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دراسة میدانیة على عینة من والدي أطفال الریاض في كل "األطفال لعب اتجاهات الوالدین نحو 
 "من محافظتي خانیونس ورفح

االت مقیـاس اتجاهـات الوالـدین الدراسـة إلـى التعـرف علـى االخـتالف فـي فقـرات مجـ هـدفت :ملخصال
قیـــاس موضـــع الدراســـة تعـــزى نحـــو لعـــب األطفـــال ، والتعـــرف علـــى الفـــروق المعنویـــة فـــي مجـــاالت م

( ، والمسـتوى التعلیمـي للوالـدین )ىذكر، أنث(، وجنس ولى األمر )ذكر، أنثى(جنس الطفل : لمتغیرات
  ).معي ، دراسات علیا أقل من الثانویة العامة، الثانویة العامة ، دبلوم معلمین، جا

، یونسمــن ریــاض األطفــال فــي محــافظتي خــان طـفـالً  طفـلـة) ٢٦٨(وضــمت عینــة الدراســة 
  .الباحثین :، إعدادواستخدم مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال. ولي أمر) ٢٦٨(ورفح، و

یــاس وأظهــرت الدراســة أن اتجاهــات الوالــدین نحــو لعــب األطفــال كانــت إیجابیــة فــي مجــاالت مق
  . موضع الدراسة 

ـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة  وقـــد بعـــض مجـــاالت مقیـــاس موضـــع  إحصـــائیًا فـــيأظهـــرت الدراســـة أن
والمسـتوى  ،)أنثـى  ذكـر،( وجنس ولي األمر  ،)أنثى  ذكر،( جنس الطفل   :لمتغیراتالدراسة تعزى 

ن أطفـالهم اللعـب، مشـاركة الوالـدی: في حین وجدت فروق دالة إحصائیًا في مجـال  .للوالدینالتعلیمي 
: وفــي مجـــال .  محكــات اختیــار اللعـــب، لصــالح األمهــات : وفـــي مجــال . لصــالح األطفــال الــذكور

مـــواد : وفــي مجــال. محكــات اختیــار اللعــب لصــالح اآلبـــاء الحاصــلین علــى شــهادة الدراســـات العلیــا 
  . اللعب لصالح األمهات الحاصالت على الشهادة الجامعیة 

Abstract: This study aimed at identifying the differences in the items constituting 
the dimensions of the parents scale of attitudes towards children’s playing, in 
addition to identifying if there are significant differences due to child gender,  
parents' gender and level of education.  The sample consisted of (268) male and 
female kindergartners from KhanYunis governate and (268) parents.  The scale of 
parents' attitudes towards children’s playing was developed and used by the two 
researchers.  The study results revealed that the parents' attitudes towards children 
playing were positive.  Furthermore, results showed that there were no statistically 
significant differences in some of the scale dimension due to the child’s gender, the 
parents gender and level of education.  Results showed that there were statistically 
significant differences in the dimension of the parents participation in their child’s 
play in favor of the males, and in the dimension of selecting the criteria of  play in 
favor of mothers, and in this same dimension in favor of male parents who have 
post –graduate degrees, and in  the dimension of playing materials in favor of 
mothers with university degree .     
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  :مقدمة 
، حـو تحقیـق تنمیـة شـاملة، ومتكاملـةوالسـعي ن ،صـانعي المسـتقبلإن العنایة بتربیة األطفال 

قبــل ،  فــي ســن مــا جتماعیـة، واالنفعالیــة، وغیرهــاجوانــب نمــوهم الجســدیة، والعقلیــة، واال ومتوازنـة فــي
أنهـا  القاعـدة األساسـیة، التـي تقـوم علیهـا تنشـئتهم السـلیمة  باعتبـار، فـي غایـة األهمیـة ألمرالمدرسة 

ــتم  ــة هامــة فــي حیــاة الفــرد، حیــث ی ــة تمثــل مرحل مــن فــي مراحــل نمــوهم التالیــة، لكــون مرحلــة الطفول
الطفــل الخبــرات  المتنوعـة ، وممارســة األنشــطة  تزویـدخاللهـا تشــكیل معـالم شخصــیته، كمــا یـتم فیهــا 

  .المختلفة، والهادفة، كاللعب، والتي تساهم بدور أساسي في بناء شخصیته
ومما ال شك أن اللعب وسیط تربوي یعمل بدرجة هائلة على تشكیل شخصیة الطفل بأبعادهـا 

وال یرجـع مصـدر . ، والجسمیة ، والحركیة ، والنفسیة ، واالنفعالیة، واالجتماعیـة  المعرفیة: المختلفة 
نمـا إلــى  فحســب،هـذه األهمیـة إلــى أن الطفـل یقضــي معظـم وقتـه فــي اللعـب الــذي یسـتثیر اهتمامـه  ٕ وا

حقیقة أن اللعب یحدث تغییرات وتطویرات في التكوین العقلي ، والنفسـي ، والجسـمي للطفـل ، بحیـث 
  . ) ١( ي مجمل سلوكه التحصیلي، والنمائي في المراحل النمائیة المتعاقبة تؤثر ف

أي أن اللعــب هـــو أحـــد األنشـــطة التربویـــة والضــروریة الكتمـــال نمـــو الطفـــل، فالطفـــل ینمـــو 
   .) ٢( ویتكلم من خالل اللعب 

ـــب مـــع النمـــو ،  ـــب ومظـــاهر النمـــو عالقـــة بنائیـــة ، یتطـــور فیهـــا اللع ـــث إن عالقـــة اللع حی
  .) ٣( بناء شخصیة الطفل  ألجلر النمو فیه مع اللعب ویتطو 

ولقد  تنبأ أفالطون بـأن البـالغ لـن یكـون سـویًا إذا لـم یلعـب فـي صـغره، وأنـه بـذلك سـیكبر ، 
   .) ٤( ویقوى طالما أمكنه القیام بالخبرات الضروریة له

ة الطفولـة ، ولقد أشار القرآن الكریم إلـى أن اللعـب مطلـب أساسـي لتربیـة األطفـال فـي مرحلـ
ــه عــن أخــوة ســیدنا یوســف علیــه الســالم ــه " فیمــا یروی نــا ل ٕ قــالوا یــا أبانــا مــا لــك ال تأمنــا علــى یوســف وا

نا له لحافظون ٕ   ).١١،١٢سورة یوسف، آیه"  (لناصحون ، أرسله معنا غدًا یرتع ویلعب وا
ه كما نلتمس ذلك في نصوص نبویة شریفة عرضت لقیمـة اللعـب ، وأهمیتـه التربویـة ، ودور 

مع نفسه، ومـع  )صلى اهللا علیه وسلم(في بناء الشخصیة المسلمة ، كذلك نتلمسه في سلوك الرسول 
ــث كــان  ــال المســلمین ، وفــى تشــریعه للنــاس حی ــذي یستشــعر القیمــة التربویــة  األنمــوذجأطف األرقــى ال

ــه ــى أهمیت مــا لیغــدو ســنة متبعــة فــي مــذهب اإلســالم وحضــارة المســلمین ، ك ،للعــب، ویلفــت النظــر إل
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نـــتلمس ذلـــك أیضـــًا فـــي اجتهـــادات أئمـــة ومفكــــرین إســـالمیین، أوضـــحوا بغیـــر لـــبس موقـــف التربیــــة 
   .) ٥( اإلسالمیة اإلیجابي والبناء من اللعب وطبیعته ووظائفه 

أن اللعــب ضــروري جــدًا  للطفــل ، بــل هــو فــي حاجــة  -رحمــه اهللا–ى اإلمــام الغزالــي أر قــد و 
له وأهمیتـه وشـروطه حـدد أوقاتـه وأشـكا ذا ف ـدسـي والحركـي، لـماسة إلـى الكثیـر مـن ألـوان النشـاط الح

یلعــب لعبــًا أن الصــبي ینبغــي أن یــؤذن لــه بعــد االنصــراف مــن المكتــب أن  رأى، حیــث بالنســبة للطفــل
رهاقـه إلـى الـتعلم  ٕ جمیًال یستریح إلیه من تعب التعلم بحیث ال یتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعـب وا

  .)٦(منه حتى یطلب الحیلة في الخالص یبطل ذكاءه وینغص علیه العیش یمیت قلبه و دائمًا 
ولقد لفت موضـوع اللعـب أنظـار البـاحثین عبـر العصـور ، ومـن النظریـات التـي ظهـرت فـي 

مؤداهـا أن وظیفـة اللعـب هـي الـتخلص مـن الطاقـة والتي ) شلر (، و" )سبنسر(القرن الماضي نظریة 
  . ) ٨( اللعب له وظیفة بیولوجیة هامة للكائن الحي  أن ) جروس (رأى بینما   .) ٧( الزائدة 

ـــي اكتمـــال  )هـــول ســـتانلى ( رأىو  ـــة التلخیصـــیة أن اإلنســـان مـــن مـــیالده إل صـــاحب النظری
نضجه یمیل إلي المرور باألدوار التي مر بهـا تطـور الحضـارة البشـریة منـذ ظهـور اإلنسـان إلـى اآلن 

شكل عام ، كما  أن كل طفل یكرر تـاریخ الجـنس البشـرى فـي ، ویمر بهذه األدوار مرورًا تلخیصیًا وب
 ٩( ... ر نشاط اللعب ملخصًا للعادات الحركیة للجنس البشرى في ماضـیه حتـى حاضـرهیعتبلعبه ، و 

(.  
عــادة تمثیــل أنــواع النــزاع  ) فرویــد فســر (وقـد  ٕ اإلیهــام واللعــب علــى أنهمــا إســقاط للرغبــات وا

ا إلــى وضــع وســائل ، وأســالیب لتقــدیر الشخصــیة ، علــى ضـــوء واألحــداث المؤلمــة ، للســیطرة علیهــ
  .)١٠(افتراض أن اللعب واإلیهام یكشفان عن شيء من حیاة الطفل الداخلیة ودوافعه الكامنة

ــرة مــن  ــه الیونســكو فــي بــون فــي الفت ــذي نظمت م ، ١٩٧١أغســطس  ١١-٥وفــى المــؤتمر ال
المـؤتمر، ألبحـاث  ئیسـةموضوعات الر ان أحد ال، كالمنظمة العالمیة لتربیة الطفولةوالذي أشرفت علیه 

  .؟)١١(هي كیف أصبحت األلعاب شرطًا أساسیًا لتقدم البشریة في مجال التكنولوجیا والعلوم
كـذلك جــاء فــي اتفاقیــة حقــوق الطفــل الصــادرة عـن األمــم المتحــدة حــق كــل طفــل فــي اللعــب 

ملــوا علـــى إعطــاء هـــذه الحقـــوق إن علـــى كــل مجتمـــع وعلــى جمیـــع المعنیــین بالطفـــل أن یع. والترفیــه
وال تقــل أهمیــة اللعــب عــن أهمیــة احتیاجــات الطفــل األساســیة األخــرى ، مــن . األولویــة التــي تســتحقها

  .) ١٢( تغذیة وصحة وحمایة وتعلیم، فهو ضروري لتطوره تطورًا كامًال 
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مــا ركــز علـــى : ولقــد نشــطت األبحــاث والدراســات التــي اهتمــت بموضــوع اللعــب ، ومنهــا 
النمـو اللغـوي ، أو االبتكـاري ، أو المعرفـي ، أو االجتمـاعي ، وغیرهـا ، مثـل  جانب ة  للعب  يأهمی

: ومنهـا  ،) ١٤( )  ١٩٩١( ، ودراسـة أحمـد حسـب اهللا  ) ١٣(  ) ١٩٩٠( دراسة عزة عبد الفتـاح : 

حسـن ، ودراسـة ) ١٥( ) ١٩٨٠(دراسة محمد جیوسي : ما اهتم باتجاهات الوالدین من اللعب ، مثل 

  .) ١٧( ) ١٩٩٧(، ودراسة عادل هریدي  .) ١٦(  )١٩٨٩(محمد إبراهیم  
، )١٩٩٤( Stantrock  )سـتانتروك(ذلـك  وقـد أكـد، هنا جاءت وظیفـة اللعـب، وأهمیتـه ومن

، وتطـویر القـدرات لعالقة مع األقران ، وخفض التوترتوثیق ا: ، منهاإن هناك عدة وظائف" قالحیث 
  .)١٨(" ، واالختالط مع اآلخرین شاف، وزیادة فرص التخاطبة االستكالعقلیة، وتنمی

أهمیـة اللعـب اإلیهـامي فـي إعـداد " علـى  أكـدحیـث ) ١٩٨٧( )سـوزانا میلـر(ذلك  عزز كما
األرقـام ، واأللوان،واألشـكال، والمفردات،ممـا یسـهم فـي بنـاء  مهطفل ما قبل المدرسة ، من خالل تعلی

  .) ١٩( "االستعداد لدیه 
ــرغ ــر ال ــه وغی ــب،م مــن أهمی ــا أینمــا كنــا فــي هــذا العــالم نجــد أطفــاًال ال  ومردوداتــه، اللع فإنن

ألن البیئات المحیطة تهددهم ، وتعطـل قـدرتهم علـى اللعـب، ولمـا كـان مـن النـادر  اللعب؛یستطیعون 
ومـع مـن یلعبـون ؟ ألن هـذه القـرارات  ؟وكیـف ؟ومتـى ؟أن یقرر األطفال ألنفسهم ماذا یلعبـون ؟ وأیـن

ــاء أو األقــارب أو المعلمــیتخــذه ولمــا كــان الكثیــر مــن هــذه القــرارات ال  .وغیــرهم والمعلمــات، ونا اآلب
 اللعـب،الـذین یـوفرون لألطفـال خبـرات  ألولئـكوالحاالت المزاجیة المؤقتة  المشاعر،تتخذ على أساس 

ین ، فـإن مـن بل أن كثیرًا منهـا ینبـع فیمـا یحتمـل مـن قـیم ، ومعتقـدات ثابتـة ، وأساسـیة ، لـدى الراشـد
ـــب لمـــا لهـــذه االتجاهـــات مـــن مســـاس بالصـــحة النفســـیة  ـــاء نحـــو اللع ـــدرس اتجاهـــات اآلب المهـــم أن ت

  .) ٢٠( لألطفال
لـذا جـاء االهتمــام بالدراسـة الحالیــة لتبصـیر الوالــدین بأهمیـة اللعـب وفوائــده، لمـا لــه مـن أثــر 

تعامـل مـع اللعـب علـى أسـاس كبیر في بناء شخصیة الطفل ، إضافة لتكون بمثابة دلیل لألهـل فـي ال
  . أنه حق للطفل ، وضرورة من ضرورات النمو ، والتطور، وتحقیق الصحة النفسیة

  : مشكلة الدراسة 
مما ال شك فیه أن الطفولة هي األساس في حیاة الفرد ، حیـث یـتم فیهـا بنـاء شخصـیته فـي 

یحتاجــه األطفــال فــي تلـــك  الجوانــب العضــویة والوظیفیــة ، لــذا مــن األهمیــة بمكـــان الــوعي التــام بمــا
المرحلـة مــن نمـوهم ، واالهتمــام بوضــع البـرامج المنظمــة الهادفـة التــي تســاعد الطفـل علــى النمــو دون 
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نما یتأثر بالوسط االجتماعي الـذي یعـیش فیـه ، وبخاصـة  ٕ تعثر ، حیث إنه ال ینمو من تلقاء نفسه، وا
  .الوالدین ، ومدى إدراكهم الحتیاجاته في تلك المرحلة 

عب األطفال كأي جانب آخر من حیـاة الطفولـة ، یتـأثر بدرجـة إدراك الكبـار، إضـافة إلـى ول
أنــه یتحــدد باالتجاهــات الوالدیــة نحــو أســالیب تربیــة وتنشــئة األطفــال، وهــذه االتجاهــات بــدورها تتحــدد 

خـرى بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي للوالـدین مـن ناحیـة ، وبتكوینهمـا النفسـي مـن ناحیـة أ
 )٢١ (.   

