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 ملخص

فمسفة التعمـ بالمعب ككاقع تطبيؽ معممات الركضات استيدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف: 
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كذلؾ مف خالؿ  الحككمية بأبيا

 (  مف المجتمع األصمي لمدراسة.٘ٚ.ٜٗ؛ أم بنسبة )معممة (ٓٓٔعمى )ُطبِّقت استبانة 
أكثر إستراتيجيات التعمـ بالمعب استخدامان إستراتيجية كتكصمت الدراسة لعدة نتائج، أىميا: 

ع األلعاب التعميمية األلعاب الفنية، كال تكجد فركؽ ذات داللة الحكار كالمناقشة، كمف أنكا
إحصائية في استجابات معممات رياض األطفاؿ تعزل لممتغيرات التالية: التخصص، كالمستكل 
التعميمي، كالمرحمة الدراسية، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف استجابات معممات رياض 

سنو  ٕٓكانت الفركؽ في اتجاىات سنكات الخبرة مف األطفاؿ عمى متغير سنكات الخبرة، كقد 
عدة تكصيات،  ةالباحث تكعمى ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، قدمفما فكؽ. 

حث معممات الركضة عمى العمؿ عمى تنمية اإلبداع لدل األطفاؿ كقدرتيـ عمى حؿ أىميا: 
التعمـ بالمعب كاالىتماـ بتعزيز قدرة معممات الركضة عمى  المشكالت مف خالؿ إستراتيجية

 استخداـ األلعاب الثقافية.
 الكممات المفتاحية: المعب، كالتعمـ بالمعب، كطفؿ الركضة. -
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The philosophy of learning Through play and its application to 

kindergarten teachers 
Study abstract: 

This Study aims at discovering:  the philosophy learning through 

play, and the reality of applying it to government kindergarten 

teachers. To do so, the study used the descriptive method through a 

survey applied to (100) female teachers; i.e. (49.75%) from the 

original society of the study. The study reached several results, the 

most important of which are: The most used learning-through-play 

strategies, the dialogue and discussion strategy. The technical games 

are types of educational games, and there are no statistically 

significant differences in the responses of kindergarten teachers due 

to the following variables: Specialization, educational level, and 

school stage, and the presence of statistically significant differences 

between the responses of kindergarten teachers to the years of 

experience variable. These differences in years of experience were 

from 20 years and over. In light of the study results, the researcher 

made several recommendations, the most important of which are: 

Urging kindergarten teachers to work on developing creativity in 

children, and their ability to solve problems through a learning-

Through-play strategy. In addition, they should pay attention to 

enhancing the ability of kindergarten teachers in order to use 

cultural games. 

KEY WORDS: PLAY, LEARNING THROUGH PLAY, 

KINDERGARTEN CHILD 
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 مقدمة: 

الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، سيدنا محمد كعمى آلو 
 كصحبو أجمعيف، أما بعد:

فبالعمـ تنيض الشعكب كترتقي، فيك بكابة لمكصكؿ إلى عقكؿ نيرة ككاعية كمنتجة، فيك 
س الحضارة كاالزدىار؛ لذلؾ  أكلى اإلسالـ العمـ أىمية بالغة، كمنزلة كبيرة كعظيمة، فقد أسا

 حث عمى طمب العمـ كاالستزادة منو.
عمى طمب االستزادة بالعمـ ما جاء  -صمى ا عميو كسمـ-كمما يدؿ عمى حرص الرسكؿ 

يقكؿ: "الميـ  -كسمـ صمى ا عميو-، قاؿ: كاف رسكؿ ا -رضي ا عنو-عف أبي ىريرة 
، ٜٜٖ٘، ح٘، مجٜٜٛٔانفعني بما عممتني، كعممني ما ينفعني، كزدني عمما" )الترمذم، 

 (.ٜٗ٘ص
لذلؾ حث  اإلسالـ عمى تعميـ األبناء منذ الصغر، حتى الممات، فاإلسالـ ديف عمـ، قاؿ 

نسَ ٔ: ﴿اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذم َخَمَؽ )-تعالى–ا  ( اْقَرْأ َكَربَُّؾ اأْلَْكَرـُ ٕاَف ِمْف َعَمٍؽ )( َخَمَؽ اإلِْ
ـَ ِباْلَقَمـِ )ٖ) ـْ )ٗ( الَِّذم َعمَّ ـْ َيْعَم نَساَف َما َل ـَ اإلِْ  (.٘-ٔ( ﴾ )العمؽ، اآليات٘( َعمَّ

كقد أكدت الشريعة اإلسالمية عمى تعميـ الطفؿ منذ مراحؿ الطفكلة األكلى بما يتفؽ مع 
-مكف أف يعمـ الطفؿ في سف مبكرة الحالؿ كالحراـ، فعف أبي ىريرة نمكه العقمي كالفكرم، إذ ي

تمرة مف تمر الصدقة،  -رضي ا عنيما-قاؿ: "أخذ الحسف بف عمي  -رضي ا عنو
: كخ كخ ارميا، أَما عممت أّنا ال نأكؿ -صمى ا عميو كسمـ-فجعميا في فيو، فقاؿ الرسكؿ 

(. ككممة )كخ( ال تقاؿ إال لمصغير، ٕٚٔص، ٜٔٗٔ، حٕ، مجٕٕٗٔالصدقة" )البخارم، 
سبب ذلؾ النيي )الخطيب؛  -صمى ا عميو كسمـ-كىنا ينياه بكممة زجر لطيفة، ثـ يعمؿ 

(. فمرحمة الطفكلة ىي مجاؿ إعداد كتدريب كتعميـ، إذ ٕٓق، ص. ٕ٘ٗٔكالمنتشرم، 
ـ، ٕٕٓٓ)الخطيب، بتعميمو في ىذه المرحمة يككف الكلد أصفى كأقكل ذاكرة كأنشط تعميمّا 

  (.ٗٔص. 
كتشكؿ الحركة محكر نشاط الطفؿ في ىذه المرحمة، إذ تظير أىمية المعب لألطفاؿ، 
–فالمعب أمر ضركرم لألطفاؿ الصغار، فقد أشار القرآف الكريـ إلى أىمية المعب بقكلو 

نَّا َلُو َلَحاِفُظك-تعالى  (.َٕٔف﴾ )يكسؼ، آية : ﴿َأْرِسْمُو َمَعَنا َغدنا َيْرَتْع َكَيْمَعْب َكاِ 
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صمى ا عميو -كلقد تضافرت النصكُص التي تدؿ داللة كاضحة عمى اىتماـ النبي 
قاؿ: كاف  -رضي ا عنو-بإعطاء األطفاؿ حقَّيـ مف المعب، فعف الَبرَاء بف َعاِزب  -كسمـ

رضي ا -يصمي، فجاء الحسف كالحسيف، أك أحدىما  -صمى ا عميو كسمـ-رسكؿ ا 
-فركب عمى ظيره، فكاف إذا رفع رأسو قاؿ: "نعـ اْلَمِطيَُّة َمِطيَُّتُكَما! كقاؿ رسكؿ ا  -نيماع

، ٕٙٗٔ: كنعـ الرَّاِكباف ىما، كأبكىما خير منيما" )الشككاني، -صمى ا عميو كسمـ
 (.ٕٗٗ، صٕٜٖٙٔح

ىتماما كما اىتـ عمماء المسمميف بدراسة خصائص الطفكلة التي كضع ليا ابف سينا ا
كبيران في كتابو القانكف، إذ أشار إلى ضركرة إعطاء الفرصة لمطفؿ؛ لكي يمعب حتى بمكغو 

(. كاإلماـ الغزالي نادل ٖٖ، صٕٗٔٓالسادسة مف العمر، كعندىا يشرع بتعميمو )الحريرم،
بضركرة إفساح المجاؿ لمطفؿ بأف يمعب كيرتع دكف مشقة، كرأل أف منع الطفؿ مف المعب 

 (. ٖٖٔ، صٛ، مجٜٓٛٔ، كيعطؿ ذكاءه )الغزالي، يميت قمبو
كيؤكد عمماُء التربية حديثان أىمية المَّعب لمطفؿ، فَيُعدُّ جاف بياجيو المعَب مظيران مف مظاىر 

ـ، ٜٜٜٔالنمك العقمي لمطفؿ، إذ ُيَعبِّر تطكُر ألعابو عف درجة نضجو العقمي كالكجداني)أحمد، 
 (.ٔٛص. 
في إشباع حاجات الطفكلة إلى أىمية المعب عمكما، كالمعب كتشير االتجاىات الحديثة  

المكجو خصكصا في إشباع متطمبات النمك بمرحمة الطفكلة المبكرة، لذلؾ المعب بأشكالو 
كطرائقو المختمفة يساعد الطفؿ في اكتشاؼ العالـ الذم يحيط بو، كفي اكتساب كثير مف 

 (. Robeck, 1978ة التي يعيش فييا )المعمكمات كالحقائؽ عف األشياء كالناس في البيئ
كىكذا فإف المعب يعد مصدرّا خصبّا مف مصادر التعمـ، كعاماّل مف عكامؿ النمك العقمي 
لألطفاؿ، كتزداد القيمة التربكية ليذه األلعاب، إذا استندت عمى تخطيط كاٍع، كعمى منيجية 

 (.ٕٗٓٓكاضحة األىداؼ )القطامي، 
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 مشكلة الدراسة:

أداة مف خالليا ُيعرض العديد مف المثيرات كالخبرات عمى الطفؿ التي مف شأنيا أف المعب 
تصقؿ شخصية الطفؿ؛ لذلؾ يعّد المعب مف األساليب التي يستطيع اآلباء أف ينقمكا ما يريدكف 

 (.ٔٔـ، ص. ٕٗٔٓتكصيمو إلى أطفاليـ )الحريرم، 
أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة، ـ( إلى أف الدراسات العممية أكدت ٕٚٔٓكقد أكرد أحمد )

كأىمية تعريض الطفؿ لمعديد مف المثيرات كالخبرات، كمنيا دراسة بمكـ التي أكدت أف 
% مف تبايف األفراد في سف الثامنة عشرة ترد إلى أدائيـ العقمي في السنكات األكلى ٓٛنسبة

 (.ٙٔمف عمرىـ )ص. 
ـ( في مجاؿ التعمـ ٜٜٚٔالندك )كقد بينت الدراسات كالبحكث كما أشار كؿ مف بيرس ك 

عف طريؽ المعب أف التالميذ الذيف أتيحت ليـ فرصة التعميـ بالمعب كانكا أقؿ أخطاء، مقارنة 
 (.ٕٚٔـ، ص. ٕٕٓٓبالتالميذ الذيف ُدرِّسكا بالطريقة التقميدية )العناني، 

ـ( ٖٕٔٓ)كمف التكصيات التي ُاطِّمع عمييا كُأخذ بيا حكؿ ىذا المكضكع تكصية الحافي 
التي أكصت بضركرة تفعيؿ األلعاب التعميمية في رياض األطفاؿ عمكما، كاعتمادىا بككنيا 
كسيمة تعميمية كتربكية كاجتماعية في المجاالت الخاصة بتنشئة األطفاؿ بدالن مف الطرائؽ 

 التقميدية. 
لدراسات لذلؾ مف األسباب التي دفعت الباحثة إلى القياـ بيذا البحث ىك اطالعيا عمى ا

السابقة التي أجريت في ميداف الطفكلة المبكرة في المممكة العربية السعكدية بما يختص 
 بالمعب كأىميتو لطفؿ الركضة كمدل كاقع تطبيقيا في الركضات الحككمية في مدينة أبيا.

 أسئلة الدراسة:

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 لمعب؟مافمسفة التعمـ با

 ما كاقع تطبيؽ معممات الركضة لفمسفة التعمـ بالمعب؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيات بيف استجابات معممات رياض األطفاؿ تعزل لممتغيرات 

 التالية: التخصص، كالمستكل التعميمي، كالمرحمة الدراسية، كسنكات الخبرة؟
 األطفاؿ؟ما مقترحات تفعيؿ التعمـ بالمعب في مدارس رياض 
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 :الدراسة أهداف
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف:

 كاقع تطبيؽ معممات الركضة لفمسفة التعمـ بالمعب.
الكشؼ عّما إذا كانت تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيات بيف استجابات معممات رياض 

ة، كسنكات األطفاؿ تعزل المتغيرات التالية: التخصص، كالمستكل التعميمي، كالمرحمة الدراسي
 الخبرة.

 تقديـ مقترحات تفعيؿ التعمـ بالمعب في مدارس رياض األطفاؿ.
  : الدراسة أهمٌة

 تبدك أىمية الدراسة في جانبيف، ىما:
 : كتبدك في: النظرٌة األهمٌة

ككف ىذه الدراسة ستثرم معرفة المعممات بأىمية التعمـ بالمعب، فكائده ك أنكاعو، 
 كمعكقاتو.

الباحثيف في قياس كاقع تطبيؽ المعممات لفمسفة التعمـ بالمعب في  تصميـ أداة تفيد
 مدارس رياض األطفاؿ.

 : كتبدك في:األهمٌة التطبٌقٌة
انيا تضيؼ لممكتبات العممية نتائج جديدة تفيد في معرفة كاقع تطبيؽ فمسفة التعمـ بالمعب 

 في الركضات الحككمية بمدينة أبيا.
ى مثؿ ىذا النكع مف الدراسات لالستفادة بما يتعمؽ إفادة معممات رياض األطفاؿ إل

 بتطبيقيا.
إفادة الباحثيف في التكجو إلى البحث في ىذه المرحمة العمرية لما ليا مف تأثير الحؽ 

 عمى غيرىا مف المراحؿ.
 منهج الدراسة وأداتها:

ـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كمف ثـ اإلجابة عف أسئمتيا، فإف الدراسة الحالية تستخد
، ٕٗٔٓالمنيج الكصفي المسحي لمالءمتو لطبيعة الدارسة. كقد أشار مطاكع كالخميفة )

( إليو بأنو المنيج الذم يعمؿ عمى "مالحظة ظاىرة أك حدث كمتابعتو، معتمدان عمى ٔٔٔص
معمكمات نكعية أك كمية في فترة زمنية معينة أك خالؿ فترات مختمفة، بغرض التعرؼ عمى 
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كعالقاتيا بغيرىا مف الظكاىر لمكصكؿ إلى نتائج تساعد في فيـ الكاقع  شتى جكانب الظاىرة
 الراىف ليتـ تطكيره مستقبالن".

كمف ثـ، ستستعيف الباحثة باستبانة ُتطبَّؽ عمى معممات رياض األطفاؿ الحككمية؛ لمكشؼ 
 عف درجة تطبيؽ معممات الركضة لفمسفة التعمـ بالمعب.

