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 تلخيص:

عب البنائي في هذا املقال نتائج بحث استمر ملدة عامين تم خالله فحص نتاج نستعرض 
َّ
الل

سنوات داخل رياض أطفال تتبنى توجهات تربوية  6إلى  4لدى أطفال تراوحت أعمارهم بين 

 مختلفة.

عب البنائي في هذه الدراسة فهو يعتمد على أبحاث سابقة تناولت 
َّ
أما وصف تركيبة نتاج الل

ط ال
ّ
ضوء على نواٍح التركيبات من نواح رياضية باألساس في حين أنَّ دراستنا الحالية تسل

 تكنولوجية.

ه التقليدي.  ه فالدورف والتوجُّ ْين هما توجُّ هين تربويَّ  يقارن البحث الحالي بين توجُّ

 نتائج البحث تشير الى وجود عالقة بين التوجه التربوي وبين مدى تعقيد نتاج ابنية االطفال:

ه فالدورف ُرِصَدت مستويات أعلى من التعقيدات في مباني  في رياض األطفال التي تتبنى توجُّ

مات البيئات التربوية  األطفال مقارنة برياض األطفال التقليدية. هذه الفروقات نتجت عن مقّوِ

هين. األطفال في رياض األطفال ذات توّجه فالدورف حظوا بأوقات أطول  املختلفة في كال التوجُّ

عب من األطفال في رياض أكبر وبمساحات أوسع وبتنوع 
َّ
 األطفال التقليدية. ملواّد الل

عب لدى االطفال فرصة لرؤية البيئة الصفية 
َّ
م للمهتمين واملهتمات بمجال الل هذا املقال يقّدِ

 كرافعة للتفكير التكنولوجي فضال عن كونها تجربة لعبية شيقة.

ه فالدورف، ذكاء تكنولوجي. كلمات مفتاحية عب البنائي، توجُّ
َّ
 : الل
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 مقدمة

في السنوات العشر األخيرة حدث تراجع في النظر إلى دور وأهمية اللعب كأداة مركزية لتطوير 

مهارات األطفال في مجاالت النمو املختلفة. مناهج جديدة عمادها تعليم مباشر وجدت طريقها 

ا في البرنامج اليومي لرياض األطفال عل ى أكثر فأكثر إلى رياض األطفال وتبّوأت مكاًنا مركزيًّ

عب الحر )وزارة املعارف، 
َّ
 (.2010حساب الل

في املقال الحالي نحاول الدفاع عن مكانة اللعب البنائي كأداة هامة لتطوير الذكاء 

 التكنولوجي لدى األطفال والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليه في رياض األطفال. 

 ,Casey) يعتبر اللعب البنائي من بين األلعاب األكثر شعبية لدى األطفال

Andrews, Schindler, Kersh, Samper, & Copley, 2008; Ness & Farenga, 2007.) 

يسهم اللعب البنائي في تطوير قدرات األطفال اإلدراكية واالجتماعية ناهيك عن إسهامه 

 ,Carlsson-Paige) الفريد في تطوير الّناحية العاطفية ملا فيه من متعة يقّدمها لألطفال

McLaughlin, & Almon, 2015; Pyle & Luce-Kapler, 2014; Schweinhart & 

Weikart, 1997).    

 بارزة في البرنامج  يحتلُّ اللعب البنائي في رياض األطفال ذات توّجه فالدورف
ً
مكانة

اليومي على مدار العام، ولم تتمكن التغيرات الحاصلة على جهاز التعليم في املرحلة ما قبل 

 (. Campbell, 2016 &Marcinowski)االبتدائية من املّس بهذه املكانة 

عب لدى األطفال
 
 الل

 وظيفي  
ٌ
ه نشاط

ّ
ن
َ
عب على أ

ّ
 يهدف إلى املتعة، وبأنه ثمة إجماع بين الباحثين حول تعريف الل

 ,Pellegrini & Smith) مقروٌن بدافعّية داخلية للطفل دون ش يء من اإلكراه أو اإلجبار

1998; Pellegrini & Smith, 2005; Pellegrini, 2009.)  

