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 ممخص البحث:

 ارستيا، وأثرمم وطرؽ وصفتيا الشعبية األلعابماىية  تعرؼإلى البحث  ىدؼ
الشعبي،  بالمعب االىتماـ أسباب عمى اجتماعيًا، والتعرؼ الشعبية األلعاب ممارسة

 الشعبية األلعاب أىمية الشعبية، وعمى األلعاب ممارسة الشعبية، وشروط األلعاب وخصائص
 السعودي، وطرح بعض التوصيات التي تفيد موضوع البحث. المجتمع في

"األلعاب الشعبية وأثرىا االجتماعي عمى  التي تتمثؿ في ثالبحتـ االعتماد في منيج و 
 الكتب وعمى المتخصصة والمقاالت والدوريات واألبحاث المتوفرة الدراسات عمى النشء"

 لمتوصؿ إلى تـ االنطالؽ منو لمدراسة نظري إطار لتكويف العربية، وذلؾ بالمغة الموجودة
وقد  مى فصميف، الفصؿ األوؿ: مدخؿ الدراسةالبحث ع واشتمؿ .بالموضوع المتعمقة المفاىيـ

 –تساؤالت ال –األىداؼ  –األىمية  –مشكمة البحث  – مقدمة البحثاشتمؿ عمى: )
الفصؿ الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة وقد اشتمؿ ، أدوات البحث( –منيجية ال

النتائج  فيياو  الخاتمة -والتعقيب عمييا الدراسات السابقة  -اإلطار النظري )عمى: 
 .والتوصيات(

 تشكيؿ عمى كبيرة بدرجة يعمؿ وسيطاً  الشعبية األلعابتمثمت نتائج البحث في أف و 
 منيا الحفاظ بألسبا الشعبية باأللعاب االىتماـ المختمفة، ويرجع بأبعادىا الطفؿ شخصية

، وأنيا طفؿمل والعقمي والجسمي واالنفعالي االجتماعي نموال في واإلسياـاألمة  تراث عمى
 .ناشئةلم والبيئي الثقافي التشكيؿ في تؤثر التي المفردات مف تتضمف العديد

 لكي وتطويره الشعبية األلعاب مف تراثنا عمى المحافظةوأوصى البحث بضرورة 
دراج عصرنامع  يتناسب  رياض في الترويحية األنشطة ضمف الشعبية األلعاب الحالي، وا 
 وكيفية الشعبية، باأللعاب لمتعريؼ اإلنترنت عمى اقعمو  والمدارس، وتخصيص األطفاؿ
 الحالي. العصر مع تتماشي لكي وتطويرىا ممارستيا

 : األلعاب، األلعاب الشعبية، التنشئة االجتماعية، الطفؿ.الكممات المفتاحية
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 الفصل األول: مدخل الدراسة

 قدمة: أواًل: م

 تخدـ معمومات مف تقدمو الم بالغة، أىمية ذات الشعبي الموروث دراسة تعتبر
 التغير تقيس أنيا حيث االجتماعية، منيا والتي متعددة مجاالت في والمجتمع اإلنساف
 والتوقعات المؤشرات استنتاج خالليا مف ويمكف وتنمويًا، اتثقافياً  المجتمع عمى الذيطرأ
 مف ومجتمعو اإلنساف بمستقبؿ التنبؤ تصور في والمساعدة المحتمؿ، التغير التجاه
 .المجاؿ ىذا في المدروس الجانب خالؿ

 مختمؼ في العالمي الشعبي التراث تناولت التي الدراسات مف العديد وىناؾ
 التراث تناولت الدراسات ىذه مف وكثير خاص، بشكؿ العربية ومنيا المجتمعات

 والمالبس، واألمثاؿ، واألىازيج، لفمكمورا: امني والتي مجاالتو بمختمؼ الشعبي
 كثيرا تطرؽ لـ والتي الشعبي الموروث في المجاالت ومف. والمشروبات كوالتوالمأ

 القدـ منذ موجودة األلعاب كانت فقد وحديثًا، قديماً  أىميتيا رغـة" الشعبي األلعاب
 فقد قديمة، وحضارات تاريخية فترات مف ممتدة بؿ الحديثة،عصور ال وليدة وليست

 القرصرمي و  الرمح كرمي رياضية وألعاب والتمثيؿ الحركية بالفنوف اليونانيوف ير  اشت  
 رؼوع   ألعابيـ، في والفكرية الجسدية األنشطةالقدماء  الصينيوف عرؼ كما والماراثوف،

 ىذه تجمع. و رثوالن بالشعر وشغفيـ والرماية لمفروسية تعظيميـ قديماً  العرب عف
 كالفرح مختمفة اميفمض مف تحممو لما واإلنسانية الطبيعية الظواىر مختمؼ األلعاب
بداعاتيـ أحاسيسيـ عف التعبير إمكانية المجتمع ألفراد روتوف   والطموح، واألمؿ  وا 

زالة والجسد العقؿ تنشيط في وتساىـ االجتماعي، وانتمائيـ  مف والتحرر اليموـ وا 
 والمنافسة والتعاوف التكافؿ :مثؿ قيـ وتنمي االجتماعية العالقات وتقوي الحياة ضغوط
 . فةالشري
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وما يدؿ عمى أىمية األلعاب والنشاط الترويحي ىو ما كاف يفعمو رسولنا صمى 
اهلل عميو وسمـ، فمقد روى اإلماـ أحمد وأبو داود والنسائي وابف ماجو في الحديث عف 
عائشة رضي اهلل عنيا أنيا كانت مع النبي صمى اهلل عميو وسمـ في سفر. قالت: 

 حممت المحـ سابقتو فسبقني. فقاؿ "ىذه بتمؾ السبقة".فسابقتو فسبقتو عمى رجمي، فمما 

وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ينظـ لعبة مسابقة باألقداـ بيف األطفاؿ، 
ففي الحديث أف عبد اهلل بف الحارث رضي اهلل عنو قاؿ:"كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل 

، ثـ يقوؿ: مف سبؽ إلّي عميو وسمـ ي  صؼُّ عبد اهلل وعبيد اهلل وكثيًرا مف بني العباس
 فمو كذا وكذا، قاؿ: فيتسابقوف إليو، فيقعوف عمى ظيره وصدره، فيقبميـ ويمزميـ".

