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 العلماء األطفال عند اللعب ظاهرة شغلت لقد

 مر وعلى العصور مختلف فً والباحثٌن

 اإلنسان عند الظاهرة هذه فتأملوا األزمنة

 فوضعوا ٌفسروها أن وحاولوا والحٌوان

 هذه أهم ومن ذلك فً عدة نظرٌات
 : النظرٌات

 العلماء األطفال عند اللعب ظاهرة شغلت لقد

 مر وعلى العصور مختلف فً والباحثٌن

 اإلنسان عند الظاهرة هذه فتأملوا األزمنة

 فوضعوا ٌفسروها أن وحاولوا والحٌوان

 هذه أهم ومن ذلك فً عدة نظرٌات
 : النظرٌات



 : الزائدة الطاقة نظرية -1
 النظرٌة هذه الماضً القرن أواخر فً ظهرت

 ثم األلمانً الشاعر ( شٌلر ) أساسها ووضع

 اللعب أن : وخالصتها سبنسر هربرت الفٌلسوف

 فالحٌوان 0 الزائدة الطاقة من التخلص مهمته

 ٌحتاجه عما تزٌد طاقة لدٌه توافرت إذا مثالا 

  0 اللعب فً الطاقة هذه ٌصرف فإنه للعمل منها

 : الزائدة الطاقة نظرية -1
 النظرٌة هذه الماضً القرن أواخر فً ظهرت

 ثم األلمانً الشاعر ( شٌلر ) أساسها ووضع

 اللعب أن : وخالصتها سبنسر هربرت الفٌلسوف

 فالحٌوان 0 الزائدة الطاقة من التخلص مهمته

 ٌحتاجه عما تزٌد طاقة لدٌه توافرت إذا مثالا 

  0 اللعب فً الطاقة هذه ٌصرف فإنه للعمل منها



 األطفال أن نرى األطفال على ذلك طبقنا وإذا

 فهؤالء ورعاٌتهم أولٌائهم بعناٌة ٌحاطون

 بنظافتهم وٌعنون الغذاء لهم ٌقدمون األولٌاء

 فتتولد ما بعمل األطفال ٌقوم أن دون وصحتهم

 هذا إن 0 اللعب فً ٌصرفونها زائدة طاقة لدٌهم

 حقائق ٌفسر ال لكنه ما حد إلى معقول التفسٌر

 مقتصر اللعب بأن تسلٌم به فالقول كلها اللعب

   عند إذ الواقع على ٌنطبق ال وهذا الطفولة على

 األطفال أن نرى األطفال على ذلك طبقنا وإذا

 فهؤالء ورعاٌتهم أولٌائهم بعناٌة ٌحاطون

 بنظافتهم وٌعنون الغذاء لهم ٌقدمون األولٌاء

 فتتولد ما بعمل األطفال ٌقوم أن دون وصحتهم

 هذا إن 0 اللعب فً ٌصرفونها زائدة طاقة لدٌهم

 حقائق ٌفسر ال لكنه ما حد إلى معقول التفسٌر

 مقتصر اللعب بأن تسلٌم به فالقول كلها اللعب

   عند إذ الواقع على ٌنطبق ال وهذا الطفولة على



 فً وٌمارسه بل اللعب إلى مٌل أٌضاا  الكبٌر

 فضل بوجود مرتبطاا  اللعب كان فإذا 0 الواقع

 الحٌوان لعب كٌفٌة شرح ٌمكن فكٌف الطاقة

 كما قواه فٌها تنهك درجة إلى الطفل أو الصغٌر

 . العادٌة الحٌاة فً غالباا  ذلك نشاهد
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النظرية اإلعدادية أو نظرية اإلعداد للحياة  -2

 : المستقبلية
 Karl ) ٌرى واضع هذه النظرٌة كارل غروس

Groos  )  أن اللعب للكائن الحً هو عبارة عن

فاللعب ٌمرن األعضاء  0وظٌفة بٌولوجٌة هامة 

وبذلك ٌستطٌع الطفل أن ٌسٌطر سٌطرة تامة 

 .المستقبلعلٌها وأن ٌستعملها استعماالا حراا فً 
فاللعب إذاا إعداد للكائن الحً كً ٌعمل فً 