 حدود الدراسة:

 مات رياض األطفاؿ الحككمية.: معمحدود بشرٌة
 : مدينة أبيا.حدود مكانٌة
 ىػ.ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔ: ُطبِّقت االستبانة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي حدود زمنٌة

 :مصطلحات الدراسة
 التعلم:-

: "أتقف كعرؼ، كعّممتو الفاتحة كالصنعة كغير ذلؾ تعميمان، كتعّمـ ذلؾ تعممان" لغة
 (.ٔٙٔـ، ص. ٜٚٛٔ)الفيكمي،
ىك "التعمـ تغير مستمر نسبيان، في الميؿ السمككي، كىك نتيجة لممارسة معززة"  اصطالحان:
 (.ٕٗـ، ص. ٜٜٗٔ)براكف، 
 اللعب:

 (.ٕٚٓ، ٖٔ: المَِّعُب كالمَّْعُب: ضدُّ الِجدِّ، َلِعَب َيْمَعُب َلِعػبان كَلْعبان )ابف منظكر، د.ت، مجلغة
لذات الطفؿ، فالمعب لمطفؿ ىك كالتربية كاالستكشاؼ ىك "أنفاس الحياة بالنسبة اصطالحان: 

 (.  Taylor, 1991, 91كالتعبير الذاتي كالتركيح كالعمؿ لمكبار" )
 التعلم باللعب:

"ىك عبارة عف استغالؿ أنشطة المعب في اكتساب المعرفة كتقريب مبادئ العمـ لمتالميذ 
 (.ٕٜـ، ص. ٕٔٔٓكتكسيع آفاقيـ المعرفية" )البمكشي، 

اء عمى ما سبؽ، تعرؼ الباحثة "فمسفة التعمـ بالمعب ككاقع تطبيؽ معممات الركضة كبن
ليا" إجرائيان بأنو: ىك مدل التزاـ معممات الركضة بتطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب بكؿ 
أنكاعيا كالسعي لتحقيؽ فكائدىا، كااللتزاـ بشركطيا، لمحصكؿ عمى بيئة خصبة تساعد في 

 امؿ لمطفؿ الركضة.تحقيؽ النمك المتك
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 أوالً: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مف خالؿ استقراء أدبيات البحث ذات االرتباط بمكضكع فمسفة التعمـ بالمعب ككاقع تطبيؽ 
معممات الركضة ليا، يتناكؿ اإلطار النظرم لمدراسة العناصر اآلتية: المعب في اإلسالـ 

راتيجيات التعمـ بالمعب لطفؿ الركضة، كأىداؼ التعمـ كأىميتو لطفؿ الركضة، كنماذج مف إست
بالمعب لطفؿ الركضة، كفكائد التعمـ بالمعب لطفؿ الركضة، كأنكاع األلعاب التعميمية لطفؿ 
الركضة، كشركط األلعاب التعميمية لطفؿ الركضة، ككظيفة التعمـ بالمعب لطفؿ الركضة، 

 يما يمي تفصيؿ ذلؾ:كمعكقات تطبيؽ التعمـ بالمعب لطفؿ الركضة، كف
 اللعب فً اإلسالم وأهمٌته لطفل الروضة:

يعترؼ اإلسالـ بالمعب، كينظر إليو عمى أنو نشاط فطرم عف طريقو يشعر الطفؿ بالمتعة 
: ﴿َأْرِسْمُو َمَعَنا َغدنا َيْرَتْع -تعالى–كالفرح، كالحيكية، كما كرد عمى لساف إخكة يكسؼ قكلو 

فقد ذكر المعب لفظان صريحان، كمعنى يتضمف اإلشارة إليو عمى أنو  (.َٕٔكَيْمَعْب﴾ )يكسؼ، آية
 (.ٖٛٔ، ص. ٕٛٔٓسمكؾ كنشاط خاص بالطفؿ )سميماف، 

كالسنة النبكية الشريفة جاءت باألحاديث التي تكضح أىمية المعب في حياة الطفؿ، 
العممية كدمجو مع مجتمعو فيك شغمو الشاغؿ، كعممو المتكاصؿ، كتكجد الكثير مف الشكاىد 

عميو الصالة -التي تنطؽ بالرعاية المحمدية الصادقة بالطفكلة كألعابيا، فقد كاف الرسكؿ 
-(، فعف أبي أيكب األنصارم ٕٜـ، ص. ٕٚٓٓكثير المداعبة لألطفاؿ )منشي،  -كالسالـ

كالحسُف كالحسيُف  -صمى ا عميو كسمـ-أنو قاؿ: دخمت عمى رسكؿ ا  -رضي ا عنو
يمعباف بيف يديو، أك في ِحْجره، فقمت: يا رسكؿ ا، أتحبيما؟ فقاؿ:  -عنيما رضي ا-

، ٜٜٖٓ، حٗـ، مجٜٜٗٔ"ككيؼ ال أحبيما كىما َرْيَحاَنتَام مف الدُّْنَيا أشميما؟!")الطبراني، 
الطفؿ حقو في المعب،  -صمى ا عميو كسمـ-(، كىذا دليؿ عمى إعطاء الرسكؿ ٘٘ٔص. 

كاف يالعب األطفاؿ، كيشجعيـ عمى المعب معان، فعف َيْعَمى  -عميو كسمـ صمى ا-كالرسكؿ 
فُدِعينا إلى طعاـ،  -صمى ا عميو كسمـ-قاؿ: "كنا مع رسكؿ ا  -رضي ا عنو-بف ُمرَّة 

، ثـ بسط  -صمى ا عميو كسمـ-فإذا الحسيف يمعب في الطريؽ، فأسرع النبي  أماـ القـك
مرة ىاىنا كمرة ىاىنا، حتى أخذه فجعؿ إحدل يديو في ذقنو  يديو، فجعؿ الحسيف يمر

: -صمى ا عميو كسمـ-كاألخرل بيف رأسو كأذنيو ثـ اعتنقو كقّبمو، ثـ قاؿ رسكؿ ا 
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"ُحسيُف مني كأنا منو، أحبَّ ا مف َأَحبَُّو، الحسف كالحسيف ِسْبَطاِف مف اأَلْسَباِط" )الطبراني، 
 (.ٕٔ، ص. ٕٚٛ٘، حٖمج

: "عّممكا -رضي ا عنو-د اىتـ خمفا المسمميف بالمعب، فقد قاؿ عمر بف الخّطاب كق
: -صمى ا عميو كسمـ-أبناءكـ الرماية، كمركىـ فميثبكا عمى الخيؿ كثبان"، كقاؿ الرسكؿ 

 (.ٜٖ، ص. ٕٓٚٓ، حٖ"عميكـ بالّرمي فإّنو مف خير لعبكـ" )الطبراني، مج
رة أف يتعّمـ أبناء المسمميف صنكفان مف المعب كاأللعاب كقد دعا عمماء المسمميف الى ضرك 

 التي تقّكييـ، كتجمب ليـ الخير، كتعّدىـ اإلعداد العقدّم الرّباني
 (.ٛٗـ، ص. ٕٙٔٓ)صكالحة،  

كيؤكد الزرنكجي عمى أف المعب أحد عناصر التعمـ، ككضح أىمية تنكع كسائؿ التعميـ 
 .(ٖٓـ، ص. ٕٙٔٓكأنشطة التعمـ )الصكالحة، 

 نماذج من إستراتٌجٌات التعلم باللعب لطفل الروضة:

لقد أصبح التعميـ الحديث ييتـ بتنمية التالميذ مف جميع النكاحي مف خالؿ إشعارىـ 
بالمتعة كالدىشة كالبيجة كالمعب بأنماطو المتعددة، كىي كسيمة ممتعة تحقؽ أىداؼ التعميـ 

 الحديث. 
 التعلم باللعب التً ٌمكن استخدامها مع طفل وفٌما ٌلً نماذج من إستراتٌجٌات

 الروضة:
 إستراتٌجٌة الحوار والمناقشة:

ىي إستراتيجية تعميمية تستخدـ أثناء تقديـ محتكل معيف مع جماعة صغيرة، كالمناقشة 
ميمة لمصحة النفسية، كفيـ ما يدكر حكؿ الفرد، فيي طريقة استكشافية جماعية تتـ مف 

 عف طريقيا الخبرات بطريقة ممتعة كشيقة خالؿ القائد، كُتكتَسب
 (. ٔٚٔـ، ص. ٖٜٜٔ)قطامي، 

 وٌعد الحوار مفٌداً فً تعلٌم األطفال؛ ألنه:

كسيمة فعالة لتقديـ المعمكمات كتكصيميا لمطفؿ؛ ألف الحكار يتـ بطريقة مباشرة عف طريؽ -
 التكاصؿ المفظي الذم يعبر عف التفاعؿ الكجداني بيف الطفؿ كالمعممة.

 سيمة فعالة لمتعرؼ عمى الطفؿ، كمستكل نمكه كمشكالتو، كطريقة تفكيره، كغير ذلؾ.ك -
يمكف دمجو في أنشطة المعب، حيف يستمتع الطفؿ بألعابو تعممو المعممة بأسمكب غير -

 (.ٖٗٔـ، ص. ٕٛٔٓمباشر  )العناني، 
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رة التحدث يتضح عند استخداـ المعممة إستراتيجية الحكار كالمناقشة عمييا أف تتقف ميا
دارة الحكار كحسف صياغة األسئمة، كتكجيييا بالشكؿ كالكقت المناسبيف،  كاالستماع، كا 
كينبغي لممعممة أال تتدخؿ في الحكار الدائر بيف األطفاؿ أثناء أنشطة المعب؛ حتى ال تحّد مف 

 (.ٗٗٔـ، ص. ٕٛٔٓتمقائيتيـ كحريتيـ في التعبير )العناني، 
 ام المواد والوسائل السمعٌة والبصرٌة:إستراتٌجٌة التعلم باستخد

المقصكد بيا أف المكاد كالكسائؿ تعمؿ عمؿ المعمـ كتحؿ مكانو، إذ إّف تصميـ  كسائؿ 
نتاجيا كاختيارىا كتعديميا لتتناسب مع احتياجات كؿ متعمـ كمستكل نمكه ليس  التعميـ كا 

فعية المتعمـ، كتصمـ بالشكؿ باألمر السيؿ، كلكي تحّؿ المكاد محّؿ المعمـ ال بد أف تثير دا
 (.ٕٕٚـ، ص. ٜٜٚٔالذم يستخدميا كيفيميا الطفؿ )الناشؼ، 

كفي الحاسكب يتـ التخاطب بيف الطفؿ كالحاسكب بطريقة، ُيعَرض فييا الحاسكب لمسؤاؿ 
ـّ تقّكـ، ثـ ُتظَير الخطكة التالية لمعبة،  ب اإلجابة، ث كاإلجابة التي يصدرىا الطفؿ، إذ ُتَصكَّ

ر المشاىدة حتى نياية المعبة، كعمى الرغـ مف أنيا ترفييية، إال أف الطفؿ يتعمـ مف كىكذا  ُتكرَّ
خالليا ميارات التخاطب مع الحاسكب، كتدرب ىذه البرامج الطفؿ عمى التفكير، كتجعمو يطكر 
اتجاىان إيجابيان نحك نفسو، كتعامؿ الطفؿ مع الحاسكب في ىذه السنكات المبكرة يسيـ في 

ـ، ص ٜٜٓٔالخكؼ مف التعامؿ مع المكاد كالمخترعات التكنكلكجية )قطامي،  امتصاص
 (.ٗٔٛ-ٖٔٛص. 

 إستراتٌجٌة التعلم باالكتشاف:

التعمـ باالكتشاؼ المشاركة في عممية التعمـ كتنمية العمميات المعرفية:  تحقؽ إستراتيجية
كاالستنتاج كالتعميـ كاالستدالؿ كالتفكير النقدم االبتكارم، كتنقؿ الدافع الى التعمـ مف ككنو 

 (.ٜٓٔـ، ص. ٜٜ٘ٔخارجيان إلى أف يصبح داخميان )السيد، 
الميدانية تنمي ميارة التعمـ باالكتشاؼ،  العديد مف األلعاب التربكية كالرحالت كالزيارات

كتسيـ في االنتقاؿ مف الحقائؽ الجزئية إلى المبادئ كالتعميمات التي تمكف مف التنبؤ 
كتفسير الظكاىر المستقبمية، كمف األلعاب المستخدمة في تنمية ميارات االكتشاؼ: أشكاؿ 

يؼ كالمتشابو كالمختمؼ ناقصة يحاكؿ المتعمـ مؿء الجزء الناقص منيا، كألعاب التصن
 (.ٙٗٔـ، ص. ٕٛٔٓ)العناني، 
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 إستراتٌجٌة التعلم اإلبداعً:

ىك عبارة عف العممية التي مف خالليا يشعر المتعمـ بالمشكالت في المعمكمات التي 
يحصؿ عمييا كتجمييا كتركيبيا بطريقة تساعد عمى تحديد الصعكبة، مع البحث عف حمكؿ 

عادة اختبارىا، كأخيران ككضع تخمينات أك صياغة الف ركض كاختيار ىذه الفركض كتعديميا، كا 
 (.ٓٓٔـ، ص.ٜٜ٘ٔالكصكؿ الى النتائج )السيد، 

كمف أكثر األساليب المستخدمة في التعمـ اإلبداعي أسمكب العصؼ الذىني، كيعني عصؼ 
قائمة األفكار، كىك استخداـ الدماغ أك العقؿ في التصدم النشط لممشكمة، كتيدؼ الى تكليد 

مف األفكار التي تؤدم الى حؿ لممشكمة، كيمكف استخداـ العصؼ الذىني في تعميـ العديد مف 
المكضكعات، كيمكف ربطو بالمعب التمثيمي؛ إذ يستطيع األطفاؿ التعبير عف أفكارىـ بالحركة 

 (.ٚٗٔـ، ص. ٕٛٔٓكالصكت )العناني، 
المحاضريف إلضفاء التجديد كمف أساليب التعمـ اإلبداعي استضافة بعض المتحدثيف ك 

كالخركج مف الممؿ الدراسي، كمع ىذا تعد مف الطرائؽ التقميدية إال أنيا أثبتت فعاليتيا في 
 (.ٕٙٔـ، ص. ٕٓٓٓتعمـ االبداع )حبيب، 

 إستراتٌجٌة الدراما ولعب الدور:

، ص. ـٕٛٔٓتعد كسيمة ممتازة لتعميـ األطفاؿ المفاىيـ االجتماعية كاألخالقية )العناني، 
ٔٗٛ.) 

دراؾ  تساعد أنشطة الدراما كلعب األدكار بيف األطفاؿ عمى األحساس باآلخريف كفيميـ كا 
األدكار المتنكعة التي يمعبيا اآلخركف، كتساعد عمى تنمية المعككسية في التفكير، إذ يتعمـ 
 الطفؿ مف خالؿ تمثيمو ألدكار اآلخريف مف حكلو أف يراىـ مف زاكية أخرل كيفيـ أف ليـ
كجية نظر مختمفة غير كجية نظره، كىذه خطكة ميمة حكؿ التخمص مف التفكير غير 

 (.ٕٗٙـ، ص. ٜٜٚٔالمكضكعي المتمركز حكؿ الذات )الناشؼ، 
 إستراتٌجٌة التعلم التعاونً:

لمعب التعاكني دكر كبير في التعمـ التعاكني، خصكصان في مرحمة الطفكلة، كتتضمف 
ران مف التعاكف  خصكصان ألعاب المسابقات بيف فريقيف، إذ يتعاكف األلعاب التنافسية قدران كبي

أعضاء كؿ فريؽ في كضع إجابات لحؿ المشكالت مف أجؿ الفكز عمى الفريؽ اآلخر 
 (.ٛٗٔـ، ص. ٕٛٔٓ)العناني، 
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 إستراتٌجٌة التعلم الفردي:

عاب تعميمية يتعمـ األطفاؿ الكثير مف الخبرات كالميارات عف طريؽ المعب الفردم، فثمة أل
عديدة تمارس بطريقة فردية استنادان إلى مبدأ التعمـ الفردم، إذ ُيتاح لكؿ طفؿ أف يمارس 
كحده لعبو بسرعتو الخاصة، كمف األلعاب الفردية التعميمية ألعاب التطابؽ كالتصنيؼ، 

 (.ٜٗٔـ، ص. ٕٛٔٓكالمتاىات، كمعرفة االختالؼ في الصكر المتشابية )العناني، 
عمى ما سبؽ فإف المعب أصبح كسيمو ممحة في التعميـ الحديث، فحُف بحاجة إلى كتعقيبان 

التنكيع بيف ىذه اإلستراتيجيات؛ حتى يحصؿ الطفؿ عمى الفائدة كالمتعة كتنكع الخبرات 
 كاكتساب العديد مف الميارات كعدـ الممؿ.

 أهداف التعلم باللعب للطفل الروضة:

ميمية، البد مف مراعاة األىداؼ التي تحقؽ الفائدة لكي يجني الطفؿ ثمار األلعاب التع
 ( إلى األىداؼ العامة التي يحققيا المعب لمطفؿ،ٕٔ، ص.ٕٛٔٓلمطفؿ. كقد أشارت العناني )

 كىي: 
 إشعار الطفؿ بالمتعة كالبيجة كالسركر.

 تركيض الجسـ كتمريف العضالت.
 تشكيؽ الطفؿ كتنمية استعداده لمتعمـ.

 جميع النكاحي. بناء شخصية الطفؿ مف
 مساعدة الطفؿ عمى فيـ ذاتو، كتقبؿ اآلخريف كمعرفة العالـ المحيط بو.