ولما كانت االتجاهات الوالدیة من المكتسبات السـیكولوجیة ، أي المتعلمـة فإنهـا بمثابـة دالـة 
،  لذا من الطبیعي أن یتحدد موقف اآلباء من اللعب من خالل قیمهم ومعتقـداتهم ) ٢٢( على الثقافة 

  .وأفكارهم للتصرف نحو لعب األطفال 
  :في السؤال الرئیس التالي مشكلة الدراسة  فقد تمحورت وعلیه  
  .  ؟ما اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال  

  :وفي أسئلة فرعیة، منبثقة عن السؤال الرئیس، متمثلة في
  إلى أي مدى یوجد اختالف في فقرات مجاالت اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال ؟   – ١
ــى أي مــدى – ٢ ــاس اتجاهــات  إل ــة فــي مجــاالت مقی ــب األطفــال توجــد فــروق معنوی الوالــدین نحــو لع

  ؟ ) ذكر ، أنثى ( تعزى لمتغیر جنس الطفل 
ــى أي مــدى – ٣ ــب األطفــال  إل ــدین نحــو لع ــاس اتجاهــات الوال توجــد فــروق معنویــة فــي مجــاالت مقی

  ؟ ) ذكر ، أنثى ( تعزى لمتغیر جنس ولي األمر 
نحــو لعــب األطفــال إلــى أي مــدى  توجــد فــروق معنویــة فــي مجــاالت مقیــاس اتجاهــات الوالــدین  – ٤

أقل مـن ثانویـة عامـة، ثانویـة عامـة ، دبلـوم معلمـین ، (تعزي لمتغیر المستوى التعلیمي للوالدین 
  ؟ ) جامعي ، دراسات علیا 

  : أهمیة الدراسة
تكمن أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تتصدى له ، حیث تناولت موضوع اللعب ، 

ــة والنفســیة ــه مــن الوجهــة التربوی ــاء الشخصــیة ،  وقیمت ــه  فــي بن ــر الــذي یؤدی ــدور الفاعــل والخطی ، وال
ن كنـا نسـعى إلـى تحقیـق . وتـوفیر فـرص النمـو المعرفـي والحركـي واالجتمـاعي والوجـداني لألطفـال  ٕ وا

. التكامل لجوانب شخصیة الطفل واالهتمام بنموه على نحـو أفضـل یجـب علینـا أن نـولي أهمیـة للعـب
الكثیـر مـن اآلبـاء والمـربین یحرصـون علـى منـع  رأینـالـذا  لـه،ال قیمـه  ضـائعة،فالبعض یعتبره جهـودًا 

ــى  ــب حرصــًا عل ــب عــدیم  مســتقبلهم،األطفــال مــن اللع ــى أســاس أن اللع ــد  .القیمــةعل ــذا نأمــل أن تفی ل
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الدراســة الحالیــة اآلبــاء واألمهــات والمعلمــین والمـــربین فــي تبصــیرهم بالقیمــة التربویــة والنفســیة للعـــب 
تـوفیر فـرص النمـو  ألجـلإبراز أهمیـة التخطـیط والتنظـیم والتـوازن ألنشـطة اللعـب مع وأهمیته للطفل، 

المتكامـــل للطفـــل، وتصـــحیح بعـــض الممارســـات الخاطئـــة لـــدى اآلبـــاء والمـــربین عـــن لعـــب األطفـــال، 
ـــع األنشـــطة واألســـالیب  ـــث تنوی ـــار مـــن حی ـــي ینبغـــي أخـــذها باالعتب ـــدهم باألســـس والمعـــاییر الت وتزوی

فـي مجـال االختصـاص  ینإلى أن الدراسة الحالیة تقـدم أداة سـیكولوجیة تفیـد  البـاحثإضافة  .واألدوات
  . بتربیة الطفل  تمین، والمه

  :أهداف الدراسة 
الدراسـة إلـى التعـرف علـى  االخــتالف فـي فقـرات مجـاالت مقیـاس اتجاهـات الوالــدین  هـدفت

تعـزى  والتـي اس موضع الدراسـة، والتعرف على الفروق المعنویة في مجاالت مقی  نحو لعب األطفال
، والمســتوى التعلیمــي ) ذكــر ، أنثــى ( ، وجــنس ولــي األمــر ) ذكــر، أنثــى ( جــنس الطفــل : لمتغیــرات
  ) معلمین ، جامعي ، دراسات علیا أقل من ثانویة عامة، ثانویة عامة ، دبلوم ( للوالدین 

  

  :مصطلحات الدراسة
قـف الفـرد نحــو شـخص أو موضـوع أو شــيء ویعبـر عنــه ه الباحثـان إجرائیـا أنــه مو لقـد  رفــ: االتجـاه 

بالموافقة علیه أو عدم الموافقة أو الحیادیة ویتسم هذا الموقف بالثبات النسبي وله ثالث أبعـاد معرفـي 
  .، وجداني وسلوكي

نشـاط فطـري ، تلقـائي یـدخل المتعـة لألطفـال ، لـه آثـار علـى  بأنـهه الباحثان إجرائیـا وقد عرف :اللعب 
  .كافة الجوانب  طفل فىشخصیة ال

  

   :حدود الدراسة 
  :  یليتتحدد الدراسة فیما 

  . اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال  الموضوع الذي یتناول دراسة - ١
ــه التعــرف  حــاولالمــنهج الوصــفي التحلیلــي ، الــذي : المــنهج  المتبــع ، وهــو  - ٢ الباحثــان مــن خالل

  .على اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال 
طفًال وطفلة من أطفـال الریـاض فـي محـافظتي خـان یـونس ، )  ٢٦٨( العینة التي شملت على  - ٣

  . ولي أمر )  ٢٦٨( ورفح ، و
  .الباحثین : مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال، إعداد: األداة المستخدمة ، وهى - ٤
، واختبـار ) ٢ك(، واختبار  )سونبیر (معامل ارتباط : التحلیالت اإلحصائیة المستخدمة ، وهي  - ٥

  .  )توكي(، وتحلیل التباین األحادي ، واختبار ) ت ( 
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  :دراسات سابقة 
لقــد أطلـــع الباحثــان علـــى عـــدة أدبیــات تناولـــت متغیـــرات ذات عالقــة بســـیكولوجیة اللعـــب ، 

  : وفیما یلي عرض ألهمها 
  ) :١٩٩٠(دراسة هیام خیر اهللا 

ام معلمـات ریـاض األطفـال اللعـب التعلیمیـة فـي تهیئـة هدفت إلى التعرف على مـدى اسـتخد  
روضـة مـن ) ١٢(معلمـة موزعـات علـى ) ٢٥٠(وتكونت عینـة الدراسـة مـن. الطفل للتعلم من خاللها 

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أنـه ال توجـد . الریاض التابعة لـوزارة الشـئون االجتماعیـة فـي محافظـة القـاهرة 
ات درجــات المعلمــات المــؤهالت تربویــًا ومتوســطات درجــات فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط

فـي حــین أظهـرت الدراســة أنـه توجــد . المعلمـات غیــر المـؤهالت تربویــًا فـي اســتخدام اللعـب التعلیمیــة 
فروق ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـطات المعلمـات المتـدربات وغیـر المتـدربات فـي اسـتخدام اللعـب 

ـــة . درباتالتعلیمیـــة ، لصـــالح المعلمـــات المتـــ ـــه توجـــد فـــروق ذات دالل كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن
إحصــائیة بــین المعلمـــات ذوات الخبــرة والمعلمــات محـــدودات الخبــرة فــي اســـتخدام اللعــب التعلیمیـــة ، 

  .) ٢٣( لصالح المعلمات محدودات الخبرة 
  ) :١٩٩١( دراسة أحمد حسب اهللا 

ــب اللغــوي ، و : هــدفت إلــى وضــع برنــامجین أحــدهما  ــب التمثیلــي، یمكــن مــن للع اآلخــر للع
) ٦٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن. خاللهمـا االرتقــاء بــبعض جوانــب النمــو اللغــوي لــدى طفــل السادســة

أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة قـد و . تلمیذًا وتلمیذه من تالمیذ الصف األول االبتـدائي
ـــذ مجموعـــة اللعـــ ب اللغـــوي ، وتالمیـــذ المجموعـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات كـــل مـــن تالمی

بعـــد تطبیـــق برنـــامج ) اإلدراك الســـمعي والتعبیـــر اللغـــوي(الضـــابطة فـــي أبعـــاد النمـــو اللغـــوي المقاســـة 
ــائج الدراســة وجــود . األلعــاب اللغویــة مباشــرة ، لصــالح تالمیــذ مجموعــة اللعــب اللغــوي كــذلك بینــت نت

ذ مجموعـة اللعـب التمثیلـي ، وتالمیـذ فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات كل من تالمیـ
بعـد تطبیـق ) اإلدراك السـمعي والتعبیـر اللغـوي( المجموعـة الضـابطة فـي أبعـاد النمـو اللغـوي المقاسـة 

  .) ١٨( برنامج األلعاب التمثیلیة مباشرة ، لصالح تالمیذ مجموعة اللعب التمثیلي
  ) :١٩٩١(دراسة  حسین أبو مایلة 

ســباب التـــي تحــول دون اســتخدام اللعــب التربــوي لتنمیــة القـــیم هــدفت إلــى التعــرف علــى األ  
مـــدیرة مــن مــدیرات ریــاض األطفــال التابعــة لمـــدیرتي )  ٢٥٠(وتكونــت عینــة الدراســة مــن . الجمالیــة

التربیــة والتعلــیم والشــئون االجتماعیــة والمشــرفات ، والمعلمــات ، واألخصــائیات ، وأقســام تربیــة الطفــل 
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ــة ودمیــاط تيبمحــافظ ــة والرابعــة بشــعبة ریــاض األطفــال الدقهلی ــات الفــرقتین الثالث بینــت قــد و . ، وطالب
ــیم الجمالیــة  ، ومكانــة اللعــب  ــي الــذي یؤدیــه اللعــب التربــوي فــي تنمیــة الق ــائج الدراســة الــدور الفعل نت

كما بینـت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد . التربوي في الفكر اإلسالمي والعربي
اللعب التربوي في تشـكیل شخصـیة الطفـل فـي تنمیـة القـدرات العقلیـة وتنمیـة الحـواس وتزویـد استخدام 

  . ) ٢٥( الطفل بالخبرات التي تبني شخصیته وبتعریفه على أجزاء جسمه عن طریق اللعب التربوي 
  ) :١٩٩١( Docotoroffدراسة دكتروف 

ـــى  ـــدریس اللعـــب الســـیودرامي عل ـــأثیر مهـــارات ت ـــة ت ـــدور هـــدفت إلـــى معرف اســـتخدام لعـــب ال
األطفـال وأظهرت نتائج الدراسة أن التحسـن فـي سـلوك . والتفاعل االجتماعي لدى األطفال السیودرامى

، وأن اإلكثار من استخدام لعب األدوار مع األطفال یسهم في تنمیة سلوكیاتهم   .)٢٦(لم یكن عالیًا
  ) :١٩٩٢(دراسة أمینة عثمان 

ت عن لعب األطفال وألعاب أطفالهن والعوامـل المـؤثرة هدفت إلى التعرف على وعي األمها  
أمـًا وأطفـالهن ) ٢٨٠(وتكونت عینة الدراسة مـن . علیه ، وعالقة ذلك بذكاء وقدرة أطفالهن االبتكاریة

وقـدرة األطفـال  وبـین ذكـاء للوالـدین،وجود عالقـة بـین المسـتوى التعلیمـي  أظهرت نتائج الدراسةكما . 
ــ ــة، ووجــود عالق ــب الطفــل مــع االبتكاری ــین ذكــاء وقــدرة أطفــالهن  الوالــدین،ة بــین نــوع األلعــاب ولع وب

كـذلك أشـارت نتـائج  الدراســة إلـى وجـود عالقـة بـین كــل مـن الـوعي األمـومي ، والمســتوى . االبتكاریـة
  .) ٢٧( الثقافي لألمهات ، ومعامل ذكاء األطفال ، وقدراتهم االبتكاریة

  ) :١٩٩٤( دراسة غادة محمد 
-٣التعــرف علــى أنمــاط األلعــاب التخیلیــة لــدى األطفــال مــن الجنســین مــن ســن  هـدفت إلــى  

وأظهـرت نتـائج الدراسـة ). ٢٤٦(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن .سنوات في ضوء تأثرها بعدة متغیرات ٧
التقلیـد ، واألتـارى : وجود فروق دالة لدى أطفال العامالت وغیر العـامالت فـي بعـض األلعـاب، مثـل 

ــة  اوالرســم، والموســیق، والكمبیــوتر ،  ــر العامل ــائج الدراســة أن بعــض . ، لصــالح األم غی كمــا بینــت نت
الرفیـق الخیـالي : األلعاب تزداد في حالة وجود الطفل وحیدا ، أو وجـود عـدد قلیـل مـن األخـوة ، مثـل 

ــوتر ، والرســم ، والموســیق ــارى ، والكمبی ــین أطفــال  ا، واألت ــب التخیلــي ب ــة فــي اللع ، ووجــود فــروق دال
ـــال أمهـــات ذوات  ـــیم المتوســـط ، لصـــالح أطف ـــیم األعلـــى ، واألمهـــات ذوات التعل األمهـــات ذوات التعل

