
 



 

 .الليم إنا نحمدك حمًدا ال ينتيي عدده وال ينقطع على نعمة العلم

الليم لك الحمد والشكر على توفيقك لنا إلنجاز ىذا البحث المتواضع الذي ىو ثمرة جيد 

 .جييد وعمل مستمر، كما نسألك الليم أن تقبلو منا وتجعلو في ميزان الحسنات

كما أتقدم بشكر الخالص لألستاذ سماحي بوحجرة إلشرافو عليا في مذكرة تخرجي والذي لم 

 .يبخل علي بنصائحو وتوجيياتو التي قدميا لي طوال البحث

 .كما أشكر مدير اإلبتدائية في والية مستغانم، الذي ساعدني طوال مشواري الميداني

وفي األخير أشكر صديقتي وأختي لعرباوي فتيحة التي ساعدتني كثيًرا في كتابة البحث، 

 .فأرجو من هللا أن يوفقيا



 
 :أهدي ثمرة دراستي إلى

لى اليد التي طالما قدمت لي الكثير، إلى أبي الحبيب أطال هللا   إلى نير العطاء المتجدد وا 
 . في عمره

  إلى رمز الحنان إلى من سيرت لمرضي وشفت لشفائي وحزنت لدموعي إلى التي أعطت 

معنى لوجودي إلى من صنعت بحنانيا منار حياتي إلى التي بدونيا ال طعم لمحياة إلى أمي 

 .العزيزة حفظيا هللا لي

إلى جدتي .عبد القادر و زىرة :   إلى أجمل ىدية في حياتي أخي الوحيد وأختي الكبيرة

 .الغالية التي أطمب من هللا أن يشفييا ويطيل في عمرىا

  تحية حب وشوق من كانوا سندي وظمي وكانوا خير أنيس في مراحل حساسة من حياتي، 

لى أعز شخص ساعدني في ىذه المذكرة صديقي  صديقتي الحبيبة حمدي باي حميمة وا 

 . وأخي سمير شرقي حفظو هللا من كل مكروه

 .2019إلى كل من يعرفني ويتمنى لي الخير إلى جميع الزمالء دفعة 
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 ملخص
 

  تناولت في هذه الدراسة تمثالت األساتذة لمعب وتأثيره عمى المتمدرس، هدفت الدراسة   

إلى معرفة تمثل كل أستاذ لمعب وتأثيره في العممية التربوية، بناًءا عمى ذلك جاء أشكال 

 الدراسة المتمثل في ماهي تمثالت األساتذة لمعب وتأثيره عمى المتمدرس؟

 10وحقيق األغراض الدراسة، تم االعتماد عمى المنهج الكيفي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 :مبحوثين، وقد تم استخدام تقنية المقابمة التي من خاللها توصمنا إلى النتائج التالية

 .ــ المعب مرتبط بالتعميم

 .ــ التعميم والمعب مرتبطان مع بعضهم البعض

 .ــ العممية التربوية تحتاج إلى كفاءات عممية

 .ــ المعب يساهم في التنشئة االجتماعية

 .ــ المدرسة واألسرة تسهمان في تنشئة الطفل
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:مقدمـــــــــة  

  يعد المعب ظاىرة من الظواىر االجتماعية، فيو ظاىرة قديمة، حيث كان يمارس في 

جميع المجتمعات القديمة، وقد أصبح المعب في العصر الحديث ظاىرة تكتسي طابع 

االنتشار في دول العالم بأسره، سواء فردًيا أو جماعًيا، والمعب لو عدة وظائف، في كل 

 .المجاالت و الميادين، من التربوية و االجتماعية، و الترفييية و النفسية

   والمعب نوع من أنواع النشاطات الجسدية الذي يستخدم من أجل تحسين العممية 

التربوية، كما استعانت بو المدرسة كوسيمة في إستعاب الدروس التعميمية، والمعب لو تأثير 

إيجابي عمى الطفل ثم المجتمع ككل، إْذ تم إدراج البرامج و المناىج الصادرة عن وزارة 

التربية الوطنية و الخاصة بالنظام التربوي االبتدائي، و خصصت لكل مستوى تعميمي 

 .أنواع من األلعاب المناسبة لو، بغية تحقيق أىداف و نتائج محددة سابًقا

   والمعب كنشاط في العممية التعميمية التربوية ال تنعكس أثاره اإليجابية عمى المتمدرس 

وحده بل تشمل مربي المدرسة االبتدائية، و ىذه األخيرة تحقق ىدفيا األسمى وىو تزويد 

مختمف المؤسسات بإطارات ذات كفاءة، يكون بمقدورىا اإلسيام في التنمية الوطنية 

 .لممجتمع في شتى المجاالت، االقتصادية و االجتماعية و التربوية

  وىنا سنحاول البحث من خالل الدراسة التي قمنا بيا لمعرفة تمثالت المربين لمعب 

 :وتأثيره عمى المتمدرس داخل المدرسة االبتدائية، وليذا اشتممت الدراسة عمى مايمي
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  اإلطار المنيجي جاء فيو اإلشكالية، الفرضيات أسباب اختيار الموضوع، أىميتُو، 

الدراسات السابقة، تحديد مفاىيم الدراسة،أما فيما يخص الجانب النظري فيو فصمين، 

ماىية المعب، واحتوت عمى سبع مباحث وىي تعريف المعب، : الفصل األول بعنوان

خصائص المعب، أىداف وأىمية المعب، أبعاده، وخالصة الفصل، أما الفصل الثاني 

خاص بالمقاربات النظرية لمعب فيو مباحث وىي نظرية الطاقة الزائدة، نظرية النمو 

الجسمي، النظرية التمخيصية، نظرية األعداد لمحياة المستقبمية، نظرية التحميل النفسي، 

والجانب الميداني خاص باإلجراءات المنيجية ، منيج الدراسة ، وسيمة جمع البيانات نمط 

التحميل ومالحظات أولية تحميل وتفسير المعطيات ، مناقشة الفرضيات ، نتائج الدراسة ، 

 .أفاق البحث ، خاتمة 
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 :اإلشــــــكاليــــــة/1

    يعتبر الطفل المحور األساسي في المناىج الحديثة في جميع نشاطاتيا، فيي تدعو 

إلى النشاطات الذاتية، فتنمي فيو عنصر التجريب واالكتشاف والمحاولة وتشجعو عمى 

المعب الحر وترفض مبدأ اإلجبار، بل تركز عمى مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد وىذا كمو 

يستوجب وجود نظام تربوي، األمر الذي أدى إلى ظيور مؤسسات متعددة لالىتمام 

بالطفل عمى سبيل المثال األسرة التي تعتبر النواة األولى في المجتمع، حيث ليا اىتمام 

 .كبير لمحياة الطفل، فيي تقدم ليا الرعاية واالىتمام من كل الجوانب

   كما نجد مؤسسات أخرى كالمسجد الذي ىو مكان لتعميم مبادئ الدين اإلسالمي، كما 

ال ننسى دور وسائل اإلعالم في تنشئة الطفل المتمدرس من خالل برامجيا وقنواتيا التي 

تعمل عمى تثقيف وتربية األجيال، ومساىمة جماعة الرفاق ىي األخرى في تنمية وتطوير 

شخصية الطفل، ىذه المؤسسات كميا تصب في اتجاه واحد، أال وىو تنمية الطفل من كل 

 .النواحي سواء العقمية والنفسية أو االجتماعية أو الثقافية وغيرىا

   باإلضافة إلى ىذه المؤسسات نجد المدرسة التي تعد ثاني أىم مؤسسة بعد األسرة، 

فيي ىيئة ذات طابع رسمي محكومة بقوانين وقواعد مضبوطة، وتعتبر مؤسسة اجتماعية 

 .تربوية وتعميمية يتم فييا تقديم المعارف والمعمومات

   واالىتمام بالطفل شغل تفكير العديد من العمماء والباحثين والمفكرين عمى مر 

العصور، عمى اختالف ديانتيم وثقافتيم، محاولين تنمية جميع الجوانب الوجدانية 
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والتربوية، باعتبار أن التربية ىي الوسيمة التي تنقل ثقافة المجتمع من عادات وتقاليد 

 .وقيم

   ومن ىنا تنوعت األساليب التربوية كأسموب التعمم التعاوني أسموب التدريس بالكفاءات، 

وأسموب المعب الذي يعتبر رغبة فطرية عند كافة الكائنات الحية عمى العموم، واإلنسان 

 .عمى وجو الخصوص، الذي ينفرد بالقدرات الفكرية واإلبداعية واإلبتكارية عن غيره

   فالمعب يعتبر من طرق التربية خاصة في الوقت الحالي بعد أن مر بمراحل وتطورات 

عديدة، وقد أكدت الدراسات أن المعب لو فعالية ودور كبير في تنمية شخصية الفرد 

وجعميا متكاممة ومتوازنة، فالمعب يساعد الطفل عمى تجسيد أحاسيسو وما يجول بداخمو 

عمى أرض الواقع، والتخمص من العقد والمكبوتات، فالمعب يسمح لمطفل المتمدرس 

بالتقميد وتمثيل أدوار الكبار، ويعمميم تحمل المسؤولية، ويمكنيم من حل المشاكل، 

باإلضافة إلى أن عمماء التربية والمربون في المدارس االبتدائية وقد كانوا يعممون أن 

اإلدمان عمى الدرس وصرف الساعات المتواصمة في التحصيل يتعب األعصاب، وأنو 

 .البد من صرف أوقات في التميي والمعب إلعادة القوى الجسدية

 :من خالل ىذا التقديم عمى الموضوع نتساؤل

 ماىي تمثالت المربين للعب وما تأثيره على المتمدرس؟
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 أسباب اختيار الموضوع: 

 :ونذكر أىميا: ـ أسباب الذاتية أ 

  اىتمامي الشخصي بالموضوع من أجل معرفة كل ما يتعمق بمجال الطفولة وأثر

 .التعمم بالمعب في تنشئة الطفل داخل المدرسة

 : ـ أسباب الموضوعية ب 

 معرفة مختمف أنواع المعب الممارسة داخل المدرسة. 

 أىمية المعب واألنشطة الترفييية داخل المؤسسة التربوية. 

 معرفة أراء المعممين لمعب داخل المدرسة. 

 إعادة المعب اعتباره و إبراز وظائفو وأدواره. 

  ،كون تخصصي عمم االجتماع التربوي، والطفل ىو العنصر األساسي في التربية

 .فطفل اليوم ىو رجل الغد

 أىمية اختيار الموضوع: 

 معرفة أىمية المعب في حياة الطفل المتمدرس. 

 معرفة الوظائف التربوية التي يؤدييا المعب في تعمم الطفل داخل المدرسة. 
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 :الفرضيات/2 

 . المعب يتعارض مع التربية: الفرضية األولى

 . المعب أداة بيداغوجية في التمدرس:الفرضية الثانية

 :التحليل اإلجرائي لمفيوم التمثل/3

ىو مفيوم قديم لدوركايم أعيد تجديده باعتبار ميدان العموم االجتماعية و النفسية تنتج عن 

 .فكرة وصواًل إلى نظري و نوعي مجسد في مختمف العموم

 :تعريف التمثل

ثيالً :لغة ، تَممْم ثلُي ، يُيمَم ثَملَم  . من الفعل مَم

فيو تجسيد لشيء غير موجود في ذىن الفرد ليتصوره كأنو موجود، أما التمثل االجتماعي 

 :فيكون حصره في مفيومين أساسين

 .ــ محتوى المعمومات والتصور واألفكار و السموكات

لو عالقة مع عضو آخر أي أنو  (لفرد، عائمة، جماعة  )ــ ظاىرة تخص عضًوا ما 

 . الطريق أو السبيل الذي تتكون منو الفكرة حول الموضوع أو العالقة بين األفراد

ــ ىو ظاىرة أكثر تعقد ألنو يتضمن أشكااًل متغيرة و مركبة، فيمكن اعتباره الصورة التي 

تسمح بشرح و تفسير ما حدث من تغيرات في سموكات األفراد أو تمك المؤشرات المتعمقة 

 .بالحقائق الممموسة في الحياة االجتماعية
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 :   ىناك تعاريف أشارت إلييا بعض القواميس منيا

