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 : ربويمداخل أساسيّة إلى منهجيّة البحث التّ  .1

 :ربويمفهوم البحث التّ  .1

التّربوي هو مسار موّجه ومعّدل بصورة مقصودة ومنتظمة قصد تطوير المعارف أو  البحث

من عمليّات تقييم لكن ليس من الضرورّي أن تشتمل  تجديدها في مجال معيّن، ومسارات البحوث ال تخلو

 كل عمليّات التّقييم على مسارات بحث.

  .مجموع التّقنيات المستعملة لتحقيق هدف ماهي  :(Méthodeالّطريقة ) 

 .هي مجموع الّطرائق المعتمدة لتحقيق أهداف البحث :(Méthodologieالمنهجيّة ) 

صياغتها، ) هي مجموع النّشاطات المتعلّقة بالوسائل المجنّدة إلنجاز البحث :(Ingénierie) الهندسيّة 

 .(تطبيقها، تقييمها

 ربوي:مميّزات البحث التّ   .2

 ربية :يتميّز البحث في مجال التّ  

 كونه كغيره من العلوم اإلنسانيّة يعمل على اإلنسان.ب -

 .ذاته متحّول ومتطّور باستمرار أّن الموضوع الذي يعمل عليه هو في حدّ ب -

ربية في صراع بين الّرهانات األخالقيّة والّرهانات هذه الحقيقة كثيرا ما تجعل الباحث في مجال التّ 

 .جتماعيّة و المصداقيّة العلميّة )يجب أن يكون موضوع البحث ثابت(الأي بين الوجاهة االعلميّة 

ربوية، ال بّد من اعتماد إلنجاز بحوث علميّة تفضي إلى نتائج صادقة تساهم في خدمة القضايا التّ 

 منهجية سليمة:

 .تستجيب لحاجيات الميدان -

 .تنطوي على قدر كاف من الّدقة العلميّة -

واستثمارها والتّي  رائق المعتمدة في جمع المعلوماتالتّمّشي العلمي: إّن ما يميّز التّمّشي العلمي هي الطّ  -

      ال بّد أن: 

 تستند إلى فرضيّات غير عشوائيّة. 

  مالحظةالتعتمد على.   

  ترمي إلى الحصول على معرفة شاملة تخّول فهم الّظواهر         

                                                                                                                                                              .         إلى بلورة قوانين قابلة للتّعميموذلك من أجل التّوّصل 
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 : أنواع البحوث التّربوية .3

  .بالتّنظير هذا النوع من البحوث و يعنى :(La recherche de base) ظريالبحث النّ  

ويسّمى أيضا البحث اإلجرائي وغايته المساعدة على  :(La recherche action) البحث الموقفي 

 حّل مشكالت الميدان و يكتفي هذا النوع من البحث بعيّنات محدودة.

ويسّمى كذلك البحث الّتطبيقي وهو يعنى خاّصة  :(La recherche appliquée) البحث الميداني 

بتحديد العالقات بين الّظواهر التّربوية ويهدف إلى تطبيق النّتائج العلميّة على الميدان التّربوي وتحسين 

 الوسائل والّطرائق المعتمدة.

 صياغة المنهجيّة المخطط العام : .4
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 : موضوع البحث .2

 : اختيار الموضوع .1

 .البحثمرحلة مهّمة  في  -

 .أّول صعوبة في مسار البحث -

  .كثيرا ما يقع الخلط بين محور البحث وموضوع البحث -

 كيف يكون موضوع البحث؟ .2

 يكون موضوع البحث:

ᵜ جديدا لم يسبق أن تناوله أحد بالبحث. 

ᵜ قديما تناوله الّسابقون بالبحث ويراد منه التأّكد من النّتائج أو مزيد تدقيقها أو التوّسع فيها. 

 : مواصفات الموضوع .3

 .أن يطرح سؤاال مشكال أي أن ينبع من مشكل حقيقي :(La pertinenceالوجاهة )  -

 .أن يكون واقعيّا قابال للّدراسة :(La faisabilitéقابليّة التّحقيق ) -

 .(: أن يطرح مشكال جديدا ينطوي على قدر من األصالةL’originalité الجّدة والّطرافة ) -

 .أن يكون قابال لتحقيق اإلضافة :(L’utilitéالفائدة ) -

 : صياغة موضوع البحث .4

 .تكون الّصياغة: واضحة، دقيقة، مختصرة وذات معنى واحدا

 مراحل الّصياغة:

 .االنطالق من تحديد القضيّة التي نريد معالجتها .1

 .ضبط المحور الذي نريد التّركيز عليه .2

 .تحليل المحور إلى عناصر أساسيّة )مواضيع( .3

 .من بين الموضوعات التي ينطوي عليها المحور تخيّر موضوع .4
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 تّبع الخطوات التّالية:ألتحديد موضوع البحث، 

 .ضبط محور البحث .1

 .موضوع البحث .2

 .مظاهر وجاهة الموضوع .3

 .الّسؤال العام أو اإلشكاليّة التي ينتظر أن يجيب عليها البحث .4

 .كن أن يجيب عليها البحثاألسئلة الفرعيّة التي يم .5

 : البحثإشكاليّة  .3

هي اإلطار الذي تتّم فيه بلورة المشكلة المزمع البحث فيها )تحديدها، طرحها، تحليلها،  :اإلشكاليّة -

 .شرعيّتها، توجيهها نحو أهدافها األساسيّة..( إبداء

يمكن أن تكون من المالحظة الميدانيّة، من استنتاجات بحث سابق، و يمكن أن  :منطلقات اإلشكاليّة -

 نظري.من مدخل  تكون

 : معايير نجاح صياغة اإلشكاليّة .1

  .التدّرج من العاّم إلى الخاصّ  -

 .االتّساق بين فروعها )مترابطة ترابطا منطقيّا( -

 .ضبط المتغيّرات وإبراز العالقات بينها -

 .االنتهاء بمجموعة من األسئلة الموّجهة للبحث -

 :  المفاهيم المطلوب تحليلها .2

اتّصاال وثيقا بموضوع البحث والتّي ينبغي عرضها وتحليلها وتناولها هي المفاهيم المفاتيح المتّصلة 

من جميع جوانبها وأبعادها للوقوف على جوهرها ومختلف عناصرها واستعماالتها وذلك بالّرجوع إلى 

 المدارس النظريّة التي تناولتها.

 العودة إلى مصدرين أساسيين على األقّل:

  العالقةالّدراسات الّسابقة والبحوث ذات. 

 المنشورات والكتب المختّصة. 
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 :التّحليل

 تقديم بعض التّعريفات المتعلّقة بالمفهوم واإلشارة إلى تطور هذا المفهوم وظهوره.  

 كيفيّة تناوله من قبل المدارس النظريّة. 

 التّعليق على هذه التّعريفات والمقارنة بينها وتقديم رأي الباحث. 