  .) ٢٨( التعلیم المتوسط 
  ) :١٩٩٤( Emblenامبلین  دراسة 
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 ،هــدفت إلــى بنـاء فلســفة جدیــدة لتربیـة األطفــال مــن خـالل اللعــب، أي الــتعلم مـن خــالل اللعــبوقـد 
كیل الطفولة المبكرة من خالل استخدام أسلوب جدید في التربیة قائم على وأظهرت نتائج الدراسة أن إعادة تش

كمــا بینــت نتــائج الدراســة أهمیــة مشــاركة الوالــدین فــي ذلــك، . اسـتخدام اللعــب فــي تربیــة طفــل مــا قبــل المدرســة
  .)٢٩(سنوات في ریاض األطفال ٦-٣وتدریب المعلمات على استخدام اللعب في عملیة تربیة أطفال 

  ) :١٩٩٥(Fantuzzo,et,alانتوز، وآخرین دراسة ف
أظهـرت نتـائج قد و . هدفت إلى تقییم سلوك األطفال ذوى الدخل المتدني خالل عملیة اللعب

التفاعـل أثنـاء اللعـب ، : الدراسة أن هناك ثالثة أبعاد لسلوكیات األطفال ذوى الدخل المتـدني،  وهـى 
  .) ٣٠( ومقاطعة اللعب ، واللعب غیر المترابط 

  ) :١٩٩٥(اسة كلیر أسعد در 
قـد و  المدرسـة،هدفت إلـى معرفـة خصـائص النمـو المعرفـي للطفـل المصـري فـي مرحلـة مـا قبـل وقد   

وأظهرت نتائج الدراسـة أنـه ال  .سنوات٦-٣أعمارهم من  تراوحتطفالً  طفلة ) ٦٠(تكونت عینة الدراسة من 
هم لبدائل اللعب الواقعي واللعب الرمـزي، وأنـه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في اختیار 

ال توجـــد فـــروق بـــین ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین تكـــرارات األطفـــال مـــن ذوي المســـتوى االقتصـــادي االجتمـــاعي 
المرتفع والمنخفض في كل من اللعب الواقعي ، واللعب الرمزي ، بینما  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 

اتهم للبــدائل القیاسـي فـي كـل مـن اللعــب الـواقعي واللعـب الرمـزي ، لصـالح اللعــب تكـرارات األطفـال فـي اختیـار 
  .) ٣١( الواقعي

  ):١٩٩٦(دراسة محمد بخیث 
هدفت إلى دراسة أثر استخدام أنشطة اللعـب علـى النمـو المعرفـي لألطفـال فـي مرحلـة مـا قبـل سـن   
وبینـت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق بـین  . ـفالً ) ٩٨(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن  ).مرحلـة الریـاض( المدرسة 

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلـي والبعـدي علـى مقیـاس النمـو العقلـي ، لصـالح 
القیاس البعدي ، ووجود فروق دالة بـین درجـات أفـراد المجموعـة الضـابطة والمجموعـة التجریبیـة علـى مقیـاس 

التجریبیة ، وأنه ال توجد فروق بین متوسطات ، درجات البنین والبنات على النمو العقلي ، لصالح المجموعة 
( مقیاس النمو العقلـي المسـتخدم بالنسـبة قبـل التطبیـق وبالنسـبة للمجموعـة التجریبیـة بعـد إجـراء برنـامج التـدخل

٣٢ (.  
  ) :١٩٩٨( Phillipدراسة فیلیب 

ماعیـة ألطفـال مـا قبـل المدرسـة هدفت إلى التعرف على دور اللعب في تطـور الكفـاءة االجت
أظهرت نتائج الدراسة أن تقدیم المعلومات االجتماعیة في مرحلة ما قبـل المدرسـة یعتبـر أساسـًا قد و . 

ـــة ، وأن المحـــیط االجتمـــاعي  ـــب المشـــارك یعـــزز المهـــارات االجتماعی ـــة ، وأن اللع ـــاءة االجتماعی للكف
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ة علـــى االختیـــار ، وضـــبط الـــنفس ، وتقبـــل ، للعـــب یعـــزز التفـــاعالت الظـــاهرة للعیـــان ، ویعـــزز القـــدر 
  .) ٣٣( واحترام أفعال اآلخرین 

  ) :٢٠٠٠(   Danbyدراسة دانبى 
هدفت إلى التعرف على التخاطب والتفاعل االجتمـاعي لـدى أطفـال سـن الثالثـة والرابعـة فـي 

ـــة مـــا قبـــل المدرســـة  ـــقـــد و . مرحل اءة أوضـــحت نتـــائج الدراســـة القیمـــة الجدیـــة للعـــب فـــي توظیـــف الكف
، اسـتخدموها، التـي متمثلـة فـي  المصـادر المعقـدة للغـةاالجتماعیة المبنیة على طبقتهم االجتماعیة، وال

  .) ٣٤( موالتفاعل غیر اللفظي في ممارستهم الیومیة ، وتفاعلهم مع بعضهم البعض ، ومع معلمیه
  ) :٢٠٠٠(Downesدراسة داونیز 
واشــتملت الدراســة . اة للعــب فـي المنــزل هــدفت إلــى التعـرف علــى أهمیــة الكمبیـوتر كــأدوقـد 

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن . طفـــل مـــن خلفیـــات اجتماعیـــة واقتصـــادیة وثقافیـــة مختلفـــة) ٥٠٠(علـــى 
كــأداة لعــب فـــي المنــزل تســاعده علــى األداء الحســن والتــدریب والـــتعلم  )الكمبیــوتر(اســتخدام  الطفــل 

  .) ٣٥( ةرسأفضل من افتراضات أسالیب التدریس والتعلم داخل المد
  ) :٢٠٠٠(دراسة  أحمد الشافعي ، وصالح خضر

ــب فــي الفكــر التربــوي اإلســالمي وفــى الفكــر    ــة اللع ــة و أهمی ــى منزل ــى التعــرف عل هــدفت إل
التربوي الغربي ، كذلك التعرف إلى دور اللعب التربوي في تنمیة شخصـیة طفـل مـا قبـل المدرسـة فـي 

مربیــة ) ١٢٠( وتكونـت عینــة الدراســة  مــن .. واالنفعالیــة النـواحي الجســمیة ، والعقلیــة، واالجتماعیــة،
ــع األنشــطة التــي قــد و . ومعلمــة بــدور الحضــانة وریــاض األطفــال   ــائج الدراســة تــوافر جمی أظهــرت نت

كمـا . الزحیالق، المـراجیح والمتاهـات الدرجات،تساعد على تنمیة الجانب الجسمي كاأللعاب الحركیة، 
نشطة التي تساعد على تنمیة الجانب العقلـي لـدى طفـل مـا قبـل المدرسـة بینت نتائج الدراسة توافر األ

نتـائج الدراسـة إلـى تـوافر جمیـع األنشـطة  أشارتكما . كاستخدام المكعبات ، وكمشاهدة أفالم الكرتون
وتــوافر  والحركیـة،المســابقات الدینیـة والفنیـة والثقافیــة التـي تســاعد علـى تنمیــة الجانـب االجتمــاعي كـإجراء 

شطة التي تساعد على تنمیة الجانب االنفعالي كالقصص والحكایات واللعب باستخدام الصلصـال واللعـب األن
  .) ٣٦( واألناشید بالحروف الهجائیة والتمثیلیات 

  ) :٢٠٠٢(Aliwoodدراسة أیلود 
وبینــت نتــائج . هــدفت إلـى التعــرف علــى أهمیـة اللعــب الموجـة بــدًال مــن اللعـب التلقــائي العفـويوقـد 

اســـة أن اللعـــب ظـــاهرة طبیعیـــة فـــي تعلـــیم األطفـــال ، وأنـــه إذا مـــا تـــم توجیـــه اللعـــب بطریقـــة معینـــة یمكـــن الدر 
الحصول على نتائج أفضل من اللعب العشوائي والتلقائي ، وأن اللعب جزء من أصول التدریس في الصفوف 

 األولى ، ویمكن تنظیم أنشطة اللعب بحیث تؤثر في سلوك األطفال بطریقة سهلة
 )٣٧ (.  
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  ) :٢٠٠٢(دراسة عزة شعت 
ــل المدرســة    ــة طفــل مــا قب ــب فــي تربی ــى دور اللع ســنوات فــي ریــاض ٦-٤هــدفت التعــرف إل

روضـة فـي مدینـة ) ٥١(مربیـة تعمـل فـي )٢٢٥(وتكونت عینة الدراسـة مـن .األطفال في محافظة غزة
ي ریــاض األطفــال أظهـرت نتــائج الدراسـة عــدم تــوافر اإلمكانـات المادیــة لممارسـة اللعــب فـقــد و . ـغزة 

هنــاك مشــاركة مــن المربیــات لألطفــال فــي ألعــابهم ، وأن للعــب دورًا فــي تربیــة  ن، وأفـي محافظــة غــزة
    .) ٣٨( الجوانب الجسمیة، والعقلیة، واالنفعالیة، واالجتماعیة

  ) :٢٠٠٥(دراسة عیسى البلهان 
. ى أطفـال الروضـة هدفت إلى تحدید أثر استخدام أنشطة اللعب على التفكیـر االبتكـاري لـد  

طفًال وطفلة تم اختیارهم من روضتین تابعتین لوزارة التربیة بدولـة ) ٦٠(تكونت عینة الدراسة من قد و 
واضــح علــى نمــو  وأظهــرت نتــائج الدراســة أن أنشــطة اللعــب التــي یمارســها األطفــال لهــا أثــر. الكویــت

  . ) ٣٩( تفكیرهم االبتكاري
ولـت متغیـرًا هامـًا مـن المتغیـرات النفسـیة، والـذي یلعـب یتضح من الدراسـات السـابقة أنهـا تنا

دورًا كبیـرًا فـي شخصــیة طفـل ریــاض األطفـال ، فضــًال عـن أنهـا أخطــر مرحلـة عمریــة ، وهـى مرحلــة 
  . ریاض األطفال ، التي ترسم فیها معالم شخصیة الطفل

 الجمالیـة،القـیم وأثبتت الدراسات السابقة الدور الفعلـي الـذي یؤدیـه اللعـب التربـوي فـي تنمیـة 
ومكانة اللعب التربوي في الفكر اإلسالمي والعربي ، حیث إنه یساعد في تشكیل شخصیة الطفـل فـي 
ـــل بـــالخبرات التـــي تبنـــي شخصـــیته، وأن تـــوافر  ـــة القـــدرات العقلیـــة وتنمیـــة الحـــواس وتزویـــد الطف تنمی

االنفعـالي، وأن للعـب ، و ب الجسـمي، والعقلـي، واالجتمـاعيعلـى تنمیـة كـل مـن الجانـ یسـاعداألنشطة 
ــــب الجســــمیة، والعقلیــــة، واالنفعالیــــة، واالجتماعیــــة ، وأن أنشــــطة اللعــــب التــــي  دورًا فــــي تربیــــة الجوان

  . یمارسها األطفال لها أثر واضح على نمو تفكیرهم االبتكاري 
، فإنـه لـم یحـظ باالهتمـام الواضـح همیة اللعـب فـي تشـكیل شخصـیة الطفـلوعلى الرغم من أ

على أهمیة الدراسة الحالیـة، مـن حیـث الدراسـة والبحـث فـي  دیؤك مماو حثین الفلسطینیین، من قبل البا
  .    التي تناولت متغیرات الدراسة محلیاً ، ، حیث إنها تعد الدراسة األولىالبیئة الفلسطینیة
  : فروض الدراسة 

  .یوجد اختالف في فقرات مجاالت مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال - ١
ال توجد فروق معنویـة فـي مجـاالت مقیـاس اتجاهـات الوالـدین نحـو لعـب األطفـال تعـزى لمتغیـر  - ٢

  ) .ذكر ، أنثى ( جنس الطفل 
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ال توجد فروق معنویـة فـي مجـاالت مقیـاس اتجاهـات الوالـدین نحـو لعـب األطفـال تعـزى لمتغیـر  - ٣
  ) .ذكر ، أنثى ( جنس ولى األمر 

جاالت مقیاس اتجاهـات الوالـدین نحـو لعـب األطفـال تعـزي لمتغیـر المسـتوى ال توجد فروق معنویة في م - ٤
  ) . ثانویة عامة، دبلوم معلمین، جامعي، دراسات علیاأقل من ثانویة عامة، (التعلیمي للوالدین 

  الطریفة واإلجراءات
طفًال وطفلـة مـن ریـاض األطفـال فـي محـافظتي خـان )  ٢٦٨( ضمت عینة الدراسة  :عینة الدراسة 

یونس ، ورفـح ، مـوزعین علـى روضـتین ، تـم اختیـارهم بالطریقـة العشـوائیة مـن ریـاض األطفـال 
  : وفیما یلي خصائص عینة الدراسة . ولى أمر )  ٢٦٨( في المنطقة الجنوبیة ، و

، و)  ١٢٨( شملت العینة :  جنس الطفل – ١   . طفلة )  ١٤٠( طفًال
  .أمًا )  ١٦٤( ، و اءأب)  ١٠٤( تكونت العینة من : جنس ولي األمر  – ٢
 عامـة،ثانویـة ) ٨٦(و ،أقـل مـن ثانویـة عامـة)  ٦٣( اشـتملت العینـة  :لألبالمستوى التعلیمي  – ٣

   .علیادراسات )  ٢٣(و ، ً جامعی)  ٦٩( و معلمین،دبلوم )  ٢٧( و
، مـةثانویـة عا) ١١٦(انویة عامـة ، وأقل من ث)  ٨٩( شملت العینة : المستوى التعلیمي لألم  – ٤

  . جامعیة  )  ٣٣( دبلوم معلمین ، و)  ٣٠( و
  : أداة الدراسة 

  :الباحثین : مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال ، إعداد 
ر إعداد المقیاس بعدة مراحل یمكـن م: خطوات تصمیم مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال 

  : حصرها فیما یلي 
  .الدراسات السابقة ، والمقاییس المرتبطة بموضوع الدراسة  الرجوع للمصادر العلمیة ، و  - ١
  .تعریف مصطلحات ومفاهیم الدراسة  – ٢
أهمیـة اللعـب للطفـل وفوائـده ، وتـدخل الوالـدین : تحدید مجاالت مقیاس موضـع الدراسـة ، وهـى  – ٣

لعـب ، في لعـب الطفـل ، ومشـاركة الوالـدین أطفـالهم اللعـب، ومحكـات اختیـار اللعـب ، ومـواد ال
  . واللعب المشاهدي التلفازي 

فـي ریـاض األطفـال ، إلبـداء الـرأي  ختصـینعرض المقیاس في صورته المبدئیة على بعـض الم - ٤
  .  في فقراته ، ومجاالته 