 إعداد الطفؿ لمحياة المستقبمية.
 اإلسياـ في تعميـ الطفؿ الميارات االجتماعية.

 مساعدة الطفؿ عمى تعمـ المكاد الدراسية.
 التخمص مف التكتر كاالنفعاالت الضارة كمف الطاقة الزائدة.

 حاجات الطفؿ بطريقة مقبكلة اجتماعيان.  إشباع
 كذلؾ األىداؼ التي تسعى األلعاب التعميمية إلى تحقيقيا كما ذكرىا أبك زايدة

 (:ٕٕـ، ص. ٕٙٓٓ) 
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فيي تسيـ في اكتشاؼ العالـ الذم يحيط بو، كيكسبو الكثير مف الحقائؽ أداة استكشاؼ: 
خالؿ أنشطة المعب عمى كؿ ما يتعمؽ كالمعمكمات عف األشياء كالناس كالبيئة، كيتعرؼ مف 

 بالشخصية.
: يتطمب حفظ قكانيف المعبة المعقدة كاليسيرة كتطبيقاتيا كفيـ تنمية الجكانب المعرفية

 قكاعدىا.
 تنمية الجكانب االجتماعية كالكجدانية.

: تسيـ المعب في خفض التكتر الذم يتكلد نتيجة القيكد كالضغكط المختمفة أداة تعكيض
 بالبيئة، فيستعيد الطفؿ التكازف مف خالليا. المكجكدة

 فوائد التعلم باللعب للطفل الروضة:

لمعب فائدة عظيمة في حياة الطفؿ؛ ألنو يعّد مف حاجات الطفؿ األساسية التي يسعى 
ـ( أف لمعب فكائد كثيرة لألطفاؿ كالكبار عمى ٕٗٔٓبشغؼ لمحصكؿ عميو. كقد ذكر الحريرم )

 لفكائد باآلتي: حد سكاء، كتتمثؿ ىذه ا
 يساعد في تنمية ميارات االكتشاؼ كتجميع األشياء كفكيا كتركيبيا.

يفسح المجاؿ لمطفؿ؛ لكي يتعمـ الكثير، فيك يتعرؼ عمى األشكاؿ كاأللكاف كاألحجاـ، كأنكاع 
المالبس، كميارات التصنيؼ، كيحصؿ عمى خبرات كثيرة ال يتمكف مف الحصكؿ عمييا مف 

 مصادر أخرل.
 الطفؿ مف معرفة أشياء جديدة عف نفسو كعف العالـ المحيط بو.يمكف 

 يمنح الفرصة لمطفؿ الستخداـ حكاسو كعقمو، كزيادة قدرتو عمى الفيـ.
يمكف الكبار مف الكقكؼ عمى حاجات الصغار كمشكالتيـ، كيساعدىـ في تقديـ المساعدة 

 الالزمة ليـ.
 يـ لالكتشاؼ.يشد انتباه األطفاؿ، كيشكقيـ إلى التعمـ، كيدفع

يعبر عف طاقاتو البناءة كالخالقة، عندما يمعب الطفؿ فيك يجرب األفكار التي تدكر في 
 مخيمتو، كمف خالؿ لعب األدكار يستطيع أف ينمي قدرتو اإلبداعية.

يتعمـ بعض القيـ كمفاىيـ الصكاب كالخطأ، كيتعمـ بعض المعايير األخالقية: كالعدؿ كالصدؽ، 
 النفس، كالتعاكف، كتقبؿ اليزيمة.كاألمانة، كضبط 
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بداعاتو، كتنمية التفكير اإلبداعي لديو   المعب كسيمة إلظيار مكاىب الطفؿ كا 
 (.ٛٔ-ٚٔ)ص. ص. 

 م( إلى أهمٌة اللعب فً التعلٌم, وهً كما ٌلً:8888ٌُشٌر النبهان )

اء التعمـ، أف المعب أداة تربكية تساعد في إحداث تفاعؿ الفرد مع عناصر البيئة؛ بغرض إنم
 كالشخصية، كالسمكؾ.

 كسيمة تعميمية  تقرب المفاىيـ، كتساعد في إدراؾ معاني األشياء.
أداة فعالة في تفريد التعمـ كتنظيمو؛ لمكاجية الفركؽ الفردية كتعميـ األطفاؿ كفقان إلمكاناتيـ 

 كقدراتيـ.
المشكالت  يعّد المعب طريقة عالجية، يمجأ إلييا المربكف؛ لمساعدتيـ في حؿ بعض

 كاالضطرابات التي يعانييا بعض األطفاؿ.
 يعّد أداة تعبير كتكاصؿ بيف األطفاؿ.

 (.ٛ٘تنشِّط األلعاب تنشيط القدرات العقمية، كتحسف المكىبة اإلبداعية )ص. 
 أنواع التعلم باللعب للطفل الروضة:

ألعابيـ؛ لكي عندما نربط المعب بنكعية النماء في شخصية األطفاؿ، فال بد أف ننكع في 
 ـ( األلعاب التربكية كما ىك آت:ٕ٘ٔٓنغطي احتياجات النمك لدييـ، قد صنؼ الحيمة)

 اللعب البدنً:

كىك مف أكثر أنكاع المعب شيكعان، كيمكف مالحظة تطكره مف السيؿ كالتمقائي كالفردم إلى 
 األلعاب األكثر تنظيمان كجماعية 

 وٌضم هذا النوع من اللعب ما ٌلً:

 تبدأ نشاطات المعب مف الشيكر األكلى، إذ يتصؼ المعب باآلتي:الحس حركي(: المعب )
نشاط حر كتمقائي يقـك بو الطفؿ، كيتفكؽ بو، كيتكقؼ عنو متى ما رغب، كىك فردم في 

 معظمو.
 غالبية نشاط المعب استكشافي كاستطالعي.

الطفؿ إلى نشاطات أكثر ألعاب السيطرة كالتحكـ: في مرحمة ما قبؿ المدرسة يتحكؿ اىتماـ 
 تقدمان كتعقيدان، يتعمـ مف خالليا التكازف كالتآزر )الحس حركي(.
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: كىك النكع األكثر شيكعان خاصة لدل األطفاؿ الذككر في مرحمة الطفكلة المعب الخشف
الكسطى كالمتأخرة، إذ يعمد األطفاؿ إلى اختبار قدراتيـ البدنية عف طريؽ األلعاب التي 

 (.٘٘: مثؿ المصارعة كقذؼ الكرات كاالشتباؾ باأليدم)ص. ةتتصؼ بالخشكن
: ىك تعبير يطمؽ عمى األلعاب التي تُتقاسـ فييا الدمى كاألنشطة أك تحديدىا المعب الجماعي

(. يمحظ االىتماـ الشديد لمطفؿ ما قبؿ المدرسة ٓٙٔ، ص. ٜٜٗٔكفقان لقكاعد معينة )ميمر، 
يعرؼ بألعاب الجيرة، كتككف ىذه األلعاب يسيرة كغير  في المعب مع أطفاؿ الجيراف، كىذا ما

معقدة كقكاعدىا قميمة، مثؿ االستغماية كاالختباء كالمطاردة، كمع تقدـ العمر يبدأ الطفؿ 
بالتحكؿ مف المعب الفردم  كألعاب الجيرة إلى األلعاب التنافسية: مثؿ كرة القدـ، كاليد، 

 (. ٙ٘، ص.  ٕٛٔٓكالطائرة ) الحيمة، 
 عب التمثٌلً:الل

تقـك ىذه األلعاب عمى مبدأ تمثيؿ األدكار، فمف خاللو يتعمـ األطفاؿ تكيؼ مشاعرىـ  مف 
خالؿ تعبيرىـ عف الغضب كالحزف كالقمؽ، كيتيح ليـ فرصة التفكير بصكت عاؿ قد تككف 
إيجابية أك سمبية، كتركز إلى تعاكف معقد بيف الجسـ كالعقؿ، فالطفؿ ال يستعمؿ دماغو 

 (.ٚٛـ، ص. ٕٓٓٓو فقط بؿ يستعمؿ جسمو أثناء المعب )الحسف، كصكت
 اللعب التركٌبً البنائً: 

التشكيؿ أك البناء أك التركيب ىك: عمؿ منتجات رمزية باستخداـ مكاد: كاأللكاف كالكرؽ 
(، كيعّد المعب التركيبي ميمان؛ ألنو ٜٖ، ص. ٕٜٜٔكالصمصاؿ كأنكاع كثيرة )عبد الباقي، 

 ـ(: ٕٛٔٓكائد كثيرة،كما ذكر العناني )يحقؽ لمطفؿ ف
تنمية الميارات الحركية كالعضمية، كذلؾ مف خالؿ استنباط أشكاؿ جديدة مف المعب، كعميو 

 يعد ىذا المعب أحد مؤشرات اإلبداع.
 تنمية القدرة عمى التعبير عف عالـ الظكاىر المحيطة بالطفؿ.   
 ف كاليد.تنمية التآزر بيف العضالت الصغيرة كبيف العي 
 تنمية القدرة عمى الضبط كالتحكـ مف خالؿ التعامؿ كالتفاعؿ مع األلعاب. 
 تنمية المفاىيـ الرياضية، الحجـ، الشكؿ كالعدد.   
 القدرة عمى التعبير عف االنفعاالت في شكؿ مقبكؿ اجتماعيان. 
 زيادة الثقة بالنفس عندما يتعامؿ الطفؿ مع المكاد كيعالجيا بكفاءة. 
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 تنمية الذكؽ الجمالي كتقدير الفف.  
 (.ٜٗ-ٛٗشعكر الطفؿ بالبيجة )ص. ص.  

 األلعاب الفنٌة:

تعّد األلعاب الفنية  التي تنبع مف الكجداف، كالتذكؽ الجمالي، كاإلحساس الفني، كمف 
 ـ(. األلعاب الفنية ما يأتي:ٕ٘ٔٓالنشاطات التي تعبر عف ىذه األلعاب، صنؼ الحيمة)

 أكثر األنشطة التي تدؿ عمى التألؽ اإلبداعي عند األطفاؿ، الرسـ: كىك مف 
كتعد رسكمات األطفاؿ أداة تعبير عف المشاعر كاألحاسيس كالتطكرات، ككسيطا لالبتكار 
كاإلبداع كعمؿ التصاميـ كاألشكاؿ، كأداة لمتذكؽ كاالستمتاع الجمالي، كتعّد أداة تشخيص 

 لالضطراب النفسي ككسيمة لممعالجة.
يقا: كىي مف مظاىر النشاط اإلبداعي عند األطفاؿ، تمكنيـ مف ميارات المكسيقا المكس

 (.ٜ٘مف جية كاستمتاعيـ مف جية أخرل )ص. 
 األلعاب الثقافٌة: 

ك"يقصد بيا تمؾ النشاطات المثيرة الىتماـ الفرد كالتي تمبي احتياجاتو كحب االستطالع 
المعمكمات كالتعرؼ إلى العالـ المحيط بو، لديو كالمتمثمة في الرغبة في المعرفة كاكتساب 

كىذه النشاطات غالبان ما تككف ذىنية كالمطالعة أك مشاىدة البرامج المسرحية أك التمفازية" 
 (.ٓٙ،ص ٕ٘ٔٓ)الحيمة، 

 ـ( مميزات األلعاب الثقافية كىي:ٕ٘ٔٓذكر الحيمة)
أنيا نشاطات مثيرة الىتماـ الفرد؛ الرتباطيا بدافع داخمي، يتمثؿ في الرغبة في المعرفة 

 بشتى أنكاعيا كمجاالتيا. 
أنيا نشاطات تتطمب مف الفرد جيدان ذىنيان سكاء في استقباؿ المعمكمات، أك إدراكيا أك 

 تحميميا، أك دمجيا في البناء المعرفي كاختزانيا.
ان اإلحساس بالمتعة كالتسمية لمفرد الذم يمارسيا أك يشاىدىا أنيا نشاطات تجمب ضمن

 (.ٓٙ)ص. 
نجد أف االلعاب تثرم كتنشط عقؿ الطفؿ كتكسبو معارؼ كخبرات متنكعة كمتجددة، فتصنع 

بداعا.  لنا طفال أكثر ذكاءن كا 
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 شروط التعلم باللعب للطفل الروضة: .8

يحقؽ مبتغاه ينبغي أف يحقؽ الشركط  ـ(؛ لكي يككف المعب التعميميٕٛٔٓذكر العناني )
 التالية:

االستقرار كاالتزاف الكامؿ في بناء الفكرة أك المكضكع، كتتحقؽ بإدراؾ الطفؿ قاعدة المعب؛ 
 لكي يعرؼ ما يطمب منو كعمى ذلؾ تحصؿ االستجابة المناسبة.

ال فإّف الفائدة ال تحصؿ.  أف يرغب الطفؿ في المعب، كا 
المعب كالعمؿ كاضحة، إذ يستطيع المشاىد معرفة نكع التعمـ الذم أف تككف العالقة بيف 

سيحصؿ عميو األطفاؿ خالؿ المعب، كيعمؿ األطفاؿ كىـ يمعبكف، غير شاعريف بالتعب كالممؿ 
 أك القسر كاإلجبار، فيتعممكف كىـ مسركريف.

 (.ٖ٘ٔأف يككف مضمكف المعبة التعميمي مناسبا لسف األطفاؿ )ص. 
ـ( عند اختيار األلعاب التعميمية في غرفة الصؼ ال بد أف ٕٓٔٓؼ )كما أشار الخفا

 تراعي المعممة  عدة أمكر كىي كالتالي: 
 أف تككف المعبة التعميمية جزءان مف البرنامج التعميمي، أك المحتكل الدراسي.  

أف تتأكد المعممة مف أف الكسيمة سكؼ تحقؽ األىداؼ بشكؿ أفضؿ، كأنيا سكؼ تستعمؿ في 
 قت المناسب بككنيا جزءا متكامال مف البرنامج.  الك 

 أف تمبي المعبة التعميمية ميارات الطفؿ كاحتياجاتو.  
أف تتأكد المعممة مف إتقاف الطفؿ قكاعد المعبة، إذ يستطيع إدارتيا بكفاءة عالية في غرفة 

 الدارسة.  
حاجة إلى  االستعانة أف تراعي المعممة إمكاف إعادة استعماؿ المعبة التعميمية، كمدل ال

 (.ٕٜٕبأدكات أخرل )ص.
 وظٌفة التعلم باللعب للطفل الروضة: .8

ـ( أف كظائؼ المعب عند األطفاؿ  عديدة كعمى درجة كبيرة مف ٕ٘ٔٓكقد أكردت لحيمة )
 األىمية لحياتيـ كتككيف شخصياتيـ، كمف أىـ ىذه الكظائؼ مايمي:

تربكية ككسيمة تساعد في إحداث تفاعؿ مع عناصر البيئة كمككناتيا لغرض  المعب أدة -
نماء شخصيتو كسمككو.  تعممو كا 

 يمثؿ كسيمة تعميمية تقرب المفاىيـ إلى األطفاؿ كتساعدىـ في إداراؾ معاني األشياء. -
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 يعتبر أداه فعالة في تفريد التعميـ كتنظيمة لمكاجية الفركؽ الفردية. -
 يمكف استعماليا لتخميص األطفاؿ مف األنانية كالتمركز حكؿ الذات. أداة فعالة -
 كسيمة مرنة يمكف أف تكفر فرصان أك مداخؿ إلحداث النمك كالتكازف لدل األطفاؿ. -
 كسيمة إجتماعية لتعميـ الطفؿ قكاعد السمكؾ كأساليب التكاصؿ كالتكيؼ. -
مكاناتيـ ال - نفسية كالعقميةإضافة إلى أنو أداة كسيمة فعالة في اكتشاؼ شخصية الطفؿ كا 

 تشخيص تكشؼ عما يعانيو األطفاؿ مف اضطرابات نفسية كعاطفية كعقمية.
المعب قناة أساسية مف القنكات التي تنتقؿ عبرىا المعرفة كالتكنكلكجيا كاالتجاىات كالقيـ  -

 (.ٗ٘كالعادات كالتقاليد مف جيؿ إلى آخر)ص. 
ألساليب التي تستخدميا المعممة؛ ألنيا تغطي كؿ يتضح مف ىذا أف المعب مف أفضؿ ا

مايحتاجو الطفؿ مف المرح كالحركة، كتعمـ كصفاء النفس كتيذيبيا، فكجب عمى معممات 
 رياض األطفاؿ األىتماـ المكثؼ بالمعب كتنكيعو كزرع قيمة أك فائدة عممية مف خاللو.

