 
بدراسة ىدفت لمتعرف عمى فاعمية األلعاب التعميمية المغوية في تنمية ( 2003)عميان وقام 

بعض ميارات القراءة لدى تالميذ الصف األول االبتدائي بمحافظة السويس بجميورية مصر 
العربية، واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتم تحميل المحتوى لكتاب المغة العربية 

عداد دليل لممعمم في  لمصف األول االبتدائي، مع بناء اختبار ميارات القراءة الصامتة، وا 
تدريس الوحدة المختارة باالعتماد عمى إستراتيجية األلعاب المغوية، وجاءت نتائج الدراسة 
لتؤكد عمى تحسين أداء تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق ألبعدي الختبار ميارات 
القراءة الصامتة ككل، مما يدل عمى فعالية إستراتيجية األلعاب المغوية وتأثيرىا االيجابي 

 .عمى تنمية بعض ميارات القراءة الصامتة 
 :(التعبير الشفوي)دراسات تناولت مهارات التحدث –ثالثا 

حظيت تنمية ميارات التحدث  باىتمام الباحثين حيث أجرت  نجوى أحمد سميم خصاونة 
بدراسة فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة الشفوية لدى طالبات المرحمة 

االبتدائية وقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي حيث تم تطبيق اختبار قبمي وبعدي 
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طالبة في المجموعة ( 31)عمى مجموعتين متكافئتين من طالبات المرحمة االبتدائية بواقع 
 طالبة في المجموعة الضابطة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من (31)التجريبية و

 :التوصيات تمثمت في األتي 
أىمية مراعاة التوازن في تقديم ميارات المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية، بحيث ال يسمح *

 لميارة أن تنمو عمى حساب ميارة أخرى 
توجيو المزيد من االىتمام والعناية بمجاالت التعبير الشفوي التي تحتاج إلييا التمميذات في *

 .حياتين العممية و االجتماعية 
 .تدريب معممات المغة العربية بمجاالت التعبير الشفوي األساسية منيا والنوعية*
 .تفعيل دور الدراما التعميمية في المقررات الدراسية األخرى بعدما حققتو في الدراسة الحالية*

إلقاء الضوء عمى أىمية استخدام الدراما في خدمة المقررات وتنمية بعض جوانب النمو لدى 
األطفال من خالل دورات تدريبية لمقائمين عمى العممية التعميمية بالمدارس عمى تنوع مراحميا 

 .                                   الدراسية
 (  http://www.yemen-nic.imfo  2015/04/09)   

 إلى التعرف عمى فعالية برنامج قائم عمى قراءة قصص األطفال (2011)جادوىدفت دراسة 
في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، واتبعت الدراسة المنيج شبو 
التجريبي، وتمثمت األدوات في إعداد برنامج قائم عمى قراءة قصص األطفال واستبانو لتحديد 
ميارات التحدث المناسبة لتالميذ، وبطاقة مالحظة، واختبار تحصيمي وطبقت الدراسة عمى 

 تمميذة  وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج (22) تمميذ و(18)مجموعة واحدة مكونة  من 
 القائم عمى قصص األطفال في تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 (.50، ص2013المرشود المحمدي، )                                                                                 
 إلى التعرف عمى فاعمية استخدام (2008)عمى عبد المنعم عمى محمدوىدفت دراسة 

األلعاب المغوية في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية 
بمحافظة الشرقية بجميورية مصر، واستخدم في الدراسة المنيج شبو التجريبي،  وكانت أداة 

http://www.yemen-nic.imfo/
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عبارة عن اختبار التعبير الشفيي اإلبداعي، وبطاقة مالحظة وقد طبقة الدراسة عمى عينة 
 تمميذا من تالميذ الصف السادس ابتدائي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود (38)مكونة من 

ثالثة ميارات رئيسة لمتعبير الشفيي اإلبداعي وخمس عشر ميارة فرعية الزمة لتالميذ 
الصف السادس االبتدائي، كما أظيرت الدراسة فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية 
ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بشكل أفضل من 

 .            الطريقة المعتادة 
                     17-04-2015 http://colleges.tu.edu.sa/education/Depts/Curricula) 

  :التعميق عمى الدراسات السابقة 
من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح أنيا تتفق جميعيا مع الدراسة الحالية في 
استخدام األلعاب المغوية في تدريس المغة وتنمية مياراتيا، وذلك عمى الرغم من اختالفيا 

 جميعيا في نوع الميارات
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا لأللعاب المغوية متغير مستقال 

تباعيا لممنيج المستخدم  ( 2013)عطية مرشود المحمدي مثل دراسة  (شبو التجريبي)وا 
 (.2010)هنادي الجعيدوكذلك دراسة ، (2010)قاسم البريدراسة و

عميان ودراسة ( 2013)عطية مرشود المحمدي كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
في عينة الدراسة حيث طبقت جميعا عمى تالميذ الصف األول االبتدائي،  بينما ( 2003)

 .طبقت الدراسات األخرى عمى صفوف ومراحل تعميمية مختمفة
وتتفق الدراسة الحالية مع جميع دراسات المحور الثالث في التركيز عمى ميارات التحدث 

وكما تختمف عنيا في أن الدراسة الحالية طبقت عمى تالميذ السنة األولى ابتدائي مستخدمة 
 .األلعاب المغوية لتنمية ميارات التحدث

 
 

http://colleges.tu.edu.sa/education/Depts/Curricula
http://colleges.tu.edu.sa/education/Depts/Curricula
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: تمهيد
ووسيطا تربويا ميما يسيم في تشكيل شخصية  يعد المعب مدخال وظيفيا لعالم الطفولة

 والحركية واالجتماعية واالنفعالية العقمية  الجسمية جميع الجوانب وبنائيا من الطفل
والمعرفية فيو من ناحية يؤدي إلى تغيرات نوعية في تكوين الطفل كما انو منطمق لمنشاط 

  . والذي سيسود لدى الطفل في المرحمة الالحقة والتربوي التعميمي 
 (369ص، 2003 ،عويس)                                                              

 المعب وألىميتوولألىمية البالغة لمعب في حياة الطفل سنحاول تقديم عرض نظري لمفيوم 
 وكذلك لمعوامل المؤثرة في المعب وأيضا ألبرز النظريات العممية المفسرة التربوية وألنواعو

 .لمعب
: مفهوم المعب  /أوال
 ويقال لكل من الجد،المعب ضد :المنظورجاء في لسان العرب البن :المغويالتعريف - 1

 .المعبرجل لعبة أي كثير :ويقال العب،إنما أنت :نفعاعمل عمال ال يجدي عميو 
( 20، ص2013نسيم، )                                                                                             

عممية تمثل تعمل عمى تحويل المعمومات "بأنو  :( بياجيه)يعرفو: التعريف االصطالحي-2
 والمحاكاة جزء ال يتجزءا من عممية النماء العقمي  والتقميد  فالمعب، حاجات الفردلتالءمالواردة 
". والذكاء
نشاط موجو أو غير موجو يقوم فيو الطفل من اجل تحقيق " بأنو: (Good( )جود)وعرفو 
المختمفة وشخصياتيم بأبعادىا  والتسمية ويستغمو الكبار عادة ليسيم في تنمية سموكيم المتعة

 .العقمية والجسمية والوجدانية

  (11، ص2009الغرير،  )                                                                                         
 كالتربية  ىو لمطفل فالمعب، الطفل لذات بالنسبة الحياة أنفاس :"بأنو (تايمور كاترين )ويعرفو

  ."لمكبار والعمل والترويحي الذات والتعبير واالستكشاف
 (64ص ،2010 ،سموت)                                                                    
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ونفسي وىو مثال لمحياة البشرية في مجموعيا  وكان  المعب بأنو نشاط تمقائي (فروبل )وعرفو
. والشعور بالسالمة الكوني والراحة النفسية والجسمية والرضا مقرونًا دائما بالفرح

( 2،ص2008شواهين ،)                                                                                            

انطالقا من ىذه التعريفات يمكن تعريف المعب عمى انو عبارة عن نشاط طبيعي فطري يقوم 
ويقوي  لغتور ويطو، عمى ذاتو ومن خاللو يتعرف الطفل ،بو الطفل لتحقيق ىدف معين

 .لتعممكما يعمل عمى جذب انتباه الطفل وتشويقو ، عضالتو
: سمات المعب /ثانيا 

يمارس فرديا , وموجو يكون عمى شكل حركة أو عمل يعتبر المعب كل نشاط حر
ويمتاز بالسرعة والخفة الرتباطو بالدوافع  وجماعيا ويستغل طاقة الجسم الحركية والذىنية

ومصدر  ويصبح جزءا من حياتو وفيو يتمثل الفرد المعمومات الداخمية وال يتعب صاحبو،
: يمي  فإن سمات المعب تتضمن ما  ،االستماع لو

موجو كاأللعاب  أوغير كاأللعاب التربوية، ويكون موجيا من قبل الكبارر المعب نشاط ح -1
 .الشعبية

 يشتمل عمى المتعة والسرور لممشاركين والمشاىدين -2
 .يكون فرديا أو جماعيا -3
 .االستمتاع الذي قد ينتيي بالتعمم -4
 .يمكن من استغالل الطاقة الحركية والذىنية -5
 .يرتبط بالدوافع الداخمية لمطفل المشارك -6
 .مستقل وينفذ في مكان وزمان متفق عمييا -7
 .يمبي بعض احتياجات الطفل األساسية لنموه الطبيعي  -8
 .يكون إيياميا أو خياليا -9

 .عبارة عن عممية 10-
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 .يخضع لقوانين وقوانين11-
 يمكن محددين وال زمان ومكان إلى سمات المعب بأنو يجري ضمن (GAILAIS)ويشير 

 معينة  لقواعد وقوانينالتنبؤ بخط مسيره أو تقدمو وال يخضع 
 ( 12ص ،2013 ،العزيز)                                                                                          

: ثالثا األهمية التربوية لمعب 
مادة  المعب أن  عمى، األيدلوجية اختالفاتيا من الرغم عمى التربوية، االتجاىات تؤكد

 الثقافي اإلعدادن أ واإلنثروبولوجيا االجتماع عمماء حيث ويذكر الطفل، تربية في أساسية
  العالم، وعن نفسو عن الكثير الطفل يتعمم فمنو المعب، خالل يتم من لألطفال واالجتماعي

 .عميو السيطرة من يمكنيم أجزاء الطفل إلى عالم يصغر والمعب
 الكثير عند النواحي اإلرشادية من المعب فضل ينكر أحد ال بأنو ( وخاليمة المبابيدي)ويرى 
 إذن فالطفل  وباإلحباط والصراع،  سارة غير بخبرات يمرون عندما وبالذات  األطفال، من

 من عميو المفروضة توجدىا الضغوط التي والمخاوف التوترات ىذه من التخفيف إلى بحاجة
 الطفل يساعد المعب العالجي فالمعب ويسمى التوترات، ليذه عالجاً  المعب يستخدم لذا بيئتو؛
. والتوتر القمق من كمخرج المعب الخيالي يستخدم كما انفعاالتو عن التعبير في
والمربين  اآلباء عمى وينبغي لمفرد، طبيعياً  وحقاً  أساسيًا، تربوياً  مطمباً  يعد بالمعب التعميم فإن

األساسية  الحقوق من طبيعي كحق المعب لممارسة لمطفل المناسبة والوسائل الفرص تييئة
 :يميباأللعاب فيما  التعمم أىمية وتتجمى والمسكن والممبس والمشرب كالمأكل

من  أيسر الفيم فيكون الواقع، إلى أقرب المتعمم عمييا يحصل أن يمكن التي الخبرات إن -1
 .التقميدي التعمم

 .بالمتعمم صمة ذات الحياة في ميمة جوانب إلى المتعمم تنبيو في يسيم -2
 .المنافسة عنصر من فيو لما المتعمم دافعية من يزيد -3
 .والتسمية  التشويق عناصر من فيو لما وفاعميتو  المتعمم نشاط من يزيد -4



                  ماهية اللعب  الفصل الثاني 

 

17 
 

 .والميارية  والوجدانية  المعرفية فييا بما المختمفة الشخصية مجاالت في نمواً  يحدث -5
 .الذاتية قدراتو واكتساب  ذاتو، تأكيد عمى المتعمم يساعد -6
 .عمييا واالعتماد  بنفسو المتعمم ثقة يزيد -7
 .بالقوانين وااللتزام  اآلخرين احترام عمى المتعمم يعود -8
 .بالعمل التعمم مبدأ يجسد -9

 .التعميم عممية تقويم في لالشتراك طرف من ألكثر فرصة  يعطي-10
 .التعمم في إيجابياً  المتعمم  يجعل-11
 .المتعممين نفوس إلى لالمل يتسرب فال بالتسمية العممي التحصيل فيو يمتزج يوفر مناخا-12
 .المشكالت وحل  وابتكاراتيم  أفكارىم تجريب عمى الطمبة تدريب في  يسيم-13
 .المتعممين ىلد واإلصغاء واالنتباه المالحظة عمى القدرة  ينمي-14

 (65ص ،2010 سموت،)                                                                
انطالقا مما سبق يمكن اعتبار أن أىمية المعب تعمل عمى تقوية إرادة الطفل وشكيمتو إذ أن 

المعب يعمم الطفل االلتزام بالمعبة والتقيد بقواعدىا كما يعممو القدرة عمى التحمل والصبر 
حيث يمكن اعتبار المعب بمثابة مدرسة حياتية يتعمم منيا الطفل االنصياع والتقيد بمبادئ 

 . وتقديرىم   وبتالي احترام حقوق اآلخرينهونظم المعب
: أنواع المعب /رابعا

فيمكن تقسيميا إما بحسب ، النظر منيا إلى أنواع المعب  يمكنالزوايا التيتختمف 
وظيفتيا أو بحسب قواعدىا أو بحسب شروط المعب فييا أو بحسب الظروف التي يجرى 

 وفيما يمي توضيح لذلك  ،ومن ىنا تختمف التسميات التي تطمق عمى أنواع المعب ....فييا أو
أنواع المعب بحسب التوجيه 

وىو الذي يكون مزودا بألعاب مميزة ضمن خطط وبرامج وأىداف يحددىا  :الموجه المعب1  
 .الكبار وينفذىا األطفال
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انطالقا من  وىو المعب الذي يكون من نسج خيال الطفل وابتكاره،: المعب غير الموجه  2 
 .  كاأللعاب التي تأتي تمقائيا من ذات الطفل،بيئتو

 (34، ص2007قنديل، )                                                                                             

أنواع المعب بحسب الوظيفة 
وىي ألعاب تيدف إلى تحفيز الحواس لدى الطفل وتقوم عمى : ألعاب تمرين الحواس- 1

 النقر ، تفحصيا، حيث التقاط األشياء، وتدريبو عمى األنشطة المختمفة إثارة فضول الطفل 
 : ومن نماذج ىذه األلعاب  الخ....عمييا 

 األشكال ذات األلوان 
 األلعاب ذات المممس المختمف 
 األلعاب ذات األصوات 
 األنشطة المتعمقة بالطعم  وبالرائحة 

وفييا ألعاب مالحظة الصورة وىي ألعاب تساعد الطفل  :ألعاب تنمية اإلدراك البصري- 2
 ،وعمى ترابط األفكار عمى اكتساب القدرة عمى التمييز مابين األشكال واأللوان واإلبعاد،

، شمال)كما تساعد عمى التعرف عمى مفاىيم المكان . والتجميع وتمييز التشابو،والمطابقة
 وألعاب القواعد  ألعاب البطاقات: وتنمي المفردات المغوية مثل (... تحت ، فوق،يمين