 :البحث )ظاهرة( مشكمةثانيًا: 

باعتبار ممارسة األلعاب ترويح وترفيو، الذي يعتبره عمماء االجتماع      
المجتمع الكبير. الوظيفيوف بأنو ظاىرة أو نسؽ اجتماعي يؤدي وظيفة اجتماعية في 

فيو يعده « الفراغ أو الترويح»و"يمكف القوؿ إف عمـ االجتماع بشكؿ عاـ يدرس 
ظاىرة اجتماعية شأنيا شأف ظواىر المجتمع األخرى. ليا ارتباطيا بأبعاد وعناصر 

 ـ(.8108البناء االجتماعي والثقافي لممجتمع" )السيؼ، 
شعبية في حياة اإلنساف ومجتمعو، وبناًء عمى ما تقدـ مف بياف أىمية األلعاب ال

تأتي ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى األلعاب الشعبية وتعريفيا ووصفيا ومساىمتيا 
رساء قيمو وعاداتو لدى الناشئة. كما تيدؼ ىذه الدراسة  في تعزيز روابط المجتمع وا 

نأمؿ في محاولة لرتؽ اليوة والمساىمة باإلضافة لألدب العربي في ىذا المجاؿ، الذي 
 أف تنطمؽ منو دراسات أكثر تعمقًا ودقة وتفصياًل ومف زوايا مختمفة.
 وعمى ىذا سوؼ يتمثؿ السؤاؿ الرئيسي لمشكمة الدراسة في: 

 ؟النشء عمى وما أثرهااالجتماعي الشعبية لعابما األ 
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 :البحث أهميةثالثًا: 

 :النظرية األهمية . أ
نيا طرقت بابًا جديدًا مف تأتي أىمية ىذه الدراسة مف الناحية النظرية كو  .0

 مجاالت التراث الشعبي وىو األلعاب الشعبية.
تشكؿ األلعاب الشعبية بعدًا ثقافيًا وتاريخيًا واجتماعيًا، وتأتي ىذه الدراسة  .8

 إلبراز ىذا البعد مف الجانب النظري.
 :التطبيقية األهمية . ب
تعكس استكشاؼ األلعاب الشعبية ومحاولة وصفيا بصورتيا الحقيقية التي  .0

واقع المجتمع، وحث المجتمع عمى التمسؾ بيا نظرًا لكونو جزء مف اليوية 
 الثقافية واالجتماعية.

المساىمة في توصيات لوضع خطة وسياسة لألنشطة الثقافية في مجاؿ  .8
الشباب والتنشئة االجتماعية حيث أف األلعاب الشعبية أصبحت عالمية 

 ويقاس بيا مدى تنمية وتطور المجتمعات.
 

 : أهداف البحثابعًا: ر 

التعرؼ عمى األلعاب الشعبية ماىيتيا وصفتيا وطرؽ ممارستيا وخصائصيا  .0
 وشروطيا وأىميتيا.

 الوقوؼ عمى أثر ممارسة األلعاب الشعبية اجتماعيًا. .8

 استنتاج مقترحات تشجع وتحافظ عمى األلعاب الشعبية. .3
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 : البحث تساؤالتخامسًا: 

يتعمؽ بصفتيا وطرؽ ممارستيا  ماىية األلعاب الشعبية خاصة ما .0
 وخصائصيا وشروطيا وأىميتيا؟

 ما اآلثار االجتماعية الناجمة مف ممارسة األلعاب الشعبية؟ .8
ما المقترحات الالزمة لمتشجيع عمى ممارسة األلعاب الشعبية والمحافظة  .3

 عمييا؟ 
 

 :البحث منهجيةسادسًا: 

السابقة العممية  المعتمد عمى الدراسات يالوصفاستخدـ الباحث المنيج 
التي يتـ دراستيا وصؼ وتحميؿ الظاىرة ييتـ ب الذياألكاديمية والكتب التاريخية، 
 رىا االجتماعي.يتأثومدى الشعبية  األلعابوالتي تتمثؿ في التعرؼ عمى 

 :البحث فاهيممسابعًا: 

 :مفهوم المعب . أ

ا وتمعب، المعب ضد الجدؿ ونقوؿ لعب، يمعب، لعبا وتمعب"أف  المعب في المغة:
 .ىػ(0101)ابف منظور،  "ويقوؿ رجؿ لعبة أي كثير المعب

 : : تعددت المعاريؼ الخاصة باصطالح المعب ومنيااالصطالحيى المعن

ـ( "نشاط اجتماعي منظـ يندمج فيو عدد مف األفراد. وقد 0979يعرفو )غيث، 
طوي ىذا المصطمح في تفسير مجموعة الظروؼ التي تن« جورج ىربرت ميد»استخدـ 

عمييا التنشئة االجتماعية حيث تكوف الذات فييا الموضوع والذات في وقت واحد. 
وينبغي عمى الطفؿ الناضج، مف أجؿ أف يقوـ بمعبة منظمة أف يتعمـ دور كؿ مف 
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يشترؾ فييا، ألف أفعاؿ كؿ طفؿ تتحدد مف خالؿ تنظيـ جميع األدوار األخرى التي 
 تشكؿ المعبة ككؿ".

يعني أنو أي نشاط يمارسو الطفؿ دوف : د. ت( وبدوي، اتسعدالمعب )يعرؼ و 
أية ضغوط عميو مف البيئة المحيطة بو والمتمثمة في بيئتو العائمية واالجتماعية 

نو كؿ نشاط يقوـ بو الفرد لمجرد النشاط دوف أدني اعتبارًا لمنتائج أيعني ، و والطبيعية
، السترساؿ فيو بمحض إرادتوالتي قد تنتج عنو، وبحيث يمكف الفرد الكؼ عنو أو ا

ويعني أف المعب يعد نشاطًا اجتماعيًا حيث أف المعب الخيالي أو الرمزي الذي يقوـ بو 
الطفؿ إنما يعبر عف مستوى المغة المستمدة مف البيئة ومف المحيط االجتماعي الذي 

 يعيش في إطاره.

 :مفهوم األلعاب الشعبية . ب

ي وحركي وذىني مستمد مف البيئة، لو : بأنيا نشاط بدنتعرف األلعاب الشعبية
جذور تراثية نابعة مف ذات الفرد دوف إجبار خارجي يحقؽ لذة لممارس ومتعة لممشاىد 

 )سعدات وبدوي، د.ت(.  وال يتطمب قوانيف معقدة

أو ترويحي يستخدـ  ترفيييويعرؼ الباحث األلعاب الشعبية إجرائيًا: بأنيا نشاط 
ة مف ذات الفرد وتتوافؽ مع ثقافة المجتمع، صادر ، لبدنيةفييا الفرد قدراتو العقمية ا

أو  إجراءات ستوجبومتعًة لممشاىد وال ت إشباعات اجتماعية ونفسية لممارسياوتحقؽ 
 رسمية. قوانيف
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :أواًل: اإلطار النظري

 تمييد 

عاب الضاربة في الزماف والتي تناقمتيا تنفرد كؿ ثقافة ومجتمع بمجموعة مف األل
األمـ واألجياؿ عبر الزماف وتمؾ األلعاب يطمؽ عمييا أسـ األلعاب الشعبية والتي عف 
طريقيا تنقؿ عديدة مواصفات ثقافية وحضارية مراعية بذاؾ التقاليد واألعراؼ والقيـ 

 السائدة في المجتمع.

التراث الشعبي أىمية وجزًءا مف تشكؿ األلعاب الشعبية واحدة مف أكثر مكونات 
الذاكرة والوجداف الجماعي ألي مجتمع، فيي نتيجة وثمرة لمتكويف االجتماعي والثقافي 
والحضاري وانعكاس لمبيئة الطبيعية في المجتمع، فالمعب كنشاط ممفت لالنتباه لمطفؿ 

جتماعية، يستيويو منذ الصغر، ينطمؽ مف البيئة المحمية مثمو مثؿ باقي النشاطات اال
يستعمؿ الطفؿ في المعب الشعبي المواقؼ الحياتية وخبراتو في خمؽ عالمو المخصص 
بو ويقـو بإرجاع ترتيب الموقؼ كما يرغب أو يتمنى أف يكوف ويكرر داخمو ويحقؽ 

 أعمى مستوى في إثبات شخصيتو وجماعتو ووجوده في ذلؾ العالـ.