 معوقات التعلم باللعب للطفل الروضة: .0

 اإلمكانات المادية في الركضة.عدـ تكفر 
 عدـ تكفر دكاعي األمف كالسالمة في منطقة المعب.

 ضيؽ مساحة المعب في األركاف، فيعيؽ حركة الطفؿ؛ فال تحصؿ الفائدة المرجكة.
 عدـ تكفر العاب حركية بشكؿ كافي في منطقة المعب الخارجي.

 سبب األعداد الكبيرة.الفكضى كعدـ قدرة المعممة عمى السيطرة في تنفيذ المعبة ب
 ضيؽ مساحة فصكؿ الركضات.         
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 الدراسات السابقة:

نظران لتعدد أدبيات البحث التي تناكلت فمسفة التعمـ بالمعب ككاقع تطبيؽ معممات الركضة 
عرضت لالستفادة مف ليا كتنكعيا، ستقتصر الباحثة فيما يمي عمى الدراسات السابقة التي 

 فمسفة التعمـ بالمعب مراعية في ذلؾ ترتيبيا مف األقدـ إلى األحدث:
( إلى التعرؼ عمى مدل ممارسة الكفايات التدريسية ٕٓٔٓىدفت دراسة الصمادم ) 

الالزمة الستخداـ أسمكب التعمـ بالمعب لدل معممات رياض األطفاؿ في األردف، تمثؿ منيج 
( مف معممات رياض األطفاؿ، ٜٚٔي، تككنت عينة الدراسة مف )الدراسة المنيج الكصف

اشتممت أدكات الدراسة عمى استبانة تككنت مف عشريف فقرة، كتكصمت الدراسة إلى النتائج  
اآلتية: أف استجابات معممات رياض األطفاؿ المشاركات في الدراسة جاءت في المستكل 

ىرية في مدل ممارسة المعممات لمكفايات المتدني، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ جك 
التدريسية الالزمة الستخداـ أسمكب التعمـ بالمعب تبعا لمتغير الخبرة التدريسية لصالح 

 المعممات المكاتي خبرتيف أكثر مف عشر سنكات.
( إلى التعرؼ عمى دكر كثيقة المعايير القكمية في تنمية ٕٓٔٓكىدفت دراسة حجازم )

القائـ عمى المعب التربكم لدل معممة الركضة، كذلؾ مف خالؿ بناء بعض ميارات التعمـ 
مقياس يقيس دكر معممة الركضة في التعمـ القائـ عمى المعب التربكم، كالتعرؼ عمى الفركؽ 
بيف القياسيف: القبمي كالبعدم لممعممات المتدربات قيد البحث في أبعاد مقياس دكر معممة 

لمعب التربكم،كتمثؿ منيج الدراسة المنيج التجريبي، تككنت الركضة في التعمـ القائـ عمى ا
( مف معممات رياض األطفاؿ، كاشتممت أدكات الدراسة عمى مقياس ٘ٗٔعينة الدراسة مف )

دكر معممة الركضة في التعمـ القائـ عمى المعب التربكم كالبرنامج التدريبي، ككانت أىـ نتائج 
في دكر معممة الركضة بككنيا )مديرة، أك  ىذه الدراسة: أف المقياس المصمـ صادؽ

مخططة، أك كسيطة أك العبة أك مالحظة أك مقكمة( في التعمـ عمى المعب التربكم، كأف 
البرنامج التدريبي المستخدـ حقؽ تنمية دكر معممة الركضة في التعمـ القائـ عمى المعب 

 التربكم بكثيقة المعايير القكمية نسب تحسف في أدكار المعممة.
( إلى التعرؼ عمى التعمـ القائـ عمى المعب مف Powell, 2010بينما ىدفت دراسة )

منظكر آباء أطفاؿ الركضة كمعمماتيا، كتمثؿ منيج الدراسة المنيج الكصفي كتككنت عينة 
( مف معممات أطفاؿ الركضة، كاشتممت ٔٔ( مف آباء أطفاؿ الركضة، ك)ٖٓالدراسة مف )



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          فلسفة التعلم باللعب وواقع تطبيق

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 88 - 

 

مف إعداد الباحث، كأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ  أدكات الدراسة عمى استبانة
ذات داللة إحصائية بيف اآلباء كمعممات أطفاؿ الركضة حكؿ أىمية المعب في عممية التعمـ، 
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف معممات رياض أطفاؿ يمارسف التعمـ القائـ عمى المعب داخؿ 

 فصكؿ الركضة.
( إلى إلقاء الضكء عمى الكفايات الخاصة ٕٕٔٓكعبد الرسكؿ )كىدفت دراسة القالؼ 

بمعممة رياض األطفاؿ حكؿ أىمية برنامج المعب في مرحمة رياض األطفاؿ مف الكاقع 
الميداني في مدارس رياض األطفاؿ، كمعرفة كاقع استخداـ أساليب المعب في رياض األطفاؿ 

تمثؿ منيج الدراسة المنيج الكصفي، لذلؾ كالعكامؿ التي تحد مف استخداـ أساليب التدريس. 
اعدت استبانة تتككف مف ثالثة محاكر رئيسة كزعت عمى عينة مختمفة مف معممات رياض 

( استبانة، ٕٔٓاألطفاؿ كرؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس بالكمية، كبمغت قكاميا )
ائد عدة، كيقـك بكظائؼ كتكصمت الدراسة إلى أف المعب ذك أىمية كبيرة؛ ألنو يحقؽ لمطفؿ فك 

متنكعة تعمؿ عمى تنمية الطفؿ كالتعمـ كاالكتشاؼ، كالتعبير كالتكاصؿ، كأداة لمتنشئة 
االجتماعية، كىك كسيمة عالجية ليا قيمتيا، فالمعب الحر مع التكجيو يعالج كثيرا مف 

ات الطفؿ، االضطرابات االنفعالية، كيعّد نشاطان تعميميان ككسيطان تربكيا، كيزيد مف معمكم
كيساعد عمى تنمية حكاسو، كىك يعّد مف األنشطة اليامة كمصدر أساسي لتحقيؽ التغيرات 
كالتطكرات النمائية، كالمعب يزيؿ التكتر الذم يعانيو األطفاؿ، كخطكة لمتفريغ المباشر لمدكافع 

غير الجنسية كالعدكانية، كيعّد المعب األسمكب األمثؿ لمتفاعؿ مع النزاعات، كالمطالب 
 الشعكرية، أم أف المعب يساعد الطفؿ عمى النمك االنفعالي كاالجتماعي كالحركي.

( إلى استقصاء كاقع بيئة األلعاب كأدكاتيا كاألساليب ٕٕٔٓكىدفت دراسة جميعاف )
المستخدمة في تنفيذىا مف كجية نظر المعممات المشرفات في رياض األطفاؿ الخاصة في 

( معممة رياض أطفاؿ، اخترف ٕٖٔت عينة الدراسة مف )محافظة العاصمة عماف، كتككن
بطريقة عشكائية، كاستخدـ الباحثكف االستبانة أداة لمدراسة، كتكصمت نتائج الدراسة إلى عدة 
نتائج مف أبرزىا كجكد ساحة خارجية لممارسة األلعاب كقاعة داخمية لممارسة األلعاب، 

متعددة لأللعاب، ككشفت النتائج أف ككجكد حديقة خاصة في الركضة تحتكم عمى أدكات 
أكثر أسمكب مستخدـ في تنفيذ األلعاب ىك إشراؾ األطفاؿ في ألعاب جماعية كالمعب معيـ، 
بينما كانت أكثر األدكات تكفرا في رياض األطفاؿ المكعبات الصغيرة كالمكعبات الكبيرة كألعاب 
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األلعاب الخاصة بالقراءة كالكتابة،  الرمؿ، أما أكثر األلعاب مكافقة لتصنيؼ األلعاب فقد كانت
 كالتماريف الرياضية، كاأللعاب البنائية )الفؾ كالتركيب( بنسب عالية. 

( إلى التعرؼ إلى كاقع استخداـ المعب في مرحمة رياض ٕٕٔٓكىدفت دراسة الضمكر )
 األطفاؿ استنادان إلى معاييره العممية مف كجية نظر المعممات في المدارس الحككمية في

( مف معممات ٜٔٔاألردف، كتمثؿ منيج الدراسة المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
رياض األطفاؿ، كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس تقكيـ كاقع استخداـ المعب في رياض 
األطفاؿ، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف امتالؾ معممات رياض األطفاؿ لممعايير العممية لمعب 

مرتفعة، كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد معيقات متكسطة تعكؽ معممات رياض كانت بدرجة 
 األطفاؿ عف استخداـ المعب في مرحمة رياض األطفاؿ.

( إلى التعرؼ عمى تصكرات كؿ مف المعممات Kahyaoglu, 2014كىدفت دراسة )
مف  كاألطفاؿ حكؿ المعب في رياض األطفاؿ بتركيا، كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة

( مف معممات رياض األطفاؿ بتركيا، كاشتممت ٓٔ( مف األطفاؿ ك)ٔٙاألطفاؿ بمغ قكاميا )
أدكات الدراسة عمى استبانة، ُطبِّقت عمى المعممات كمقياس قصص مصكرة ُطبِّؽ عمى 
األطفاؿ، كتمثؿ منيج الدراسة في المنيج الكصفي، كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد تصكرات 

ؿ مف المعممات كاألطفاؿ حكؿ المعب، كأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية المعب إيجابية لدل ك
 في مرحمة رياض األطفاؿ، كأف المعممات يطبقف المعب داخؿ غرؼ رياض األطفاؿ.

(، إلى التعرؼ عمى خبرات Nikolopoulou & Gialamas, 2015كىدفت دراسة )
عب، كمدل ممارستيف لو، تككنت عينة مجمكعة مف معممات رياض األطفاؿ لفمسفة التعمـ بالم

الدراسة مف خمس مف معممات رياض األطفاؿ، ُجمعت بيانات الدراسة الحالية مف خالؿ 
استخداـ أسمكب المقابمة، كتمثؿ منيج الدراسة في المنيج الكصفي، كأشارت نتائج إلى معرفة 

ياض األطفاؿ معممات أطفاؿ الركضة المشاركات في الدراسة الحالية لخصائص مرحمة ر 
كمعرفة مدل أىمية التعمـ مف خالؿ المعب في تمؾ المرحمة، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف 
أفراد عينة الدراسة الحالية يستخدـ التعمـ مف خالؿ المعب مع أطفاؿ الركضة داخؿ غرفة 

 الصؼ.
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( إلى التعرؼ عمى اتجاىات معممات رياض األطفاؿ نحك ٕ٘ٔٓكىدفت دراسة محمد )
، ككذلؾ معرفة دكر المتغيرات المن يج الجديد )حقي ألعب كأتعمـ كأبتكر( في محافظة الفيـك

)المؤىؿ العممي، كالخبرة، كالدكرات التدريبية، كالمنطقة التعميمية( عمى تمؾ االتجاىات، كبمغ 
( معممة، كقد اختيرت عينة منيف بالطريقة الطبقية العشكائية، تككنت ٕٚٓٔمجتمع الدراسة )

%( تقريبا مف مجتمع الدراسة الكمي، كلتحقيؽ أىداؼ  ٕٖ( معممة بنسبة ) ٖٓ٘مف )
الدراسة ُصمِّمت استبانة، كأسفرت النتائج عف كجكد اتجاىات إيجابية مرتفعة نحك المنيج 

 الجديد عمكما. 
( إلى معرفة تقكيـ األلعاب التعميمية في المنياج الكطني ٕٙٔٓكىدفت دراسة الركاشدة )

مف كجية نظر معممات رياض األطفاؿ في مديريتي قصبة الكرؾ كلكاء المزار التفاعمي 
( مف معممات رياض األطفاؿ مف مديريتي قصبة ٕٓالجنكبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

الكرؾ كلكاء المزار الجنكبي، كاشتممت أدكات الدراسة عمى استبانة بككنيا أداة لجمع البيانات، 
منيج الكصفي، كأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع تقدير مستكل كتمثؿ منيج الدراسة في ال

تقدير معممات رياض األطفاؿ لأللعاب التعميمية في المنياج الكطني التفاعمي في مديريتي 
قصبة الكرؾ كلكاء المزار الجنكبي، كأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

لمتغير الخبرة حكؿ تقدير معممات رياض األطفاؿ  إحصائية لدل أفراد عينة الدراسة تعكد
لأللعاب التعميمية في المنياج الكطني التفاعمي في مديريتي قصبة الكرؾ كلكاء المزار 

 الجنكبي..
( إلى التعرؼ عمى إدراكات معممات رياض األطفاؿ لدكر ٕٚٔٓكىدفت دراسة العريمي )

فؿ في جامعة السمطاف قابكس، كتككنت التعمـ بالمعب في النقؿ المعرفي: مركز رعاية الط
عينة الدراسة مف معممات رياض األطفاؿ بمركز رعاية الطفؿ في جامعة السمطاف قابكس، 
كتمثمت أدكات الدراسة في استبانة لجمع بيانات الدراسة، كتمثؿ منيج الدراسة في المنيج 

مف استخداـ االلعاب، الكصفي، كأشارت نتائج الدراسة إلى تفاكت نسبة الميارات المتحققة 
فقد حققت الميارات الحيكية اليكمية النسبة األعمى مف النقؿ المعرفي، ثـ الميارات المعرفية، 
ثـ الميارات االجتماعية، كأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدؿ إدراكات معممات رياض 

 األطفاؿ ألىمية المعب في الجانب المعرفي.
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إلى التعرؼ عمى اتجاىات معممات رياض األطفاؿ  (ٕٚٔٓكىدفت دراسة خير ا )
كمكجياتيا نحك المنيج الحديث "حقي ألعب كأتعمـ كأبتكر"، ككذلؾ تعرؼ الفركؽ في تمؾ 
االتجاىات تبعا لبعض المتغيرات كىي المؤىؿ األكاديمي، كالمستكل الكظيفي، كسنكات الخبرة، 

( محاكر ىي: أىداؼ المنيج، ٗ) ( مفردة مكزعة عمىٖ٘كُطبِّؽ مقياس اتجاه مككف مف )
كدكر كؿ مف المعممة كالطفؿ في المنيج الحديث، كأسمكب التكامؿ المنيجي، كأساليب التقكيـ 
كأداة التقكيـ المستمر عمى عينة مف مكجيات كمعممات رياض األطفاؿ الحككمية كالرسمية 

تيت الدراسة إلى كجكد (، كانٓ٘ٔالتابعة لإلدارات التعميمية بمحافظة الجيزة، بمغ عددىا )
اتجاىات إيجابية مرتفعة نحك المنيج عمكما، كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة 
إحصائيا في اتجاىات المعممات كالمكجيات نحك المنيج في كؿ مف المستكل الكظيفي، 
كالمؤىؿ األكاديمي، ككجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات المعممات كالمكجيات 

 سنكات. ٓٔمقياس االتجاىات نحك المنيج لصالح سنكات الخبرة أقؿ مف ل
( الى التعرؼ عمى تصكرات معممات رياض األطفاؿ Heninger, 2017كىدفت دراسة )

حكؿ المعب داخؿ الفصكؿ برياض األطفاؿ، كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف معممات 
ستخداـ أسمكب المقابمة، كتمثؿ منيج رياض األطفاؿ، ُجِمعت بيانات الدراسة مف خالؿ ا

الدراسة في المنيج الكصفي، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف المشاركيف عمى دراية بالمعب 
بككنو ممارسة مالئمة مف الناحية التنمكية، كيسعكف إلى تنفيذ المعب داخؿ فصكليـ 