 .البسيطة
 فمن خاللو يتعممون كيف ،يعد ىذا المعب ميم بالنسبة لألطفال:الدرامي المعب التمثيمي- 3

ويرتكز المعب الدرامي  . بشكل صحيحوالحزن والقمقوحاالت الغضب  يعبرون عن مشاعرىم
وابرز أنواع   أحب،عمى تعاون معقد بين الجسم والعقل ويعتبر ىذا النوع من المعب من

 .المعب لدى أطفال الروضة
تتمثل األلعاب الفنية في النشاطات التعبيرية الفنية التي تنبع :  (التعبيري)المعب الفني - 4

حيث يمارس الطفل أنشطة فنية مختمفة  ،من الوجدان والتذوق الجمالي واإلحساس الفني
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 فرصة التعبير عن لوالتي بالتالي تفسح لمطف  الغناء والموسيقى، المصق،كالرسم والتموين
بداع دون قيود  . مشاعره بحرية وا 

 فيو في البداية ،ينمو المعب التركيبي مع مراحل نمو الطفل المختمفة: المعب التركيبي -1
ذا ما،يقوم بعممية التركيب أو وضع األشياء بجوار بعضيا شكمت ىذه األشياء نموذجا   وا 

ومعينة  ثم يقوم باستخدام المواد بطريقة محددة، مألوفا فإنو يشعر بالسعادة والبيجة
 التركيبي لديو ليصبح يتطور المعبمالئمة في البناء في مراحل المتقدمة من العمر، كما 

. وتعقيدا جماعية وتنوعا نشاطو أكثر
 يمتزم بيا  تدور وفق قواعد وقوانين مقررة سمفا،، ىي األلعاب جماعية: المعب الجماعي -2

 :التاليةوتتمخص أىداف المعب االجتماعي في النقاط ، جميع األطفال المشاركين في المعب
 والعمل بحسب اإلرشادات تدريب الطفل عمى االنصياع لمقوانين. 
 واحترام الدور، تعميم الطفل الصبر واالنتظار. 
 والغميظة، تنمية عضالت الطفل الدقيقة. 
 االحترام وغيرىا، المشاركة :االجتماعية مثل اكتساب الطفل بعض القيم.  
 واالجتماعي لمطفل تحقيق النمو المغوي. 
يعتبر المعب اإلدراكي ذو أىمية كبرى في تنمية شخصية الطفل : (التربوي )المعب اإلدراكي  -3

 ومن المواد الموجودة ،لذا يجب االىتمام بيذا الركن في حجرة النشاط، في مختمف جوانبيا
 والتفسير وتسمسل،ألعاب لغوية متنوعة لموصف وتصنيف  العاب مطابقة ، العاب الذاكرة:بو 

. صندوق الحواس صور محادثة وغيرىا ....السمعي  والتمييز
وأدوات لتنمية العضالت الكبيرة  يحتاج الطفل إلى ألعاب: المعب البدني والحركي  -4

والتي تعتبر جميعيا جزء  ....وساللم التسمق  ألعاب التوازن، أماكن القفز، مثل األراجيح
لذلك يفضل أن تكون المساحة بين معدات المعب المختمفة في ، ىاما من األنشطة الحركية
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 وييدف المعب البدني ،والمرور بأمان الساحة كافية بحيث تسمح لألطفال بالمعب والحركة
: والحركي إلى 

 تنمية العضالت الكبرى لدى الطفل. 
 توفير فرصة التواصل االجتماعي بين الطفل وزمالئو. 
 والسرور لمطفل جمب المتعة. 
  والصبروالمساعدة والمشاركة اكتساب بعض القيم االجتماعية كالتعاون. 
 المساىمة في النمو المغوي لمطفل. 

وخيالو  التي تنمي إبداعو يحتاج الطفل إلى العديد من األدوات والمعدات:اإلبداعي المعب -5
الحبال ومعدات الزحف  الشباك، الساللم،، معدات التسمق:وتجعمو يمعب بشكل مبدع مثل

طارات السيارات وأخرى تتعمق بالمشي والحفر، مثل الخنادق  ،والركض مثل العتبات وا 
:  وييدف المعب اإلبداعي إلى ،الشجر والسيارات القديمة بيوت إلى  باإلضافة،القفز ومعدات
 تنمية العضالت الكبرى لدى األطفال. 
  اكتساب العديد من الميارات االجتماعية. 
  اكتساب العديد من القيم الخمقية. 
 تنمية حب االستطالع والحماس لدى األطفال. 

( 41-35 ص ص،2013 نسيم،)                                                                                 

: خامسا خصائص المعب
: تتمثل خصائص المعب فيما يمي 

.  أن الفرد يبدأ المعب بمباراة ذاتية أو بدعوة من اآلخرين1
إذ أن المعب يشبع رغبة داخمية فيوال ، أن الذين يدفع الفرد إلى المعب ىو رغباتو وحاجاتو2

. يعرض عمى الفرد كما أنو يمبي نداءا داخميا 
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ن المعب يتطمب مشاركة الفرد ويبذلو مجيودا عقميا وجسديا فميس من المعب مشاىدة ا 3
. يأن أي لعب يحتاج إلى بذل جيد بدني وفق متطمبات التفكير العقل  كما،الالعبين

وسباق السباحة ولعبة الشطرنج كل منيا  فمباراة الكرة  المعب عمل كمي مكون من أجزاء،4
. يتكون من عدة أعمال مترابطة تؤدي إلى نياية كما أنيا ذات بداية  

 قذفيا باليد أو وضع الجسم في و فركل الكرة أ،مكنونات أي لعبة ليا مواصفات فنية 5 
  والكبار أي مكون مما سبق لو مواصفات فنية وغير ذلك مما يمارسو الصغار السباحة
. وميارية 

 فقد يمعب الطفل بمفرده أو مع أطفال آخرين  ، المعب بصفة عامة ال يشترط فيو التجمع إن6
نما ييدف إلى االستمتاع إن7 فالفرد أثناء المعب ،  المعب ال ييدف إلى كسب مادي أصال وا 

.  محققا ذاتو مستمتعا بما يفعل ،يكون في حالة نفسية جيدة
فمن المعروف أن ، المعب يؤدي إلى تعميق الخبرات لدى الفرد ومن ثم تحقيق مطالب نمو 8

 ونسر  وتعظيما ىي التي نتوجو إلينا بمحض اختيارنا أكثر الخبرات أثرا في حياتنا واستبقاء
. عند ممارستيا

  .استثمار جيد لمفراغ ،فيو بعد قضاء العمل والراحة ليمبي رغبة الفرد في بذل الجيد المعب 9
 (23 ،ص 2004آل مراد،)                                                                                           

: وظائف العب في حياة األطفال / سادسا
 :والتي يمكن حصر بعضيا في الوظائف التالية ، ومتعددة لمعب ىناك وظائف كثيرة 

 .أي أن المعب نمو الوظيفة البنائية أو التكوينية، (1
 . أي أن المعب تعمم،الوظيفة التربوية (2
 .، أي أن المعب عالجاإلكمينيكيةالوظيفة  (3

وفيما يمي ىذه الوظائف بشيء من التفصيل 
 الوظيفة البنائية أو التكوينية -1
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يؤدي المعب دورا ضروريا في تنمية عضالت ، من الناحية الجسمية الفسيولوجية
ويستخدم نشاط المعب أيضا كمتنفس لمطاقة  ويدرب كل أعضاء جسميو بشكل فعال،، الطفل

. عصبيا وغير مستقر، تجعل الطفل متوترا،الزائدة التي إذا احتبست
يمعب المعب دورا كبيرا في نمط ، أما بالنسبة لناحية العقمية المعرفية في بنية الشخصية

 والكالم  كاإلدراك والتفكير والذاكرة  وفي نمو الوظائف العقمية العميا،، النشاط العقمي المعرفي
.  واإلبداع عند الطفل والتخيل

 يؤدي المعب دور بناء ،وفي بنية الشخصية أما فيما يتعمق بالنواحي االجتماعية واالنفعالية
. في نضج الطفل اجتماعيا واتزانو انفعاليا 

اإليمائي عمى تخفيف العداوات بين اإلخوة داخل األسرة كما يتعمم و ويساعد المعب الخيالي أ
كيف يعقد عالقات اجتماعية وعاطفية مع ، الطفل من خالل المعب مع األطفال اآلخرين

وكيف يواجو ويحمل المشكالت التي تجمبيا مثل ، ويوسع دائرة اتصاالتو باآلخرين، الغرباء
. تمك العالقات

 يتعمم الطفل كيف يبرم عالقات اجتماعية مرغوبة، كاألخذ ،ومن خالل األلعاب التعاونية
وكيف يتبادل معيم المسؤوليات وااللتزامات، ، اآلخرين مع والعطاء المتبادلين،وان يتعاون

. مما يييئو لألدوار االجتماعية في المستقبل عندما يكون راشدا
 الوظيفة التربوية باعتبار أن المعب تعمم -2

 ولكنو يكتسب ىذه ،إن المعب في حد ذاتو ال ينطوي بدرجة كبيرة عمى قيمة تربوية
القيمة إذا ما أمكن تنظيمو وتوجييو تربويا، فال يمكن أن نترك عممية نمو األطفال  لمصداقة 

 تضع في االعتبار ، إنما يتحقق النمو السميم لمطفل بتأثير تربية واعية، أو الخبرة العرضية
وىادف  ومقومات تشكيل شخصية في سياق نشاط تربوي منظم  خصائص نمو الطفل

 (46،ص2013نسيم،  )                                                                                    
 الوظيفة االكمنيكية باعتبار أن المعب عالج -3
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 كما يعد أيضا مدخال لتشخيص حالتو ، المعب وسيمة جيدة لدراسة شخصية الطفلديع
 ومن ثم القدرة عمى تحديد العالج ،وكثير من األحيان الصحية أيضا، واالجتماعية النفسية

   .المناسب لكل حالة
 (268ص ،1987 ، ميرلر)                                                             

فالطفل بحاجة إلى التخفيف من المخاوف والتوترات، التي تخمقيا الضغوط المفروضة عميو 
 فالمعب يعمل عمى إشباع كثير من الحاجات من بيئتو، ومن األساليب الخاطئة في تربيتو،

والرغبات التي ال يتحقق إشباعيا في حياة الطفل اليومية، فمثال نراه أحيانا ينير دميتو بعنف 
. وربما يحطميا بال ىوادة ىجة درامية مؤثرة ،بلأو يعاقبيا 

ذات فعالية في تحسين تكييفيم مع ، أساليب المعب باألدوار والمثيالت االجتماعيةر وتعتب
 كالعدوان ،ومع اآلخرين،باإلضافة إلى عالج العديد من اضطرابات الطفل االنفعالية أنفسيم

وينصح العديد من األطباء آباء األطفال الذين يعانون من مشكالت في  بل أو الكذب،
 كي تنمو ،قصور في الرئتان، بترك األطفال يمعبون بالدرجات ويمارسون السباحة التنفس أو

  .الرئتان بشكل طبيعي لدييم 
 (47ص ،2013نسيم ،)                                                                                         

: العوامل المؤثرة في المعب/سابعا
وجود عوامل مؤثرة تتحكم في لعب األطفال وتمنحو أشكاال وأنماطا  أثبتت الدراسات الميدانية

: متباينة ومن بين ىذه العوامل
ورعاية صحية ناقصتين يبدي اىتماما أقل  فالطفل الذي يعاني من تغذية:الجسدي العامل/ أ

 كما أن ضعف التناسق الحركي يعيق الطفل عن ممارسة ألعاب تتطمب النضج ،بالمعب
 .العصبي والعضمي
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 فاألطفال ،نباىتو ويرتبط اإلقبال عمى المعب كذلك بمستوى ذكاء الطفل:العامل العقمي/ ب
األكثر ذكاء سرعان ما يغيرون أسموب لعبيم فيرتقون من المعب الحسي إلى الذي يتضمن 

. المحاكاة بينما ال يظير ىذا التطور عمى من ىم أقل ذكاءوعنصر الخيال 
فقد لوحظ في معظم المجتمعات أن ىناك فروقا واضحة بين لعب الصبيان : عامل الجنس/ج
، والسيطرة لعب البنات ففي لعب الصبيان ىناك ميل أكبر نحو المعب الذي يرمز إلى القوةو

. بينما يكون لعب البنات أقل حركة
يؤثر عامل المكان عمى لعب األطفال بشكل كبير بحيث تختمف أنماط :عامل البيئة /د

... فقيرة ،غنية، صحراوية،ريفية،صناعية،ساحمية المعب باختالف بيئة الطفل
http://www.gulfkdis.com2014/03/15)  

  : النظريات العممية في تفسير المعب/تاسعا
الذين تناولوا ىذه المسألة  والمختصين وآراء مختمفة باختالف العمماء لمعب نظريات
:  وفيما يمي ابرز ىذه النظريات، بالدراسات والبحث

ظيرت ىذه النظرية في أواخر القرن التاسع عشر ووضع أساسيا  : نظرية الطاقة الزائدة(1
وتعرف اآلن بنظرية الطاقة الزائدة  (هربرت سبنسر)األلماني ثم الفيمسوف   الشاعر(شيمر)

فإذا ، ومفادىا أن المعب ميمتو التخمص من الطاقة الزائدة عن حاجة الجسم. في المعب
ذا طبقنا  توافرت لدية طاقة تزيد عما يحتاجو لمعمل فإنو يصرف ىذه الطاقة في المعب، وا 

ويعتنون  ذلك عمى األطفال نرى أنيم يحاطون بعناية أوليائيم ورعايتيم فيقدمون ليم الغداء
بنظافتيم وصحتيم دون أن يقوم األطفال بعمل ما فتتولد لدييم طاقة زائدة يصرفونيا في 

. المعب 
: أما االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية يمكن إجماليا فيما يمي 

. عامل الطاقة الزائدة كوجود مثيراتر يمكن أن يعزى وجود المعب لعدة عوامل أخرى غي-
.  فمن أين ليم الطاقة، يمارس األطفال المعب أكثر من الكبار-

http://www.gulfkdis.com/
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.  المعب من الكبارييمارس األطفال وقتا أطول في ممارس- 
وعمى  ويرى أصحابيا  تعتبر من أقدم النظريات التي تناولت المعب:نظرية االستجمام (2

إن وظيفة المعب األساسية ىي راحة الجسم ( Lazarusالزاروس ) رأسيم الفيمسوف األلماني
من عناء العمل ومن التعب وخالصة ىذه النظرية أن اإلنسان يمعب كي يريح عضالتو 

 .المتعبة أو أعصابو المرىقة
إن نشاط المعب ال يتطمب توتر األعصاب أو شدة  "ويؤكد العالم باتريك ىذه النظرية بقولو 

  ".واالنتباه التي يتصف بيا المجيود الذىني  التركيز 
 ( 66ص ،2011 السبيعي،)                                                             

لو كانت الغاية من المعب ىي راحة : وجيت ليذه النظرية االعتراضات التالية وقد    
والعضالت المتعبة فإن أحسن طريقة لذلك ىي االستمقاء في الفراش  األعصاب المجيدة

. واالسترخاء من غير عمل ما ألن ىذه الطريقة تجمب الراحة في وقت أقصر
كذلك لو كان اليدف من المعب الراحة فقط لكان من األفضل لمكبار أن يمعبوا أكثر مما     

وجيدىم المبذول أدعى لمتعب من لعب الصغار ومع ذلك  يمعب الصغار ألن عمل الكبار
. نرى أن الصغار أكثر لعبا من الكبار

وىكذا نرى أن في نظرية االستجمام انتقاصا واضحا وصريحا لوظيفة المعب وتضييقا ليا    
 .عند حصرىا بإراحة العضالت واألعصاب