خاصة يمـز أف يتـ بيسر  إف ترتيب المعب بصفة عامة والمعب الشعبي بصفة
وعفوية وتدرج ليتمكف الطفؿ مف ممارسة مياراتو الحركية والفطرية بحرية، ونجد أف 
تمؾ الميارات تساعد عمى النمو المتوازف لمجسد مف الناحية العضمية والعصبية األمر 
الذي ينمي إمكانيات التوافؽ العضمي العصبي، كما أنيا تنشئو اجتماعيًا عمى معايير 

 قيـ المجتمع.و 

يعد المعب الشعبي أداة لألطفاؿ ليعوا العالـ المحيط بيـ، كما أنو أداة 
الستكشاؼ نذواتيـ ومقدراتيـ المتنامية، ووسيمة دافعة لمنمو تحتوي نشاطات مختم ؼ 
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العمميات العقمية، وأداة لمتحرر مف التمركز حوؿ الذات، ووسيمة تعمـ فعَّاؿ تنمي 
ة والحركية واالجتماعية والمغوية والمعرفية واالنفعالية وحتى مختم ؼ الميارات الحسي

اإلمكانيات االبتكارية، وأيضًا ساحة لتفريغ االنفعاالت وتقويميا، ومف ىذا المنطمؽ 
سوؼ يتـ التطرؽ إلى بعض العناويف التي تفيد الموضوع ونستعرض النظرية 

ي تناولت الموضوع االجتماعية المفسرة لمموضوع وبعض الدراسات الماضية الت
 والتعقيب عمييا.

 أسباب االىتماـ بالمعب الشعبي أ.

ـ( االىتماـ باأللعاب الشعبية ألسباب عديدة نوجزىا في 8119ي رجع )النعيمي، 
 اآلتي:
إعطاء األطفاؿ صورة حية عف ألعاب كاف يمارسيا اآلباء واألجداد في  .0

 طفولتيـ.
 ـ مف ذلؾ التراث.حماية وحفظ تراث األمة ألف األلعاب جزء ىا .8
األلعاب الشعبية تشارؾ كثيرًا في نمو الطفؿ االجتماعي واالنفعالي والجسمي  .3

 والعقمي، وذلؾ ماال تفعمو األلعاب الجديدة.
 انتشار األلعاب األجنبية واإللكترونية التي سمبت مراعاة األطفاؿ. .1
 إثراء الدراسات عف األلعاب الشعبية وتأثيرىا وتأثرىا بالمجتمع. .5
لعاب الشعبية تتناوؿ أمورًا كثيرة عف طقوس المجتمع وتقاليده وعف دورة األ .6

 حياة الطفؿ ووالدتو وقيـ المجتمع وأحوالو العينية والثقافية.

 خصائص األلعاب الشعبية ب.

ـ( أنو توجد مجموعة مف الخصائص التي تختص بيا 8105يذكر )المسيميني، 
 تمثؿ ىذه الخصائص فيما يمي:األلعاب الشعبية دوف غيرىا مف األلعاب وت
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متعددة في أنواعيا وأنماطيا في غير مشابو الممارسات، وتحتاج إلى وسائط لفظية  .0
ورمزية، وتمارس بصورة جماعية في الغالب وليا أبعادىا المتغايرة بعكس المتعة 

 والتسمية فيي تعطي األطفاؿ التمكف مف النمو االجتماعي وبناء الشخصية.

الؿ الممارسة، وتغيب عنيا الحوافز العينية، ويوجد ليا قوانيف تمتاز بالحرية خ .8
وحدود في مختمؼ لعبة، وتتأثر بالبيئة التي يمارس فييا، كما تمتاز بقدرتيا عمى 
إنماء االختراع لدي األطفاؿ، فيقوـ الطفؿ بصنع األدوات الضرورية لمعبة مف 

، كما تمتاز تمؾ األلعاب المواد األولية المتوفرة لو في البيئة التي يقطف فييا
 بارتباطيا باألىازيج الشعبية، واألناشيد التي تتوارثيا األجياؿ.

يغمب كثيرًا عمى األلعاب الشعبية أنيا قابمة لمشيوع واالنتشار في األنحاء التي  .3
تتشابو في القيـ والطقوس والتقاليد، فميس مستغربًا أف نجد لعبة تمارس في بالد 

ًً في بالد الشاـ وفمسطيف، ويما رسيا األطفاؿ في المجتمع الخميجي ونجدىا ايضًا
 المغرب العربي.

تمتاز مواصفات الالعبيف بأنيـ يتماثموف في المرحة العمرية، ونجد أف بعض  .1
األلعاب تتخصص فييا البنات، وأخري لألبناء وفي بعض األلعاب يشترؾ كال 

اؿ في فترة المعب كميـ الجنسيف، أو إلى فترة عمرية محددة، وربنا يشترؾ األطف
بأنيـ يمروف في فترة حرجة بتجاه اكتشاؼ الذات واإلحساس بيا، ويتميزوف بحب 

ثبات الوجود، وتكويف الصداقات والقبوؿ واالنفعاالت السريعة.  المسابقة والتعاوف وا 

ال تتطمب معدات خاصة أو معدات رياضية معقدة كما أنيا ال تتطمب لمالعب  .5
 خاصة.

ب يستيوي الالعبيف لما تيدؼ إليو مف توضيح الميارة والقوة وسرعة ليا طابع محب .6
 البدييية.
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 ال تفتقر لنوع خاص أو ميارات زائدة بؿ ىي التي تربي الميارات. .7

 بسيطة في فيميا وأدائيا تحكميا قوانيف سيمة. .8

نماء سرعة الخاطر وحضور البديية. .9  تعمؿ عمى مراف وا 

 مشوقة تدعو لإلقباؿ عمييا. .01

 لتكميفات بؿ أف بعضيا ال يكمؼ شيئًا وتمؾ حقيقة استثمارية ميمة.ضئيمة ا .00

 شروط ممارسة األلعاب الشعبية ج.

عند ممارسة األلعاب الشعبية أف تتـ  ىيراعـ( أنو 8115أوردت )مصطفى، 
 وفؽ الشروط التالية:

أف تنفذ ببساطة دوف بذؿ تعب ىائؿ نظرًا لتدىور عضالت الطفؿ وليونة  .0
 أعضائو.

رس عمى نحو حر وعفوي، دوف قيود وينتقؿ بيف أنواع األلعاب المتعددة أف تما .8
 الفردية والجماعية.

أف تترؾ الحرية لمطفؿ، في اختيار الحركات التي يحبيا أو يسيؿ عميو تطبيقيا  .3
 وعدـ إلزامو بحركات عسيرة يفشؿ في أدائيا فتولد النفور مف المعب.

والفرار، ألف الطفؿ يرغب فييا وينفذىا  التركيز عمى ألعاب المنافسات والمطاردات .1
 بحماسة لمدة طويمة، دوف جيد وال ممؿ.