 0المستقبل األعمال الجادة المفٌدة 
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 هو إنما لعبها فً الحمالن تناطح ذلك على ومثالنا

 المستقبل فً الجدي بالتناطح القٌام على تمرٌن

 بعضها وعض الجراء وتراكض النفس عن والدفاع

 الطٌر وصغار  القتال على تتدرب كأنها بعضاا 

 وكذلك الطٌران حركات ٌشبه بما بأجنحتها تضرب

 فهً اللعب أثناء فً بعضاا  بعضها ٌطارد التً القطط

 فً بها تقوم التً الحركات تشبه بحركات تقوم

 ومطاردة الطعام على الحصول بقصد المستقبل

 ال بشكل تستعد الثالث عامها فً والطفلة 0 الفرٌسة

 وتهدهدها لعبتها تضع حٌن األم بدور لتقوم شعوري

 0 تنام كً
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 أي الغرائز هو اللعب مصدر فإن وهكذا

 النظر وجهة أكد ولقد البٌولوجٌة اآللٌات

 إجراء مع العلماء من كثٌر هذه البٌولوجٌة

 لدٌهم فتتولد ما 0 علٌها طفٌفة تعدٌالت
 .اللعب فً ٌصرفونها زائدة طاقة
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 : النظرية التلخيصية -3
صاحب هذه النظرٌة هو ستانلً هول 

إن اللعب هو تلخٌص لضروب : وخالصتها 

النشاطات المختلفة التً مر بها الجنس 

البشري عبر القرون واألجٌال ولٌس إعداداا 

للتدرٌب على نشاط مقبل ومواجهة صعاب 
 .الحٌاة 
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 هً المختلفة األشٌاء وجمع والصٌد والتسلق القفز فألعاب

 إلى ٌشٌر هذا ولعل منظمة غٌر جماعٌة أو فردٌة ألعاب

 وٌسخرها الحٌوانات ٌصطاد كان عندما األول اإلنسان حٌاة

 لٌلعب الرفاق جماعات حوله ٌجمع حٌنما فالطفل لمصلحته

 حٌاة فً األولى الجماعات نشأة عمله فً ٌمثل إنما معهم

 ٌشرع فإنه المكعبات من عدداا  له قدمنا إذا أنه كما اإلنسان

 مراحل من مرحلة تمثل وهذه ٌشبهه ما أو منزل بناء فً

 المدنٌة أدوار إذاا  لعبه فً ٌلخص فاإلنسان الحٌاة فً التقدم

 تماماا  المسرح على الممثل ٌلخص كما علٌه مرت التً

   0 قلٌلة ساعات فً األمم من أمة تارٌخ

 هً المختلفة األشٌاء وجمع والصٌد والتسلق القفز فألعاب
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 إن : منها كثٌرة اعتراضات النظرٌة هذه إلى وجهت وقد

 تعلمها التً المهارات أن افتراض على بنٌت النظرٌة هذه

 ٌرثها أن ٌمكن علٌها حصل التً والخبرات األجٌال من جٌل

 الصفات بتورٌت القائلة النظرٌة هذه أن غٌر ٌلٌه الذي الجٌل

 ما على ٌعثر لم لها مؤسساا  ( المارك ) ٌعد والتً المكتسبة

 الوراثة علماء معظم ٌرفض كما الوراثة دراسة فً ٌؤٌدها

 المكتسبة الصفات تورٌث بإمكان القائل الرأي الغرب فً

 الصغار أن إلى إضافة النظرٌة هذه إلغاء إلى أدى كله وهذا

 الدراجات فركوب الكبار عن مصغرة صوراا  لٌسوا

 هو وإنما قدٌمة لتجارب تكراراا  لٌس مثالا  الهواتف واستعمال

 0 ٌستخدمها الذي نفسه الجٌل معطٌات من
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 نشكر اصغائكم نشكر اصغائكم