ً علــى الخطـوات الســابقة مقیاســًا یتكــون مـن  - ٦ موزعــة علــى ســبعة  فقــرة،)  ٦٨( أعـد الباحثــان بنــاء
) ١٤(فقـرة، تـدخل الوالـدین فـي لعـب الطفـل)  ١٦( فـل وفوائـده أهمیة اللعـب للط: هي مجاالت،



    
 

  ١٧٩  

ــب  فقــرة، ــالهم اللع ــدین أطف ــب )  ٨( ومشــاركة الوال ــار اللع فقــرات، )  ٨( فقــرات، ومحكــات اختی
  . فقرة)  ١٢( ، واللعب المشاهدي التلفازي فقرات) ١٠(اللعبومواد 

  : الخصائص السیكومتریة للمقیاس 
  : ثبات المقیاس  

  :، هما  قتیناحثان بحساب ثبات المقیاس  بطریقام الب  
  : التجزئة النصفیة   – ١

  ) ١( جدول 
  للتجزئة النصفیة  )سبیرمان بروان(معامالت الثبات لمقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال بطریقة 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  البیان  م
  ** ٠,٧٥  أهمیة اللعب للطفل وفوائده    ١
  ** ٠,٧٨  دخل الوالدین في لعب الطفل ت  ٢
  **  ٠,٧٦  مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب   ٣
  **  ٠,٨٤  محكات اختیار اللعب   ٤
  **  ٠,٧٦  مواد اللعب  ٥
  **  ٠,٧٩  اللعب المشاهدي التلفازي   ٦
  **  ٠,٨٨  الدرجة الكلیة للمقیاس  ٧

  ).، ٣٥٤=(٢ - ٥٠لدرجة الحریة  ٠، ٠١مستوى الداللة اإلحصائیة لمعامالت االرتباط عند مستوى 
  ٠,٠١دالة إحصائیًا  عند مستوى =  **

  )بطریقـــة التجزئـــة النصـــفیة (یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن جمیـــع قـــیم معـــامالت الثبـــات 
یشــیر إلــى أن المقیــاس  ممــا،  ٠، ٠١لمجــاالت مقیــاس موضــع الدراســة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى 

  .عة من الثبات بمجاالته الستة یتمتع بدرجة مرتف
  : طریقة ألفا كرونباخ  – ٢

  .، وذلك باالستعانة بدرجات عینة الثبات السابقة )ألفا كرونباخ(تم حساب الثبات بواسطة معامل  
  ) ٢( جدول 

  . )ألفا كرونباخ(معامالت الثبات لمقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال بطریقة 
  اللةمستوى الد  معامالت االرتباط  البیان  م
  **  ٠,٧٦  أهمیة اللعب للطفل وفوائده    ١
  **  ٠,٨٠  تدخل الوالدین في لعب الطفل   ٢
  **  ٠,٧٨  مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب   ٣
  **  ٠,٨٦  محكات اختیار اللعب   ٤



    
 

  ١٨٠  

  **  ٠,٧٨  مواد اللعب  ٥
  **  ٠,٨٤  اللعب المشاهدي التلفازي   ٦
  **  ٠,٨٩  الدرجة الكلیة للمقیاس  ٧

ـــع قـــیم معـــامالت الثبـــات یتضـــح مـــن  ـــة ألفـــا كرونبـــاخ -الجـــدول الســـابق أن جمی  - بطریق
یعـد  ممـا،  ٠، ٠١لمجاالت مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفـال دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى 

  .دلیًال على أن المقیاس بمجاالته الستة یتمیز بدرجة مرتفعة من الثبات 
  : صدق المقیاس 

القـــة االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت مقیـــاس قـــام الباحثـــان بحســـاب ع  
 ،وذلك باالسـتعانة بـدرجات عینـة الثبـات نفسـها -اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال والدرجة الكلیة للمجال 
  .حیث إن الدرجة الكلیة للفرد تعتبر معیارًا لصدق المقیاس 

  ) ٣( جدول 
  : للطفل وفوائده  أهمیة اللعب -المجال األول   – ١

  .معامالت االرتباط البینیة بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لمجال أهمیة اللعب للطفل وفوائده 
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  **  ٠,٧٩  .أعتقد أن اللعب مضیعة للوقت  ١
  **  ٠,٧٤  " .اللعب مهنة الطفل " أؤید المقولة   ٢
  **  ٠,٧٦  .یمة عظیمة للطفلأ ى  ن الل ب  و ق  ٣
  **  ٠,٨٣  .أعتقد أن اللعب ضروري لتنمیة عضالت الجسم للطفل  ٤
  **  ٠,٨٦  .أحرص على توفیر األلعاب ألطفالي بما یتناسب مع قدراتهم  ٥
  **  ٠,٨٨  . یتیح اللعب ألطفالي الفرصة للتفاعل مع اآلخرین  ٦
  **  ٠,٧٤  .یساعد اللعب أطفالي للتعبیر عما بداخلهم  ٧
  **  ٠,٧٣  .أعتقد أن اللعب ینمي التفكیر لدى األطفال  ٨
  **  ٠,٧٠  .أعتقد أن األلعاب مكلفة وال حاجة لها  ٩

  **  ٠,٨٩  .أحرص على شراء األلعاب كجوائز تحفیزیة ألطفالي  ١٠
  **  ٠,٩٣  .أرى أن اللعب وسیلة لمعرفة الحقائق والمفاهیم  ١١
  **  ٠,٨٥  .تحدثأعتقد أن اللعب ینمى مهارات اللغة وال  ١٢
أعتقــد أن اللعــب یســاعد الطفــل علــى إدراك العــالم مــن حولــه والــتحكم   ١٣

  .بالبیئة
٠,٧٠  **  

  **  ٠,٨٤  . أعتقد أن اللعب یساعد أطفالي على تحسن نموهم اللغوي  ١٤



    
 

  ١٨١  

  **  ٠,٨٦  .أعتقد أن اللعب ینمى مهارات االتصال مع اآلخرین  ١٥
  **  ٠,٨٥  .یر االبتكاري أعتقد أن اللعب یسهم في تنمیة التفك  ١٦

یتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات مجال أهمیة اللعب للطفل وفوائـده دالـة إحصـائیًا 
  .یدل على تمیز المجال بالتناسق الداخلي  مما،  ٠، ٠١عند مستوى 

  :  تدخل الوالدین في لعب الطفل  –المجال الثاني  – ٢
  ) ٤( جدول 

   . درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لمجال التدخل في لعب الطفل معامالت االرتباط البینیة بین
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  *  ٠,٧٥  .أتضایق عندما یرتفع صوت أطفالي أو صراخهم أثناء اللعب  ١
  **  ٠,٨٦  .أحسن استقبال رفاق أطفالي في المنزل للعب معهم  ٢
  **  ٠,٧٣  .أخصص أماكن للعب أطفالي داخل المنزل  ٣
  **  ٠,٨٦  . یشاءونأسمح ألطفالي بالخروج للعب خارج المنزل كما   ٤
  **  ٠,٩١  .أعترض على أوقات اللعب التي یحددها أطفالي  ٥
  **  ٠,٩٥  .أعتقد أن لعب األطفال یسبب الضوضاء في المنزل  ٦
  **  ٠,٩٠  .ال تتسخ مالبسهم كيأرفض  لعب أطفالي في الرمل   ٧
.نعهم من اللعبأعاقب أطفالي بم  ٨  ٠,٩٥  **  
  **  ٠,٨٤  .أترك أطفالي یلعبون بالطریقة التي تعجبهم  ٩

  **  ٠,٨٩  .أعترض على لعب أطفالي خارج المنزل  ١٠
  *  ٠,٧٠  .أترك أطفالي یلعبون في أي مكان دون قید أو شرط  ١١
  **  ٠,٨٣  .أرفض مشاركة األطفال اآلخرین ألطفالي في لعبهم وألعابهم  ١٢
  *  ٠,٧٠  .ى أطفالي من بعض األلعابأخشى عل  ١٣
  *  ٠,٧١  .أشعر بالسعادة عندما أرى أطفالي فرحین في لعبهم  ١٤

یتضــح مــن الجــدول الســـابق أن جمیــع فقــرات مجـــال تــدخل الوالــدین فـــي لعــب الطفــل دالـــة 
  . یدل على تمیز المجال بالتناسق الداخلي  مما،  ٠، ٠١إحصائیًا عند مستوى 

  :  شاركة الوالدین أطفالهم اللعب م –المجال الثالث  – ٣
  ) ٥( جدول 

  .معامالت االرتباط البینیة بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لمجال مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب



    
 

  ١٨٢  

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  **  ٠,٨٤  .أشارك أطفالي في ألعابهم  ١
  *  ٠,٧٠  .همأشعر باالستمتاع عندما أشارك أطفالي لعب  ٢
  **  ٠,٩٦  .أخصص جزء من وقتي لمشاركة أطفالي في لعبهم  ٣
  **  ٠,٩٨  .أجد نفسي مشدود لمشاركة أطفالي في لعبهم  ٤
  **  ٠,٩٢  .أشعر بالملل أثناء مشاركة أطفالي في لعبهم  ٥
  **  ٠,٩٨  .أقدم المساعدة ألطفالي في بعض ألعابهم كالتركیبیة مثالً   ٦
  **  ٠,٩٨  .الي أثناء لعبهم أحرص على متابعة أطف  ٧
  **  ٠,٩٨  .أقوم بالنظر إلى أطفالي خالل لعبهم  ٨

ــب دالــة  ــدین أطفــالهم اللع ــع فقــرات مجــال مشــاركة الوال یتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمی
  .یدل على تمیز المجال  بالتناسق الداخلي  مما،  ٠، ٠١إحصائیًا عند مستوى 

  :  لعب محكات اختیار ال –المجال الرابع   – ٤
  ) ٦( جدول 

  .معامالت االرتباط البینیة بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لمجال محكات اختیار اللعب 
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  **  ٠,٩٧  .أقوم بشراء األلعاب التي تتناسب مع جنس أطفالي  ١
  **  ٠,٩٣  .أقوم بشراء األلعاب التي تنمى التفكیر لدى أطفالي  ٢
  **  ٠,٩٠  .أحرص على شراء األلعاب رخیصة الثمن  ٣
  **  ٠,٨٧  .أهتم بتنویع األلعاب التي یمارسها أطفالي  ٤
  *  ٠,٧٠  .أشجع أطفالي للعب في جماعات  ٥
  **  ٠,٩٢  .أصطحب أطفالي عند شراء ألعابهم  ٦
  **  ٠,٩٤  .أترك ألطفالي الحریة في اختیار ألعابهم  ٧
  **  ٠,٩٠  .طفالي بما یتناسب مع سنهم أهتم بشراء األلعاب أل  ٨

یتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات مجال محكات اختیار اللعـب دالـة إحصـائیًا عنـد 
  . ا یدل على تمیز مجال المجال بالتناسق الداخليمم ،٠،  ٠١مستوى 

  ) ٧( جدول : مواد اللعب  -المجال الخامس  – ٥
   . ل فقرة والدرجة الكلیة لمجال مواد اللعبمعامالت االرتباط البینیة بین درجة ك



    
 

  ١٨٣  

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  *  ٠,٧٤  ) .عریس وعروس: مثل ( أشجع أطفالي على اللعب الدرامي   ١
  **  ٠,٨٥  .أحرص على توفیر المكعبات البالستیكیة ألطفالي  ٢
  **  ٠,٩٣  .أساعد أطفالي في الرسم والتلوین  ٣
  **  ٠,٩٥  ) .لعبة السلم والحیة: مثل ( الي في األلعاب الفكریة أشارك أطف  ٤
  **  ٠,٨٧  .أحرص على توفیر ألعاب الدمى التي تمثل األفراد والحیوانات  ٥
  **  ٠,٨٨  )التوازن واألرجحة : مثل ( أحرص على توفیر ألعاب القوى في المنزل   ٦
  **  ٠,٨٣  .أساعد أطفالي في تشكیل مجسمات وأشكال من الصلصال  ٧
  **  ٠,٨٧  . أوفر ألطفالي ألعابًا كالعدادات والخرز  ٨
  **  ٠,٨٤  .أستمتع عندما یقوم أطفالي بتمثیل بعض الشخصیات في لعبهم   ٩

  **  ٠,٨١  . أقوم بقراءة القصص المتنوعة ألطفالي  ١٠
  **  ٠,٨٩  أصطحب أطفالي لمشاهدة الحیوانات والطیور واألسماك   ١١
  **  ٠,٨٠  .أوفر ألطفالي ألعابًا كالسیارات والدراجات   ١٢

،  ٠، ٠١یتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات مجال مواد اللعب دالة إحصائیًا عند مسـتوى 
  . ا یدل على تمیز المجال بالتناسق الداخلي مم
  ) ٨( جدول : اللعب المشاهدي التلفازي  –المجال السادس  – ٦

   . بینیة بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة لمجال اللعب المشاهدي التلفازيمعامالت االرتباط ال
  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  الفقرات  م
  **  ٠,٩١  .أشجع أطفالي على مشاهدة األلعاب في التلفاز  ١
  **  ٠,٨٩  .أتحدث مع أطفالي عما شاهدوه من ألعاب في التلفاز  ٢
  **  ٠,٩٤  .اهدة األلعاب مدة طویلةأتضایق عندما یجلس أطفالي لمش  ٣
  **  ٠,٩٣  .أعتقد أن ألعاب التلفاز مفیدة تربویاً   ٤
  **  ٠,٧٨  أحرص على مشاركة أطفالي أثناء مشاهدة ألعاب التلفاز  ٥
  **  ٠,٨٩  .أتجنب مقاطعة أطفالي أثناء مشاهدتهم األلعاب في التلفاز  ٦
  **  ٠,٩١  أعتقد أن ألعاب التلفاز وسیلة للترفیه لألطفال  ٧
  **  ٠,٨٩  أشعر بالضیق عندما یقضى أطفالي أوقاتهم في مشاهدة األلعاب  ٨
  **  ٠,٧٧  أعتقد أن مشاهدة أطفالي ألفالم الكرتون ضروري  ٩



    
 

  ١٨٤  

  **  ٠,٧٤  أعاقب أطفالي بمنعهم من مشاهدة األلعاب في التلفاز  ١٠
  **  ٠,٨٠  أعترض على مشاهدة أطفالي ألعاب خیالیة   ١١
  **  ٠,٨٨  لق من إسراف أطفالي في مشاهدة األلعابینتابني الق  ١٢

یتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمیــع فقــرات مجــال اللعــب المشــاهدي التلفــازي دالــة إحصــائیًا عنــد 
   .الداخليیدل على تمیز المجال بالتناسق  مما ،٠، ٠١مستوى 