 وىي نظرية مدرسة التحميل النفسي الفرودية :نظرية التحميل النفسي لسيجموند فرويد (3
المشكالت النفسية والتي تأتي نتيجة الضغوط  ىذه النظرية وسيمة لمتخمص منر وتعتب

يعتبر المعب وسيمة الستعادة النشاط الذىني واالبتعاد عن   وكذلك،الموجودة في الحياة العمل
 ويفترض فروي دان السموك اإلنساني ال يحدث بال سبب،.مشاغل الحياة من خالل التسمية

ن . واأللم الذي يعقب السموكبالسرورالحالة النفسية لمفرد وىي اإلحساس  وأنو يتوقف عن  وا 
أما  .السعي وراء الخبرات التي تبعث السرور والمتعة وتكرارىا اإلنسان عادة يميل إلى

. الخبرات المؤلمة فيحاول أن يتجنبيا ويحاول نسيانيا
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ىو إال تعبير رمزي غالبا ما يعبر عن رغبات محيطة أو مخاوف  ويؤكد فروي دان المعب ما
      القمق لدى األطفال وأو متاعب ال شعورية مكبوتة فيو تعبير من شأنو خفض مستوى التوتر 

 (35-33 صص ، 2011النوايسة،)                                                                                 
 ناقش 1976ففي عام  أما أيكسون فإنو يركز عمى الطبيعة التطورية المتغيرة والمتبدلة لمعب،

: وىي  األنواع الرئيسية واألساسية لمعب التي افترضيا أيكسون (ستام)
ويشتمل عمى المعب الذي يرتبط بجسم الطفل قبل أن يتفحص جسمو : المعب الذاتي الواسع1

 .ينتقل إلى العالم الخارجي
ويعتقد  وتشير إلى توسع نطاق المعب ليشمل لعب الطفل بالدمى، :المعب عمى نطاق محدد2
وقدرات تمكنو  واأللعاب األخرى تساعد الطفل عمى تنمية وتطوير ميارات  المعب بالدمىأن

. وسيطرتو عمى األشياء من فرض سيادتو
قبل المدرسة مع األطفال  تشمل ىذه المرحمة لعب األطفال ما: عمى نطاق واسع المعب3

يكون امتالك الطفل ميارات وقدرات مختمفة  آخرين ونوع من األلعاب االجتماعية منيا ما
 .تمكنو من مشاركة اآلخرين معو

ويؤخذ عمى ىذه النظرية أنيا ركزت عمى نوع واحد فقط من أنواع المعب ىو المعب 
أنيا اشتقت أصوليا في العمل من األفراد  كما اإلييامي، وأىممت األنواع األخرى،

 يعرب بالعالج المضطربين انفعاليا وأدخمت المعب اإلييامي في مجال العالجات النفسية فيما 
. بالمعب

المعب ىو  وخالصتيا،أن ستانمي ىو صاحب ىذه النظرية ىو:النظرية التمخيصية(4
ويرى بان ، القرون واألجيال تمخيص لمنشاطات المختمفة التي مر بيا الجنس البشري عبر

وانو تعزى لمدوافع الموروثة لدى الطفل  .لعب األطفال ما ىو إال تعبير عن غرائزىم المختمفة
والخبرات التي تعمميا   وتقوم ىذه النظرية عمى افتراض أن الميارات،من األجيال السابقة

. جيل من األجيال يمكن أن يرثيا الجيل الذي يميو
: وقد وجيت إلى ىذه النظرية اعتراضات كثيرة منيا
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وحسب  أن ىذه النظرية بنيت عمى افتراض أن األلعاب تتغير بحسب طبيعة الطفل نفسو،
.  وكيفية ممارستيا   عدا عن االختراعات التي أثرت عمى ألعاب الطفل،بيئتو االجتماعية

وتتمخص بان أىمية المعب تكمن  (آدلر ومكرنكو)عمماء ىذه النظرية:النظرية االجتماعية (5
 ونشاط الطفل يتناسب مع عمره ،وميولو االجتماعية في حاجة الطفل إلى إشباع رغباتو

السن يصبح الطفل أكثر  ومع تطور الزمني وخصائص كل مرحمة من مراحل نموه،
اجتماعية في اتجاىاتو نظرا ألن البيئة االجتماعية ىي المنطقة األكبر لدوافع الفرد وحاجات  

. الشخص تعتمد في إشباعيا إلى حد ما عمى المثيرات االجتماعية 
 نظرية بياجيو في المعب ترتبط ارتباطا بتفسيره (:جان بياجيه)النظرية العقمية والمعرفية (6

 .والتكيف  ضروريتان لنمو كل كائن عضوي لنمو الذكاء ويعتقد  أو وجود عمميتي التمثل 
وتضفي نظرية بياجيو عمى المعب وظيفة بيولوجية واضحة بوصفيا تكرارا نشطا وتدريبا  

وتعد الوصف المالئم لنمو المناشط  .يتمثل في المواقف والخبرات الجديدة  تمثال عقميا 
. المتتابعة 

وتشير عممية التمثل عند  وتقوم نظرية بياجيو عمى عمميتين رئيسيتين ىي التمثل والموائمة،
معمومات إلى بنا  يتمقاه من أشياء أو بياجيو إلي النشاط الذي يقوم بو الطفل لتحويل ما

 أما عممية الموائمة فيي النشاط الذي يقوم بو الطفل ،خاصة بو وتشكل جزءا من ذاتو
 ويعزو بياجيو  ،ليتكيف أو يتوافق مع العالم الخارجي الذي يحيط بو لتسيير عممية التمثل

. عممية النمو العقمي عند األطفال إلى النشاط المستمر لمعمميتين
عن نمو الطفل وأحد متطمباتو األساسية فكل نوع   المعب عمى انو تعبيرإلىوينظر بياجية 

. وثيقا بمرحمة معينة من مراحل النمو المختمفة  من أنواع المعب يرتبط ارتباطا
                                                                                                    .المعب المنظم*المعب الرمزي* المعب السيادة :*فيي (بياجيو)وضعيا  أما أىم األلعاب التي

 ( 28-27 ص،ص2004آل مراد، )
 :نظرية التنشئة االجتماعية(7
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وتتمثل في مجموعة من النظريات والنماذج  (االستجابة /المثير ) نظرية التعمم االجتماعي -أ
عالم النفس الروسي األسموب الذي أصبح أساس نظرية  (ايفان بافموف)اكتشف :التالية 
الذي يعد  (واطسن)وفي أمريكا أوضح ، والمعتمدة عمى االشتراط البسيط واالستجابة /المثير 

. أبا لمتعمم االجتماعي أن المثيرات المتقدمة يمكن أن تنتج استجابات مؤكدة لدى اإلنسان
وتوضح ىذه النظرية كيف يتعمم اإلنسان أن يتعامل ويتصرف مع   نظرية التعويض-ب

 الفرد مدفوع إلى المعب من أنوترى ىذه النظرية ، واالحباطات المتكررة الصراع المستمر
وذلك في سبيل تحقيق التفوق في أي مجال  اجل التعويض عن شعوره بالعجز في شيء ما 

. من مجاالت الحياة 
 أن المعب يتحد 1966عام  (جوليان روتر)نظرية العزو وترى ىذه النظرية الذي قدميا - ج

 أي أن سموك المعب يحدده ،ومخرجات سموكيم باألسموب الذي يعرى فيو اإلفراد المدخالت
. موقع الضبط لد الفرد

وترى أن ، من رواد ىذه النظرية (ميتشل وماسون)نظرية التعبير الذاتي ويعد كل من - د
نتيجة احتياجاتو  ىي اإلنسان كائن حي يتمتع بالنشاط وان ميولو السيكولوجية التي

. واتجاىاتو تدفعو إلى أنماط معينة من المعب الفيسيموجية وعاداتو واستجاباتو 
: وتركز النظرية االجتماعية عمى ما يمي

  أن األلعاب ذات دافعية عالية تؤثر في الجانب الوجداني الذي نفتقد أثره في معظم الفصول
 حيث يكون التركيز عمى نفل وترجمة المعمومات لمطالب بجانب عمميات أخرى ،الدراسية

 والمتعة تصبح فييا المناىج خطوة في سبيل التعمم ويرتبط بعممية تنفيذ المعبة الجاذبية 
 .والسرور بجانب التعزيز في أداء المعبة ذاتيا

  تقوم األلعاب عمى إعادة بناء العالقات االجتماعية في الفصل بحيث تتيح التعمم الذي ينشط
 . ويكون الطالب مرشدا لنفسو  ونظام المعبة  وفق قواعد فيو الطفل
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 والمجتمع والعالم المحيط بيا باعتبارىا نموذجا مبسطا  تعمل المعبة عمى الربط بين المدرسة
 .لمعمميات التي تحدث في الواقع

  تعد األلعاب نموذجا تعميميا ينشط فيو الطفل بما توفره لو من مواقف خبرة حيوية ومباشرة
                                                                                                      . المعمومات تجييز تعتمد عمى أكثر منطرق التدريس األخرى التي

 (56-55، ص ص2013نسيم،  )
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 :الخالصة
ما يمكن أن نخمص إليو مما سبق تناولو بأن المعب مدخال وظيفيا لعالم الطفولة 
ووسيطا تربويا ميما يسيم في تشكيل شخصية الطفل وبنائيا من جميع لنواحي الحسية 

والحركية واالجتماعية واالنفعالية والعقمية والمعرفية فيو من ناحية يؤدي إلى تغيرات نوعية 
في تكوين الطفل، كما أنو منطمق لمنشاط التعميمي والتربوي الذي سيسود الطفل في المرحمة 

 .الالحقة
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 :تمهيد 
والقواعد العممية  األلعاب التربوية من أىم الوسائل التعميمية الكتساب الحقائق والمفاىيم      
حيث تعمل عمى تجسيد المفاىيم المجردة لدى الطفل وتقريبيا منو في شكل  والفنية،

وسنحاول في ىذا  .والتطبيق ثالثا فيي تعوده عمى المالحظة أوال، واالستنتاج ثانيا محسوس،
الفصل التطرق إلى مفيوم األلعاب التربوية وأىميتيا والشروط الواجب توفرىا في ىذه 

. وكذلك فوائدىا باإلضافة ألنواعيا األلعاب
 :مفهوم األلعاب التربوية/  أوال
 سير تنظم التي القوانين من مجموعة ليا  اإلطار، المحكمة األنشطة من نوع ىي     
 في ويدخل تحديدىا سبق أىداف إلى لموصول أكثر أو فييا اثنان ما يشترك عادة و المعب
 .الفريقين أحد بفوز عادة المعب وينتيي الصدفة وعنصر المنافسة عنصر التفاعل ىذا

 .(13،ص2008شواهين،  )                                                            

نشاط أو مجموعة من ألوان النشاط المنظم بين المتعممين يمارسيا ":ويعرفه بمقيس      
 حسب ،المتعمم منفردًا أو في جماعة، يؤدى في حدود زمان ومكان معينين يحددىا المعمم

قواعد وقوانين مقبولة موافق عمييا بحرية من قبل من يمارسيا، تيدف إلى تحقيق غايات 
 "تربوية معينة، ويرافق الممارسة عادة شيء من التوتر والترقب والبيجة واليقين

 (.60،ص2013 نسيم ، )                                                                                    
نشاط تعميمي منظم يتم المعب فيو بين طالبين أو أكثر يتفاعمون :"وتعرف أيضا عمى أنيا    

معًا لموصول إلى أىداف تعميمية محددة، وتعتبر المنافسة من عوامل التفاعل بينيما، ويتم 
تحت إشراف وتوجيو المعمم، ويقوم فيو المعمم بدور المرشد أو المنسق أو المعدل، ويقدم ليم 
المساعدة عندما يتطمب الموقف ذلك، ويخصص جزًءا بعد انتياء المعبة لممناقشة بينو  وبين 

. طالبو 
(http://www babylon.eduiq.com 2015/04/01.) 
 

http://www/
http://www/
http://www/
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: أهمية األلعاب التربوية/ ثانيا
 .لممعمومات الوحيد المصدر تصبح لم فيي المعممة دور من تغير -1
. المفظي المفظي وغير االتصال ميارات تنمي -2
مكاناتيا  ومواىبيا قدراتيا عن والكشف الذات عن لمتعبير وسيمة تعتبر -3 العقمية  ويعكس وا 

 .لممتعممة والنفسية الجديدة 
 أوالتنشئة التربوية الممارسات من تقع التي النفسية الضغوط من لمتخمص وسيمة تعتبر -4

  .االجتماعية
 .واإلثارة المنافسة والحظ توفر عنصر كما لمتعمم المتعممة دافعية من تزيد -5
 .التعمم عممية في إيجابياً  المتعممة تشرك -6
. (وانفعالي أدائي، نفس معرفي،) التعمم أنواع جميع الطالبات تعمم -7
 .والتسمية والسرور المتعة عمى خاللو من المتعممة تحصل فطري تعتبر ميال -8
 .الصعبة العمميات تعمم تسيل -9

 .المختمفة الحياتية المواقف عمى تطبيقيا يمكن -10
 .اليادفة لممراجعة فرصة وتمنحيا الطالبة ما تعممتو تعزز -11
. الذاتي التعمم عمى تحث -12
 .واالجتماعية الثقافية وبيئتيا المتعممة شخصية عمى التعرف في تساعد -13
 .المتعممة لدى والتطور النمو عمميات بو تتم بيولوجية تعتبر ضرورة -14
 .المسؤولية وتحمل القرار صنع عمى الطالبات تعود -15
. الواحد الفصل في الدراسي التحصيل في والمتخمفات المتقدمات  بين الفجوة تضيق -16

(. 3،ص 2009 خميف،)                                                                                            

 :فوائد األلعاب التربوية في العممية التعميمية / ثالثا 
 :والعقمية واالجتماعية الجسمية والنفسية الفوائد لتشمل التربوية األلعاب فوائد تعددت
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 :الجسمية الفوائد
 :التالي النحو عمى الجسمية الناحية في إيجابياً  التأثير في التعميمية األلعاب تساعد

 من التخمص عمى الجسم وتساعد العضالت وتقوية الجسمي النمو تكامل 
 . الضارة الزائدة اإلفرازات

 في الضروري الحركي الحسي التآزر وتحقيق الميارات وتكوين الحركات إتقان 
 . الميارات تعمم
 العضمي واإلرىاق الحسي التوتر من الجسم تخمص . 

 : النفسية الفوائد
 لمتعمم التييئة في وتساىم االنتباه  تجذب . 
 القيادة وممارسة كالحرية  النفسية الحاجات بعض إشباع في تساعد . 
 والميول والحاجات  الرغبات  عن لمتعبير الفرصة تتيح . 
 النفسي والعصبي التوتر تخفف. 
 المعنوية الروح بالنفس وترفع الثقة تعزز. 
 التعمم نحو الدافعية تنمي . 

 في تساعد أنيا المعرفية، كما الناحية من المتعمم قدرات تنمية في تساىم  :العقمية الفوائد
 .التعميمية األىداف تحقيق

 التعمم في الذات عمى واالعتماد التفكير  في السرعة عمى المتعمم تعود . 
 المشكالت حل المتعمم تدرب . 
 االستكشاف عمميات عمى المتعمم تدرب . 
 اآلخرين مع التعامل االجتماعية وفي األنشطة في المشاركة فرص توفر. 

