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 هداءاإل
 

 .وعلماني معاني الخير والوفاء, ةوسهرا على راحتي كبير, ةإلى اللذين ربياني صغير

 ,شقيقي الشهيد بالل, إلى الذي روى بدمائه ثرى األقصى الحبيب

 .فأنبت شموخاً وإباء, ذين رووا بدمائهم ثراه الطاهرلا, وإلى كل شهداء الوطن الحبيب

 ,الذي يقبع خلف أسوار باستيالت العدو, إلى شقيقي المجاهد

 ,ذين أحرقوا زهرات شبابهم في ظلمات السجونلا, وإلى كل مجاهدي هذا الوطن الغالي

 .والفداءلينيروا لنا طريق الحرية 

  أبناءه ويربيهم ليكونوا علىىءوكل من ينش,  وأخواتي وعائالتهمإخوتيوإلى 

 .ويحملوا اللواء, إثر أسالفهم

 ,التي تسقي غراس هذا الوطن تربيةً وعلماً, إلى تلك الينابيع الصافية

 .وتحملوا ألجل ذلك الألواء

 أن يسهل لي بها طريقاً ,أسأله تعالىو, وأحتسبها عند اهللا أوالً, إلى كل هؤالء أهدي دراستي هذه

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه, إلى الجنة
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 الشكر والتقدير

فلله رب العـالمين الحمـد أوالً        . *"تكفرون لي وال   واشكروا أذكركمفاذكروني  ": قال تعالى 

على أشرف المرسلين سيدنا محمد     وله الفضل والمنة على جزيل عطاياه، والصالة والسالم         , وآخراً

 .                                                                 وعلى آله وصحبه أجمعين

وقدم لي  , لدراسةاهذه   ىالذي أشرف عل  , إلى الدكتور عفيف زيدان   أتقدم بخالص الشكر والعرفان        

 .طوال فترة أعدادي لها, كل نصح وإرشاد

 :إلى األساتذة الكرام الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة أتقدم بالشكر والتقدير  ويسعدني أن  

            إبراهيم عرمانوالدكتور,  زياد بركاتالدكتور

 . لألخذ بتوجيهاتهم أوفق عسى أن

 والعرفان إلى قسم التربية في جامعة القدس ممثل برئيسـه الـدكتور             أتوجه بالشكر وال يفوتني أن      

 .ولم يبخلوا علي بالمساعدة , إلى المحكمين الذين حكموا اختبارات هذه الدراسة سان سرحان، وغ

ذين قدموا لي التسـهيالت لتطبيـق هـذه الدراسـة فـي      لا, مديرية تربية ضواحي القدسوأشكر    

 .مدارسهم

ساسية  مدرسة العيزرية األاتإلى إدارة ومعلمكما ال أنس في هذا المقام أن أتقدم بالشكر   

وأخص بالذكر معلمات الصف , الدراسةالذين وقفوا إلى جانبي وساعدوا في تطبيق هذه , المختلطة

 .وهند البو وإلهام كايد, عالية الفارس, الثاني والثالث

______________________________________________________________ 
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و  



 .والذي أخصه بالشكر على تدقيق هذه الرسالة نحوياً ولغوياً, ألستاذ إبراهيم عفانة إلى عمي ا

زليخة عريقـات وأمـاني كايـد        الصديقات   , إلى اللواتي واكبن مشواري في مسيرة هذه الرسالة         

 .وحنان أبو طير

ا ئوالذين مـافت  و, إلى والدي الحبيبين وإخوتي وأخواتي األعزاء      وأخيراً أقدم جّل امتناني وتقديري       

 .بوسعهم لتهيئة األجواء لي إلتمام هذه الرسالة يشجعونني ويدعون لي ويبذلون ما

 . هؤالء أقدم كل شكري وامتناني وتقديريوإلى كل  
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 الملخص

 

الفوري  التحصيل في يميةالتعللعاب ثر استخدام األأ التعرف على لىإهدفت هذه الدراسة       

, في مدارس ضواحي القدسين سيسا األالصفين الثاني والثالث لدى طلبة ,في الرياضياتوالمؤجل 

 .مقارنة بالطريقة التقليدية

 تكون مجتمع .م2005/ 2004تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي   

  في المدارس التابعة لتربية ضواحي القدساألساسيينالث الدراسة من جميع طلبة الصفين الثاني والث

 من قصديهفقد تم اختيارها بصورة , أما بالنسبة لعينة الدراسة, طالبا وطالبة) 1335(والبالغ عددهم 

تم ,  للصف الثاني األساسي من شعبتين دراسيتينلطة، وقد تكونتمدرسة العيزرية األساسية المخت

المجموعة التجريبية ودرست باستخدام األلعاب ) أ(سيطة فكانت الشعبة توزيعهما بصورة عشوائية ب

هذا وضمت كل مجموعة , المجموعة الضابطة وقد درست بالطريقة التقليدية) ب(والشعبة , التربوية

تم , وتكونت عينة الدراسة أيضاً من شعبتين دراسيتين للصف الثالث األساسي,  طالباً وطالبة25

 طالباً وطالبة 35و,  طالبا وطالبةً للمجموعة التجريبية33وضمت , نفسها الطريقةبا متوزيعه

 , وقد تم التحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة في التحصيل قبل تنفيذ الدراسة,للمجموعة الضابطة

ومن ثم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ,  الطلبة الختبار التعلم القبليإخضاعمن خالل 

وعند تطبيق , لى حد كبيرإوالتي كانت قيمها متقاربة , )التجريبية, الضابطة( عات لنتائج المجمو

 .إحصائيةذات داللة ) ت(لم تكن قيمة , )α=0.05(للبيانات المستقلة عند مستوى الداللة ) ت(اختبار 

وقد اشتملت المادة التعليمية المستخدمة في هذه الدراسة على وحدتي الضرب والقسمة من كتاب   

 .وكذلك بالنسبة للصف الثالث األساسي, لرياضيات للصف الثاني األساسيا

ل  



,  والمؤجل الفوري اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطلبةبإعدادوألغراض الدراسة قامت الباحثة   

 للصف)  0.81(بلغت إذ ) التجزئة النصفية( وتم حساب معامل الثبات الختبار التحصيل عن طريق 

 . االساسي للصف الثالث) 0.88 (و ,  األساسيالثاني

حيث , (Two way ANOVA)  تم استخدام تحليل التباين الثنائي, والختبار فرضيات الدراسة  

 :تيةاآل النتائج إلى توصلت الدراسة

  الفوريتحصيلالفي ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة -1

التفاعل  وأ, الجنس وأ,  تعزى لطريقة التدريس,ألساسيمجموعتي الدراسة للصف الثاني ال

 .بينهما

  الفوريتحصيلال في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -2

التفاعل  وأ, الجنس وأ,  تعزى لطريقة التدريس,مجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسيل

 .بينهما

التحصيل المؤجل  في )α=0.05(  عند مستوى الداللةةإحصائي وجود فروق ذات داللة -3

كما أظهرت النتائج عدم ,  تعزى لطريقة التدريس,مجموعتي الدراسة للصف الثاني األساسيل

 باإلضافة , تعزى لمتغير الجنس,لطلبةل التحصيل المؤجل في إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 .ين الطريقة والجنسللتفاعل بتعزى  إحصائية وجود فروق ذات داللة إلى

 التحصيل المؤجل في ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائية وجود فروق ذات داللة -4

 ولصالح المجموعة  تعزى لطريقة التدريس,مجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسيل

م  



كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة ,  لصالح اإلناثالجنس متغيرو ,التجريبية

 . للتفاعل بينهماةإحصائي

استخدام األلعاب التربوية في تدريس  أوصت الباحثة بضرورة ,وفي ضوء هذه النتائج   

 .الرياضيات بهدف تسهيل فهم الطلبة للمهارات الحسابية المختلفة
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Abstract 

 

 

       The  purpose of  this study was to investigate the effect of educational 

games on immediate and deleyed achievement, in math of basic’s educational 

level in Jerusalem schools, in comparison with traditional method. 

      The population of this study consisted of 2nd  and 3rd grade students 

(N=1335) in the academic year 2004/2005. 

      The sample consisted of two section of 2nd grade, they were distributed 

randomly. The first section (A) experimental group which work with 

educational games, and the second section (B) was control group which learn 

traditionally, and each group contains (25) male and female. 

     Also the sample consisted of two educational sections of the 3rd grade, they 

were distributed randomly, the experimental group contains (33) male and 

female, and the control group contains (35) male and female. 

    An achievement exam was used to measure the achievement and 

retention,(two- way ANOVA) was used. 

    To achieve the purpose of the study the researcher used varieties of 

statistical methods to analyze the data, such as the mean, standard deviation 

and ( two-way ANOVA) at (  α = 0.05).  

     The results of the study have shown the following:- 

1- There were no statistically significant differences at (  α = 0.05) in the 

achievement group of 2nd grade students due to the method of teaching, or 

sex, or the interaction between them. 

 

س  



2- There were no statistically significant differences at (  α = 0.05) in the 

achievement group of 3rd grade students due to the method of teaching or sex 

or the interaction between them. 

 

3- There were statistically significant differences at (  α = 0.05) in the deleyed 

achievement exam of both group of the 2nd grade students, due to the method 

of teaching and the interaction between the sex and the method of teaching 

there were no statistically significant differences in the retention of students 

due to the sex. 

4- There were statistically significant differences at (  α = 0.05) in the retention 

group of the 3rd grade due to the method of teaching or sex. Also there were 

no significant differences between the interaction of them. 

        According to the results, the researcher recommended to use the 

educational games in teaching math to facility the understanding of 

students to the mathematic skills. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمةال

فهي علم مسخر لخدمة ,  في جميع ميادين الحياة هاماًاًتلعب دور  كانت الرياضيات وما تزال   

قتصادية والطيران كالعلوم اإلنسانية والسياسية واال, كثير من المجاالت التطبيقية في العلوم المختلفة

 لما ,وقد حظيت الرياضيات باهتمام شديد من قبل العلماء والمفكرين ,)2001, الكسوانيالبكري و(

 فقد أصبحت ,ا مثيل في أي فرع من فروع المعرفة المختلفةمنجد له تمتاز به من دقة وصرامة ال

معلوماته على أساس واضح  ويبني ,الرياضيات ملجأ لكل إنسان يبحث عن الدقة والثقة في التفكير

 ).2002, إبراهيم(بعيد عن الشك 

قاد إلى تغيير فكرة العلماء مما ,  ولقد تطورت الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل كبير     

بل أثبتت على المدى ,  منها الحساب والهندسة والجبر,ن الرياضيات مجرد فروع منفصلةأ ب,عنها

كما أن التقدم .  الذي تدفع إليه حاجات اجتماعية واقتصادية, الخالق أنها مجال واسع للبحث,الطويل

  وان التقدم العلمي يعتمد بدوره على الرياضيات اعتماداً,الحضاري أصبح يعتمد على التقدم العلمي

جل أ من ,الرياضياتتحدثه  تويمكن ألي إنسان أن يدرك األثر الفعال المباشر الذي مازال, مباشراً

  أنها أصبحت تمد العلم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواهرعن فضالً, اء للبشريةخهية والرتحقيق الرفا

 ).2000, عبيد والمفتي(
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 ظهرت نظريات تربوية حديثة في تعليم , ولجعل الرياضيات مادة سهلة وأكثر وضوحا     

, عفانة(ليب تدريسها كان لها األثر في إعادة تنظيم بنية المادة الرياضية وطرائق وأسا,الرياضيات

 .ومن األساليب الحديثة التي ابتدعت في تدريس الرياضيات األلعاب التربوية). 2002

 من المداخل المعاصرة التي تركز على ,األلعاب في تعليم الرياضيات) 1996(  عفانةتبر ويع  

ية وتثبيت الحقائق  إلتقان العديد من المهارات الرياض, وتجعله في حالة من النمو والتفاعل,المتعلم

 مثل ,استخدام األلعاب التربوية يتم تنفيذ العديد من استراتيجيات التدريسبنه أويرى , والمعلومات

 . وحل المسائل الرياضية, والتعليم باالكتشاف,ستراتيجية المناقشة والتعليم الفرديا

 , يمارسه الطفل,شاط مهمالذي يرى أن األلعاب التربوية ن) 2003( ويوافقه في الرأي الحيلة      

 يعمل على تعليمه ,وهو وسيط تربوي مهم, ويسهم في تكوين شخصيته بأبعادها وسماتها الشخصية

فاللعب مدخل أساسي لنمو الطفل في الجوانب العقلية والجسمية واالجتماعية , ونموه ويشبع احتياجاته

 ,فر بيئة خصبة تساعد في نمو الطفلويعود ذلك إلى أن األلعاب التربوية تو, واألخالقية واللغوية

ونتيجة لهذه األهمية أصبحت المناهج ,  وتحثه على التفاعل النشط مع المادة التعليمية,تستثير دافعيتهو

 تتبنى فكرة المناهج التربوية القائمة على األلعاب التربوية التي تسعى إلى تحقيق ,التربوية الحديثة

 الباحثة أن اللعب يزيد في اكتساب الخبرات ترىو. نمو المتعلمأهداف متنوعة وشاملة لجميع جوانب 

ويصقل شخصياتهم , ويقوي المالحظة لديهم, ركهماوينمي مد, والمهارات والمعارف لدى الطلبة

ويساعد الطالب على , فهو يبرز المواهب وينمي الطاقات, وملكات البحث والتفكير السليم عندهم

 من خالل , كونه يساعد على تصريف الطاقة الفائضة لديهفضال عن, اكتشاف الحقائق بنفسه

 ).والعضلية, ةوالتعليمي, العقلية( ممارسته األنشطة 
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 :مفهوم اللعب

 من يربط اومنه,  من يركز على القيمة العالجية للعبافمنه,  ظهرت تعريفات كثيرة للعب      

 . من يربطه بالنشاط التعليميا و منه,اللعب بالنمو العقلي

 حيث يعرف ,)good( وستبدأ الباحثة بالتعريف الذي يعرضه قاموس التربية لمؤسسه جود      

 وإشباع , يعبر عن حاجة الفرد إلى االستمتاع والسرور  موجه أو غير موجه نه نشاطبأجود اللعب 

وهو سلوك , وهو ضرورة بيولوجية في بناء ونمو الشخصية المتكاملة للفرد, الميل الفطري له

وهو وسيلة لكشف الكبار ,  أو تعليمي تكيفي يوافق النفس,داخلي الدافع غالبا, اختياري, ذاتي, عيطو

 في ظل ظروف تزداد , ويمهد لبناء الذات المتكاملة, للتعرف على ذاته وعلى عالمه,عن عالم الطفل

 ).2004, عبد الهادي ( ويزداد معها تكيفاًتعقيداً

ويعرفه بأنه نشاط يمارسه الناس ,  له (Chaplin) ريف شابلن ويكمل تعريف جود للعب تع      

        ويعرفه جانييه). 1982, بلقيس ومرعي( دون أي دافع آخر , بقصد االستمتاع,أفرادا وجماعات

 (Gangne) 1996, عفانة(بأنه شكل من أشكال النشاط الذي يمكن تقويته.( 

وليس مجرد طريقة لتمضية ,  بالنسبة لألطفال بأنه أنفاس الحياة(Taylor)ويعرفه تايلور      

 أهمية في عملية التربية واالستكشاف والتعبير الذاتي افاللعب للطفل يعد ذ, الوقت وإشغال الذات

 ).1987, بلقيس ومرعي(

 تعمل على تحويل المعلومات ,نه عملية تمثل أو تعلمبأ (Piaget)       في حين يعرفه بياجيه

 مع بياجيه في أن األلعاب ) (Brunerويتفق برونر). 2003, الحيلة(ت الفرد الواردة لتالءم حاجا

, وأنها تنمو وتتطور جنبا إلى جنب مع التكوين العقلي للطفل,  لتكوين العقل ونموهأساسية وضرورية
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 هوو, فهو يعرف اللعب بأنه نشاط يقوم به الطفل نتيجة تفاعله مع عناصر البيئة التي يعيش فيها

 )1996, عفانة(ى تحقيق النمو العقلي وتشكيله يساعد عل

 بعد هذا العرض الموجز لبعض تعريفات اللعب لعدد من العلماء والباحثين يمكن التوصل إلى       

 من اجل ,نشاط دينامي يمارسه الفرد(فاللعب هو .  يستند إلى ما ذكر آنفا من تعريفات,تعريف للعب

وهو وسيلة , والتعرف على عالمه,  ملحة للتعبير عن ذاتهيعبر خالله عن رغبة, المتعة والسرور

 .) مستفيدا مما مر به سابقا من خبرات,كافة لنمو شخصيته من الجوانب

 :أهمية اللعب 

حيث كان يقوم بتوزيع التفاح على ,  أول من أدرك القيمة العلمية للعب)أفالطون(  يعتبر   

ن هم في سن الثالثة من ه أدوات حقيقية مصغرة لم وتقديم, لمساعدتهم على تعلم الحساب,الصبيان

ويكون , فهو يؤكد على أن الطفل يتعلم باللعب, ويتفق معه بياجيه ).2004, عبد الهادي(األطفال 

 تعمل على تحويل المعلومات ,لمثُّفاللعب في نظره هو عملية تَ, التعلم باللعب فعاال الن المتعلم تمثله

فاللعب والتقليد والمحاكاة جزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء . م حاجات الفردئالواردة لتال