لدراســـة ، قــام الباحثــان بحســـاب عالقــة االرتبــاط بـــین كــل مجــال مــن مجـــاالت مقیــاس موضــع ا ثــم
ــك باالســتعانة بــدرجات عینــة الثبــات نفســها  -والمجــاالت األخــرى ،  والدرجــة الكلیــة للمقیــاس  حیــث إن  -وذل
  ) ٩( جدول   . الدرجة الكلیة للفرد تعتبر معیارًا لصدق المقیاس 

  .األطفال معامالت االرتباط البینیة بین درجات كل مجال والدرجة الكلیة لمقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب 
أهمیة اللعب   البیان

  للطفل وفوائده
تدخل الوالدین 
  في لعب الطفل

مشاركة الوالدین 
  أطفال م اللعب

محكات 
  اختیار اللعب

مواد 
  اللعب

اللعب المشاهدي 
  التلفازي

الدرجة 
  الكلیة

  ٠,٧٧  ٠,٧١  ٠,٧٠  ٠,٨٤  ٠,٦٩  ٠,٧٠  ١,٠٠  أهمیة اللعب للطفل وفوائده
  ٠,٨١  ٠,٧٠  ٠,٧٦  ٠,٧١  ٠,٧٣  ١,٠٠  ٠,٧٠  ل تدخل الوالدین في لعب الطف

  ٠,٨٧  ٠,٦٩  ٠,٨٤  ٠,٨٨  ١,٠٠  ٠,٧٣  ٠,٦٩  مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب 
  ٠,٩٣  ٠,٧٨  ٠,٩٢  ١,٠٠  ٠,٨٨  ٠,٧١  ٠,٨٤  محكات اختیار اللعب 

  ٠,٨٩  ٠,٨٠  ١,٠٠  ٠,٩٢  ٠,٨٤  ٠,٧٦  ٠,٧٠  مواد اللعب
  ٠,٨٢  ١,٠٠  ٠,٨٠  ٠,٧٨  ٠,٦٩  ٠,٧٠  ٠,٧١  اللعب المشاهدي التلفازي 

  ١,٠٠  ٠,٨٢  ٠,٨٩  ٠,٩٣  ٠,٨٧  ٠,٨١  ٠,٧٧  الدرجة الكلیة للمقیاس

یتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمیــع قــیم معــامالت االرتبــاط بــین كــل مجــال مــن مجــاالت 
دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى  مقیــاس موضــع الدراســة ، والمجــاالت األخــرى ، والدرجــة الكلیــة للمقیــاس

  .المقیاس بمجاالته الستة صالح للتطبیق على عینة الدراسة یؤكد على أن  مما،  ٠، ٠١
  نتائج الدراسة

  :نتائج الفرض األول 
 ّ   :الفرض األول على أنه  نص
  " . یوجد اختالف في فقرات مجاالت مقیاس اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال  "    

المعنویـة فـي فقـرات  للتعـرف علـى الفـروق ،) ٢ك( الفرض األول استخدم اختبـار  عنولإلجابة 
  .مجاالت مقیاس موضع الدراسة

  :أهمیة اللعب للطفل وفوائده : المجال األول  – ١
  ) ١٠( جدول 

  اتجاهات الوالدین نحو مجال أهمیة اللعب للطفل وفوائده 
أوافـــــــــــــــــــق   الفقرات  م

  بشدة
  ال  محاید  أوافق

  أوافق
ال أوافــــــــــ ق 

  بشدة
  قیمة 

  )٢ك( 
  البیان



    
 

  ١٨٥  

  .للوقتأعتقد أن اللعب مضیعة   ١
١٧٣، ١٢  ٨٣  ١٢٤  ٢٣  ١١  ٢٧  

اتجـــــــــــــــــــاه 
  إیجابي

اتجـــــــــــــــــــاه   ١٧٨، ٠٨  ١٣  ٤١  ١٠  ٧٨  ١٢٦  " .اللعب مهنة الطفل " أؤید المقولة   ٢
  إیجابي

اتجـــــــــــــــــــاه   ٢٠٩، ٤٠  ٦  ٠  ١٠  ١٣٣  ١١٩  .أرى أن اللعب ذو قیمة عظیمة للطفل  ٣
  إیجابي

أعتقد أن اللعب ضروري لتنمیة عضالت   ٤
اتجـــــــــــــــــــاه   ٣٦١,٠٧  ٣  ٤  ٨  ١٥٥  ٩٨  .الجسم للطفل

  إیجابي
أحرص على تـوفیر األلعـاب ألطفـالي بمـا   ٥

اتجـــــــــــــــــــاه   ٢٢١,٥٨  ٣  ٠  ١٠  ١١٨  ١٣٧  .یتناسب مع قدراتهم
  إیجابي

یتیح اللعب ألطفالي الفرصة للتفاعـل مـع   ٦
اتجـــــــــــــــــــاه   ٣٥٦,٦٣  ٢  ٤  ٤  ١٣٨  ١٢٠  . اآلخرین

  إیجابي
یســـــاعد اللعـــــب أطفـــــالي للتعبیـــــر عمـــــا   ٧

اتجـــــــــــــــــــاه   ٣٥٨,٥٣  ٣  ٤  ٢  ١٣٢  ١٢٧  .بداخلهم
  إیجابي

أعتقــــد أن اللعــــب ینمــــي التفكیــــر لـــــدى   ٨
اتجـــــــــــــــــــاه   ٣٧٦,٨١  ٢  ٥  ٦  ١٥٩  ٩٦  .األطفال

  إیجابي
اتجاه   ٢٣٥,٤٧  ٧٤  ١٤٣  ٢٨  ١٤  ٩  .أعتقد أن األلعاب مكلفة وال حاجة لها  ٩

  إیجابي
أحــــرص علــــى شـــــراء األلعــــاب كجـــــوائز   ١٠

  .تحفیزیة ألطفالي
اتجاه   ٢٤٤، ٧٦  ٣  ١١  ٢٣  ١٠٧  ١٢٤

  إیجابي
أرى أن اللعـــب وســـیلة لمعرفـــة الحقـــائق   ١١

  .والمفاهیم
اتجاه   ٢٤١، ٨٩  ٣  ١٨  ٢٢  ٨٨  ١٣٧

  إیجابي
أعتقــــد أن اللعــــب ینمــــى مهــــارات اللغــــة   ١٢

  .والتحدث
اتجاه   ٣٠١,٢٥  ٢  ٦  ١٤  ١٢٦  ١٢٠

  إیجابي
ــــى   ١٣ أعتقــــد أن اللعــــب یســــاعد الطفــــل عل

  ٢٤٧,٠٤  ٤  ٩  ٢٦  ٩٧  ١٣٢  .إدراك العالم من حوله والتحكم بالبیئة
اتجاه 
  إیجابي

أعتقـــد أن اللعـــب یســـاعد أطفـــالي علـــى   ١٤
  ٢٥٠,٥٥  ٨  ١٤  ١٣  ١٠٦  ١٢٧  . تحسن نموهم اللغوي

اتجاه 
  إیجابي

أعتقــد أن اللعــب ینمــى مهــارات االتصــال   ١٥
  ٣٠٦,٣٧  ١٣  ٨  ٤  ٩٩  ١٤٤  .مع اآلخرین

اتجاه 
  إیجابي

أعتقد أن اللعب یسهم فـي تنمیـة التفكیـر   ١٦
اتجاه   ٢١٨,٩٨  ٨  ١٠  ٢٥  ١١٢  ١١٣  .االبتكاري 

  إیجابي

  ).٩، ٤٨٨=( ١ – ٥لدرجة الحریة  ٠، ٠٥عند مستوى )  ٢ك( مستوى الداللة اإلحصائیة لقیمة 
  . یتضح من الجدول السابق أن اتجاهات الوالدین نحو مجال أهمیة اللعب للطفل وفوائده إیجابیة 

  : تدخل الوالدین في لعب الطفل : المجال الثاني  – ٢
  ) ١١( جدول 

  اتجاهات الوالدین نحو مجال تدخل الوالدین في لعب الطفل  
أوافق   الفقرات  م

  بشدة
  ال  محاید  أوافق

  أوافق
ال أوا ق 
  بشدة

  قیمة
  )٢ك( 

  البیان

أتضــایق عنــدما یرتفــع صــوت أطفــالي أو   ١
  ٦٧,١١  ١٥  ٥٨  ٥٨  ٤٠  ٩٧  .صراخهم أثناء اللعب

  اتجاه سلبي

نـزل أحسن استقبال رفاق أطفـالي فـي الم  ٢
  ٢٣٤,٠٣  ٧  ١٥  ٢٩  ٧٤  ١٤٢  .للعب معهم

  اتجاه إیجابي



    
 

  ١٨٦  

أخصــــص أمــــاكن للعــــب أطفــــالي داخــــل   ٣
  ٢٠٤,٤٦  ١١  ١٧  ٢٣  ٨٨  ١٢٩  .المنزل

  اتجاه إیجابي

أســـمح ألطفـــالي بــــالخروج للعـــب خــــارج   ٤
  اتجاه سلبي  ٩٦,٩١  ٧٦  ١٠٣  ٢٦  ١٦  ٤٦  .المنزل كما بشاءون 

أعترض على أوقات اللعـب التـي یحـددها   ٥ 
  اتجاه سلبي  ٥٨,٣١  ٢٢  ٦٣  ٦٤  ٢٩  ٩٠  .أطفالي

أعتقد أن لعب األطفـال یسـبب الضوضـاء   ٦
  اتجاه إیجابي  ٦٨,٦٤  ٢٤  ٩٢  ٥٥  ٢٣  ٧٣  .في المنزل

أرفــض  لعــب أطفــالي فــي الرمــل حتــى ال   ٧
  اتجاه إیجابي  ٥٥,٥٥  ٣٤  ٩٤  ٣٥  ٣٥  ٧٠  .تتسخ مالبسهم

.أعاقب أطفالي بمنعهم من اللعب  ٨   جاه إیجابيات  ٧٦,٧٠  ٥٩  ٩٦  ٢٧  ١٧  ٦٩ 
ــــي   ٩ ــــون بالطریقــــة الت ــــرك أطفــــالي یلعب أت

  ١٩٢,٤٠  ٣١  ٥٩  ٢٤  ٥٠  ١٠٠  .تعجبهم
  اتجاه إیجابي

  اتجاه إیجابي  ٥٠,٩٩  ٢٤  ٨٤  ٥١  ٣٣  ٧٦  .أعترض على لعب أطفالي خارج المنزل  ١٠
أتـرك أطفـالي یلعبــون فـي أي مكــان دون   ١١

  .قید أو شرط
  اتجاه سلبي  ١٤٣، ٧٢  ١٠٠  ١٠٣  ٢١  ١٧  ٢٧

ض مشاركة األطفال اآلخرین ألطفـالي أرف  ١٢
  .في لعبهم وألعابهم

  اتجاه إیجابي  ١٤١,٦٠  ٦٨  ١٢٣  ٢٤  ١٦  ٣٧

  اتجاه إیجابي  ٢٢٣,٠٥  ١٧  ١٤  ١٥  ٨٩  ١٣٣  .أخشى على أطفالي من بعض األلعاب  ١٣
أشـــــعر بالســــــعادة عنــــــدما أرى أطفــــــالي   ١٤

  اتجاه إیجابي  ٣٦٠,٥١  ١  ١٣  ٧  ١٦٢  ٨٥  .فرحین في لعبهم

لجــدول الســابق أن اتجاهــات الوالــدین نحــو مجــال تــدخل الوالــدین فــي یتضــح مــن ا  
  . ٥،١١، ٤ا، : وهى، ناك اتجاهات سلبیة في أربع فقراتلعب الطفل إیجابیة بشكل عام ، بینما ه

  : مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب    -المجال الثالث  – ٣
  ) ١٢( جدول 

  طفاله  اللعب اتجاهات الوالدین نحو مجال مشاركة الوالدین أ
أوافق   الفقرات  م

  بشدة
  ال  محاید  أوافق

  أوافق
ال أوا ق 
  بشدة

  قیمة
  )٢ك( 

  البیان

  اتجاه إیجابي  ٣١٧,٩٧  ٣  ١٥  ٢١  ٦٧  ١٦٢  .أشارك أطفالي في ألعابهم  ١
أشـعر باالسـتمتاع عنــدما أشـارك أطفــالي   ٢

  اتجاه إیجابي  ٢٨٨,٥٧  ٢  ٩  ٢١  ٩١  ١٤٥  .لعبهم

ـــــي لمشـــــا  ً أخصـــــص جـــــزء  ٣ ركة مـــــن وقت
  اتجاه إیجابي  ٣٠٧,٤٦  ٢  ١٣  ٣٥  ٨٩  ١٢٨  .أطفالي في لعبهم

لمشـاركة أطفـالي فـي   ً أجد نفسي مشدود  ٤
  اتجاه إیجابي  ١٢٦,١٧  ١١  ٣٨  ٤٢  ٥٥  ١٢١  .لعبهم

أشــعر بالملــل أثنــاء مشــاركة أطفــالي فــي   ٥ 
  اتجاه إیجابي  ١٧٠,٩٤  ٦٠  ١١٣  ٣٠  ٢٠  ٤٤  .لعبهم

أقـــــدم المســـــاعدة ألطفـــــالي فـــــي بعـــــض   ٦
  اتجاه إیجابي  ٢٨٤,٧٢  ٨  ١٤  ٩  ٩٤  ١٤٣  .هم كالتركیبیة مثالً ألعاب

  اتجاه إیجابي  ٢٨٣,٣١  ٥  ١٢  ١٦  ٩٠  ١٤٥  على متابعة أطفالي أثناء لعبهم  أحرص  ٧
  اتجاه إیجابي  ٣٢٣,٩٨  ٢  ٧  ١٣  ٩٨  ١٤٨  .أقوم بالنظر إلى أطفالي خالل لعبهم  ٨



    
 

  ١٨٧  

  . ركة الوالدین أطفالهم اللعب إیجابیة یتضح من الجدول السابق أن اتجاهات الوالدین نحو مجال مشا
  :محكات اختیار اللعب  -المجال الرابع  – ٤

  ) ١٣( جدول 
  اتجاهات الوالدین نحو مجال محكات اختیار اللعب  

أوافق   الفقرات  م
  بشدة

  ال  محاید  أوافق
  أوافق

ال أوا ق 
  بشدة

  قیمة
  )٢ك( 

  البیان

أقــوم بشــراء األلعـــاب التــي تتناســب مـــع   ١
  اتجاه إیجابي  ٣٢١,٥٩  ٣  ٨  ١٠  ١٠٢  ١٤٥  .اليجنس أطف