 :االجتماعية الفوائد
 اآلخرين مع يتواصل وتجعمو المتعمم عند االجتماعي التفاعل المعبة تقوي. 
 اليزيمة تقبل عمى المتعمم تعود . 
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 ضمن الفردي السموك وتصقل االجتماعي التفاعل جو في الخمق تيذب 
 .اآلخرين واحترام الموجو التنافس
 اآلخرين مع التواصل في االجتماعية الفرد قدرات عن تكشف . 
 اآلخرين مع والتعامل االجتماعية  األنشطة في المشاركة فرص توفر . 

 (.68-67 ،ص ص2010سموت ،  (                                                                          

ودافعية  متعة زيادة إلى ييدف واحد آن في وغاية وسيمة المعبومن كل ما سبق ندرك أن    
مواجية  عمى التالميذ وتساعد طويمة لفترة التعمم أثر بقاء إلى تيدف أنيا كما لمتعمم، التالميذ
المشاكل السموكية،  بعض عمى والقضاء وشعورىم، انفعاالتيم عن والتعبير الكالمية المواقف

 شاممة متكاممة تربية التالميذ تربية في كبيراً  دوراً  لأللعاب أن كما  والخجل اإلحباط : مثل
عداده والميارية،  والوجدانية المعرفية المتعمم شخصية جوانب جميع من لممواطنة  وا 

العممي  التحصيل فيو يمتزج مناخ توفير عمى القادر المعمم ىو الناجح والمعمم الصالحة، 
 . المتعممين نفوس إلى الممل يتسرب فال والترفيو بالتسمية 

: الشروط الواجب توفرها في األلعاب التربوية /  رابعا
 .مناسبتيا لعمر وثقافة الالعبين -1
 .توفر األدوات التي يمكن تصنيعيا منيا -2
 .وضوح تعميماتيا وقوانينيا -3
 التناسق في أحجام أجزاء المعبة -4
 .قمة كمفتيا -5
 .سيولة التعامل معيا -6
 .سيولة حفظيا -7
 .أن تكون عممية -8
 جاذبية شكميا -9

  (.29، ص2013نسيم،  ).                            احتواؤىا عمى بطاقة تقييم ذاتي- 10
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: (خطوات اإلستراتيجية)خطوات تطبيق األلعاب التربوية / خامسا 
لأللعاب  وىنا يجب عمى المعممين اختار النتاجات المناسبة: تحديد النتاجات التعميمية: أوال

 :التربوية، فمكل نتاج ىدف نسعى لو، وفيما يمي عرض لألىداف التربوية
 تدريب العضالت، تدريب الحواس، الصحة الجسمية التآزر، :أىداف جسمية 

 .العصبي العضمي
 تنمية العمميات العقمية، االستكشاف، االبتكار، تنمية التفكير :أىداف معرفية. 
 مواقف  التواصل مع اآلخرين، تعمم قوانين المجتمع وأنظمتو، توفير :أىداف اجتماعية

 .لممتعمم
 الدافعية، التعبير عن النفس، تمبية االحتياجات العاطفية، تكوين: أىداف وجدانية 

 .الشخصية
 السرعة والدقة، ربط المحسوس بالمجرد، حل المشكالت: أىداف ميارية. 

  :تحديد المعبة التي نريد،  وهذا يعتمد عمى: ثانيا
 .أن تكون متصمة بالنتاجات التعميمية والتربوية-1
 .األلعاب مناسبة لممرحمة العمرية ومستوى النمو العقمي والبدني واالجتماعي-2
 .أن تخمو من التعقيد والبساطة الشديدة وتنفذ حسب القواعد-3
 .أن تثير ميارة التفكير واالبتكار والمالحظة والتأمل لدى المتعممين-4
 .أن تخمو من األخطار التي تؤذي المتعممين-5
 .أن يستشعر المتعممون باالستقاللية والحرية أثناء المعب-6
بحيث ال يكون ىنالك طفل  (فردي، جماعي)أن تناسب المعبة وعدد المشاركين -7

 .بال عمل يخصو
 .أن يكون ىنالك معيار واضح ومحدد لمفوز بالمعبة-8
 .أن تتناسب مع الزمن المحدد-9
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إن اليدف األساس لأللعاب ىو إثارة الدافعية لتحقيق : حوو النتاج التعميمي  لى تحدٍد : ثالثا
وىنا يجب أال نركز عمى النتاج . التعمم الفعال، من خالل التنافس واستغالل الطاقات

تفريغ الشحنات عندىم،   وإن نستغل طاقة الطمبة وميوليم لمعب الفطري، المعرفي فقط، بل
. واالبتعاد عن الرتابة والروتين داخل الصف

لمقيام الفعال بالنشاط  وىو ما يدفع الطمبة: لهذا النشاط (الجائزة)تحديد المعزز : رابعا
: ، وىنا يجب االىتمام باالتي(المعب)

 .أن يكون المعزز مثيرا لمدافعية-1
 .أن يكون اقتصاديا-2
 .أن يكون ذا قيمة معنوية-3
 .(ىادفة)أن يكون ذا قيمة تربوية -4

( اءاتاجر)أن يصمميا، وأن يضع قواعد  بعد تحديد المعبة، عمى المعمم:بناء المعبة: خامسا
لتنفيذه، موفرا بذلك المواد واألدوات المناسبة والكافية لمطمبة، فاليدف من ذلك االستمرار  قابمة

  .حتى نياية الزمن المحدد، وذلك لتحقيق النتاج الموضوع بالمعب
ميمة قبل  وىي خطوة. ، وذلك بعد أن تصمم المعبة ووضع القواعد لياتجريب المعبة: سادسا

 :التنفيذ لمتأكد من أن النتاج المرجو سيتحقق، وىنا يجب التأكد من
 .أن تثير المعبة الدافعية لدى الطالب-1
 .أن يستطيع الطمبة تنفيذ إجراءاىا بسيولة-2
 .أن تكون المدة المحددة لمتنفيذ مناسبة-3
 .)ممعب/ ساحة/ مختبر/ صف)أن تناسب مكان التنفيذ -4
 .أن تتكامل مع نتاجات الدرس المستيدف- 5   

 في)، أو ختامي وتقويمي(في البداية)ويفضل أن تقدم كنشاط تقديمي لمدرس - 6
 .(النياية

 :وىنا عمى المعمم مراعاة ما يمي: تنفيذ المعبة: سابعا
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 وضع قائمة بالمواد  واألدوات المستخدمة في المعب. 
 تحديد وقت التنفيذ ومكانو. 
 تحديد خطوات التنفيذ، كيف تبدأ وكيف تنتيي. 
 تحديد األدوار ووضع القوانين  وشرح المعايير. 
  ال تدع الطمبة  )تقسيم الطمبة بشكل عشوائي أو متساوي من حيث القدرات

دع الفرق تسمي أنفسيا، فيذا يزيد من دافعيتيم، و يجنبيم أن . (يقسمون أنفسيم
 .باأللقاب يسموا أنفسيم

  ثارة اىتماميم وتوضيح الفائدة من تييئة أذىان المتعممون وتشويقيم لمعبة، وا 
 .المعب
  مراعاة الفروق الفردية عند توزيع المتعممين من حيث السرعة في االنجاز

 .التركيز حتى ال تكون المعبة سببًا في إحباط المتعممين والقدرة عمى
 االنتباه إلي مدى استجابة كل فريق لممنافسة. 
  عدم المقارنة بين أداء المتعممين في المعبة بل تعزيز نقاط القوة وبث الحماس

 .فييم
 مشاركو المعمم في المعبة فيي فرصو لالحتكاك بيم عن قرب. 
 ال تنزعج من الفوضى التي تحصل أثناء التنفيذ، فيذا طبيعي. 

 وىنا عمى المعمم أن يقوم :مرحمة التقويم: ثامنا
 تدوين مقترحات لتقويم المعبة بعد تنفيذىا. 
 تقدير جيود الجميع  وال تنقص من جيد أحد فالتقدير يؤدي إلي النجاح. 
 التنويع في األلعاب التي تؤدي إلي اكتساب الميارات والخبرات المختمفة. 
 تقويم الطمبة و تقديم التغذية الراجعة ليم. 

(08 / 02 /2015.  http://forum.z88z.com/t4097.html) 
 

http://forum.z88z.com/t4097.html
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:  األلعاب التربوية  تصنيف/سادسا 
: يوجد العديد من التصنيفات لأللعاب التربوية ومن أبرزىا 

تصنيف األلعاب من حيث وسائو تنفيذها 
 مثل ألعاب الموحات، وفييا يتم استخدام لوحات كبيرة :ألعاب تعتمد عمى الوسائو البصرية

من الورق المقوى، تستخدم في عرض مستمزمات المعبة، كأن يرسم عمييا جدول لمكممات 
المتقاطعة مثاًل، أو يتم عرض جدول الكممات التي يتم استخداميا لتكوين الجمل المفيدة، وقد 

في لعبة - بدياًل عن الموحة–تم استخدام الحاسب اآللي  وسيمة من وسائل عرض الصور 
ومن األلعاب البصرية أيضًا ألعاب البطاقات، ليكتب عمييا المرادفات أو .  رأيت صورة

.  المضادات، أو الكممات المتالئمة، أو يرسم عمييا صور تتوافق مع بعض الكممات
ألعاب تعتمد عمى الوسائو السمعية 

ومن ىذه األلعاب ألعاب إلقاء األلغاز، واأللعاب التي تعتمد عمى سماع التعميمات أو الجمل 
من المعمم،  مثل لعبة صححني إن أخطأت الموجودة بالمنيج الحالي في كل درس من 

. دروسو
 ألعاب تعتمد عمى التمثيو الحركي 

وتنقسم إلى قسمين، األول يعتمد عمى التمثيل الصامت، بالحركات وتعبيرات الوجو، والثاني 
. يعتمد عمى تمثيل األدوار، وقد تم استخداميما معًا كما سبق ذكره

 (الالعبين)تصنيف األلعاب من حيث تنظيم الفصو : ثانيا
عمل صفي جماعي، وفردي، وزوجي،  : تنقسم األلعاب التربوية من حيث تنظيم الفصل إلى

: وذلك عمى النحو التالي (متعاونة أو متنافسة)وبالمجموعات 
عمل صفي جماعي، حيث يوجو المعمم المعبة إلى جميع الدارسين في الصف،  ويتم *

صححني إن )تسجيل النقطة لمن يسبق باإلجابة، وتم استخدام ىذا التنظيم في لعبة 
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، وقد يكون ىذا العمل فرديًا عندما يتم تعيين أحد الدارسين كي ينوب عن الجميع (أخطأت
. في القيام بالمعبة بينما بقية الصف يستمعون

عمل زوجي، ويكون ذلك بتكميف كل اثنين من الدارسين بأداء نشاط معين عن طريق *
التعاون أو التنافس، وقد كان ىذا يتم في تدريب الدارسين عمى تمثيل الدور في تمرين 

. الحوار الممحق بكل درس
عمل بالمجموعات المتنافسة، وفييا يتم تقسيم الفصل إلى فريقين أو ثالثة قد يكون أحدىما *

يمين الفصل  واآلخر يساره، أو يكون ىناك فريق ثالث في الوسط، ويفضل أن يكون التقسيم 
ثابتًا طوال العام كي يشعر الدارس بانتمائو إلى الفريق،  ويكون حريصًا عمى كسب نقاط لو،  

ولقد تم توجيو المعمم في الدليل الخاص بو إلى تقسيم الفصل إلى قسمين، كي يقوم دارس 
من كل فريق في لعبة بطاقات المرادفات أو المضادات بعرض بطاقتو، ليعرض من معو 
ال يكون يصبح خاسرًا نقطة . المرادف أو المضاد البطاقة المالئمة من الفريق المنافس، وا 

عمل بالمجموعات المتعاونة،  وفييا يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة، تتعاون فيما *
بينيا في أداء لعبة معينة، وذلك يتطمب تغيير وضع المقاعد داخل الفصل، كي تأخذ شكل 

دائرة، أو شكل مربع، وتعطي لممعمم فرصة لمتنقل بينيا، ومشاىدة ما تم إنجازه، وقد تم 
توجيو المعمم إلى استخدام ىذا التقسيم عند تنفيذ لعبة رأيت صورة، حيث كانت كل مجموعة 

كي يمثل لمجموعتو ما في الصورة، ويتمقى - يتغير في كل مرة–تعرض فردًا من أفرادىا 
ن عرفت المجموعة اإلجابة في  أسئمتيم ويجيب عنيا بحركات جسده، وتعبيرات وجيو، وا 

الوقت المخصص تحسب ليا نقطة،  كما تم استخدام العمل التعاوني أيضًا في لعبة األلعاب 
. المتقاطعة، وفي لعبة تكوين الجمل من خالل األعمدة

 (.2زناتي عبداهلل،دس ،ص                                                                 )
: باإلضافة لكل ما سبق ذكره يوجد أنواع وأشكال أخرى من األلعاب التربوية ومن أبرزىا

 أشكال العرايس، السيارات والقطارات، الصيد، أدوات مثل :الدمى 
 .الخ ... الزينة اآلالت، أدوات الحيوانات، 
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 ليم  البدنية والمياقة الدراسات  تنشيط إلى تيدف وىي الحركية، األلعاب 
  المختمفة الرياضية األلعاب مثل – والذىن البدن  عمى تنشيط تعمل وىي

 :مثل لمسن وميوليم وعاداتيم المناسبة لمدراسات األلعاب اختيار ويراعي
 والتأرجح، التوازن التركيب،السباق،القفز، المصارعة، والقذف، الرمي ألعاب

 .الكرة ألعاب الجري، 

 المتقاطعة المشكالت، الكممات حل الفوازير، مثل :الذكاء ألعاب ... 
 .ألخ

 األدوار لعب المسرحي،  التمثيل مثل :التمثيمية أأللعاب 

 الرقص األناشيد، األغاني، تقميد التمثيمي، الغناء :والرقص الغناء ألعاب 
 .ألخ ... الشعبي

 التخمين ألعاب والساللم،   الثعابين الدومينو، :الحظ ألعاب. 

 التعبير بطاقات الشعرية،  المسابقات :الثقافية القصص واأللعاب. 