 :ــ إن التمثل االجتماعي ينغمس بين آليتين1

 .أ ــ آلية التصور و التفكير

 .ب ــ آلية تجسيد في نموذج رمزي 

 .ــ ىو نشاط تحميمي أو رمز بياني لفكرة معينة2

 أستنتج من خالل التعاريف أن التمثل االجتماعي عبارة عن فكرة واضحة في ذىن الفرد، 

يحاول تجسيدىا في الواقع الحياتي إلشباع رغباتو و ميوالتو من خالل سموكات أو 

 .وظائف يقومون بيا و المخطط التالي يوضح أبعاد و مؤشرات التمثل االجتماعي

 . دراسة موقف و تمثالت المربين لمعب في المدرسة:ــ البعد االجتماعي

 . ويتمثل فيو دراسة الحركة لدى الطفل المتمدرس:ــ البعد الجسماني

 . دراسة حالة الطفل النفسية خالل المعب، و تأثير المعب عميو:ــ البعد الوجداني العاطفي

 المحافظة:                                     أبعاد المفيوم و مؤشراتو

 اإلنطواء          (.....المربين، الطفل، التحرر، ) :ـ البعد اإلجتماعي1

                                                                اإلنفتاح

                                                             القوام

 القفز           ( الطفل بن الحركة و الممارسة):ــ البعد الجسماني2

                                                              العينين

 



 اإلطار المنهجـــــــــي                                                                                
 

 
 ط

                                                             الحرمان العاطفي

 الغيرة                                                         (.....األلم، الفرح ) :ــ البعد الوجداني العاطفي3

                                                             الغرور

                           

                            الذكاء           

            الحكمة                                           :ــ البعد الفكرر 4

                            الخبرة

 تحديد مفاىيم الدراسة: 

استغالل الطاقة الجسمية الحركية في جمب المتعة النفسية لمفرد، وال يتم دون طاقة : اللعب

 .ذىنية

وىو كذالك نشاط قد يكون ذىنًيا أو عضمًيا، وال يمكن لإلنسان االستغناء عنو سواء كان 

   1.كبيًرا أو صغيًرا

 عممية عقمية مسؤولة عن استقبال المعمومات ووضعيا في تراكيب بنيات معرفية :التمثل

موجودة عند الفرد والتمثل عممية ميمة في التعمم المعرفي بيدف التعديل المستمر في 

  2. التراكيب المعرفية لدى الفرد

                                                             

.127ـأحمدزكًبدوي،معجممصطلحاتالعلوماالجتماعٌة،مكتبةلبنان،بٌروت،ص 1  
.79،ص1،2008/ـتوافقأحمدسمارة،عبدالسالمموسىالعدٌلً،دارالمسٌرةللنشروالتوزٌع،عمان،ط 2  
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ىو الشخص الذي يربي التالميذ في الدراسة، والمربي يكون موضع تقدير : المربي

المجتمع و ولي األمر معو عمى أساس أنو الشخص الذي يتحمل مسؤولية ترسيخ القيم 

 1.النبيمة و األخالق الحميدة في نفوس األطفال

 2.سنة12 إلى 10 ويقصد بو في الدراسة ىو التمميذ الذي يتراوح عمره من :المتمدرس

 ىو ما يتصوره أفراد المجتمع حول ما يحيط بيم من أشياء :المفيوم اإلجرائي للتمثل

 .ومعطيات الواقع االجتماعي

:الدراسات السابقة للعب/ 4  

  أجري الباحثين العديد من األبحاث والدراسات حول المعب، ومن بين ىذه الدراسات 

 :كالتالي

 1993: أ ــ دراسة العببيدر

 "أثر األلعاب التعميمية في التحصيل القرائي لمصف الثاني ابتدائي " 

   استيدفت الدراسة التعرف عمى أثر األلعاب التعميمية في التحصيل القرائي لتالميذ 

الصف الثاني وتم تطبيق الدراسة عمى تالميذ مدرسة الميج االبتدائية في مدينة بغداد وتم 

تمميًذا أو تمميذة وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وبواقع  (52)اختيار 

                                                             

، 2009عالم الكتب، الطبعة األولى، : ــ مجدى عزيز إبراىيم، معجم المصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم، القاىرة 1 
.911ص   

.491، ص2008دار البداية، الطبعة األولى، : ــ مروة عبد الحميد، معجم مصطمحات التربية وعمم النفس، عمان 2  
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 ك

تمميًذا أو تمميذة لكل مجموعة وقدم برنامج األلعاب التعميمية لممجموعة التجريبية،  (26)

 .في حين بقيت المجموعة الضابطة تتعمم وفق الطريقة التقميدية، واستمر تسعة أصابع

 :وبعدىا توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ـــ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في مجاالت القراءة 

 .والفيم

 .ـــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و الضابطة

 :1988: ب ــ دراسة جاسر

 "المعب كعممية تعميمية عند األطفال " 

  استيدفت الدراسة التعرف عمى أنيما أكثر فائدة التعمم بالمحاكاة أو التعمم بالصور 

 .والتعرف عمى أنيما أفضل

سنوات، و إتبع الباحث  (8 ــ 6)طفاًل تتراوح أعمارىم  (90)  تكونت عينة الدراسة من 

التصميم التجريبي الخاص بالبحث إذ قسمت العينة إلى ثالث مجموعات، وقدم لممجموعة 

األولى التعمم بالصور، والمجموعة الثانية التعمم بالمحاكاة أما المجموعة الثالثة فيي التعمم 

 .بالمحاكاة والصور

  وتوصمت الدراسة إلى أن التعمم يكون أفضل إذ استخدم أكثر من حاسة من حواس 

 .التعمم، وأن التعمم بالمحاكاة والصور أكثر فائدة من التعمم بالصور فقط أو المحاكاة فقط

 :1998:   ــ دراسة المصرر 
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 ل

 "دراسة تحميمية لطبيعة العالقة بين المعب وتأثيره في شخصية أطفال السادسة " 

   فضال عن أشكال المعب ومستوياتو عند تمميذ السادسة وتحميميا وتحديد دور المربي 

في عممية المعب، واستخدام الباحث المنيج الوصفي التحميمي لألدبيات المتخصصة 

بسيكولوجية المعب ومستوياتو وخصائصو عند تمميذ الصف األول االبتدائي، و باستخدام 

 :الوسائل اإلحصائية المناسبة، أظيرت الدراسة النتائج التالية

   أثبتت الدراسة إن منع األطفال من المعب يخمق إعاقة في تربيتيم وفي تشكيل 

 .شخصياتيم لجميع أبعادىا ومقوماتيا

ن تركيز المربين والعاممين في ىذا المجال، وعمى مجمل النشاط اإلنساني يمكن أن    وا 

                       1.يتمثل في تطور المعب وفي انتقالو التدريجي إلى العمل والممارسة

                                                             
ـ136،ص2009دراسةالمناهجللنشروالتوزٌع،:ـإٌمانعباسالخفاف،اللعبإستراتٌجٌاتتعلٌمحدٌثة،عمان1
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 :التحليل اإلجرائي لمفهوم التمثل

ىو مفيوم قديم لدوركايم أعيد تجديده باعتبار ميدان العموم االجتماعية و النفسية تنتج عن 

 .فكرة وصواًل إلى نظري و نوعي مجسد في مختمف العموم

 :تعريف التمثل

 . من الفعع مَم َمعَم  يُيمَم عُي  تَممْم ييً :لغة

فيو تجسيد لشيء غير موجود في ذىن الفرد ليتصوره كأنو موجود  أما التم ع االجتماعي 

 :فيكون حصره في مفيومين أساسين

 .ــ محتوى المعمومات والتصور واألفكار و السموكات

لو عيقة مع عضو آخر أي أنو  (لفرد  عائمة  جماعة  )ــ ظاىرة تخص عضًوا ما 

 . الطريق أو السبيع الذي تتكون منو الفكرة حول الموضوع أو العيقة بين األفراد

ــ ىو ظاىرة أك ر تعقد ألنو يتضمن أشكااًل متغيرة و مركبة  فيمكن اعتباره الصورة التي 

تسمح بشرح و تفسير ما حدث من تغيرات في سموكات األفراد أو تمك المؤشرات المتعمقة 

 .بالحقائق الممموسة في الحياة االجتماعية

 :   هناك تعاريف أشارت إليها بعض القواميس منها

 :ــ إن التم ع االجتماعي ينغمس بين آليتين1

 .أ ــ آلية التصور و التفكير

 .  ــ آلية تجسيد في نموذج رمزي 



 .ــ ىو نشاط تحميمي أو رمز بياني لفكرة معينة2

 أستنتج من خيل التعاريف أن التم ع االجتماعي عبارة عن فكرة واضحة في ذىن الفرد  

يحاول تجسيدىا في الواقع الحياتي إلشباع رغباتو و ميوالتو من خيل سموكات أو 

 .وظائف يقومون بيا و المخطط التالي يوضح أبعاد و مؤشرات التم ع االجتماعي

 . دراسة موقف و تم يت المربين لمع  في المدرسة:ــ البعد االجتماعي

 . ويتم ع فيو دراسة الحركة لدى الطفع المتمدرس:ــ البعد الجسماني

 . دراسة حالة الطفع النفسية خيل المع   و تأ ير المع  عميو:ــ البعد الوجداني العاطفي

 المحافظة:                                     أبعاد المفهوم و مؤشراته

 اإلنطواء          (.....المربين  الطفع  التحرر  ) :ـ البعد اإلجتماعي1

                                                                اإلنفتاح

                                                             القوام

 القفز           ( الطفع بن الحركة و الممارسة):ــ البعد الجسماني2

                                                              العينين

 

                                                             الحرمان العاطفي

 الغيرة                                                         (.....األلم  الفرح ) :ــ البعد الوجداني العاطفي3

                                                             الغرور

                           



                            الذكاء           

            الحكمة                                           :ــ البعد الففرر 3

                           الخبرة
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 : أسباب اختيار الموضوع/1

 :ونذكر أهمها: ـ أسباب الذاتية أ 

  اىتمامي الشخصي بالموضوع من أجل معرفة كل ما يتعمق بمجال الطفولة وأثر

 .التعمم بالمعب في تنشئة الطفل داخل المدرسة

 : ـ أسباب الموضوعية ب 

 معرفة مختمف أنواع المعب الممارسة داخل المدرسة. 

 أىمية المعب واألنشطة الترفييية داخل المؤسسة التربوية. 

 معرفة أراء المعممين لمعب داخل المدرسة. 

 إعادة المعب اعتباره و إبراز وظائفو وأدواره. 

  ،كون تخصصي عمم االجتماع التربوي، والطفل ىو العنصر األساسي في التربية

 .فطفل اليوم ىو رجل الغد

 :أهمية اختيار الموضوع/ 2

 معرفة أىمية المعب في حياة الطفل المتمدرس. 

 معرفة الوظائف التربوية التي يؤدييا المعب في تعمم الطفل داخل المدرسة. 
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 :اإلشــــــكاليــــــة

    يعتبر الطفل المحور األساسي في المناىج الحديثة في جميع نشاطاتيا، فيي تدعو 

إلى النشاطات الذاتية، فتنمي فيو عنصر التجريب واالكتشاف والمحاولة وتشجعو عمى 

المعب الحر وترفض مبدأ اإلجبار، بل تركز عمى مبدأ المرونة واإلبداع والتجديد وىذا كمو 

يستوجب وجود نظام تربوي، األمر الذي أدى إلى ظيور مؤسسات متعددة لالىتمام 

بالطفل عمى سبيل المثال األسرة التي تعتبر النواة األولى في المجتمع، حيث ليا اىتمام 

 .كبير لمحياة الطفل، فيي تقدم ليا الرعاية واالىتمام من كل الجوانب

   كما نجد مؤسسات أخرى كالمسجد الذي ىو مكان لتعميم مبادئ الدين اإلسالمي، كما 

ال ننسى دور وسائل اإلعالم في تنشئة الطفل المتمدرس من خالل برامجيا وقنواتيا التي 

تعمل عمى تثقيف وتربية األجيال، ومساىمة جماعة الرفاق ىي األخرى في تنمية وتطوير 

شخصية الطفل، ىذه المؤسسات كميا تصب في اتجاه واحد، أال وىو تنمية الطفل من كل 

 .النواحي سواء العقمية والنفسية أو االجتماعية أو الثقافية وغيرىا

   باإلضافة إلى ىذه المؤسسات نجد المدرسة التي تعد ثاني أىم مؤسسة بعد األسرة، 

فيي ىيئة ذات طابع رسمي محكومة بقوانين وقواعد مضبوطة، وتعتبر مؤسسة اجتماعية 

 .تربوية وتعميمية يتم فييا تقديم المعارف والمعمومات

   واالىتمام بالطفل شغل تفكير العديد من العمماء والباحثين والمفكرين عمى مر 

العصور، عمى اختالف ديانتيم وثقافتيم، محاولين تنمية جميع الجوانب الوجدانية 
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والتربوية، باعتبار أن التربية ىي الوسيمة التي تنقل ثقافة المجتمع من عادات وتقاليد 