ــر   ٢ أقــوم بشــراء األلعــاب التــي تنمــى التفكی
  اتجاه إیجابي  ٣٠٩,٢٨  ٣  ٧  ١٠  ١٢٨  ١٢٠  .لدى أط الي

ــــى شــــراء األلعــــاب رخیصــــة   ٣ أحــــرص عل
  اتجاه إیجابي  ٧٣,٩٠  ١٣  ٧٦  ٧٦  ٢٦  ٧٧  .الثمن

أهــــتم بتنویــــع األلعــــاب التــــي یمارســــها   ٤
  اتجاه إیجابي  ٣٨١,٣٠  ٢  ٣  ٩  ٩١  ١٦٢  .أطفالي

  اتجاه إیجابي  ٢٠٣,١٦  ٩  ٢٠  ٢٥  ٨٢  ١٣٢  .أشجع أطفالي للعب في جماعات  ٥ 
  اتجاه إیجابي  ٢٠٢,٥٧  ٤  ٢٤  ٤١  ٥٩  ١٣٩  .أصطحب أطفالي عند شراء ألعابهم  ٦
  اتجاه إیجابي  ١٦٩,٦٩  ٤  ٢٧  ٤٣  ٦٥  ١٢٩  .أترك ألطفالي الحریة في اختیار ألعابهم  ٧
طفالي بما یتناسـب أهتم بشراء األلعاب أل  ٨

  اتجاه إیجابي  ٢٨٤,٤٦  ٨  ٩  ١٧  ٨٧  ١٤٧  .مع سنهم 

  . یتضح من الجدول السابق أن اتجاهات الوالدین نحو مجال أهمیة محكات اختیار اللعب إیجابیة 
  :مواد اللعب  - المجال الخامس  – ٥

  ) ١٤( جدول 
   اتجاهات الوالدین نحو مجال مواد اللعب   

أوافق   الفقرات  م
  بشدة

  ال  محاید  أوافق
  أوافق

ال أوا ق 
  بشدة

  قیمة 
  )٢ك( 

  البیان

مثــل ( أشــجع أطفــالي علــى اللعــب الــدرامي   ١
  ) عریس وعروس

  اتجاه إیجابي  ٣٥,٨٤  ٣٥  ٥٤  ٦٦  ٣٠  ٨٣

أحــرص علـــى تــوفیر المكعبـــات البالســـتیكیة   ٢
  .ألطفالي

  اتجاه إیجابي  ٤١٧,٠٨  ٢  ٧  ١٣  ١٠٩  ١٣٦

  اتجاه إیجابي  ٣٠٥,٦٩  ٤  ٤  ١٥  ١٠٧  ١٣٨  .نأساعد أطفالي في الرسم والتلوی  ٣
مثــل ( أشــارك أطفــالي فــي األلعــاب الفكریــة   ٤

  اتجاه إیجابي  ٣٤٨,٢٥  ٤  ١٠  ٢٤  ٩٧  ١٣٢  ) .لعبة السلم والحیة

أحرص على تـوفیر ألعـاب الـدمى التـي تمثـل   ٥
  اتجاه إیجابي  ١٩٤,٦٥  ٦  ٢١  ٣٤  ٧٤  ١٣٣  .األفراد والحیوانات

قـوى فـي المنـزل أحرص على توفیر ألعاب ال  ٦
  اتجاه إیجابي  ١٣٧,٩٧  ١٥  ٣٣  ٦٦  ٣١  ١٢٣  ) .مثل التوازن واألرجحة ( 

أساعد أطفالي في تشكیل مجسمات وأشـكال   ٧
  .من الصلصال

  اتجاه إیجابي  ٢٢٧,٠٨  ٤  ١٢  ٣٤  ٨٢  ١٣٦

  اتجاه إیجابي  ١٣٦,٥٩  ١٤  ٢٨  ٤٣  ٥٩  ١٢٤  . أوفر ألطفالي ألعابًا كالعدادات والخرز  ٨
  اتجاه إیجابي  ٢٨٢,٩٣  ٤  ٢  ٢٣  ١٠٥  ١٣٤ا یقوم أطفالي بتمثیل بعض أستمتع عندم  ٩



    
 

  ١٨٨  

  .الشخصیات في لعبهم 
  اتجاه إیجابي  ٣٦٩,٢٥  ٣  ٣  ٢٧  ١٠٤  ١٣٠  . أقوم بقراءة القصص المتنوعة ألطفالي  ١٠
أصطحب أطفالي لمشاهدة الحیوانات   ١١

  اتجاه إیجابي  ٢٣٢,٤٩  ٣  ١٠  ٢٩  ١٠٠  ١٢٦  والطیور واألسماك 

  اتجاه إیجابي  ٢٨٨,٠٠  ٩  ١٦  ٢٧  ٥٦  ١٦٠  .طفالي ألعابًا السیارات والدراجات أ فر أل  ١٢

  . یتضح من الجدول السابق أن اتجاهات الوالدین نحو مجال مواد اللعب إیجابیة 
  : اللعب المشاهدي التلفازي  -المجال السادس  – ٦

  ) ١٥( جدول 
  اتجاهات الوالدین نحو مجال اللعب المشاهدي التلفازي  

أوافق   الفقرات  م
  ال  محاید  أوافق  بشدة

  أوافق
ال أوا ق 
  بشدة

  قیمة
  )٢ك( 

  البیان

أشجع أطفالي على مشاهدة األلعاب في   ١
  اتجاه إیجابي  ٢٤٧,٤٦  ٩  ٢٥  ٤٤  ٥٩  ١٣٠  .التلفاز

أتحدث مع أطفالي عما شاهدوه من ألعاب   ٢
  اتجاه إیجابي  ٢١٢,٦٣  ٨  ٢١  ٣٨  ٥٨  ١٤٣  .في التلفاز

یجلس أطفالي لمشاهدة أتضایق عندما   ٣
  اتجاه سلبي  ١٢٧,٣٦  ١٧  ٤٣  ٣٠  ٥٥  ١٢٣  .األلعاب مدة طویلة

  اتجاه إیجابي  ١٦٠,٦١  ٦  ٢٣  ٥٧  ٥٥  ١٢٧  .أعتقد أن ألعاب التلفاز مفیدة تربویاً   ٤
أحرص على مشاركة أطفالي أثناء مشاهدة   ٥

  ١٩٣,٠١  ٦  ٢٣  ٥٠  ٥١  ١٣٨  ألعاب التلفاز
  اتجاه إیجابي

الي أثناء مشاهدتهم أتجنب مقاطعة أطف  ٦
  ١٢٨,٩٨  ١١  ٣٢  ٦٣  ٤٢  ١٢٠  .األلعاب في التلفاز

  اتجاه إیجابي

أعتقد أن ألعاب التلفاز وسیلة للترفیه   ٧
  ٢٤٩,٥٠  ٦  ١٩  ٢٨  ٦٦  ١٤٩  لألطفال

  اتجاه إیجابي

أشعر بالضیق عندما یقضى أطفالي   ٨
  ٤٨,٨٣  ٢٠  ٥١  ٥١  ٥٤  ٩٢  أوقاتهم في مشاهدة األلعاب

  اتجاه سلبي

د أن مشاهدة أطفالي ألفالم الكرتون أعتق  ٩
  اتجاه إیجابي  ١٥٨,٤٢  ٩  ٢١  ٣٩  ٧٧  ١٢٢  ضروري

أعاقب أطفالي بمنعهم من مشاهدة األلعاب   ١٠
  اتجاه إیجابي  ١٥٣,٤٣  ٣٢  ٩١  ٣٤  ٢١  ٨٩  في التلفاز

  اتجاه سلبي  ٧٤,٤٣  ١٦  ٧٢  ٤٧  ٣٦  ٩٧  أعترض على مشاهدة أطفالي ألعاب خیالیة   ١١
ن إسراف أطفالي في ینتابني القلق م  ١٢

  ١٠٧,٧٨  ١٦  ٣٦  ٣٩  ٦٢  ١١٥  مشاهدة األلعاب
  اتجاه سلبي

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن اتجاهـــات الوالـــدین نحـــو مجـــال اللعـــب المشـــاهدي التلفـــازي 
  .  ١٢،  ١١،  ٨،  ٣: وهى  فقرات،ما عدا اتجاهات سلبیة في أربع . إیجابیة بشكل عام 

  : نتائج الفرض الثاني 
  : لثاني على أنه ینص الفرض ا

ــب األطفــال تعــزى "  ــدین نحــو لع ال توجــد فــروق معنویــة فــي مجــاالت مقیــاس اتجاهــات الوال



    
 

  ١٨٩  

  ) " .ذكر ، أنثى ( لمتغیر جنس الطفل 
المعنویـة فـي مجـاالت  للتعـرف علـى الفـروق) ت ( الفرض الثاني استخدم اختبار  عنولإلجابة 

  .مقیاس موضع الدراسة تعزى لمتغیر جنس الطفل  
  ) ١٦( دول ج

( لمجاالت مقیاس موضع الدراسة تبعًا لمتغیر جـنس الطفـل ) ت ( المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  ) .ذكر ، أنثى 

مجاالت مقیاس موضع 
  الدراسة

المتوســـــــــــط   العدد  المتغیرات 
  الحسابي

االنحــــــــــراف 
  المعیاري 

مســــــــتوى   " ت"قیمة  
  الداللة

ذكر  ائدهأهمیة اللعب للطفل وفو   ٠,٥ ٠,٣٠ ٠,٨٨ ١٢٨
٤ 

///  

     ٠,٤٠ ٠,٨٦ ١٤٠ أنثى  
ذكر  تدخل الوالدین في لعب األطفال  ٠,٥٩ ٠,٥٦ ٠,٣٢ ١٢٨  ///  

     ٠,٥٨ ٠,٣٦ ١٤٠ أنثى  
ذكر  مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب   ٢,١٧ ٠,٤٢ ١,١٣ ١٢٨  *  

     ٠,٥٣ ٠,٩٩ ١٤٠ أنثى  
ذكر  محكات اختیار اللعب  ٠,٥٢ ٠,٤٣ ٠,٩٧ ١٢٨  ///  

     ٠,٤٧ ٠,٩٤ ١٤٠ أنثى  
ذكر  مواد اللعب   ٠,٦٧ ٠,٤٤ ١,١٤ ١٢٨  ///  

     ٠,٤٩ ١,١٠  ١٤٠ أنثى  
ذكر  اللعب المشاهدي اتلفازي   ٠,٠٢ ٠,٥٦ ٠,٨٤ ١٢٨  ///  

     ٠,٥٧ ٠,٨٤ ١٤٠ أنثى  
  ///  ٠,٦٩ ٠,٢٧ ٠,٨٤ ١٢٨  ذكر  الدرجة الكلیة 

     ٠,٣٥ ٠,٨٢ ١٤٠ أنثى  
  ).١، ٩٦=(٢ - ٢٦٠لدرجة الحریة  ٠، ٠٥عند مستوى ) ت ( ة لقیمة مستوى الداللة اإلحصائی

   غیر دالة إحصائیاً ///  = 
یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا  فـــي خمســـة مجـــاالت لمقیـــاس 

، )أنثـى ذكـر ، ( اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال ، والدرجة الكلیـة للمقیـاس تعـزى لمتغیـر جـنس الطفـل 
  .في حین وجدت فروق دالة إحصائیًا في مجال مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب ، لصالح الذكور 



    
 

  ١٩٠  

  : نتائج الفرض الثالث 
 ّ   : الفرض الثالث على أنه  نص

ــب األطفــال تعــزى "  ــدین نحــو لع ال توجــد فــروق معنویــة فــي مجــاالت مقیــاس اتجاهــات الوال
  ) " .ذكر ، أنثى ( لمتغیر جنس ولي األمر 

المعنویـة فـي مجـاالت  للتعـرف علـى الفـروق) ت ( الفرض الثاني استخدم اختبار  نإلجابة عول
  ).أنثى ذكر،(مقیاس موضع الدراسة تعزى لمتغیر جنس ولى األمر 
  ) ١٧( جدول 

لمجـاالت مقیـاس موضـع الدراسـة تبعـًا لمتغیـر جـنس ولـى ) ت ( المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة وقیمـة 
  ) .ذكر ، أنثى (  األمر

مجاالت مقیاس موضع 
  الدراسة

المتوســـــــــــط   العدد  المتغیرات 
  الحسابي

االنحــــــــــراف 
  المعیاري 

مســــــــتوى   " ت"قیمة  
  الداللة

ذكر  أهمیة اللعب للطفل وفوائده  ٠,١٨ ٠,٣٥ ٠,٨٨ ١٠٤ ///  

     ٠,٣٦ ٠,٨٧ ١٦٤ أنثى  
ذكر  تدخل الوالدین في لعب األطفال  ٠,٦٣ ٠,٥٨ ٠,٣٦ ١٠٤ ///  

     ٠,٥٦ ٠,٣٢ ١٦٤ أنثى  
ذكر  مشاركة الوالدین أطفالهم اللعب   ٠,٤٨ ٠,٥٠ ١,٠٤ ١٠٤  ///  

     ٠,٤٧ ١,٠٧ ١٦٤ أنثى  
ذكر  محكات اختیار اللعب  ٢,٢٤ ٠,٤٩ ٠,٨٨ ١٠٤  *  

     ٠,٤٢ ١,٠٠ ١٦٤ أنثى  
ذكر  مواد اللعب   ١,٧٤ ٠,٥٠ ١,٠٦ ١٠٤  ///  

     ٠,٤٤ ١,١٦ ١٦٤ أنثى  
ذكر  زي اللعب المشاهدي اتلفا  ١,٦٦ ٠,٦٠ ٠,٧٧ ١٠٤  ///  

     ٠,٥٥ ٠,٨٨ ١٦٤ أنثى  
  ///  ١,٠٧ ٠,٣٣ ٠,٨٠ ١٠٤  ذكر  الدرجة الكلیة 

     ٠,٣١ ٠,٨٥ ١٦٤ أنثى  
  ).١، ٩٦=(٢ - ٢٦٠لدرجة الحریة  ٠، ٠٥عند مستوى ) ت ( مستوى الداللة اإلحصائیة لقیمة 

   غیر دالة إحصائیاً ///  = 
 توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا  فــي خمســة مجــاالت مقیــاس اتجاهــات یتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال



    
 

  ١٩١  

، بینمــا )ذكــر، أنثــى(یــاس تعــزى لمتغیــر جــنس ولــي األمــر الوالــدین نحــو لعــب األطفــال ، والدرجــة الكلیــة للمق
  .وجدت فروق دالة إحصائیًا في مجال محكات اختیار اللعب ، لصالح اإلناث 