 للعب لعل أبرزها وأوضحها تقسيم سارة 
ً
في األبحاث العلمية نجد تقسيمات عديدة

(. تقسم سميالنسكي اللعب لدى 1962( التي طورت تقسيمات بياجيه )1968سميالنسكي )

 األطفال إلى أربعة أنواع:
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عب الوظيفّي: يمارسه األطفال في السنة األولى من حياتهم؛ وهو يعتمد على تدريبات 1
ّ
. الل

حركية حسية يقومون بها مرارا وتكراًرا بهدف التحكم بأداء أطراف أجسادهم والسيطرة 

م القريبة؛ ويجدون في ذلك متعة جمة. التطور األبرز في هذه املرحلة هو تطوٌر على بيئته

ي    حركّي. -ِحس ّ

عب البنائّي: يبدأ في السنة الثانية من حياة الطفل، ويأخذ بالتطّور مع النمّو اإلدراكي 2
ّ
. الل

عب البنائي على مناورات فكرية وحركية تمارس من خالل مواّد ووح
ّ
دات للطفل. يعتمد الل

ل إلى منتٍج ما. التطور األبرز في هذه املرحلة هو  بناء مختلفة في متناول اليد بهدف التوصُّ

 تطوٌر إدراكّي. 

عب الخيالّي أو الخياليّ 3
ّ
االجتماعّي: يتزامن مع ظهور اللغة املنطوقة عند الطفل في السنة -. الل

عب الخيالي على حركات إيهامية 
ّ
يؤديها الطفل متقمًصا أدواًرا الثانية من حياته. يعتمد الل

وشخصيات مختلفة. وهو، من خالل هذه الحركات، يتخّيل نفسه في حاالٍت ووضعيات 

عب الخياليّ 
ّ
ا عن واقعه املعاش منغمًسا بالكامل في خياله. الل

ً
-يعيشها جميعا منسلخ

االجتماعي يجري ضمن مجموعات، ويعتمد على تقسيم األدوار بين األطفال، وترسيم 

 بينهم. أما التطور األبرز في هذه املرحلة فهو تطوٌر اجتماعّي.  فيماوانين الق

عب يناسب أطفاال فوق سن الخامسة؛ وهو 4
ّ
عب بحسب القوانين: هذا النوع من الل

ّ
. الل

يقوم على تعّدد الالعبين، ويعتمُد على قوانين موضوعة مسبقا لكل لعبة يجب االنصياع 

لبا ما تنتهي هذه األلعاب بربح أو خسارة، ويبرز فيها عنصر لها لضمان استمرار اللعب. غا

عاطفي ينعكس في حاالت ضبط -املنافسة. التطور األبرز في هذه املرحلة هو تطوٌر اجتماعي  

 املشاعر، وتقّبل الخسارة، ومراعاة شعور اآلخرين. 

عب البنائي  
 
 الل

عب البنائي عبارة عن نشاط إدراكي
ّ
يعتمد على مناورات وظيفية من  كما أسلفنا؛ فإّن الل

 & Smilansky) خالل توظيف املواد والوحدات املتنوعة من أجل الوصول إلى منتج ما

Shefatya, 1990 .) ظهور اللعب في السنة الثانية من حياة الطفل مرده إلى تجاوزه مرحلة
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مات متنوعة، التمرس باملواد القريبة منه، والسيطرة على حركاته الدقيقة، وتوظيفها في مه

 ,Campbellليبدأ عهد جديد من إعادة صياغة وتصميم املحيط القريب، والسيطرة عليه 

)2016 & Marcinowski .) ،عب البنائي يعتمد على ممارسات من شأنها تطوير أداء الطفل
ّ
الل

 ,Rubin)  وبلورة جوانب هامة من شخصّيته، كالثقة بالنفس، والقدرة على اإلبداع واالبتكار

Fein, & Vandenberg, 1983). 