 .وقيم

   ومن ىنا تنوعت األساليب التربوية كأسموب التعمم التعاوني أسموب التدريس بالكفاءات، 

وأسموب المعب الذي يعتبر رغبة فطرية عند كافة الكائنات الحية عمى العموم، واإلنسان 

 .عمى وجو الخصوص، الذي ينفرد بالقدرات الفكرية واإلبداعية واإلبتكارية عن غيره

   فالمعب يعتبر من طرق التربية خاصة في الوقت الحالي بعد أن مر بمراحل وتطورات 

عديدة، وقد أكدت الدراسات أن المعب لو فعالية ودور كبير في تنمية شخصية الفرد 

وجعميا متكاممة ومتوازنة، فالمعب يساعد الطفل عمى تجسيد أحاسيسو وما يجول بداخمو 

عمى أرض الواقع، والتخمص من العقد والمكبوتات، فالمعب يسمح لمطفل المتمدرس 

بالتقميد وتمثيل أدوار الكبار، ويعمميم تحمل المسؤولية، ويمكنيم من حل المشاكل، 

باإلضافة إلى أن عمماء التربية والمربون في المدارس االبتدائية وقد كانوا يعممون أن 

اإلدمان عمى الدرس وصرف الساعات المتواصمة في التحصيل يتعب األعصاب، وأنو 

 .البد من صرف أوقات في التميي والمعب إلعادة القوى الجسدية

 :من خالل ىذا التقديم عمى الموضوع نتساؤل

 ماهي تمثالت المربين للعب وما تأثيره على المتمدرس؟
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 :الفرضيات

 . المعب يتعارض مع التربية: الفرضية األولى

 . المعب أداة بيداغوجية في التمدرس:الفرضية الثانية

 :تحديد مفاهيم الدراسة

استغالل الطاقة الجسمية الحركية في جمب المتعة النفسية لمفرد، وال يتم دون طاقة : اللعب

 .ذىنية

وىو كذالك نشاط قد يكون ذىنًيا أو عضمًيا، وال يمكن لإلنسان االستغناء عنو سواء كان 

   1.كبيًرا أو صغيًرا

 عممية عقمية مسؤولة عن استقبال المعمومات ووضعيا في تراكيب بنيات معرفية :التمثل

موجودة عند الفرد والتمثل عممية ميمة في التعمم المعرفي بيدف التعديل المستمر في 

ىو الشخص الذي يربي التالميذ في الدراسة، :  المربي2. التراكيب المعرفية لدى الفرد

والمربي يكون موضع تقدير المجتمع و ولي األمر معو عمى أساس أنو الشخص الذي 

 3.يتحمل مسؤولية ترسيخ القيم النبيمة و األخالق الحميدة في نفوس األطفال

 4.سنة12 إلى 10 ويقصد بو في الدراسة ىو التمميذ الذي يتراوح عمره من :المتمدرس

                                                             

.127ـ أحمد زكً بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة، مكتبة لبنان، بٌروت، ص 1  
.79، ص2008، 1/ـ توافق أحمد سمارة، عبد السالم موسى العدٌلً، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، ط 2  

، 2009عالم الكتب، الطبعة األولى، : ــ مجدى عزيز إبراىيم، معجم المصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم، القاىرة 3 
.911ص   

.491، ص2008دار البداية، الطبعة األولى، : ــ مروة عبد الحميد، معجم مصطمحات التربية وعمم النفس، عمان 4  
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 ىو ما يتصوره أفراد المجتمع حول ما يحيط بيم من أشياء :المفهوم اإلجرائي للتمثل

 .ومعطيات الواقع االجتماعي

 :الدراسات السابقة للعب

  أجري الباحثين العديد من األبحاث والدراسات حول المعب، ومن بين ىذه الدراسات 

 :كالتالي

 1993: دراسة العببيدي/ 1

 "أثر األلعاب التعميمية في التحصيل القرائي لمصف الثاني ابتدائي " 

   استيدفت الدراسة التعرف عمى أثر األلعاب التعميمية في التحصيل القرائي لتالميذ 

الصف الثاني وتم تطبيق الدراسة عمى تالميذ مدرسة الميج االبتدائية في مدينة بغداد وتم 

تمميًذا أو تمميذة وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وبواقع  (52)اختيار 

تمميًذا أو تمميذة لكل مجموعة وقدم برنامج األلعاب التعميمية لممجموعة التجريبية،  (26)

 .في حين بقيت المجموعة الضابطة تتعمم وفق الطريقة التقميدية، واستمر تسعة أصابع

 :وبعدها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ـــ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في مجاالت القراءة 

 .والفيم

 .ـــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و الضابطة

 :1988: دراسة جاسر/ 2
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 "المعب كعممية تعميمية عند األطفال " 

  استيدفت الدراسة التعرف عمى أنيما أكثر فائدة التعمم بالمحاكاة أو التعمم بالصور 

 .والتعرف عمى أنيما أفضل

سنوات، و إتبع الباحث  (8 ــ 6)طفاًل تتراوح أعمارىم  (90)  تكونت عينة الدراسة من 

التصميم التجريبي الخاص بالبحث إذ قسمت العينة إلى ثالث مجموعات، وقدم لممجموعة 

األولى التعمم بالصور، والمجموعة الثانية التعمم بالمحاكاة أما المجموعة الثالثة فيي التعمم 

 .بالمحاكاة والصور

  وتوصمت الدراسة إلى أن التعمم يكون أفضل إذ استخدم أكثر من حاسة من حواس 

 .التعمم، وأن التعمم بالمحاكاة والصور أكثر فائدة من التعمم بالصور فقط أو المحاكاة فقط

 :1998: دراسة المصري / 3

 "دراسة تحميمية لطبيعة العالقة بين المعب وتأثيره في شخصية أطفال السادسة " 

   فضال عن أشكال المعب ومستوياتو عند تمميذ السادسة وتحميميا وتحديد دور المربي 

في عممية المعب، واستخدام الباحث المنيج الوصفي التحميمي لألدبيات المتخصصة 

بسيكولوجية المعب ومستوياتو وخصائصو عند تمميذ الصف األول االبتدائي، و باستخدام 

 :الوسائل اإلحصائية المناسبة، أظيرت الدراسة النتائج التالية

   أثبتت الدراسة إن منع األطفال من المعب يخمق إعاقة في تربيتيم وفي تشكيل 

 .شخصياتيم لجميع أبعادىا ومقوماتيا
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ن تركيز المربين والعاممين في ىذا المجال، وعمى مجمل النشاط اإلنساني يمكن أن    وا 

 1.يتمثل في تطور المعب وفي انتقالو التدريجي إلى العمل والممارسة

  

          

 

 

 

 

 

                                                             
ـ 136، ص2009دراسة المناهج للنشر والتوزٌع، : ـ إٌمان عباس الخفاف، اللعب إستراتٌجٌات تعلٌم حدٌثة، عمان1

161.  
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 :تمييد

يعتبر المعب نشاطا ميما يمارسو الفرد في تكويف شخصيتو مف جميع جوانبيا العقمية 

والنفسية واألخالقية واالجتماعية ومف خاللو يتعرؼ الطفل عمى األشياء، ويتعمـ المفاىيـ 

المختمفة، فالمعب لو العديد مف التعريفات التي تشير إلى سمة أو أكثر مف السمات 

األساسية لمعب، فيو بالنسبة لمطفل المحرؾ األساسي الذي يدفعو لالكتساب المعارؼ 

 :المتنوعة، ولقد أوجد لو عدة تعاريف منيا
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 :تمثل المعب/ 1

 عبارة عف نشاط يقـو بو الطفل لكي يخرج ما بداخمو مف طاقة ومف إحساس، :المعب     

دخاؿ السعادة عميو، ولو دور حيوي في نمو الطفل   1.وكذلؾ المعب فيو إرضاء لمطفل وا 

 ":في قاموس التربية:" المعب (Good)" جود " تعريف 

  المعب نشاط حر موجو أو غير موجو يقـو بو الطفل مف أجل تحقيق متعة النشاط وىذا 

 2.بدوره ينمي القدرات العقمية والنفسية والوجدانية والجسدية

  : تعريف المعاجم العربية لمعب

  بأنو فعل يرتبط بعمل ال يجدي أو الميل إلى السخرية، بل نشاط قد جاء في القرآف 

 .الكريـ

 3"وّذر الذيف إتخذو دينيـ لعًبا وليًوا :" قال هللا تعالى

 قولووجاء المعب بمعنى االستمتاع والتسمية عمى لساف أخوة يوسف ألبييـ، حيث ورد في 

 4"أرسمو معنا يرتع ويمعب  " :تعالى

 
                                                             

ط/دار المعارؼ الجامعية، د: ػػ مجرى أحمد دمحم عبد هللا، عمـ النفس التربوي بيف النظرية والتطبيق، اإلسكندرية 1 
  .187، ص2002، 

. 24ػػ سوزانا ميمر، سيكولوجية المعب عند اإلنساف، ترجمة رمزي حميـ، ص 2  
.ػػ القرآف الكريـ 3  
.ػ القرآف الكريـ 4  
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 :كما يعرف المعب في موضع آخر

  ىو نشاط إداري مغمور بالحماس والرغبة، وىو يصدر عادة مف طبيعة اإلنساف نفسو 

 1.وال يفرض عميو مف الخارج، ويقـو اإلنساف بيذا النشاط المجرد شعوره بالمذة االرتياح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.43، ص2008ػػ رمضاف حسني ياسيف، عمـ النفس الرياضي، عماف، دار أسامة، الطبعة األولى،  1  
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 :ـ أنواع المعب/2

 : يوجد العديد مف أنواع المعب التي يقـو بيا األطفاؿ وىي تنقسـ إلى اآلتي

 : األلعاب التمثيمية: أووًال 

 (1961)" توارنس " ويرى " األلعاب اإلبداعية "   ىذا النوع مف المعب يطمق عميو اسـ 

أنو يمكف تنمية اإلبداع عند األطفاؿ مف خالؿ األدوار التي يمارسيا في المعب، والتي 

 1.تعتمد عمى الخياؿ والتساؤؿ واالستفسار االكتشاؼ

ا  "التركيبية : " األلعاب البنائية: ثانيًال

   يعتبر أحد الجوانب اليامة في حياة الطفل، حيث يسعى إلى تنمية الميارات الحركية 

 .مف خالؿ استنباط أشكاؿ جديدة مف المعب

الصمصاؿ، والمكعبات والورؽ المقوى :   وغالًبا ما يستخدـ الطفل الكثير مف المواد مثل

 .لتصميـ أي لعبة

  ويتصف المعب بخاصية وىي أف عالـ الظواىر المحيطة بنا يعكسو الطفل في نواتج 

  2.تشكيل آلة، أو رسـو تعبيرية: مادية مثل

                                                             
ـ دمحم أحمد خطاب،و أحمد عبد الكريم حمزة، سيكولوجية العالج باللعب مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،  1

 .75، ص1،2008/دار الثقافة، ط: عمان
وسط البمد  : ػػ أحمد أرشيد الخالدي، أىمية المعب في الحياة األطفاؿ الطبيعية و ذوي االحتياجات الخاصة، عماف 2  

.38، ص2009، 1/مجمع الفحيص التجاري، ط  
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 : األلعاب النفسية: ثالثًالا

   تنمي األلعاب النفسية عند الطفل النواحي السيكولوجية الممثمة في اإلدراؾ والوجداف 

 :والنزوع والتي تقسـ إلى األشكاؿ التالية

اإلدراؾ : وىي األلعاب التي تعتمد عمى عمميات اإلدراؾ مثل: األلعاب اإلدراكية .1

الحسي، التمثيل اإلبداعي، التذكر، االستدالؿ، التعميل، واأللعاب التي تنمي الجانب 

 .اإلدراكي عند الطفل كالمعبة الشطرنج، وألعاب الفؾ والتركيب

األلعاب التي تثير :  تثير لدى الطفل مظيًرا مف مظاىر وجدانو مثل:األلعاب الوجدانية .2

  1.(الوحش و األسود  )لعبة : األلـ، واأللعاب التي تثير انفعاؿ الخوؼ مثل

 : األلعاب األكاديمية: رابعًالا

   عبارة عف نماذج مبسطة تعبر عف الواقع، يمر المتمدرس خالليا بمواقف تشبو مواقف 

الحياة اليومية، ويمارس فييا أدوار تشبو األدوار التي يمارسيا الكبار في حياتيـ، وفكرتيا 

يجابًيا في المواقف التعميمية  .األساسية تدور حوؿ جعل المتعمـ مشارًكا وا 

ا  :األلعاب الشعبية: خامسًال

المعب الذي يتـ بصورة عفوية وتمقائية مف قبل األطفاؿ داخل إطار : المعب الشعبي ىو

 2 .بيئتيـ الخاصة والعامة

 
                                                             