  :نتائج الفرض الرابع 
 ّ   :على أنه  الفرض الرابع نص
ــر "  ــروق معنویــة فــي مجــاالت مقیــاس اتجاهــات الوالــدین نحــو لعــب األطفــال تعــزى لمتغی ال توجــد ف

  . )"، جامعي، دراسات علیاامة، ثانویة عامة، دبلوم معلمینأقل من ثانویة ع(المستوى التعلیمي للوالدین 
المعنویـة فـي  رف علـى الفـ وقالفرض الرابـع اسـتخدم اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي للتعـ نولإلجابة ع

أقل من ثانویة عامة، ثانویـة عامـة، (مجاالت مقیاس موضع الدراسة تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي للوالدین 
  ) " .دبلوم معلمین، جامعي، دراسات علیا 

  : المستوى التعلیمي لألب  -أ 
  ) ١٨( جدول 

  . ال لمتغیر المستوى التعلیمي لألبب األ فنتائج تحلیل التباین األحادي التجاهات الوالدین نحو لع
  مستوى الداللة  "ف "  قیمة  متوسط المربعات  درجات الحریة  المربعات مجموع  مصدر التغیر  البیان

  غیر دالة    ، ١٤  ٤  ، ٥٥  بین المجموعات  أهمیة اللعب للطفل
  إحصائیاً   ١،  ١٠   ، ١٣  ٢٦٣  ٣٢، ٩٦  داخل المجموعات  وفوائده

  غیر دالة    ، ٢١  ٤  ، ٨٢  بین المجموعات  يتدخل الوالدین ف
  إحصائیاً   ٠، ٦٤  ،  ٣٢   ٢٦٣  ٨٥،  ٠٩  داخل المجموعات  لعب األطفال

  غیر دالة     ، ٤٤  ٤  ١، ٧٦  بین المجموعات  مشاركة الوالدین
  إحصائیاً   ١، ٩٣  ٠، ٢٣  ٢٦٣  ٦٠، ٠٠٧  داخل المجموعات  أطفال م اللعب

  دالةإحصائیاً     ، ٧١  ٤  ٢، ٨٣  بین المجموعات  محكات اختیار اللعب
  عند مستوى  ٣، ٦١  ،  ٢٠   ٢٦٣  ٥١،  ٦٢  داخل المجموعات  

٠، ٠٥  
  دالة إحصائیا    ، ٦٠  ٤  ٢، ٣٩  بین المجموعات  مواد اللعب

  عند مستوى  ٢، ٨٥  ، ٢١  ٢٦٣  ٥٥، ١٤  داخل المجموعات  
٠، ٠٥  

  غیر دالة    ، ٥٥  ٤  ٢، ٢٠  بین المجموعات  اللعب المشاهدي
  إحصائیاً   ١، ٧٢  ،  ٣٢   ٢٦٣  ٨٣،  ٩٤  المجموعات داخل  التلفازي
  دالة إحصائیا    ، ٢٤  ٤  ، ٩٦  بین المجموعات  الدرجة

  عند مستوى  ٢، ٤٨  ٠، ٠٩  ٢٦٣  ٢٥، ٤٩  داخل المجموعات  الكلیة للمقیاس
٠، ٠٥  

أهمیــة اللعــب : یتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا فــي مجــاالت   
ـــب للطفـــل وفوائـــده  ـــدین أطفـــالهم اللعـــب ، اللع ـــدین فـــي لعـــب األطفـــال ، ومشـــاركة الوال ، وتـــدخل الوال

ــازي  ــة إحصــائیًا فــي مجــالي . المشــاهدي التلف ــار اللعــب ، : فــي حــین وجــدت فــروق دال محكــات اختی
  .ومواد اللعب ، والدرجة الكلیة للمقیاس 

  ) ١٩( جدول 



    
 

  ١٩٢  

  .تبعًا لمتغیر محكات اختیار اللعب  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة بین المتوسطات
  أقل من ثانویة عامة  البیان

  ، ٨٠٥٣= م 
  ثانویة عامة

  ،٨٢٥٩= م
  دبلوم معلمین

  ،٨٦٨٣= م 
  جامعي

  ،٨٨٠٨= م 
  دراسات علیا

  ١، ٢٥١= م 

  *، ٤٤٥٧ -  ،٠٧٥٦ -  ،٠٦٣١ -  ،٠٢٠٧ -  -  ، ٨٠٥٣=  م  أقل من ثانویة عامة
  *، ٤٢٥١ -  ،٠٥٤٩ -  ،٠٤٢٤ -  -  ،٠٢٠٧  ,٨٢٥٩= ثانویة عامة م
  *، ٣٨٢٧-  ،٠١٢٥-  -  ،٠٤٢٤  ,٠٦٣  ,٨٦٨٣= م  دبلوم معلمین

  *، ٣٧٠٢ -  -  ،٠١٢٥  ,٠٥٤٩  ,٠٧٥٥  ,٨٨٠٨= جامعي م 
  -  *، ٣٧٠٢  *، ٣٨٢٧  *، ٤٢٥١  *، ٤٤٥٧  ١، ٢٥١= دراسات علیا م 

عـب یتضح من الجدول السابق أنـه توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا فـي مجـال محكـات اختیـار الل
  .  )دراسات علیا(: ، لصالح المستوى التعلیمي لألب 

  ) ٢٠( جدول 
  .نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة بین المتوسطات تبعًا لمتغیر مواد اللعب 

  أقل من ثانویة عامة  البیان
  ، ٩٨٥٣= م 
  

  ثانویة عامة
  ١، ١٤٨٧= م

  دبلوم معلمین
  ١، ٠٣٧٠= م 

  جامعي
  ١، ١٧١٨= م 

  دراسات علیا
  ١، ٣٠٧٥= م 

  أقل من ثانویة عامة
  ،٩٨٥٣= م 

-  - ٣٢٢٢ -  ،١٨٦٥ -  ،٠٥٢ -  ،١٦٣٤،  

  ثانویة عامة 
  ١، ١٤٨٧= م

١٥٨٨ -  ،٠٢٣١ -  ،١١١٧  -  ،١٦٣٤،  

  دبلوم معلمین
  ١، ٠٣٧٠= م 

٢٧٠٥-  ،١٣٤٨-  -  ،١١١٧ -  ،٠٥٢،  

  جامعي 
  ١، ١٧١٨= م 

١٣٥٧ -  -  ،١٣٤٨  ,٠٢٣١  ,١٨٦٥،  

  دراسات علیا 
  ١ ،٣٠٧٥= م 

١٣٥٧  ,٢٧٠٥  ,١٥٨٨  ,٣٢٢٢،  -  

یتضـح مــن الجــدول الســابق أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا فــي مجــال مــواد اللعــب تعــزى 
  . لمتغیر المستوى التعلیمي لألب  

  ) ٢١( جدول 
  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة بین المتوسطات في الدرجة الكلیة لمقیاس موضع الدراسة

  ویة عامةأقل من ثان  البیان
  ، ٨٠٠٤= م 
  

  ثانویة عامة
  ، ٨٢٦٥= م

  دبلوم معلمین
  ، ٧٥٤٣= م 

  جامعي
  ، ٨٣٣٦= م 

  دراسات علیا
  ١ ،٠١٠٦= م 

  أقل من ثانویة عامة
  ،٨٠٠٤= م 

-  - ٢١٠٢ -  ،٠٣٣٢ -  ،٠٤٦١  ,٠٢٦١،  

  ثانویة عامة 
  ،٨٢٦٥= م

١٨٤١-  ،٠٠٧١ -  ،٠٧٢٢  -  ،٠٢٦١،  



    
 

  ١٩٣  

  دبلوم معلمین
  ،٧٥٤٣= م 

- ٢٥٦٣-  ،٠٧٩٣ -  -  ،٠٧٢٢ -  ،٠٤٦١،  

  جامعي 
  ,٨٣٣٦= م 

١٧٧ -  -  ،٠٧٩٣  ,٠٠٧١  ,٠٣٣٢،  

  دراسات علیا 
  ١ ،٠١٠٦= م 

١٧٧  ,٢٥٦٣  ,١٨٤١  ,٢١٠٢،  -  

یتضــح مــن الجــدول الســـابق أنــه ال توجــد فـــروق دالــة إحصــائیًا فـــي الدرجــة الكلیــة لمقیـــاس 
  . موضع الدراسة تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي لألب  

  : توى التعلیمي لألم المس -ب 
  ) ٢٢( جدول 

  .نتائج تحلیل التباین األحادي التجاهات الوالدین نحو لعب األطفال لمتغیر المستوى التعلیمي لألم 
  مستوى الداللة  "ف" قیمة  متوسط المربعات  درجات الحریة  المربعات مجموع  التغیر مصدر  البیان

  دالة إحصائیا    ، ٣٤٢  ٣  ١، ٠٢٧  بین المجموعات  أهمیة اللعب للطفل

  عند مستوى  ٢،  ٧٨   ، ١٢٣  ٢٦٤  ٣٢، ٤٧٩  داخل المجموعات  وفوائده
٠، ٠٥  

  غیر دالة    ، ٣٧٦  ٣  ١، ١٢٧  بین المجموعات  تدخل الوالدین في
  إحصائیاً   ١، ١٧٠  ،  ٣٢١   ٢٦٤  ٨٤،  ٧٨١  داخل المجموعات  لعب األطفال

  دالةغیر      ، ٥٧  ٣  ١، ٧٠١  بین المجموعات  مشاركة الوالدین

  إحصائیاً   ، ٤٠٤  ، ٢٣  ٢٣٧  ٦٠، ٠٦٣  داخل المجموعات  أطفال م اللعب

محكات اختیار 
  اللعب

  غیر دالة    ، ٠٦٤  ٣  ، ١٩٢  بین المجموعات

  إحصائیاً   ، ٣١١  ،  ٢٠٦   ٢٦٤  ٥٤،  ٢٦٠  داخل المجموعات  

  دالة إحصائیا    ، ٨٧٦  ٣  ٢، ٦٢٨  بین المجموعات  مواد اللعب

  عند مستوى  ٤، ٢١٢  ، ٢٠٨  ٢٦٤  ٥٤، ٩٠٤  داخل المجموعات  
٠، ٠١  

  غیر دالة    ، ١٢٩  ٣  ، ٣٨٨  بین المجموعات  اللعب المشاهدي

، ٣٩٨  ،  ٣٢٥   ٢٦٤  ٨٥،  ٧٤٦  داخل المجموعات  التلفازي
٠  

  إحصائیاً 

  غیر دالة     ، ٢٢٥  ٣  ، ٦٧٥  بین المجموعات  الدرجة

  ائیاً إحص  ٢، ٣١  ، ٠٩٨  ٢٦٤  ٢٥، ٧٧١  داخل المجموعات  الكلیة للمقیاس

یتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في اتجاهات الوالدین نحـو لعـب   
ــألم فــي كــل مــن مجــاالت  ــر المســتوى التعلیمــي ل ــال ، تعــزى لمتغی ــدین فــي لعــب :  األطف تــدخل الوال

تلفـازي ، األطفال ، ومشاركة الوالدین أطفالهم اللعب ، ومحكات اختیار اللعـب ، واللعـب المشـاهدي ال
ــاس  ــة للمقی ــة إحصــائیًا فــي مجــالي . والدرجــة الكلی ــب للطفــل : فــي حــین وجــدت فــروق دال ــة اللع أهمی



    
 

  ١٩٤  

  .وفوائده ، ومواد اللعب 
  ) ٢٣( جدول 

  .نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة بین المتوسطات في أهمیة اللعب للطفل وفوائده 
  أقل من ثانویة عامة  البیان

  ،٧٨٩٢=  م 
  امةثانویة ع

  ،٨٩٥٠= م
  دبلوم معلمین

  ،٩١٧٦= م 
  جامعي

  ،٩٦٦١= م 
  ،١٧٧٠ -  ،١٢٨٥ -  ،١٠٥٩ -  -  ، ٧٨٩٢=  م  أقل من ثانویة عامة

  ،٠٧ -  ،٠٢ -  -  ،١٠٥٩  ,٨٩٥٠= م ثانویة عامة 
  ،٠٤٨ -  -  ،٠٢٣  ,١٢٨٥  ,٩١٧٦= م   دبلوم معلمین

  -  ،٠٤٨  ,٠٧  ,١٧٧٠  ,٩٦٦١= م    جامعي 

ق أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أهمیـة اللعـب للطفـل وفوائـده یتضح من الجدول الساب
  . تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي لألم  

  ) ٢٤( جدول 
  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة بین المتوسطات في مجال مواد اللعب

  أقل من ثانویة عامة  البیان
  ،٩٩٠٤= م 

  ثانویة عامة
  ١، ٠٧٩= م

  دبلوم معلمین
  ١، ١٠٠= م 

  جامعي
  ١، ٢٦٦٢=م 

  *، ٢٧٥٨ -  ،١٠٩٦ -  ، ٠٨٨٦ -  -  ،٩٩٠٤= م  أقل من ثانویة عامة
  *، ١٨٧ -  ،٠٢١ -  -  ، ٨٨٦  ١، ٠٧٩= م ثانویة عامة 
  ،١٦٦٢ -  -  ،٠٢١  ,١٠٩٦  ١، ١٠٠٠= م  دبلوم معلمین

  -  ،١٦٦٢  *، ١٨٧  *، ٢٧٥٨  ١، ٢٦٦٢= م  جامعي 

ق دالـة إحصـائیًا فـي مجـال مـواد اللعـب ، لصــالح یتضـح مـن الجـدول السـابق أنـه توجـد فــرو 
  .  )جامعي(: المستوى التعلیمي لألم 
  : مناقشة نتائج الدراسة 

   لدى الوالدین أنه توجد اتجاهات إیجابیة نحو لعب األطفال  ١٥ – ١٠یتضح من نتائج الجداول 
أولیـاء األمـور  التـي بینـت  أن) ١٩٨٩(وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة حسـان 

ــب التــي تقــدمها الروضــة ،  ــى أنشــطة اللع ــة للعــب ، ویوافقــون عل یقومــون لــذا یــدركون األهمیــة التربوی
  .) ٤٠( بشراء األلعاب ألطفالهم 

وعـى أولیـاء   الباحثان وجود اتجاهات إیجابیة نحو لعب األطفال لدى الوالـدین إلـى قد فسرو 
ـــه المختلفـــة  رشـــاد  التلفـــازمـــن خـــالل مـــا تقدمـــه بـــرامج األمـــور ألهمیـــة اللعـــب ، ووظائف ٕ مـــن توجیـــه وا

للوالدین، وما تقدمه الكتب والمجالت الخاصة بتربیة الطفل عـن أهمیـة اللعـب لنمـو الطفـل علـى نحـو 
الفلسـطیني ، إضافة إلى التطورات االجتماعیة واالقتصادیة المتالحقة ، التي یمر بهـا المجتمـع . سلیم 