 : أدوات جمع البيانات .4

للتّثبّت من صّحة الفرضيّات، يحتاج الباحث إلى جمع معلومات وجيهة وصادقة تخّول له الوصول 

 إلى نتائج جديرة بالثّقة.

 .تتطلّب كل عمليّة جمع للمعلومات وضع أدوات عمل مناسبة )أي متوافقة مع الفرضيّات(

 :  أنواع األدوات

 : االستبيان 

من أكثر األدوات المستعملة لجمع اآلراء والتصّورات حول ظاهرة معيّنة. وهي أداة مكتوبة  هو

تعتمد أسئلة مضبوطة ذات عالقة وجيهة بموضوع البحث تكون بمثابة المثير. وتكمن أهميّة هذه األداة في 

ائج التي تفضي إليها كونها تسمح بتغطية أكبر عدد ممكن من المستجوبين في وقت وجيز، إالّ أّن صدق النّت

 تظّل رهن الّضوابط الفنيّة و جديّة المستجوبين في التّعامل مع هذه األداة.

 :  المالحظة 

وسيلة قوامها المالحظة المباشرة لموضوع الّدراسة في سياقه الّطبيعي حيث يمكن للمالحظ أن يتّخذ 

 موقف المالحظ الخارجّي أو موقف المالحظ المشارك.

الحصول على معلومات صادقة مباشرة من مصدرها األصلّي لكنّها تطرح  يلة فيتساهم هذه الوس

 صعوبات تتعلّق خاّصة بالكلفة.

 : المقابلة 

و هي وسيلة تمّكن من تجميع البيانات الّضروريّة للبحث باعتماد المقابلة والحوار المباشر مع 

 : المقابلة نوعان الطرف المعني أي مصدر المعلومات، و
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 .تستند إلى إعداد مسبق لألسئلة حّرة: ال -

 .موّجهة: تستند إلى إعداد مسبق مع ضبط لألسئلة -

 تعريفات :

 : مجموعة األفراد الذين يشتركون في صفات محّددة. (La populationالمجتمع ) 

 : فرد ينتمي إلى المجتمع. (Unitéالفرد ) 

اعتمادها إلنجاز عدد من (: مجموعة صغيرة من المجتمع األصلي يتّم Echantillonالعيّنة ) 

أو التّجارب أو التّقييمات وتفضي النّتائج التي يحصل عليها أفراد هذه العيّنة إلى استنتاجات  القياسات

 كامل المجتمع األصلّي التي  تنتمي إليه.    تسحب على 

 معالجة البيانات و تحليلها : .5

 أهّم المؤّشرات اإلحصائيّة التي يحتاج إليها الباحث:

 .المتوّسط الحسابي -

 .النّسبة المئوية -

في هذا الفصل يناقش الباحث نتائج دراسته فيقوم بعرضها و يعلّق على المتطّرفة منها فيربطها 

باإلطار النّظري و يظهر مدى موافقتها أو معارضتها للّدراسات الّسابقة و يجب أن يعرض وجهة نظره 

 .الّدراسةفيبدي رضاه أو عدمه على ما آلت إليه نتائج 

 هناك نقاط على الباحث أن ينتبه إليها أثناء المناقشة و هي:

يرى  اتّضح للباحث، قول :و لكن يال ينسب النّتائج إلى نفسه )ال يستعمل ضمائر المتكلّم  -

 (...الباحث

 دائما...( و الحقيقة، يدّل داللة قاطعة، كبيرة، )مهّمة، جنّب المفردات الحاملة للقيمةت   -
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  مقّدمة :

 فالعالم قبل من مثيل يكن لو لم ،غموضا والتّغير الحركة بسرعة يتّسم ،الّذي اليوم العالم في نجد إنّنا

 تلقينية مادة يعد التّعليم فلم واإلبداع للتّعلم جديدة برؤية إلينا يأتي الجديد

 بين مادة تفاعليّة لتصبح تطّورت ولكن فقط الواحد الّطرف ذات مجّردة

 :التعلّم  في الحديثة واالستراتيجيّات األساليب تنّوعت والمعلّم، المتعلّمين

 ما متى اإلبداع تنمية يساعد في ذلك وكلّ  ،التعلّم الِفرقي... النّشيط التعلّم

يبحث في أثر التعلّم بالّلعب خاّصة  بحثنا هذا الّذي في وكما سليم بشكل وّظف

 االبتدائي.في الّدرجات األولى من التّعليم 

األطفال كثيراً ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من خالل  أكدت البحوث التربوية أن

ً  لعبهم التمثيلي  الحر واستعمالهم للدمى والمكعبات واأللوان والصلصال وغيرها، ويعتبر اللّعب وسيطا

األلعاب التعليمية  ، وهكذا فإنتربويا يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة

تنظيم التعلم ، وقد أثبتت الدراسات  متى أحسن تخطيطها وتنظيمها واإلشراف عليها تؤدي دوراً فعاال في

 ومهارات التوصل إليها إذا ما أحسن استغالله وتنظيمه. التربوية القيمة الكبيرة للّعب في اكتساب المعرفة

 والفكري نشاط المتعلّم الحركي يُظهر رئيسا وعامال للمتعلّمين فاعليةالتّ  الوسائل أقوى من اللّعب يُعدّ 

 التّفكير نموّ  أيضا معه ويتزامن العقليّة، الحسيّة و الذّهنيّة، االجتماعيّة، المهارات من فيه الكثير ويصقل

 لديه. والتّخيل الناقد واإلدراك والتفكير اإلبداعي

 

 المتعلّم االجتماعيّة و تنمية ملكة التّفكير و التّخيّل لديه ؟ ما أثر استخدام الّلعب في صقل مهارات

هل يساعد الفضاء المدرسي و البرنامج الّدراسي المتّبع في المدارس المعنيّة بالبحث على تطبيق مبدأ و 

 التّعلّم باللّعب ؟
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 أسئلة البحث

 هل يحتاج التلميذ إلى اللّعب عند التعلم؟ .1

شئة الطفل على التعاون و احترام اآلخر و إكسابه الثقة بالنفس، و هل يسهم التعلم باللعب في تن .2

 تنمية قدرته على التفكير و التّخيّل ؟

 هل يساعد الفضاء المدرسي و البرنامج الّدراسي على تطبيق مبدأ التّعلّم باللّعب ؟ .3

 ما هو دور المعلّم في حّصة تعتمد مبدأ باللّعب ؟ .4

 فرضيّات البحث

باللعب من األهميّة بمكان بحيث يُجمع أغلبيّة المعلّمين على أنّه ضروري لتحقيق إّن مبدأ التعلّم  .1

 األهداف المرسومة.

يسهم التعلم باللعب في تنشئة الطفل على التعاون و احترام اآلخر و إكسابه الثقة بالنفس، و تنمية  .2

 قدرته على التفكير و التّخيّل.