جراء التعديالت عند الضركرة.   الدراسية، كا 
 قة : تعقٌب على الدراسات الساب

تعرض الباحثة تعقيبان عمى الدراسات السابقة التي أشارت إلييا، كتبيف أكجو االستفادة 
منيا،  فقد استفادت الباحثة مف تمؾ الدراسات في تحديد ىدؼ الدراسة،  كاختيار األدكات،  
كتصميـ أداة الدراسة الحالية، إضافة إلى االستفادة مف تمؾ الدراسات في اختيار عينو 

سة، كفي تفسير نتائج الدراسة، كيمكف تكضيح أكجو االستفادة مف ىذه الدراسات عمى الدرا
 النحك التالي: 

 من حٌث األهداف: 

تشابيت الدراسة الحالية مع أىداؼ الدراسات العربية الدراسات األجنبية: كدراسة الصمادم 
راسة (، كدٕٕٔٓ(، كدراسة القالؼ كعبد الرسكؿ )ٕٓٔٓ(، كدراسة حجازم )ٕٓٔٓ)
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(، كدراسة ٕ٘ٔٓ(، كدراسة محمد )ٕٕٔٓ(، كدراسة الضمكر )ٕٕٔٓجميعاف كآخريف )
(، كدراسة  ٕٚٔٓ(، كدراسة خيرا )ٕٚٔٓ(، كدراسة العريمي )ٕٙٔٓالركاشدة )

(Powell, 2010 ، كدراسة)ٕٓٔٗ( ،)Kahyaoglu (، كدراسةNikolopoulou & 
Gialamas, 2015 ، كدراسة ،)ٕٓٔٚ( ،)Heninger ي التعرؼ عمى فمسفة المعب ف

 كمدل ممارسة معممات أطفاؿ الركضة لمعب داخؿ فصكؿ أطفاؿ الركضة .
 من حٌث المنهج المستخدم: 

تبنت الدراسة الحالية المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تتفؽ مع منيج دراسة 
(، ٕٕٔٓ(، كدراسة جميعاف )ٕٕٔٓ(، كدراسة القالؼ كعبد الرسكؿ )ٕٓٔٓالصمادم )

(، كدراسة ٕٙٔٓ(، كدراسة الركاشدة )ٕ٘ٔٓ(، كدراسة محمد )ٕٕٔٓكدراسة الضمكر )
كدراسة   Powell(، )ٕٓٔٓ(، كدراسة  ٕٚٔٓ(، كدراسة خير ا )ٕٚٔٓالعريمي )

ٕٓٔٗ ( ،)Kahyaoglu   ٕ٘ٔٓكدراسة( ،)Nikolopoulou & Gialama كبينما ،
 نيج التجريبي.( في تبنييا لممٕٓٔٓاختمفت مع دراسة حجازم )

 من حٌث العٌنة: 

تتشابو عينة الدراسة الحالية مع عينة الدراسات العربية كالدراسات األجنبية: كدراسة 
(، ٕٕٔٓ(، كدراسة جميعاف )ٕٕٔٓ(، كدراسة القالؼ كعبد الرسكؿ )ٕٓٔٓالصمادم )

(، كدراسة ٕٙٔٓ(، كدراسة الركاشدة )ٕ٘ٔٓ(، كدراسة محمد )ٕٕٔٓكدراسة الضمكر )
(، ٕٔٔٓ(، كPowell ،2010(، كدراسة  )ٕٚٔٓ(، كدراسة خير ا )ٕٚٔٓلعريمي )ا

(، Nikolopoulou & Gialamas ،2015(، ، كدراسة )Kahyaoglu ،2014كدراسة )
( في تناكليا لمعممات رياض ٕٓٔٓ( ، كدراسة حجازم )Heninger،2017كدراسة )
 األطفاؿ.

 أوجه االختالف:

أنيا تعد مف الدراسات السابقة األكلى في حدكد اطالع الباحثة التي تختمؼ الدراسة الحالية 
تيدؼ إلى تناكؿ فمسفة المعب كتطبيقو مف معممات رياض األطفاؿ بمدينة أبيا في المممكة 

 العربية السعكدية.
 أوجه االستفادة:
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لية،  استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظرم الخاص بالدراسة الحا
كما سيستفاد منيا في إعداد أدكات الدراسة الحالية محددة أبعاده في ضكء أبعاد األدكات التي 
اسُتخِدمت في الدراسات السابقة، إضافة إلى أنيا سكؼ تستفاد مف تمؾ الدراسات أيضا في 

 تفسير نتائج الدراسة الحالية.
 

 ثانٌاً: إجراءات الدراسة المٌدانٌة:

يؽ معممات الركضة لفمسفة التعمـ بالمعب. استخدمت الباحثة لمكشؼ عف درجة تطب
المنيج الكصفي المسحي الذم يستيدؼ فيـ كتحميؿ الكاقع كما ىك مكجكد، بغرض الكصكؿ 

 إلى استنتاجات تساعد في تطكير ىذا الكاقع.
في ضكء ما استفادتو مف األدبيات التربكية ذات االرتباط  –كلتحقيؽ ذلؾ، صممت الباحثة 

استبانة تسعى لمكشؼ عف كاقع تطبيؽ معممات الركضة لفمسة التعمـ بالمعب  -لمكضكع با
 مف كجية نظر معممات الركضة كذلؾ مف خالؿ سبعة محاكر تضمنت اآلتي:

المحكر األكؿ: استراتيجيات التعمـ بالمعب التي تطبقيا معممات الركضة )كيندرج تحتو  -
 ثمانية عبارات(.

اع األلعاب التعميمية التي تطبقيا معممات الركضة )كتندرج تحتو خمس المحكر الثاني: أنك  -
 عبارات(.

المحكر الثالث: درجة تطبيؽ معممات الركضة لمشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية  -
 )كيندرج تحتو ثماني عبارات(.

تحتو تسع  المحكر الرابع: درجة تحقؽ أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة )كيندرج -
 عبارات(.

المحكر الخامس: درجة تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة )كيندرج تحتو آثنتا  -
 عشره عبارة(.

 المحكر السادس: معكقات تطبيؽ فمسفة التعمـ بالمعب )سؤاؿ مفتكح(. -
 المحكر السابع: مقترحات تطبيؽ فمسفة التعمـ بالمعب )سؤاؿ مفتكح(. -
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( عبارة ذات استجابات مقيدة كفقان لمقياس ليكرت ٕٗذه االستبانة عمى )كقد اشتممت ى
 ثالثي األبعاد، كالذم تتدرج فيو درجة التطبيؽ بيف كبيرة كمتكسطة كضعيفة.

كلحساب صدؽ االستبانة، تـ عرضيا أكالن عمى ثالثة محكميف لمتحقؽ مف صدقيا 
عما كضعت مف أجمو، كعمى ترابط الظاىرم. كبعد الحكـ عمى صدؽ فقرات األداة في الكشؼ 

عبارات األداة بالمحاكر التي تندرج تحتيا، كعمى كضكحيا كسالمة صياغتيا، تـ أيضان حساب 
صدؽ المحتكل أك ما يعرؼ بصدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت ارتباط درجات 

ح حساب معامؿ كؿ محكر بالدرجة الكمية لالستبانة التي تنتمي إلييا المحاكر. كقد أكض
( كبعضيا عند ٔٓ.ٓارتباط بيرسكف داللة جميع معامالت االرتباط عند مستكل داللة )

( سكاء بيف درجة كؿ محكر كمحكر، أـ بيف كؿ محكر كالدرجة الكمية 0ٓ٘ٓمستكل )
( بيف كؿ مف المحكريف األكؿ 0ٗٓ٘ٓلالستبانة. ككانت أقؿ قيمة معامؿ االرتباط ىي )

ت قيمة االرتباط بيف المحكريف الثالث كالرابع أعمى معامؿ ارتباط كالخامس، بينما سجم
(. كذلؾ كانت قيمة االرتباط بيف كؿ محكر كبيف الدرجة الكمية لالستبانة مرتفعة ٔٓٚ.ٓ)

(. كتشير تمؾ النتائج لصدؽ درجات ٖٚٛ.ٓ( ك)ٕٙٚ.ٓجدان؛ حيث تراكحت ىذه القيـ بيف )
 دكؿ اآلتي يكضح ذلؾ: االستبانة بشكؿ كاٍؼ الستخداميا.كالج

 ِؼبِالد استجبغ ث١شعْٛ ث١ٓ دسجبد وً ِحٛس ٚاٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌالعتجبٔخ ( :1جذٚي )

 االعتجبٔخ اٌخبِظ اٌشاثغ اٌثبٌث اٌثبٟٔ األٚي اٌّحٛس

األٚي: 

اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ 

ثبٌٍؼت اٌتٟ تطجمٙب 

 ِؼٍّبد اٌشٚظخ

1 746.0** 745..** 74611** 74.75* 740.6** 

اٌثبٟٔ: أٔٛاع 

األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ 

اٌتٟ تطجمٙب 

 ِؼٍّبد اٌشٚظخ

746.0** 1 74..1** 746..** 74..1* 7406.** 

اٌثبٌث: دسجخ 

تطج١ك ِؼٍّبد 

اٌشٚظخ ٌٍششٚغ 

اٌالصَ تٛفش٘ب فٟ 

 األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ

745..** 74..1** 1 74071** 745.7** 740.6** 

اٌشاثغ: دسجخ 

تحمك أ٘ذاف اٌتؼٍُ 

ٌذٜ أغفبي ثبٌٍؼت 

 اٌشٚظخ

74611** 746..** 74071** 1 745..** 74.0.** 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          فلسفة التعلم باللعب وواقع تطبيق

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 888 

- 

 

 االعتجبٔخ اٌخبِظ اٌشاثغ اٌثبٌث اٌثبٟٔ األٚي اٌّحٛس

اٌخبِظ: دسجخ 

تحمك فٛائذ اٌتؼٍُ 

ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي 

 اٌشٚظخ

74.75* 74..1* 745.7** 745..** 1 740.6** 

 1 **740.6 **.74.0 **740.6 **.7406 **740.6 االعتجبٔخ

 (7475إحصبئ١بً ػٕذ ِغتٜٛ دالٌخ )(* داي 7471** داي إحصبئ١بً ػٕذ ِغتٜٛ دالٌخ )

 (٘ٓ.ٓ(* داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )ٔٓ.ٓ** داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي،  كلمتأكد مف ثبات االستبانة، تـ استخداـ معادلة ألفا كركنباخ

( معممة مف مجتمع الدراسة األصمي. كقد أكضح حساب ٖٓكذلؾ عمى عينة مككنة مف )
( ٖٜٛٔ.ٓ( لممحكر الثاني، ك)ٙٔٛٚ.ٓمعامؿ ثبات االستبانة تراكح قيـ ألفا كركنباخ بيف )

الذم يدؿ  (، األمرٜٜٓٗ.ٓلممحكر الخامس. كذلؾ لـ تقؿ درجة ثبات االستبانة إجماالن عف )
عمى صالحية االستبانة فيما كضعت لقياسو، مع إمكانية ثبات النتائج التي يمكف أف تسفر 

 عنيا الدراسة الحالية، كيككف مؤشران جيدان لتعميـ نتائجيا. كيكضح الجدكؿ اآلتي ذلؾ: 
 (:ثجبد ِحبٚس أداح اٌذساعخ ثطش٠مـخ االتغبق اٌذاخـٍٟ )أٌفــب وشٚٔجبخ(.جذٚي )

 اٌّحٛس
ػذد 

 اٌؼجبساد

أٌفب 

 وشٚٔجبخ

 .74.75 . األٚي: اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 740.16 5 اٌثبٟٔ: أٔٛاع األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

اٌثبٌث: دسجخ تطج١ك ِؼٍّبد اٌشٚظخ ٌٍششٚغ اٌالصَ تٛفش٘ب فٟ األٌؼبة 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ
. 740.60 

 5...74 . دسجخ تحمك أ٘ذاف اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ اٌشاثغ:

 ..74.1 .1 اٌخبِظ: دسجخ تحمك فٛائذ اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ

 .7..74 .. االعتجبٔخ

في الفصؿ الدراسي  -كبعد تقنيف استبانة الدراسة، تـ تكزيعيا في صكرتيا النيائية 
( مف ٓٓٔعينة عشكائية بسيطة قكاميا )عمى  -ىػٓٗٗٔ/ٜٖٗٔمف العاـ  الثاني

(. كيبيف الجدكؿ ٕٔٓ%( مف المجتمع األصمي لمدراسة )٘ٚ.ٜٗ) ؛ أم بنسبةالمعممات
 اآلتي تكزيع مفردات العينة بحسب متغيرات الدراسة بعد تفريغ العائد مف االستبانات:

 (:تٛص٠غ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ثحغت ِتغ١شاد اٌذساعخ.جذٚي )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد فئخاٌ ِتغ١شاد اٌذساعخ

 اٌتخصص
 6.47 .6 س٠بض أغفبي

 1.47 .1 إلتصبد ِٕضٌٟ
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 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد فئخاٌ ِتغ١شاد اٌذساعخ

 747. 7. تخصص آخش

 اٌّغتٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ

 547. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

 1.47 .1 دثٍَٛ

  .47 

 اٌّشحٍخ اٌذساع١خ

 747. 7. سٚظخ

 0.47 .0 ت١ّٙذٞ

  .47 

 عٕٛاد اٌخجشح

 047. 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ 

 047. 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 47. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 1.47 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

 %177  اٌّجّٛع

 
كبعد تطبيؽ االستبانة، اعتمدت الباحثة في تحميمو لمبيانات عمى المتكسط الحسابي، 

، كذلؾ مف خالؿ برنامج Kruskal-Wallis(Xاالنحراؼ المعيارم، اختبار كركسكاؿ كالس )
SPSS:كقد لجأت الباحثة الختبارات اإلحصاء الالمعممي بسبب . 

كجكد تبايف كاضح في تكزيع العينة عمى فئات المتغيرات. بعض الفئات عددىا قميؿ جدان 
)ماجستير، براعـ(. كما تـ حساب مستكل كمدل درجات التطبيؽ عمى كؿ استجابة مف 

ف االستجابات الثالثة كفقان لطريقة استجابات االستبانة عف طريؽ إعطاء درجة لكؿ استجابة م
(، كاالستجابة )متكسطة( ٖ. فاالستجابة )كبيرة( تعطى الدرجة )Likert Methodليكرت

(، كالجدكؿ اآلتي يكضح مستكل ٔ(، كاالستجابة )ضعيفة( تعطى الدرجة )ٕتعطى الدرجة )
 كمدل التطبيؽ لكؿ استجابة في االستبانة.

 ٌىً اعتجبثخ(:ِغتٜٛ ِٚذٜ اٌتطج١ك .جذٚي )

 اٌّــــــذٜ ِغتٜٛ االعتجبثخ

 1460إٌٝ ألً ِٓ  1ِٓ  ظؼ١فخ

 ..4.إٌٝ ألً ِٓ  1460ِٓ  ِتٛعطخ

 477.إٌٝ  ..4.ِٓ  وج١شح

 ثالثاً: نتائج الدراسة المٌدانٌة ومناقشتها:
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تعرض الدراسة لنتائجيا حسب ترتيب محاكر كعبارات االستبانة إجماالن كتفصيالن، ثـ حسب 
 الدراسة، يمي ذلؾ عرض لممخص النتائج كتفسيرىا. كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ: متغيرات

 النتائج الخاصة باستجابات مفردات العينة مجممة عمى االستبانة كمحاكرىا ككؿ:
أكضحت استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى االستبانة مجممة أنيف يطبقف فمسفة التعمـ 

 (، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:٘٘.ٕاستجاباتيف )بالمعب بدرجة كبيرة، حيث بمغ متكسط 
 
 
 
 
 
 
 

(:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ إلجّبٌٟ ِحبٚس اعتجبٔخ اٌىشف ػٓ 5جذٚي )

 ثصٛسح ِجٍّخفٍغفخ اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٚدسجخ تطج١ك ِؼٍّبد اٌشٚظخ ٌٙب 

 االٔحشاف اٌّتٛعػ ػذد اٌؼجبساد اٌّحٛس

 74.11 4.5. . اٌّحٛس األٚي

 74.05 450. 5 اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 ...74 450. . اٌّحٛس اٌثبٌث

 1..74 467. . اٌّحٛس اٌشاثغ

 6..74 .46. .1 اٌّحٛس اٌخبِظ

 .74.1 455. .. االعتجبٔخ ِجٍّخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع محاكر استبانة فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ 
تحققت بدرجة كبيرة، حيث بمغ  -نظر مفردات العينة مف كجية  -معممات الركضة ليا 

(، كذلؾ تراكح المتكسط الحسابي لمحاكر ٘٘.ٕالمتكسط الحسابي إلجمالي محاكر االستبانة )
 (.ٕٙ.ٕ( إلى )ٖ٘.ٕاالستبانة الخمسة مف )

( ٕٙ.ٕكما يتضح مف الجدكؿ أف المحكر الخامس حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي )
(، مما يدؿ عمى تقارب كجيات نظر مفردات العينة كاتفاقيف عمى ٖٙٛ.ٓبانحراؼ معيارم )

 تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.
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النتائج الخاصة باستجابات مفردات العٌنة على محور االستبانة األول " استراتٌجٌات 
 التعلم باللعب التً تطبقها معلمات الروضة ":.

