((المعب أسموب ناجح لتحسين التعميم لدى األطفال ))

ا.د .محمود داود الربيعي  -جامعة بابل – كمية التربية الرياضية
إن جميع المسؤولين والمختصين في العممية التعميمية والتربوية يحبذون أن يتعمم األطفال في
مرحمة ما قبل المدرسة وفق منحنى قيمي ,مع إشباع حاجات نموىم ,في األمن والطمأنينة ,والحب
والمعب وكل معرفة ال تحمل طابعاً قيمياً يتماشى مع قيم المجتمع وتقاليده وأعرافو ينبغي رفضيا ,ألنو

األطفال لن يستخدمونيا في حياتيم العممية عندما يكبرون ,وربما تكون ذات تأثير سمبي عمييم .

إن أطفال اليوم يميمون إلى المعب ,والعاب األطفال عمى اختالف أشكاليا ومسمياتيا ىي تمقيائية
وعفوية ,يسودىا جو من الحرية واالسترخاء ,بغرض تحقيق المتعة والسرور ,واالستمتاع بالوقت
والمعب من الوسائل الفعالة التي تسيم في التربية الشاممة لمطفل  ,وىو سمة من سمات الطفولة في
مختمف مراحميا ,إال إن معظم رياض األطفال تطرح شعار التعمم عن طريق المعب ولكن الممارسات
داخميا ىي تمقين المعمومات والكتابة والحساب وعنصر المعب فييا ىامشي يستخدمونو إللياء
األطفال فقد استعمل المعب أسموب لتحسين التعميم لدى األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة وفق
تخطيط معين يقوم عمى استثمار العاب األطفال في تحسين القدرات العقمية لدييم ,في ضوء نظرية
(بباجية )ومقارنتيا مع نظريات أخرى ,وأكدت الدراسات إن المعب غير المخطط ىو ضرب من الميو
وال ينمي أية قيم ايجابية أو معارف عقمية عند األطفال ,والمعب ىو تعبير عن القيم التي يحترميا
الطفل ويقدرىا .إال إن بعض األلعاب مع بعض األجيزة واآلالت أدت إلى فقدان الطابع اإلنساني في
المعب ,فأصبح الطفل يخاطب االلو وجل اىتمامو محصور في التغمب عمييا األمر الذي انعكس عمى
القيم لدييم ,فما أحوجنا اآلن إلى األلعاب التربوية التي تعكس قيما تربوية ,وتضع القيم ضمن إطار
عممي واقعي يمكن مالحظتيا وقياسيا ,وبخاصة وان الكثير من الدراسات تشير إلى القيم التربوية
لأللعاب ,فأدمجت األلعاب مع عناصر المعرفة األخرى التي تقدم لألطفال  ,وأصبحت تمدىم بمواقف
عممية لمقيم مرتبطة مع ظروف الحياة.
إن مجموعة القيم التي يشاىدىا أو يسمعيا أو يقرؤىا األطفال تبقى ناقصة وليس من السيل تمبيتيا
في نفوسيم ,دون وضعيا في سياقات عممية ,فاألطفال يمارسون القيمة دون أن يعرفوا معناىا
والمطموب من مناىج األطفال تقريب المفاىيم إلى المحسوس كي يسيل فيميا ,فالتعاون قيمة مجردة
ال يمكن فيميا إال بقيام مجموعة من األطفال بالتعاون إلنجاز عمل معين .إن المعب عند األطفال
يسيم بفاعميتو في تحقيق الترابط بين المعرفة والقيم نظ ارً لما يوفره المعب من متعة وانسجام بين

األطفال أنفسيم وبينيم وبين معممييم ,فنراىم يقمدون الحركات المختمفة لألشياء والظواىر تحركيم
قوة دافعة مستترة تتمثل في إشباع حاجاتيم الفطرية لمحركة .
إن القيم يتم تعمميا بتكرار الممارسة  ,بحيث تصبح كالسموك الطبيعي  ,وتعمل عمى تحقيق التوازن
النفسي لمطفل ونظامو القيمي ,ولعب األطفال ىو تكرار ومران لمسموكيات القيمية و اليمكن أن نتصور
منيجاً لألطفال ال يأخذ بالحسبان أىمية المعب في حياتيم ,فألعابيم زاخرة بالقيم إذا أحسن اختيارىا

وتخطيطيا  ,نظ ارً الرتباطيا الوثيق بحياتيم اليومية  ,ليذا فعمى المؤسسات التعميمية العمل عمى بناء

المناىج التربوية وفق فمسفة قيمية نابعة من واقع البمد وقيمو العريقة  ,وال تقع مسؤولية القيم
وتعميميا في الطفولة عمى فئة معينة من المعممات  ,وانما تقع عمى عاتق التربويين جميعاً .