لتّعلّم باللّعب من حيث ترتيب الطاوالت داخل القسم ال يساعد الفضاء المدرسي على تطبيق مبدأ ا .3

و توفّر الوسائل الّضروريّة، كذلك بالنسبة للبرنامج الّدراسي خاّصة من حيث ضيق الوقت 

 المخصص لكّل حّصة.

يتمثّل دور المعلّم عند القيام بنشاط يعتمد على اللّعب في التخطيط السليم الستغالل األلعاب  .4

اف تربوية تتناسب وقدرات واحتياجات الطفل، توضيح قواعد اللعبة والنشاطات لخدمة أهد

للتالميذ، ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ و تقديم المساعدة والتدخل في الوقت 

 المناسب.
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I. اإلطار النّظري و الّدراسات الّسابقة 

 

 تعريف الّلعب : .1

نشاط تعلّمي تعليمي و منها تعّددت تعريفات اللّعب فمنها تعريفه على أنه 

تعريفه كقيمة اجتماعيّة و كعنصر في التربية االجتماعية، بينما تشير تعريفات 

أخرى بارتباط اللعب بنمو الطفل العام أو ارتباطه بالقدرات العقلية في حين 

أشارت بعض التعريفات للعب إلى أهميّة و قيمته الترويحيّة و منها ما يشير إلى 

 عالجيّة. اللّعب كقيمة

"كل حركة أو سلسلة إذ عّرف اللعب بأنه  "ويستر"و على سبيل المثال ال الحصر نذكر تعريف 

"عمليّة تمثل أو تعلّم تعمل على تحويل فيعّرف اللّعب بأنه  "بياجيه"أّما  من الحركات و يقصد بها التّسلية"

التعريفات تشير بعض التعاريف األخرى إلى المعلومات الواردة لتالئم حاجات الفرد". باإلضافة إلى هذه 

أنه ميل فطري أو ضرورة بيولوجية تتم بها عملية النمو و التطور عند الطفل و مع أن اللعب قد يكون 

مواكبا لعملية النمو البيولوجي أو متداخال فيها إال أن األطفال يبدأون بتحديد أهدافه من خالله اللعب 

ل الحجرة مثال يصبح هدفا يتحقق من خالل الحركة المنظمة بدل نفسه؛ فإمساك الطفل الكرة داخ

العشوائية باإلضافة إلى العالقة اإليجابية بين اللعب و الذكاء و إن األطفال األذكياء و الخياليين محبون 

لالستطالع و اكتشافاتهم  و خياالتهم متقدمة و كلما كانت نوعية األلعاب جيدة كان الطفل متقّدما في 

 ء، فاللعب هو اللغة الطبيعية لألطفال.الذكا

من منطلق هذه التّعريفات المختلفة للّعب يمكن الوصول إلى تعريف إجرائي يأخذ بما سلف من 

عمليات دينامية تعبر عن حاجات الفرد إلى االستمتاع و "تعريفات لذا يمكن تعريف اللعب على أنه 

كما يعبر عن ضرورية بيولوجية في بناء و نمو السرور  و إشباع الميل الفطري للنشاط و الترويح 

شخصية الفرد المتكاملة و هو سلوك طوعي ذاتي، اختياري داخلي الدافع غالبا أو تعليمي تكيفي يوافق 

النفس و خارجي الدافع أحيانا و يعتبر وسيلة الكبار لكشف عالم الطفل و وسيلة الطفل للتعرف على ذاته 

 ".بناء الذات المتكاملة في ظل ظروف تزداد تعقيدا و يزداد معها تكيفا و على عالمه و يمهد عنده سبل
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 وظائف الّلعب .2

هل اللعب مضيعة للوقت كما يظن الكثير من األهل ؟ و إذا لم يكن كذلك فما هي الفوائد و 

 الوظائف الّتي يمكن أن يقّدمها و يؤّدها ؟

 : من الناحية الجسمية 

الطفل ألنه ينمي العضالت ويقوي الجسم ويصرف الطاقة  اللعب نشاط حركي ضروري في حياة

وتشوهاته هي  ويرى بعض العلماء أن هبوط مستوى اللياقة البدنية وهزال الجسم الزائدة عند الطفل

طوابق قد حدت من نشاط الطفل  بعض نتائج تقييد الحركة عند الطفل ألن البيوت الحالية المؤلفة من عدة

متوافر في الطوابق الضيقة المساحة فمن  كض والقفز والتسلق وهذا غيروحركته فهو يحتاج إلى الر

الجسم الحركية واالنفعالية والعقلية التي تتضمن التفكير  خالل اللعب يحقق الطفل التكامل بين وظائف

 األشياء ويتعرف على لونها وحجمها وكيفية استخدامها. والمحاكمات ويتدرب على تذوق

 من الناحية العقلية : 

استطاع أن ينمي  اللعب يساعد الطفل على أن يدرك عالمه الخارجي وكلما تقدم الطفل في العمر

أن األلعاب التي يقوم فيها الطفل  كثيراً من المهارات في أثناء ممارسته أللعاب وأنشطة معينة ويالحظ

ثري حياته العقلية يميز مرحلة الطفولة المتأخرة ت باالستكشاف والتجميع وغيرها من أشكال اللعب الذي

يضاف إلى هذا ما تقدمه القراءة والرحالت والموسيقى واألفالم  ،به بمعارف كثيرة عن العالم الذي يحيط

 وفي إحدى الدراسات التي أجريت على أطفال ،والبرامج التلفزيونية من معارف جديدة السينمائية

أبدوا اهتماماً  سنوات لوحظ أن األطفال الذين( 7 - 4الرياض والمدارس االبتدائية في بريطانيا في سن )

ً باللعب بالسفن وبنائها ونظام العمل فيها ازدادت حصيلتهم وخالصة األمر يجب تنظيم  اللغوية خاصا

حل المشكالت وتنمية روح االبتكار واإلبداع عند  نشاط اللعب على أساس مبادئ التعلم القائم على

 .األطفال

 : االجتماعية من الناحية 

الجماعية يتعلم الطفل النظام  إن اللعب يساعد على نمو الطفل من الناحية االجتماعية ففي األلعاب

وإذا لم يمارس الطفل  الجماعي والمصلحة العامة ويؤمن بروح الجماعة واحترامها ويدرك قيمة العمل

ً ويميل إلى العدوان ويكره اآلخرين  اللعب مع األطفال اآلخرين فإنه يصبح لكنه بوساطة اللعب أنانيا
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جيدة ومتوازنة معهم وأن يحل ما يعترضه من مشكالت ) ضمن اإلطار  يستطيع أن يقيم عالقات

 من نزعة التمركز حول الذات. الجماعي ( وأن يتحرر

 : من الناحية الخلقية 

فمن خالل اللعب يتعلم الطفل  ،النظام األخالقي المعنوي لشخصية الطفل يسهم اللّعب في تكوين

على  كما أن القدرة .معايير السلوك الخلقية كالعدل والصدق واألمانة وضبط النفس والصبر من الكبار

طفل في االجتماعية التي يتعرض لها ال تنمو وتتطور من خالل العالقات اإلحساس بشعور اآلخرين

 السنوات األولى من حياته.