التربویة للوالدین حیال تنشئة أبنائهم ، وتغیر وجهات نظرهم في طبیعة عالقاتهم إلى جانب التطور في اآلراء 



    
 

  ١٩٥  

دراكهم ألهمیة اللعب في حیاة األطفال من  ٕ   .ناحیة أخرى مع أبنائهم من ناحیة ، وا
ـــه  حیـــث )صـــابروعبـــد الفتـــاح  یـــونس، نعیمـــة(ذلـــك قـــد ع ــززت و  یعـــد اتجـــاه " أشـــارا إلـــى أن

فـي  -ألنـه إذا كانـت الدیمقراطیـة  للكلمـة؛سیاسـیة بـالمعنى الواسـع الوالدین نحو لعب األطفـال مسـألة 
هـي مـنح المـواطن فرصـة تحقیـق ذاتـه بمـا ال یتعـارض مـع مصـالح الجماعـة ،  –أحد جوانبها الهامة 

  .) ٤١( فإن منح الطفل هذه الفرصة هو تطبیق للدیمقراطیة على األطفال 
ــة نحــو لعــفســكمــا  ــان وجــود اتجاهــات إیجابی ــى انتشــار ر الباحث ــدین إل ــال لــدى الوال ب األطف

ریـاض األطفـال فـي المجتمـع الفلسـطیني ، والتحـاق غالبیــة األطفـال بهـا، وممارسـتهم للعـب أثنـاء فتــرة 
  .الروضة، إضافة إلى توافر األلعاب ، وانتشارها ورخص أثمانها في بعض األحیان 

ــه  توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا بــین الج)  ١٦( یتضــح مــن الجــدول  نســین فــي مجــال مشــاركة أن
  .الوالدین أطفالهم اللعب ، لصالح الذكور 

ـــد عضـــدت و  ـــر(ذلـــك  ق ـــي معظـــم   )ســـوزانا میل ـــات ف ـــین والبن ـــین البن ـــروق ب ـــت أن الف ـــث بین حی
  .) ٤٢( " المجتمعات لیست مسألة متوقعة فحسب ، ولكنها مما یتم تشجیعه بشكل إیجابي 

واإلنــاث فــي بعـد مشــاركة الوالــدین أطفــالهم  الباحثــان وجـود فــروق دالــة بــین الـذكورـقد ع ـزا و 
ــب ، لصــالح الــذكور ، إلــى األبنــاء الــذكور یمارســون اللعــب أكثــر مــن اإلنــاث ، إضــافة إلــى أن  اللع
الذكور یكونون أكثر حركة ونشاط من اإلناث ، ومغامرة وجرأة للقیام باأللعاب المختلفـة ، ویجـد األب 

فـراغ المختلفــة ، بینمــا طبیعـة ألعــاب اإلنـاث قــد ال تناســب الفرصـة للعــب مـع ابنــه الــذكر فـي أوقــات ال
  .ألعاب العرائس، واللعب اإلیهامي ، وغیرها : الوالدین للمشاركة ، مثل 

أنـه توجـد فــروق دالـة فــي مجـال محكـات اختیــار اللعـب تعــزي )   ١٧( یتضـح مـن الجــدول 
  .لمتغیر جنس ولى األمر ، لصالح اإلناث 

دالة في بعـد محكـات اختیـار اللعـب اإلنـاث إلـى أن األم تقضـي  الباحثان وجود فروق فسرو 
یصــبح لــدیها القــدرة  طویلــة،وبحكــم خبرتهــا واحتكاكهــا مــع األطفــال مــدة  أطفالهــا،ســاعات طویلــة مــع 

،علـــى التمییـــز بـــین أكثـــر األلعـــاب التـــي تحقـــق للطفـــل  ممـــا یســـاعدها علـــى إنجـــاز أعمالهـــا  انســـجامًا
لـذا فـإن األم أكثـر درایـة  اللعبـة،قـدم لهـا مؤشـرًا علـى تفاعـل طفلهـا مـع إضافة إلـى أن ذلـك ی المنزلیة،

إضـافة إلـى أن  .بعیـدألنها تالحظ ألعاب األطفال سواء بالمشـاركة أم بالمتابعـة مـن  الخصوص؛بهذا 
األم تختــار األلعــاب التــي تحقــق األهــداف التربویــة والتعلیمیــة ، وتأخــذ بعــین االعتبــار معــاییر اختیــار 

  .ن خالل اإلرشادات الموجودة أثناء مرافقة طفلها لشراء األلعاباللعبة م
أنــه توجــد فـروق دالــة إحصــائیًا فـي مجــال محكــات اختیــار )  ١٩( كمـا یتضــح مــن الجـدول 



    
 

  ١٩٦  

  .  )دراسات علیا(: اللعب ، لصالح المستوى التعلیمي لألب 
لصـــالح   ویعـــزو الباحثـــان وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا فـــي مجـــال محكـــات اختیـــار اللعـــب،

دراسات علیا إلى الوعي العلمي والتربوي لألب، حیث یختار ألعـاب أطفالـه : المستوى التعلیمي لألب 
ــار المــردود مــن وراء ممارســة  ــه العلمیــة ، ویضــع فــي االعتب ــة بحكــم مؤهالت ــى فلســفة تربوی اســتنادًا إل

ـــذا یتخیـــر األلعـــاب الهادفـــة والبنـــاءة  لمســـتوى التعلیمـــي لحـــاملي كمـــا أن ثقافـــة ا. أطفالـــه لأللعـــاب ، ل
الدراسات العلیا تحتم علیهم اإللمام  بمبـادئ التربیـة اإلسـالمیة ، وتعالیمهـا ، واالتجاهـات الحدیثـة فـي 

  .التربیة جمیعها  تحث على تشجیع اللعب كضرورة للطفل 
أنـه توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا فـي مجـال مـواد اللعـب ، )   ٢٤( كذلك یتضح مـن الجـدول 

  .  )جامعي(: مستوى التعلیمي لألم لصالح ال
ـــب ، لصـــالح المســـتوى  ـــي مجـــال مـــواد اللع ـــة إحصـــائیًا ف ـــان وجـــود فـــروق دال ویعـــزو الباحث
التعلیمي لألم ، إلى أن األم الحاصلة علـى مؤهـل جـامعي تراعـى اختیـار مـواد اللعـب أكثـر مـن ذوات 

وسعة األفـق لـدیها بحكـم خبراتهـا  المؤهالت األخرى ، إضافة إلى الوعي الذي تمتلكه األم الجامعیة ،
ــار مــواد اللعــب  ــات ، ممــا وســع مــداركها فــي آلیــة اختی ــة والعملیــة ، واحتكاكهــا بأمهــات جامعی العلمی

  .الهادفة ألطفالها 
  

  :التوصیات 
الباحثــان بعــض التوصــیات التربویــة، ذات العالقــة  وضــعفــي ضــوء نتــائج الدراســة الحالیــة،   

  .بمتغیرات موضع الدراسة 
یجــب أن یشـــجع الوالـــدان اللعـــب االنفـــرادي، واللعــب الجمـــاعي ؛ ألن كلیهمـــا یســـاهم فـــي تحقیـــق  -١

  .التوافق الشخصي واالجتماعي للطفل
یجب أال یقدم الوالدان أنواعًا متعددة من اللعب في وقت واحد ، حیث إن كثرة اللعب أمام الطفـل  -٢

  .تجعله یملها ، تجعله مشتت الفكر بینهما 
  .یحرم الوالدان أطفالهما من اللعب كشكل من أشكال العقاب یجب أال -٣
ـــه  وتزیـــد مـــن فرصـــة  -٤ یجـــب أن یختـــار أنواعـــًا مـــن اللعـــب تناســـب عمـــر الطفـــل وتقابـــل احتیاجات

  .استمتاعه
تنمي قدراتهم وابتكـاراتهم وتوسـع  كيیجب تشجیع األطفال على صناعة ألعاب من خامات البیئة  -٥

  .مداركهم 



    
 

  ١٩٧  

  .م الوالدان إرشاداتهم ألطفالهم خالل اللعب بمرونة ومنطقیة یجب أن یقد -٦
  :دراسات الحقة 

نظـــرًا ؛ الن الدراســـة الحالیـــة مـــن الدراســـات المبكـــرة فـــي مجـــال ســـیكولوجیة اللعـــب ، یقتـــرح   
  : الباحثان إجراء الدراسات التالیة ، إلثراء المكتبة الفلسطینیة 

  .لتعاوني لدى األطفال الفلسطینیین فاعلیة برنامج إرشادي لتنمیة اللعب ا – ١
فاعلیة برنامج إرشادي في التخفیف من المشـكالت السـلوكیة الشـائعة لـدى األطفـال الفلسـطینیین  – ٢

  . باستخدام اللعب 
  .  فاعلیة اللعب على مستوى النمو اللغوي والعقلي لدى أطفال الریاض في البیئة الفلسطینیة  – ٣
  . واالجتماعیة على اللعب لدى األطفال الفلسطینیینتأثیر الفروق الفردیة  – ٤
  .اتجاهات المعلمین والمعلمات في لعب األطفال لدى األطفال الفلسطینیین   - ٥
  



    
 

  ١٩٨  

  :المراجع 
  .القرآن الكریم  •
، دار الفرقـان ، عمــان ، ٣، ط المیســر فـى ســیكولوجیة اللعــب) : ١٩٨٧(أحمـد بلقـیس ، وتوفیــق مرعـى -١

  . ١٤٧ص 
بداع األطفال) : ١٩٩٦(بد الحلیم منسي محمد ع - ٢ ٕ ، دار المعرفة الجامعیـة، اإلسـكندریة ، ص  الروضة وا

١٢٤ .  
سـیكولوجیة اللعـب والتـرویح للعـادیین ) : ١٩٩٩(نعیمة محمد یونس ، وعبد الفتاح صابر عبد المجید  - ٣

  . ٥٣، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ص وذوى الحاجات الخاصة
  . ١١اللعب ووظائفه، مجلة ثقافة الطفل، المجلس القومي لثقافة الطفل، ص ): ١٩٩٦( عالء حمروش – ٤
، المجلد  دراسات تربویة، " اللعب مدخل وظیفي للتربیة اإلسالمیة) : " ١٩٩٣(حسن إبراهیم عبد العال – ٥

  . ٢٦٨ص )  ٤٠(السابع ، الجزء 
  . ٧٢التجاریة الكبرى ، القاهرة ، ص  ، المكتبة٣،جإحیاء علوم الدین: )ت.ب(أبو حامد الغزالي - ٦
، مكتبــــة النهضــــة ٨، طعلــــم الــــنفس أسســــه وتطبیقاتــــه التربویــــة): ١٩٧٨(عبـــد العزیــــز القوصــــي  - ٧

  .  ٢٢٨ – ٢٢٦المصریة، القاهرة ، ص ص 
  . ٢٢٨-٢٢٦مرجع سبق ذكره ، ص ص ) :  ١٩٨٧( عبد العزیز القوصي  – ٨
، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر ٣، طســـیكولوجیة اللعـــب): ١٩٩٨(عفـــاف اللبابیـــدى، عبـــد الكـــریم خالیلـــة -٩

  . ٢٨والتوزیع، عمان، ص 
  . ٣٣مرجع سبق ذكره ، ص ): ١٩٩٨(عفاف اللبابیدى، عبد الكریم خالیلة-١٠
،  مجلــة ثقافــة الطفــل، " اللعبــة كوســیلة لتنمیــة قــدرات الطفــل اإلبداعیــة) : " ١٩٩٦(یعقــوب الشــاروني -١١

  ، ١٩طفل ، المجلد المجلس القومي لثقافة ال
١٢- Edenhammer,K. & Whaled, C. (1995) : No development without play, first 

edition ,supported by Radda Barnen  (Swedish Save the Children) , published  
by Radda ARC ; the Arab Recourse Collective: P.O. Box Barner and 7380 
Nicosia- Cyprus. 

اللعــب كأســلوب لحــل بعــض المشــكالت دراســة تجریبیــة علــى أطفــال ) " ١٩٩٠(عــزة خلیــل عبــد الفتــاح -١٣
  .، رسالة ماجستیر ، معهد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة عین شمس"  مرحلة ما قبل المدرسة 

مــو اللغــوي أثــر برنـامج اللعــب علــى بعـض جوانــب الن) : " ١٩٩١( أحمـد عبــد الغنــى إبـراهیم حســب اهللا -١٤
  .، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الزقازیق" لدى عینة من األطفال في عمر ست سنوات 

اتجاهـــــات اآلبــــاء نحـــــو لعــــب أطفـــــال وعالقتهــــا بـــــبعض المتغیـــــرات ) : " ١٩٨٠(محمــــد بـــــالل جیوســــي -١٥
  .اهرة ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس، الق" االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة لألسرة 



    
 

  ١٩٩  

إدراك اآلبــاء والمــربین ألهمیــة اللعــب فــي تربیــة الطفــل  دراســة ) : " ١٩٨٩(حســن محمــد إبــراهیم حســان -١٦
، جامعـة  مجلـة كلیـة التربیـة،  " میدانیة للریاض األطفال بالمنطقة الغربیة بالمملكة العربیـة السـعودیة 

  .٩٢-٥٤المنصورة ، العدد العاشر ، الجزء الثالث ، ص ص
، مجلة علم " اتجاهات الوالدین نحو لعب األطفال ، دراسة عبر ثقافیة) : " ١٩٩٧(محمد هریدي عادل -١٧

  .١١٨-٩٠النفس ،الهیئة العامة للكتاب، العدد الثالث واألربعون، ص ص 
١٨- Stantrock, J.W. (1994): Child Development (6th ed.) Madison, Wisconsin: 

Brown and Benchmark Publishers. 
ترجمة حسن عیسى ، عـالم المعرفـة ، المجلـس الـوطني سیكلوجیة اللعب ، ) :  ١٩٨٧( سوزانا میلر  – ١٩

 . ١٨٥ – ١٦٠، ص ص  ١٢٠للثقافة والفنون واآلداب ، العدد 

  .  ٢٢٥مرجع سبق ذكره ، ص ) :  ١٩٩٩( نعیمة یونس ، عبد الفتاح عبد المجید  – ٢٠
ــرال واللعــب، األطفــ) : ١٩٧٩(فیــوال البــبالوى  -٢١ ــة عــالم الفك ، المجلــد العاشــر، العــدد الثالــث، وزارة مجل

  .٧٦٩االعالم ، الكویت ، ص 
٢٢- Brigham, J.C (1991): Social Psychology. New York: Harber Collins 

Publishers, 2 nd Ed. 
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