 ابتكار  في الورق استخدام خالل من تتم ألعاب  وىي :الورقية األلعاب 
 – الورق من سمكة ) مثل الورق من مختمفة فنية ألعاب ونماذج وأشكال وعمل

 .(لمميمالت سمة – ضفدعة
                                                                                                    

 (.54،ص 2008شواهين،)
 من أكثر وأبرز ىذه األنواع انتشار  األلعاب المغويةباإلضافة لكل ىذه األنواع تعد 

واستخداما وخاصة في تدريس ميارات المغة في الصفوف األولى من مراحل التعميم فيي  
ليست فقط ممتعة لألطفال ولكنيا تساعدىم أيضا في التعمم كما أن األطفال يستخدمون المغة 

 األلعاب ليست فقط  "1998( uberman)يوبرمان وىذا ما أكده . في التواصل مع اآلخرين
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". ممتعة ولكنيا تساعد األطفال عمى التعمم 
 (.124، ص2007قنديو،)                                                                 

 مجموعة من األنشطة الفصمية التي تيدف إلى : عمى أنياتعريف األلعاب المغويةويمكن 
تزويد المعمم والمتعمم بوسيمة ممتعة ومشوقة لمتدريب عمى عناصر المغة، وتوفير الحوافز 

لتنمية الميارات المغوية المختمفة في إطار قواعد موضوعة تخضع إلشراف المعمم أو لمراقبتو 
تمك األلعاب التي يتنافس فييا التالميذ في جو من األلفة وفق " وتعرف أيضا بأنيا.عمى األقل

قواعد منتظمة،ويستخدم فييا المتنافسون حيميم الفكرية إلحراز النصر، وذلك بيدف إتقان 
ومن األلعاب المغوية استدعاء الكممات، والمترادفات، . الميارات المغوية أوتنميتيا

". واستعمال الحروف البالستيكية وغير ذلك وتكممة الجمل، والمتضادات، وتكممة الكممات،
http://www.alukah.net/publications  2015/03/22)                           ) 

 يعرف أيضا بأنيا مجموعة من األنشطة المغوية والممارسات العممية التي يعدىا المعمم 
ويقوم بيا المتعمم بأسموب تربوي مشوق، بغرض تنمية بعض جوانب األداء المغوي 

. واكتساب بعض ميارات المغة العربية والتي من بينيا التعبير الشفيي اإلبداعي
 (320،ص2007زهران، )                                                      

بعبارة أخرى ىي مجموعة من األنشطة اليادفة التي تتم داخل الفصل، لمساعدة التالميذ 
. عمى التعمم المغوي الجيد، ولتحقيق أىداف لغوية

فيي أداة تعميمية محددة األىداف، تعمل عمل المعب من حيث التشويق والمتعة، وسمات 
األداة اإلستراتيجية التعميمية من حيث التخطيط والسعي لتحقيق أىدف محددة لدرس أو 
موضوع أو لمفيوم لغوي معين، ويتفاعل فييا التالميذ بصورة جماعية غالبا في إطار 

المنافسة المنظمة ، ويكون دور المعمم مرشدا وموجيا ومسبقا لألداء بما يحقق األىداف 
المسطرة  

 
 
 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/6727/#ixzz3Q8SxpIle
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: أهمية استخدام األلعاب المغوية في تعمم المغة-2
   لأللعاب المغوية دور بارز في تعمم المغة واكتساب مياراتيا المختمفة، حيث إن تعمم 
المغة عمل شاق يحتاج إلى مران وتدريب مكثف من أجل التمكن من استعماليا وتنمية 

  :مياراتيا، وعمى ىذا األساس يمكن توضيح أىمية األلعاب المغوية في النقاط التالية
  إن األلعاب المغوية المختارة اختيارا جيدا تسمح لمتالميذ بالتدريب عمى ميارات

المغة األربعة، فضال عن ذلك فيي توظف المغة المفيدة ذات المعنى توظيفا جيدا 
  .داخل سياقات واقعية حقيقية

  األلعاب المغوية مثيرة لمدافعية والتحدي كما أنيا تشجع التالميذ عمى التفاعل
  .والتواصل

  إن األلعاب المغوية تساعد التالميذ عمى بقاء أثر ومجيود التعمم لفترات
  .طويمة، كما أنيا تخمق سياقا داال ذا معني الستخدام المغة

  إن استخدام األلعاب المغوية يخفض نسبة القمق والتوتر أثناء تعمم المغة.  
  استخدام األلعاب المغوية يوفر الممارسة المغوية لمميارات المغوية األربعة مثل

 . التحدث واالستماع والقراءة والكتابة
  ثارة اىتمامات التالميذ، كما تعمل عمى تعمل األلعاب المغوية عمى جذب وا 

ثراء الكفاءة المغوية لدييم وىي تعتبر وسيمة من وسائل التعمم الفعال   .ترقية وا 
  تساعد األلعاب المغوية في إتقان المرادفات والمتضادات مع فيم لمبنى

التركيبية والعمميات المورفولوجية الظاىرية المختمفة، باإلضافة إلى بناء الجمل وأوجو 
  .الخطاب وتنمية الفيم القرائي

  تتمركز األلعاب المغوية حول المتعمم ، وتعمل عمى تكامل الميارات المغوية
المتعددة  وتؤسس بيئة التعمم التعاوني من خالل تبنى االتجاىات التعاونية ومشاركة 
 التالميذ في عممية التعمم، باإلضافة إلى أنيا تشجع عمى استخدام المغة اإلبداعية 

 (.50، ص2010سموت،  )                                                                          .والتمقائية
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: أنواع األلعاب المغوية-3
 أنواع األلعاب المغوية كما يمي:  
 مثل أدوات الصيد، السيارات والقطارات، العرائس، أشكال الحيوانات، : الدمى

 إلخ  .....اآلالت، أدوات الزينة
 مثل ألعاب الرمي والقذف، التركيب، السباق، القفز، التوازن : األلعاب الحركية

  .الخ... والتأرجح، الجري، ألعاب الكرة
 الخ... مثل الفوازير،  حل المشكالت،  الكممات المتقاطعة: ألعاب الذكاء.  
 الخ...مثل التمثيل المسرحي،  لعب األدوار: األلعاب التمثيمية. 
 الغناء التمثيمي،تقميد األغاني، األناشيد،الرقص :ألعاب الغناء والرقص

  .الخ... الشعبي
 الخ... الدومينو، الثعابين والساللم، ألعاب التخمين : ألعاب الحظ.  
 الخ... المسابقات الشعرية،  بطاقات التعبير: القصص واأللعاب الثقافية  

 (.89، ص1996سميمان، )                                                                                  

: باإلضافة لألنواع السابقة يقسم الباحثون األلعاب المغوية إلى نوعين 
وىي األلعاب التي أعدت مسبقا،سواء الموجودة في مراكز مصادر :األلعاب الجاهزة

التعميم والمكتبات المدرسية، ومخازن الوسائل التعميمية، أو التي تباع في األسواق وىذه 
األخيرة غالبا غير مصممة لدروس محددة، لذلك يقوم المعممون بتحويميا وتعديميا لخدمة 

. أىداف الدروس المستخدمة فييا
وىي ألعاب يقوم المعممون بتصميميا خصيصا لتحقيق أىداف معينة  :األلعاب الخاصة

لدروس محددة ،وىذه يصعب الحصول عمييا جاىزة وبالمواصفات واألىداف التي يرمي 
المعمم إلى تطبيقيا، لذلك يمجأ المعممون إلى تصميميا من خالل أفكارىم ومحتوى 

. دروسيم،  واألىداف التي يطمحون عمى تحقيقيا من خالليا
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وأيا كانت أنواع األلعاب، فإن المعمم في النياية أن ينوع فييا، بحيث ال يقتصر عمى نوع 
واحد منيا يصيب التمميذ بالممل، وعميو أن يراعى عند اختياره ألي نوع منيا تحقق 

. مواصفات، وخصائص األلعاب المغوية الجيدة فييا
: دور المعمم أثناء ممارسة األلعاب المغوية-4

وفى ىذا السياق يمعب المعمم دورا فاعال عند اختيار وتصميم وأثناء ممارسة التالميذ 
: لأللعاب المغوية وفيما يمي توضيح ليذه األدوار

 تحديد اسم المعبة التي يقوم بيا التالميذ منذ البداية.  
 تحديد األىداف الخاصة بكل لعبة لغوية يقوم التالميذ بممارستيا.  
 تحديد المصادر واألدوات التي يمكن االستعانة بيا عند القيام بالمعبة المغوية.  
  تحديد إجراءات المعبة وعدد المشتركين فييا.  
   عمى المعمم أن يعمل عمى تييئة ظروف العمل الجيدة أثناء ممارسة النشاط

  .المغوي
  تشجيع المناقشة المفتوحة حيث يزداد احترام التالميذ واحترام جيودىم في

  .التفكير بالمناقشة
  التعزيز الفوري الستجابات التالميذ بعد إنياء المعبة ألن ىذا من شأنو تحفيز

 .اليمم والتشجيع عمى المنافسة
 (.31عبد المنعم، د س، ص)                                                            

: خطوات  عداد وتطبيق األلعاب المغوية-5
: تتمثل ىذه الخطوات في أربعة مراحل ىي

:  مرحمة اإلعداد وفييا يراعي المعمم ما يمي1
. التأكد من صالحية األلعاب قبل توزيعيا عمى التالميذ-
. تجربة األلعاب قبل استخداميا، ووضع خطة االستخدام -
. إعداد مكان تطبيق األلعاب، ومراعاة أعداد التالميذ وطبيعة المعبة-
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ثارة اىتماميم بالمعبة وتوضيح قواعد المعب- . تييئة التالميذ ذىنيا، وا 
:  مرحمة المعب وفييا يراعي المعمم الجوانب التالية2
. أن يكون االستخدام ىادفا، أي تطبيق المعبة ىدفا  وليس عشوائيا-
. توزيع األلعاب عمى التالميذ بطريقة منتظمة-
. مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ أثناء المعب -
أن يمارس المعمم دوره في ضمان اليدوء، والتعاون وعدم التعدي أو مخالفة قواعد - 

. المعبة
 مرحمة التقويم  وىي مرحمة ما بعد المعب، وفييا يقوم المعمم بمشاركة التالميذ في تقويم 3

. المعبة  ومدى تحقيق أىدافيا، وتحفيزىم لممشاركة في األلعاب القادمة
 مرحمة المتابعة وتشمل العمميات التي تضمن استخدام المعبة مرة قادمة بطريقة أفضل 4

. واالستفادة من نتائج التقويم ومتابعة األلعاب وتخزينيا
 وىذه المراحل تتفق في إنتاج أي لعبة، وفي أي تخصص، فحتى األلعاب الجاىزة، تمر 

. بذات المراحل من اإلعداد والتنفيذ والتقويم والمتابعة
 (.18-16 ،ص ص2013المحمدي،  المرشدي)                                               
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خالصة  
من خالل ما عرض في ىذا الفصل يمكن القول بأن األلعاب التربوية بشكل عام 

واأللعاب المغوية بشكل خاص تعد أداة ال يمكن االستغناء عنيا في العممية التعميمية لما ليا 
 .من دور وفعالية في تسييل العممية التعميمية وكذلك في زيادة دافعية المتعمم وتحسين أدائو 
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 :  تمهيد
الحديث يمثل أحد وجيي االتصال المفظي، وىو عبارة عن رموز لغوية منطوقة تنقل 

بواسطتيا األفكار والمشاعر واألحاسيس إلى اآلخرين، ويعد من أىم النشاطات المغوية 
يتحدثون أكثر مما يقرؤون أو يكتبون  ومن غير شك فإن - عادة– فالناس ، لمصغار والكبار

أي االتصال الشفوي بل أن  يتصل بحياتنا اليومية ال يتم إال عن طريق التحدث، كل ما
عطائيا مكانة كبيرة  في  حياتنا المعاصرة تفرض عمينا االىتمام بميارات التحدث وتطويرىا  وا 

 .العممية التعميمية والتربوية 
 :مفهوم التحدث / أوال

وىو أكبر نشاط . ىو النشاط المغوي الذي يستخدم بصورة مستمرة في حياة اإلنسان 
كما يعتبر التحدث أحد ميارات االتصال، حيث . كالمي يمارسو الصغار الكبار عمى السواء

 .يتم تبادل األفكار والمعمومات حول موضوع ما أكثر من موضوع بين شخصين أو أكثر
والتحدث  ىو الكالم المنطوق الذي  يعبر بو المتحدث عما في نفسو  وما يجول بخاطره من 

حساسات ، وما يزخر بو عقمو من رأى أو فكر، وما يريد أن يزود بو غيره من  مشاعر وا 
 . معمومات في طالقة  وانسياب، مع الصحة في التعبير والسالمة في األداء

 (.83، ص2002فهيم، )                                                                                                      

    ويرى محمد صالح الدين مجاور بأن التحدث أو ما يطمق عميو اسم التعبير الشفوي ىو 
ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر بو المتكمم عما بنفسو من ىاجسو أو خاطرة،وما يجول 

حساسات، وما يزخر بو عقمو من رأي أو فكرة ، وما يريد أن يزود بو  بخاطره من مشاعر وا 
 .غيره من معمومات ونحو ذلك في طالقة وانسياب مع صحة التعبير وسالمة في األداء

كما يعرف التحدث أنو ميارة إنتاجية تعتمد عمى إخراج األصوات المغوية  وفيميا، ويتصل 
بذلك عدة عمميات فسيولوجية كالتنفس تدبدب أو سكون الثنايا الصوتية الموجودة في 

الحنجرة،كما تعتمد عمى حركة المسان الذي يشكل مع األسنان والشفاه وسف الحمق الصوت 
 األصوات بشكل صحيح  في صورتو النيائية والنطق ذلك يعني القدرة عمى إصدار
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 : بأن التحدث فن لغوي يتضمن أربعة عناصر أساسية ىي (الفي)ويشير 
ال تحول عممية االتصال إلى إشارات وحركات :الصوت .1  فال يوجد دون صوت، وا 

 .لإلفيام

فالصوت يحمل حروفا وكممات وجمال يتم النطق بيا و فيميا، وليس مجرد :المغة  .2
 .أصوات ال مدلوالت ليا

ال كان الكالم أصوات ال : التفكير .3 فال معنى لمكالم بال تفكير يسبقو، يكون أثناءه وا 
 .مضمون ليا وال ىدف

وىو عنصر أساسي من عناصر الكالم يشير إلى الكيفية التي يتم بيا الكالم :األداء .4
من تمثيل لممعنى، وحركات الرأس واليدين، مما يسيم في التأثير واإلقناع،  ويعكس 

 .المعنى المراد

 (.93-92، ص ص 2011عبد الباري،)                                                            

     ومن خالل ما سبق عرضو نجد أن التحدث ىو عممية فيسيموجية وعقمية تتضمن نقل 
من المتحدث ..... المعتقدات  واألحاسيس،  والمشاعر، والخبرات،  والمعمومات،  والمعارف 

 إلى المستمع 

 :طبيعة عممية التحدث / ثانيا
إن التحدث من حيث كونو عممية طبيعية مكتسبة أو حيث كونو ميارة،  يعد عممية 

 :معقدة تتضمن نوعين رئيسيين من العمميات ىما
وفيو يعود التمميذ إلى رصيده المغوي يبحث عن األلفاظ أو الوحدات التي تمكن  :التحميل1

 .من التعبير عن المعاني التي طيرت في ذىنيو
وفيو يؤلف التمميذ من ىذه األلفاظ أو ىذه الوحدات جممة أو عبارة تشكل بناء  : التركيب 2

 .رصينا متكامال 
 (.487، ص 1997عبد البار، )                                                            
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أربعة خطوات سريعة ومتتالية ال تتم عممية التحدث  (1989خاطر وآخرون )وحدد كل من 
 :إال ضمنيا وىي 

ويقصد بيا وجود دافع لدى المتحدث لمتحدث وىذا الدافع يوجده إما مثير :  االستثارة1
 .خارجي مثل سؤال طرح عميو،  أو مثير داخمي مثل فكرة ما

 وىي المرحمة الثانية التي يحاول اإلنسان أن يرتب فييا ما سيتحدث بو ليخرج :التفكير 2
منظما مقبوال وىادفا ومنطقيا في ذات الوقت، وىذا ما يدفعو إلى استخدام المغة الصامتة، 

 وىي لغة التفكير 
وىي المرحمة التي تمي التفكير، حيث يبدأ في وضع تصور لما تم التفكير فيو :الصياغة 3

 .بحيث تكون الصياغة مناسبة ومفيومة ومعقولة
وفيو يقوم بتنفيذ ما فكر فيو  وصاغو نتيجة االستثارة الحاصمة، فينطق :التحدث والنطق  4

بما صاغو بطريقة تتسم باإليضاح  وسالمة مخارج الحروف  والخمو من األخطاء،  وىذا 
ىو المظير الخارجي البارز لمسامعين من المتحدث وىو ما يجب أن ييتم بو المعمم في 

 .حصة التعبير الشفوي
 (27،ص 2013مرشود المحمدي ،)                                                           

       ويتضح مما سبق أن عممية التحدث عممية عقمية توفر آليات عقمية سريعة وخطوات 
 .مرتبة تحتوي عمى االستثارة والتفكير واختيار المعاني والكممات واأللفاظ وتأليف الجمل