للعب أن يميز بين الواقع والخيال فإن الطفل من خالل اللعب وفي يتعلم في ا وإذا كان الطفل

وإدراكها  الطفولة األولى يظهر اإلحساس بذاته كفرد مميز فيبدأ في تكوين صورة عن هذه الذات سنوات

 خرين رغم اشتراكه معهم بعدة صفات.على نحو متميز عن ذوات اآل

 : الناحية التربوية من 

نترك األساس ألنه ال يمكننا أن  تربوية إال إذا استطعنا توجيهه على هذاال يكتسب اللعب قيمة 

عب التي اعتمدها روسو ال تضمن تحقيق القيمة البنائية للّ  فالتربية العفوية عملية نمو األطفال للمصادفة.

 النمو السليم للطفل بالتربية الواعية التي تضع خصائص نمو الطفل ومقومات تكوين وإنما يتحقق

 ف.صيته في نطاق نشاط تربوي هادشخ

 أهميـة اللعـب بالنسبــة لنمـو الطفــل :  .3

اللعب  ويتطور، في تواصله مع مكونات البيئة من أفراد ومادياتل يعد اللعب أسلوب حياة الطف

إلى خطة  ورـثم يتط، ويعتبر اللعب في البداية نشاطا غير موجه أو هادف، بقية مظاهر النمول مث

والنشاط في  وتطورها ويمكن تلخيص ما ينميه اللعبل لتنمية إمكانات الطفلها يمكن استغالسلوكية 

 فيما يلي :ل شخصية الطف

يعبّر  بـاء اللعـففي أثن، مع اآلخرين ومع اللعبةل تنمية المهارات اللغوية التي تحقق التواص 

عن الغضب  رـفيعب، اآلخرينل محادثاته للعبه أو لألطفال عن انفعاالته وآرائه من خالل الطف

  وهذا االحتكاك يجعله يتقن اللغة.، والرفض وينهي ويأمرل والقبو
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شخصيته  لغرض تعلم الفرد وإنماء، بين الفرد وعناصر البيئةل كما يساعد اللعب في إحداث تفاع 

في اللعب أيضا اعد ـكما يس، وجعله أكثر توافقا مع متطلبات المحيط الذي يعيش فيه، وسلوكه

ر ـبغض النظل بين األطفال ويعد اللعب أداة تعبير وتواص، والتمركز، من األنانيةل تخليص الطف

 بين الكبار والصغار.ل كما أنه أداة تواص، اللغوية والثقافية فيما بينهم  اتـن االختالفـع

، التجريب اتـبعمليـل وم الطفـفيق، بـاء اللعـالعمليات المعرفية والعقلية أثنل كل يمارس الطف 

ويجدد ويبتكر  غيلهاـوتش، اللعبةل ويتذكر طريقة عم، إلى النتائجل محاولة وخطأ حتى يص

 ويستحضر الصور الذهنية التي مرّت بخبرته.

أخرى يقوم  رةـوم، هـدا لمجموعتـمرة يكون قائ، ممارسة أدوار اجتماعية هامةل يتيح اللعب للطف 

 مع اآلخرين. ـلتسب المهارات االجتماعية في التعامكما يك، بتقليد وظيفة أو مهنة معينة

ل خال من، ويزيد في مهاراته الحركية، اللعب أن ينمي عضالت جسمهل من خالل يتمكن الطف 

مما ، واألصوات ياءـة األشـة لمعرفـه المختلفـن حواسـكما يستفيد م، والرسم، القفز والجري

 اللعب بالنسبة له متعة.ل يجع

 قـا القلـومنهل، اـي األطفـحيث يعالج االضطرابات المختلفة ف وللعب فوائد عالجية 

أعراضها  ذـية وتتخـباب نفسـواالضطرابات السيكوسوماتية أي تلك األمراض التي تنشأ من أس

اضطرا بات  وكذلك، ومن ذلك السمنة وضغط الدم المرتفع والصداع النصفي، شكال جسميا

 الخلق أو السلوك وفصام الشخصية.

المتنوعة  من األلعابل ما يمارسه األطفال ويكون ذلك من خال، د اللعب في التوجيه المهنييساع 

، األخرى دونل اـبعض األعمل بتفضيل حيث يبدأ األطفا، النمائية المتتاليةل في المراح

 وأقاربهم ومعارفهم وخاصة ممن يحبون.، ويتأثرون في ذلك بوالديهم

 : فوائد التّعلم بالّلعب .4

 السرور إلى قلبه وجعله نشيطا و فعّاال.ل في اللعب وإدخال الطف إشباع رغبة .1

 وزيادة معلوماته.ل توسيع آفاق المعرفة لدى الطف .2

لها ل الطف لاوـتبعا لطريقة تن، عامل والكبيرة بشك، وعضالته الدقيقة خاصةل تنمية حواس الطف .3

 وتعامله معها.

 على اكتساب أنماط السلوك الجيدة.ل تساعد الطف .4

والمالحظة  اهـا االنتبـن خاللهـفيتعلم م، على اكتساب األسلوب العلمي في التفكيرل مساعدة الطف .5

ما يقوم به من ل خال نـك مـوذل، والتركيز ودقة المالحظة والنطق الصحيحل والتفكير والتحلي
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تي أوجه الشبه واالختالف ال انـة وبيـوالتفريق والتصنيف والمقارنل عمليات التركيب والتحلي

 ل.يقوم بها الطف

 ل.تنمية القدرة على التركيز واالنتباه لدى األطفا .6

 األخطاء.ك ـحح تلـفيص، اللعب الجماعيل إلى خطئه أو أخطاء اآلخرين من خالل يتعرف الطف .7

 أنواع الّلعب : .5

األشياء  ىـارة إلـحيث اإلش، والتظاهرل يقوم هذا النوع من اللعب على الخيا اللعب اإليهامي : -

 فارغة.ا ـن كونهـعلى الرغم م، بالشرب من الكوبل تلذذ الطفل مع عدم تواجدها مث

عندما  عادةل يالحظ السلوك االستكشافي واالستطالعي لدى الطف اللعب االستكشافي والحركي : -

تحدث أصواتا  وهي اللعب التي، األزرار أو المحوالتل يتلقى لعبة جديدة لها مكونات خاصة مث

 تجميعها. داخلها أوـا بـتطالع مـفك لعبه واسل الطفل ويحاو، ي إضاءةأو تعط

بالمحاكاة  بـا اللعـأمل اـيعتبر اللعب اإليهامي مزجا بين الواقع والخي اللعب بالتقليد والمحاكاة : -

 فهو إعادة الواقع كما هو بدقة وبنفس التتابع الذي حدثت به.