ة  عبي 
 
 البيئة الل

من أهم مقوماتها (. Chi, 2009)هي البيئة التربوية املتاحة للطفل لالستمتاع بأوقات لعبه 

عناصر الزمان، املكان، األدوات واملواد، واألشخاص الفاعلون داخل تلك البيئة من أطفال 

عبّية املنشودة العالقات بين هذه العناصر تحدد ج. وطاقم تربوي 
ّ
, ليفين)ودة البيئة الل

1989) . 

 تربية فالدورف

تربية فالدورف تعتمد على نظرية الفيلسوف املجري رودولف شطاينر املعروفة باسم 

 (.Bilde, Van Damme, Lamote, & De Fraine, 2013) (Anthroposophyاالنتروبسوفيا )

وبناًء على هذه النظرية؛ فإنَّ تطور االنسان يتم بمراحل وكل مرحلة قوامها سبع سنوات. في 

الطفولة املبكرة جل التطور يكون جسديا، وعليه يتم توجيه التربية إلى جسد الطفل، 

باإلضافة إلى ذلك، تنص النظرية على (. Barnes, 1991)واالبتعاد عن جوانب التطور األخرى 

متصل مباشرة مع الطبيعة؛ بل هو جزء ال يتجزأ منها؛ ولذلك، تحتوي األطر  أّن اإلنسان

التربوية في فالدورف على مواّد وأدوات طبيعية فقط في حين يتم فيها تفادي املواد املصنعة 

البرنامج اليومي في رياض . (Freda, 1997)كالبالستكيات ملا فيها من أضرار على نفسية الطفل 

نى توّجه فالدورف مبني وثابت ومتصل بدورة فصول السنة من حيث األطفال التي تتب

 تمتاز رياض األطفال الخاصة بتربية فالدورف(. 2006, גרשוני) تخطيط البرامج واملناسبات

بتفعيلها لحواس الطفل من خالل ألوانها وروائحها ونكهات أطعمتها املستوحاة من األجواء 
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سامها بالهدوء والسكينة، وابتعادها عن روح املنافسة، وخلوها من 
ّ
املنزلية، فضال عن ات

غوي أو الرياض ي
ّ
 (. 2008, ארנון) وسائل التعليم املباشر أو التنور الل

عب البنائي
 
 نتاج الل

ج اللعب البنائي عبارة عن نتاج أيدي األطفال من تجميع مواد ووحدات بناء مختلفة نتا

بمنطق رياض ي أو هندس ي )أو من غير هذا املنطق(، والوصول إلى هدف ونتيجة ما. درجة 

 تعقيد نتاج البناء تعتمد على مستوى ذكاء الطفل وفق تطوره اإلدراكي. 

ظِهر األبحاث وجود عالقة بين تعقيد نتاج البناء وبين اكتساب معارف علمية 
ُ
ت

 ,.Verdine et al) في مجاالت العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات (STEM)أساسية 

فحص  ، تّم (Bailey, 1933) أحد األبحاث األولى التي تناولت نتاج اللعب البنائي في (.2014

بحسب معيارين: املعيار األول رياض ي، وقد تمثل في عدد األبعاد واتجاهاتها نتاج البناء ووصفه 

)ثنائي أو ثالثي األبعاد، وهل البناء أفقي أم عمودي(. واملعيار الثاني علمي تكنولوجي، بحيث 

تّم فحص مدى ثبات النتاج، ووظيفة الصالت القائمة بين الوحدات البنائية املختلفة في 

 ات، خصوصا في حال البناء لألعلى.سبيل خدمة ذلك الثب

لب من األطفال عرض قصة ليلى  ،(Reifel & Greenfield, 1982)في بحث آخر  
ُ
ط

الحمراء من خالل بناء نتاجات مختلفة مستوحاة من القصة باستخدام مكعبات ذات 

ى عالقات رياضية أساسها املضاعفة أو القسمة. املعايير الرياضية غلبت على املعايير األخر 