ت رياض األطفاؿ عمى محكر االستبانة األكؿ " استراتيجيات أكضحت استجابات معمما
التعمـ بالمعب التي تطبقيا معممات الركضة "أنيف يستخدمف استراتيجيات التعمـ بالمعب بدرجة 

 (، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:ٖ٘.ٕكبيرة، حيث بمغ متكسط استجاباتيف )
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌؼجبساد ِحٛس االعتجبٔخ األٚي 6جذٚي )

 االٔحشاف اٌّتٛعػ ػجبساد اٌّحٛس األٚي

 74566 ..4. اعتشات١ج١خ اعتخذاَ أّٔبغ اٌٍؼت اٌّتؼذدح ٚاٌّتٕٛػخ4 14

 745.5 457. اعتشات١ج١خ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ4 4.

 ..746 ..4. ٚاٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ4اعتشات١ج١خ اٌتؼٍُ ثبعتخذاَ اٌّٛاد  4.

اعتشات١ج١خ اٌتؼٍُ ثبالوتشبف )ِٓ خالي اعتخذاَ: أٌؼبة األشىبي إٌبلصخ،  4.

 أٌؼبة اٌتص١ٕف ٚاٌّتشبثٗ ٚاٌّختٍف، اٌشحالد ا١ٌّذا١ٔخ، 444(4
.4.0 746.6 

اعتشات١ج١خ اٌتؼٍُ اإلثذاػٟ )ِٓ خالي اعتخذاَ أعٍٛة اٌؼصف اٌزٕٟ٘  54

 األفىبس، اٌتّث١ً، 4444(4ٚت١ٌٛذ 
.41. 7460. 

 .7466 ..4. اعتشات١ج١خ ٌؼت اٌذٚس4 64

 ..746 ..4. اعتشات١ج١خ اٌتؼٍُ اٌتؼبٟٚٔ ٚاٌتٕبفغ4ٟ 04

 .7467 ..4. اعتشات١ج١خ اٌتؼٍُ اٌفشد4ٞ 4.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لعبارات المحكر األكؿ كالخاص بػ" 
استراتيجيات التعمـ بالمعب التي تطبقيا معممات الركضة " يتراكح بيف مستكل التطبيؽ درجة 
كبيرة كمستكل التطبيؽ بدرجة متكسطة، كذلؾ حيث حصمت العبارة " استراتيجية الحكار 

(، بينما حصمت ٜ٘٘.ٓ( كبإنحراؼ معيارم )ٓ٘.ٕتكسط حسابي )كالمناقشة " عمى أعمى م
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العبارة " استراتيجية التعمـ اإلبداعي )مف خالؿ استخداـ أسمكب العصؼ الذىني كتكليد 
( كأعمى انحراؼ معيارم ٛٔ.ٕاألفكار، التمثيؿ، ....(." عمى أقؿ متكسط حسابي )

(ٓ.ٕٙٚ.) 
لى محور االستبانة الثانً " أنواع األلعاب النتائج الخاصة باستجابات مفردات العٌنة ع

 التعلٌمٌة التً تطبقها معلمات الروضة ":.

أكضحت استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى محكر االستبانة الثاني " أنكاع األلعاب 
التعميمية التي تطبقيا معممات الركضة " أنيف يستخدمف أنكاع األلعاب التعميمية بدرجة كبيرة، 

 (، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:ٚ٘.ٕمتكسط استجاباتيف )حيث بمغ 
 
 
 
 
 
 

 

 (:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌؼجبساد ِحٛس االعتجبٔخ اٌثبٟٔ 0جذٚي )

 االٔحشاف اٌّتٛعػ اٌثبٟٔ اٌّحٛسػجبساد 

اٌٍؼت اٌجذٟٔ )ِثً األٌؼبة اٌحغ١خ ٚاٌحشو١خ، ٚأٌؼبة اٌغ١طشح  14

 ٚاٌتحىُ(

.45. 745.1 

 .7465 4.6. اٌٍؼت اٌتّث١ٍٟ )ِثً أٌؼبة تمّص شخص١بد اٌىجبس، 444(4 4.

 ...74 .40. اٌٍؼت اٌتشو١ت اٌجٕبئٟ )ِثً أٌؼبة اٌفه ٚاٌتشو١ت ٚاٌتج١ّغ(4 4.

 7..74 .40. األٌؼبة اٌف١ٕخ )ِثً أٌؼبة اٌشعُ ٚاٌت٠ٍٛٓ، ٚاٌّٛع١مٝ، 444(4 4.

 ..746 4.5. اٌجشاِج، اٌّطبٌؼخ(4األٌؼبة اٌثمبف١خ )ِثً األٌؼبة اٌز١ٕ٘خ، ِشب٘ذح  54

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لعبارات المحكر الثاني كالخاص بػ" أنكاع 
األلعاب التعميمية التي تطبقيا معممات الركضة " يأتي في مستكل تطبيؽ بدرجة كبيرة ، كذلؾ 

، كالمكسيقى، ...( " عمى حيث حصمت العبارة " األلعاب الفنية )مثؿ ألعاب الرسـ كالتمكيف
(، بينما حصمت العبارة " ٓٗٗ.ٓ( كأقؿ انحراؼ معيارم )ٛٚ.ٕأعمى متكسط حسابي )

األلعاب الثقافية )مثؿ األلعاب الذىنية، مشاىدة البرامج، المطالعة(. " عمى أقؿ متكسط 
 (.ٕٗٙ.ٓ( بانحراؼ معيارم )ٖ٘.ٕحسابي )
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على محور االستبانة الثالث " درجة تطبٌق النتائج الخاصة باستجابات مفردات العٌنة 
 معلمات الروضة للشروط الالزم توفرها فً األلعاب التعلٌمٌة ":.

أكضحت استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى محكر االستبانة الثالث " درجة تطبيؽ 
معممات الركضة لمشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية " تطبيؽ معممات الركضة 

ط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية بدرجة كبيرة، حيث بمغ متكسط استجاباتيف لمشرك 
 (، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:ٚ٘.ٕ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌؼجبساد ِحٛس االعتجبٔخ اٌثبٌث .جذٚي )

 االٔحشاف اٌّتٛعػ ػجبساد اٌّحٛس اٌثبٌث

 745.7 461. اٌٍؼت4إدسان اٌطفً ٌمٛاػذ  14

 .74.5 4.5. سغجخ اٌطفً فٟ اٌٍؼت4 4.

 745.5 457. ٚظٛح ٔٛع اٌتؼٍُ إٌبجُ ػٓ اٌٍؼت4 4.

 74510 466. تحمك اٌغالِخ ٚاألِبْ فٟ أٌؼبة اٌطف4ً 4.

 74070 416. لبث١ٍخ األٌؼبة ٌٍتٕظ١ف ٚاٌتؼم١ُ ثؼذ اعتخذاَ األغفبي ٌٙب4 54

تحمك اٌجبرث١خ فٟ األٌؼبة )ِٓ ح١ث اٌٍْٛ، اٌٍّّظ، اٌصٛد،  64

 اٌحشوخ(4 

.450 74510 

 74550 455. ِٕبعجخ األٌؼبة ٌّغتٜٛ اٌطفً ٚػّش4ٖ 04

 74577 465. عٌٙٛخ اٌٍؼجخ ٚٚظٛح لٛاػذ٘ب4 4.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لعبارات المحكر الثالث كالخاص بػ" درجة 
تطبيؽ معممات الركضة لمشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية " يتراكح بيف مستكل 
تطبيؽ بدرجة كبيرة كمستكل تطبيؽ بدرجة متكسطة، كذلؾ حيث حصمت العبارة " رغبة الطفؿ 
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(، بينما ٜٖ٘.ٓ( كأقؿ انحراؼ معيارم )٘ٛ.ٕعمى متكسط حسابي )في المعب " عمى أ
حصمت العبارة " قابمية األلعاب لمتنظيؼ كالتعقيـ بعد استخداـ األطفاؿ ليا " عمى أقؿ متكسط 

 (.ٚٓٚ.ٓ( كأعمى انحراؼ معيارم )ٙٔ.ٕحسابي )
ة تحقق النتائج الخاصة باستجابات مفردات العٌنة على محور االستبانة الرابع " درج

 أهداف التعلم باللعب لدى أطفال الروضة ":.

أكضحت استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى محكر االستبانة الرابع " درجة تحقؽ 
أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة " تحقؽ أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة 

 التالي يكضح ذلؾ:(، كالجدكؿ ٓٙ.ٕبدرجة كبيرة، حيث بمغ متكسط استجاباتيف )
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌشاثغ عتجبٔخ االِحٛس  ٌؼجبساد(:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ .جذٚي )

 االٔحشاف اٌّتٛعػ اٌشاثغ اٌّحٛسػجبساد 

اوتشبف اٌطفً ٌٍؼبٌُ اٌزٞ ٠ح١ػ ثٗ )ِٓ خالي تج١ّغ األش١بء ٚفىٙب  14

 ٚتشو١جٙب(4

.45. 74500 

 .7461 4.6. ٚلذستُٙ ػٍٝ حً اٌّشىالد4ت١ّٕخ اإلثذاع ٌذٜ األغفبي  4.

 745.5 .45. ت١ّٕخ اٌزوبء4 4.

 ..745 455. سفغ ِغتٜٛ اٌذافؼ١خ ٚاالعتؼذاد ٌذٜ األغفبي4 4.

 74507 .45. ت١ّٕخ اٌجٛأت اٌّؼشف١خ )اٌٍغخ، اٌمذسح ػٍٝ اٌتؼج١ش، اٌزاوشح، 444(4 54

ت١ّٕخ اٌجٛأت اٌٛجذا١ٔخ ٚإٌفغ١خ )خفط اٌتٛتش ٚاٌمٍك، ظجػ  64

 االٔفؼبي(

.45. 7450. 

ت١ّٕخ اٌجٛأت االجتّبػ١خ )اٌتؼبْٚ، األخز ٚاٌؼطبء، تى٠ٛٓ  04

 صذالبد(4

.400 74..6 

 .74.6 .40. ت١ّٕخ اٌجٛأت اٌصح١خ )اٌحشو١خ، اٌؼع١ٍخ، 444(4 4.

 ...74 407. تؼذ٠ً عٍٛن اٌطفً ٚتؼض٠ض4ٖ 4.
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الرابع كالخاص بػ" درجة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لعبارات المحكر 
تحقؽ أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة " يأتي في مستكل تطبيؽ بدرجة كبيرة ، كذلؾ 
حيث حصمت العبارة " تنمية الجكانب االجتماعية )التعاكف، األخذ كالعطاء، تككيف صداقات(. " 

مت العبارة " (، بينما حصٙٗٗ.ٓ( كأقؿ انحراؼ معيارم )ٚٚ.ٕعمى أعمى متكسط حسابي )
( ٖٙ.ٕتنمية اإلبداع لدل األطفاؿ كقدرتيـ عمى حؿ المشكالت " عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.ٕٔٙ.ٓكأعمى انحراؼ معيارم )
النتائج الخاصة باستجابات مفردات العٌنة على محور االستبانة الخامس "درجة تحقق 

 فوائد التعلم باللعب لدى أطفال الروضة.":.

معممات رياض األطفاؿ عمى محكر االستبانة الخامس " درجة تحقؽ أكضحت استجابات 
فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة " تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة 

 (، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:ٕٙ.ٕكبيرة، حيث بمغ متكسط استجاباتيف )
 
 
 
 
 
 

 اٌخبِظ عتجبٔخ االِحٛس  ٌؼجبساداٌّؼ١بس٠خ  (:اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد17جذٚي )

 االٔحشاف اٌّتٛعػ اٌخبِظ اٌّحٛسػجبساد 

 ..745 .46. اٌتفبػً اإل٠جبثٟ ِغ ػٕبصش اٌج١ئخ اٌّح١طخ ث4ٗ 14

 .7456 467. تمش٠ت اٌّفب١ُ٘ ٚإدسان ِؼبٟٔ األش١بء4 4.

 .74.5 405. ِؼشفخ أش١بء جذ٠ذح ػٓ ٔفغٗ ٚػٓ اٌؼبٌُ اٌّح١ػ ث4ٗ 4.

 .74.0 405. حٛاعٗ ٚػمٍٗ، ٚص٠بدح لذستٗ ػٍٝ اٌف4ُٙاعتخذاَ  4.

 74565 .46. تؼش٠ف اٌىجبس ثحبجبد اٌصغبس4 54

 745.7 461. ص٠بدحاالٔتجبٖ ٚاٌشغجخ فٟ اٌتؼ4ٍُ 64

 74616 ..4. تجش٠ت األفىبس اٌتٟ تذٚس فٟ ِخ١ٍت4ٗ 04

 ..745 455. إظٙبس ِٛا٘ج4ٗ 4.

 ..745 461. تصش٠ف غبلتٗ اٌضائذح4 4.