وتقبلها  دهاـطة وتحديـيتم فيها تقاسم الدمى واألنش ويقصد به األلعاب التي اللعب االجتماعي : -

 وفقا لقواعد معينة.

 

للعب  ًوالصفوف األولية" اثني عشر نوعال في كتابه " تعليم األطفاعبد اللّطيف بن حسين ذكر فرج و 

 وهي:

والمواقف واد ـع المـمـل الطفل كما يتعامل، اللعب اإليهامي: وفيه ينغمس الالعب كليا في الخيا .1

 خصائص الحياة على األشياء غير الحية.ل كما لو أنها تحم

به كرسي  بـصافيا وهو يدرك تماما أن الكرسي الذي يلعل اللعب الواقعي: حيث يكون فكر الطف .2

 في الواقع. هـمع هذه األلعاب على أساس ما هي عليل ويتعام، وال شيء غير ذلك، فقط

الفائدة  شياء لمجرد االستمتاع بصنعها وبصرف النظر عنبصنع أل اللعب اإلنشائي: يقوم الطف .3

كأن يقوم األوالد  هـين زمالئـعليها من صنع هذه األشياء سوى السمعة الطيبة بل الممكن الحصو

 ل.التماثيل الخياطة وتشكيـل ة مثـالدقيقل اـالبنات األعمل بينما تفض، ببناء أشياء من الخشب

الفردي ب ـي اللعـفل ويستمر األطفا، إلى اللعب وحده منفردال الطفل اللعب الفردي: وفيه يمي .4

واتصاالته  هـعن هذه العادة كلما تقدم في السن وازدادت خبراتل ويتخلى الطف، مدة طويلة

 اآلخرين.ل باألطفا
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، بعضا همـبعضع ـفي الرابعة أو الخامسة عادة يلعبون مل اللعب الجماعي: يالحظ أن األطفا .5

ويبحثون عن رفيق  هـاط يزاولونـن النشـيخططون ألنفسهم نوعا مل والواقع أن كثيرا من األطفا

عن زمالء يمارسون معه هذه  ثـويبح، ثم في المرحلة التالية يختار لعبة خاصة، يشاركهم اللعب

 اللعبة.

صعوبة مما ر ـب أكثـن اللعـم نمطـمع اآلخرين ويعتبر هذا الل اللعب التعاوني: وفيه يلعب الطف .6

 هي: ماتـدة سـويتسم هذا النوع من اللعب بع، سبقه من أنماط اللعب األخرى

 مهام ومهارات أكثر تعقيدا. -أ

 المتشاركين فيه متشابهة مما يؤدي إلى المنافسة.ل األطفال ميو -ب

 التقيد بالقواعد والقوانين. -ت

 لفظية واسعة.يحتاج إلى وسائط لفظية وغير  -ث

 زيادة حجم جماعة اللعب مما يزيد األمر تعقيدا. -ج

يكتسب  ،أشياء لها معنى محددل اللعب التركيبي: يقوم فيه المتعلم باستخدام األدوات والمواد لعم .7

 ومن أمثلة هذا: اللعب بالمكعبات.، منها مفاهيم تلك األشياء

 النوع من اللعب يختفي اللعب التمثيليالمراهقة: وفي هذا ل اللعب المخطط أو لعب ما قب .8

 المراهقة.ل ويظهر اللعب المخطط المنظم الذي يسود مرحلة ما قب، واإليهامي

ويتطلب  ارفـارات ومعـاللعب اإلجرائي أو اللعب الشعبي: يحتاج هذا النوع من اللعب إلى مه .9

بالورق أو  بـاللعـل: مث، ةـكما يظهر التفكير المنطقي وروح المنافس، أداؤه تنظيما وقواعد

 الشطرنج.

بالتعبير و ً يـب التخيلـرتبط اللعـوي، والتصور دورا أساسيال اللعب التخيلي: و يلعب فيه الخيا .10

 اإلبداع.

، لالعبين ويتم فيه تعيين أدوار، المباريات المنظمة ذات القواعدل اللعب التنافسي والمباريات: مث .11

 تحقيقه. وهدف أساسي يسعى الجميع إلى

يتخلى  ولكنه ال، اآلخرينل بتقديم دميته وأشيائه إلى االطفال اللعب االجتماعي: وفيه يقوم الطف .12

 بأشيائه ثم يردها إليه مرة أخرى.ل يشترط أن يلعب الطفل عن أشيائه ب
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 : استخدام األلعاب التربويةل مراح .6

 وال : مرحلة اإلعدادأ 

 هذه المرحلة على ما يلي:ل تشتم

 و الوقت، و آلية استخدام اللعبة، وقانون اللعبة، المواد، إلى اللعبة من جميع جوانبها التعرف .1

 و مدى ارتباطها بالمنهاج.، الذي تحتاجه اللعبة

 قسم.الل دخول تجريب اللعبة قب .2

 وتحديد الوقت الالزم.، تهيئة المكان المناسب للعبة .3

يكتسبوها  ين أنـى المتعلمـب علـي يجـاف التمع التأكيد على األهد، شرح قواعد اللعبة للمتعلمين .4

 بعد مرورهم بهذه.

 ثانيا : مرحلة التنفيذ

 ابقةـالخبرات السـربط موضوع اللعبة بل ويتم ذلك من خال، التمهيد و التهيئة لتقديم اللعبة .1

 للمتعلمين.

 إلى الهدف المطلوب.ل أعطاء المتعلم الفرصة لكي يص .2

وعلى  ،هـة بـمتعلم صفات وقدرات واحتياجات خاصل ذلك ألن لك، عدم الموازنة بين المتعلمين .3

 المعلم أن يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.

 يحـعلى توضل والعم، المناقشة السلسة واالستنتاجات السليمة للدروس المستفادة من اللعبة .4

 ؤديـالتي تل الحلو على إيجادل والعم، وأسباب خسارة الفريق الثانيل، أسباب فوز الفريق األو

 إلى الفوز في اللعبة.

 

 ثالثا : مرحلة التقييم

التي  واالبتعاد عن األمور، في تقييم مدى تحقيقهم لألهداف المطلوبةلمتعلّمين يتشارك المعلم مع ا

  من عزيمة المتعلمين.ل تقلّ
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 رابعا : مرحلة المتابعة

اكتسبها  يـة التـرات التعليميـللتعرف إلى الخبوفي هذه المرحلة يقوم المعلم بمتابعة المتعلمين 

التي تثري  ةـكما يقوم المعلم في هذه المرحلة بتوفير بعض األلعاب أو األنشطة التعليمي، المتعلمون

 خبرات أخرى. إلىل ومن ثم يتم االنتقا، خبرات المتعلمين للتأكد من إتقان المتعلم للمهارات المطلوبة

 فسير اللعبالنظريات المختلفة في ت .7

لقد شغلت ظاهرة اللعب عند األطفال العلماء والباحثين في مختلف العصور وعلى مر األزمنة 