(، أهمها Casey et al., 2008)بسبب طبيعة وحدات البناء. معايير إضافية وجدناها في بحث 

تلك التي فحصت وظائف األجزاء الداخلية للنتاج، كوظيفة الحيز الفارغ املتروك بين 

الوحدات والذي يخدم، على ما يبدو، دخول وخروج الدمى في مرحلة ما بعد البناء. معايير 

 آخر جمالية للنتاج 
ٌ

 ,Ramani, Zippert)كترتيب دوري لوحدات ملونة تناولها بالنقاش بحث

Schweitzer & Pan, 2014  .) 
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 الذكاء التكنولوجي وحل  املشاكل

تحاول التكنولوجيا تقديم إجابات عملية الحتياجات اإلنسان ورغباته. في كثير من األحيان 

خاصة في عصر الثورة الرقمية واختراع  يتم ربط التكنولوجيا بعالم االختراعات الصناعية

األدوات ذات الذكاء الصناعي. ولكن الحقيقة هي أّن التكنولوجيا تسهم في نقل صورة مميزة 

بشكل خالق، وجسر الهوة بين الوضع املوجود  عن ذكاء اإلنسان وقدرته على حل املشاكل

ثمة استراتيجيات  (.Sundqvist & Nilsson, 2018))مشكلة( وبين الوضع املنشود )الحل( 

عديدة لحل املشاكل مثل التجربة والخطأ، أو تجزئة املشكلة ألجزاء، والتعامل مع كل جزء 

يتميز (. Simon, 1996)على حدة، أو تقدير املشكلة قبل حدوثها واالستعداد لها أو تفاديها 

ها سريعا أثناء لعبه
ّ
م دون حاجتهم، في األطفال بقدرتهم الكبيرة على التعامل مع املشاكل وحل

 . (Siegler, 2004) أغلب األحيان، لوساطة البالغين

هل ثمة عالقة بين تعقيد نتاج البناء لدى األطفال وبين التوجه التربوي  سؤال البحث:

 للروضة التي ينتسبون إليها؟ 

 طريقة البحث

 املشاركون 

طفال من أربع رياض أطفال مختلفة من مدينة واحدة في شمال البالد.  90شارك في البحث 

اثنتان من رياض (. =6.5SD) سنوات وثمانية أشهر( 4شهرا ) 58معدل أعمار األطفال بلغ 

-األطفال عملتا وفق منهج فالدورف واثنتان وفق املنهج التربوي التقليدي. الوضع االجتماعي

تبر عاليا نسبيا مقارنة بباقي السكان في الدولة؛ إذ تمتعت االقتصادي للسكان في املدينة يع

 (. 2014على سلم دخل الفرد )السلطات املحلية،  10من  8املدينة بمعدل 

 أدوات البحث 

اعتمد البحث على جمع معطيات لنتاج بناء األطفال بواسطة عدسة كاميرا، وتحليل مدى 

تعقيد كل نتاج وفق معايير متعارف عليها، وأخرى جديدة؛ وذلك فضال عن إجراء مشاهدات 

على مدار عام كامل لرصد نتاج بناء األطفال في رياض األطفال األربع، والحصول على أكبر كم 
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باحث طريقة املشاهدة الطبيعية وغير املتدخلة، فتنحى جانبا داخل كل منها. استخدم ال

صف، ورصد النتاجات دون لفت االنتباه اليه إلتاحة املجال أمام األطفال ملمارسة لعبهم 

 دون تشتيت انتباههم. 