 .7455 .45. ث١ٓ ٚظبئف جغّٗ اٌحشو١خ ٚاالٔفؼب١ٌخ ٚاٌؼم١ٍخ4تحم١ك اٌتىبًِ  174

 .74.5 406. تؼٍُ إٌظبَ ٚاحتشاَ اٌجّبػخ4 114
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 االٔحشاف اٌّتٛعػ اٌخبِظ اٌّحٛسػجبساد 

تى٠ٛٓ ٔظبِٗ األخاللٟ وعجػ إٌفظ ٚاٌصجش ِٚؼب١٠ش اٌصٛاة  1.4

 ٚاٌخطأ4

.46. 7457. 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسط الحسابي لعبارات المحكر الخامس كالخاص بػ" 
فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة " يأتي في مستكل تطبيؽ بدرجة كبيرة ، درجة تحقؽ 

كذلؾ حيث حصمت العبارة " تعمـ النظاـ كاحتراـ الجماعة " عمى أعمى متكسط حسابي 
(، بينما حصمت العبارة " تجريب األفكار التي تدكر في ٕ٘ٗ.ٓ( كأقؿ انحراؼ معيارم )ٙٚ.ٕ)

 (.ٙٔٙ.ٓ( كأعمى انحراؼ معيارم )ٖٛ.ٕابي )مخيمتو " عمى أقؿ متكسط حس
الفروق بٌن استجابات مفردات العٌنة على االستبانة مجملة ومحاورها الفرعٌة حسب 

 متغٌر التخصص:

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات استجابات معممات رياض األطفاؿ 
عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير التخصص، تـ 

 .كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:Kruskal-Wallis (Xاستخداـ اختبار كركسكاؿ كالس )
 
 
 
 
 
 

ِفشداد اٌؼ١ٕخ حغت ِتغ١ش (ٌٍفشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد اعتجبثبد X(:ٔتبئج اختجبس )11جذٚي )

 اٌتخصص

 اٌؼ١ٕخ بد اٌّتغ١شفئ اٌّحبٚس

 ّتٛعػاٌ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت األٚي: 

 اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 ...4. 5.451 .6 أغفبي س٠بض

  ...74 .47.. .1 ِٕضٌٟ إلتصبد

 غ١ش داٌخ 54.7. 7. آخش تخصص

أٔٛاع األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌثبٟٔ: 

 اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 ..147 ..5.4 .6 أغفبي س٠بض

  74677 ..4.. .1 ِٕضٌٟ إلتصبد

 غ١ش داٌخ ..4.. 7. آخش تخصص

دسجخ تطج١ك ِؼٍّبد اٌثبٌث: 

اٌشٚظخ ٌٍششٚغ اٌالصَ تٛفش٘ب 

 .475. ..514 .6 أغفبي س٠بض

  74.50 ..554 .1 ِٕضٌٟ إلتصبد
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 اٌؼ١ٕخ بد اٌّتغ١شفئ اٌّحبٚس

 ّتٛعػاٌ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

 غ١ش داٌخ .45.. 7. آخش تخصص فٟ األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ

دسجخ تحمك أ٘ذاف اٌتؼٍُ اٌشاثغ: 

 ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ

 .74.5 ..574 .6 أغفبي س٠بض

  740.5 .5.47 .1 ِٕضٌٟ إلتصبد

 غ١ش داٌخ ..04. 7. آخش تخصص

دسجخ تحمك فٛائذ : اٌخبِظ

 اٌشٚظخاٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي 

 ...14 ..574 .6 أغفبي س٠بض

  ...74 504.6 .1 ِٕضٌٟ إلتصبد

 غ١ش داٌخ 54.7. 7. آخش تخصص

 14150 ..5.4 .6 أغفبي س٠بض االعتجبٔخإجّبٌٟ 

  74561 57460 .1 ِٕضٌٟ إلتصبد

 غ١ش داٌخ 4.5.. 7. آخش تخصص

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات 
رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير 

 التخصص عمى االستبانة بصكرة مجممة. 
ٌة حسب الفروق بٌن استجابات مفردات العٌنة على االستبانة مجملة ومحاورها الفرع

 متغٌر المستوى التعلٌمً:

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات استجابات معممات رياض األطفاؿ 
عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير المستكل التعميمي 

 ضح ذلؾ:.كالجدكؿ التالي يك Kruskal-Wallis (X، تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كالس )
 
 
 

(ٌٍفشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد اعتجبثبد ِفشداد اٌؼ١ٕخ حغت ِتغ١ش X(:ٔتبئج اختجبس ).1جذٚي )

 اٌّغتٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ

 اٌؼ١ٕخ فئبد اٌّتغ١ش اٌّحبٚس

 اٌّتٛعػ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

األٚي: اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت 

 اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 .1401 4.6.. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

  ...74 50415 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 74.5. . ِبجغت١ش

اٌثبٟٔ: أٔٛاع األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ 

 اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 14.65 477.. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

  ...74 .6745 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 405.. . ِبجغت١ش
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 اٌؼ١ٕخ فئبد اٌّتغ١ش اٌّحبٚس

 اٌّتٛعػ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

اٌثبٌث: دسجخ تطج١ك ِؼٍّبد 

اٌشٚظخ ٌٍششٚغ اٌالصَ تٛفش٘ب 

 اٌتؼ١ّ١ٍخفٟ األٌؼبة 

 14117 4.6.. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

  .7450 564.5 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 5457. . ِبجغت١ش

اٌشاثغ: دسجخ تحمك أ٘ذاف اٌتؼٍُ 

 ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ

 ..46. 04.1. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

  ..747 654.5 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 6.477 . ِبجغت١ش

اٌخبِظ: دسجخ تحمك فٛائذ 

 ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت

 .74.1 4.1.. 5. ثىبٌٛس٠ٛط

  .74.1 .5.45 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 67477 . ِبجغت١ش

 ..146 411.. 5. ثىبٌٛس٠ٛط إجّبٌٟ االعتجبٔخ

  ...74 .6747 .1 دثٍَٛ

 غ١ش داٌخ 0405. . ِبجغت١ش

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات 
رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير 

 المستكل التعميمي عمى االستبانة بصكرة مجممة. 
ومحاورها الفرعٌة حسب الفروق بٌن استجابات مفردات العٌنة على االستبانة مجملة 

 متغٌر المرحلة الدراسٌة:

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات استجابات معممات رياض األطفاؿ 
عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير المرحمة الدراسية ، 

 جدكؿ التالي يكضح ذلؾ:.كالKruskal-Wallis (Xتـ استخداـ اختبار كركسكاؿ كالس )
 
 
 

ِفشداد اٌؼ١ٕخ حغت ِتغ١ش (ٌٍفشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد اعتجبثبد X(:ٔتبئج اختجبس ).1جذٚي )

 اٌّشحٍخ اٌذساع١خ

 اٌؼ١ٕخ بد اٌّتغ١شفئ اٌّحبٚس

 ّتٛعػاٌ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت األٚي: 

 اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 .7455 64.7. 7. سٚظخ

  74056 51456 .0 ت١ّٙذٞ

 غ١ش داٌخ 5.4.5 . اٌجشاػُ

 .470. 457.. 7. سٚظخأٔٛاع األٌؼبة اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌثبٟٔ: 
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 اٌؼ١ٕخ بد اٌّتغ١شفئ اٌّحبٚس

 ّتٛعػاٌ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

  74.55 5.460 .0 ت١ّٙذٞ اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 غ١ش داٌخ 6477. . اٌجشاػُ

دسجخ تطج١ك ِؼٍّبد اٌثبٌث: 

اٌشٚظخ ٌٍششٚغ اٌالصَ تٛفش٘ب 

 اٌتؼ١ّ١ٍخفٟ األٌؼبة 

 ..747 ..514 7. سٚظخ

  .74.0 ..574 .0 ت١ّٙذٞ

 غ١ش داٌخ 0405. . اٌجشاػُ

دسجخ تحمك أ٘ذاف اٌتؼٍُ اٌشاثغ: 

 ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ

 .7417 5.4.7 7. سٚظخ

  ...74 57471 .0 ت١ّٙذٞ

 غ١ش داٌخ 51457 . اٌجشاػُ

دسجخ تحمك فٛائذ : اٌخبِظ

 أغفبي اٌشٚظخاٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ 

 ..147 55405 7. سٚظخ

  74677 4.1.. .0 ت١ّٙذٞ

 غ١ش داٌخ 7457. . اٌجشاػُ

 ..747 .40.. 7. سٚظخ االعتجبٔخإجّبٌٟ 

  74.56 ..574 .0 ت١ّٙذٞ

 غ١ش داٌخ 57457 . اٌجشاػُ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات 
رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير 

 المرحمة الدراسية عمى االستبانة بصكرة مجممة. 
ورها الفرعٌة حسب الفروق بٌن استجابات مفردات العٌنة على االستبانة مجملة ومحا

 متغٌر سنوات الخبرة:

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات استجابات معممات رياض األطفاؿ 
عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير سنكات الخبرة ، تـ 

 يكضح ذلؾ:.كالجدكؿ التالي Kruskal-Wallis (Xاستخداـ اختبار كركسكاؿ كالس )
 
 
 

ِفشداد اٌؼ١ٕخ حغت ِتغ١ش (ٌٍفشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد اعتجبثبد X(:ٔتبئج اختجبس ).1جذٚي )

 عٕٛاد اٌخجشح

 اٌؼ١ٕخ فئبد اٌّتغ١ش اٌّحبٚس

 اٌّتٛعػ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

األٚي: اعتشات١ج١بد اٌتؼٍُ 

ثبٌٍؼت اٌتٟ تطجمٙب ِؼٍّبد 

 545.6 ..54. 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ 

  ..741 574.5 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 
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 اٌؼ١ٕخ فئبد اٌّتغ١ش اٌّحبٚس

 اٌّتٛعػ

( Xل١ّخ )

 ِٚغتٜٛ اٌذالٌخ

 غ١ش داٌخ .646. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ  اٌشٚظخ

 - ..6.4 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

اٌثبٟٔ: أٔٛاع األٌؼبة 

اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌتٟ تطجمٙب 

 ِؼٍّبد اٌشٚظخ

 ...1.4 ..4.. 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ 

  74775 5.4.6 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 داٌخ 64.5. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 - ..6.4 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

اٌثبٌث: دسجخ تطج١ك 

ِؼٍّبد اٌشٚظخ ٌٍششٚغ 

اٌالصَ تٛفش٘ب فٟ األٌؼبة 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ

 ..40. 514.6 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ 

  ..741 .40.. 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 غ١ش داٌخ 405.. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 - 67456 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

اٌشاثغ: دسجخ تحمك أ٘ذاف 

اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي 

 اٌشٚظخ

 7..64 .45.. 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ 

  ..747 471.. 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 غ١ش داٌخ 405.. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 - .6.41 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

اٌخبِظ: دسجخ تحمك فٛائذ 

اٌتؼٍُ ثبٌٍؼت ٌذٜ أغفبي 

 اٌشٚظخ

 041.7 .5.40 0. فّب دْٚ عٕٛاد5ِٓ 

  74766 04.5. 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 غ١ش داٌخ .141. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 - 61477 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

 4.55. 415.. 0. عٕٛاد فّب د5ِْٚٓ  إجّبٌٟ االعتجبٔخ

  747.1 451.. 0. 17عٕٛاد اٌٝ 5ِٓ 

 داٌخ ..4.. . 7.عٕٛاد اٌٝ  17ِٓ 

 - .6.46 .1 عٕخ فّب فٛق7.ِٓ 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات معممات 
رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير 

 ٘&     ٗ&   ٖ&     ٔسنكات الخبرة عمى المحاكر  
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف استجابات معممات رياض 
األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير سنكات 

(،كىي قيمة دالة ٘٘ٛ.ٛبصكرة مجممة، كذلؾ حيث جاءت قيمة؛ ) Xالخبرة عمى االستبانة 
( ككذلؾ عمى المحكر الثاني" أنكاع األلعاب التعميمية التي تطبقيا ٘ٓ.ٓعند مستكل داللة )

 X(، كىي قيمة دالة عند مستكل ٜٖٛ.ٕٔمعممات الركضة " كذلؾ حيث جاءت قيمة؛ )
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سنة ٕٓؽ في اتجاه سنكات الخبرة مف ( ،كقد كانت الفركٔٓ.ٓجاءت قيمة مستكل داللة )
 (.ٜٙ.ٗٙفما فكؽ ،حيث كاف متكسط درجات استجاباتيف ىك األعمى )

 ملخص نتائج الدراسة المٌدانٌة وتفسٌرها:
واقع تطبٌق معلمات الروضة لفلسفة التعلم باللعب؟ سؤال الدراسة األول: ما ٌخص  (8

 :اآلتًأوضحت نتائج التحلٌل اإلحصائً 

معممات رياض األطفاؿ عمى االستبانة مجممة أنيف يطبقف فمسفة أكضحت استجابات  -
 التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة.

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يدركف أىمية المعب في جذب انتباه األطفاؿ 
 كلذلؾ نجدىف يطبقف فمسفة التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة.

أف البرنامج التدريبي ( التي بينت ٕٓٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة حجازم )
المستخدـ حقؽ تنمية دكر معممة الركضة في التعمـ القائـ عمى المعب التربكم بكثيقة 

 .المعايير القكمية تحسف في أدكار المعممة
استجابات  أف( التي بينت ٕٓٔٓكتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصمادم )

 .معممات رياض األطفاؿ المشاركات في الدراسة جاءت في المستكل المتدني
 كأبرز المكافقات جاءت عمى تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة. -

أف المعب ( التي بينت ٕٕٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة القالؼ كعبد الرسكؿ )
تعمؿ عمى تنمية الطفؿ  ،ألنو يحقؽ لمطفؿ فكائد عدة، كيقـك بكظائؼ متنكعة ؛ذك أىمية كبيرة

كالتعمـ كاالكتشاؼ، كالتعبير كالتكاصؿ، كأداة لمتنشئة االجتماعية، كىك كسيمة عالجية ليا 
نشاطان تعميميان  دّ يعك مف االضطرابات االنفعالية،  اقيمتيا، فالمعب الحر مع التكجيو يعالج كثير 

 .كيساعد عمى تنمية حكاسو ،كيزيد مف معمكمات الطفؿ ،بكياككسيطان تر 
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف الستراتيجية فمسفة التعمـ 
بالمعب كجدف تجاكبان مف األطفاؿ، فعزز مف إدراكيف لتحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ 

 الركضة بدرجة كبيرة. 
ات رياض األطفاؿ يستخدمف إستراتيجيات التعمـ بالمعب بدرجة بينت النتائج أف معمم -

 كبيرة.
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كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يتمقيف التدريب كالتأىيؿ الكافييف، فعزز مف 
 استخداميف إستراتيجيات التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة.

بينت النتائج أف  فيما يتعمؽ بػ"استراتيجيات التعمـ بالمعب التي تطبقيا معممات الركضة"
العبارة "إستراتيجية الحكار كالمناقشة" حصمت عمى أعمى متكسط حسابي بينما حصمت العبارة 
"إستراتيجية التعمـ اإلبداعي )مف خالؿ استخداـ أسمكب العصؼ الذىني كتكليد األفكار، 

 التمثيؿ، ....(" عمى أقؿ متكسط حسابي.
يف لتعزيز تفاعؿ األطفاؿ، كلذلؾ نجدىف كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسع

 يستخدمف إستراتيجية الحكار كالمناقشة.
 بينت النتائج أف معممات رياض األطفاؿ يستخدمف أنكاع األلعاب التعميمية بدرجة كبيرة. -

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف لتنكيع أنكاع األلعاب التعميمية لتعزيز 
كرىـ بالممؿ، كلذلؾ نجدىف يستخدمف أنكاع األلعاب التعميمية بدرجة جذب األطفاؿ كتقميؿ شع

 كبيرة.
كيتضح مف النتائج أف العبارة "األلعاب الفنية )مثؿ ألعاب الرسـ كالتمكيف، كالمكسيقا، ...(" 
حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، بينما حصمت العبارة "األلعاب الثقافية )مثؿ األلعاب 

 مج، المطالعة(." عمى أقؿ متكسط حسابي.الذىنية، مشاىدة البرا
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف الستخداـ أنكاع لعب جاذبة مع األطفاؿ، 

 كلذلؾ يستخدمف األلعاب الفنية )مثؿ ألعاب الرسـ كالتمكيف، كالمكسيقا، ...(.
تكفرىا في بينت النتائج فيما يتعمؽ بػ "درجة تطبيؽ معممات الركضة لمشركط الالـز  -

األلعاب التعميمية"  يطبقف معممات الركضة الشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية 
 بدرجة كبيرة.

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف لمحفاظ عمى سالمة األطفاؿ، كلذلؾ 
 نجدىف يطبقف الشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية.

أف امتالؾ معممات ( التي بينت ٕٕٔٓتيجة دراسة الضمكر )كتتفؽ ىذه النتيجة مع ن
 .رياض األطفاؿ لممعايير العممية لمعب كانت بدرجة مرتفعة
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كأتضح أف العبارة "رغبة الطفؿ في المعب" حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، بينما 
متكسط  حصمت العبارة "قابمية األلعاب لمتنظيؼ كالتعقيـ بعد استخداـ األطفاؿ ليا" عمى أقؿ

 حسابي .
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف الستغالؿ رغبة األطفاؿ في المعب لدفعيـ 

 لمتعمـ.
فيما يتعمؽ بػ "درجة تحقؽ أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة" بينت النتائج تحقؽ  -

 أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.
معممات الركضة مف خالؿ تطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب مع كتفسر ىذه النتيجة بأف 

األطفاؿ أدركف استفادة األطفاؿ مف ىذه اإلستراتيجية، كلذلؾ نجدىف يريف تحقؽ أىداؼ التعمـ 
 بالمعب لدل أطفاؿ الركضة.