تطبيؽ األلعاب والحركات الجماعية بمصاحبة األناشيد أو الغناء أو األداء  .5
 التمثيمي.
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 اختيار ألعابا ليا غايات تربوية معينة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة. .6

 عقدة.أف يكوف ن ظـ المعبة سيمة وواضحة وغير م .7

 أف تكوف المعبة مناسبة لخبرات وقدرات وميوؿ الطفؿ. .8

 أف تكوف المعبة مف بيئة الطفؿ. .9

 أىمية األلعاب الشعبية في المجتمع  د.

يعتبر )سعدات وبدوي، د.ت( األلعاب الشعبية وسيطًا يعمؿ بصورة قوية عمى 
إلشراؼ تشكيؿ شخصية الطفؿ بأبعادىا المتغايرة؛ متى أحسف تخطيطيا وتنظيميا وا

عمييا حتى تؤدي دورًا فعااًل، الشأف الذي يعكس مدى ضرورة األلعاب الشعبية عمى 
 الطفؿ والتي تتمثؿ في اآلتي: 

 :تنمية القيادة .1

تساعد األلعاب الشعبية عمى إنماء القيادة في المعب ألف القيادة ليست مجرد 
و أي فرد لو مف المحافظة عمى اإلطار في المالعب، ألف ذلؾ مف الممكف أف يقوـ ب

السمطة وقوة الشخصية ولو شيئًا يسيرًا، ولكف المقصود بالقيادة ىو الدور اإليجابي 
الذي يقوـ بو الرائد الشخص أو الجماعة الرائدة، فالرائد وىو دائـ االتصاؿ باألفراد 
معتمدًا في ىذا عمى المحادثات الديمقراطي الذي يتـ قبؿ أو خالؿ المعب والذي 

وزيع المسؤوليات عمى أعضاء جماعة المعب بمقدار متساو وصيغة عادلة يحاوؿ أف ت
في محيط طقس مف التسامح بما يعاوف ىذا عمى تماسؾ جماعة المعب، والتعاوف بيف 
أفرادىا الشأف الذي يغير أو يمنع سقوط األشخاص في مواقؼ أو مشاكؿ تعوؽ 

س في عالقاتيـ فتقؿ نشاطيـ، وبيذه الكيفية يتعمـ األشخاص اإلطار وضبط النف
الخالفات بينيـ، وتزيد رغبة األشخاص في المساىمة في المعب وتحمؿ المسؤولية، 

تباع اإلرشادات التي تفرضيا الجماعة أو القائد  .وا 
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 :والتربوية ةجتماعياال .2

 لأللعاب الشعبية فيما يأتي: واالجتماعية تتمثؿ أىـ األدوار التربوية

مف إحراز تفاعؿ مع مكونات البيئة أداة يستطيع الشخص عف طريقيا 
 وموجوداتيا األمر الذي يقود إلى إنماء شخصيتو التي تؤثر في سموكو مع اآلخريف.

تعد وسيمة فعالة تعاوف عمى معرفة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ لمتمكف مف و 
 تعميميـ وفؽ إمكانيات كٍؿ منيـ.

األنانية وحب الذات  تعاوف في تنشئة األطفاؿ اجتماعيًا فيبتعدوف عفكما 
وينفتحوف عمى حب الجماعة ويشعروف بمدى ارتباطيـ بيا فتقوي عالقتيـ بمف حوليـ 
ونتيجة لذلؾ يتعمـ األطفاؿ ن ظـ التصرؼ والتواصؿ مع اآلخريف والتكيؼ معيـ فيتكوف 
 نسؽ أخالقي قيمي بواسطتيا ويكتسب األطفاؿ معايير التصرؼ االجتماعي المقبولة.

أداة بناءة لنمو شخصيات  كما أنيا لمتواصؿ والتفاىـ مع الكبار. تعد وسيمةو 
األطفاؿ وتوازنيا داخميًا ألنيا تمبي رغباتيـ وتشبع ميوليـ إلى حب المعرفة واالطالع، 

الذي يعاوف عمى استيعاب شخصياتيـ والكشؼ عف إمكانياتيـ عقميًا ونفسيًا  األمر
كسابيـ وثقافيًا والعمؿ عمى تحديث تمؾ الشخصيات  وتوازنيـ االنفعالي والعاطفي وا 

نماء مياراتيـ وقدراتيـ  .بعض المفاىيـ والقيـ التي تساعدىـ عمى التكيؼ مع البيئة وا 

 :التعمم .3

يعرؼ التعمـ باستخداـ األلعاب الشعبية بأنو نشاط موجو يقـو بو األطفاؿ لتنمية 
س الوقت المتعة والتسمية؛ سموكيـ وقدراتيـ العقمية والجسمية والوجدانية، ويحقؽ في نف

وأسموب التعمـ باستخداـ األلعاب الشعبية ىو استغالؿ أنشطة األلعاب الشعبية في 
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اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العمـ لألطفاؿ وتوسيع آفاقيـ المعرفية، ومف ىذا 
 : المنطمؽ يتضح لنا أف فوائد األلعاب الشعبية في التعمـ تتمثؿ في

 وتبجيؿ حقوؽ اآلخريف. يتعمـ الطفؿ التعاوف 
 .يتعمـ الطفؿ احتراـ القوانيف والقواعد ويتعيد بيا 
 .يكتسب الطفؿ ثقة بالنفس واالعتماد عمييا ويسيؿ اكتشاؼ إمكانياتو واختبارىا 
  يوفر المعب فرصًا نادرة الكتساب البيانات والمعارؼ بواسطة المعب والتفاعؿ مع

 رسة وخارجيا.اآلخريف في أدوار المعب في المنزؿ والمد
  يتعمـ الطفؿ مف األلعاب الشعبية كيؼ يحؿ المشاكؿ فيو يركب أجزاء غير

مشابية مف المعبة إذا انكسرت أو يكوف ألعابا غير مشابية بأدوات وأشياء طفيفة 
حاضرة في البيئة وىو بيذا يتعمـ كيؼ يحؿ المشاكؿ التي تجابيو ويحمؿ تمؾ 

وف عمى حؿ المشاكؿ في المدرسة سواء ما الخاصية إلى المدرسة األمر الذي يعا
 يرتبط بالمواد المدرسية أو المشاكؿ مع األصحاب.

  يتعمـ الطفؿ مف األلعاب الشعبية االنتباه والتركيز حيث أنو يركز خالؿ لعبو
والسيمًا الطفولة المتأخرة، ويأخذ الطفؿ تمؾ اإلضافة )االنتباه( إلى المدرسة حيث 

 معمميف في الحصص الدراسية.تعاوف عمى التركيز مع ال
  يتعمـ كيؼ يتعامؿ مع األرقاـ واأللواف، حيث أف ىناؾ أشكاؿ عدة مف المعب

يتعمـ منيا الطفؿ خبرات ميارات تقيده في حياتو الدراسية مثؿ التداوؿ مع األلواف 
المتغايرة حيث أف الطفؿ خالؿ لعبة يري ألواف غير مشابية في ألعابو وما يحيط 

الذي يعاوف الطفؿ عمى تعمـ تمؾ األلواف والتعامؿ معيا وبالتالي فيما بيا، األمر 
 يتعمؽ لألرقاـ التي تفيد الطفؿ في الفترة الدراسية.