 ).1997, اللبابيديالخاليلة و(

ويؤكد على أهمية اللعب بالسهام , ويرى اإلمام الغزالي أن اللعب وسيلة هامة للتعلم والرقي      

بله أكد علي بن أبي ومن ق). 1995, عبد اللطيف وآخرون(لعاب الفروسية والصيد أو, والحراب

حوا القلوب ساعة بعد ساعة وان القلب إذا رو:  على أهمية اللعب بقوله– كرم اهللا وجهه –طالب 

 . )2004, الدويش( كره عمي اُ
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ن اللعب أل,  وقد ازداد اقتناع العلماء والمعلمين في وقتنا الحاضر بأهمية اللعب عند األطفال     

 خبرات ومهارات مفهو يزيد من اكتسابه, محيطهمعلى طفال  وسيلة من وسائل تعرف األيعتبر

 .تهما ويصقل شخصي, ويقوي المالحظة لديهم,وينمي مداركهم, ومعارف

, وجسمية, وعقلية, نفسية:( نه يمكن تقسيم أهمية اللعب إلى عدة مجاالتأ وترى الباحثة      

 ).واجتماعية

 -:أهمية اللعب من الناحية العقلية: أوال

, وانفعاالته, وتخيالته, وتفكيره, أن اللعب يساعد في نمو ذاكرة الطفل) 1997(يرى الزعبي      

ي تال )2003( الواردة في الحيلة )فيوال(ؤيده في الرأي تو. وإدراكه للعالم من حوله بنفسه, وابتكاره

واإلرادة , ترى أن اللعب يساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل والكالم واالنفعاالت

 , أن نمو هذه العمليات النفسية وخصائص الشخصية,فهم من ذلكي  أالولكن ينبغي, والخصال الخلقية

 . بمجرد انه يلعب فحسب,يحدث تلقائيا لدى الطفل

 -:أهمية اللعب من الناحية النفسية: ثانياً

 يفسح المجال ,خارجه داخل البيت أو, أن اللعب إذا كان فرديا أو جماعيا) 1980 (ابديرى ع     

ال   حيث يتمكن من التمييز بين ما في وسعه فعله وما,للطفل لكي يتعلم ويحقق ذاته ويكتشف قدراته

 يفرح لشعوره ,أو يتسلق شجرة, فالطفل عندما يركب دراجته,  فتزداد ثقته بنفسه,يستطيع فعله

ويتفق , اعدة الكباره دون مسبالتفوق والسيطرة على الخوف عند انجازه األلعاب ألنه وصل إلى هدف

في أن اللعب يساعد الطفل على التخلص من القلق والمخاوف والصراعات ) 2004(معه الدويش 

 . ويساعده على اكتشاف ذاته والتخلص من األنانية والتمركز حول الذات كما,النفسية لديه
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 -:أهمية اللعب من الناحية الجسمية: ثالثاً

 وزيادة مهاراته , وسيلة مهمة تساعد في تنمية عضالت جسم الطفلاللعب) 1997( يعد عباس   

 لمعرفة األشياء ,كما يستفيد من حواسه المختلفة,  من خالل القفز والجري والرسم,الحركية

 . مما يجعل اللعب بالنسبة له متعة,واألصوات

 -:أهمية اللعب من الناحية االجتماعية: رابعاً

 لغرض التعلم وتكوين الشخصية وإنماء , بين الفرد وعناصر البيئةيساعد اللعب في إحداث تفاعل  

اإلحساس و, هم ينمي المشاركة االجتماعية والتفاعل مع, فعن طريق اتصال الطفل باآلخرين,السلوك

أن اللعب الجماعي يساعد الطفل على التنبه إلى رأي الناس ) 2004(ويضيف صوالحة , همبمشاعر

 ويتحرى ما يرضي الناس ليعمله ويبتعد ,ا يقولون عنه من مدح أو ذم فهو يفكر فيم,في تصرفاته

 . همعما يزعج

وهو الطريقة التي يمرن , أن اللعب نافع وضروري, يتبين من االستعراض السابق ألهمية اللعب    

 يمده بالمعلومات عن الدنيا التي ,ن النشاط الذي يبذله الطفل في اللعبأو, فيها الطفل على الحياة

العناية ومن هنا تظهر أهمية , وفوائد سلوكية, ن اللعب أسلوب تربوي فيه فائدة تعليميةأو, عيش فيهاي

 .باأللعاب التربوية أثناء الموقف التعليمي

 :لعاب التربويةوظائف األ

فهو يقدم وظائف , دوار تربوية ونفسية مهمة لحياة األطفالأ  باإلضافة إلى ما يمثله اللعب من    

 األدوار  تلكوعلى درجة كبيرة من األهمية لحياتهم وتكوين شخصياتهم ويمكن تلخيص أهم, عديدة

 ):1986, 1987, بلقيس ومرعي(  والوظائف بما يأتي
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إذ يتعرف المتعلم , قرب إلى الواقع العملي من أية وسيلة تعليمية أخرىأتزود المتعلم بخبرات  -

وبذلك ,  يتخذ قرارات إزاءها, يضع حلوال لها ثم,إلى المشكالت التي سوف تواجهه في المستقبل

, غانم(وما يجري في الحياة اليومية , لصففان األلعاب تقلل من الهوة بين ما يجري في غرفة ا

 ألنهم ,األلعاب التربوية تزيد من دافعية المتعلمين للتعلمأن ) 1993(ويرى أبو ريا  ,)1995

باإلضافة ,  مشكالت قد تحدث لهم في المستقبلدوار حقيقية لمعالجةأكما ذكر سابقا يقومون ب

 .لتوفر عناصر المنافسة واإلثارة في األلعاب التربوية

ويضيفان أن اللعب يقضي على عوامل الضجر ) 1999 (الدبسويؤيده في ذلك عليان و

 ,ولهذا يمكن وضع المهارة في قالب لعبة أو تمثيلية,  التي قد تصيب الطلبة غالبا,مأوالملل والس

 .كبرأما يساعد في اكتساب هذه المهارة بسرعة م

 لمعالجة الفروق الفردية بين ,لعاب التربوية تساعد المعلم في وضع إستراتيجية جديدةألإن ا -

وهي بذلك تناسب معظم فئات , وذلك من خالل توفير مهارات عديدة لمستويات مختلفة, طلبةال

 ).1995, غانم(الصف الواحد 

 , فيصبح أكثر التزاما,ن اللعب يساعد في صقل شخصية المتعلمأ) 2004( ويرى صوالحة -

 فيسعى إلى إتمام ,يألنه المنفذ والمخطط للموقف التعليم, ويشعر بالمسؤولية أثناء عملية التعلم

 .المهمة الموكلة إليه بنجاح

الحكم فالمعلم لم يصبح , ويختلف دور كل من المعلم والمتعلم في حالة استخدام األلعاب التربوية -

ففشل الطالب , بل اللعبة ذاتها, ولم يصبح مصدر المعلومات, الوحيد على فعالية سلوك الطالب

 لتحقيق , التي اختارها واتبعها في تنفيذ اللعب,أو نجاحه يعتمد على االستراتيجيات المناسبة
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حقيق األهداف  لت, وإدارة عملية تنفيذ اللعبة,وبذلك أصبح دور المعلم اإلرشاد والتوجيه. األهداف

 ).2001, نجم(لدرجة عالية 

 وتساعدهم في إدراك ,اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم إلى األطفال) 2003(يعد الحيلة  -

في أن اللعب يساعد ) 2004( ويتفق معه الدويش.  والتكيف مع واقع الحياة,معاني األشياء

 .للفظي فيجود أداءه اللغوي ويثري قاموسه ا,الطفل في إثراء لغته

 دون ,وذلك ألن من الممكن أن يتدرب المتعلم على مواد وأدوات, توفر السالمة واألمن للمتعلم -

ن التدريب على أل, كما أن لأللعاب التربوية فائدة اقتصادية, أن تشكل خطورة على سالمته

لشيء التدريب على األدوات واألجهزة الممثلة لمع  بالمقارنة  يكلف كثيراً,األجهزة الحقيقية

 ).1996, عفانة(األصلي  

 في  نشطاًنه يصبح عنصراًأ كما ,أن األلعاب التربوية تعمل على إشراك المتعلم في عملية التعلم -

, المجاهد والدجين(لرياضية من خالل الخبرة المباشرة حيث يكتسب المعلومات ا, عملية التعلم

2004( 

 :مراحل استخدام األلعاب التربوية

 :لعاب التربوية ينبغي على المعلم األخذ بالمراحل االّتيةوعند استخدام األ

 :االّتية وفي هذه المرحلة يقوم المعلم باألمور:مرحلة اإلعداد .1

إذ ينبغي على المعلم أن يحدد األهداف المتوخى تحقيقها من خالل , تحديد األهداف المتوخاة •

وأن يكون محتوى , اف المساقوذلك بأن تكون أهداف اللعبة منبثقة من أهد, اللعبة التعليمية

 ).2002, عفانة(اللعبة معبراً عن جزيئات محتوى المساق 
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يصاب   حتى ال, والتأكد من ذلك,لتكون صالحة للعمل, ودراستها جيدا, إعداد األلعاب التربوية •

 .المتعلم بخيبة أمل

من االتساع ويجب أن يكون المكان , إعداد المكان المناسب ليسمح للمتعلمين بتداول األلعاب •

 وتحديد األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ اللعبة, بحيث يسمح للعب الجماعي أو الفردي

 .)2003, الحيلة(

,  وعمل الخطة المناسبة الستخدامها, بحيث يقوم بتجربة األلعاب,إعداد المعلم نفسه أوال •

 واأللعاب المتوافرة ,ها والخبرات المطلوب اكتساب,باإلضافة إلى إعداد بيانات بأسماء المتعلمين

 ونوع الصعوبات التي ,بها  ليعرف مجموعة الخبرات التي مر,ومتابعة كل متعلم, لكل خبرة

 ).1998, الحيلة(يقدم له المساعدة المطلوبة في حينها ف ,قد تصادفه

, نجم(أن تكون اللعبة منسجمة وغير متعارضة مع العادات والقيم والتقاليد السائدة في المجتمع  •

2001.( 

وأدوارهم المطلوبة أثناء , ومستوياتهم وخصائصهم, نجاز اللعبةإتحديد عدد المشاركين في  •

وذلك في ضوء قواعد اللعبة وأصول , وتعيين الزمن الالزم لها, تنفيذ اللعبة أو ممارستها

 ).1996, عفانة(تسلسلها 

كما يشرح لهم ,  منهم أداءه المطلوب سلفاًوا حتى يعرف,تهيئة أذهان المتعلمين وإثارة انتباههم •

 وعدم إثارة الشغب أو التعدي على ,ويؤكد على ضرورة العناية بكل منها, قواعد كل لعبة

, مسلم( وإتاحة الفرصة لكل متعلم أن يحقق التعلم المطلوب , وذلك لحفظ النظام,الغير

1994(. 
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 ):تنفيذ اللعبة( مرحلة االستخدام  .2

وربط ذلك ,  وأهدافهاها خالل إعطاء فكرة عن موضوعوذلك من, التمهيد لتقديم اللعبة •

ومن ثم توضيح قواعد وكيفية تنفيذها وكيفية قيام كل منهم بدوره , بخبراتهم السابقة واتجاهاتهم

 ).2001,نجم(

, وبذلك تراعى الفروق الفردية, لعمل حتى يصل إلى الهدف المنشودباترك الفرصة للمتعلم  •

باإلضافة إلى تنبيه الطلبة إلى ,  والتدخل عند اللزوم, المتعلمينويكون دور المعلم هنا مراقبة

 ).1994, مسلم( الوقت المخصص للعبة

فلكل متعلم صفاته الخاصة وقدراته واحتياجاته التي يجب أن , نعدم الموازنة بين المتعلمي •

 ).2002,  وغنيمالحيلة(وتشجيع كل طالب للمشاركة في تنفيذ اللعبة , ايحترمه

ال  و,فال يضيق ذرعاً,  من الصخب الذي قد يصاحب هذا النوع من التعلمل المعلم قدراًأن يتقب •

 ).1996, عفانة( يذهب بمتعة التعلم عن طريق اللعب  قاسياًيفرض عليهم نظاماً

وعن ردود فعل الطلبة وتعليقاتهم حول ,  اللعبةيل المالحظات عن سير خطوات تنفيذتسج •

, الخاليلة واللبابيدي(يتحمسون لها   أو التي ال, تشد انتباههمومعرفة المواقف التي, اللعبة

1998(. 

وأال يكون هناك ,  لجميع المشاركين في اللعبة وواضحاًأن يكون موقف الفوز أو الكسب بارزاً •

يحدث تنافس غير صحي في أثناء سير اللعبة   حتى ال,أي التباس في عملية الفوز أو الكسب

 ).1996, عفانة(أو في نهايتها 

ومناقشة ميزات وعيوب كل , المناقشة الودية واالستنتاج السليم للمضامين المستفادة من اللعبة  •

وذلك من , واقتراح بدائل لبعض اإلجراءات المعوقة في اللعبة,  وأسباب الفوز والهزيمة,فريق
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بين  في حال استخدامها في جوالت أخرى مع نفس الالع,جل تحسين المردود اإلنتاجي للعبةأ

 ).1987, غزاوي وصباريني(  غيرهم  معأو

 :مرحلة التقييم .3

 ,وفي هذه المرحلة يشترك المعلم مع طلبته لتقييم مدى نجاحهم في تحقيق الهدف المطلوب  

أو يجعله ينفر من ,  ويقلل من عزيمته,واالبتعاد عن كل ما من شانه أن يثبط من همة المتعلم

 والتقدير يؤدي ,قالل من قدر محاوالته أو موازنته بغيرهمثل تسخيف بعض أعماله أو اإل, اللعب

 ).2003, الحيلة(إلى النجاح 

 : مرحلة التغذية الراجعة .4

يتم التأكد من صالحيتها بشكل مناسب للمتعلمين الذين , بعد االنتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة

 :ن اللعبة في ضوء المحكات التاليةأويتم اتخاذ القرار بش, يمارسونها

 .تكلفة اللعبة •

 .الزمن الذي يستغرقه الالعبون في ممارستها •

 .القيمة التربوية ومدى مساهمتها في النمو النفسي المتكامل للمتعلم •

 .سهولة استخدام اللعبة وتنفيذها •

 والمتعلقة بسير تنفيذ هذه اللعبة ,وفي ضوء هذه المحكات يمكن تقديم التغذية الراجعة المناسبة     

وكيفية تطويرها لتكون أفضل مما كان عليه الوضع في المرات , عبين في مرات الحقةمن قبل الال

 ).2004, صوالحة( السابقة 
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 يكون قد تخلص من حاجز الخوف والملل عند ,التزام المعلم بهذه المراحلب ه      وترى الباحثة أن

جعهم على المشاركة في فهو بذلك يش,  في خلق جو من األلفة والتعاون بينه وبينهمنجحو, طلبته

 .التعلم دون االلتفات إلى اختالف المستويات والقدرات

 :مستويات استخدام األلعاب التربوية

 :ويمكن استخدام األلعاب التربوية في تدريس الرياضيات من خالل المستويات االّتية

 ).األلغاز( أو كمقدمة شيقة لموضوع رياضي , كتهيئة قبل الدرس -

 .ه لتعليم مفهوم أو تعميم,في مرحلة العرضكوسيلة تعليمية  -

( لتثبيت مفهوم أو مهارة عن طريق التدريس) المراجعة, النهائي, المرحلي( لتقويم في ا -

 ).2004,  والدجين مجاهدال

 : تصميم األلعاب التربويةاجراءات

 , يظهرها بشكل يوضح اإلمكانات التي بوسع المتعلم أن, تحديد األهداف العامة للعبة التربوية-

 .بعد تفاعله مع اللعبة

 .دوار الالعبينأ وبيان , تحديد خصائص الفئة المستهدفة-

 . تحليل المحتوى التعليمي الذي تنطلق منه اللعبة-

مما يساعد في تحديد مكونات الرسالة التي ستحملها اللعبة ,  تحديد األهداف السلوكية الخاصة-

 .إلى الالعبين بشكل دقيق

 وتحديد عدد ,وذلك بتحديد حجم المجموعة, راتيجية المستعملة في اللعبست تحديد اال-

 .المشاركين في اللعب و الزمن الالزم لممارسة اللعبة

 13



 بعرضه على مجموعة من المحكمين المختصين , عمل المخطط األولي للعبة وتحكيمه-

 .باأللعاب التربوية

 تفيد في تعديل ,ل على تغذية راجعةللحصو,  صناعة اللعبة وتجريبها على عينة من الطلبة-

 .وتحديد الزمن الالزم بدقة, اللعبة أو قوانينها وقواعدها

, ويشمل ذلك تنظيم المقاعد والطاوالت بطريقة ما,  تنظيم البيئة الصفية وتنفيذ عملية اللعب-

 . في اللعبةنوعدد المشاركي, وتوزيع األلعاب على الطاوالت

 ).2003, الحيلة( نتهاء من تنفيذ اللعبة التقويم والمتابعة بعد اال-

 حتى تؤدي اللعبة الهدف , وتعد هذه النقاط من األمور الهامة التي يجب أن يعنى بها المعلم   

مة األلعاب لمحتوى المادة التعليمية ءكما أنها تساعده على معرفة مدى مال, المرجو تحقيقه

 .تنفيذها  و اللعبة ومكان إجراء, طلبةوخصائص ال

 :مشكلة الدراسة

 نجد أن تحصيلهم في مادة الرياضيات ليس بالمستوى ,من خالل النظر إلى واقع طلبتنا اليوم      