 :أهمية مهارة التحدث في المرحمة االبتدائية / ثالثا
 يعد التحدث إحدى ميارات المغة العربية ومن أكثرىا شيوعا واستخداما حيث يستخدم 

الفرد ىذه الميارة في التعبير عن المطالب والرغبات، وحكاية الخبرات، واالشتراك في 
 .وقد اعتبره المغويين الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان.المحادثات والمناقشات وغيرىا

 (.73،ص2007الناشف ، (                                                   
      ويمكن أن نمخص أىمية تنمية ميارة التحدث لتالميذ المرحمة االبتدائية من خالل 

 :النقاط التالية
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انيا تؤدي إلى اعتياد التالميذ عمى المشاركة االيجابية في كل حديث يجريو المعمم أو 1
 .األسرة أو الزمالء في الصف أو الشارع

يسيم في إنماء الجانب االجتماعي في حياة التالميذ وذلك عن طريق تبادل األحاديث 2
 .الخاصة والعامة 

 .إبعاد ظاىرة االنطواء التي تنتاب بعض التالميذ في تعامميم مع اآلخرين 3
رضاء نفسو في مواجية 4 التحدث ىو إبراز الرسائل التي تمكن التمميذ من إثبات ذاتو وا 

 .اآلخرين
 .إزالة جانب الخجل من نفوس التالميذ5
 إكسابيم سموكيات محببة مثال احترام اآلخرين عن طريق التحدث معيم بمغة ودودة ورقيقة 6

 ويتضح مما سبق أن ميارة التحدث تقوي الروابط الفكرية  واالجتماعية بين التالميذ كما أنيا 
تحقق ليم التكامل في شخصياتيم من خالل القدرة عمى التعبير عن ذواتيم وأفكارىم والقدرة 
عمى التعميق والمشاركة في األحاديث  والقدرة عمى التعبير المفظي في المواقف المختمفة كما 
إنيا تساعدىم عمى التكيف واالندماج ىذا إلى جانب أىميتيا في تحسين األداء المغوي والدقة 

 .في التعبير 

 (72، ص2008الطحان،  )                                                                                 
 :أهداف تعميم التحدث في المرحمة االبتدائية/رابعا 

 :لتعميم ميارات التحدث في المرحمة االبتدائية مجموعة من األىداف تتمثل في النقاط التالية 
  تعويد التالميذ عمى إجادة النطق  وطالقة المسان 1
 . تمكين التالميذ من التعبير عما في نفوسيم أو ما يشاىدونو بعبارات سميمة 2
 تمكين التالميذ منذ البداية من السيطرة عمى عمميات التفكير وتتابع تمك العمميات 3

  .وتسمسميا في تالزم وانسجا
 تعويدىم عمى التفكير المنطقي، وترتيب األفكار وتسمسميا، وربط بعضيا ببعض مع الدقة 4

 في التعبير والحرص عمى جمالو  وروعتو 
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 . تمكين التالميذ من القدرة عمى اإللمام بالفكرة  وعرضيا بوضوح5
 . تنمية قدرات التالميذ عمى انتقاد األلفاظ  والجمل والتراكيب المعبرة عن األفكار 6
 تمكين التالميذ من السيطرة عمى تركيب الجمل شفويا والربط بينيا حتى تأتي عباراتيم 7

 . مرتبطة  ومؤثرة في المستمعين
 تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ، أو إزالة الخوف والتردد والخجل من نفوسيم، وتمكينيم 8

 .من الوقوف والتحدث إلى اآلخرين في ىدوء وثقة ثبات
 . إكساب التالميذ آداب الحديث والمباقة االجتماعية واحترام المستمعين وأرائيم9

 . تمكين التالميذ من التنغيم ، واستخدام الصوت المعبر عن مضمون الحديث10
 . إعدادىم لممواقف التي تتطمب فصاحة المسان، والقدرة عمى االرتجال11
 تنمية قدرات التالميذ عمى استخدام إشارات أيدييم  وقسمات وجوىيم ونظراتيم وحركاتيم  12

 . وسكناتيم بالشكل الذي يزيد من تأثيرىم في المستمعين

 ( 30 ،ص2013مرشود المحمدي، )                                                                                 

 ويمكن القول أن تعميم وتنمية ميارات التحدث تيدف إلى تحقيق أىداف محددة منيا ماىو 
 .فطري، ووجداني وسموكي

 :مكونات مهارة التحدث/ خامسا
 :ويمكن تصنيفيا إلى ما يمي

 المكونات المرتبطة باألفكار وتتضمن ىذه المكونات عدد من الميارات الفرعية مثل اختيار 1
برازىا لمموضوع  .األفكار المالئمة وترابط األفكار وتسمسميا، وصحة األفكار، وا 

 المكونات المرتبطة بالكممات تتضمن ىذه المكونات الميارات الفرعية اآلتية اختيار 2
الكممات المناسبة، التنويع في استخدام الكمماّت، وعدم التكرار،انتقاء الكممات العربية 

 .الفصيحة 
 :المكونات المرتبطة بمستوى السياق ويندرج تحت ىذه المكونات الميارات الفرعية اآلتية3
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اختيار التعبيرات المغوية المناسبة لممواقف المالئمة بين الكممات والجمل، استخدام أدوات 
الربط المناسبة، ترابط العبارات وعدم تفككيا والتشويق والتأثير في المستمعين، ومراعاة 

 .المواقف والوصول بصورة ميسرة
 المكونات المرتبطة بالمحتوى وتتضمن ىذه المكونات الميارات الفرعية اآلتية الدقة في 4

التمييد مع اإليجاز، وضوح الموضوع، تقديم األدلة والحجج والبراىين، استعمال األمثمة 
 .لمشرح والتفسير، الربط بين األسباب والنتائج والتركيز عمى الموضوع األساسي

ضبط الكممات : المكونات المرتبطة بالقواعد والنحوية وينبثق عنيا الميارات الفرعية اآلتية 5
المنطوقة ضبطا صحيحا باستخدام جمل مركبة تركيبا سميما، انتقاء األزمنة ألحداث 

 الموضوع 
 المكونات المرتبطة باألصوات، وتتضمن ىذه المكونات الميارات الفرعية اآلتية إخراج 6

الحروف من مخرجيا الصحيحة، نطق الكممات والجمل نطقا خاليا من التمعثم، استخدام 
 .التنغيم المناسب في نطق الجمل و األساليب، القدرة عمى محاكاة األصوات وتقميدىا

 (95 ،ص2010عموي ، )                                                                                

 :مهارات التحدث/  سادسا
 :تتضمن ميارات التحدث الالزمة لتالميذ المرحمة االبتدائية الميارات التالية

 .القدرة عمى تحديد األفكار التي يريد أن يتحدث عنيا1

 .القدرة عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط2

 .القدرة عمى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا3

-ب)وكذلك األصوات المتجاورة  (ط-ز-ذ)التمييز عند النطق بين األصوات المتشابية 4
 .تمييزا  واضحا (ث-ت

 .التمييز عند النطق بين ظواىر المد  والشدة5

 .التمييز عند النطق بين الحركات الطويمة  والقصيرة6

 .القدرة عمى استخدام التراكيب المغوية الفصيحة  والمعبرة عن مضمون الحديث7
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 . القدرة عمى استخدام عبارات الشكر والتحية واالعتذار8

 .القدرة عمى استخدام الشواىد واألمثمة واألدلة، لمتأكيد عمى صدق الحديث9
 القدرة عمى تطويع نغمة الصوت حسب الموقف الذي يتحدث فيو 10
 .القدرة عمى تغيير سرعة الكالم حسب جميور المستمعين11
  القدرة عمى التحدث بصوت واثق متدفق12
القدرة عمى استخدام اإلشارات واإليماءات والحركات، استخداما معبرا عما يريد إيصالو 13

 .لممستمعين
 . القدرة عمى الدفاع عن اآلراء بمطف  وىدوء  وموضوعية 14
   ( http://www.onefd.edu.dz  15-03-2015 ). التعود عمى احترام اآلخرين أثناء الحديث15

 :  ومن أىم ميارات التحدث األزمة لتمميذ الصف األول ابتدائي نذكر ما يمي
 .ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا*
 .يميز عند النطق بين األصوات المتشابية والمجاورة تمييزا واضحا*
 .يميز عند النطق بين الحركات الطويمة والحركات القصيرة*
 .يستخدم اإلشارات واإليماءات والحركات استخدام معبر عما يريد توصيمو*
يسجل استجابة مناسبة لمحديث الذي يمقى عميو، وكذلك نوع االنفعال الغالب عمى ىذا * 

 .الحديث
 ويولي الباحثين أىمية بالغة لميارات التحدث لما ليا من إسيام في تنمية شخصية التمميذ، 
وبناء قواعد الثقة في النفس بداخمو، لذلك يجب عمى معمم التعميم االبتدائي االىتمام بتعميم 
 .ىذه الميارات بتباعو لطرف المناسبة وباستخدام األساليب والوسائل المساعدة عمى تعميميا

 (33-32،ص ص،2013مرشود المحمدي، )                                                     
 :أسس تعميم مهارات التحدث لتالميذ الصف األول ابتدائي / سابعا

 :    وتتمثل األسس التي يجب عمى المعمم مراعاتيا في تعميم التحدث فيما يمي
 .أن يتم التعمم في مواقف طبيعية غير متكمفة

http://www.onefd.edu.dz/
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 .االىتمام بالمعاني والتركيز عمييا، إلى جانب االىتمام باأللفاظ
 .لفة انتباه التالميذ إلى مواطن التحدث ومواطن الصمت، وحسن االلتزام بذلك

استغالل جميع إمكانات المغة العربية لخدمة ميارة التحدث، إلشعار التالميذ بتكامل فروع 
 .المغة

 .ينبغي أال يرفض المعمم شخصيتو عمى التالميذه
 .عندما ينطق التمميذ متحدثا يجب احترامو

 .نقد التمميذ بعد االنتماء نقدا بناء دون التعرض لشخصية
 .عدم تكميف التالميذ التحدث فيما يجممونو أو يفوق قدرتيم عمى االستيعاب

الرغبة في التحدث : ولنجاح عممية التحدث يتطمب توفر عدة عوامل في التمميذ وأىميا
 .واإلعداد لمحديث،  والتفة بالنفس، وتذكر األفكار الرئيسة

 :  أما متطمبات نجاح التحدث المرتبطة بالمعمّم،  فيمكن تمخيصيا فيما يمي
 ربط تعمم التحدث بفروع المغة األخرى .1

 تكوين الدافع  والرغبة لمحديث في نفوس التالميذ .2

 مداولة المناقشة والحوار في كل موقف لغوي .3

اإلكثار من التدريب والتمرين عمى الحديث، واستثمار كل المواقف التي تتاح من اجل  .4
 إبعاد الخوف،  والتردد عن التالميذ 

 اإلكثار من الموافق التمثيمية .5

 تحدث المعمم أمام تالميذه بالمغة العربية الفصيحة  .6

 .تعويد التالميذ عمى تمخيص ما يقرؤونو،  ومحاولة التعميق عميو .7

 (96-95،ص ص2010طاهر، )                                                                     
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 :أساليب تنمية مهارات التحدث لتالميذ الصف األول االبتدائي/ثامنا 
يدخل تمميذ الصف األول االبتدائي المدرسة ولديو رغبة في الحصول عمى معارف ومفردات 
وتعمم ميارات وأساليب كثيرة، تمكنو من اكتساب ميارات المغة المختمفة بما في ذلك التحدث، 

 .وذلك باستخدام األساليب والطرق المناسبة لتنمية ىذه الميارات لديو
ويرى الباحثون أن ىناك عددا من األساليب التي تساعد عمى تنمية ميارات التحدث لدى 

 :تالميذ الصف األول االبتدائي ومن ىذه األساليب
إتاحة الفرص لمتمميذ كي يتحدث عن نفسو وأسرتو، وبيئتو والتعبير عما يشاىد من  -1

 .أشياء وأحداث

 تصميم مجموعة من التدريبات المغوية في الكتاب المقرر، لتنمية قدرة التمميذ عمى  -2
 .نطق األصوات والتمييز بشكل صحيح

 .تدريب التمميذ عمى اإلجابة عن أسئمة معينة في حدود خبراتو -3

 .تكميف التمميذ بترتيل بعض آيات القران الكريم -4

االستعانة بالوسائل التعميمية الستثارة التمميذ عمى الكالم مثل المجسمات،  والنماذج  -5
 .والتسجيالت وغدارة النقاش حول ما تم عرضو

ويمكن أن يستخدم المعمم كل األساليب والوسائل المتاحة التي تمكنو من تنمية ميارات 
التحدث لدى التالميذ بما في ذلك اإلذاعة المدرسية،والقصص الصماء، والقصص 

 .وكل ما يمكن أن يستثير دافعية التالميذ نحو التحدث......الصوتية
 (.19، ص2002العموش،  )                                                                          

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                                          مهارات التحدث
 

58 
 

 :خالصة
من خالل ما عرض في ىذا الفصل يمكن القول بان التحدث يعتبر من أىم ألوان      

النشاط المغوي وأكثرىا استخداما وىو احد أىم ميارات االتصال المغوي، لما لو من أىمية 
 .بالغة حيث يحتل التحدث حيزا كبير ال بأس بو في نشاط الطالب داخل المدرسة وخارجيا 
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 :تمييد 
تناول ىذا الفصل وصفا لإلجراءات التي اتبعت لتطبيق الدراسة الميدانية، والتي تشمل 
 .منيج الدراسة ومجتمع الدراسة، وكذلك عينة  وأدوات الدراسة باإلضافة لطرق إجراء الدراسة

 : منهج الدراسة/أوال
 وفروضيا وبعد اطالع عمى الدراسات  من خالل استعراض مشكمة الدراسة وأىدافيا     

 ىو المنهج شبه التجريبيالسابقة المتصمة بموضوع الدراسة الحالية توصل الباحث إلى أن 
عن محاولة  يعبر:" وذلك لمالءمتو لطبيعة المشكمة، ويعرف بأنو،األنسب ليذه الدراسة

العوامل اإلنسانية باستثناء متغير واحد حيث يقوم الباحث و ،لمتحكم في جميع المتغيرات
 ".بتطويعو أو تغييره بيدف تحديد وقياس تأثيره في العممية 

( 200ص، 2000، الطيب )

ونظرا لكون دراستنا تسعى إلى معرفة فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية ميارات      
التحدث لدى تالميذ الصف األول ابتدائي لذا كان األنسب استخدام المنيج شبو التجريبي 

". ميارات التحدث "في المتغير التابع " األلعاب المغوية "لمعرفة أثر المتغير التجريبي 
تم اعتماد في دراستنا عمى تصميم المجوعة الواحدة  مع اختبار قبمي وبعدي حيث تم إجراء 

اختبار قبمي عمييا لتعرف والتأكد من عدم وجود ميارات التحدث المراد تنميتيا باستخدام 
األلعاب المغوية لدى أفراد العينة ،ثم أخضعت المجموعة التجريبية لتدريس ميارات التحدث 

 الباحث اختبار أجرىباستخدام األلعاب المغوية وىذه األخيرة المتمثمة في القصة ثم بعد فترة 
. بعدي والمتمثل في اختبار لفظي قام الباحث بتطبيقو عمى التالميذ 

  : مجتمع الدراسة/ثانيا
تكون مجتمع الدراسة من تالميذ السنة األولى ابتدائي في مدينة بسكرة لمعام الدراسي      

. سنوات (7 – 6) والذين تتراوح أعمارىم مابين 2014/2015
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  :الدراسة عينة /ثالثا
 حيث تعرف بأنيا ،إن تحديد عينة الدراسة من الخطوات الميمة في أي بحث عممي     