فتأملوا هذه الظاهرة عند اإلنسان والحيوان وحاولوا أن يفسروها فوضعوا نظريات عدة في ذلك ومن أهم 

 :هذه النظريات

 نظرية الطاقة الزائدة .1

النظرية ووضع أساسها ) شيلر ( الشاعر األلماني ثم ظهرت في أواخر القرن الماضي هذه 

فالحيوان مثالً إذا   الفيلسوف هربرت سبنسر وخالصتها : أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة الزائدة

وإذا طبقنا ذلك على  توافرت لديه طاقة تزيد عما يحتاجه منها للعمل فإنه يصرف هذه الطاقة في اللعب

يحاطون بعناية أوليائهم ورعايتهم فهؤالء األولياء يقدمون لهم الغذاء ويعنون األطفال نرى أن األطفال 

 .بنظافتهم وصحتهم دون أن يقوم األطفال بعمل ما فتتولد لديهم طاقة زائدة يصرفونها في اللعب 

 : النظرية اإلعدادية أو نظرية اإلعداد للحياة المستقبلية  .2

للكائن الحي هو عبارة عن وظيفة بيولوجية  أن اللعب يرى واضع هذه النظرية كارل غروس

هامة  فاللعب يمرن األعضاء وبذلك يستطيع الطفل أن يسيطر سيطرة تامة عليها وأن يستعملها استعماالً 

 فاللعب إذاً إعداد للكائن الحي كي يعمل في المستقبل األعمال الجادة. .حراً في المستقبل

  النظرية التلخيصية .3

ستانلي هول وخالصتها : إن اللعب هو تلخيص لضروب النشاطات  صاحب هذه النظرية هو

المختلفة التي مر بها الجنس البشري عبر القرون واألجيال وليس إعداداً للتدريب على نشاط مقبل 

فألعاب القفز والتسلق والصيد وجمع األشياء المختلفة هي ألعاب فردية أو  ومواجهة صعاب الحياة 

هذا يشير إلى حياة اإلنسان األول عندما كان يصطاد الحيوانات ويسخرها جماعية غير منظمة ولعل 
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لمصلحته فالطفل حينما يجمع حوله جماعات الرفاق ليلعب معهم إنما يمثل في عمله نشأة الجماعات 

األولى في حياة اإلنسان كما أنه إذا قدمنا له عدداً من المكعبات فإنه يشرع في بناء منزل أو ما يشبهه 

تمثل مرحلة من مراحل التقدم في الحياة فاإلنسان يلخص في لعبه إذاً أدوار المدنية التي مرت وهذه 

 عليه.

 النظرية التحليل النفسي .4

وهي نظرية مدرسة التحليل النفسي الفرويدية وتركز على ألعاب األطفال بخاصة إذ ترى أن 

ل كل إنسان التخلص منه بأية طريقة  اللعب يساعد الطفل على التخفيف مما يعانيه من القلق الذي يحاو

  .واللعب إحدى هذه الطرق وتشبه هذه النظرية إلى حد ما نظرية الطاقة الزائدة

 نظرية النمو الجسمي .5

الذي تنسب إليه هذه النظرية إن اللعب يساعد على نمو األعضاء وال سيما  يرى العالم كارت

مخه في حالة متكاملة أو استعداد تام للعمل ألن معظم المخ والجهاز العصبي. فالطفل عندما يولد ال يكون 

أليافه العصبية ال تكون مكسوة بالغشاء الدهني الذي يفصل ألياف المخ العصبية بعضها عن بعض وبما 

أن اللعب يشتمل على حركات تسيطر على تنفيذها كثير من المراكز المخية فمن شاء هذا أن يثير تلك 

 ا تدريجياً ما تحتاج إليه األلياف العصبية من هذه األغشية الدهنية.المراكز إثارة يتكون بفضله

  نظرية االستجمام .6

وخالصة هذه النظرية أن اإلنسان يلعب كي يريح عضالته المتعبة وأعصابه المرهقة التي 

أضناها التعب ذلك ألن اإلنسان عندما يستخدم عضالته وأعصابه بصورة غير الصورة التي كان 

 .ا في أثناء العمل فإنه يعطي بذلك لعضالته المجهدة وأعصابه المتعبة فرصة كي نستريح يستخدمها فيه

 : الّدراسات السّابقة .8

، المدرسة في اليابانل ما قبل طف بدراسة العالقة بين اللعب واإلبداع لدى تايلور و ستيلقام 

 461وتكونت عينة الدراسة من ، واإلبداع بـين اللعـة بـن العالقـفهدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع

وقد استخدمت الدراسة قوائم ، برنامج موجه جماعياي ـف، نواتـس 6 - 5ين ـطفال ترواحت أعمارهم ب

وذلك للوقوف على اثر اللعب على اإلبداع لدى ، والمالحظة ينـع المدرسـوالمقابلة مل سلوكيات األطفا
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ب ـالمشغوفين باللعب يتمتعون بالقيادة النشيطة وحل األطفا الدراسة أن ائجـرت نتـوأظهل، هؤالء األطفا

 والتحفز الذاتي. داعـتطالع واإلبـاالس

استخدام أنواع من اللعب في خفض  ةـة فاعليـبدراسة هدفت إلى معرف روست وبروينكما قام 

عينة وتكونت ، سنوات 6 - 3ما بين  تتراوح أعمارهم، الروضةل االكتئاب لدى مجموعة من أطفا

وقدم ، للمجموعة األولى اللعب الحر الفردي دمـق، اتـطفال قسموا إلى ثالث مجموع 12الدراسة من 

وأشارت النتائج إلى وجود ، الثالثة اللعب الدرامي ةـبينما قدم للمجموع، للثانية اللعب الحر الجماعي

وذلك نتيجة لعجز ، فرديالتي قدم لها اللعب الحر ال ةـفروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموع

أما بالنسبة لمجموعة اللعب الدرامي فلم ، األلعاب الجماعية فيل المكتئبين عن االشتراك والدخول األطفا

 الشديدة. ةـم بالغرابـواتس، يكن لعبها مفهوما

في ل على مستوى التفاع، أنواع من اللعب رـفهدفت إلى معرفة أث ايفوري وماكولومأما دراسة 

ل، أطفا 8وتكونت عينة الدراسة من ، تعلم يعانون من صعوباتل لدى مجموعة من األطفااللعب 

الفردي والثانية استخدم معها اللعب الجماعي.  استخدم معها اللعبإحداهما مقسمين إلى مجموعتين: 

ى إلى تحسن إلى أن استخدم اللعب في حد ذاته قد أد وقد أشارت النتائج، وذلك لمدة أربعة أسابيع كاملة

 أثناء اللعب.ل في تفاعالت األطفا

اإلبداعية على تعليم اللغة  دراماـدراسة هدفت إلى معرفة اثر استخدام ال روزالينداكما أجرت 

األولى ، الدراسة إلى مجموعتين ةـوقد تم تقسيم عين، والقراءة لدى طالب الخامس في والية نيوجرسي