 البحث أخالقيات

 موافقات على األهل ووقع البحث، إجراء على والتعليم التربية وزارة في الكبير الباحث صادق

 .به الشروع قبل البحث في أطفالهم ملشاركة

 مستعارة، أسماء استخدام خالل من الهدف جمهور  سرية على البحث خالل حافظنا

 . امللتقطة الصور  في الوجه مالمح وتشويش

 تحليل املعطيات 

تم اعتماد نتاج املباني بعد أن أنهى األطفال العمل فيها. استخدمنا امتحانات إحصائية من 

من أجل الحصول على مصداقية وموثوقية بحثية ( Cluster analyses)نوع تحليل العناقيد 

( ²)ملعايير تقييم جديدة لنتاج املباني، واعتمادها في التحليل. تم استخدام امتحان العالقة 

ل فحص وجود عالقة بين مدى تعقيد نتاج املباني وبين التوجهات التربوية. اعتمدنا من أج

 . 23 نسخةSPSS في تحليل جميع املعطيات على برنامج 

 نتائج البحث

من أجل فحص مدى تعقيد أبنية األطفال، اعتمدنا سلم معايير رياضية وتكنولوجية 

استوحيناه من األبحاث السابقة، وباالستعانة بمجموعة متخصصات في مجالي الطفولة 

املبكرة والتكنولوجيا. حاجتنا إلى سلم جديد مردها إلى نوعية املباني التي رصدناها في رياض 

جه فالدورف؛ حيث وجدنا أبنية من مواد متنوعة وغير تقليدية لم يتم األطفال التي تتبنى تو 

تحليل نماذج منها في األبحاث السابقة. استعنا بأربع عشرة متخصصة في مجاالت الطفولة 

نتاًجا ملبان متنوعة من نوعي رياض  20املبكرة، والتكنولوجيا، والعلوم؛ وطلبنا منهّن تدريج 

ج بحسب درجة تعقيد كل مبنى بدًءا باألكثر تعقيدا ووصوال إلى األطفال على أن يكون التدري
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األقل تعقيًدا مع تعليل كل اختيار. بعد جمع املعطيات، وإجراء املعدالت، حصلنا على معايير 

جديدة تمت إضافتها إلى املعايير املتعارف عليها في األبحاث السابقة ليصبح مجموع املعايير 

من الضروري فحص مصداقية كل املعايير باستخدام امتحان  معياًرا. هنا، كان 17الكلي 

ملعرفة قدرة كل واحد من هذه املعايير على ( Cluster analysesتحليل العناقيد اإلحصائي )

معيارا في تجاوز هذا االمتحان. تأكدنا  17معاير من مجمل  7التنبؤ بتعقيد نتاج املبنى. نجحت 

ِلب من 
ُ
من صحة مصداقية النتيجة التي حصلنا عليها برجوعنا إلى العينة التي ط

 %80املتخصصات تدريجها؛ فقيمناها بأنفسنا وفق املعايير السبعة، فوجدنا مطابقة بنسبة 

ملعايير السبعة دون لتحليل املتخصصات. من جهة أخرى؛ فإن امتحان العناقيد زّودنا بهذه ا

أن نفرض تحديد عدد معين من العناقيد كما يتيح لنا البرنامج املحوسب. وهكذا، فقد 

  اعتمدنا هذه املعايير السبعة كسلم تقييم نتاج املباني في بحثنا الراهن. 

في الجدول التالي تظهر املعايير السبعة من أعلى إلى أسفل بحسب قوة كل منها على 

  نتاج املباني في عنقودين متجانسين: التنبؤ بتعقيد

 (Cluster analysesجدول معايير تعقيد نتاج املباني بحسب تحليل العناقيد )

 2عنقود  1 عنقود 

 (%42) 84 (%58) 116 النسبة بين عدد املباني في كل عنقود

 املعايير

 

 %8 100% توظيف املبنى الكامل 

 %3 97% صورة عن الواقع

 46% 78% األجزاءتوظيف 

 21% 56% دمج مواد متنوعة

 57% 75% نسبة الحجم للواقع

 50% 60% حجم الوحدات

 48% 53% متباينةخلط وحدات 
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يظهر من الجدول بأن املعايير التكنولوجية: توظيف املبنى الكامل وأجزائه، ونقله لصورة عن  

الواقع هي األكثر تنبًؤا بتعقيد نتاج املباني؛ في حين أّن املعايير الرياضية من دمج الوحدات 

 بحسب األحجام والنوعيات ومالءمتها نسبة الحجم كانت أضعف.  