. 45، ص2007، 2/دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط: دمحم محمود الخوالدة، المعب الشعبي عند الطفل، عماف ػػ 1  

.79ػػ78ػػ دمحم أحمد خطاب، وأحمد عبد الكريـ حمزة، نفس المرجع السابق، ص 2  
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 ومف خالؿ ىذا نجد أف ىناؾ أنواًعا عديدة ومتنوعة لمعب وأف استخداـ المعب قد يكوف 

. عندما نييئ لمطفل الجو المالئـ الذي يستطيع فيو أف يعبر عف مشكالتو (غير موجو)

 .عند تخطيط بيئتو لمعب حيث نربط بيف أنواع المعب وأدواتو المختمفة (موجًيا)وقد يكوف 
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 :خصائص المعب األطفال/ 3

 : مف بيف خصائص المعب تتمثل فيما يمي

 إذ يقـو الطفل بنشاط أثناء لعبو ويكوف بدافع ذاتي منو وبإرادتو، سواًء : نشاط تمقائي .1

كاف المعب حًرا أو موجًيا، أو كاف نشاط ذو فائدة أو بدوف فائدة، أو كاف فردًيا أو 

 .جماعًيا

 يقـو الطفل بالمعب دوف مؤثرات أو ضغوط واقعة عميو في البيئة :اوسترخاء والحرية .2

  1.المحيطة بو

تعدد مستويات المعب وفًقا لمستويات نمو الطفل، إذ أف أشكاؿ وأنواع : تعدد مستوياتو .3

المعب ترتبط ارتباطا وثيًقا بمراحل نمو، ولذا فإف لكل مرحمة نمو ألعابيا التي تميزىا 

 2.عف غيرىا والتي تتماشى مع االستعدادات والقدرات ومستوى نضج الطفل

وذلؾ ألف المعب يكوف بدافع ذاتي مف الطفل ويتـ في جو مف الحرية : المتعة والسرور .4

و االسترخاء، ويؤدي إلى إشباع حاجاتو النفسية و التخمص مف طاقتو الزائدة وكذلؾ 

 .يحق لو فرص االستمتاع بوقتو

 يعد المعب مف أىـ الوسائل الفعالة في تربية و تنمية الطفل، :وسيمة تربوية و تنموية .5

 :إْذ مف خالؿ مواقفو يمكف تحقيق أىـ اإلسيامات التالية

 .النمو الحسي والحركيــ 

                                                             

.19، ص1999، 1/مركز الكتاب لمنشر، ط: ػػ دمحم الحماحمى، فمسفة المعب، القاىرة 1  
.116، ص2000دار المعارؼ، : ػػ عطية أبو سرحات، سيكولوجية المعب والتعميـ، القاىرة 2  



 الفصل األول                                                               طبيعة و الوظائف اللعب
 

 
21 

 . النمو المعرفي و العقميــ

 .النمو االنفعالي و االجتماعيــ 

  1. التعمـ مف خالؿ المعبــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.21دمحم الحماحمى، نفس المرجع السابق، ص   1ػػ 
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 :ووائف المعب التربوو / 4

  يقدـ المعب وظائف تربوية عديدة، وعمى درجة كبيرة مف األىمية لحياة األطفاؿ وتكويف 

 :شخصياتيـ، ومف بيف ىذه الوظائف مايمي

 .إف المعب أداة تربوية وبسيطة تساعد عمى إحداث تفاعل الفرد مع البيئة .1

 .يمثل المعب وسيمة تعميمية تقرب المفاىيـ إلى األطفاؿ .2

المعب يمثل أداة فعالة في تنشئة األطفاؿ وبناء شخصياتيـ وتوازنيـ االنفعالي  .3

 1.والعاطفي

 :وىناؾ وظائف أخرى لمعب وىي

 المعب نشاط حركي ضروري في حياة الطفل ألنو ينمي العضالت : الوويفة البيولوجية

ويقوي الجسـ ويصرؼ الطاقة الزائدة عند الطفل، فمف خالؿ المعب يحقق الطفل 

 2.التكامل بيف وظائف الجسـ الحركية واالنفعالية و العقمية

 إف األطفاؿ ذوي األداء الوظيفي المرتفع يمعبوف بالدمى ومواد :الوويفة اوجتماعية 

المعب بشكل متطور ويضيفوف إلييا عنصر الخياؿ واإلبداع ويستفيدوف منيا في توسيع 

عالقاتيـ االجتماعية، والتفاعل مع اآلخريف، يساىـ المعب بصورة فعالة في النمو 

                                                             

. 44، ص2007، 2/دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط: ػػ دمحم محمود الخوالدة، المعب الشعبي عند الطفل، عماف 1  
 دار الكتاب الجامعي:  اإلمارات فواز فتح هللا الراميني، سيكولوجية الطفل وتعممو بالمعب في المرحمة األساسية،ػػ
2
 

.29، ص2006، 1/، ط   
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االجتماعي عند األطفاؿ، كما يشكل المعب وسيمة مف وسائل المجتمع في عممية 

 .التنشئة االجتماعية وتكويف السموؾ االجتماعي

 بنيت العديد مف األبحاث أىمية المعب في النمو المغوي مثل دراسة :الوويفة المغوية 

(Levy 1986 ػػ)  حيث بينت ىذه األبحاث أف المعب يؤثر في النمو المغوي في العديد

 :مف الجوانب مثل

 .استخداـ في وصف األلواف واألشكاؿ واألعداد والمكاف والزمافــ 

  1. زيادة التفاعل المفظي بيف األطفاؿ وىذا يساعد في زيادة التفاعل االجتماعي بينيـــ

 

 

   

  

 

 

 

 

                                                             

.64ػ63ػ دمحم أحمد خطاب، وأحمد عبد الكريـ حمزة، نفس المرجع السابق، ص 1  
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 :العوامل المؤثرة في المعب/ 5

األطفاؿ األصحاء يبذلوف جيًدا ونشاًطا أكثر مف األطفاؿ : ـ الصحة والنمو الحركي أ 

معتمي الصحة، فاألطفاؿ الذيف يعانوف مف سوء في التغذية والرعاية الصحية، يكونوف 

 1.أقل لعًبا وأقل اىتماما وعناية باأللعاب والدمى

 أما بالنسبة لمنمو الحركي، فيمعب دوًرا في تحديد مدى نشاط المعب لدى الطفل، 

فالطفل الذي ال يستطيع قذؼ والتقاط الكرة مف الطبيعي أف ال يشارؾ أقرانو في العديد 

مف األلعاب التي تعتمد عمى التناسق الحركي، كألعاب التقطيع والتركيب والرسـ 

   2.والعزؼ، وبشكل عاـ فإف الصحة تؤثر سمًبا أو إيجابًيا عمى المعب

يرتبط لعب األطفاؿ منذ والدتو بمستوى الذكاء لديو، كما يدؿ لعبو عمى : ــ الذكاء ب 

التفوؽ واإلبداع، وتبدو الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ واضحة في نشاط لعبيـ منذ العاـ 

الثاني، فسرعاف ما ينتقل األطفاؿ األكثر ذكاء مف المعب الحسي، إلى المعب الذي 

يبرز فيو عنصر الخياؿ، والمحاكاة واضًحا، وال يتضح ىذا التطور في لعب األطفاؿ 

األقل ذكاء، أما بالنسبة لالختيار مواد المعب وانتقائيا فإف األطفاؿ العادييف أو ذوي 

المستويات األعمى في الذكاء يظيروف تفضياًل لمواد المعب التي تعتمد إلى حد كبير 

   3.عمى النشاط التركيبي

                                                             

1/دار الفكر لمنشر والتوزيع، ط: ػػ عبد الحميد العناني، المعب عند األطفاؿ، األسس النظرية والتطبيقية، عماف 1 
.34 ػػػ 33، ص 1990،    

.65، ص 2000، 1/دار الفكر العربي، ط: ػػ عمي فالح الينداوي، سيكولوجية المعب، بيروت 2  
. 102ػػ نبيل عبد اليادي، سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمـ األطفاؿ، نفس المرجع السابق، ص  3  
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 :(الفروق بين لعب البنين ولعب البنات  )ــ الجنس  ج 

   جنس األطفاؿ يمعب دوًرا كبيًرا في نشاط لعبة وبصفة عامة تفضل البنات المعب 

 .بالدمى وألعاب متعمقة بالمواد المنزلية، بينما يفضل األوالد ألعاب القطارات والسيارات

كرة القدـ، بينما تحب البنات :   ويمعب األوالد بعنف أكثر مف البنات ويفضموف ألعاًبا مثل

ألعاب القص وألعاب الفؾ والتركيب، كما تفضل ألعاب التمثيل التي تعتمد : ألعاًبا مثل

عمى الميارة المغوية، بينما يفضل األوالد األلعاب الحركية التي تعتمد عمى الرياضة 

  1.والحركات الصامتة

تؤثر البيئة االقتصادية و االجتماعية في المعب، فاألطفاؿ في : د ــ المستوى البيئي

البيئات الفقيرة يمعبوف أقل مف األطفاؿ في البيئات الغنية، وذلؾ ألف األلعاب في البيئة 

الفقيرة يكوف أقل، باإلضافة إلى أف الوقت الذي يقضونو يكوف أقل مما يقضيو في 

األطفاؿ في بيئات الغنية، وىذا لعدـ توفر أماكف المعب مف ناحية وانشغاليـ في نواحي 

الحياة مف ناحية أخرى، كما يتأثر األطفاؿ بعامل المكاف، فإما أف يمعب األطفاؿ في 

الشوارع أو في الساحات، وبذلؾ تؤثر البيئة التي ينتموف إلييا عمى الكيفية التي 

    2.سيمعبوف بيا وعمى نوعية األلعاب التي يمارسونيا

 

                                                             

2/دار الفكر لمنشر والتوزيع، ط: ػػ دمحم عبد الرحيـ عدس، عدناف عارؼ مصمح، مدخل في رياضة األطفاؿ، عماف 1 
.96، ص 2001،    

 2ػػ دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجية المعب مع األطفاؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة، نفس المرجع 
.66السابق، ص    
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كما تؤثر الظروؼ البيئة في نوعية المعب، فعمى سبيل المثاؿ في الشتاء في المناطق 

المعتدلة يخرج األطفاؿ لمعب في الحدائق والمنتزىات بينما يستمتعوف في المناطق الباردة 

بالتزحمق عمى الجميد والمعب بالثمج، وفي المناطق معتدلة الحرارة يمارسوف المعب في 

المناطق المغمقة، أما المناطق الريفية والصحراوية يقل نشاط المعب بسبب االنعزاؿ 

  1.الجغرافي وقمة أدوات المعب

يؤثر في لعب األطفاؿ الذيف ينتموف إلى : ه ــ المستوى اوجتماعي و اوقتصادو

مستويات اجتماعية، اقتصادية مرتفعة يفضموف أنشطة تكمف بعض الماؿ كالتنس 

بينما يشترؾ األطفاؿ في المستويات األقل مف أنشطة ضئيمة التكاليف . الخ.....والسباحة

كما أف الوقت المخصص لمعب يتأثر بالطبقة االجتماعية، فالوقت   "اإلستغماية"كألعاب 

المتاح أماـ األطفاؿ مف األسر الفقيرة يكوف أقل مف األطفاؿ ذوي المستوى األعمى، وذلؾ 

 2. بسبب ضرورة مشاركتيـ أسرىـ في بعض أعبائيا االقتصادية اليومية

تعد ىذه النقطة مف النقاط الميمة التي تؤثر مواد المعب في نشاطو، : و ــ مواد المعب

فاأللعاب التركيبية البنائية والمكعبات والرماؿ واألجيزة التي يقـو الطفل بفكيا وتركيبيا 

تكوف موجية لمجانب العقمي مف شخصية الطفل، واأللعاب الممثمة بأشكاؿ الحيوانات 

 3. والسيارات تسمح لمطفل أف يكوف لنفسو عالما خاًصا في لعبو التخيمي

                                                             

.38ػػ دمحم أحمد الصوالحة، عمـ النفس المعب، نفس المرجع السابق، ص  1  
.96ػػ نبيل عبد اليادي، سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمـ األطفاؿ نفس المرجع السابق، ص  2  

.103ػػ مجرى أحمد دمحم عبد هللا، عمـ النفس التربوي بيف النظرية والتطبيق، نفس المرجع السابق، ص  3  
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 :أىداف وأىمية المعب/ 6

 : ـ أىداف المعب1ـ6

   مف جدير بالذكر أف المعب يمثل أحد الحقوؽ اليامة التي ينبغي أف يتـ الحصوؿ 

عمييا مف قبل الطفل، ويتـ ذلؾ مف خالؿ الممارسة ليذا النشاط بحرية وتمقائية، مف أجل 

 .تحقيق أىداؼ متنوعة وعديدة يسعى الفرد لتحقيقيا

 :وىذه األىداف كالتالي

 شعور الفرد بالمتعة و البيجة والسرور. 