 يتم جمع البيانات من خالليا بصورة مباشرة وتكون ،مجموعة جزئية من المجتمع اإلحصائي"
      (161، ص 2008العزاوي، )                   ".ىذه العينة من الغالب محددة في عدد من أفرادىا

 وىي العينة التي ينتقي الباحث أفراد عينتو بما القصدية اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة
يخدم أىداف دراستو وبناء عمى معرفتو دون أن يكون ىناك قيود أو شروط غير التي يراىا 

(  6،ص 2000الطويسي، )                                                                            .ىو مناسبة

وكذلك  وقد تم االختيار العينة بصورة عمديو لسيولة االلتحاق بالمؤسسة مكان إجراء الدراسة 
والييئة التعميمية في تطبيق البحث وقد تمثمت عينة الدراسة في تالميذ السنة  لتعاون اإلدارة 
  : وذلك لألسباب التالية األولى ابتدائي

 تعدد ىذه المرحمة مرحمة ميمة في اكتساب المغة *
االستماع،الكالم ،القراءة  )يحدث في ىذه المرحمة تطور ميم في نمو فنون المغة األربعة *

  .(الكتابة
 تنمو قدرتيم عمى التعبير وتزيد قدرة التالميذ عمى االستماع لفترة طويمة*

 (26/04/2015  http://vb.arab sgate .com)) 
: توفرت عينة الدراسة عمى الخصائص  التالية : خصائص عينة الدراسة *

يوضح خصائص عينة الدراسة  (1)جدول رقم 

العدد اإلجمالي ألفراد المستوى الدراسي العدد الجنس 
العينة 

 31الصف األول ابتدائي  14ذكور 
الصف األول ابتدائي  17إناث  

 
 

http://vb.arab/
http://vb.arab/
http://vb.arab/
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:  مجاالت الدراسة /رابعا
: يمي تشمل مجاالت الدراسة عموما عمى ما

وتتمثل العينة في مجموعة من تالميذ الصف األول ابتدائي بإحدى مدارس مدينة :بشريا-1
. بسكرة

تم إجراء الدراسة األساسية لموضوع البحث خالل الفترة الزمنية الممتدة مابين :زمنيا-2
. 19/04/2015 إلى غاية 14/03/2015
كانت الدراسة الميدانية بإحدى ابتدائيات مدينة بسكرة وقد تم اختيار ىذه :جغرافيا -3

. االبتدائية بالذات لسيولة االلتحاق بيا وكذلك لمعرفتي السابقة بيا
: أدوات الدراسة وموادها البحثية/خامسا

: اشتممت الدراسة عمى األدوات والمواد البحثية التالية
 قائمة بميارات التحدث 1
". قصة " والمتمثمة في  األلعاب المغوية2
.  االختبار المفظي لميارات التحدث 3

:  وتفصيل ذلك عمى النحو التالي 
وتم االعتماد في تكوين قائمة ميارات التحدث لدى تالميذ الصف  قائمة مهارات التحدث/ 1

األول االبتدائي عمى قائمة بالميارات الالزم توفرىا لدى تالميذ الصف األول ابتدائي وىي 
: كما يمي

. القدرة عمى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا1
. اختيار المفردات بدقة وعناية 2
. القدرة عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط3
. استخدام اإلشارات واإليماءات استخداما معبرا عما يريد توصيمو4
وقد تم مراعاة   (1انظر الممحق رقم  )قصة اإللحاحوالتي تمثمت في  األلعاب المغوية/ 2

: والتي تمثمت في األتي مجموعة من الشروط في اختيار ىذه القصة
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. سيولة وبساطة القصة و خموىا من التعقيد-
.  وكذلك الدراسية لتالميذ مالئمة القصة لممرحمة العمرية-
. توفرىا عمى الميارات المراد تنميتيا لدى التالميذ-
. تشابو أحداث القصة بواقع المعاش وبالحياة اليومية لطفل-
بعد اختيار المعبة المغوية المناسبة قام الباحث  (2أنظر الممحق رقم ) االختبار المفظي/3

بإعداد اختبار تحصيمي لفظي تم من خاللو قياس مدى تمكن تالميذ الصف األول االبتدائي 
. من ميارات التحدث بعد تنفيذ األلعاب المغوية

ويعرف بأنو أداة قياس يتم إعدادىا وفق طرق منظمة من عدة خطوات تتضمن مجموعة من 
 أو ،وقواعد محددة بغرض تحديد درجة امتالك الفرد لسمة اإلجراءات التي تخضع لشروط 

قدرة معينة من خالل إجابتو عن عينة من المثيرات التي تمثل السمة أو القدرة المرغوب 
:  األسس التاليةبمراعاةقياسيا وقد تم بناء االختبار 

  أن تكون مفردات االختبار مرتبطة بالميارات المستيدفة بالتنمية 
 أن تكون واضحة في صياغتيا المغوية. 
 أن تكون مناسبة لمستوى تالميذ الصف األول االبتدائي. 

 : إجراءات تطبيق الدراسة/سادسا
:  اتبع الباحث الخطوات التالية،بعد أن أصبحت المواد البحثية جاىزة لتطبيق

 : والتي تمثمت فيما يمي،إجراءات ما قبل التطبيق ( أ)
الحصول عمى اإلذن من األستاذ المشرف عمى الدراسة  *
. الحصول عمى اإلذن من مكتب التوجيو بمديرية التربية لتمكن من البدء بالتطبيق*
عالم مدير المؤسسة وبدء التطبيق* . التوجو إلى المؤسسة مكان التطبيق وا 

 :إجراءات تطبيق الدراسة وتمثمت فيما يمي  (ب)
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وقد تضمنت . 19/04/2015 إلى 15/03/2015تم إجراء الدراسة في الفترة الممتدة مابين 
وقد تضمنت ىذه المدة حصص خاصة .ىذه الفترة تطبيق أدوات الدراسة القبمية والبعدية 

  حصص تمت في األسبوع األول3لمالحظة ميارات التحدث لدى أفراد العينة وكانت مدتيا 
وقد  (1أنظر الممحق رقم )اإللحاح  ثم تولى الباحث بتنفيذ المعبة المغوية والمتمثمة في قصة 

حصص كاممة  ثم وفي آخر حصة قام الباحث 6امتدت مدة تطبيق المعبة عمى التالميذ 
وذلك بتاريخ  (2انظر الممحق رقم ) االختبار المفظيبتطبيق االختبار ألبعدي والذي تمثل في 

19/04/2015.  
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 :عرض نتائج  الدراسة /أوال 
لما كان اليدف من ىذه الدراسة الحالية معرفة فاعمية استخدام األلعاب المغوية في 

تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي، فقد تم تطبيق أدوات الدراسة 
بعد االنتياء من تطبيق االختبار . والمتمثمة في االختبار المفظي لقياس ميارات التحدث

تم تفريغ البيانات في جدول يبن ميارات التحدث التي نمت الدراسة المفظي عمى أفراد عينة 
عند كل فرد من أفراد العينة وكانت نتائج االختبار كالتالي حسب ما يوضحيا الجدول 

 :  التالي
 يوضح نتائج االختبار المفظي (:2) رقم جدول

المهارات 
أفراد 
العينة 

القدرة عمى نطق 
األصوات العربية 
نطقا صحيحا 

اختيار المفردات 
بدقة وعناية 

القدرة عمى عرض 
األفكار في تسمسل 

منطقي مترابط 

استخدام اإلشارات 
واإليماءات 

استخداما معبرا 
 ال توجد توجد توجد توجد 1
 ال توجد توجد توجد توجد 2
 توجد توجد توجد توجد 3
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 4
 توجد ال توجد ال توجد ال توجد 5
 توجد توجد توجد توجد 6
 توجد توجد توجد توجد 7
 توجد ال توجد ال توجد توجد 8
 توجد توجد توجد توجد 9
 توجد توجد توجد توجد 10
 توجد توجد توجد توجد 11
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 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 12
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 13
 توجد توجد توجد توجد 14
 ال توجد توجد توجد توجد 15
 ال توجد توجد توجد توجد 16
 توجد توجد توجد توجد 17
 ال توجد ال توجد ال توجد توجد 18
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 19
 ال توجد ال توجد توجد ال توجد 20
 ال توجد توجد توجد توجد 21
 توجد توجد توجد توجد 22
 ال توجد توجد توجد توجد 23
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 24
 ال توجد ال توجد ال توجد توجد 25
 ال توجد توجد توجد توجد 26
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 27
 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد 28
 توجد توجد توجد توجد 29
 ال توجد توجد توجد توجد 30
 توجد توجد توجد توجد 31

 13 19 20 22مجموع 
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وقد تم حساب نسبة نمو كل ميارة من ميارات التحدث المراد تنميتيا لدى أفراد العينة    
 .لمعينةبقسمة عدد األفراد الذين نميت لدييم الميارة عمى العدد الكمي 

:  عرض نتائج الفرضية العامة 
استخدام األلعاب المغوية يؤدي لتنمية ميارات التحدث لدى تالميذ :نص الفرضية العامة 
.  السنة األولى ابتدائي

والختبار الفرضية العامة قام الباحث بحساب نسبة إتقان ونمو كل ميارة من ميارات  
التحدث المراد تطويرىا وذلك من خالل إجابات التالميذ عمى االختبار المفظي وقد وضحت 

   :النتائج في الجدول التالي
 نسبة تطور كل مهارة: (3)جدول رقم 

تقان كل ميارة يظير لنا    وبالتأمل في نتائج المضمنة في الجدول والتي توضح نسبة نمو وا 
أن ميارة نطق األصوات العربية نطقا صحيحا أكثر الميارات نموا لدى عينة الدراسة حيث 

 %64 وتأتي ميارة اختيار مفردات بدقة وعناية في المرتبة الثانية بنسبة تقدر ب%70بمغة 
أما ميارة القدرة  عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط احتمت المرتبة الثالثة 

 وتأتي ميارة استخدام اإلشارات واإليماءات استخداما معبرا عما يريد توصيمو 61%بنسبة
  %41بنسبة تقدر ب

يوضح نمو وتطور ميارات التحدث لدى تالميذ  (4)كما يمكن تمخيص نتائج في جدول رقم 
 :السنة األولى ابتدائي

مهارات 
التحدث 

القدرة عمى نطق 
األصوات العربية 
نطقا صحيحا 

اختيار المفردات 
بدقة وعناية 

القدرة عمى 
عرض األفكار 
في تسمسل 

منطقي مترابط 

استخدام 
اإلشارات 
واإليماءات 

استخداما معبرا 
 ٪ 41٪ 61 ٪ 64٪ 70النسبة 
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 النسبة المؤوية العدد تطور المهارة
 % 35  فردا11 كل المهارات
 %22  أفراد7 وال مهارة

 %25  أفراد8 ثالثة مهارات عمى األقل
 %3  فرد1 مهارتين عمى األقل

 %12  أفراد4 مهارة واحد عمى األقل
  وبالتأمل في نتائج المجدول نالحظ أن نسبة وعدد األفراد الذين تطورت لدييم جميع   

 11 عند %35الميارات التي رغب الباحث في تطويرىا وتمقينيا ألفراد العينة بنسبة تقدر ب
 فردا ويمكن إرجاع ىذه النسبة إلى فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية 31فردا من 

 أفراد من 7ىذه الميارات لدى التالميذ وقد بمغ عدد التالميذ الذين لم تنمو لدييم أي ميارة ب
ويمكن إرجاع ىذه النسبة لتغيب بعض التالميذ عمى % 22 فردا وبنسبة تقدر ب31مجموع 

الحصص المبرمجة لتقديم المعبة وكذلك لضعف بعض التالميذ  وبمغ عدد األفراد الذين نمت 
افراد بنسبة ممثمة في 8لدييم ثالث ميارات من مجموع الميارات التي وضعيا الباحث ب

25% 
    ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى فاعمية األلعاب المغوية في تنمية ميارات التحدث وكذلك 
لقدرت الباحث عمى تطبيق األلعاب وتقديميا لتالميذ أفراد العينة وكذلك لقدرة  الباحث عمى 

لفت انتباه التالميذ وقد قدر عدد التالميذ الذين اكتسبوا ميارتين عمى األقل ب فرد واحد 
 وىي نسبة قميل جدا مقارنة باإلفراد الذين اكتسبوا كل الميارات وقد بمغ %3والذي مثل نسبة 

  %12 أفراد بنسبة تقدر ب4عدد األفراد الذين نمت عندىم ميارة واحد ب 
 : ومناقشة النتائج تحميل وتفسير/ثانيا
يؤدي استخدام األلعاب المغوية إلى تنمية ميارات نصت الفرضية العامة عمى  انو    

وقد أثبتت النتائج صحة الفرضية ويمكن تفسير . التحدث لدى  تالميذ السنة األولى ابتدائي
ىذه النتيجة بان استخدام األلعاب المغوية تؤدي إلى تنمية ميارات التحدث لدى تالميذ 
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 نظرا لما تتميز بو األلعاب من أسموب وطريقة مشوقة تجعل التالميذ ،المجموعة التجريبية
 وتجعميم يتقنونيا بشكل كبير في جو من المرح والمتعة والمناقشة ،يمتزمون بميارات التحدث

  .االيجابية
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات التي أكدت فاعمية األلعاب المغوية في     

ودراسة   ،(2013)تنمية بعض ميارات التحدث مثل دراسة بن عطية مرشود محمدي 
(  2003) ودراسة العميان  (2008)وكذلك دراسة نجالء حواس   (2010)ىنادي  الجعيدي

كما يكن أن تعزى نتيجة الفرضية العامة إلى فاعمية األلعاب المغوية وما ينتج عنيا  من إثارة 
وتشويق لدى  تالميذ السنة األولى ابتدائي حيث تقوم بمفت انتباىيم واالستحواذ عمى 

 وىذا ما يتفق  متابعتيم وتحببيم في مادتيم الدراسية التي قدمت ليم بأسموب ممتع وجذاب
(  2001)ومع ما ذكرتو دراسة حنان العنابي  ، مع ما أشارت إليو الدراسة في إطارىا النظري

من أن األلعاب تسيم في العممية التعميمية وبشكل ايجابي ويتفق ذلك مع ما توصمت إليو 
و دراسة نجالء  (2003)ودراسة عميان  ( 2013)دراسة  تركي بن عطية مرشود محمدي 

التي  (2011)ودراسة قاسم البري  (2008)ودراسة عبد المنعم محمد  (2008)حواس 
 .أكدت جميعيا فاعمية األلعاب المغوية في تحسين أداء تالميذ
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 خاتمة
استهدفت الدراسة هي الكشف عن فعالية استخدام األلعاب المغوية في تنمية مهارات 

 وقد كشفت الدراسة عمى مدى فعالية هذه األلعاب ،التحدث لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي
في تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي، وقد خمصت الدراسة إلى ضرورة 

استخدام األلعاب المغوية في تدريس مهارات التحدث في المرحمة االبتدائية بصفة خاصة 
والمراحل التعميمية األخرى بصفة عامة لما لها من اثر إيجابي في تنمية تمك المهارات لدى 

 .التالميذ 
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 قائمة المراجع
، الطبعة األولى، القاهرة مهارات التفكير في مراحل التعميم العام(: 2002) فهيم مصطفى1

 . مصر،دار الفكر العربي
، الطبعة األولى، عمان  المفاهيم المغوية عند األطفال(:2007) حامد عبد السالم زهران2

 .األردن ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
 ،الطبعة األولى ، عمان المعب وتربية الطفل: (2009) أحمد نايل الغرير،أديب النوايسة3