كتبيف أف العبارة "تنمية الجكانب االجتماعية )التعاكف، األخذ كالعطاء، تككيف صداقات(." 
عمى أعمى متكسط حسابي، بينما حصمت العبارة "تنمية اإلبداع لدل األطفاؿ كقدرتيـ حصمت 

 عمى حؿ المشكالت" عمى أقؿ متكسط حسابي.
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب مع 

ف أف أبرز األىداؼ األطفاؿ يسعيف لتعزيز الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ، فجعميف يري
المتحقؽ مف تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية مع األطفاؿ تنمية الجكانب االجتماعية )التعاكف، كاألخذ 

 كالعطاء، كتككيف صداقات(.
كجكد تصكرات التي بينت  (Kahyaoglu, 2014 ) دراسةكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

 .إيجابية لدل كؿ مف المعممات كاألطفاؿ حكؿ المعب
يتعمؽ بػ "درجة تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة" بينت النتائج تحقؽ فيما  -

 فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف إلستراتيجية فمسفة التعمـ 

فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ  بالمعب كجدف تجاكبان مف األطفاؿ، فعزز مف إدراكيف لتحقؽ
 الركضة بدرجة كبيرة. 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                     .........          فلسفة التعلم باللعب وواقع تطبيق

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 888 

- 

 

ارتفاع تقدير مستكل تقدير كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الركاشدة التي بينت 
معممات رياض األطفاؿ لأللعاب التعميمية في المنياج الكطني التفاعمي في مديريتي قصبة 

 .الكرؾ كلكاء المزار الجنكبي
أف العبارة "تعمـ النظاـ كاحتراـ الجماعة" حصمت عمى أعمى متكسط كتبيف مف النتائج 

حسابي، بينما حصمت العبارة "تجريب األفكار التي تدكر في مخيمتو" عمى أقؿ متكسط 
 حسابي.

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف إلستراتيجية فمسفة التعمـ 
طفاؿ، فعزز مف تعمـ األطفاؿ النظاـ كاحتراـ بالمعب يحرصف عمى قيمة النظاـ لدل األ

 الجماعة. 
الثانً: هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌات بٌن استجابات سؤال الدراسة ما ٌخص  (8

معلمات رٌاض األطفال تعزى بالمتغٌرات التالٌة: التخصص, والمستوى التعلٌمً, 
 :اآلتًصائً أوضحت نتائج التحلٌل اإلحوالمرحلة الدراسٌة, وسنوات الخبرة؟ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى فمسفة  -
المستكل التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغيرات التخصص ك 

 كالمرحمة الدراسية عمى االستبانة بصكرة مجممة.  التعميمي
تخصصاتيف كمستكياتيف التعميمية كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة باختالؼ 

كالمرحمة الدراسية ليف يتعاممف مع ذات كاقع تطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب، فقمؿ مف 
 كالمرحمة الدراسية. المستكل التعميميالفركقات بينيف باختالؼ متغيرات التخصص ك 

ركؽ دالة عدـ كجكد ف( التي بينت ٕٚٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة خير ا )
مف المستكل الكظيفي،  حصائيا في اتجاىات المعممات كالمكجيات نحك المنيج في كؿ  إ

 .المؤىؿ األكاديمي
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ  -

بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير سنكات الخبرة عمى االستبانة 
كعمى المحكر الثاني "أنكاع األلعاب التعميمية التي تطبقيا معممات ، مجممة بصكرة

 فكؽ. فما سنةٕٓ الركضة"، كقد كانت الفركؽ في اتجاه سنكات الخبرة مف
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كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة صاحبات الخبرات المرتفعة مف كاقع خبرتيف 
أنكاع األلعاب التعميمية التي تطبقيا  يدركف الكاقع بدرجة أكبر، فعزز مف مكافقتيف عمى

 معممات الركضة.
كجكد فركؽ جكىرية ( التي بينت ٕٓٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصمادم )

التدريسية الالزمة الستخداـ أسمكب التعمـ بالمعب تبعا  تفي مدل ممارسة المعممات لمكفايا
 .لمتغير الخبرة التدريسية كلصالح المعممات المكاتي خبرتيف أكثر مف عشر سنكات

عدم وجود فروق ذات وتختلف هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة الرواشدة التً بٌنت  (8
ل تقدٌر معلمات رٌاض داللة إحصائٌة لدى أفراد عٌنة الدراسة تعود لمتغٌر الخبرة حو

واقع تطبٌق معلمات سؤال الدراسة األول: ما ٌخص األطفال لأللعاب التعلٌمٌة فً 
 :اآلتًأوضحت نتائج التحلٌل اإلحصائً الروضة لفلسفة التعلم باللعب؟ 

أكضحت استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى االستبانة مجممة أنيف يطبقف فمسفة  -
 .التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يدركف أىمية المعب في جذب انتباه األطفاؿ 
 كلذلؾ نجدىف يطبقف فمسفة التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة.

أف البرنامج التدريبي ( التي بينت ٕٓٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة حجازم )
ئـ عمى المعب التربكم بكثيقة المستخدـ حقؽ تنمية دكر معممة الركضة في التعمـ القا

 .المعايير القكمية نسب تحسف في أدكار المعممة
أف استجابات ( التي بينت ٕٓٔٓكتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصمادم )

 .معممات رياض األطفاؿ المشاركات في الدراسة جاءت في المستكل المتدني
 بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.كأبرز المكافقات جاءت عمى تحقؽ فكائد التعمـ  -

أف المعب ( التي بينت ٕٕٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة القالؼ كعبد الرسكؿ )
تعمؿ عمى تنمية الطفؿ  ،ألنو يحقؽ لمطفؿ فكائد عدة، كيقـك بكظائؼ متنكعة ؛ذك أىمية كبيرة

تماعية، كىك كسيمة عالجية ليا كالتعمـ كاالكتشاؼ، كالتعبير كالتكاصؿ، كأداة لمتنشئة االج
نشاطان تعميميان  دّ يعك مف االضطرابات االنفعالية،  اقيمتيا، فالمعب الحر مع التكجيو يعالج كثير 

 .كيساعد عمى تنمية حكاسو ،كيزيد مف معمكمات الطفؿ ،ككسيطان تربكيا
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تعمـ كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف الستراتيجية فمسفة ال
بالمعب كجدف تجاكبان مف األطفاؿ، فعزز مف إدراكيف لتحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ 

 الركضة بدرجة كبيرة. 
 بينت النتائج أف معممات رياض األطفاؿ يستخدمف إستراتيجيات التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة. -

افييف، فعزز مف كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يتمقيف التدريب كالتأىيؿ الك
 استخداميف إستراتيجيات التعمـ بالمعب بدرجة كبيرة.

فيما يتعمؽ بػ"استراتيجيات التعمـ بالمعب التي تطبقيا معممات الركضة" بينت النتائج أف 
العبارة "إستراتيجية الحكار كالمناقشة" حصمت عمى أعمى متكسط حسابي بينما حصمت العبارة 

ي )مف خالؿ استخداـ أسمكب العصؼ الذىني كتكليد األفكار، "إستراتيجية التعمـ اإلبداع
 التمثيؿ، ....(" عمى أقؿ متكسط حسابي.

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف لتعزيز تفاعؿ األطفاؿ، كلذلؾ نجدىف 
 يستخدمف إستراتيجية الحكار كالمناقشة.

 لعاب التعميمية بدرجة كبيرة.بينت النتائج أف معممات رياض األطفاؿ يستخدمف أنكاع األ  -
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف لتنكيع أنكاع األلعاب التعميمية لتعزيز 
جذب األطفاؿ كتقميؿ شعكرىـ بالممؿ، كلذلؾ نجدىف يستخدمف أنكاع األلعاب التعميمية بدرجة 

 كبيرة.
الرسـ كالتمكيف، كالمكسيقا، ...(" كأتضح مف النتائج أف العبارة "األلعاب الفنية )مثؿ ألعاب 

حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، بينما حصمت العبارة "األلعاب الثقافية )مثؿ األلعاب 
 الذىنية، مشاىدة البرامج، المطالعة(." عمى أقؿ متكسط حسابي.

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف الستخداـ أنكاع لعب جاذبة مع األطفاؿ، 
 ىف يستخدمف األلعاب الفنية )مثؿ ألعاب الرسـ كالتمكيف، كالمكسيقا، ...(.كلذلؾ نجد

بينت النتائج فيما يتعمؽ بػ "درجة تطبيؽ معممات الركضة لمشركط الالـز تكفرىا في  -
األلعاب التعميمية" تطبيؽ معممات الركضة لمشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية 

 بدرجة كبيرة.
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جة بأف معممات الركضة يسعيف لمحفاظ عمى سالمة األطفاؿ، كلذلؾ كتفسر ىذه النتي
 نجدىف يطبقف الشركط الالـز تكفرىا في األلعاب التعميمية.

أف امتالؾ معممات ( التي بينت ٕٕٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الضمكر )
 .رياض األطفاؿ لممعايير العممية لمعب كانت بدرجة مرتفعة

رة "رغبة الطفؿ في المعب" حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، بينما كأتضح أف العبا
حصمت العبارة "قابمية األلعاب لمتنظيؼ كالتعقيـ بعد استخداـ األطفاؿ ليا" عمى أقؿ متكسط 

 حسابي .
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة يسعيف الستغالؿ رغبة األطفاؿ في المعب لدفعيـ 

 لمتعمـ.
جة تحقؽ أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة" بينت النتائج تحقؽ فيما يتعمؽ بػ "در  -

 أىداؼ التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب مع 

ريف تحقؽ أىداؼ التعمـ األطفاؿ أدركف استفادة األطفاؿ مف ىذه اإلستراتيجية، كلذلؾ نجدىف ي
 بالمعب لدل أطفاؿ الركضة.

كتبيف أف العبارة "تنمية الجكانب االجتماعية )التعاكف، األخذ كالعطاء، تككيف صداقات(." 
حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، بينما حصمت العبارة "تنمية اإلبداع لدل األطفاؿ كقدرتيـ 

 عمى حؿ المشكالت" عمى أقؿ متكسط حسابي.
ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب مع كتفسر 

األطفاؿ يسعيف لتعزيز الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ، فجعميف يريف أف أبرز األىداؼ 
المتحقؽ مف تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية مع األطفاؿ تنمية الجكانب االجتماعية )التعاكف، كاألخذ 

 صداقات(. كالعطاء، كتككيف
كجكد تصكرات التي بينت  (Kahyaoglu, 2014 ) دراسةكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

 .إيجابية لدل كؿ مف المعممات كاألطفاؿ حكؿ المعب
فيما يتعمؽ بػ "درجة تحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ الركضة" بينت النتائج تحققيا   -

 لدل أطفاؿ الركضة بدرجة كبيرة.
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كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف إلستراتيجية فمسفة التعمـ 
بالمعب كجدف تجاكبان مف األطفاؿ، فعزز مف إدراكيف لتحقؽ فكائد التعمـ بالمعب لدل أطفاؿ 

 الركضة بدرجة كبيرة. 
تكل ارتفاع تقدير مس( التي بينت ٕٙٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الركاشدة )

تقدير معممات رياض األطفاؿ لأللعاب التعميمية في المنياج الكطني التفاعمي في مديريتي 
 .قصبة الكرؾ كلكاء المزار الجنكبي

كتبيف مف النتائج أف العبارة "تعمـ النظاـ كاحتراـ الجماعة" حصمت عمى أعمى متكسط 
و" عمى أقؿ متكسط حسابي، بينما حصمت العبارة "تجريب األفكار التي تدكر في مخيمت

 حسابي.
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة مف خالؿ تطبيقيف إلستراتيجية فمسفة التعمـ 
بالمعب يحرصف عمى قيمة النظاـ لدل األطفاؿ، فعزز مف تعمـ األطفاؿ النظاـ كاحتراـ 

 الجماعة. 
الثانً: هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌات بٌن استجابات سؤال الدراسة ما ٌخص  (8

معلمات رٌاض األطفال تعزى بالمتغٌرات التالٌة: التخصص, والمستوى التعلٌمً, 
 :اآلتًأوضحت نتائج التحلٌل اإلحصائً والمرحلة الدراسٌة, وسنوات الخبرة؟ 

ؿ عمى فمسفة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات رياض األطفا -
المستكل التعمـ بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغيرات التخصص ك 

 كالمرحمة الدراسية عمى االستبانة بصكرة مجممة.  التعميمي
كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة باختالؼ تخصصاتيف كمستكياتيف التعميمية 

طبيؽ إستراتيجية التعمـ بالمعب، فقمؿ مف كالمرحمة الدراسية ليف يتعاممف مع ذات كاقع ت
 كالمرحمة الدراسية. المستكل التعميميالفركقات بينيف باختالؼ متغيرات التخصص ك 

عدـ كجكد فركؽ دالة ( التي بينت ٕٚٔٓكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة خير ا )
تكل الكظيفي، مف المس حصائيا في اتجاىات المعممات كالمكجيات نحك المنيج في كؿ  إ

 .المؤىؿ األكاديمي
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف استجابات معممات رياض األطفاؿ عمى فمسفة التعمـ  -

بالمعب كدرجة تطبيؽ معممات الركضة ليا حسب متغير سنكات الخبرة عمى االستبانة 
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كعمى المحكر الثاني "أنكاع األلعاب التعميمية التي تطبقيا معممات ، بصكرة مجممة
 فكؽ. فما سنةٕٓ ركضة"، كقد كانت الفركؽ في اتجاه سنكات الخبرة مفال

كتفسر ىذه النتيجة بأف معممات الركضة صاحبات الخبرات المرتفعة مف كاقع خبرتيف 
يدركف الكاقع بدرجة أكبر، فعزز مف مكافقتيف عمى أنكاع األلعاب التعميمية التي تطبقيا 

 معممات الركضة.
كجكد فركؽ جكىرية ( التي بينت ٕٓٔٓنتيجة دراسة الصمادم )كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

التدريسية الالزمة الستخداـ أسمكب التعمـ بالمعب تبعا  تفي مدل ممارسة المعممات لمكفايا
 .لمتغير الخبرة التدريسية كلصالح المعممات المكاتي خبرتيف أكثر مف عشر سنكات

عدـ كجكد فركؽ ( التي بينت ٕٙٔٓكتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الركاشدة )
ذات داللة إحصائية لدل أفراد عينة الدراسة تعكد لمتغير الخبرة حكؿ تقدير معممات رياض 
األطفاؿ لأللعاب التعميمية في المنياج الكطني التفاعمي في مديريتي قصبة الكرؾ كلكاء المزار 

 .الجنكبي
 .لكاء المزار الجنكبيالمنياج الكطني التفاعمي في مديريتي قصبة الكرؾ ك 

 توصٌات الدراسة:

 عمى ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الميدانية تكصي الدراسة بما يمي:
االىتماـ بتعزيز قدرة معممات الركضة عمى استخداـ األلعاب الثقافية )مثؿ األلعاب  -

 الذىنية، مشاىدة البرامج، المطالعة(.
بأىمية تنظيؼ األلعاب كتعقيميا بعد استخداـ العمؿ عمى تكعية معممات الركضة  -

 األطفاؿ ليا.
حث معممات الركضة عمى العمؿ عمى تنمية اإلبداع لدل األطفاؿ، كقدرتيـ عمى حؿ  -

 المشكالت مف خالؿ إستراتيجية التعمـ بالمعب.
تكجيو معممات الركضة بتعزيز قدرة األطفاؿ عمى تجريب األفكار التي تدكر في مخيمتيـ  -

 مف خالؿ إستراتيجية التعمـ بالمعب.
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 تقترح الباحثةكاستكماالن ليذا المسار، كفي ضكء ما اقتصرت عميو الدراسة مف محددات، 

 عف:مستقبمية إجراء دراسات 
تحّد مف تطبيؽ معممات الركضة إلستراتيجية التعمـ  إجراء دراسات كافية حكؿ العكامؿ التي -

 بالمعب.
إجراء دراسات كافية حكؿ المتطمبات المادية كالتدريبية الالزمة لتعزيز تطبيؽ معممات  -

 الركضة إلستراتيجية التعمـ بالمعب.
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