 تقوية وتمريف الجسـ وتدريبيو عمى ممارسة األنماط السموكية الجسمية المختمفة. 

 يتعمـ الفرد التعاوف و احتراـ حقوؽ اآلخريف. 

  إثارة دافعية الفرد لمعمل وتنمية استعداداتو لمتعمـ مف خالؿ نمو الذاكرة والتفكير والتخيل

 .واإلدراؾ

  تنمية شخصية الفرد في المجاالت والنواحي المختمفة الجسمية، و النفسية واالجتماعية

  1.والعقمية المعرفية

 تكتسب الثقة بالنفس ويعمل عمى تنميتيا ويحاوؿ اكتشاؼ قدراتو واستعداداتو. 

 تنمية مفيـو الذات لدى الفرد. 

 
                                                             

.17، ص2004، 1/دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ط: ػػػ دمحم أحمد صوالحة، عمـ النفس المعب، عماف 1  
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 1.تقوية ارتباط الفرد وانتمائو إلى الجماعة واحتراـ مجموعة القوانيف و القواعد واألنظمة  

مف خالؿ عرض ىذه األىداؼ يتوجب عمى اآلباء واألميات والمعمميف والمعممات، 

والقائميف عمى تربية األفراد، توفير كل ما يحتاجو األفراد بشكل عاـ واألطفاؿ بشكل 

خاص في مجاؿ المعب، مف أدوات ومعدات ودمى لتحقيق األىداؼ العامة التي يسعى 

 .لتحقيقيا

 : ـ أىمية المعب2ـ6

 :  يعد المعب ميًما ألسباب التالية

 زيادة الوعي الذاتي، واحتراـ وتقدير الذات. 

 تحسيف الصحة الجسدية والعقمية. 

 االختالط مع األطفاؿ اآلخريف. 

 زيادة الثقة بالنفس مف خالؿ تطوير ميارات جديدة. 

 2.منح الفرص لتطوير الميارات االجتماعية لمطفل والتعمـ 

 المعب وسيمة تفاعل الطفل مع البيئة. 

 المعب وسيمة تعمـ ىامة وفعالة لمطفل. 

 يوفر المعب فرص التفاعل االجتماعي. 
                                                             

. 115، ص2010ط، /دار الشروؽ، د: ػػػ معف خميل العمر، التنشئة االجتماعية، األردف 1  
  2 2004، 1/دار وائل لمنشر والتوزيع، ط: ػػ عبد اليادي نبيل، سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمـ األطفاؿ، عمافػ

.203، ص  
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 1.يوفر الدوافع الداخمية لمتعمـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.11، ص1997، 1/دار الفكر العربي، ط: ػػػ خير الديف عويس، المعب والطفل ما قبل المدرسة، القاىرة 1  
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 :أبعاد المعب/ 7

 :ـ البعد العقمي أو المعرفي1ـ7

   ليس التعميـ مجرد حشو لعقل الطفل بالمعمومات لمحفظ و االسترجاع ولكي يفيـ الطفل 

ما يقدـ لو مف معمومات جديدة فال بد أف يستخدميا وىو يفعل ذلؾ بطريقة رمزية أثناء 

المعب، والواقع أف األدوات واإلرشادات المستخدمة في المعب ماىي إال رموز يحاوؿ 

الطفل بيا فيـ األشياء و التجارب التي يمر بيا في عالـ الحقيقة، وتشير الرموز التي 

 .نستخدميا في المعب إلى مدى نمو قدراتو عمى التعبير

   عف طريق المعب يستطيع الطفل أف يفكر ويبدع فبواسطة تتكوف المعرفة وتنمو لدى 

الطفل، فالمعب لو دور فعاؿ في النمو العقمي و المعرفي لمطفل، كالتفكير واإلبداع        

وتزيد قدرتو عمى الفيـ و االستكشاؼ، فالطفل مف خالؿ . الخ.......و اكتساب المغات

نشاطات المعب يتعرؼ عمى األلواف واألشكاؿ واأللعاب التي يقـو بيا الطفل تساىـ في 

نمو قواه العقمية والمعرفية وتحفزه عمى العمل، وتزيد في حصيمتو المغوية و التركيز      و 

 1 .تنمية روح االبتكار، عند األطفاؿ و التصور و اإلدراؾ

  :ــ البعد اوجتماعي و الوجداني2ــ7

   تكمف أىمية المعب في البعد االجتماعي وذلؾ مف خالؿ تدريب أو تعمـ الطفل عمى 

انتقالو مف الفردية إلى الجماعية، فمعب الطفل مع الجماعة أو اندماجو في المجتمع يؤدي 

بو إلى التعرؼ عمى مختمف الميارات، ذلؾ مف خالؿ األخذ والعطاء، كما أنو يجعمو 
                                                             

. 32ػػ30ػػ سموى دمحم عبد الباقي،المعب بيف النظرية والتطبيق، مركز اإلسكندرية لمكتاب، طبعة األولى، القاىرة، ص 1 
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اجتماعيا غير متمركز حوؿ ذاتو أو نفسو، بمعنى ليس فردًيا، كما يساعده في حل 

المشكالت االجتماعية، و اكتساب عادات و تقاليد المجتمع وتكوف لو مكانة أو دور 

إيجابي في المجتمع، كما أنو يؤدي إلى تقبل قدرات الجماعة، ومبادئ وقيـ المجتمع، 

 1.واكتساب مفاىيـ اجتماعية كالتعاوف و التآزر و التضامف و الترابط

 :(الذاتي  )ــ البعد النفسي 3ــ7

  يرضي دوافع الطفل و احتياجاتو النفسية كالحرية و النظاـ و األمف و الحل و التركيب، 

ويتيح الفرصة لمطفل لمتعبير عف احتياجاتو و ميولو و رغباتو التي يعبر عنيا كما أنو 

يعطي لمطفل فرصة العيش في المعب و يواكب خبراتو وتوفر لمطفل وسائل التعبير عف 

   2.ذاتو و انفعاالتو و تبسط لو طرؽ االختيار الصحيحة و المناسبة لأللعاب و النشاطات

   تكمف أىمية المعب في البعد النفسي في اكتشاؼ الطفل نفسو، والتعرؼ عمى قدراتو 

الشخصية و الذاتية و مياراتو المختمفة كما يسمح لو بالتعبير عف دوافعو و رغباتو 

 .وميولو، والتعبير عف خوفو وقمقو

 :ــ البعد اونفعالي4ــ7

يتعرض في أثناء تفاعمو مع     يؤثر المعب عمى النمو االنفعالي لدى الطفل، فالطفل

البيئة إلى عوامل مع البيئة إلى عوامل مختمفة مف الكبت و اإلحباط، قد يتعرض الطفل 

إلى العقاب مف المعمـ أو قد يتعرض إلى معاممة خاطئة مف الكبار، كما قد يؤدي بعض 
                                                             

.68ػػ فواز فتح هللا الراميني، سيكولوجية الطفل وتعممو بالمعب في المرحمة األساسية، نفس المرجع السابق، ص  1  
2002ػػ زيد اليويدي، األلعاب التربوية إستراتيجية التنمية التفكير، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات، الطبعة األولى،  2  

.45، ص   
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األحداث األسرية إلى إحباط و توترات و خبرات سمبية تعرض الطفل لمقمق و االضطراب 

في مثل ىذه الحالة يشعر الطفل بالتوتر وعدـ التوازف، فالطفل يستخدـ المعب كمخرج 

لمتوتر و القمق و تفريغ رغباتو المكبوتة و نزعاتو العدوانية و توتراتو و اتجاىاتو السمبية، 

 1.وعف طريق المعب يستطيع تفريغ كل تمؾ االنفعاالت السمبية في المعبة أو الدمية

  تكمف أىمية المعب في البعد االنفعالي و ذلؾ في إخراج المكبوتات السمبية و التوترات 

والقمق و الخوؼ، و الغضب التي يتعرض ليا الطفل مف طرؼ بيئة االجتماعية، فمثاًل 

الطفل يتعرض لمضرب والشتـ أو العقاب مف قبل الوالديف أو المعمـ، فمف خالؿ ىذا 

يشعر الطفل ىنا باالضطراب واإلحباط والمخاوؼ فيمجأ الطفل ىنا إلى المعب سواًء كاف 

إييامي أو تمثيمي كالقصص التي يشاىدىا الطفل مف خالؿ التمفزيوف والسينما، حيث 

يشعر الطفل بالسعادة والفرح وىذا كمو مف أجل تفريغ تمؾ االنفعاالت والتوترات 

واالتجاىات السمبية التي تعرض بيا الطفل وتحسيف أحواليـ النفسية مف خالؿ شعورىـ 

 .بالمتعة والسرور

 :ــ البعد األخالقي4ــ7

   يسيـ المعب في تكويف النظاـ األخالقي المعنوي لشخصية الطفل، فمف خالؿ المعب 

يتعمـ الطفل مف الكبار معايير السموؾ كالصدؽ والعدؿ واألمانة وضبط النفس والصبر 

كما أف القدرة عمى اإلحساس بشعور اآلخريف تنمو وتنطوي مف خالؿ العالقات 

ذا كاف الطفل يتعمـ  اإلجتماعية التي  يتعرض ليا الطفل في السنوات األولى في حياتو، وا 
                                                             

.48ػػػ زيد اليويدي، األلعاب التربوية إستراتيجية التنمية التفكير، نفس المرجع السابق، ص 1  
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في المعب، أف يميز بيف الواقع والخياؿ فإف الطفل مف خالؿ المعب وفي سنوات الطفولة 

دراكيا  األولى يظير اإلحساس بذاتو كفرد مميز فيبدأ في تكويف صورة عف ىذه الذات وا 

    1.عمى نحو مميز عف ذوات اآلخريف

  تكمف أىمية المعب في البعد األخالقي في اكتساب مبادئ وقيـ أخالقية نماءات متطورة 

تساعد عمى بناء النظاـ االجتماعي داخل المجتمع أو خارجة، فالطفل مف خالؿ المعب 

 .                          يكتسب الصفات اإليجابية واألخالقية الحميدة

    

  

    

   

 

 

 

 

 

                                                             

 1/ػػ طارؽ عبد الحميد البدري، االتجاىات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية، األردف، دار الثقافة، ط
1 
.104، ص2008،    
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 :خالصة الفصل

  مف خالؿ عرض ما سبق عف المعب ووظائفو، يبيف لنا أف عممية تشكيل شخصية 

الطفل المتمدرس بأبعادىا المختمفة المعرفية والجسمية والحركية والنفسية واالجتماعية 

فالطفل يكتسب الكثير مف الميارات و يتشرب اتجاىات معينة نحو الذات واآلخر، ويتعمـ 

قوانيف وأنظمة ويتحمل المسؤولية و يعبر عف االنفعاالت و يفرغ الكبت  واإلحباط  عف 

طريق المعب، كذلؾ تكممنا عف أىداؼ وأىمية المعب في إكساب الطفل المعرفة مف خالؿ 

 .الخ.....نمو الذاكرة، واإلدراؾ فيعطيو ذلؾ قيًما جديدة كالتعاوف والتضامف مع اآلخريف
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 :تـــمـــــــهيــــد

   ىناك عدة نظريات جاءت مفسرة لنمو الطفل وسموكو، ضمن مؤثرات البيئة و الوراثة، 

بعض الباحثين وعمماء التربية قاموا بعمميات قياسية لتفسير المعب وفًقا لأللعاب المختمفة 

التي يمارسيا األطفال، حيث ركزت ىذه النظريات جل اىتماميا عمى الطرق التي يستفيد 

بيا األطفال من المعب في نموىم وتطورىم النفسي، حتى صار المعب يحتل قمب المنياج 

 .ويستخدم كوسيمة في نمو األطفال بمجاالتو المتعددة

نظرية الطاقة الزائدة ــ نظرية تمخيصية ــ نظرية  ):   ومن بين ىذه النظريات مايمي

اإلعداد لمحياة المستقبمية ــ نظرية االسترخاء ــ النظرية المعرفية ــ نظرية التحميل النفسي ــ 

 .(نظرية النمو الجسمي 
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 :نظرية الطاقة الزائدة / 1