  تعد أداة تعميمية يعي األطفاؿ مف خالليا معاني األشياء ومفاىيميا، فيجعميـ
 قادريف عمى التكيؼ مع واقع الحياة.
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  المغوي لطفؿ المدرسة، حيث أف الطفؿ عندما يفيد المعب الشعبي في إنماء المنتج
 .يمعب فإنو يتعمـ مفردات حديثة األمر الذي يزيد محصولو المغوي

 :نشءتحقيق النمو الشامل المتكامل لم .4

ال يقتصر تأثير األلعاب الشعبية عمى جانب دوف اآلخر مف جوانب النمو بؿ 
 لؾ عمى النحو التالي:ىو تأثير شامؿ وعاـ عمى جميع جوانب حياة الطفؿ، ويتضح ذ

 :تأثير األلعاب الشعبية عمى الجانب الجسمي ( أ)

تعتبر األلعاب الشعبية متنفسًا حقيقيًا لمشخص، وأسموب لبذؿ التعب والطاقة، 
فأغمب األلعاب الشعبية إذا لـ نقؿ كميا تعتمد عمى الحركات والميارات البدنية، 

مف اكتساب ميارات حركة فاأللعاب الشعبية إمكانية يستطيع بواسطتيا الشخص 
تطور إمكانياتو ومياراتو البدنية، فتصبح حركاتو دقيقة وثابتة بواسطة أداءه أللعاب 

 بالرمي.

فتركز األلعاب الشعبية في أداءىا عمى حركة الجسد والميارات البدنية، فالمعبة 
ا يعاوف الشعبية بكؿ أنواعيا وأساليب ممارستيا تعاوف عمى نمو الجسد نموًا سميمًا، كم

ذلؾ النشاط عمى تفعيؿ الدورة الدموية والجياز التنفسي واليضمي والعصبي فاأللعاب 
الشعبية عف طريؽ ما تعتمد عميو مف حركة فإنيا تمكف الطفؿ مف أف يصبح نشيطًا، 
قويًا يحافظ عمي لياقتو البدنية وىكذا النمو الصحي لجسد الطفؿ فيو المعاوف األوؿ 

كساب الطفؿ الميارات الحركية المتغايرة عمى تعديؿ ونمو وتشك يؿ أعضاء ونضج وا 
 .التي تعاوف عمى تقصي الكثير مف المقاصد التربوية

 :تأثير األلعاب الشعبية عمى الجانب العقمي ( ب)

  تنمي األلعاب الشعبية لدي الطفؿ الذكية واليقظة وتعممو التركيز وتدربو
 عمى التفرقة بيف الصواب والخطأ خاصة.
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 فؿ المبادئ المعرفية األولى كالوعي بالمكاف والزماف والتعرؼ يتمقى الط
 عمى االتجاىات عف طريؽ ممارستو األلعاب.

  تعاوف األلعاب الشعبية عمى تطور بعض ميارات النمو المغوي لدي
 الطفؿ.

  تعمؿ األلعاب الشعبية عمى تفعيؿ اإلمكانيات العقمية وتحسف الموىبة
 اإلبداعية لدي األطفاؿ.

 ب االستطالع حيث يكوف الطفؿ فضوليًا يحب استطمع األشياء تنمي ح
ومعرفة خواصيا األمر الذي يعاوف ىذا في البحث والمناقشة فيما يرتبط 

 بالمواد الدراسية والمعمومات التي يتمقاىا في المدرسة.
  تعاوف األلعاب الشعبية في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراؾ والتخيؿ

 . لمطفؿ
 :لعاب الشعبية عمى الجانب االجتماعي والنفسيتأثير األ)ج( 

في مجموعات  ممارستيا تكوف تعد الصفة الغالبة عمى األلعاب الشعبية أف
الشأف الذي يكوف لو عمؽ األثر عمى الصالت االجتماعية فيي تعاوف الشخص عمى 

ة والقدرة عمى االندماج والربط صالت مع أطراؼ أخري األمر شاركإنماء حس الم
يعزز تبعية الطفؿ لمجماعة بما يعاوف عمى النمو االجتماعي لو، يتقمص الطفؿ الذي 

ؿ في تفاعؿ مع اآلخريف سواء صالت خالؿ ممارسة األلعاب الشعبية دورًا ويدخ
مسابقة )تعارض( أو رابطة مشاركة وتدعيـ، كما أف تمؾ األدوار التي بتقمصيا 
الشخص تمكنو مف التحضير لتقمص أدوار في المستقبؿ، إف مشاركة الطفؿ لغيره مف 
األطفاؿ إلحدى المعاب الشعبية لو ممحوظ األثر في تشييد صالت صداقة وىكذا 

 .اجتماعية، وفيـ القيـ والمبادئ الجماعية والتقاليد واألعراؼ االجتماعيةيكوف أكثر 
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 ية: العالج .5

تعد األلعاب الشعبية أداة عالجية تشارؾ في الكشؼ عف المشكالت االجتماعية 
والنفسية والعقمية لدى األطفاؿ ومساعدتيـ عمى التخمص مف المؤثرات واالنفعاالت 

المعب المربيف عمى العثور عمى أساليب عالجية لحؿ  إلرجاع التوزاف إلييـ كما يعاوف
 . مشكالت األطفاؿ واضطراباتيـ

 النظرية االجتماعية المفسرة لمظاهرة 

 :الوظيفية النظرية

  :ـ(8106)الغريب،  التعريف بالنظرية . أ

ظيرت المدرسة الوظيفية لدى بعض عمماء االجتماع الغربييف في أوروبا، ثـ 
بعد أف ازدىرت عمى يد عمماء االجتماع فيو بيف خمسينيات  انتقمت لممجتمع األمريكي

وسبعينيات القرف العشريف، وكانت النظرية السيسولوجية األكثر انتشارًا. وتعود جذور 
)النظرية الوظيفية( المعرفية لمنظرية الوضعية وما بعد الوضعية عمى يد رواد 

ميؿ  دوركيايـ ومارسيؿ موس. االجتماع األوائؿ أمثاؿ ساف سيموف وأوجست كونت وا 
وتعد الوظيفية في عمـ االجتماع مف النظريات الجزئية وليست كمية إذا ما قورنت 
بالنظرية الماركسية. ومنذ أوائؿ القرف العشريف أخذت الوظيفية بالييمنة، وذلؾ بعد 
نشاط المدرسة األنجموسكسونية التي ضمت عمماء مثؿ: روبيرت مرتوف، وراد كميؼ 

لكوت بارسونز، ومالينوفيسكي، الذيف قدموا أبحاث تستند عمى النظرية براوف، وتا
 الوظيفية أو ما تعرؼ بالبنائية الوظيفية.

يطمؽ عمى النظرية الوظيفية "البنيوية الوظيفية" وأتت ىذه التسمية مف      
العالـ الفرنسي دوركايـ الذي أسمى المجتمع بالحقائؽ االجتماعية، ىذا المجتمع الذي 

ذا يح توي ب نى اجتماعية مثؿ المؤسسات والبنى الطبقية والنوع الديموغرافي لمسكاف، وا 
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نظرنا لبناء األسرة )أب، أـ، أخ، أخت.. إلخ( كأحدى بنى المجتمع وليا وظائؼ وفيو 
نجد أننا أماـ "بنيوية وظيفية" تفسر الوظائؼ التي تؤدييا البنى في المجتمع. البنيوية 

عية تيدؼ لدراسة وتحميؿ بنى المجتمع ووظائؼ ىذه البنى التي الوظيفية نظرة اجتما
  تقوـ بيا.