تم تعليمها القراءة تلميذا  22واألخرى تكوّنت من ً ةـقة االعتياديتم تدريسها بالطريتلميذا  52تكونت من 

وأظهرت نتائج الدراسة انه ، وبعد ذلك تمّ تطبيق االختبار البعدي، ةـواللغة باستخدام الدراما التعليمي

ذكر ـيوال تغير ، الذين تعلموا اللغة باستخدام أسلوب الدراماثانية المجموعة ال ائجـى نتـر علـتغييـل حص

 الذين تعلموا القراءة بنفس األسلوب.األولى المجموعة  ائجـى نتـعل

 : التّعليق على الّدراسات السّابقة .9

اللعب ة ـالدراسات التي أوضحت أهميهذه حظ ممّا سبق عرضه من الدراسات أن هناك ياُل

حيث قامت  ،ريسوأوصت بضرورة استخدام األلعاب التربوية في التد، اللعبل وأهمية التعليم من خال

استخدام مجموعتين: األولى الضابطة ودرست بالطريقة ل بالتدريس من خال اتـذه الدّراسـهأغلب 

ع ـي جميـوف، دراميـهي التجريبية ودرست باستخدام األلعاب التعليمية أو األسلوب ال ةـوالثاني، التقليدية

 ضابطة.الدراسات تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة ال ذهـه
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II. الِجهاز اإلجرائي 

 

 

عيّنة حيث تحديد  نـمالمستخدمة في هذا البحث وصفا للطرق واإلجراءات المحور يتضمن هذا 

 كأداة لجمع البيانات.االستبيان استخدام  مـث تـحيفيه، تخدمة ـواألداة المسبحث ال

 : عيّنة البحث .1

االبتدائية الحكوميّة، الذين يدّرسون الّدرجات معلّما من معلّمي المدارس  30تكّونت عيّنة البحث من 

األولى خاّصة الّسنة األولى و الّسنة الثانية، أو الذين كان لهم تجربة سابقة في تدريسها. حيث تّم اختيار 

 المدارس التّابعة لدائرة التّفقد الشيحيّة و دائرة عقارب.

 : أداة البحث .2

في صقل مهارات رات المعلّمين حول أثر التّعلّم باللعب تصوّ تم استخدام االستبيان كوسيلة لجمع آراء و

مدى مالئمة الفضاء المدرسي و طرائق التدريس و المتعلّم االجتماعيّة و تنمية ملكة التّفكير و التّخيّل لديه 

 على هذا األساس.سئلة وقد تّم ضبط األ ،المتّبعة في المدارس المعنيّة بالبحث في تطبيق هذا المبدأ

 : ءات البحثإجرا .3

 وفق الخطوات اآلتية :بحث لقد تم إجراء هذه ال

 المتفقّد المشرف على التّربّص الميداني للقيام بهذا البحث.تم أخذ موافقة  -

 تّم تحديد المدارس التي شملها البحث. -

 إعداد أداة البحث. -

 توزيع االستبيانات بمساعدة المساعدة البيداغوجية. -

 العيّنة. تّم جمع االستبيانات من أفراد -

 تّمت معالجة البيانات إحصائيّا. -

 استخراج النّتائج و تحليلها. -
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 نتائج االستبيان .4

 

 

 

ةالنسب  
عدد االجابات بـ 

 ال
ةالنسب  

بـ  عدد االجابات
 نعم

 اإلفادة

 هل يحتاج التلميذ إلى اللعب عند التعلم؟ 29 %97 1 %3

ب؟أثناء اللعهل يقبل التلميذ على التعلم بجدية  20 %67 10 %33  

%17 5 %83 25 
ى التعاون هل يسهم التعلم باللعب في تنشئة الطفل عل

 و احترام اآلخر؟

%3 1 %97 29 
قة في هل يساهم التعلم باللعب في إكساب الطفل الث

 النفس؟

%10 3 %90 27 
كير و هل يساعد مبدأ التعلم باللعب في تنمية التف

 التخيل لدى المتعلم؟

%70 21 %30 9 
لى القيام الطريقة المتبعة في تنظيم القسم تساعد ع هل

 بأنشطة تعتمد اللعب؟

%20 6 %80 24 
دخل عند اقتراح أنشطة تقوم على مبدأ اللعب, هل يت

 المدرس لمساعدة المتعلم؟

 هل تعتمد األلعاب الفردية فقط عند التعلم؟ 2 %7 28 %93

التعلم؟هل تعتمد األلعاب الجماعية فقط عند  2 %7 28 %93  

م؟هل تعتمد األلعاب الفردية و الجماعية عند التعل 28 %93 2 %7  

%87 26 %13 4 
دأ هل الوقت المخصص للحصة يكفي لتوظيف مب

 اللعب؟

  



181  

 

 

III. نتائج البحث و التّوصيات 

 

 : الفرضيّة األولى .1

 نّصت الفرضيّة األولى على :

أغلبيّة المعلّمين على أنّه  إّن مبدأ التعلّم باللعب من األهميّة بمكان بحيث يُجمع"

 ."ضروري لتحقيق األهداف المرسومة

 

إن احتياج المتعلم للعب أثناء التعلم بات من الحتميات التي فرضتها عدة تطورات، حيث يتراءى 

من خالل هذه الدراسة الميدانية الحاجة الملحة للتلميذ إلى اللعب عند التعلم و يمكن استقراء ذلك بوضوح 

من المعلمين الذين شملهم البحث يؤكدون هذه الحاجة  %97يجة االستبيان التي أكدت بأّن من خالل نت

لما لها من تأثير مباشر على عملية التّعلم لما تخلقه من حوافز مادية و معنوية لدى المتعلم فتسهل عليه 

 اكتساب المعارف.

في حد ذاته كمحور للعملية  لكن يبقى هذا التأثير رهينا لعدة عوامل أبرزها مدى رغبة المتعلم

فقط من المعلمين يرون  %67التربوية في اإلقبال على التعلم بجدية أثناء اللعب حيث أفرزت النتائج أن 

أن المتعلّمين تحدوهم هذه الرغبة الجدية في حين أن البقية يالحظون أن المتعلم يفتقر إلى الجدية في 

 كغاية في حد ذاته ليس كوسيلة تيسر تمرير المعارف.تعامله مع المعرفة من خالل استغالل اللعب 

 

 

من الصعوبات التّي أفصح عنها المعلّمون من خالل هذا االستبيان، أنهم يعانون من كثرة 

 الفوضى التي يحدثها المتعلّمون أثناء اعتماد اللّعب.

 

دية هل يقبل التلميذ على التعلم بج
أثناء اللعب؟

نعم

ال
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 : الفرضيّة الّثانية .2

 نّصت الفرضيّة الثّانية على :

تنشئة الطفل على التعاون و احترام اآلخر و إكسابه الثّقة  يسهم التعلم باللعب في"

 "بالنفس، و تنمية قدرته على التفكير و التّخيّل.