إذ نجد أن بعض الطلبة يعانون من ضعف في مادة ,  مقارنة مع المواد األخرى,المطلوب

لمست صعوبة , ة ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة للمرحلة األساسية خاصة المواد العلمي,الرياضيات

,  نظرا لجمود المادة الدراسية المخصصة لهم, لبعض الحقائق والمفاهيم الرياضيةالطلبةاستيعاب 

 هي دعامة لما سيدرسه الطالب , تدرس في األساس التيوكما هو معروف أن هذه الحقائق والمفاهيم

لعاب التعليمية على دام األثر استخأ وهي ,ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة, في المراحل الالحقة
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التحصيل الفوري والمؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في مدارس 

   .ضواحي القدس

 التحصيل في التعليميةثر استخدام األلعاب أما :  االّتي فقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالوتحديداً

 في مدارس ضواحي يناألساسيين الثاني والثالث الصف في الرياضيات لدى طلبة الفوري والمؤجل

 القدس؟

 : أهمية الدراسة

التعليمية  إلى استخدام األلعاب يدعو, في كونها تعالج موضوعاً تربوياًتكمن أهمية هذه الدراسة      

 والتي بدورها ,لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في تدريس مادة الرياضيات ,الحديثة

 .ةن تحصيل الطلبة وتفاعلهم في العملية التعليميستزيد م

في وحدات الضرب ,  وقامت الباحثة بتصميم ألعاب تربوية للصف الثاني والثالث األساسيين-1

والقسمة ومن المتوقع أن يستفيد المعلمون من هذه األلعاب في تدريس الرياضيات للصفين 

 .المذكورين

فهي تلفت نظرهم إلى , اسة مصممو مناهج الرياضيات ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الدر-2

 .أهمية تضمين المناهج بعض األلعاب التربوية

في فلسطين والتي تناولت موضوع استخدام ) على حد علم الباحثة ( ة األولى الدراسوتعتبر هذه  -3

 .األلعاب التربوية في تدريس الرياضيات
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 :أهداف الدراسة

 : هدفت هذه الدراسة إلى

ويدفعهم الى , يشجع اللعب والتفاعل بين الطلبة, لق جو إيجابي في غرفة الصفخ -1

 .ويرفع من مستوى تأهيلهم وإقبالهم الجيد على الدراسة والمدرسة, مواصلة عملية التعلم

 التحصيل الفوري والمؤجل لدى طلبة  فيالتعليمية استخدام األلعاب التعرف على فاعلية -2

 .رياضيات في الالصف الثاني األساسي

 طلبة الفوري والمؤجل لدىتحصيل ال في التعليمية استخدام األلعاب التعرف على فاعلية -3

  .الصف الثالث األساسي في الرياضيات

 :أسئلة الدراسة

 : سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

, اتهل توجد فروق في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثاني األساسي في الرياضي -1

 تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بينهما؟

, هل توجد فروق في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثاني األساسي في الرياضيات -2

 تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بينهما؟

, هل توجد فروق في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث األساسي في الرياضيات -3

 يقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بينهما؟تعزى لطر

, هل توجد فروق في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثالث األساسي في الرياضيات -4

 تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو التفاعل بينهما؟
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 :فرضيات الدراسة

 :سعت هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات اآلتية

في التحصيل اآلني     )α= 0.05( ة عند مستوى فروق ذات داللة إحصائيد ال توج- 1

و أو الجنس أ تعزى لطريقة التدريس ,لدى طلبة الصف الثاني األساسي في الرياضيات

 . بينهماالتفاعل

في التحصيل المؤجل ) α= 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د ال توج- 2

و أالجنس  وأ تعزى لطريقة التدريس ,لصف الثاني األساسي في الرياضياتلدى طلبة ا

 . بينهماالتفاعل

في التحصيل اآلني لدى )  α= 0.05(  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىد ال توج- 3

و التفاعل أو الجنس أ تعزى لطريقة التدريس ,طلبة الصف الثالث األساسي في الرياضيات

 .همابين

في التحصيل المؤجل ) α= 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د ال توج- 4

و أو الجنس أ تعزى لطريقة التدريس ,لدى طلبة الصف الثالث األساسي في الرياضيات

 .هماالتفاعل بين

 

 

 

 17



 :محددات الدراسة

ثاني والثالث األساسيين في مديرية  هذه الدراسة على كل من طلبة الصفين الت اقتصر-1

 .ضواحي القدس, التربية والتعليم

  )2005 /2004(قامت الباحثة بإجراء الدراسة خالل الفصل الثاني من العام  -2

االختبار التحصيلي تحددت نتائج الدراسة بمدى فاعلية وصالحية وصدق وثبات محتوى  -3

 . من قبل الباحثةالذي تم وضعه

 .على المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسةاقتصرت هذه الدراسة  -4

 :مصطلحات الدراسة

 :األلعاب التربوية الرياضية .1

يبذل فيها الالعبون جهوداً كبيرة ويتفاعلون , من المهارات واألنشطة المنظمة منطقياًمجموعة   

وتكون , في ضوء قوانين وقواعد معينة موضوعة مسبقاً, معاً لتحقيق أهداف محددة وواضحة

 .تدور حول موضوع الدرس, على شكل مسابقات رياضية فردية أو جماعية

 :الطريقة التقليدية .2

 و يشكل ,ةهي الطريقة التي يكون فيها للمعلم الدور الرئيس في العملية التعليمية التعلمي  

ابة وينحصر دور الطالب في اإلج, حيث يقوم المعلم بالشرح والمناقشة وطرح األسئلة, محورها

  ).2001, نجم(  أو طرح التساؤالت على المعلم ,عن أسئلة المعلم
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 :الفوريالتحصيل  .3

أعدته , نجاز المتعلم المقدر بدرجات على اختبار تحصيل في مهارتي الضرب والقسمةإ  

 باستخدام األلعاب التربوية في تدريب ,بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة طبق مباشرة, الباحثة

 .لدراسة على مهارتي الضرب والقسمةعينة ا

 :التحصيل المؤجل .4

طبق بعد , أعدته الباحثة, نجاز المتعلم المقدر بدرجات على تحصيل مهارتي الضرب والقسمةإ  

 .ثالثة أسابيع من االنتهاء من تدريب أفراد عينة الدراسة

 :المرحلة األساسية الدنيا .5

وتبدأ من الصف األول حتى الصف , ن رياض األطفال هي المرحلة التي ينتقل إليها الطالب م

 .الرابع األساسي
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

وقد حاولت الباحثة ,  يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة       

بعض الدراسات التي تحاكي وجدت و,  الدراسات ذات العالقة المباشرةالحصول على عدد من

  كماعلى هذه الدراسات قامت الباحثة بتقسيمها الى مجموعتين مجموعتين االطالع وبعد, دراستها

 -:يأتي

 :الدراسات العربية: أوالً

, دوار والمناقشةبدراسة هدفت إلى معرفة اثر استخدام طريقتي لعب األ) 2003 (المساعيدقام        

في المدارس التابعة , في التحصيل واتجاهات الطلبة نحو دروس العبادات للصف الخامس األساسي

, م2003/ 2002للعام الدراسي , )األردن( لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية 

) 219(الدراسة البالغ عددها وتم توزيع عينة ,  طالباً وطالبة) 1968(وتكون مجتمع الدراسة من 

تجريبية أولى وتجريبية ثانية تعلمت بطريقة : طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات  وهي

 .وضابطة أولى وضابطة ثانية تعلمت بطريقة التعلم المعتادة, لعب األدوار

بيق اختبار تحصيلي قام الباحث بتط,    ولقياس مدى التحصيل الكلي عند الطلبة بعد إجراء الدراسة

, كما قام الباحث باستخدام مقياس االتجاهات, فقرة من نوع االختيار من متعدد) 50(تكون من 

 . لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو دروس العبادات
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تعزى إلى الطريقة أو الجنس في ,    وقد توصل الباحث إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً

تعزى للتفاعل بين ,  توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيةاالختبار التحصيلي المباشر، كما

 .الجنس و طريقة التدريس ولصالح اإلناث في المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية المحوسبة ) 2002(و غنيم  الحيلة  كما أجرى      

مقارنة بالطريقة , الرابع األساسيفي معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف , والعادية

للعام الدراسي ) عمان(في مدرستين من المدارس الخاصة في محافظة العاصمة , االعتيادية

تم توزيعها عشوائياً إلى ثالث , طالباً وطالبة) 48(وقد تكونت عينة الدراسة من , م2001/2002

معالجة الصعوبات القرائية لدى تمت , طالباً وطالبة) 16(بحيث تشكلت كل مجموعة من , مجموعات

والمجموعة الثانية استخدمت األلعاب , أفراد المجموعة األولى باستخدام األلعاب اللغوية المحوسبة

وقد صمم الباحثان مجموعة , والمجموعة الثالثة تمت معالجتها بالطريقة االعتيادية, التربوية العادية

وقد استمر , وبناء الخطة العالجية, وبات القرائيةمن األلعاب التربوية اللغوية بعد تشخيص الصع

 .تطبيقها مدة شهر واحد بشكل مكثف

 :   وقد توصل الباحثان إلى النتائج االّتية

 الختبار ى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طلبة مجموعات الدراسة عل-

باأللعاب التربوية اللغوية ولصالح الطلبة الذين تمت معالجتهم , التحصيلي المباشر والمؤجل

ثم لصالح , ثم لصالح الطلبة الذين تم معالجتهم باأللعاب التربوية اللغوية العادية ثانياً, المحوسبة أوالً

 .الطلبة الذين تمت معالجتهم بالطريقة االعتيادية

 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة مجموعات الدراسة على االختبار -

 .تعزى إلى جنس الطلبة ولصالح اإلناث, صيلي المباشر والمؤجلالتح

 22



ثر استخدام األلعاب التربوية عند طلبة أ إلى الكشف عن بدراسة هدفت) 2001 ( نجموقام        

 .  على كل من تحصيلهم واتجاهاتهم نحوها,الصف السابع األساسي

لمدارس التابعة لوكالة الغوث في ا,  وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي

 وبلغ حجم, م 1999/2000الدولية في منطقة جنوب عمان والمنتظمين في مدارسهم للعام الدراسي 

 في إحدى المدارس التابعة لوكالة , من طالب الصف السابع األساسيطالباً) 94 (نة الدراسةعي

حيث , طالباً) 47( ام كل منهوالموزعين على شعبتين في , الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان

 . واألخرى المجموعة الضابطة,تم اختيار إحداهما عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية

   وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالب في 

 اختباري في كل من, ومتوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة, المجموعة التجريبية

باإلضافة إلى وجود فروق في , ولصالح المجموعة التجريبية, التحصيل البعدي المباشر والمؤجل

 .ولصالح المجموعة التجريبية, استجاباتهم على مقياس االتجاهات البعدي

 

تفوق المجموعة شبه التجريبية التي درست ) 2000 ( وخليل األحمدكما تبين من دراسة        

على المجموعة الضابطة التي , )المؤجل(لعب في االختبار التحصيلي المباشر والبعدي باستخدام ال

حيث هدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعلية برنامج التعلم باللعب في , درست بالطريقة التقليدية

, في مدارس مدينة دمشق الرسمية , لدى تالميذ الصف األول االبتدائي, مادتي القراءة والرياضيات

, 1999/2000 طالباً وطالبة من طلبة الصف األول االبتدائي للعام) 68(نت عينة الدراسة من وتكو

والمجموعة شبه التجريبية , طالباً وطالبة) 34(إحداهما ضابطة وتضم , تم تقسيمهم إلى مجموعتين
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 وقد تم قياس تعلم الطلبة لمقرري, طالباً وطالبة من طلبة الصف األول االبتدائي) 34(وتضم 

 . باستخدام االختبارين التحصيليين القبلي والبعدي, القراءة والرياضيات

 

ثر استخدام طريقة أإلى الكشف عن في دراسته التي هدفت  ) 2000 (مفضيوبحث 

 في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي لبعض مفاهيم التربية اإلسالمية ,الدراما التعليمية

في مديرية التربية والتعليم , من طلبة الصف السابع األساسي والتي تكون مجتمعها .واحتفاظهم بها

وأخذت , طالباً وطالبة) 8019(والبالغ عددهم , م1999/2000لمنطقة اربد األولى للعام الدراسي 

تم تقسيمهم إلى , طالباً وطالبة) 136(منه عينة الدراسة بالطريقة العشوائية بلغ عدد أفرادها 

,  وطالبةطالباً) 68( وكان عددها , التعليميةتلقت تعلمها بطريقة الدراما إحداهما تجريبية مجموعتين

 . وطالبةطالباً) 68(وكان عدد أفرادها , واألخرى ضابطة تلقت التعلم باألسلوب العادي

 التدريس في  تعزى إلى أسلوب, وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية   

 احتفظوا بالمفاهيم , الطلبة الذين درسوا باستخدام الدراما كطريقة تدريسمما يدل على أن, االحتفاظ

 . يقة التقليديةالتي درسوها أكثر من الطلبة الذين درسوا نفس هذه المفاهيم بالطر

 

ثر استخدام طريقة مسرح أ هدفت  إلى التعرف على التي) 2000 (الشطناويوفي دراسة 

اعي والخيال  وأثره على التفكير اإلبد,في مادة الرياضيات على التحصيل في وحدة القسمة ,الدمى

وتكونت عينة الدراسة , م1999/2000لدى طلبة الصف الثاني األساسي في األردن للعام الدراسي 

 وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعة , وطالبة من طلبة الصف الثاني األساسياًطالب) 130(من 
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ومجموعة ضابطة  ,تم تدريسهم باستخدام مسرح الدمىطالبا وطالبة ) 65(تجريبية مكونة من

 .طالبا وطالبة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية) 65(مكونة من

مسرح الدمى كانت أفضل من الطريقة التقليدية في تأثيرها االيجابي وقد تبين أن طريقة 

ذات داللة كما أشارت إلى عدم وجود فروق , على كل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال

 في كل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال تعود الستعمال ,إحصائية بين الذكور واإلناث

  .ثر للتفاعل بين الطريقة والجنسأيوجد   انه ال,باإلضافة, طريقة مسرح الدمى

 

 إلى القيام بدراسة هدفت من خالل, على أهمية التمثيل الدرامي) 2000(حموة وقد أكدت     

ه التحليلي ي في مستوي,ثر استخدام أسلوب التمثيل الدرامي على مهارات االستيعاب القرائيأة معرف

حيث تكون .  س وفقا للطريقة التقليديةوالتقويمي لدى طلبة الصف السابع األساسي مقارنة بالتدري

في عمان والمنتظمين في مدارسهم في , مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي

 وطالبة في الصف السابع طالباً) 71( عينة الدراسة من  وتكونت1999/2000العام الدراسي 

 تابعتين ,واحدة للذكور واألخرى لإلناث,  أربع شعب دراسية في مدرستينعلىتوزعوا , األساسي

 تم تدريسهما ,وبطريقة عشوائية تم اختيار شعبتين من الطالب والطالبات, لمديرية التعليم الخاص

 . وفقا للطريقة التقليدية الشعبتين االُخريين تدريسكما تم, فقا ألسلوب التمثيل الدراميو

 في حيث أنها أظهرت أثراً,     وقد أوضحت نتائج الدراسة فاعلية طريقة التمثيل الدرامي

 . إحصائياًوقد كان هذا األثر داالً, االستيعاب القرائي لدى اإلناث والذكور
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 فعالية استخدام القصة الحركية في تحقيق " دراسة بعنوان )1998 (طلبة ت أجروقد 

, ستراتيجية لدور كل من البيتاهدفت إلى رسم  , "بعض أهداف تربية الطفل في الروضة

كذلك هدفت الدراسة إلى تنمية , جل غرس القيم العربيةأوأجهزة اإلعالم من , والمجتمع, والمدرسة

والقدرة على االبتكار , والعددية, وتنمية مهاراته اللغوية, تالطفل تنمية شاملة في جميع المجاال

 . وتهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية, وتلبية حاجات ومطالب النمو,والتخيل

من ) 60(من الذكور و) 60(, طفالً) 120(      تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية قوامها

 طفالً) 60(  إحداهما تجريبية تكونت من,في مجموعتينوقد تم تقسيمهم , اإلناث من الصف الثاني

 . وطفلةطفالً) 60( واألخرى ضابطة وتكونت من, وطفلة

     وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبلي والبعدي 

 . ولصالح المجموعة التجريبية, في الجوانب المعرفية,للمجموعتين التجريبية والضابطة

 

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الدراما في اكتساب طلبة ) 1997 ( الغولوقام

 .الصف العاشر األساسي لبعض مفاهيم التربية الفنية واالحتفاظ بها

   تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس وكالة الغوث في مدينة اربد 

: تم تقسيمهم إلى مجموعتين, طالباً وطالبة) 131(الدراسة من وتكونت عينة , 1996/1997للعام 

واألخرى , طالباً وطالبة) 65(وكان عدد أفرادها , تجريبية درست باستخدام الدراما كأسلوب تدريس

 .طالباً وطالبة) 66(وكان عدد أفرادها , ضابطة درست باستخدام األسلوب العادي

فقرة من نوع االختيار من ) 30(تشتمل على , من أربعة أسئلة   أعد الباحث اختباراً تحصيلياً تكون 