 : ـ(8106)الغريب،  الوظيفية لمنظرية األساسية األفكارب. 

. الوظيفة: وىو الدور أو األثر الذي يسيـ بو الجزء في الكؿ، أو الدور واألثر 0
 الذي يؤديو السموؾ االجتماعي في المجتمع. 

عي: مجموعة عالقات اجتماعية متباينة تتكامؿ وتتسؽ مف . البناء االجتما8
خالؿ األدوار االجتماعية، فيناؾ أجزاء متراكبة ًتشكؿ الكؿ االجتماعي وتتحد مع 

األفراد والجماعات والعالقات الناتجة عنيا وفقًا ألدوارىا االجتماعية التي يرسميا ليا 
 البناء االجتماعي.

ي( يتألؼ مف أبنية أو أجزاء متساندة بيدؼ . التكامؿ: المجتمع )بناء ك م3
ف الكؿ المتكامؿ البد  تحقيؽ التوازف في العالقات القائمة بينيا، وىذه األجزاء لكي ت كوِّ
أف تتالءـ لتحقؽ ترابط ووحدة وانسجاـ ناتج عف أثر يحدثو البناء أو الجزء في األبنية 

 واألجزاء األخرى المكونة لمكؿ االجتماعي. 

ف االجتماعي: لو صورتاف األولى: توازف استقراري )استاتيكي(، . التواز 1
والثانية: توازف دينامي. األولى تعني أف الظواىر االجتماعية ليا قدرة تالؤمية لتحقيؽ 
أىداؼ اجتماعية معينة، أما الثانية فتعني قدرة النسؽ عمى العودة إلى حالتو السابقة 

 عندما يطرأ عميو تغير.

وظيفية: يقصد بيا جممة الوظائؼ التي يتوقؼ عمى وجودىا . الضرورات ال5
 المسبؽ ظيور أي وحدة اجتماعية أخرى تؤدي وظيفة.
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. الوظيفة الظاىرة والكامنة: الوظيفة الظاىرة التي تأتي بنتائج مقصودة، 6
 والوظيفة الكامنة التي تأتي بنتائج غير مقصودة.

قة والػم يسرة: المعوقة 7 التي تحقؽ نتائج سمبية في المجتمع، . الوظيفة الػم عو 
 .والميسرة التي تحقؽ نتائج إيجابية في المجتمع

 : لموظيفية العامة االفتراضات أهمج. 

لمنظريػػػػة الوظيفيػػػػة افتراضػػػػات مػػػػف أىميػػػػا كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي )الموسػػػػوعة الجزائريػػػػة، 
 ـ(: 8109

نػاء عمػى االفتراض األوؿ: ىو أف المجتمع يشكؿ بنػاء اجتماعيػًا ويحػدد ىػذا الب• 
أنػػو عبػػارة عػػف أنمػػاط ثابتػػة نسػػبيًا مػػف السػػموؾ االجتمػػاعي، وداخػػؿ البنػػاء الكمػػي ىنػػاؾ 

 أبنية جزئية ميمة في التحميؿ الوظيفي مثؿ األسرة والديف واالقتصاد.

االفتػػػراض الثػػػاني: إف كػػػؿ عنصػػػر مػػػف عناصػػػر البنػػػاء االجتمػػػاعي ي فيػػػـ مػػػف • 
ئج عمػؿ المجتمػع ككػؿ، ومػف ثػـ إف كػؿ خالؿ وظيفتو االجتماعية، وتعني الوظيفة نتػا

جػػزء مػػف المجتمػػع لػػو وظيفػػة واحػػدة أو أكثػػر ىامػػة وىػػي شػػرط فػػي اسػػتمرار المجتمػػع، 
وأحػػد الخصػػائص الجوىريػػة لمنسػػؽ ىػػي التػػوازف مػػف خػػالؿ العالقػػات المتبادلػػة، ويسػػمى 

 ىذا النوع بالتوازف االستاتيكي.

عتبػػػػره عممػػػػاء االجتمػػػػاع باعتبػػػػار ممارسػػػػة األلعػػػػاب تػػػػرويح وترفيػػػػو، الػػػػذي ي     
الوظيفيوف بأنو ظاىرة أو نسػؽ اجتمػاعي يػؤدي وظيفػة اجتماعيػة فػي المجتمػع الكبيػر. 

فيػػػو يعػػػده « الفػػػراغ أو التػػػرويح»و"يمكػػػف القػػػوؿ إف عمػػػـ االجتمػػػاع بشػػػكؿ عػػػاـ يػػػدرس 
ظػػاىرة اجتماعيػػة شػػأنيا شػػأف ظػػواىر المجتمػػع األخػػرى. ليػػا ارتباطيػػا بأبعػػاد وعناصػػر 

 ـ(.8108عي والثقافي لممجتمع" )السيؼ، البناء االجتما
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 :ثانيًا: الدراسات السابقة

قاـ الباحث بحصر بعض الدراسات السابقة التي تفيد مادة البحث والتي تناولت 
موضوع االلعابالشعبيةوأثرىااالجتماعي، وتـ عرضيا في ىذا البحث مف األقدـ إلى 

 األحدث كما يمي: 

"عف أثر األلعاب الشعبية في تطوير  ـ( بعنواف8119وفي دراسة )أكبري، 
( سنوات" والتي كاف الغرض منيا 9-7الميارات الحركية األساسية ألطفاؿ مف )

دراسة تأثير األلعاب التقميدية الشعبية عمى الميارات الحركية عمييـ، باستخداـ المنيج 
طة الوصفي لمجموعتيف، مارست األولي األلعاب الشعبية التقميدية واألخرى األنش

اليومية االعتيادية، فأظيرت النتائج فروؽ لصالح المجموعة التي مارست األلعاب 
الشعبية بتحسف الميارات الحركية، عمى األخرى الممارسة لألنشطة االعتيادية، خاصة 

 التحكـ.

ـ( بدراسة "الداللة التربوية لأللعاب الشعبية الفمكمورية في 8100وقاـ )جردات، 
ة تحيميو ميدانية، سعت لمعمؿ عمى إحياء ىذا الجانب الياـ فمسطيف"، دراسة وصفي

مف التراث الشعبي، بإتباع المنيج الوصفي الميداني لرصد األلعاب الشعبية 
وممارستيا، مف حيث جنس المعبة، ىدفيا، مكاف ممارستيا، شخوصيا، مواد المعبة 

ع إلى النشرات والكتب وتكاليفيا، إجراءات تنفيذىا، والظروؼ البيئية المحيطة، وبالرجو 
والدوريات وأرشيؼ مراكز التراث الشعبي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف 
االستراتيجيات التربوية أىميا االستراتيجية النفسية والتربوية والتعميمية واإلدراكية 
واستراتيجيات االنتماء والصداقة والمنفعة والنقيض، وأوصي بإجراء دراسات عممية في 