تعقيد املباني والتوجهات التربوية، وجدنا أن أكثر في فحصنا للعالقة بين مدى 

النتاجات في رياض األطفال التي تتبنى توّجه فالدورف هي بدرجة تعقيد عالية؛ في حين أن 

 أكثرها في رياض األطفال ذات التوجه التقليدي هي بدرجات تعقيد منخفضة. 

( بين درجة تعقيد النتاجات البنائية وبين التوجهات التربوية ²امتحان العالقة )

 أظهر وجود عالقة واضحة في توجه فالدورف بينما لم يجد عالقة في التوجه التقليدي. 

; rc= .16 ² (1) = 5.25,  p <.05 . 

 نقاش وإجمال

ة البحث الراهن وجد بأن رياض األطفال التي تتبنى توجه فالدورف تخصص فترات زمني

مضاعفة للعب من الفترات التي تخصص للعب في رياض األطفال التقليدية، وبأن املواد 

املستعملة في اللعب في فالدورف هي أكثر تنوًعا من حيث قابليتها على االندماج مع بعضها 

البعض في نتاج واحد. في رياض األطفال التقليدية؛ مكان اللعب والزمن املخصص له 

واد اللعب ال تقبل االندماج بسبب أنظمة التركيب الداخلية الخاصة محدودان؛ كما أنَّ م

بكل واحدة من تلك املواد. هذه العوامل في البيئات اللعبية املختلفة ساهمت بالفروقات التي 

 وجدت في التوجهين من ناحية تعقيد النتاج البنائي لدى االطفال. 

ميُل األطفال إلى تشكيل مباٍن أكثر تعقيدا قائم في رياض فالدورف أكثر منه في 

رياض األطفال التقليدية؛ وهذا يرجع إلى حاجة األطفال لخلق بديل عن غياب زوايا اللعب 

صت -الخيالي ّصِ
ُ
االجتماعي في الروضة. فبينما تنعم رياض األطفال التقليدية بأركان متنوعة خ

ركن الطبيب، وركن املطبخ، وركن املنزل، تخلو رياض فالدورف من هذه للعب الخيالي، ك
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األركان، فيجد األطفال أنفسهم مضطرين إليجادها بأنفسهم من خالل تصميم وبناء مباٍن 

 االجتماعي املنشود.-معقدة من موادَّ متنوعٍة بهدف الوصول إلى اللعب الخيالي

طفال باختالف وجهات نظر الباحثين يمتاز البحث املتعلق باللعب البنائي عند اال 

ا من املعايير التي ذكرت في هذا البحث أو في األبحاث السابقة  حوله. من الجلي للعيان بأن أيًّ

ال يملك القدرة على منحنا الصورة الكاملة لجودة اللعب البنائي عند األطفال. املعيار اللعبي 

اض ي األكثر رواجا بين الباحثين فلم عام، ومن الصعب حصره أو قياسه؛ أما املعيار الري

يتمكن في هذا البحث من أن يتنبأ بتعقيد النتاجات؛ وفيما يخص املعيار العلمي؛ فهو لم 

يذكر أصال في سياق تقييم املتخصصات على الرغم من أن بعضا منهّن متخصصات في 

وفي أبنية األطفال مجاالت العلوم. ويبدو أن املعيار العلمي غير واضح في موضوع البناء عامة 