تم تطبيق االختبار ذاته قبل البدء بالدراسة للتحقق من تكافؤ , وأسئلة مقال, وأسئلة تكميل, متعدد
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وبعد ,  في اكتساب المفاهيماوبعد االنتهاء من الدراسة مباشرة للتعرف على أثر الدرام, المجموعات

 .ة بأسبوعين للتعرف على مدى احتفاظ مجموعات الدراسة بالمفاهيماالنتهاء من الدراس

تعزى إلى أسلوب التدريس ولصالح الدراما ,    وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً

تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين أسلوب , بينما لم يكن هناك فروق دالة إحصائياً, كأسلوب تدريس

كما أظهرت نتائج , على فعالية الدراما كأسلوب تدريس لكال الجنسينمما يدل , التدريس والجنس

وعدم وجود فروق دالة , االحتفاظ وجود فروق دالة إحصائياً لصالح الدراما كأسلوب تدريس

مما يدل على أن الطلبة الذين , تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين أسلوب التدريس والجنس, إحصائياً

 .احتفظوا بالمفاهيم بغض النظر عن الجنس, كأسلوب تدريسدرسوا باستخدام الدراما 

   

أللعاب إلى قياس مدى فاعلية استخدام ادراسة هدفت ) 1997(بوقحويص وعبيد    وأجرى 

 تكون . في موضوع المغناطيس في مادة العلوم,ة المرحلة األساسيفي تحصيل طلبة, التعليمية

والمنتظمين في مدارسهم للعام ,  دولة البحرينمجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية في

 الصف الثاني طالبة من طالبات) 108(اسة من  وقد تكونت عينة الدر,1996/1997الدراسي 

مجموعتان تجريبيتان واألخريان , وقد تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات, والثالث األساسيين

, طيس باستخدام األلعاب التعليميةحيث درست المجموعتان التجريبيتان موضوع المغنا. ضابطتان

 .بينما درست المجموعتان الضابطتان الموضوع نفسه باستخدام الطريقة التقليدية

 بين كل من المجموعات التجريبية  وقد كشفت هذه الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً  

 . في التحصيل الفوري والمؤجلوالمجموعات الضابطة
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ثر طريقة التمثيل في تحصيل أتقصي   هدفت إلىبدراسة) 1996 (القاعود وكروميوقام 

لإلجابة عن األسئلة الدراسة وقد سعت .  واتجاهاتهم نحو البيئة,طالب الصف الخامس األساسي

 -:االّتية

 

 

في تحصيل طالب الصف الخامس األساسي في مبحث , هل توجد فروق ذات داللة إحصائية* 

 ؟)التقليدية, التمثيل. (قة التدريس تعزى إلى طري,التربية االجتماعية

في اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو البيئة , هل توجد فروق ذات داللة إحصائية* 

 ؟)التقليدية, التمثيل. (تعزى إلى طريقة التدريس

   تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساسي في مديرية التربية والتعليم في منطقة  

عينة الدراسة من   وتكونت ،1995/1996والمنتظمين في مدارسهم للعام الدراسي , ولىإربد األ

, أربع شعب منها تعلمت بطريقة التمثيل, طالبا) 268 (شعب دراسية و بلغ عدد أفرادها) 8(

 . واألخرى تعلمت بالطريقة التقليدية

 -:يلي    أظهرت نتائج الدراسة ما

 في ,قة التمثيل على نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة التقليدية تفوق الطلبة الذين تعلموا بطري-

 .التحصيل

قد تحسنت أكثر عند الطالب الذين تعلموا بطريقة التمثيل عما هو ,  أن اتجاهات الطلبة نحو البيئة-

 .عليه عند الذين تعلموا بالطريقة التقليدية
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ر استخدام األلعاب اللغوية ثأستقصاء إلى ا هدفت )1995 (النمراتوفي دراسة قامت بها 

مدارس  لدى طلبة الصف العاشر األساسي في ,نجليزية على تحصيل المفرداتفي منهاج اللغة اإل

 وقد سعت الدراسة إلى اإلجابة عن ,1994/1995مديرية عمان الكبرى األولى للعام الدراسي 

 :السؤال الرئيسي التالي

على تحصيل المفردات ) بترا( نجليزية  منهاج اللغة اإلما مدى تأثير استخدام األلعاب اللغوية في" 

 لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية عمان الكبرى األولى؟

 في مدرستين , وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسياًطالب) 200( تكونت عينة الدراسة من    

: عشوائيا إلى مجموعتينوتم توزيع أفراد عينة الدراسة , من مدارس عمان الكبرى الحكومية

 واألخرى.  وسميت المجموعة التجريبية,إحداهما استخدمت األلعاب اللغوية في تعليم المفردات

 . وسميت المجموعة الضابطة, تعلم المفرداتيتعلمت المفردات باستخدام الطريقة االعتيادية ف

 وجود فروق ذات داللة تركما أظه, ت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في التحصيلهر وقد أظ

 . تعزى إلى الجنس ولصالح اإلناث,إحصائية بين المجموعتين

 

 

 في ,ثر استخدام تقنية األلعاب اللغويةبدراسة هدفت إلى استقصاء أ) 1993 (عبدهوقامت 

تكونت .  المدارس الخاصة باألردن في مادة اللغة االنجليزية في,تدعيم مهارات التواصل الشفوي

طالبا وطالبة من طلبة الصف األول األساسي في إحدى المدارس الخاصة ) 66( من ة الدراسةعين

إحداهما , وتم توزيع أفراد العينة إلى مجموعتين. التابعة لمديرية التربية والتعليم في عمان الكبرى

 29



في حين تدربت , تدربت على مهارات التواصل الشفوي من خالل استخدام تقنية األلعاب اللغوية

 .عة األخرى على مهارات التواصل الشفوي بالطريقة االعتياديةالمجمو

(  في اكتساب واستخدام مهارات التواصل الشفوي اً كبيراًوقد أظهرت نتائج الدراسة تحسن    

.  وتفوقهم على نظرائهم في المجموعة الضابطة,لدى طلبة المجموعة التجريبية) إرسال واستقبال

 .لى الجنسإ تعزى ,روق ذات داللة إحصائية بين المجموعتينكما أظهرت النتائج عدم وجود ف

 

 ,ستراتيجية التعلم باللعبا مستقصاء اثر استخدا إلى ا هدفتبدراسة )1993(أبو ريا  وقام

, وطرح, جمع (  في اكتساب مهارات العمليات الحسابية األربعة ,المنفذة من خالل الحاسوب

في المدارس الخاصة في عمان للعام الدراسي , يساسلطلبة الصف السادس األ) وقسمة, وضرب

1992/1993 . 

 في إحدى ,طالب وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي) 101( تكونت عينة الدراسة من    

وتم توزيع أفراد عينة الدراسة . المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم في عمان الكبرى

واألخرى , ا تعلمت المهارات الحسابية األربع بالطريقة االعتياديةإحداهم: مجموعتينفي عشوائيا 

 ,ستراتيجية التعلم باللعبا من خالل برامج تعليمية تستخدم ةتعلمت المهارات الحسابية األربع

لقياس التحصيل , وخضعت كلتا المجموعتين إلى اختبار تحصيلي. المنفذة من خالل الحاسوب

 :لباحث إلى  النتائج االّتية توصل ا وقد,المباشر والمؤجل

ألفراد عينة الدراسة في ,  وجود فروق دالة إحصائياً في كل من التحصيل المباشر والمؤجل-

ولصالح , المهارات الحسابية األربعة تعزى إلى استراتيجية التعلم المنفذة من خالل الحاسوب

 .المجموعة التجريبية
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,  لتحصيل المباشر والمؤجل ألفراد عينة الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في كل من ا-

 .تعزى إلى الجنس, في المهارات الحسابية األربعة

في كل من التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد عينة الدراسة في ,  وجود أثر ذي داللة إحصائية-

 .تعزى إلى التفاعل بين إستراتيجية التعلم وجنس الطلبة, المهارات الحسابية األربعة

 

 , الحركي للنصوص اللغويةلثر التمثيأ هدفت إلى استقصاء بدراسة) 1990 (أبو حرب     كما قام

 وطالبة من طلبة طالباً) 92( تكونت عينة الدراسة من و, في قدرات التعبير الشفوي عند الطلبة 

با طال) 552( من مجتمع الدراسة الذي ضم , الذين يدرسون في مدرستين,الصف الثاني االبتدائي

للعام الدراسي , مديرية تربية عمان الكبرى األولى يدرسون في ست مدارس تابعة ل,وطالبة

1989/1990. 

 على يد معلم ,بير الشفوي بأسلوب التمثيل الحركيع وقد درست المجموعة التجريبية الت     

وأما ,  وفق مذكرات أعدت خصيصا لهذا الغرض,ومعلمة تم تدريبهما على هذا األسلوب

,  فقد درست التعبير الشفوي على يد معلم ومعلمة بالطريقة االعتيادية,مجموعة الضابطةال

حصة للتعبير ) 20(تلقى فيه الطلبة في كل مجموعة , واستمرت التجربة مدة فصل دراسي كامل

 .الشفوي

 نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في قدرات وقد أظهرت

ولم تظهر نتائج التحليل أي , كما أظهرت أيضاً تفوق الذكور على اإلناث, الشفوي بمجملهاالتعبير 

 .اثر للتفاعل بين الجنس والمعالجة
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 فعالية الحكايات واأللغاز مندمجة على هدفت إلى التعرف بدراسة) 1989(خضر وقامت 

يذ منخفض التحصيل في  للتلميذ المتفوق والتلم, في تنمية التفكير الرياضي واالبتكاريمعاً

 . الرياضيات

 والمنتظمين في مدارس مختلفة للمرحلة  وتلميذةتلميذاً) 150(   وتكونت عينة الدراسة من 

 للمجموعة  فصال15ً موزعين على ,1988/1989للعام الدراسي , بالقاهرة) المتوسطة( اإلعدادية 

           .  وتلميذةتلميذاً) 450(عة من حيث تكونت كل مجمو,  للمجموعة الضابطة فصال15ًالتجريبية و

وقد دلت النتائج أن تالميذ المجموعة التجريبية استطاعوا حل األلغاز بعد متابعة أحداث الحكاية 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الحكايات مع األلغاز الرياضية . حلهم األلغاز البعدية لىإباإلضافة 

التعبير  و تنمية مستويات عليا من التفكير الرياضي واالبتكاري في  فعاالًَتعد أسلوباً, مندمجين معاً

ثر أ نتائج التحليل أي  تظهرولم,  تفوق الذكور على اإلناثت أيضاًهرما أظك, الشفوي بمجملها

 .المعالجة والجنسللتفاعل بين 

 :الدراسات األجنبية. 2

 أساسيات إدارة الطالب هدفت إلى تعليم بدراسة ):Richards, 2000 (وقام ريتشاردز

وتكونت عينة الدراسة .  باإلضافة إلى تعليمهم مهارات االتصاالت المكتوبة والشفوية,السياحة

 للعام  وطالبة من طلبة السنة األولى من قسم إدارة الفنادق في استرالياطالباً) 112(من

  عددجريبية ويبلغإحداهما ت, وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية, 1999/2000

وقد تم استخدام طريقة لعب , طالبا) 61( واألخرى ضابطة يبلغ عدد أفرادها ,طالبا) 60(أفرادها 

 ).المحاضرة( بينما درست األخرى بالطريقة التقليدية , األدوار مع طلبة المجموعة التجريبية
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 ,اء الطالب ومهاراتهم      أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية من خالل تطور أد

 . على المجموعة الضابطة التي درست بطريقة المحاضرة

 والتي هدفت إلى (Jackson & Walters, 2000)وأظهرت دراسة جاكسون و والترز  

نه منذ أ وجد ,ومن خالل استفتاء وزع على الخريجين, ثر لعب األدوار في الكيمياء التحليليةمعرفة أ

جمع الخريجون أوقد . تخدم لعب األدوار في تدريس الكيمياء التحليليةسنة اس) 15(ما يزيد على 

ن الكثير من إوعالوة على ذلك ف, ن لعب األدوار قد أثر على عملهم وحياتهم بشكل كبيرأعلى 

الن لعب األدوار يخلق بيئة فعالة لتطوير ,  عززت من خالل هذا التعلم,ملالنتائج غير المثمرة للتع

هذا ,  إضافة إلى المهارات التقنية المهمة للكيمياء التحليلية,المهارات التعاونيةمهارات االتصال و

 .وأدت هذه النتائج إلى تحسين تطويري لهذه الطريقة التدريسية

 

التي هدفت إلى التحقق من مدى فاعلية , )Abu-Helu ,1997 (أبو حلووفي دراسة 

وتكونت عينة , دى طلبة الصف التاسعأسلوب الدراما كطريقة تدريس في المهارات الشفوية ل

حيث , 1996/1997طالبة في المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك للعام ) 45(الدراسة من 

وقد أظهرت النتائج تحسن المهارة الشفوية لدى الطلبة , ضابطة وتجريبية, وزعت إلى مجموعتين

باإلضافة إلى تحسن استخدام , ة التجريبيةولصالح المجموع, بشكل دال إحصائياً عند مستوى الداللة

 .طلبة المجموعة التجريبية للوظائف اللغوية
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 دراسة هدفت الى معرفة أثر استخدام أسلوب التمثيل )Dudin ,1994( دودينوقد أجرت 

وإمكانية زيادة قدرة الطلبة في مدارس وكالة الغوث , الدرامي في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

طالباً وطالبة ) 162(وتكون مجتمع الدراسة من , األردن على التعبير الشفوي باللغة اإلنجليزيةفي 

في مدارس وكالة الغوث في منطقة عمان الكبرى للعام الدراسي , من طلبة الصف العاشر

وتم توزيع الطلبة في , واختارت الباحثة مدرستين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث, م1993/1994

وقد طبقت األنشطة , يات ثالثة للتحصيل بناء على نتائج تحصيلهم في منتصف العام الدراسيمستو

بينما , الدرامية كالحوار ولعب األدوار بشكل مكثف لمدة ستة أسابيع على المجموعة التجريبية

ينت وقد ب, دون التركيز على استخدام الدراما, درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية

بين متوسطي عالمات الطلبة الذين تعلموا باستخدام , نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية

و , ولصالح الذين تعلموا باستخدام الدراما, الطريقة التقليدية وأولئك الذين تعلموا باستخدام الدراما

 ). دراما, تقليدية( التدريس عدم وجود تفاعل ذي داللة بين المستويات الثالثة لتحصيل الطلبة وطريقة

 

هدفت إلى التعرف على فاعلية طريقة  (Armstrong, 1994)وفي دراسة الّرمسترونج   

وكانت ,  يؤيدون أسلوب لعب األدوار )143(نت عينة الدراسة من ووتك, لعب األدوار في التدريس

استجاباتهم بواقع وكانت , يؤيدون أساليب أخرى) 172(مقابل , %56استجاباتهم صحيحة بواقع 

 .وذلك من خالل استفتاء قام به الباحث على مديري المدارس%. 16

بد لها من مجاراة الموقف الحقيقي بشكل   ال, وتوصل الباحث إلى أن مسرحية لعب األدوار   

باإلضافة إلى خلق أجواء وبيئة , ة الحقيقيةلشخصي من خالل التشابه بين العب الدور وا,موضوعي
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 وجد أن لعب الدور اقل تكلفة مقارنة إلى هذا باإلضافة ,البد لالعب الدور من االرتجاليةو, واقعية

 .بأسلوب التجريب

 

هدفت إلى الكشف عن   بدراسة(Engles & Geralien, 1994)وقام انجلز و جيرلين   

 .ثر لعب األدوار في تنمية مهارات الطلبة من خالل الحاسوبأ

تم توزيعهم بطريقة عشوائية على  ,  وطالبةطالباًَ) 42( من وقد تكونت عينة الدراسة     

,  وطالبة طالباً) 21(حيث تكونت كل مجموعة من ,  إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة,مجموعتين

, وقد تم استخدام الحاسوب في المجموعة التجريبية من خالل البرامج التي تحتوي على لعب األدوار

د قو.  مع مراعاة مستوى المرحلة وكيفية الممارسة,يها برامج تقليديةوالمجموعة الضابطة استخدم ف

 التي تدربت من , ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبيةقدلت النتائج على وجود فرو

 .خالل الحاسوب على برامج لعب األدوار

 

ب الجماعية  بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر األلعا(Wruke & Ann, 1992)     قام روك وآن 

تكونت , 1991/1992لدى طلبة المدارس في مقاطعة داالس بوالية تكساس للعام , كأسلوب تعليم

من مدرسة , سنوات) 5(معدل أعمارهم, طالباً وطالبة من طلبة الروضة ) 38(عينة الدراسة من 

ثر اإليجابي وقد أظهرت النتائج األ, حيث استخدم الباحثان األلعاب اللغوية الجماعية, جون ريغان

وفي تعزيز األداء الشفوي , لصالح األلعاب اللغوية في تكوين مهارة عالية في تخزين المفاهيم

 . واكتساب المفردات المرتبطة باأللوان واألشكال, اللغوي
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غناء إثر اللعب في أالتعرف على   إلى هدفت(Cooper, 1995)  وقد أجرت كوبر دراسة   

وقد تكونت عينة الدراسة , لدى أطفال ما قبل المدرسة في أثناء اللعب الحر ,مهارتي القراءة والكتابة

وقد استخدمت . سنوات) 5-3( ممن تتراوح أعمارهم بين , من أطفال الرعاية النهاريةطفالً) 91(من