 ؿ.اىذا المج

ـ( وكانت بعنواف" أثر استخداـ األلعاب الشعبية في 8108وفي دراسة )كمبش، 
الحركي لتمميذات الصؼ األوؿ" والتي بنيت أف التربية  –تطوير اإلدراؾ الحسي 
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الرياضية شيدت تطورًا كبيرًا باستخداـ أساليب تدريسية متنوعة، ولكف ىناؾ بعض 
صيف، وىي استخداـ األلعاب الشعبية كوسيمة األساليب لـ يتطرؽ إلييا كثير مف المخت

إلخراج الدرس، باعتبارىا ألعابًا مختارة تتناسب مع إمكانيات وقدرات الطالبات، مف 
الحركي، وتساىـ في تنمية التوافؽ العضمي العصبي،  –أجؿ تطوير اإلدراؾ الحسي 

وأظيرت حركي  -باستخداـ المنيج التجريبي، واختبار ىايود لقياس اإلدراؾ الحس
حركي بالمقارنة مع  -النتائج أف لأللعاب الشعبية دور كبير في تنمية اإلدراؾ الحس

 . األلعاب الرياضية االعتيادية

ـ( بعنواف " األلعاب الشعبية البيئية بمنطقة جباؿ 8103وكانت دراسة )آدـ، 
النوبة وعالقتيا ببعض مسابقات ألعاب القوي" حيث استخدمت الدراسة المنيج 

( فردًا يمثموف المجتمع الدراسة الكمي، وأظيرت 31سحي الوصفي عمى عينة مف )الم
النتائج بوجود عالقة كبيرة وأوجو شبية لكثير مف األلعاب الشعبية البيئية وبعض 
مسابقات ألعاب القوي، وأوصت االىتماـ باأللعاب الشعبية البيئية بالمدارس ومراكز 

 . شعبية في الدورات المدرسيةالشباب، وتضميف منافسات األلعاب ال

مساىمة األلعاب  ىـ( حوؿ "مدKovacevic,et al.، 8101كشفت دراسة )و 
الشعبية في نوعية العالقات االجتماعية وديمومتيا لدى طالب المرحمة االبتدائية" 

العالقات  ةإسياـ األلعاب الشعبية في نوعية وجود ىحيث ىدفت إلى اختبار مد
( 838تيا بيف طالب المرحمة االبتدائية، وتمت الدراسة عمى )االجتماعية واستمراري

( في كارؿ وفيتش، باستخداـ 1-0طالب وطالبة في أربع مدارس ابتدائية لمصفوؼ )
استبانة معدلة حوؿ العنؼ المدرسي وتطبيقيا قبؿ وبعد ممارسة األلعاب الشعبية، 

االجتماعية وتطورىا داخؿ وخارج غرفة الصؼ، حيث أظيرت النتائج تحسف العالقات 
 . بعد تنفيذ األلعاب الشعبية داخؿ وخارج غرفة الصؼ
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ـ( التي عنيت بػ " فاعمية أنشطة األلعاب الشعبية 8101 ،أما دراسة )الصالح
في إكساب القيـ االجتماعية لطفؿ ما قبؿ الدراسة"، بإتباع المنيج شبو التجريبي، عمى 

مقياس القيـ االجتماعية مف إعداد الباحثة، عينة مختارة مف رياض األطفاؿ، باستخداـ 
وتصميـ أنشطة األلعاب الشعبية وعددىا المختارة مف البيئة االجتماعية، وأظيرت 
نتائجيا أف معدؿ النمو وحجـ التأثير ألنشطة األلعاب الشعبية عمى تنمية القيـ 

أوصت بتبني االجتماعية المختارة، كاف يتراوح ما بيف متوسط إلى عاؿ لجميع القيـ، و 
األلعاب الشعبية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كأحد األنشطة الفاعمة في تنمية القيـ 

 .االجتماعية

ـ( وكانت بعنواف " األلعاب الشعبية التقميدية 8106، محمودأما عف دراسة ) 
وعالقتيا بالميارات الحياتية والحركية وبعض عناصر المياقة البدنية، حيث ىدفت 

لتعرؼ عمى األلعاب الشعبية التقميدية التي كاف يمارسيا األطفاؿ خارج الدراسة إلى ا
أسوار المدرسة والغرؼ الصفية، وعالقتيا بالميارات الحركية والحياتية وبعض عناصر 
المياقة البدنية، حيث استخدـ الباحث المنيج التاريخي بالرجوع لما كتب ووثؽ قديمًا 

جراء مقابالت شخصية مع أ جياؿ عايشت ىذه األلعاب ومارستيا في حارات وحديثًا، وا 
وأزقة وشوارع المدف والقري والمخيمات، لمتعرؼ عمى أسماء األلعاب، وأىدافيما 

تأثير ىذه األلعاب عمى نموىـ االجتماعي وعالقاتيـ ومدى وكيفية لعبيا وفوائدىا، 
ا إيجابية الشخصية مع اآلخريف، وبنيت الدراسة أف األلعاب الشعبية كانت في غالبي

األىداؼ، ذات ارتباط بتعمـ ميارات حركية كالرمي والمقؼ والمسؾ والمشي والجري، 
وميارات حياتية كالتعاوف وحؿ المشكالت والحوار، وبعض عناصر المياقة البدنية 
كالسرعة والرشاقة والدقة والتوافؽ العصبي العضمي وىذا محور األساس، ويوصي 

راث الشعبي الرياضي لحفظو والعمؿ عمى مستوي الباحث بضرورة االىتماـ بالت
 . المدارس ومديريات التربية في القطاع العاـ والخاص ووكالة الغوث
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة

بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع األلعاب الشعبية  بعد استعراض
أىمية األلعاب الشعبية أثرىا االجتماعي، نجد أف جميعيـ أجمعوا عمى مدي  ىوما مد

فيناؾ مف قاؿ أنيا ذات  ومجتمعيـ، النشء )األطفاؿ( رىا االجتماعي عمىيتأث ىومد
أىمية في تطوير الميارات الحركية األساسية لألطفاؿ حيث أظيرت نتائج الدراسة بأنو 
مف مارس ىذه األلعاب تتحسف الميارات الحركية لديو، وليا دور أيضًا ذات أىمية في 

النفسية والتربوية والتعميمية واإلدراكية واستراتيجيات االنتماء والصداقة  تراتيجيةاالس
والمنفعة والنقيض وذلؾ كما في دراستي )أكبري، جردات(، وىناؾ مف أيد أنيا ذات 
أىمية في تطوير اإلدراؾ الحسي والحركي لمطالب وذلؾ في دراسة )كمبش( حيث 

حركي بالمقارنة مع األلعاب  -اإلدراؾ الحس لأللعاب الشعبية دور كبير في تنمية
الرياضية االعتيادية، وىناؾ مف تناوليا منظور آخري بأنو ىناؾ عالقة كبيرة وأوجو 

وذلؾ في دراسة شبية لكثير مف األلعاب الشعبية البيئية وبعض مسابقات ألعاب القوي 
ضوع الدراسة مف )آدـ(، ومف خالؿ ىذا الدراسات يتضح لنا أف جميعيـ قد تناولوا مو 

حيث عالقتو بالميارات الحركية والتربوية والتعميمية واإلدراكية وألعاب القوي، أما عف 
الدراسات التي تناولت أىمية ىذا الموضوع الذي يتمثؿ في األلعاب الشعبية وتأثيره 

كوفاسيفيتش، والصالح، عمى العالقات االجتماعية نجد أف الذي تناوؿ ذلؾ دراسات )
حيث أظيرت ىذه الدراسات بأف ىناؾ تحسف العالقات االجتماعية وتطورىا  (محمودو 

بعد تنفيذ األلعاب الشعبية، و أف معدؿ النمو وحجـ التأثير ألنشطة األلعاب الشعبية 
عمى تنمية القيـ االجتماعية المختارة، كاف يتراوح ما بيف متوسط إلى عاؿ لجميع 

 القيـ.