خاصة؛ أما املعيار التكنولوجي فهو لم يستطع أن يصف لوحده تعقيد نتاج املباني، كما أنه 

احتاج إلى املعيار الرياض ي إلعطاء صورة أشمل كما اتضح في البحث الراهن. ومع ذلك يبقى 

األطفال  استطعنا ألول مرة وصف نتاجات البناء لدى إذاهو املعطى األبرز في هذا البحث؛ 

من خالل معايير تكنولوجية وليس من خالل معايير رياضية صرفة كما كان متداوال في األبحاث 

 (. Casey et al., 2008; Ramani et al., 2014; Reifel & Greenfield, 1982)حتى اليوم 

 واحدة لنتاج طفل التقطت بلحظة تكفي لتوضيح مدى تعقيد ذلك 
ً
لعل صورة

النتاج. ففي حين أن الطفل احتاج لكي يبلغ تلك اللحظة وقتا طويال زاخرا باللحظات املثيرة 

والتجارب التي عاشها بكل جوارحه؛ فإّن البحث الحالي لم يتمكن من رصد كل هذه اللحظات 

ذا فإنَّ أحد أهم الجوانب التي اضطر هذا البحث إلى تجاهلها هو واالنفعاالت والتجارب. وهك

 الجانب اللعبي بكل ما فيه من تجربة ممتعة والتي تعتبر األساس في أي عملية لعب. 
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Constructive Play and Technological Intelligence in Kindergarten 

Salam Kodsi 

Abstract 

In this paper, we sought to examine constructive play and its components in the 

context of two different approaches. Constructive play is one of the forms of play 

most favored by children. Its short and long-term contributions are apparent in 

various areas of development. Nonetheless, a little has been done in the field of 

empirical studies about this form of play. 

In conceptualizing the output of the children’s construction, the research relied 

upon the fields of problem-solving and technological thinking. In characterizing 

the construction output, previous studies in this field relied primarily on 

mathematical aspects and disregarded technological aspects due to the types of 

construction units used. The relations between these units were mathematical, 

such as part-whole relations. Therefore, in the current study, the construction 

materials used, particularly in the Waldorf kindergartens, were diverse and less 

mathematical. Accordingly, the research designed a new assessment scale 

suitable for coding diverse constructions. 

The research participants included 90 children ranging in age from 4-6 enrolled 

in four preschools in a city in northern Israel. Two of the participating preschools 

had a traditional approach to education and two were Waldorf schools that 

adopted the anthroposophical approach to education.  

The data analysis included preliminary analyses to examine means and standard 

deviations, analyses of the relationships between categorical variables (Chi-

square) and inter-rater reliability tests during the stage of editing the new coding 

scale for assessing construction sophistication. In addition, a two-step cluster 

analysis was conducted to reveal homogeneous groups of dimensions that were 
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most able to predict the sophistication of the constructions among the 200 

documented examples. 

The study’s main finding with respect to the construction output points to a 

relation between educational approach and level of construction sophistication. 

Higher levels of sophistication were found at the Waldorf preschools than at the 

mainstream preschools. The explanation for this finding is related to the 

differences in the educational environments and the amount of time devoted to 

this type of play in each environment. In the Waldorf preschools, more time was 

devoted to this play and the physical play space was much larger than in the 

normal preschools. Moreover, the Waldorf preschools offered a wide variety of 

construction materials that the children could combine into one result, while the 

traditional preschools used closed construction kits that could not be combined.  

 This study exposed the unique play environment in Waldorf preschools, which 

differs from the play environment in normative preschools. The ability to 

observe construction play in these kindergartens and to compare this to 

equivalent play in normative preschools provided an opportunity to enrich this 

research field and the existing knowledge about this type of play. To the best of 

our knowledge, no other studies have compared these two approaches with 

respect to construction play in early childhood. The results of the comparison 

have the potential to enrich the knowledge of those working in the field of 

children’s play. 

 