 التي يحاول فيها الطفل القراءة والكتابة أثناء ,أسلوب المالحظة المباشرة في تسجيل عدد المرات

 لصالح المجموعة التجريبية ,وقد دلت النتائج على وجود فروق واضحة ومتطورة. دواتاللعب باأل

 .التي استخدمت اللعب أثناء التدريب

 

هدفت إلى استقصاء  دراسة (Bartalos & Mayor, 1988)وكذلك أجرى بارتالوز وميور      

وقد . صفوف المتوسطة والعليا في تنمية الروح القيادية لدى طلبة ال,ثر استخدام األلعاب التربويةأ

 فانه يتدرب على مهارات ,ن الطالب عندما يستخدم األلعاب التربوية بشكل فرديأدلت النتائج على 

, وتنفيذ التعليمات بطريقة صحيحة, واتخاذ القرارات المناسبة, وإصدار األحكام, تحمل المسؤولية

 . على حل مشاكله بنفسهوجميع هذه المهارات تجعل من الطالب فردا قياديا قادرا

ثر استخدام الدراما التعليمية أ إلى معرفة  بدراسة هدفت)Saab, 1987(وقام ساب 

 االبتدائي في  في مادة الرياضيات لطلبة الصف السادس,على اإلبداع واالتجاهات والتحصيل

ليدية في  مقارنة بالطريقة التق1986/1987 للعام الدراسي – الواليات المتحدة -والية فرجينيا

وقد قام الباحث بتحليل االختالفات بين استجابات المجموعات التجريبية والضابطة . التدريس

حيث استخدم عالمات الطالب في , قبل البدء بتطبيق الدراسة) إناث, ذكور(والفروق في الجنس

 واستخدم مقياس االتجاه نحو الرياضيات للتعرف على ,الرياضيات للتعرف على التحصيل
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 في رف على اإلبداع عند الطلبة واستخدم مقياسا لإلبداع للتع,اهات الطلبة نحو الرياضياتاتج

 :يلي  وقد كانت النتائج كما,مادة الرياضيات

 ولم يكن ,استخدام الدراما أدى إلى زيادة ملحوظة في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات* 

 .لهناك فرق دال إحصائيا بين الذكور واإلناث في التحصي

لم يؤثر استخدام الدراما في تدريس الرياضيات على اتجاهات الطالب والطالبات نحو مادة * 

 .الرياضيات

لم يؤثر استخدام الدراما في تدريس الرياضيات على مستوى اإلبداع عند طالب الصف * 

عند فقد ظهر أن مستويات اإلبداع ,  مستوى اإلبداع عند اإلناثىثر علأبينما ,  الذكورالسادس

 . وبداللة إحصائية, منه عند الذكورىاإلناث أعل

إلى استقصاء مدى تعلم وحفظ  بدراسة هدفت (Spraggins, 1984)وكذلك قام سبراجنز 

في تدريس مادة ) أوراق العمل, لعاب المحاكاةأ(  باستخدام طريقتين مختلفتين ,وتحصيل الطلبة

إحداهما , ونت عينة الدراسة من مجموعتينوقد تك. حياء لدى طلبة الصفوف األساسية العلياألا

وقد أظهرت , واألخرى ضابطة درست بطريقة أوراق العمل, تجريبية درست بطريقة المحاكاة

وعندما حسبت نتائج . النتائج أن طلبة المجموعتين قد حصلوا على نتائج متساوية في الطريقتين

لطلبة الذين استخدموا العاب المحاكاة أفضل كانت نتائج ا, الطلبة ذوي القدرات الدنيا على الطريقتين

 . العملمن الطلبة الذين استخدموا أوراق

 

 

 37



أخذت من مادة الرياضيات   ومن المشروعات المهمة التي ظهرت في أواخر السبعينات التي   

مشروع كير , يجية في التدريسستراتإ  المحوسبة ومن األلعاب التربوية,موضوعا لها

(CARE,1981) * اونتاريوي رعاه معهدوالذ  Ontarioهدف هذا , للدراسات التربوية في كندا 

 موجهة لطلبة الصفوف السابع حتى, المشروع إلى إنتاج وتقويم برمجيات تعليم بمساعدة الحاسوب

وشارك في هذا المشروع أكثر من , العاشر في موضوعات الحساب والجبر واالحتماالت والقياس

وقد .م1978/1980المدارس في مقاطعة اونتاريو خالل األعوام من  من طلبة اًطالب) 10,000(

تهم اداءأمن المعلمين يرون أن المشروع قد أسهم في تحسين %) 90(أظهرت النتائج أن ما نسبته 

 (Gershman andن اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات وتكوي, وزاد من دافعيتهم للتعلم, التعليمية

Sakamoto 1981.( 
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إلى التعرف على فاعلية العاب المحاكاة  هدفت دراسةب (Bottinelli,1980) قام بوتينلي    

اقشة في تحصيل التالميذ ودرجة وهي طريق المحاضرة والمن, مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس

 .التعلموكذلك لقياس االتجاه نحو , االحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول

 من طالب العلوم والدراسات اإلنسانية من مدرسة طالباً) 720(وتكونت عينة الدراسة من       

 تجريبية لى ثالث مجموعاتإحيث تم تقسيمهم بطريقة عشوائية ,  1979/1980 للعام ديفن الثانوية

, )المحاضرة والمناقشة(ومجموعة ضابطة استخدمت الطريقة التقليدية , استخدمت طريقة األلعاب

 . تطبيق اختبار لقياس االتجاه نحو البيئة باإلضافة إلى, ولقياس درجة االحتفاظ بالمعلومات

في اختبار ) ةالذين درسوا بالطريقة التقليدي(  وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة الضابطة     

بينما في االختبار الذي طبق بعد فترة من , قياس االحتفاظ قصير المدى واالتجاه قصير المدى

توجد فروق ذات داللة بين المجموعة  حيث ال, التجربة كانت النتائج متساوية في درجة التحصيل

 .يبية ولكنها مختلفة في اختبار االتجاه لصالح المجموعة التجر,الضابطة والتجريبية

 

هدف هذا البرنامج إلى معالجة الطلبة  و)2001, نجم( الواردة في  * (CSMP,1978) برنامج

 . من خالل زيادة دافعيتهم وإثارة حماسهم لتعلم الرياضيات,بطيئي التعلم في مادة الرياضيات

 م على طلبة الصف1976/1977 وقد نفذت التجربة لمدة سنة واحدة خالل العام الدراسي       

 على شكل مجموعات ,حيث شارك الطلبة في التجربة لمدة نصف ساعة أسبوعياً, الخامس األساسي

 .صغيرة وذلك خارج الدوام الرسمي

_______________________________________________________________ 

The Comprehensive School Mathematics Program. 
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 المنفذة من خالل زفذة في هذه التجربة على األلعاب واأللغا وقد اعتمدت النشاطات المن      

 .إضافة إلى القصص البوليسية, الحاسوب واآللة الحاسبة اليدوية

حيث أدت النشاطات ,  تحسن دافعية الطلبة لتعلم الرياضيات,   وقد أظهرت نتائج التجربة    

الع لديهم للتعامل مع األرقام والعمليات المنفذة في هذه التجربة إلى إثارة حماسة الطلبة وحب االستط

 .الرياضية

ثر استخدام أسلوب الدراما واألسلوب أدراسة هدفت إلى معرفة  ب(Hasen,1974)وقام         

باإلضافة لقياس , التقليدي في التدريس على التحصيل الفوري واالحتفاظ بالتعلم في مادة األحياء

 .ين االتجاه والتحصيل الفوري واالحتفاظ بالتعلماالتجاه نحو الدراما ومدى االرتباط ب

وعند إجراء . طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية) 116(وقد تكونت عينة الدراسة من        

حيث درست , )التجريبية والضابطة( التجربة تم تقديم محتوى دراسي واحد لمجموعتي التجربة

مجموعة التجريبية درست باستخدام أسلوب الدراما في  وال,المجموعة الضابطة باألسلوب التقليدي

نه ال يوجد اختالف بين مجموعتي التجربة فيما يخص أوقد أظهرت نتائج الدراسة . التدريس

ات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية فيما ذإال انه كانت هناك فروق , التحصيل الفوري

وقد أظهرت نتائج الدراسة كذلك عدم , أسلوب الدرامايتعلق باالحتفاظ بالمعلومات واالتجاه نحو 

وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بجنس الطالب والتحصيل الفوري واالحتفاظ 

 .بالمعلومات
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 :التعليق على الدراسات السابقة

مية التي تناولت استقصاء أثر األلعاب التعلي,         من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة

فقد أجمعت هذه , والتي تناولت موضوع األلعاب التربوية الرياضية بشكل خاص, بشكل عام

في المساهمة بإنجاح أو بتحسين العملية , الدراسات على الدور الهام الذي تلعبه هذه األلعاب

ويمكن إيجاز أهم المالحظات , من أجل الحصول على نتائج أفضل في تحصيل الطلبة, التعليمية

 :وذلك على النحو اآلتي, هذه الدراساتحول 

يالحظ من خالل استعراض هذه الدراسات ندرة الدراسات التي تناولت األلعاب التربوية على  .1

 .التحصيل واالحتفاظ في الرياضيات

حيث , )2000(استخدمت جميع هذه الدراسات المنهج التجريبي باستثناء دراسة األحمد وخليل  .2

 .لتجريبياستخدم فيها المنهج شبه ا

حيث تناول معظمها ألعاب التمثيل , تناولت الدراسات السابقة أنماطاً وأشكاالً مختلفة من األلعاب .3

وبعضها تناول , باإلضافة إلى األلعاب المنفذة من خالل الحاسوب, والدراما ومسرح الدمى

عته الباحثة وقد اختلفت هذه األنماط عن النمط الذي اتب, القصص والحكايات واأللغاز الرياضية

تدور حول , حيث تم تناول األلعاب على شكل مسابقات فردية وجماعية, في هذه الدراسة

 .موضوع الدرس ضمن قوانين وقواعد معينة

أن التعليم قد يحدث ضمن موقف جدي يسوده , تبين مما تم استعراضه من دراسات سابقة .4

لما لهذه األلعاب من فوائد عديدة في الغرفة , باستخدام األلعاب التربوية الهادفة, االستمتاع بالتعلم

بما تثيره , إذ تعمل على كسر الجمود والروتين, حيث تساعد المعلم على الضبط الصفي, الصفية

 .وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة, من حيوية ونشاط وروح المنافسة البريئة
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,  تراوحت مابين الحضانة,تناولت عينة الدراسة في الدراسات السابقة مراحل عمرية مختلفة .5

 .والمرحلة األساسية العليا, والمرحلة األساسية الدنيا

وتفوقها , أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة األثر اإليجابي الستخدام األلعاب في التدريس .6

, )1995(ودراسة النمرات , )1993(ومن هذه الدراسات دراسة عبده , على الطريقة التقليدية

ودراسة كرومي , )1997(ودراسة الغول , )1998(ودراسة طلبة , )2000(ودراسة حموة 

ودراسة أبو حرب , )2001(ودراسة نجم , )1993(ودراسة أبو ريا , ) 1996(والقاعود 

, )Engles & Geralien,1994(ودراسة انجلز وجيرالين , )1989(ودراسة خضر , )1990(

 ).Wruke & Ann,1992(ودراسة روك وآن 

ج بعض الدراسات إلى عدم وجود فروق في التحصيل تعزى إلى طريقة استخدام أشارت نتائ .7

 1987(ودراسة ساب , )1997(ومن هذه الدراسات دراسة بوقحويص , األلعاب في التدريس

Saab,.( 

أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة األثر اإليجابي الستخدام األلعاب في احتفاظ الطلبة  .8

 .بالتعلم

 السابقة على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام األلعاب أكدت الدراسات .9

 .التربوية في التدريس
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 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

,  للمادة التعليميةكما يتناول وصفاً,  لمجتمع الدراسة وعينتهايتناول هذا الفصل وصفاً

االحتفاظ بحقائق كل من  التي تكونت من اختبار التحصيل و,قة إعداد وتطوير أداة القياسوطري

والطرق اإلحصائية التي استخدمت في , ويتناول أيضا خطوات تنفيذ الدراسة, الضربالقسمة و

 .معالجة البيانات واستخالص النتائج

 :منهج الدراسة

المجموعة التجريبية  حيث درست, ذه الدراسةاتبعت الباحثة المنهج التجريبي في إجراء ه     

 .دام الطريقة التقليدية المعتادةالمجموعة الضابطة باستخودرست  ,باستخدام األلعاب التربوية

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثاني األساسي في المدارس التابعة لتربية      

والبالغ ,  م2005 /2004سهم في الفصل الدراسي الثاني للعام والمنتظمين في مدار, ضواحي القدس

شعبة ) 49(موزعين على , طالبة) 599(و, اًطالب) 736(منهم ,  وطالبةاًطالب) 1335(عددهم 

منهم ,  وطالبةطالباً) 1630(والبالغ عددهم , باإلضافة إلى طلبة الصف الثالث األساسي, دراسية

 .شعبة دراسية) 56(عين على موز, طالبة) 730(و , طالب) 900(
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 :عينة الدراسة

في مدرسة ,   وطالبة من طلبة الصف الثاني األساسيطالباً) 50(تكونت عينة الدراسة من      

طالبة ) 15(طالب و ) 10( منهم ,التابعة لتربية ضواحي القدس,  العيزرية األساسية المختلطة

) 1(والجدول , طالبات يمثلون المجموعة الضابطة) 10( واًطالب) 15(و, يمثلون المجموعة التجريبية

 .يصف توزيع العينة حسب نوع المعالجة والجنس

 

 )1(جدول ال

 توزيع العينة حسب المعالجة والجنس

  ) األساسيالصف الثاني( 

 نوع المعالجة        

 الجنس

 المجموع ضابطة تجريبية

 25 15 10 ذكور

 25 10 15 إناث

 50 25 25 المجموع

 

 وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي في المدرسة طالباً) 68( من  عينة الدراسةكما تكونت

, طالبة يمثلون المجموعة التجريبية) 19(و طالباً) 14(منهم , موزعين على شعبتين, المذكورة

يصف توزيع العينة حسب ) 2(والجدول . طالبة يمثلون المجموعة الضابطة) 21( وطالباً) 14(و

 .المعالجة والجنسنوع 
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 )2(جدول ال

 توزيع العينة حسب نوع المعالجة والجنس

 )الصف الثالث األساسي( 

 نوع المعالجة        

 الجنس

 المجموع ضابطة تجريبية

 28 14 14 ذكور

 40 21 19 إناث

 68 35 33 المجموع

 

 :تكافؤ مجموعات الدراسة

 بالتأكد من تكـافؤ     الباحثة قامت) والضابطةالتجريبية  (مجموعات الدراسة    تم اختيار    بعد أن 

على مجموعات  ) القبلي( بتطبيق اختبار التحصيل     قامت، إذ   ما يتعلق بالتحصيل  مجموعات الدراسة في  

 Two ( تحليل التبـاين الثنـائي  الدراسة، وتم التأكد من تكافؤ المجموعات من خالل تطبيق اختبار

way Analysis of Variance ( كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى للكشف فيما إذا

 في تحصيل مجموعتي الدراسة للصف الثاني األساسي، أو الجـنس،           ،)α=0.05(الداللة اإلحصائية   

 , الدراسة في التحصـيل    يتع وتعد هذه الخطوة ضرورية للتحقق من تكافؤ مجمو        .أو التفاعل بينهما  

 للصـف    الدراسـة  تيجة التحصيل القبلي لمجموعتي   ن) 2( ويبين الجدول    ،بدء بتطبيق الدراسة  القبل  

 .الثاني األساسي
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 )(3الجدول 

  القبلي على اختبار التحصيلالصف الثاني األساسيطلبة ج تحليل التباين الثنائي ألداء نتائ

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 P )ف(

 مجموعتي الدراسة

 التجريبية والضابطة

9.6 1 9.6 0.16 0.7 

 0.4 0.6 33.4 1 33.4 الجنس

 0.09 3.08 179 1 179 التفاعل

   58.1 44 2557 الخطأ

    47 2779 المجموع

 

تسـاوي  ) P( وقيمة   )0.16( تساوي    لمجموعتي الدراسة  )ف(أن قيمة   ) 3(يتبين من الجدول  

وهذا يدل على عدم وجـود      ،  )α=0.05( وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          )0.7(

 ويبين  ،)تجريبية والضابطة ال( الدراسة   يتمجموع درجاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات       

الجدول أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى الجنس أو التفاعـل بـين مجمـوعتي            

البـدء بالمعالجـة     من حيث التحصيل قبـل       لدراسة وهذا يؤكد تكافؤ مجموعات ا     الدراسة والجنس، 

 .التجريبية

 للصـف   ) التجريبيـة والضـابطة   ( الدراسة   يت مجموع  تكافؤ وكذلك قامت الباحثة بالتأكد من    

علـى  ) القبلـي ( بتطبيق اختبـار التحصـيل       قامت، إذ   ما يتعلق بالتحصيل القبلي   فيالثالث األساسي   

  تحليل التباين الثنائي   تبار، وتم التأكد من تكافؤ المجموعات من خالل تطبيق اخ           الدراسة يتمجموع

)Two way Analysis of Variance ( للكشف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند

 في تحصيل مجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسـي، و          ،)α=0.05(مستوى الداللة اإلحصائية    
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 الدراسـة فـي     يتع وتعد هذه الخطوة ضرورية للتحقق من تكافؤ مجمـو         .الجنس، و التفاعل بينهما   

  الدراسـة  نتيجة التحصيل القبلي لمجموعتي   ) 3( ويبين الجدول    ،بدء بتطبيق الدراسة  الالتحصيل قبل   

 .للصف الثالث األساسي

 )4(الجدول 

  القبليل على اختبار التحصيالصف الثالث األساسيطلبة ج تحليل التباين الثنائي ألداء نتائ

مجموع  مصدر التباين 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 P )ف(

 مجموعتا الدراسة

 التجريبية والضابطة

0.002 1 0.002 0.001 0.99 

 0.1 2.8 80.6 1 80.6 الجنس

 0.8 0.1 2.8 1 2.8 التفاعل

   28.6 64 1833 الخطأ

    67 16.402 19 المجموع
 

تسـاوي  ) P( وقيمة   )0.001( تساوي    لمجموعتي الدراسة  )ف(ن قيمة   أ) 4(يتبين من الجدول  

 وهذا يدل على عدم وجود      ،) α=0.05( وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          )0.99(

 ويبين  ،) تجريبية والضابطة ال( الدراسة   يتمجموع درجاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات       

ة إحصائية تعود إلى الجنس أو التفاعل بين مجمـوعتي الدراسـة            أيضا عدم وجود فروق ذات دالل     

 .قبل البدء بالمعالجة التجريبية, ل من حيث التحصيلدراسة وهذا يؤكد تكافؤ مجموعات اوالجنس،

وبعد ,  قبل البدء بتطبيق الدراسة, وقامت الباحثة بشرح طريقة التدريس باستخدام األلعاب التربوية

وكانت ,  تم استخدامها داخل الحجرة الصفية مع الطلبة,دام هذه الطريقةأن أتقن المعلمون استخ

 . للتأكد من تقيد المعلمين بالتعليمات,الباحثة تقوم بزيارات مستمرة للصفوف
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بل كانوا ,  فلم يتم تقييد المعلمين بأية طريقة تدريس على اإلطالق,أما بالنسبة للمجموعة الضابطة

 .علمية تا عليه في تدريس الطلبة المادة اليتبعون األسلوب الذي اعتادو

 

 :المادة التعليمية

من ) الضرب والقسمة( وحدتي استخدمت في هذه الدراسة علىاشتملت المادة التعليمية التي       

باإلضافة إلى وحدتي , م2005/ 2004كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي للعام الدراسي 

الدراسي اضيات المقرر للصف الثالث األساسي للعام من كتاب الري) الضرب والقسمة(

التي تدور , كما قامت الباحثة بإعداد وتصميم بعض األلعاب و المسائل الرياضية. م2004/2005

 .حول مواضيع الوحدات التي قامت عليها الدراسة

 

 : الدراسةواتأد

 لكل وحدتي الضرب والقسمةلتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي في       

 لقياس مدى تأثير األلعاب التربوية على تحصيل الطلبة, صف من الصفين الثاني والثالث األساسيين

 . بعد تنفيذ الدراسةالفوري والمؤجل

, وذلك بعد أن قامت الباحثة بتحليل المحتوى,  وفق جدول المواصفات,ات االختبار  وقد تم بناء هذه

 وتحديد األهداف السلوكية , مفاهيم ومبادئ وتعميمات ومسائل رياضيةوما يشتمل عليه من 

 .)2(والملحق ) 1( ويبين الملحق   تحقيقها بعد دراستهم للمحتوىةبالمطلوب من الطل) الخاصة(

 على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة ها تم عرض فقراتاتوللتحقق من صدق االختبار  

وعدد من , ن المعلمين الذين يقومون بتدريس كل من الصفينوعدد م, التدريس في جامعة القدس
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وبناء على مالحظاتهم وتوصياتهم واقتراحاتهم أعيدت , )5الملحق (مشرفي المرحلة األساسية 

 ا بصورتهات االختبارتوعلى ضوء ذلك خرج, وحذف بعضها اآلخر, صياغة بعض الفقرات

 وقد تكون االختبار الخاص بالصف الثاني .)4( والملحق )3(كما هو مبين في الملحق , النهائية

و , تنوعت فيها األسئلة بين االختيار من متعدد, وزعت على سبعة أسئلة, األساسي من خمسين فقرة

, وكتابة اشارة أكبر أو أصغر أو يساوي, واكمال الجدول, توصيل المسائل مع االجابات الصحيحة

أما االختبار الخاص بالصف الثالث , او خطأوكتابة اشارة صح , وايجاد نواتج بعض المسائل

, وزعت على خمسة أسئلة تنوعت بين االختيار من متعدد, األساسي فقد تكون من خمسين فقرة

 .وحل بعض المسائل, وأكمل الجدول, واختيار إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي

 :ثبات أداة الدراسة

مؤلفة من ية على عينة  النهائما بصورتهماتطبيقهقامت الباحثة ب, ينوللتحقق من ثبات االختبار      

 الصف الثالث من خارج عينة  طلبة منطالباً) 29( و  األساسيالصف الثانيطلبة من اً طالب) 20(

حيث   )split-half (التجزئة النصفية باستخدام ومن ثم تم حساب معامل الثبات لالختبار, الدراسة 

 معامل وهذا ,  األساسيللصف الثالث) 0.88(و ,  األساسينيللصف الثا) 0.81( الثبات بلغ معامل 

 .مناسب ألغراض هذه الدراسة

 :معامل السهولة والتمييز لالختبار التحصيلي

عن طريق , قامت الباحثة بحساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار :معامل السهولة

 : المعادلة االّتية

  100 × =معامل السهولة 
 عدد الطالب الذين أجابوا عن البند إجابة صحيحة

  الطالب الذين حاولوا اإلجابة عن البندعدد 
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) 0.97 ـ 0.27( وللصف الثالث , )0.9 ـ 0.25( معامل السهولة للفقرات للصف الثاني فتراوح

وللصف الثالث ) 0.88 ـ 0.21( أما معامل التمييز لفقرات االختبار للصف الثاني فقد تراوحت بين 

 ).      0.88 ـ 0.21(

ا اعتبر أن الحد ، كم%)90-%10(أن معامل السهولة يجب أن يتراوح بين ) 1996(ويرى أبو لبدة 

يوضح معامل السهولة والتمييز ) 7(,)6(، والملحق %)25(األدنى المقبول لمعامل التمييز يعادل 

 .لالختبارين

 

 -:إجراءات الدراسة

 .تمت الدراسة حسب الخطوات اآلتية

ن  بناءعلى كتاب تسهيل مهمة مقامت الباحثة بأخذ موافقة وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة.1

 .)11الملحق ( الدراسات العليا في الجامعة 

وذلك بعد , )12الملحق  ( قامت الباحثة بأخذ موافقة مديري المدارس المعنية لتطبيق الدراسة. 2

 .شرح وتوضيح فكرة الدراسة

تم تحديد وحدتي الضرب والقسمة من كتاب الرياضيات لكل من الصفين الثاني والثالث . 3

 .األساسيين

ار إحدى الشعبتين من عينة الدراسة وبشكل عشوائي لتكون المجموعة التجريبية تم اختي. 4

 ).والثاني , الثالث(كال الصفين , واألخرى المجموعة الضابطة

 ).التجريبية والضابطة( قامت الباحثة بتطبيق االختبار القبلي للتأكد من تكافؤ المجموعات . 5
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وتجريب هذه , ووضع قواعد وقوانين اللعب, الرياضيةشرعت الباحثة بإعداد األلعاب والمسائل . 6

القواعد والقوانين على عينة استطالعية لمعالجة المشكالت التي من الممكن أن تظهر أثناء 

 .عملية التطبيق

 وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ,تم البدء بتطبيق وتنفيذ الدراسة. 7

عاب التربوية الرياضية وما تشمله من مسابقات فردية حيث تم استخدام األل, م2004/2005

أما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بالطريقة ,  وذلك على المجموعة التجريبية,وجماعية

) 42( والبالغ عددها ,وقد استغرق تدريس المجموعتين نفس العدد من الحصص. التقليدية

 .ألساسيحصة للصف الثالث ا) 40(و , حصة للصف الثاني األساسي

اس مدى تأثير لقي, )الفوري (تم تطبيق االختبار التحصيلي, بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة .8

 .لعاب التربوية على التحصيلاأل

تم تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على , بعد ثالثة أسابيع من االنتهاء من تنفيذ الدراسة. 9

تباع نفس اإلجراءات ذاتها كما ا حيث تم ,لوذلك لقياس التحصيل البعدي المؤج, المجموعتين

والملحق ) 9(ويبين الملحق .مع عدم إخبار التالميذ بموعد االختبار, في االختبار المباشر

 .نماذج من اجابات الطلبة على االختبارات) 10(

 -:إجراءات إعداد وتنفيذ األلعاب

 :تصميم األلعاب التعليمية* 

مرتبطة بموضوعي , لعاب تعليمية الستخدامها في الدراسةأقامت الباحثة بتصميم تسعة       

 -: االّتية للخطوات الصفين الثاني والثالث األساسيين وفقاًرب والقسمة اللذين يدرسان لطلبةالض
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,  االطالع على الدراسات والبحوث التي تناولت استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات-1

 .تعلقة بالموضوعباإلضافة إلى المراجع الم

 . االطالع على مقررات الرياضيات في المرحلة األساسية عن وزارة التربية والتعليم-2

 . تحليل محتوى وحدتي الضرب والقسمة للصفين الثاني والثالث األساسيين-3

 -:لعاب تعليمية هيأ تصميم تسعة -4

 . لعبة األكثر هو األحسن-

 . لعبة من زهرة إلى زهرة-

 .طر السحري لعبة الق-

 . لعبة بطاقات الحظ-

 ).العب مع القسمة(  لعبة العب مع الضرب -

 . لعبة البولنج-

 . لعبة فكر جمع واربح-

 . لعبة الشطرنج-

 . لعبة الباقي-

وذلك بغرض تحديد ,  عرضت هذه األلعاب التعليمية على المحكمين إلبداء وجهات النظر فيها-5

 الصفين الثاني لطلبةسبتها لتدريس كل من الضرب والقسمة  ومدى منا,نقاط القوة والضعف فيها

حيث أبدى المحكمون بعض المالحظات التي أخذت بعين االعتبار عند إعادة , والثالث األساسيين

 .نماذج االلعاب التربوية) 13(  ويبين  الملحق تصميم األلعاب
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ة األساسية في الصفين الثاني  المرحلطلبة تجريب األلعاب التعليمية على عينة استطالعية من -6

 :يلي وقد كان الهدف من ذلك ما, طالباً وطالبة ) 20(  بلغ عددها ,والثالث

 . هذه المرحلةطلبة التدريب على استخدام طريقة األلعاب التعليمية مع -

 . تحديد جوانب النقص والقصور في األلعاب التعليمية-

 . تحديد الصعوبات في استخدام هذه الطريقة-

 . تحديد مدى مناسبة األلعاب التعليمية لتحقيق األهداف المرجوة-

 . تحديد الزمن الالزم لأللعاب-

 . مالحظة قوانين األلعاب وخطوات تنفيذها إن كانت تحتاج إلى تعديل-

 . مصورات األلعاب المستخدمة في الدراسة) 8( ويبين الملحق 

 

 -:وصف األلعاب التعليمية

 :حسنو األكثر هلعبة األ: اوالً

 .يجاد حاصل ضرب عددينإ عملية الضرب وذلك بالطلبةتقان إ :هدف اللعبة

 . العبينإثنان الى أربعةيتراوح بين  :عدد الالعبين

 . عشرون دقيقة مع االرشادات:زمن اللعبة

 :ادوات اللعبة

 . لوحة لعب لكل تلميذ-1

 . أحجار نرد-2
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 ). أزرار لكل العب 8(  أزرار للتغطية -3

 :ة اللعبطريق

وذلك بعد تقسيمهم إلى مجموعات , بدأ اللعبة بتقديم اإلرشادات وتعريف التالميذ بأدوات اللعبت

ثم تتبع ). ودون المتوسط , والمتوسط, العالي( بحيث تحتوي كل مجموعة على المستويات الثالث 

 -:االّتيةالخطوات 

 . توزيع المهام بين أفراد المجموعة الواحدة-

 .فراد المجموعة حجري النردحد أأ يرمي -

 . يجري عملية الضرب بإيجاد حاصل ضرب العددين الظاهرين-

 . إذا كان الناتج موجودا على لوحته يعمل على تغطيته بأحد األزرار-

 . المجموعة التي تغطي لوحتها أوال هي المجموعة الفائزة-

 :لعبة من زهرة إلى زهرة: ثانياً

وسرعة إيجاد , ونمو مهارة التفكير, والوصول إلى النهاية) الضرب (  التمتع بالحساب :هدف العبة

 .ناتج عملية الضرب

 .يمارس هذه اللعبة العبان أو فريقان :عدد الالعبين

 . دقيقة مع اإلرشادات عشرون: زمن اللعبة

 :أدوات اللعبة

 . لوحة لعب تحتوي على مجموعة من األزهار-

 . حجرا نرد-
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 . جنود لكل العب4 -

 :ة اللعبطريق

 . تقسيم التالميذ إلى مجموعات-

 . اختيار العب من كل مجموعة-

 . تقديم اإلرشادات وتحديد الفترة الزمنية للعب-

 . يلقي الالعب حجري النرد ثم يجري عملية الضرب على العددين الظاهرين-

 . إذا كانت النتيجة موجودة على الزهرة األولى يضع الجندي عليها-

 )نتيجة عملية الضرب(  من زهرة إلى زهرة حسب النتيجة  ينتقل الالعب-

 . الالعب الذي يصل إلى نهاية المسار يكون هو الفائز-

 :لعبة القطر السحري: ثالثًا

 :الهدف من اللعبة هو

 . حواصل الضرب التي تتكرر أكثر عدد من المرات على التعرف-

 .األعداد المعطاةكبر حاصل ضرب يمكن الحصول عليه بواسطة أ على التعرف -

 .صغر حاصل ضرب يمكن الحصول عليه بواسطة األعداد المعطاةأ على التعرف -

 . تكوين مسائل قسمة من األعداد المعطاة-

 .القة بين الضرب والقسمةلع اعلى التعرف -

 .إثنان: عدد الالعبين

 .عشرون دقيقة مع اإلرشادات: اللعبة زمن 
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 :أدوات اللعب

 . الواحدة على مجموعة من األشكالةحيث تحتوي اللوح, ب أو فريق لوحة لعب لكل الع-

 ).9 -1( أقالم أو بطاقات األعداد من -

 :طريقة اللعب

في الشكل بحيث يكون حاصل ضرب األعداد في القطرين ) 9 -1( أعداد 5 يكتب الالعب -

 ).كذلك األمر في تكوين مسائل القسمة( , متساويا

 .ة والضرب إيجاد العالقة بين القسم-

 .نهي أوال هو الفائزي الالعب الذي -

 -:لعبة بطاقات الحظ: رابعاً

 .وناتج عملية القسمة,  هو أن يجد التلميذ حاصل ضرب األعداد:  هدف اللعبة

 . أربعة العبينيمارس هذه اللعبة العبان أو :عدد الالعبين

 .دقيقة مع اإلرشاداتعشرون : زمن اللعبة

 :أدوات اللعب

 .5 األعداد تناسب ضرب األعداد للعدد  بطاقات-

 .9 بطاقات األعداد تناسب ضرب األعداد للعدد -

 . بطاقات األعداد تناسب ضرب العشرات-

 . بطاقات األعداد تناسب ضرب المئات-
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 .وتستخدم نفس البطاقات في إيجاد نواتج عمليات القسمة

 :طريقة اللعب

 . تقسم البطاقات إلى قسمين-

 . بطاقة 12 األول على الالعبين بحيث يحصل كل العب على توزيع القسم -

 ).وجهه لألسفل(  يترك القسم الثاني من البطاقات أمام الالعبين -

 . يبدأ احد الالعبين اللعب بسحب بطاقة من القسم الذي أمامهم من البطاقات-

 .ويتخلص من البطاقة الزائدة لديه,  يحتفظ الالعب بالبطاقة إذا كانت مناسبة-

بحيث تكون البطاقات ) تكوين مسائل ضرب بواسطة البطاقات(  يجري الالعب عملية الضرب -

 ).مسائل قسمة ونواتجها( , كلها عبارة عن مسائل ضرب ونواتجها

 . الالعب الذي ينهي أوال يكون هو الفائز-

 -:لعبة البولنج: خامساً

 .لعب الضرب عن طريق الةهو أن يتقن التلميذ عملي :هدف اللعبة

 .ن أو يقسم الصف إلى فريقيناالعب :عدد الالعبين

 .عشرون دقيقة مع اإلرشادات :زمن اللعبة

 :أدوات اللعب

 .15 زجاجات بالستيكية فارغة عدد -

 . ألوان لدهن الزجاجات وكتابة األعداد-

 . كرة متوسطة الحجم-
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 . بطاقات مكتوب عليها حقائق الضرب-

 ). من خمس خاناتتتكون(  لوحة لتسجيل النتائج -

 . من يعبئ الخانات أوال يكون هو الفائز-

 -:لعبة الشطرنج: سادساً

 .والتمتع بالحساب,  إتقان كل من حقائق الضرب والقسمة:هدف اللعبة

 .إثنان: عدد الالعبين

 .عشرون دقيقة مع اإلرشادات :زمن اللعبة

 :أدوات اللعب

ويحتوي , إلى عدد من المربعات) بالرسم( اة وهي عبارة عن قطعة من الخشب مجز:  رقعة اللعب-