ىذه الدراسات السابقة كانت ذات أىمية ومف ىذا المنطمؽ يتضح لنا أف  
أىمية األلعاب الشعبية وليا دور كبير سواء في  ىدمقد أوضحت لمباحث ف،كبيرة
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وأيضًا في  ىعالقتو بالميارات الحركية والتربوية والتعميمية واإلدراكية وألعاب القو 
كؿ عالقات االجتماعية حيث يكوف ليا تأثير كبير عمى تنمية ىذه المجاالت بشال

 لمنشء والمجتمعكبير، وعمى ىذا قد تناوؿ الباحث أىمية ىذه األلعاب الشعبية 
وخصائصيا واألسباب التي تدعو إلى االىتماـ بيذا  تياوالتعرؼ عمى شروط ممارس

يضاح أىميتي والتي عمى  االنوع مف األلعاب حتى يكوف مممًا بكؿ عناصر الموضوع وا 
 تفيد مادة البحث في نياية ىذا البحث.طرح بعض التوصيات التي يتـ أساسيا س

 

 :الخاتمة

 أهم النتائج 

تعتبر األلعاب الشعبية وسيطًا يعمؿ بصورة قوية عمى تنشئة الطفؿ بأبعادىا  -0
المتغايرة؛ متى أحسف تخطيطيا وتنظيميا واإلشراؼ عمييا حتى تؤدي دورًا 

ما فعااًل، األمر الذي يعكس مدى ضرورة األلعاب الشعبية عمى الطفؿ، ك
تمعب األلعاب الشعبية دورًا كبيرًا في تقصي النمو الشامؿ المتكامؿ لمطفؿ 
ذلؾ إضافة إلى ذلؾ أف األلعاب الشعبية تعد أداة عالجية تشارؾ في 
الكشؼ عف المشكالت االجتماعية والنفسية والعقمية لدى األطفاؿ 

رجاع ال توازف ومساعدتيـ عمى التخمص مف المؤثرات واالنفعاالت السمبية وا 
 إلييا.

يعود االىتماـ باأللعاب الشعبية ألسباب عدة نذكر منيا: إعطاء األطفاؿ  -8
صورة حية عف ألعاب كاف يمارسيا اآلباء واألجداد في طفولتيـ، والحفاظ 
عمى تراث األمة ألف األلعاب جزء ىاـ مف ذلؾ التراث، األلعاب الشعبية 

لي والجسمي والعقمي، وذلؾ تشارؾ كثيرًا في نمو الطفؿ االجتماعي واالنفعا
ما ال تفعمو األلعاب الجديدة، انتشار األلعاب األجنبية واإللكترونية التي ال 
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ثراء الدراسات عف األلعاب  تراعي خصائص الطفؿ العربي المسمـ، وا 
الشعبية وتأثيرىا وتأثرىا بالمجتمع، األلعاب الشعبية تتناوؿ أمورًا كثيرة منيا 

 وتقاليده وقيمو وأحوالو المادية والثقافية.أعراؼ وعادات المجتمع 
نشأ المعب الشعبي عف ثقافة االحتياج لمعب فكانت أدواتو مف البيئة ويعبر  -3

عف البيئة، ولـ تكف الوضعية االستثمارية مؤشرًا عف عدـ المعب كما وقع 
في الثقافة المعاصرة، فأدواتو كانت طفيفة وىي عبارة عف عصا وكرة مف 

 ومندياًل وطاقية.الميؼ وحجارة 
تحتوي األلعاب الشعبية الكثير مف الكممات الثقافية التي تؤثر في التشكيؿ  -1

 الثقافي والبيئي لألطفاؿ.
 

 التوصيات 

 توصي الدراسة الحالية بما يمي: 

وجوب المحافظة عمى تراثنا مف األلعاب الشعبية وتطويره ألجؿ أف يتناسب  .0
 عصرنا الجاري.

ار اآلتي مف الخارج لأللعاب والبعيد كؿ االبتعاد عف قيمنا عدـ االنسياؽ وراء التي .8
 وتقاليدنا.

 وجوب تقدير ومراعاة وتقييـ الكبار لأللعاب الشعبية ودورىا في نقؿ الثقافة. .3
 إدراج األلعاب الشعبية ضمف النشاطات الترويحية في رياض األطفاؿ والمدارس. .1
الجيات المقصودة في غير إدراج األلعاب الشعبية ضمف تدبير مدروسة مف قبؿ  .5

 مشابو االحتفاالت والميرجانات واإلعالـ لمحفاظ عمى تراثنا وىويتنا العربية.
طبع دليؿ لمعممات رياض األطفاؿ يحتوي عمى األلعاب الشعبية لألطفاؿ،  .6

 وأسموب ممارستيا وثقافتيا العينية والمعنوية.
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ؿ جياز الكومبيوتر بحيث ابتكار أساليب حديثة لممارسة األلعاب الشعبية باستعما .7
 يمكف التعديؿ في بعض جوانبيا العينية والمحافظة عمى جوانبيا المعنوية.

تخصيص مواقع عمى اإلنترنت لمتعريؼ باأللعاب الشعبية، وطريقة ممارستيا  .8
  وتطويرىا ألجؿ أف تتماشي مع العصر الحديث.
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ABSTRACT: 

The current research aimedto know what folk games are, 

their description and methods of practicing them, and the social 

effect of practicing folk games. It also aimed to identify the 

reasons why many people interest in folk games, the 

characteristics of folk games and the perquisites for practicing 

folk games. Finally, it aimed to shed light the importance of folk 

games in Saudi society. The research provide some 

recommendations benefit the subject of the research. 

The research entitled "Folk games and their social effect on 

the young", was based on the available studies, research, 

periodicals, specialized articles, and on books in the Arabic 

language, in order to form a theoretical framework for the study 

that discusses the concepts related to the topic. The research 

included two chapters, the first chapter: An introduction to the 

study and it included: (Introduction to the research - the research 

problem - importance - objectives - questions - methodology - 

research tools), the second chapter: the theoretical framework 

and previous studies and it included: (theoretical framework - 

previous studies - conclusion, which contains findings and 

recommendations). 

 

Findings revealed that folk games are a medium that works 

to a large extent on shaping the personality of the child in its 

various dimensions. Findings also uncover that the interest in 

folk games is due to reasons including maintaining the nation’s 

heritage and contributing to the child's social, emotional, physical 

and mental development, and that it includes many vocabularies 
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that affects the cultural and environmental formation of the 

young. 

The research recommended the necessity of maintainingour 

heritage of folk games and developing it to suit our current era, 

including popular games in recreational activities in 

kindergartens and schools, and allocating websites on the Internet 

to introduce folk games, and how to practice and develop them in 

line with the current era. 

 

Keywords: Games, folk games, socialization, child. 

 