والشاعر األلماني شيمز  ( 1902ــ 1820 )نادى بيا الفيمسوف اإلنجميزي ىربرت سبنسر 

  (.1805ــ 1759) 

    تفترض ىذه النظرية أن المعب ىو تعريف لمطاقة الزائدة التي ال تنفذىا أغراض 

الحياة، ونشاطات العمل عند الكائنات الحية، ونتيجة ليذه الطاقة الزائدة يتوجو الكائن 

   1.الحي، اإلنسان أو الحيوان، ليعرفيا في نشاط يعود عمى الذات بالمتعة

   ويرى ىربرت سبنسر أن المعب ىو أصل الفنون، وىو من أقدم أنواع الثقافة، وأن 

الحضارة مستمدة من المعب، فمختمف األنشطة اإلبتكارية كالفن و الكشف العممي تمت 

بالصيمة وثيقة بالمعب، و وفًقا ليذه النظرية فإن المشاعر الجمالية العميا ونمو الممكات 

  2.الفنية ينشأ نتيجة المعب، وىذا كشف ىام من الناحية التربوية

   حيث أنو في ىذه النظرية ينظر إلى المعب عل أنو تنفيذ غير ىادف لمطاقة الزائدة عند 

 .اإلنسان

   وىذه الحقيقة ال تفسر نظرية الجيد الزائدة بشكل كمي، ولو كان المعب مجرد تخمص 

من الجيد الزائد لجاءت الحركات في المعب عشوائية عند جميع الحيوانات، وما إختمفت 

                                                             

  1 .24، ص1982دار الفرقان، : ــ أحمد بمقيس، ومرعي، سيكولوجية المعب، عمانـ

.81ــ إيمان عباس الخفاف، المعب إستراتيجيات تعميم حديثة، نفس المرجع السابق، ص 2  
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من حيوان اآلخر، فالمالحظات أن المعب يأخذ أشكااًل خاصة عند كل نوع من أنواع 

 1.الحيوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1ــ دمحم سممان فياض الخزاعمة، حسن عبد الرحمن السخي وآخرون، المعب عند األطفال وتطبيقاتو التربوية، نفس 

.32المرجع السابق، ص  
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 :نظرية تمخيصية/ 2

   ترى ىذه النظرية أن المعب تمخيص الماضي، وأن اإلنسان وىو يمارس المعب منذ 

والدتو وحتى مرحمة نضجو، يميل بمرور لألدوار التطورية نفسيا التي مر بيا تطور 

   1.الحضارة اإلنسانية منذ ظيور اإلنسان و إلى الوقت

    وأن ما يقوم بو من حركات وألعاب ونشاطات في أثناء لعبو، ماىو اإل تكرار وتمثيل 

لمغرائز الحيوية التي مر بيا عبر مراحل التطور التاريخي لإلنسانية، إْذ يمر بيا مروًرا 

تمخيصًيا، فإبتياج األطفال بالمعب بالماء يمكن أن يكون مرتبًطا بفرح أسالفيم بصيد 

سنة  ( 12 ـــ 8) أن ميل األطفال بين سن  ( Huttـــ 1966 )" ىت " األسماك، إْذ يرى 

إلى ممارسة ألعاب الصيد و بناء البيوت و الحصون، و ركوب اآلالت و المراكب، ماىو 

   2.اإل استعادة ألنماط الحياة البدائية التي عاشيا األسالف عبر مراحل التاريخ

 

 

 

 

                                                             

  1ــ صالح أحمد الخطيب، اإلرشاد النفسي في المدرسة، اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الثانية، 
.196، ص2009  

.52ــ نبيل عبد اليادي، سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمم األطفال، نفس المرجع السابق، ص 2  
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 :نظرية االعداد لمحياة المستقبمية/ 3

وتتمخص في أم المعب لمكائن الحي عبارة عن  " كارل جروس"   وضع ىذه النظرية 

وظيفة بيولوجية حيوية ىامة لتدريب األعضاء، فيستطيع الطفل أن يسيطر عمييا 

 1.ويستعمميا استعماال ىادًفا في المستقبل

   فالمعب إعداد الكائن الحي كي يقوم في المستقبل باألعمال الجادة و المفيدة، والنماذج 

متعددة في الحيوانات، حيث نرى صغار الحيوانات تتناطح بعضيا بعض كالتدريب بالقيام 

 .بالتناطح الحقيقي في المستقبل لمدفاع عن النفس

 :ويستند أصحاب هذه النظرية إلى الكثير من األمثمة

  إن الطفل حيث يمعب باألسمحة فيو يستعد لمقيام بدور المقاتل وكذالك عندما يمعب 

 .بالسيارة أو القطار أو الطائرة

  الطفمة بالمعبة تمثل العروس أو تقوم ببناء بيت صغير، وتيتم بتربيتو ونظافتو فيي 

  2.تتعمم دورىا كاألم و ربة بيت

 

 
                                                             

.82ــ إيمان عباس الخفاف، المعب إستراتيجيات تعميم حديثة، نفس المرجع السابق، ص 1  
،2002دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، : ــ دمحم محمود الحيمة، األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجيا، عمان 2 

.75ص   
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 :نظرية اإلسترخاء أو الترويح/ 4

 أن وظيفة المعب األساسية، في "الزاوس "    إن أصحاب ىذه النظرية التي يتزعميا 

راحة العضالت واألعصاب من عناء العمل، إن الالعب يستخدميا في عممو، والمعب 

يتيح فرصة الراحة لمعضالت المرىقة، و األعصاب المشدودة من ضغوطات العمل وبذلك 

يحقق االستحمام و الراحة، وبالتالي فالمعب يحدد النشاط والحيوية في الشخص لإلقبال 

   1.عمى العمل بجد و اجتياد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.17ــ دمحم سممان فياض الخزاعمة، نفس المرجع السابق، ص 1  
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 :نظرية النمو الجسمي/ 5

 أن المعب من أىم العوامل التي تساعد عمى نمو األعضاء الجسم الظاىرة   " كار "   يرى 

والباطنة،  وفي أوليا المخ و الجياز العصبي، وذلك لكي تتمكن ىذه األعضاء من أداء 

وظائفيا عمى أكمل وجو حينما يولد الغشاء الذىني الذي يفصميا عن بعضيا البعض، إْذ 

ال يستطيع المخ أن يقوم بوظائفو مادامت أليافو العصبية مجردة من الغشاء الذىني،     

و أن المعب ىو من أىم العوامل التي تنشط إثارة المراكز المخية لتكوين مادة األغشية 

  1.الذىنية التي تحتاجيا األلياف العصبية في المخ و بيذا يقوم المخ بوظائفو

   المعب لو أىمية في مساعدة النمو العضوي لدى الطفل خاصة المخ والجياز العصبي 

، فالطفل الصغير مخو يكون غير مكتمل عبارة عن صفحة بيضاء وغير مستعد لمعمل 

ألن أليافو العصبية ال يكون فييا الغشاء الذىني، كما أن المعب ميم في إشباع رغبات    

 2.وميول الطفل

 

 

 

                                                             

، 1/دار القاىرة لمكتاب، ط: ــ سيير دمحم سالمة شاس، المعب وتنمية المغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقمية، القاىرة 1  
.93، ص2001  

.94، ص2005، 1/دار زىران لمنشر والتوزيع، ط: ــ ليمى عبد العزيز زىران، وعاصم صابر، المعب التربوي، القاىرة 2  
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 "جان بيــــــاجـــــي: "النظرية المعرفية/ 6

 ىو التفكير عنده، فيناك مراحل تفكير أو نمو عقمي، و لكل بياجي    المعب في نظر 

مرحمة تفكير أنماط لعب خاصة بيا، و يشكل نمط المعب في كل مرحمة أساس التطور 

 عمى مرحمة التفكير ما قبل بياجيالمعرفي و وسيمة التعمم و التفاعل مع البيئة، و يطمق 

 سنوات اسم المعب اإلييامي، وفييا يظير األطفال قدراتيم اإلبداعية  7 ـــ2العمميات من 

والجسمية ووعييم االجتماعي بوسائل عدة، وفي ىذه المرحمة تزداد حصيمة الطفل المغوية 

مما يساعده عمى تحسين قدراتو عمى الترميز في لعبو وتمثيل األحداث و الخبرات التي 

تزخر بيا بيئتو، ومن وظائف المعب الرمزي عند بياجي العمل عمى تنمية التفكير، فالمعب 

الرمزي لو نفس وظيفة لعب الممارسة في المرحمة الحسية الحركية، فيو تمثل خالص    

ونتيجة ليذا فإنو يكرر وينظم التفكير في شكل صور و رموز تمثمت السيطرة عمييا من 

  1.قبل

 أن إدراك الطفل يتطور من خالل إدراك األشياء المتشابية والمختمفة،      برونز   ويرى 

ويقوم بعمميات تصنيف وتبويب متسمسل ثم يجمع األشياء المتشابية في مجموعات      

                                                             

  1ــ دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريم حمزة، سيكولوجية العالج بالمعب مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، نفس
.18المرجع السابق، ص  
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قد أكد عمى أىمية ألعاب برونز ويوجد العالقات بينيما االستقراء المفيوم العام، وعميو فإن 

 1.التصنيف والمطابقة وقدرتيا عمى المساىمة في نمو الطفل المعرفي

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

.104، ص2004ــ حنان العناني، المعب عند األطفال، دار الفكر، الطبعة الثانية،  1  



  للعب                      المقاربات النظرية                                       انـــيالفصل الث
 

 
45 

 :نظرية التحميل النفسي/ 7

   نظر أصحاب نظرية التحميل النفسي إلى المعب كأداة لمتنفيس أو التطيير، فالمعب 

يسمح لألطفال بالتعبير عن االنفعاالت السمبية التي يختبرونيا في المواقف الحياتية 

اليومية التي يتعرضون ليا وال يستطيعون السيطرة عمييا، وتتضمن الخبرات الدرامية 

 .والصراعات

   فالطفل يميل إلى إشباع الخبرات الباعثة عمى السرور والمتعة وتجنب إشباع الخبرات 

 1.التي تؤدي إلى األلم و اإلحباط

 .  فالمعب يوفر لمطفل محيًطا آمًنا لمتعبير عن ىذه االنفعاالت و كسب الشعور بالسيطرة

  فالمعب يسيم في تخفيف التوتر واالنفعاالت المكبوتة الناجمة عن العجز في تحقيق 

فإن الطفل يميل إلى خمق عالم من الوىم و الخيال يمارس . الرغبات عمى أرض الواقع

فيو خبراتو الباعثة عمى السرور و المتعة و المذة دون الخوف من تدخل اآلخرين لإلفساد 

 2.متعتو و سروره

 

 

                                                             

دار المسيرة لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، : ــ مياحسني الشحروري، األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة، عمان 1  
.33، ص2008  

.75ــ دمحم محمود الحيمة، األلعاب التربوية و تقنيات إنتاجيا، نفس المرجع السابق، ص 2  
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 :خالصة الفصل

   من خالل ما تعرضت إليو في ىذا الفصل عن المقاربات النظرية لمعب، تبين لنا أن 

المعب لو أىمية كبيرة في حياة الفرد، و قد تعرضت ىذه النظريات إلى انتقادات مختمفة 

بحيث أن النظرية الزائدة وجيا إلييا نقد يتمخص في أن الواحد منا سواًء كان صغيًرا أو 

كبيًرا حينما يتبعو العمل و يجيده، فإنو في ىذه الحالة يتوجو ليمارس المعب لمراحة من 

عناء العمل و الدراسة، أما النظرية المعرفية تعارضت مع فيجونسكي بحيث اعتبر بياجي 

أن المعب نشاط سائًدا في كل حياة الطفل، فيما فيجونسكي أكد أن المعب يوجد جنًبا مع 

 .أنشطة الطفل، وأنو القوة الرئيسية في نموه

    بينما نظرية التحميل النفسي فقد ركزت عمى نوع واحد من المعب وىو المعب اإلييامي، 

أما فيما يخص النظرية التمخيصية يرجع إلييا أن المعب راجع إلى الوراثة، و إىمال البيئة، 

ونظرية األعداد لمحياة المستقبمية ركزت بأن المعب مرونو في جسم الطفل وىذا حسب 

الباحثين، أما نظرية االستجمام تعرضت إلى النقد بأن وظيفة المعب تحقق الراحة من 

 . األعمال الشاقة لمكبار، أشد حاجة لمعب من الصغار
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 .اإلجراءات المنهجية: الفصل األول