 .والنصف اآلخر يحتوي على نواتج المسائل, )ضرب أو قسمة ( نصفها على مسائل 

 . تسعة جنود لكل العب-

 :طريقة اللعب

 . تقسيم التالميذ إلى مجموعات-

 . اختيار العب من كل مجموعة-

 .وتحديد الفترة الزمنية للعب,  تقديم اإلرشادات -

ومن يجيب أوال , )أو الضرب( عن طريق توجيه سؤال في القسمة , ختيار من سيبدأ باللعب ا-

 .يبدأ اللعب

 ).لةأيحتوي على مس( حد المربعات أحد جنوده ليستقر فوق أ يحرك الالعب األول -
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 .حد جنوده ليستقر فوق اإلجابةأ يحرك الالعب الثاني -

أما إذا كانت , لة لالعب األولأباختيار مس, للعب إذا كانت اإلجابة صحيحة يستمر الطالب با-

 .يتم إخراج الجندي خارج رقعة اللعبف, اإلجابة خاطئة

 . من يبقى جنوده فوق رقعة اللعب يكون هو الفائز-

 -:لعبة فكر جمع واربح: سابعاً

 .و التمتع بالحساب,  هو إيجاد ناتج عملية الضرب أو القسمة:هدف اللعبة

 .رس هذه اللعبة العبان أو فريقان يما:عدد الالعبين

 . عشرون دقيقة مع اإلرشادات:زمن اللعبة

 -:أدوات اللعب

 .وبطاقات المسائل, بطاقات األعداد, )لوحة(ن من الورق المقوى ا قطعت-

 :طريقة اللعب

 . تقسيم التالميذ إلى مجموعتين-

 . اختيار العب من كل مجموعة-

 . يأخذ كل العب لوحة للعب-

 .لبطاقات في كومة وجهها لألسفل توضع ا-

 .وتكون مسالة أو إجابة,  يسحب الالعب بطاقة عن وجه الكومة ويضعها على لوحة اللعب-

يعمل على ) للبطاقة التي تم وضعها على اللوحة(  عند عثور الالعب على البطاقة المالئمة-

 .وضعها في المكان المناسب
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 .من يغطي لوحة اللعب أوال يكون هو الفائز-

 :لعبة الباقي: ثامناً

واستعمال الباقي في الوصول إلى , هو أن يجد التلميذ باقي قسمة عدد على عدد: هدف اللعبة

 .نهاية السباق

 . إثنان:عدد الالعبين

 .عشرون دقيقة مع اإلرشادات: زمن اللعبة

 :أدوات اللعب

 . حجرا نرد-

 . لوحة تحتوي على صفين من المربعات-

 :طريقة اللعب

 .سيم التالميذ إلى مجموعات تق-

 . اختيار العب من كل مجموعة-

 . إجراء قرعة لتحديد من سيبدأ باللعب-

وقسمة , هما بأرقام كبيرة واألخرى بأرقام صغيرةأحد,  يتناوب الالعبان برمي حجري النرد-

 .العدد الكبير على العدد الصغير

 . استخدام الباقي لسد مسافات السباق-

 .نهاية أوال يكون هو الفائز من يصل إلى ال-
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 ).العب مع القسمة( لعبة العب مع الضرب : تاسعاً

وإيجاد ناتج عمليتي ,  التدريب على خطوات حل كل من القسمة والضرب:هدف اللعبة

 .القسمة والضرب

 .إثنان :عدد الالعبين

 . عشر دقائق مع اإلرشادات:زمن اللعبة

 :أدوات اللعب

 . لوحة وبرية-

 . األعداد بطاقات-

 .9أو مكعب خشبي مكتوب عليه األعداد من واحد إلى ,  حجر نرد-

 -:طريقة اللعب

 . تقسيم التالميذ إلى مجموعتين-

 . اختيار العب من كل مجموعة-

 . اختيار لجنة تحكيم-

 . من اللوحةاًبحيث يأخذ كل العب جزء,  تقسيم لوحة اللعب إلى جزأين-

 .لتسجيل النقاط, سبورة على الن كتابة أسماء الالعبي-

, يختار بطاقة العدد الظاهر على حجر النرد وأويسجل ,  يرمي الالعب األول حجر النرد-

 .ويضعها في المكان المناسب
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 .لة لكل العبأوهكذا حتى يتم تكوين مس,  يرمي الالعب الثاني-

 .لة الضرب أو القسمة المتكونة لديهأ يجد كل العب ناتج مس-

وهكذا , نيكبر يحصل على نقطتأومن حصل على ناتج , لتحكيم بين اإلجابات تقارن لجنة ا-

 .حتى نهاية اللعبة

 . الفائز هو الالعب الذي يحصل على عدد من النقاط أكثر-

 -:تصميم الدراسة

حيث تم استخدام األلعاب التربوية الرياضية , استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي  

 مسابقات فردية وجماعية في تدريس القسمة والضرب لكل من الصفين الثاني والثالث وما تشمله من

 .األساسيين

 :متغيرات الدراسة

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية  

 :المتغيرات المستقلة. 1

 ).الطريقة التقليدية , األلعاب التربوية(  طريقة التدريس وهي بمستويين -

 ).وأنثى , ذكر(  الجنس وهو بمستويين -

 :المتغيرات التابعة. 2

 . في الرياضيات التحصيل الفوري-

 . التحصيل المؤجل في الرياضيات-
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 -:المعالجة اإلحصائية

وتمثلت الطرق اإلحصائية الوصفية , استخدمت الباحثة طرقا إحصائية وصفية وتحليلية  

  وتمثلت الطرق اإلحصائية،اط بيرسونومعامل ارتب واالنحرافات المعيارية, بالمتوسطات الحسابية

 ). Two way ANOVA( الثنائي  التحليلية  بتحليل التباين
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

  والمؤجل في مادةلعاب التربوية في التحصيل الفوريهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر األ  

 يوفيما يل,  مقارنة بطريقة التدريس التقليديةالصفين الثاني والثالث األساسيين لدى طلبة ,الرياضيات

 . وتحليلها بهدف التحقق من فرضيات الدراسة,للنتائج التي تم التوصل إليها عرض

 :النتائج المتعلقة بالتحصيل الفوري: أوالً

 :ريتين األولى والثالثةوتتعلق هذه النتائج باختبار صحة الفرضيتين الصف

 :الفرضية الصفرية األولى 

الفوري لدى تحصيل ال في )=α0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال        

 .هماالتفاعل بين وأ, الجنس وأ,  تعزى لطريقة التدريس,لصف الثاني األساسيطلبة ا

للكشف فيما إذا ) Two way ANOVA( الثنائي الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين

 بين متوسطات درجات )=α0.05(كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

,  الجنس أومجموعتي الدراسة للصف الثاني األساسي في اختبار التحصيل تعزى لطريقة التدريس

ونتائج , حسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ال, )6(, )5 (يبين الجدوالنو, هماوالتفاعل بينأ

 .تحليل التباين الثنائي
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 )5(الجدول 

 لدى طلبة  في التحصيل والجنسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة

 . األساسي الصف الثاني

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي اف المعياريراالنح
 التجريبية 25 34 9.1
 الضابطة 25 29 11.7

 بأسلو

 التدريس
 ذكور 24 31 11

 إناث 26 32 10.4

 الجنس

 

 )6(الجدول 

الصف الثاني  نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الطلبة في اختبار التحصيل الفوري لدى طلبة

 .األساسي تبعاً لمتغير طريقة التدريس والجنس

قيمة  وسط المربعاتمت درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 )ف(

P 

 0.16 2.1 227 1 227 أسلوب التدريس

 0.8 0.03 3.02 1 3.02 الجنس

 0.1 2.7 288 1 288 التفاعل

    46 4972 الخطأ

    49 5490.02 المجموع

 

) 6( الواردة في الجدول Two way ANOVA) (  يتضح من نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي

أي أنها غير دالة إحصائياً عند ,  (P=0.16)وأن قيمة, )2.1(قة التدريس كانت لطري) F(أن قيمة 
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)α0.05= (وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة , حيث تم قبول الفرضية الصفرية األولى

 .إحصائية في التحصيل تعود لطريقة التدريس

 ن مستوى الداللة أي أنها أكبر م (P=0.8)وأن قيمة, )0.03(للجنس ) F(وكذلك كانت قيمة 

)α0.05=( بمعنى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند , وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية

  .في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثاني األساسي تعزى للجنس) =α0.05(مستوى 

  (F)قيمة أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس فيالحظ من خالل الجدول أن        

وعليه تم قبول الفرضية ) =α0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة , (P=0.1)وكانت ) 2.7(تساوي 

في ) =α0.05(أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة , لهذا المتغير

ين طريقة تعزى إلى التفاعل ب, المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في االختبار التحصيلي الفوري

 .التدريس وجنس الطلبة

 :  الفرضية الصفرية الثالثة

في التحصيل الفوري لدى طلبة ) =α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

 .أوالتفاعل بينهما, أوالجنس, الصف الثالث األساسي تعزى لطريقة التدريس

 للكشف فيما )Two way ANOVA(الثنائي استخدمت الباحثة لفحص هذه الفرضية تحليل التباين 

بين متوسطات درجات ) =α0.05(إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

, والجنس, تعزى لطريقة التدريس, مجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسي في اختبار التحصيل

ونتائج , بية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسا) 8(, )7(ويبين الجدوالن , والتفاعل بينهما

 .تحليل التباين الثنائي
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 )7(الجدول 

 الفوري والجنس لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في التحصيل

 . طلبة الصف الثالث األساسي

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي اف المعياريراالنح
 التجريبية 33 33.6 10.6
 الضابطة 35 29.3 9.6

 أسلوب

 التدريس
 ذكور 27 29.3 10.8
 إناث 41 32.6 9.8

 الجنس

 )8(الجدول 

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الطلبة في اختبار التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث 

 .األساسي تبعاً لمتغير طريقة التدريس والجنس

قيمة   متوسط المربعات  الحريةدرجات مجموع المربعات مصدر التباين

 )ف(

P 

 0.08 3.22 331 1 331 أسلوب التدريس

 0.24 1.4 144 1 144 الجنس

 0.65 0.22 22 1 22 التفاعل

    64 6591 الخطأ

    67 7088 المجموع

 

وأن مستوى الداللة بلغ  ) 3.22(لطريقة التدريس بلغت ) F(أن قيمة ) 8(يتضح من الجدول 

(0.08=P) ,ي اكبر من مستوى وه)α0.05= (بمعنى أنه , وعليه تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة

 69



في التحصيل الفوري لدى طلبة ) =α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .الصف الثالث األساسي تعزى لطريقة التدريس

نها ليست ذات داللة إحصائية عند  أي أ(P=0.24)وأن , )1.4(للجنس ) F(وكذلك كانت قيمة       

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة , وعليه تم قبول الفرضية الصفرية) =α0.05(مستوى الداللة 

, في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث األساسي) =α0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

 .تعزى إلى متغير الجنس

 وهي أكبر من (P= 0.65)وكانت , )0.22( تساوي ) F(ة ويالحظ من الجدول أيضاً أن قيم       

وعليه تم قبول الفرضية لمتغير التفاعل بين طريقة التدريس والجنس أي ) =α0.05(مستوى الداللة 

في متوسطات درجات ) =α0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس , اسيالتحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث األس

 .والجنس

 .النتائج المتعلقة بالتحصيل المؤجل: ثانياً

 :وتتعلق هذه النتائج باختبار صحة الفرضيتين الصفريتين الثانية والرابعة

 :الفرضية الصفرية الثانية

دى طلبة في التحصيل المؤجل ل) =α0.05(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .أو التفاعل بينهما, أو الجنس, تعزى لطريقة التدريس, الصف الثاني األساسي

 للكشف فيما إذا )Two way ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي 

بين متوسطات درجات مجموعتي ) =α0.05(كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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أو , أو الجنس, ر التحصيل المؤجل للصف الثاني األساسي تعزى لطريقة التدريسالدراسة في اختبا

ونتائج , المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 10(, )9(ويبين الجدوالن , التفاعل بينهما

 . تحليل التباين الثنائي

 )9(الجدول 

 التحصيل المؤجل والجنس لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في

 . الصف الثاني األساسي طلبة

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي اف المعياريراالنح
 التجريبية 25 31 7.9
 الضابطة 25 22.6 10.5

 أسلوب

 التدريس
 ذكور 24 26.3 9.2
 إناث 26 27.3 11.1

 الجنس

 )10(الجدول 

لبة في اختبار التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثاني نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الط

 .األساسي تبعاً لطريقة التدريس والجنس

قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 )ف(

P 

 *0.003 10 831 1 831 أسلوب التدريس

 0.91 0.01 094 1 094 الجنس

 *0.04 4.3 355 1 355 التفاعل

    46 3804 الخطأ

    49 5084 المجموع

 ) =α0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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لطريقة التدريس ) F(أن قيمة ) 10(يتضح من نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي الواردة في الجدول 

ألن هذه النتيجة أقل من , وعليه تم رفض الفرضية الصفرية الثانية, (P=0.003)وأن , )10(كانت 

) =α0.05(أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) =α0.05(ستوى الداللة م

تعزى لطريقة التدريس وتبين من الجدول , في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثاني األساسي

 .أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية) 9(

 أي أنها )P=0.91(وأن , )0.01(انت  للجنس ك(F)أن قيمة ) 10(  ويتضح أيضاً من الجدول 

ألن هذه القيمة , وعليه تم قبول الفرضية الصفرية الثانية) =α0.05(ليست ذات داللة إحصائية عند 

في التحصيل ) =α0.05(أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند , )=α0.05(أكبر من 

 . تعزى للجنس, المؤجل لدى طلبة الصف الثاني

وهي أقل من مستوى , (P=0.04)وأن ) 4.3( تساوي (F)أن قيمة ) 10(  الجدول  ويالحظ من

أي أنه توجد , وعليه تم رفض الفرضية الصفرية الثانية لمتغير التفاعل بين الطريقة والجنس, الداللة

في المتوسطات الحسابية لدرجات ) =α0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس , دى طلبة الصف الثاني األساسيالتحصيل المؤجل ل

 .والجنس

, في اختبار التحصيل المؤجل لللصف الثاني     اما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس        

، )α= 0.05( ذات داللة إحصـائية عنـد          أي أنها   P=0.04) (، وكانت )4.3) (ف(فقد كانت قيمة    

حسابية واالنحرافات المعيارية للصف الثاني حسب طرية التدريس والجـنس،          وكانت المتوسطات ال  

  ).11(تظهر بعض الفروق كما في الجدول 
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  )11(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة الصف الثاني األساسي في اختبار 

 .التحصيل المؤجل ، تبعاً لطريقة التدريس والجنس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ددالع لجنسا 

 التجريبية 8 28 10 ذكر

 7.5 33 14 انثى

 لضابطةا 10 25 14 ذكور

 11 21 12 اناث

    

أن المتوسط الحسـابي للـذكور فـي        ) 11(أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية في الجدول       

وان المتوسط الحسابي لإلنـاث      ،) 8(وأن االنحراف المعياري كان     ) 28(المجموعة التجريبية كان    

، وكـذلك فـإن المتوسـط       )7.5(وان االنحراف المعياري كان     ) 33(في المجموعة التجريبية كان     

وإن  ،) 10(وإن االنحـراف المعيـاري كـان        ) 25(الحسابي للذكور في المجموعة الضابطة كان       

). 11(لمعياري كـان    وإن االنحراف ا  ) 21(المتوسط الحسابي لإلناث في المجموعة الضابطة كان        

 .وبذلك فقد كانت الفروق لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية

 :الفرضية الصفرية الرابعة

في التحصيل المؤجل لدى طلبة ) =α0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .ماالتفاعل بينه أو, الجنس  أو, تعزى لطريقة التدريس, الصف الثالث األساسي

 للكشف فيما إذا )Two way ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي 

بين متوسطات درجات ) =α0.05(كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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تعزى لطريقة , لدى طلبة الصف الثالث األساسي التحصيل المؤجل مجموعتي الدراسة في اختبار

 .التفاعل بينهما أو, الجنس أو, التدريس

ونتائج تحليل ,  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)13(, )12(ويبين الجدوالن

 .التباين الثنائي

 )12(جدول 

لدى   التحصيل المؤجل والجنسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في

 . الصف الثالث األساسي طلبة

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي اف المعياريرحاالن
 التجريبية 33 32.2 9.2
 الضابطة 35 25 9.2

 أسلوب

 التدريس
 ذكور 27 26 10.1
 إناث 41 30.8 9.7

 الجنس

 

 )13(الجدول 

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الطلبة في اختبار التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثالث 

 .عاً لمتغير طريقة التدريس والجنساألساسي تب

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة  

 )ف(

P 

 *0.00 13.7 1127 1 1127 أسلوب التدريس

 *0.04 4.3 353 1 353 الجنس

 0.85 0.04 3.01 1 3.01 التفاعل

 74



    64 5258 الخطأ

    67 1.01 674 المجموع

 ).=α0.05(ية عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائ*

وعليه تم , )P=0.00(وأن , )13.7(لطريقة التدريس كانت ) F(أن قيمة ) 13(  يالحظ من الجدول 