 األردن، إثراء لنشر والتوزيع ـ 
،الطبعة األلعاب التربوية لطفل الروضة(: 2013) سحر توفيق نسيم ،جيهان لطفي محمد4

 .األولى، عمان ، األردن، دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة 
 األلعاب التربوية في الطفولة المبكرة(: 2007) محمد متولي قنديل ،رمضان مسعد بدوي5

 . ،ب ط ،عمان، األردن، دار الفكر لنشر والتوزيع
 ،ب ط، المعب ونمو الطفل(:1996) عبد الرحمان سيد سميمان،شيخة يوسف الدريسني6

 .القاهرة،مصر،مكتبة زاهر الشرق لنشر
،الطبعة األولى،عمان ، األردن،عالم ألعاب تربوية مثيرة لمتفكير(:2008)خير شواهين7

 .الحديث لمنشر والتوزيع
، ب ط ،اإلسكندرية،مصر تنمية المهارات المغوية لمطفل:(دس) كرمان بدير، إميمي صادق8

 .عالم الكتب 
 الطبعة مهارات اإلستماع والتحدث في الطفولة المبكرة ،(: 2008)طاهر أحمد الطحان 9

 .الثانية،عمان ، األردن ،دار الفكر لمنشر والتوزيع
 ،الطبعة األولى،عمان، األردن تنمية المهارات المغوية(:2007) هدى محمود الناشف10

 .دار الفكر
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،الطبعة األولى،عمان مهارات التحدث العممية واألداء (:2011) ماهر شعبان عبد الباري11
 .األردن،المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

مناهج البحث العممي،الطبعة األولى،عمان ، :(2008) رحيم يونس كرو العزاوي12
 . األردن،دار حجمة لطباعة والنشر

مناهج البحث في العموم التربوية :(2000) محمد عبد الظاهر الطيب، وآخرون13
 .والنفسية،الطبعة األولى، القاهرة ، مصر، مكتبة االنجو المصرية

أثر توظيف األلعاب التعميمية في التمييز بين الحروف (:2010)فاتن إبراهيم سموت14
 رسالة غير منشورة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المناهج وأساليب التدريس، المتشابهة، 

 .كمية التربية في الجامعة اإلسالمية غزة
فاعمية إستراتيجية التعمم بالمعب في (:2011) ثامر بن حمدين سعد المميحي السبيعي 15

 ، اكتساب بعض مهارات عد األرقام في مادة الرياضيات لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
 .رسالة غير منشورة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية الخاصة ،بكمية التربية السعودية

فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية (:2013) تركي بن عطية مرشود المحمدي 16
، رسالة غير منشورة مقدمة لنيل درجة مهارات التحدث لدى تالميذ الصف األول ابتدائي

 .الماجستير في المناهج وطرق تدريس المغة العربية، كمية التربية بجامعة أم القرى السعودية
أثر استخدام برامج األلعاب الحركية واأللعاب (:2004)نبراس يونس محمد آل مراد17 

 ، رسالة غير االجتماعية المختمفة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض
 .منشورة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فمسفة في التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضية العراق

استخدام األلعاب التعميمية في تعميم الحديث الشريف :(دس) رحاب زناتي عبد اهلل18
، رسالة غير منشورة  قدمت لنيل رسالة الدكتوراه ،كمية التربية جامعة لمناطقين بغير العربية
 .المدينة العالمية ماليزيا
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فاعمية استخدام األلعاب المغوية في تنمية مهارات  :(دس) عمي عبد المنعم عمى محمد 19
 ،رسالة غير منشورة  مقدمة لنيل التعبير الشفهي اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 .رسالة الماجستير في التربية جامعة القاهرة مصر
اثر الدراما التعميمية في تطوير مهارات التحدث بالمغة (: 200) إبراهيم محمد العموش20

 رسالة غير منشورة مقدمة لنيل درجة ماجستير العربية لدى طمبة الصف السادس أساسي، 
 .لكمية التربية جامعة األردن

 فاعمية المعب في إكساب أطفال(:2003) رزان سامي عويس21 
 .، مجمة دمشق، العدد األول، أكتوبر الروضة مجموعة من المهارات الرياضية

أثر استخدام األلعاب المغوية في منهاج المغة العربية في تنمية : (2011) قاسم البري22
، المجمة األردنية التربوية، العدد األول، األنماط المغوية لدى طمبة المرحمة األساسية

 .نوفمبر
23 http://vb.arab sgate .com,  26/04/2015, 15:30. 
24  http://www.gulfkdis.com,15/03/2014 ,09:20. 
25 http://www.onefd.edu.dz, 15/03/2015 ,20 :00 .  
26 http://forum.z88z.com/t4097.html,  02 /02/2015, 22:06. 
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 ( 1)ملحق رقم 
 
 
 

 قصة اإللحاح
 



 (2)الملحق رقم 
 االختبار المفظي

 
تعرضنا لو في قصة اإللحاح حاول أن تحكي لي ماذا  من خالل ما: السؤال األول
 .حدث مع وليد

 :المعايير
 .القدرة عمى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا1
 .اختيار المفردات بدقة وعناية 2
 .القدرة عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط3
 .استخدام اإلشارات واإليماءات استخداما معبرا عما يريد توصيمو4

 : الهدف 
 .أن يوظف التمميذ ميارات التحدث في حديثو 

حدث في قصة اإللحاح حاول أن تحكي لي ما حدث مع زياد  من خالل ما: السؤال الثاني 
 .ووالده

 :المعايير
 .القدرة عمى نطق األصوات العربية نطقا صحيحا1
 .اختيار المفردات بدقة وعناية 2
 .القدرة عمى عرض األفكار في تسمسل منطقي مترابط3
 .استخدام اإلشارات واإليماءات استخداما معبرا عما يريد توصيمو4

 : الهدف
 .أن يوظف التمميذ ميارات التحدث في إجابتو 

  



       
 
 
 

  المالحق 



 (3)الملحق رقم 
  يمثل إجابات أفراد العينة عمى االختبار المفظي

 مؤنث: الجنس/1 
 .ذىب وليد مع أبيو لسوق و شترى لو الدبدوب :1ج
عندك محفظة جديدة يا :   طمب زياد من والده أن يشتري لو محفظة جديد فقال األب2ج

 .زياد
 الجنس مؤنث/2

ج  ذىب وليد مع االب إلى السوق نظر إلى الدمية قال وليد إلى أبيو اشتري لي ىذه الدمية 
 إنو  وشترى الدمية : ونظر االب إلى سعره فقال

 .ذىب زياد إلى المدرسة 2ج 
 الجنس مؤنث/3
عندك : وليد جاء من المدرسة وقال ألبوه اشتري لي محفظة جديد يا أبي وقال األب 1ج

 محفظة جديد يا زياد
قال وليد ألبوه اشتري لي ىاتفا نقاال  وقال لو أبوه غضب غضبا شديدا وقال اشتري لي 2ج

 ابي أرجوك أرجوك وقال األب غضب كثيرا كثيرا
 جنس مذكر/4
  ماعالباليش1ج
 .  مانعرفش2ج
 جنس مذكر /5
 وليد مع أبيو 1ج
  زياد في المدرسة2ج
 جنس مؤنث/6



 وليد واألب وأالم والمعممة ، وقف وليد أمام الدبدوب قال أبي أريد ىذا الدبدوب وقال 1ج
 األب نظر لسعره وقال ألنو محدود وشتراه

  طمب زياد من والده أن يشتري محفظتا جديدة قال لو أبيو زياد أن حقييتتك جيدة2ج
 جنس مؤنث/7
نقود التي معي ال :  وليد مع األب ذاىبان إلى السوق قال وليد اشتريمي دبدوبا قال لو1ج

 تكفي قال لو أرجوك أرجوك فاشترى لو دبدوبا
 قال زياد أبي اشتري لي ىذا الدبدوب قال محفظتك جديدة قال أرجوك أرجوك يا أبي 2ج

 فقال األب لماذا ترجوني محفظتك جديدة  
 جنس مذكر /8
 حدث وليد مع أبيو أمام الدمية وقال اشتريمي ىذه الدمية يا أبي وقال أبيو وقال أبي 1ج
 حدث زياد مع أبيو طمب زياد إلى2ج
 جنس مذكر/9
ليس عندي نقود :  وقف وليد أمام الدمية فقال أبي اشتري لي ىذا الدبدوب فقال األب1ج

 أرجوك أرجوك اشتري لي ىذا الدبدوب فغنو مثل دبدوب تامر فاشتراه لو : الكافية فقال وليد
 عاد زياد من المدرسة  وقال ألبيو اشتري لي محفظة جديد فقال األب إن نحفظتك جديد 2ج

 لماذا احصل محفظتك في اثنين محفظتين
 جنس مؤنث/10
 في اليوم التالي قالت األم لوليد سأذىب لبيت خالتك المريضة فقال وليد خذيني معك 1ج

فكانت تقول لو ان خالتك مريض فكان يتنقل معيا من حجرت إلى حجرت وعندىا ذىب 
 معيا واحدث كل الضجيج الممكن فغضبة األم كثيرا

 قال زياد البيو اشتري لي محفظة جديد فقال األب محفظتك جديد 2ج
 جنس مؤنث/11



 ذىب األب مع وليد إلى السوق فوقف وليد ينظر إلى الدبدوب فقال وليد ألبوه أبي 1ج
اشتري لي ىذا الدبدوب فقال األب انو سعره غالي وقال وليد أرجوك وقد اشترى لو األب 

 الدبدوب 
 طمب زياد من أبوه أن يشتري لو محفظة جديد فقال لو األب إن محفظتك جديد2ج

 جنس مذكر /12
  قال وليد اشتريمي الدبدوب ألبوىا1ج
 مانيش عارفيا طول أناي 2ج

 جنس مذكر /13
 وليد مع أبيو اشترى وليد الدبدوب1ج
 طمب زياد2ج

 جنس مؤنث/14
ذىب وليد مع أبيو إلى السوق فقال وليد ألبوه اشتري لي دبدوبا نظر األب إلى سعره 1ج

 فوجده غالي الثمن فقال وليد أرجوك أرجوك انو مثل دبدوب تأمر ثم اشترى األب الدب
طمب زياد من والده أن يشتري لو حقيبة مدرسية نظر األب لمحقيبة وقال حقيبتك جديدة 

 ولماذا اشتري لك حقيبة أخرى 
 جنس مؤنث/15
حدث مع وليد أن قال وليد أبي أشتريمي ىذا الدبدوب فقال األب سعره قميال فقال لو 1ج

 أرجوك يا أبي أرجوك فاشترى لو الديدوب
زياد قال ألبوه أبي اشتري لي محفظتا فقال األب محفظتك جديد فمماذا أشتري لكم حفظت 2ج

 جديدة 
 جنس مذكر/16
 قال وليد البوه أبي اشتريمي ىذا الدبدوب قال األب أن نقود معي محدودة قال وليد أبي 1ج

 أرجوك أرجوك اشتريمي ىذا الدبدوب وقال األب أنقود معي محدودة 



  زياد قال ألبوه أبي اشتريمي محفظة قال األب إن محفظتك جديدة 2ج
 جنس مذكر/17
 وليد نظر لدبدوب قال ألبيو اشتري لي ىذا الدبدوب فنظر األب اللى سعره فوجده مرتفع 1ج

فقال األب لوليد أن الستطيع أن اشتري لك ىذا الدبدوب  فقال وليد لماذا فقال األب ألني ال 
 اممك نقودا فطمب وليد بإلحاح حتى اشترى لو الدبدوب فطار وليد من الفرحة 

طمب زياد من والده أن يشتري لو محفظة جديدة نظر األب إلى محفظتو وقال محفظتك جديد 
 .فقال أرجوك اشتري لي محفظة جديد فقال األب ترجوني في ماذا فإن محفظتك جديد يا زياد

 جنس مذكر/18
 وليد في السوق اشترى والد وليد دبدوبا1ج
 زياد طمب من أبيو أن يشتري محفظة جديد وذىب ألبيو أن يشتري محفظة جديد وألكن 2ج

 أبيو لم يشتري لو محفظة 
 جنس مذكر/19
  قال وليد ألبيو أريد دبدوبا قال األب أبي اشريمي الدبدوب1ج
 زياد طمب محفظة 2ج

 جنس مذكر/20
  ذىب وليد مع أبيو إلى السوق فوجد دبا فقال ألبيو اشتري لي ىذا الدب1ج
 . زياد2ج

 جنس مذكر/21
وقف وليد أمام الدب فقال ألبيو اشتريمي ىذا الدبدوب يا أبي نظر األب إلى سعره فوجده 1ج

 مرتفعا ثم قال األب أرجوك لن تبقى معي النقود التي معي 
 طمب زياد من والده حقيبة مدرسية جديدتا نظر الوالد إلى حقيبتو وقال قائال وألكن 2ج

 حقيبتك جديد 
 جنس مؤنث/22



 قال وليد أبي اشتريمي ىذا الدبدوب ألني أريده قال وليد أرجوك أرجوك يا أبي اشتريمي 1ج
 ىذا الدبدوب ألني أريده قال األب أرجوك يا وليد إن النقود التي معي محمودة 

  طمب زياد من والده أن يشتر لو حقيبة جديد فقال لو زياد أن حقيبتك جديد2ج
 جنس مؤنث/23
 ذىب وليد أبوه إلى السوق فوجد وليد الدبدوب فقال أبي  اشتريمي الدبدوب فقال األب 1ج

 نقودي صغيرة فقال وليد أبي اشتريمي أبي أبي فأشترى لو الدبدوب
  طمب زياد من أبوه أن يشتري لو محفظة فقال لو أبوه محفظتك جديدة 2ج

 جنس مذكر /24
 حدث وليد مع أبيو في السوق فإشريمي ىذا الدب يا بابا1ج
  اشريمي لماذا قميصا جديدا2ج

 جنس مذكر /25
  ذىب وليد مع أبيو لثوق قال ألبيو اشتريمي دبدوبا جديدا1ج
 زياد أبي اشتريمي دبدوبا 2ج

 جنس مذكر /26
 ذىب وليد مع أبيو إلى السوق قال وليد ألبيو والدي اشتريمي ىذا الدبدوب فقال لو ألنو 1ج

 مثل دبدوب تأمر فشتري لو ىذا الدبدوب
  زياد عاد من المدرسة قال ألبيو اشتري لي محفظة قال لو أن محفظتك جديدة2ج

 جنس مؤنث /27
  وقف وليد دمية1ج
 2ج

 جنس مذكر /28
 وليد ذىب الى المدرسة في حذاءا جديدا فقال 1ج
  رجع زياد إلى المنزل2ج



 جنس مؤنث/29
  حدث وليد مع أبوه قال أبوه وليد ارجود أن قود ليس معي 1ج
 جاء زياد من المدرسة فطمب من أبوه أن يشتري محفظتا جديدة فقال أبوه عندك محفظة 2ج

 جديد لماذا اشتري لك محفظة 
 جنس مؤنث/30
  وقف وليد أمام دميتو وقال ألبيو أبي أراد ىذا الدبدوب نظر األب 1ج
  طمب زياد من أبيو أن يشتري محفظة 2ج

 جنس مؤنث/31
 حدث مع وليد وقف وليد أمام دمية وقال ألبيو أشتري لي ىذه الدب وقال أبي اربد ىذا 1ج

 لم أحظر النقود ونظر أبي إلى سعره وقال إنو مرتفع كثيرا
 طمب زياد من والده حقيبة مدرسية نظر والده إلى حقيبتو قائال حقيبتك جديدة إن لديك 2ج

 حقيبتين جديدتين لماذا تريد حقيبة جديد 
 
   
 
 
 
 
 

 