 :تمهيد

   في أي بحث اجتماعي ىناك مجموعة من اإلستراتيجيات، تختمف كل واحدة عن األخرى، 

وذلك باختالف المنيجية، وأنا من خالل ىذا الفصل قمت بعرض مختمف المراحل التي يمر 

بيا البحث منيجًيا من خالل تحديد المنيج المستعمل في الدراسة والتقنية المتبعة في البحث 

مع تبرير اختيار التقنية، كما وضحت مجاالت البحث المكاني و الزماني، وتحديد أسموب 

 .اختيار البحث وكذلك تحديد العينة المختارة في البحث
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 :منهج الدراسة/1

 . عادة ما يتحدد ميج الدراسة و نوعية البحث بطبيعة الموضوع بالشكل خاص

  وألن موضوع بحثنا يتعمق أساًسا بالتمثل المرتبط أساًسا بتكوين التصورات و المعاني في 

الذىن، حثنا عمى تطبيق تقنيات البحث الكيفي، حيث أن ىذا النمط من البحوث يركز عمى 

 1".استخالص المعنى االجتماعي و فيم عمميات اجتماعية " 

  وعمى ىذا األساس اعتمدنا كما سيأتي عمى تقنية المقابمة لالستخالص المعنى المشترك 

الذي يكون تمثل المبحوثين عن المعب و محاولة معرفة تأثير ىذا التمثل السموك التربوي 

 .التعميمي

 :تقنيات البحث/ 2

باعتبار "   بناًءا عمى ما سبق اختزنا أىم تقنية التي يقوم عمييا البحث الكيفي أال وىي 

 .تشكل مدخاًل رئيًسا الكتشاف الطرق التي يفيم بيا األشخاص عالميم

فيي تمدنا بمحاور فريدة لموصول إلى عالم حياة األشخاص المبحوثين، والذي يصفونو 

 2".بمغتيم و أسموبيم و يعبرون فيو عن أشطتيم و خبراتيم و أرائيم 

                                            
شارليزىيز، بياربا تريشاليفي، البحوث الكيفية في العموم االجتماعية، ت، ىناء الجوىري، القاىرة، المركز القومي لترجمةـ  1  
. 67، ص2011،   

. 42، ص2012سيابمين كافر، وأوفي فميك، إجراء، ت، عبد المطيف دمحم خميفة، القاىرة، المركز القومي لمطرجمة،  ـ 2  
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  وانطالقا من ىذه القناعة المنيجية تم إعداد دليل مقابمة يتكون من ثالث محاور كل محور 

يتجرأ، إلى مجموعة أسئمة، وقد تم إعداد ىذا الدليل انطالقا من التحميل اإلجرائي لممفيوم 

التمثل وىذا ما وضحناه في الفصل المنيجي بحيث تمثل المحاور أبعاد المفيوم، أما األسئمة 

فيي صياغة لمؤشرات، وعمى ىذا األساس تكون دليل المقابمة، وىذا ما وضحو الممحق   

 . 01رقم 
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 :مجتمع البحث وطريقة المعاينة/ 3

   ألن موضوعنا يتركز حول تمثالت األساتذة وتأثير ذلك في سموكيم التربوي والتعميمي    

 .، فإن مجتمع البحث بيذا الشكل يتكون من الناحية النظرية من كل أساتذة

 الطور األول

 وكانت عمميات اختيار العينة من ىذا المجتمع الكمي العممية األكثر تعقيًدا، نظًرا لمعدد 

الكبير والمعتبر لمفردات المجتمع الكمي وكذلك لتنوع من حيث الجنس، الخبرة،المستوى 

التعميمي، وكذلك من حيث الجغرافيا، ونظًرا لألسباب موضوعية، وذاتية اعتمدت المعاينة 

سحب العينة من مجتمع البحث، بانتقاء عناصر مثالية من " المنطقية والتي تتمثل في

 1".المجتمع

   وبيذا نظًرا ألسباب ذاتية لسابق معرفي ليذه المؤسسة عمى أساس أني أنجزت تربصي 

في ىذه المؤسسة، والذي من خاللو كونت عالقات مع ىيئة مدرسي المؤسسة، مبني عمى 

الثقة اخترت ىذه المؤسسة واتصمت بالشكل مباشر مع األساتذة، ذوي الخبرة والذين توقعت 

أنيم يممكون المعطيات و المعمومات الكافية التي تسمح لي بتوظيفيا في معالجة موضوعي، 

 10ووصف عام لممؤسسة و من بين ىذه العينة، قمت باختيار المبحوثين والذي كان عددىم

 .أساتذة و يأتي تحديد خصائصيم المرتبطة  بموضوعنا

                                            
مورس أنجمس، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية، ت، بوريل صحراوي وآخرون، الجزائر، دار القصبة لمنشر   ــ 1  
.313، ص2004،   
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 :الدراسة االستطالعية/ 4

 بغرض تحديد أكثر دقة لي موضوعنا ولمشكمة البحثية وكذا فرضياتو، والختيار دليل : والًال 

 :المقابمة ومدى استجابة المبحوثين ألسئمتنا و إنشغالتنا قمت بدراسة استطالعية من حيث

اسم المؤسسة التي أجريت فييا البحث الميداني تسمى مؤسسة الشييد بمبشير :  المكان: والًال 

 600حمو، حيث تقع في بمدية مستغانم، والية مستغانم، حيث عنوانيا بالضبط في حي 

 قاعة غير نمطية، ونظام التدريس فييا عادي، 11مسكن خروبة مستغانم، و نوع النمط

باإلضافة إلى ظروف التمدرس، الماء والكيرباء والتدفئة متوفرة، أما مكيفات ىوائية ال وجود 

 .ليا، أما فيما يخص المطعم وجبة باردة

 قاعة وعدد السكنات 11    أما فيما يخص المرافق والوسائل، عدد الحجرات الدرس

 13 فوج، وعدد األساتذة11 مشغولين من طرف المدير وعدد األفواج التربوي 01اإللزامية

 . فرنسية، ومدير المؤسسة واحد02 لغة عربية و11أستاذ، 

 ماي، وأجريت 08 أفريل إلى غاية14  أما من حيث الزمان فكانت مدة إجراء البحث من

ىذه المقابالت في فترات صباحية ومسائية مع المبحوثين، أما فيما يخص مدة إجراء المقابمة 

 . دقيقة45كانت
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 :وكان من نتائج الدراسة كالتالي

 إعادة النظر في بنية الموضوع، توقعات الموضوع قبل الدراسة أكثر عمومية وتوقعات ــ1

 .غير محدودة

 . عمى ىذا األساس تم تحديد مشكمة وا عادة صياغة الفرضياتــ2

 . إعادة بناء دليل المقابمة من المحاور، عدد األسئمة ونمط طرحياــ3
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 .عرض البيانات وتحليلها ونتائجها: الفصل الثاني

 :ــ نمط التحليل المعتمدة1

فبعض التحميالت ترتكز "    بما أن المقابمة عبارة عن نص فإنو ال يوجد نمط مثالي لتحميل

مشكل أساسي لممعنى، وبعضيا اآلخر عمى مشكل المغوي، والتي وفًقا ليا يتم التعبير عن 

وىو الدمج االنتقائي بين أشكال متنوعة من  (Bricolage)المعنى، باإلضافة إلى التوليف

  1.التحميل والقراءة النظرية لممقابالت كالنموذج أساسي لمتحميل

   وقد اعتمدت في التحميل إلفادة المبحوثين عمى طريقة التوليف التي تم وصفيا في 

االقتباس السابق مع االعتماد أكثر عمى تحميل المقابمة الذي يركز عمى المعنى، وذلك ألن 

موضوع بحثنا يتعمق أساًسا بالتمثل المرتبط بالتصور، والذي ال يخرج في جوىره عن المعنى 

والذي يتضمن " تكثيف المعنى " الذي يعطيو المبحوث لمتمثل، معتمدين طريقة ما تسمى 

تكثيف اختصار المعاني التي عبر عنيا األشخاص الذين تم مقابمتيم إلى صيغ أقصى ويتم 

ضبط الجمل أو العبارات الطويمة إلى عبارة مختصرة يكون فييا المعنى الرئيسي لما قبل قد 

   2".أعيدت صياغتو بكممات قميمة

 

 

                                            
. 188ــ أوفي فميك، إجراء المقابالت، ص 1  

.192نفس المرجع السابق، ص ــ 2  
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 : المالحظات الميدانية األولية/ 2

 البحث ذو طبيعة كيفية

 : حيث إعتمدت في ذلك عمى المالحظة والمقابمة حيث تم تسجيل المالحظات التالية

 المؤسسة موقعيا مناسب لدراسة األطفال فييا. 

 وجود نظافة كاممة داخل المؤسسة التربوية. 

 استجابة النساء لألسئمة المقابمة أكثر من الرجال. 

  نوع اإلفادات المتحصمين عمييا منيم متحصمين عمى شيادة عمم النفس وبعضيم أدب

 .عربي واألكثرية متحصمين عمى شيادة عمم النفس

 الفئات العمرية مختمفة بين المبحوثين. 

 .وىذا ما جعمنا نتوقع أن تكون إفادتيم أكثر عممية
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 :تحليل وفهم المعطيات/ 3

 بعد المعلومات: المحور األول

   في ىذا المحور الخاص بتصور المربي لمعب واليدف من ىذا المحور معرفة تمثل كل 

أستاذ لمعب وتأثيره في العممية التربوية وىذا سؤال اإلشكالية المرتبط بالموضوع البحث 

ومن خالل عدة مقابالت مع المبحوثين تبين لنا أن المعب لو عالقة بالعممية التربوية وىو 

 .من أىم الوسائل التي تستخدم وتساعد األستاذ في الوظيفة التربوية

 :01وىذا ندعمو من خالل إفادة المبحوث رقم 

  

 

  وىذا كمو من خالل االتجاىات الوالدية في التنشئة الطفل في العممية التربوية، كما أن 

المعب يكشف عن ما يوجد من مشاكل لدى المتعمم المدرسة وىو حق من حقوق الطفل في 

 :   المبحوث: المدرسة وىذا ما أوضحو المبحوث المتحصل عمى شيادة عمم النفس

 

 

 

 

 

 

المعب حاجة مميحة في العممية التربوية تخمي المتمدرس يكتشف أشياء تساعده في 
 المدرسة

الطفل يكون عندو مشاكل في دارىم مع والديو يقدر يخرجيا في المدرسة مع صحابو، وال 

.  ٌجٌب لعبة وٌدٌر فٌها واش راه حاس بٌهيقدر  
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أما فيما يخص السؤال الخاص بالعالقة بين المعب والكفاءات والممارسات ىناك عالقة   

. تكمل األخرى ألن الطفل يحتاج إلى لعب يجعل منو يحصل عمى كفاءة عممية جيدة

 :04وىذا ما بينو الباحث رقم

 

 

.واالتجاهاتبعد المواقف :  المحور الثاني  

   في ىذا المحور نريد أن نحاور فيم الموقف واالتجاه الرائد لكل مبحوث، حيث أن الفكرة 

الرئيسية في ىذا المحور ىو أن المعب من الحاجات الضرورية لمطفل سواًء في المدرسة 

:05وحتى في األسرة وىذا تدعيًما بالباحث رقم   

     

باإلضافة إلى ذلك المعب يستعمل في الوصول إلى أىداف التعميم المدرسي والكفاءات 

:02المتوقعة، وىذا ما أوضحو المبحوث رقم  

 

في مقابل ذلك ىناك عدد محدود من المبحوثين اعتبروا المعب وسيمة ترفييية عن النفس 

فقط، وىو مضيعة لموقت الطفل المتمدرس، وحتى أنو يمكن أن يجعل من األستاذ غير ميتم 

لعبة : كأستاذ نستعمل المعب باش الطفل يكون عنده رصيد كبير من المعمومات مثال
تساعدني باش التمميذ يحصل عمى كفاءة ......وفر المكتوب عمييا حالقصاصاتجمع 

.مميحة في التعميم  

.الزم نمعبوا مع أوالدي في الدار وفي المدرسة باش يكون عندىم قدرة مميحة في التعميم  

.المعب يعطي الممارسات لو قدرة باش يحل لغز وال مشكل وكذا تكون عنده كفاءة  
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بالدراسة، فاعتبار األستاذ مطالب بإكمال البرنامج في آخر السنة، ال يوجد وقت كافي لمعب 

:06الطفل داخل المدرسة، وتدعيما بالمبحوث رقم   

  

  لل

والطفل لما يسجل في الصف األول من الدخول المدرسي، البد عمى األولياء أن يضعوا في 

أذىان أوالدىم أن المعب يتوقف في سن محدد، وأن المدرسة لمدراسة واالجتياد فقط، وال 

:10لمضيعة وقت األستاذ وىذا ما بينو المبحوث رقم   

 