هذه الدراسة فمن خالل  ،النظام األخالقي المعنوي لشخصية الطفل يسهم اللعب في تكوين

من المعلّمين الذين شملهم البحث يعتقدون أن اللّعب يسهم في تنشئة الطفل  %83الميدانية يتراءى لنا أن 

التي  من خالل العالقات على التعاون و احترام اآلخر و يساعده على النمو من الناحية االجتماعية

 طفل في السنوات األولى من حياته.يتعرض لها ال

 

اللعب يتدرب ل خال فمن قة في النفسمنهم يرون أّن اللعب يساهم في إكساب الطفل الث %97و 

أو الرفض ل مثال: كيف يعبر عن القبو ،على ضبط انفعاالته وكيفية التعبير عنها بأسلوب مناسبل الطف

 المعلّم،من قيود وأوامر ل كما يحرر اللعب الطف؟ وآراءه رهـة نظـوكيف يبدي وجه؟ والحب والكراهية

أضف إلى ذلك أن  ،رادـن أفـأو حتى لمجرد التقليد لما يراه م للتعبير عن أفكارهل ويعطي الفرصة للطف

اكتسابها أحيانا أثناء الجد وااللتزام  نـيعجز ع، يكتسب خبرات ذات أهمية في حياته أثناء اللعبل الطف

في اللعب بين الخاضع والمسيطر أو بين المدرس األدوار ل كما أن تناو، وتحت أعين الكبار ومراقبتهم

 األدوار االجتماعية.ل شخصيته مرنة وتتقبل تجع اـص كلهـذ أو الشرطي واللوالتلمي

من هؤالء المعلّمين أّن اللّعب يساعد المتعلّم في تنمية ملكة التفكير و التخيّل،  %90و يعتبر 

استطاع أن ينمي كثيراً من المهارات في أثناء ممارسته أللعاب وأنشطة معينة  فكلما تقدم الطفل في العمر

يميز  أن األلعاب التي يقوم فيها الطفل باالستكشاف والتجميع وغيرها من أشكال اللعب الذي ويالحظ

 به. مرحلة الطفولة تثري حياته العقلية بمعارف كثيرة عن العالم الذي يحيط

 

ل على هل يسهم التعلم باللعب في تنشئة الطف
التعاون و احترام اآلخر؟

نعم

ال
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 : الفرضيّة الثالثة .3

 نّصت الفرضيّة الثّالثة على :

التّعلّم باللّعب من حيث ترتيب ''ال يساعد الفضاء المدرسي على تطبيق مبدأ 

الطاوالت داخل القسم و توفّر الوسائل الّضروريّة، كذلك بالنسبة للبرنامج الّدراسي 

 ''خاّصة من حيث ضيق الوقت المخصص لكّل حّصة.

مهما كان إعداد المنهاج جيدا، فإّن تحقيق كفاءات المنهاج يتوقف على توفير شروط مادية 

االنتقاء والتوظيف المالئم. ومن العوامل األساسية التي تساهم في إنجاح الفعل ضرورية تقوم على حسن 

التعليمي، التنظيم المادي لفضاء القسم وتجهيزه بالوسائل البيداغوجية الّضرورية المالئمة و المتنوعة 

ن التي من عيّنة المعلّمي 70%غير أّن  .التي يجب أن تستجيب لمتطلبات الوضعيات التعليمية المختلفة

يؤّكدون أّن الطريقة المتّبعة في تهيئة فضاء القسم ال تساعد على القيام بأنشطة تعتمد اللعب شملها البحث 

و ذلك يعود باألساس إلى طريقة توزيع الطاوالت داخل القسم )نظام الّصفوف( التي ال تسمح على سبيل 

 المثال بالقيام  بألعاب جماعيّة.

 

سوء استغالل فضاء القسم نظرا للعدد الكبير للتالميذ داخل القسم  يشتكي أغلب المعلمين من

 الواحد.

من المعلّمين أّن ضيق الوقت المخّصص للحّصة يمثّل أحد أسباب عدم قدرة المعلّم على  %87و يرى 

 استغالل األلعاب كنشاط داخل القسم.

  

م هل الطريقة المتبعة في تنظيم القس
لعب؟تساعد على القيام بأنشطة تعتمد ال
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 : الفرضيّة الّرابعة .4

 نّصت الفرضيّة الّرابعة على :

المعلّم عند القيام بنشاط يعتمد على اللّعب في التخطيط السليم الستغالل  يتمثّل دور''

األلعاب والنشاطات لخدمة أهداف تربوية تتناسب وقدرات واحتياجات الطفل، 

توضيح قواعد اللعبة للتالميذ، ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ و تقديم 

 ''المساعدة والتّدخل في الوقت المناسب.

من المعلّمين يرون أن للمدّرس دور هام في تنشيط الحصص التي تعتمد على األلعاب  80% -

الباقية ترى أّن ليس للّعب أهميّة كبرى في التعليم بل على العكس قد  %20التربويّة، إاّل أّن الـ

 تمثّل في بعض األحيان عائقا أمام التّعلّم.

ة بين األلعاب الفردية و الجماعيّة أثناء من المعلّمين يرون أّن على المدّرس المراوح 93% -

 التّعلّم.

 : التوصيات .5

لقد ترائى للباحث جليا من خالل هذا البحث ان مبدأ التعلم باللعب ضروري ومفيد في العملية 

التعليمية التعلميّة خاصة في الدرجة األولى فقد بات واضحا ان حاجة التلميذ الى التعلم باللعب في ازدياد 

فيصبح بذلك من الضروري توفير المجال و الفرصة المناسبة للمتعلم و المعلم في نفس الوقت متواصل 

 لمزيد تكريس هذا المبدأ داخل مدارسنا عبر :

 تكوين المعلّمين على مبادئ التعلم باللعب لكي يكون اللعب وسيلة ال غاية للحصة -

 لطرفين على تطبيق هذا المبدأتنظيم الفضاء المدرسي داخل القسم و خارجه بشكل يساعد كال ا -

 تنويع األنشطة القائمة على اللعب لكي ال يفقد المتعلم الرغبة و الجدية في التعامل مع المعرفة -

 استثمار اللعب بشكل أفضل كوسيلة تيسر عملية النقل البيداغوجي -

 استغالل الوقت المخصص للعب بشكل أفضل كي ال تخرج الحصة عن الهدف المرسوم لها -

 ار ملكة التفكير و التخيّل لدى المتعلم لبناء النشطة المستهدفةاستثم -

 الخروج بعملية التعلم باللعب عن إطارها الضيق لتشمل مجاالت أكثر و درجات أعلى -

محاولة زرع ما جاء به القانون التوجيهي من قيم ومبادئ داخل المتعلم عبر نشاطات تدعو إلى  -

 مارسات ميدانية يستغل فيها المعلم حماس المتعلمين.تكريسها بصورة فعالة و تحويلها إلى م