 

والعممية التربوية يكون ليا أىداف ونتائج لما المتمدرس يكون عنده قدرة عممية جيدة في 

:07الدراسة والمعب ال يعتبر من أساسيات التعميم وىذا ما أوضحو المبحوث رقم   

 

 

 وفي األخير نستنتج أن المبحوث ينفون المعب من المدرسة وال يعتبر من الحاجات 

.الضرورية لمطفل المتمدرس  

الطفل كً ٌلعب ٌلهى بزاف وٌنسى روحوا وما ٌولٌش ٌحب ٌقرا، ٌبقى فً راسه غٌر 

.وٌنت ٌلعب  

 سنوات ٌحبس وٌجً 5الطفل سنو للعب ٌكون من مجٌئه للحٌاة حتى ٌكون فً عمره 

.وقت القراٌة باش ٌدخل لٌكول  

أي مؤسسة تعلٌمٌة تحب تكون عندها متمدرس، مجتهدٌن فً الدراسة من أجل تكون 

هناك تنافس مع المؤسسات األخرى على هذا اللعب بالنسبة لً لكان ٌجً بٌن الطفل 

.والتعلٌم ٌكون هناك نتائج ضعٌفة للمؤسسة  
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وتدعيما بيذا بنظرية التفاعمية الرمزية، حيث بينت أن التفاعل االجتماعي لمطفل راجع إلى 

التنشئة األسرية، إذ تعد االتجاىات الوالدية من أىم العوامل التي تساعد الطفل في مسار 

سموكو االجتماعي، ذلك التفاعل الذي ينعكس تأثيره عمى سموك أبنائيم، طول حياتيم، 

والتفاعل االجتماعي يؤثر في حد كبير في التوافق النفسي واالنفعالي لألطفال، إْذ تمدىم 

. بخبرات كثيرة وتعدىم لالستجابة بطريقة إيجابية أو سمبية لممواقف المختمفة  

  أما فيما يخص رأي الشخصي حيث أني أعتبر أن المعب من الحاجات الضرورية في 

األسرة والمدرسة، ألن الطفل في ىذه المرحمة يتشرب العديد من الخبرات التعميمية التي 

.تساعد في المسار التعميمي  

  حيث أن المعب يؤدي دوًرا كبيًرا في السموك التربوي وفي إتزان الطفل ونضجو اجتماعيا 

وانفعاليا، كما أن المعب يعمم األطفال قيًما تجعل منيم منظبيطين في المجتمع، ويكون ىناك 

.تعاون واندماج مع األصدقاء، ويكسب مكانة مقبولة داخل المدرسة وحتى في المجتمع  
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:مناقشة الفرضيات ونتائج الدراسة/ 4  

 من خالل المعمومات التي توصمت إلييا عن طريق وسيمة البحث العممي أال وىي المقابمة 

التي أجريت مع أساتذة التعميم االبتدائي، بوالية مستغانم، ومن خالل الدراسة التي قمت بيا، 

:وعمى ضوء فرضيات البحث توصمت إلى نتائج التالية  

.اللعب يتعارض مع التربية: ــ الفرضية األولى  

بالنسبة لمفرضية األولى تبين أن المعب ال يحدد بالتربية، بما أن المبحوثين معظميم اعتبروا 

.وجود تعارض بين المعب والتمدرس يعني أن الفرضية األولى تحققت  

.اللعب  داة بيداغوجية في التمدرس: الفرضية الثانية  

يعتبر المعب وسيمة ميمة في المدرسة، ألن بدوره يساىم في تمبية حاجات األطفال وأيًضا 

.يساىم في التعميم لدى األطفال المتمدرسين  

.ومن خالل كل ما سبق في عرض تحميل معطيات المبحوثين  

.يتبن أن الفرضية الثانية أيًضا تحققت وىذا ما أوضحو المبحوثين  

 :ــ نتائج تحليل المعطيات

:من خالل التحميل وفيم المعطيات نستنتج النتائج التالية  

 المعب لو دور في التربية داخل المؤسسات التربوية. 
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 المعب يساىم في التنشئة االجتماعية لمطفل. 

 األسرة والمدرسة ىما أول مؤسسات لتنشئة الطفل. 

 المعب أداة تربوية تساىم في المساعدة التربوية لمطفل. 
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: فاق البحث/ 5  

  من خالل دراستنا المتوافق والمحدود لعالقة تمثل المربي لمعب وتأثير ذلك في توظيفو في 

العممية التربوية، تبين لنا أن ىذا الموضوع قابل لمدراسة بصورة أعم وأشمل، من حيث تقنيات 

البحث وكذا مجتمعو، حيث يمكن توظيف التمثل بمفيوم إجرائي في فيم التربوية المرتبطة 

.بالمجتمع حتى ذلك عمى سبيل المثال  

 تمثل مكانة و دور المدرسة في المجتمع. 

 تمثل مكانة و دور المعمم و المربي. 

ودراسة ىذه التمثالت تمكننا من فيم عالقة األولياء، واألمر بالمربين والمدرسة وتأثير ذلك 

 .في التنشئة االجتماعية
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من خالل عرض ما سبق عن موضوع تمثالت األساتذة للعب وتأثيره على المتمدرس،    

حيث كانت إشكالية البحث تتمحور حول تمثل األساتذة للعب وتأثيره في العملية التربوية، 

 .للعب في المدرسة االبتدائية (األساتذة  )وكان الهدف من البحث معرفة تصور كل مبحوث 

 :ومن بين النتائج المتحصل عليها كالتالي

 . ــ اللعب لو دور في العملية التربوية

 .ــ اللعب يساعد في التنشئة االجتماعية داخل المدرسة وخارجها

 .ــ اللعب أداة تستخدم في التعليم

 .ــ األساتذة يعتبرون اللعب وسيلة تربوية
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 المطعم المدرسي

  8         ق9ق

 

12       ق11ق  

  4     ق2ق

 

5     ق3ق  

 

 الباب الخلفي

 دورة المياه دورة المياه
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6ق   

الشهيد بلبشير حمو: مخطط المؤسسة  



 البيانات الشخصية للمبحوثين

02: الملحق رقم  

 البيانات الجنس السن المستوى التعليمي نوع الشهادة الخبرة المهنية
 رقم المقابلة

سنوات10 2ماستر  علم النفس العيادي   01 أنثى  سنة40 

2ماستر  أدب عربي  سنوات6  02 أنثى  سنة44 

 03 أنثى  سنة38 ليسانس أدب عربي  سنوات6

سنوات10 2ماستر  علم النفس العيادي   04 ذكر  سنة46 

2ماستر  أدب عربي  سنة15  05 أنثى  سنة49 

2ماستر  أنتروبولوجيا  سنة28  06 أنثى  سنة58 

2ماستر  علم االجتماع العائلي  سنوات9  07 ذكر  سنة38 

2ماستر  علم النفس  سنة18  08 أنثى  سنة48 

2ماستر  علم االجتماع العائلي  سنة25  09 ذكر  سنة53 

سنة20 2ماستر  أدب عربي   10 ذكر  سنة51 



 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ 

.كلية العلوم االجتماعية  

.تخصص علم اإلجتماع  

تحية و سالم، أشكركم عمى منحي جزء من وقتكم، أنا طالبة جامعية سنة ثانية ماستر،   

تخصص عمم االجتماع التربوي، بصدد القيام بدراسة ميدانية حول تمثالت المربين لمعب 

وتأثيره عمى المتمدرس، فأرجو منكم مساعدتي في ىذا البحث، وأحيطكم عمًما أن ىذه 

 .المعمومات سوف أستخدميا لغرض عممي وشكًرا

 .البيانات الشخصية: المحور األول

 :ــ الجنس

 :ـــ السن

 :ـــ المستوى التعميمي

 :ـــ نوع الشيادة

 :ـــ الخبرة المينية

 .بعد المعلومات: المحور الثاني

 ماىو المعب في اإلعتقادك ؟:1س

 في رأيك ىناك سن محدد لمعب؟ أم مفتوح؟: 2س



 

 ىل في تصورك أن المعب حق لمطفل في المدرسة؟:3س

 في إعتقادك ىل ىناك وقت كافي لمعب؟ : 4س

 في رأيك ىل المعب لو فوائد ؟: 5س

 ىل ىناك عالقة بين المعب و الكفاءات و الممارسات؟:6س

.بعد المواقف و االتجاهات: المحور الثالث  

ماىو موقفك من المعب؟:1س  

ذا ال لماذا؟:2س ىل تمعب مع أبنائك ؟ إذا نعم ماىي ىذه األلعاب؟ وا   

ذا ال لماذا؟:3س ىل تمعب مع تالميذك؟ إذا نعم متى؟ ولماذا؟ وا   

ىل سبق وأن استعممت المعب في الوصول إلى أىداف التدريس والكفاءات المتوقعة ؟:4س  

ماىي القيم التي تكتسب من المعب؟:5س  

ىل تتوقع نتائج وأىداف من ممارسة المعب في العممية التربوية؟:6س  

 



 
 

 : 04الملحق رقم 

 :نموذج مقابلةــ 
 .البيانات الشخصية: المحور األول

 . أنثى:الجنســ 

 . سنة40:السنـــ 

 .السنة الثانية ماستر: المستوى التعليميـــ 

 .علم النفس العيادي: نوع الشهادةـــ 

 . سنوات10: الخبرة المهنيةـــ 

 .بعد المعلومات: المحور الثاني

اللعب في تمثلي يعتبر تنفيس الطاقة المكبوتة و يترجميا بالحركات كالتقمص دور : 1ج

شباع الحاجات النفسية: مثثًال   .بنت تأخذ دور أميا كربة بيت، وىو تلبية وا 

:   في اعتقادي اللعب ليس لو سن محدد فيو مفتوو،  ن اللعب لللبير واللصير مثثًال : 2ج

 "أنا نلعب مع راجلي في الدار لعبة الشطرنج " 

في اعتقادي اللعب حق في المدرسة،  ن اللعب يساعد المعلم و المتعلم في الدرس، : 3ج

 ". أنا بلفة مربية أستعمل اللعب كالتشكيل لعبة ما من أجل تقريب المفيوم الصامض : مثثًال 



 
 

في اعتقادي ال وجود لوقت كافي للعب الطفل داخل المدرسة، بسبب إلتظاظ البرامج ال : 4ج

 .  نستطيع إعطاء فرلة للعب الطفل

 :للعب فوائد وهي: 5ج

 "الطفل يكون عندو مشالل في الدار يقدر يفرغيا في اللعب ىكذا تريح النفسية نتاعو: " مثثًال 

اللعب يقرب فيم الدرس، اللعب رابط ذىني ، اللعب يجعل منا نكتشف مشالل طفل، اللعب 

 .إستراتيجية تعليمية

عن طريق اللعب ىناك : اللعب في اعتقادي لو عثقة باللفاءات والممارسات  ن:6ج

 .توالل خالة في اللعب الجماعي واللعب يقضي على االنطوائية

.بعد المواقف و االتجاهات: المحور الثالث  

 موقفي من اللعب أنو يقرب المفاىيم وىو جد ميم في الحياة، اللعب من أجل تبسيط :1ج

. المفاىيم  ن كل تلميذ حالة يعني ىناك فروقات فردية بين ا طفال  

:نعم ألعب مع أبنائي وىذه ا لعاب ىي:2ج  

 .الخ.....التركيب، لعبة القفز، التأرجح:  مثلاأللعاب الحركية .1

 .الخ.........الفوازيْر، الللمات المتقاطعة:  مثلألعاب الذكاء .2

في وقت االستراحة، أو في وقت الدرس لترفيو عن النفس من : نعم ألعب مع تثميذي:3ج

.الروتين الدراسي  



 
 

:ونوع من األلعاب هي  

مطابقة الللمة باللورة أو اللورة بالللمة واليدف من اللعب تلوين كلمة : لعبة المطابقة ــ

.مفيدة من الحروف المبعثرة  

.  روو النقاش والحوار:ــ لعبة الحوار والمناقشة  

اللعب : نعم استعملت اللعب في الولول إلى أىداف التدريس واللفاءات المتوقعة:4ج

.ساعدني كثيرًالا في فيم التلميذ للدرس  

قيمة التسامح، المحبة بين ا لدقاء، : الطفل يكتسب قيم من اللعب وىي:5ج

.إلخ...التضامن  

:نعم ىناك نتائج وأىداف من ممارسة اللعب في المنظومة التربوية:6س  

 التساب  الثقة بالنفس. 

 إعطاء ىدف للل طفل في الحياة. 

 التشاف قيم تربوية من اللعب. 

 يساعد المعلم في إستعاب المتعلم. 