أي أنه توجد فروق ذات داللة ) =α0.05(ألن هذه القيمة أقل من , رفض هذه الفرضية الصفرية

تعزى لطريقة , ثالث المؤجلفي تحصيل  طلبة الصف ال) =α0.05 (إحصائية عند مستوى الدالل

 .ان الفروق لصالح المجموعة التجريبية) 12(التدريس، ويتبين من الجدول 

وعليه تم رفض الفرضية ) P=0.04(وأن ) 4.3( للجنس ) F(  ويالحظ من الجدول أيضاً أن قيمة 

ية عند أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائ) =α0.05(الن هذه القيمة أقل من , الصفرية الرابعة

في تحصيل طلبة الصف الثالث المؤجل تعزى لمتغير الجنس ويتبين من ) =α0.05(مستوى الداللة 

 .ان الفروق  لصالح اإلناث) 12(الجدول 

أي أنها أكبر من مستوى الداللة ) P=0.85(وأن ) 0.04(تساوي ) F(  ويالحظ من الجدول أن قيمة 

)α0.05= (أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . ذا المتغيروعليه تم قبول الفرضية الرابعة له

في المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثالث في التحصيل ) =α0.05(عند مستوى الداللة 

 .المؤجل تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
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 قشة النتائج والتوصياتمنا

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب التربوية على التحصيل الفوري 

, لدى طلبة الصفين الثني والثالث األساسيين في تربية ضواحي القدس, والمؤجل في مادة الرياضيات

لبحث عن فروق في فقد سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة المتعلقة با, ولتحقيق هذه األهداف

تعزى لطريقة التدريس باستخدام األلعاب التربوية أو الجنس , التحصيل الفوري ألفراد عينة الدراسة

 .أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

, كما سعت الدراسة أيضا إلى البحث عن فروق في التحصيل المؤجل ألفراد عينة الدراسة

 .بين طريقة التدريس والجنس اب التربوية أو الجنس أوالتفاعلتعزى لطريقة التدريس باستخدام األلع

 :ويمكن إجمال نتائج هذه الدراسة على النحو االّتي

 

 . الفوريمناقشة النتائج المتعلقة بالتحصيل الدراسي: أوالً

 .وتتعلق هذه المناقشة بنتائج الفرضيتين الصفريتين األولى والثالثة

 

 : األولىمناقشة نتائج الفرضية الصفرية 

 في التحصيل الفوري لدى )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين طريقة التدريس  أو التفاعل, أو الجنس, تعزى لطريقة التدريس, طلبة الصف الثاني األساسي

 .والجنس

وق ذات عدم وجود فر) 6(أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والموضحة في الجدول 

 في المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثاني )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
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األساسي على االختبار التحصيلي الفوري في مادة الرياضيات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

طات أي أن الفروق في المتوس) p= 0.16(فقد كانت قيمة مستوى الداللة . تعزى لطريقة التدريس

 .الحسابية ليست ذات داللة

للصف الثاني  ( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة 

كان استعدادهم متساوياً بهدف الحصول على أعلى , عندما خضعوا الختبار التحصيل) األساسي

وألغى دور طريقة ) طةالتجريبية والضاب( الدرجات، وبذلك فقد تقلص الفارق بين الشعبتين 

 .التدريس

) 2003( ودراسة المساعيد  ,)1997(اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة بوقحويص وعبيد 

بين كل من المجموعتين الضابطة , والتي أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

 .والتجريبية تعزى لطريقة التدريس

إنجلز وجيرلين  ودراسة, James) 2000 ,(ة جيمس واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراس

Engels & Geralien,1994)( ,روك واّن و ودراسة)1992  (Wruke & Ann ودراسة غنيم  

والتي ) 2001(ودراسة نجم , )1998(ودراسة طلبة , )2000(ودراسة الشطناوي , )2002(والحيلة 

, وعة الضابطة في التحصيل الفوريأشارت دراساتهم إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجم

 .بسبب استخدامهم لطرق حديثة وتفوقها على الطريقة التقليدية

كما لم تجد الباحثة فروقاً ذات داللة إحصائية في التحصيل اآلني بين مجموعتي الدراسة 

 .تعزى إلى متغير الجنس

ذكوراً وإناثاً بدرجة وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن أسلوب األلعاب التربوية يفيد الجنسين 

 .متساوية تقريباً
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ودراسة عبده , )1993(ودراسة أبوريا , )2002(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشطناوي 

والتي أظهرت دراساتهم عدم وجود فروق ذات داللة تعزى ) 1997(ودراسة الغول , )1993(

 .لجنس الطلبة

والتي أظهرت ) 1990(بو حرب ودراسة أ, )1989(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة خضر 

ودراسة , )saab ,1987(كما اختلفت مع كل من دراسة ساب , نتائجهما تفوق الذكور على اإلناث

 .والتي أظهرت نتائجهما وجود فروق لصالح اإلناث) 2002(غنيم والحيلة 

 بين تعزى لمتغير التفاعل, لم تجد الباحثة فروقاً في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثاني

 .طريقة التدريس والجنس

مع طريقة التدريس جاء متشابهة، ) ذكوراً وإناثاً(وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن تعامل الطلبة 

ألن األطفال في هذه المرحلة العمرية تكون دافعيهتم للتعلم متساوية، بغض النظر عن طريقة 

 .التدريس أو الجنس

ودراسة خضر , )1997(ودراسة الغول , )1990(ب واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو حر

 ).1993(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو ريا , )1989(

 

 :الفرضية الصفرية الثالثةمناقشة نتائج 

 في التحصيل الفوري لدى )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .أوالتفاعل بينهما, أوالجنس, ريستعزى لطريقة التد, طلبة الصف الثالث األساسي

عدم وجود فروق ذات ) 8(أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والموضحة في الجدول 

 في المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثالث )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى 
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وعتين الضابطة األساسي على االختبار التحصيلي الفوري في مادة الرياضيات بين المجم

أي أن الفروق في ) P=0.08(فقد كانت قيمة مستوى الداللة . تعزى لطريقة التدريس, والتجريبية

 .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية الثالثة, المتوسطات الحسابية ليست ذات داللة

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعتين عندما خضعوا الختبار التحصيل كان 

 .ستعدادهم متساوياً بهدف الحصول على أفضل الدرجاتا

) 2003(ودراسة المساعيد , )1997(اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة بوقحويص وعبيد 

والتي أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التحصيل الفوري بين 

 .تعزى لطريقة التدريس, المجموعة الضابطة والتجريبية

ودراسة إنجلز , ), 2000Richards(واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ريتشاردز 

, )Wruke & Ann ,1992(ودراسة روك واّن , )  (Engels & Geralien ,1994وجيرلين 

ودراسة نجم , )1998(ودراسة طلبة , )2000(ودراسة الشطناوي , )2002(ودراسة غنيم والحيلة 

ساتهم إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في والتي أشارت درا) 2001(

 .بسبب استخدامهم لطرق حديثة, التحصيل الفوري

كما لم تجد الباحثة فروقاً ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي تعزى 

 .إلى متغير الجنس

, ث األساسي على األلعاب التربويةو تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن إقبال طلبة الصف الثال

 .كان متساوياً لدى الذكور واإلناث

ودراسة عبدو , )1993(ودراسة أبو ريا , )2000(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشطناوي 

 ).1997(ودراسة الغول , )1993(
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, )2002(ودراسة غنيم والحيلة , )Saab 1987,(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ساب 

ودراسة , )1998(ودراسة خضر , التي أظهرت تفوق اإلناث على الذكور) 1995(لنمرات ودراسة ا

 .التي أظهرت تفوق الذكور على اإلناث) 1990(أبو حرب 

تعزى لمتغير التفاعل , لم تجد الباحثة فروقاً في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث 

 . بين طريقة التدريس والجنس

مع طريقة التدريس جاء متشابهة، ) ذكوراً وإناثاً(تيجة إلى أن تعامل الطلبة وتفسر الباحثة هذه الن

ألن األطفال في هذه المرحلة العمرية تكون دافعيهتم للتعلم متساوية، بغض النظر عن طريقة 

 .التدريس أو الجنس

ودراسة خضر , )1997(ودراسة الغول , )1990(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو حرب 

 ).1993(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو ريا , )1989(

 

 

 

 :النتائج المتعلقة بالتحصيل المؤجلمناقشة : اًثاني

 .وتتعلق مناقشة هذه النتائج بالفرضيتين الثانية والرابعة

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الثانية
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تحصيل المؤجل  في ال)α=0.05( عند مستوى الداللة يةائتوجد فروق ذات داللة إحص ال

أوالتفاعل , أوالجنس, تعزى لطريقة التدريس, لمجموعتي الدراسة لدى طلبة الصف الثاني األساسي

 .بينهما

) F(أن قيمة ) 10(أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية والموضحة في الجدول 

 المتوسطات الحسابية  في)α=0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) (Fالمحسوبة اكبر من قيمة 

بين المجموعتين , لدرجات طلبة الصف الثاني األساسي على االختبار المؤجل في مادة الرياضيات

أي أنه ) P=0.003(فقد كانت قيمة مستوى الداللة . تعزى لطريقة التدريس, الضابطة والتجريبية

 .ةتوجد فروق ذات داللة تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبي

تجعل الطلبة أكثر نشاطاً وتفاعالً , وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طريقة التدريس باللعب

كما أن األجواء التعليمية للعبة كانت مليئة باإلثارة والمنافسة , أثناء اكتسابهم للمهارات الجديدة

ربوية التي قدمت للطلبة كما أن األلعاب الت, مما دفع الطلبة لبذل جهد أكبر من أجل الفوز, والتشويق

وأثارت فيهم روح , كانت مدعمة بالرسومات واأللوان والحركة فأضافت للطلبة جواً من المتعة

 .وهذا األمر جعلهم يحتفظون بالمادة التعليمية لمدة أطول, المنافسة والمثابرة

دراسة و, )1997(ودراسة الغول , )1993(وقد توافقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أبوريا 

 ).2001(ودراسة نجم , )2002(غنيم والحيلة 

بينما لم تجد الباحثة فروقاً ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثاني 

 .األساسي تعزى إلى متغير الجنس
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إلى أن طريقة التدريس باأللعاب التربوية تفيد الجنسين ذكوراً , وتنسب الباحثة هذه النتيجة

, وقد يعود ذلك إلى تشابه البيئة التعليمية والبيئة االجتماعية للجنسين, درجة متساوية تقريباًوإناثاً ب

 .مما يؤدي إلى تقليص الفروق بينهما

ودراسة , )1993(واتفقت نتيجة هذه الدراسة في هذا المجال مع نتائج كل من دراسة أبوريا 

 ).1997(الغول 

تعزى إلى جنس , ت فروقاً في التحصيل المؤجلواختلفت نتيجتها مع الدراسات التي وجد

 ).2002(مثل دراسة غنيم والحيلة , الطلبة ولصالح اإلناث

وجدت الباحثة فروقاً في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثاني تعزى الى متغير التفاعل 

 .بين طريقة التدريس والجنس ولصالح اإلناث

أكثر هدوءاً وانضباطاً أثناء تنفيذ األلعاب لذا بقيت وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن اإلناث 

 .المهارات ماثلة في أذهانهن مدة أطول

, )1990(واختلفت هذه النتيجة مع أبو حرب , )1993(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو ريا 

 ).1997(ودراسة الغول , )1989(وخضر 

 

 

 

 

 :الفرضية الصفرية الرابعةمناقشة نتائج 
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 في التحصيل المؤجل )α=0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو

والتفاعل , والجنس, تعزى لطريقة التدريس, لمجموعتي الدراسة لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 .بينهما

) F(أن قيمة )  12(       أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والموضحة في الجدول 

في المتوسطات الحسابية  ,)α=0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) F( ن قيمةالمحسوبة أقل م

بين المجموعتين , لدرجات طلبة الصف الثالث األساسي على االختبار المؤجل في مادة الرياضيات

أي أنه ) P=0.00(فقد كانت قيمة مستوى الداللة . تعزى لطريقة التدريس, الضابطة والتجريبية

 .اللة تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبيةتوجد فروق ذات د

مع ) في هذه الدراسة( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األلعاب التربوية التي تم استخدامها 

وقد خلقت هذه األلعاب جواً من المنافسة والمثابرة بين , زادت من إقبالهم ودافعيتهم للدراسة, الطلبة

 .وهذا األمر جعل المفاهيم والحقائق عالقة في أذهانهم مدة أطول, الطلبة من أجل الفوز

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أكدت على احتفاظ الطلبة بالعلم نتيجة استخدام 

ودراسة غنيم , )1997(ودراسة الغول , )1993(مثل دراسة أبوريا , األلعاب التربوية في التدريس

 ).2001(جم ودراسة ن, )2002(والحيلة 

 ,    )13(كما أظهرت النتائج المتعلقة بمتغير الجنس لهذه الفرضية والموضحة في الجدول 

في  ,)α=0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) F( المحسوبة أكبر من قيمة) F(  أن قيمة 

المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثالث األساسي على االختبار المؤجل في مادة 

فقد كانت قيمة مستوى الداللة . ولصالح اإلناث, بين المجموعتين الضابطة والتجريبية, اضياتالري

)P=0.04 (أي أنه توجد فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس لصالح المجموعة التجريبية. 
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إضافة , وتنسب الباحثة هذه النتيجة إلى أن اهتمام اإلناث باأللعاب التربوية أكثر من الذكور

وذلك لحرصهن على التفوق من خالل , أن اإلناث يتميزن باالنضباط واالنتباه أكثر من الذكورإلى 

 .التعلم باللعب

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أبوريا ). 2002(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة غنيم والحيلة 

 ).1997(ودراسة الغول , )1993(

تعزى لمتغير التفاعل بين طريقة , طلبة الصف الثالث   لم تجد الباحثة فروقاً في االحتفاظ ل

 .التدريس والجنس

ودراسة خضر , )1997(ودراسة الغول , )1990(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو حرب 

 ).1993(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو ريا , )1989(
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 :التوصيات

 :راسة الى مجموعة من التوصياتخلصت الد, في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها

حث الجهات المسئولة على توفير ألعاب تربوية يتم تصميمها بحيث تخدم المنهاج المدرسي  .1

ومن ثم تعميمها على طلبة المرحلة األساسية في المدارس الستخدامها في , وتتكامل معه

 .التعليم

ستخدام األلعاب ضرورة توعية مدرسي الرياضيات في المرحلة األساسية على أهمية ا .2

 .من أجل تدريب الطلبة على المهارات الحسابية المختلفة, التربوية

تدريب معلمي المرحلة األساسية على كيفية تطوير وإنتاج واستخدام األلعاب التربوية مع  .3

 .وذلك لالستفادة من الخامات المتاحة في البيئة المحلية, طلبتهم

ب التعليمية في تدريس الموضوعات المختلفة إعداد دورات تدريبية في استخدام األلعا .4

 .للمرحلة األساسية

 .إدخال مساقات تختص باستخدام وإنتاج األلعاب التربوية في الجامعات .5

بحيث يسهل استخدام , توفير مساحات أو غرف خاصة باأللعاب التربوية في المدارس .6

 .األلعاب التربوية فيها

وتشجيع , أهمية خاصة الستخدام األلعاب التربويةإيالء إدارة المدرسة والجهات التعليمية  .7

 .المعلمين على استخدام هذا األسلوب في التدريس

 .ضرورة إثراء كتب الرياضيات باأللعاب التربوية واأللغاز .8
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ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المماثلة والمتعلقة باستخدام األلعاب التربوية في  .9

 .الموضوعات الدراسية األخرى

 

 :ت مقترحةدراسا

 .دراسة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو استخدام األلعاب التربوية .1

دراسة أثر استخدام األلعاب التربوية في التحصيل المباشر والمؤجل في موضوعات دراسية  .2

 .أخرى

 .دراسة أثر استخدام األلعاب التربوية في نمو شخصية المتعلم .3

ي التحصيل المباشر والمؤجل في مراحل عمرية دراسة أثر استخدام األلعاب التربوية ف .4

 .أخرى
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تنمية التفكير الرياضي واإلبتكاري للتلميذ المتفوق والتلميذ منخفض التحصيل في 

 .167- 159, 97العدد , مجلة التربية, الرياضيات

دار الفكر للطباعة , )3(ط, سيكولوجية اللعب). 1998. (عفاف, واللبابيديعبد الكريم , الخاليلة

 .عمان: والنشر والتوزيع

دار الفكر , )2(ط, طرق تعليم التفكير لألطفال). 1997. (عفاف, عبد الكريم واللبابيدي, الخاليلة

 .عمان: للطباعة والنشر والتوزيع

, 9العدد , مجلة تربوية ثقافية جامعة,  المعلممجلة. اللعب عند األطفال). 2004. (محمد, الدويش

29-22. 

الجمهورية , بحث منشور, اللعب عند األطفال وأهميته التربوية والنفسية). 1997. (احمد, الزعبي

 .مجلة التربية. صنعاء_ العربية اليمنية 

 مادة اثر طريقة استعمال مسرح الدمى في التدريس على التحصيل في). 2000. (اياد, اويطنالش

, الرياضيات واثره على التفكير اإلبداعي والخيال لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 .األردن: الجامعة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة

 .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, )1(ط, علم نفس اللعب). 2004. (محمد, صوالحة

تخدام القصة الحركية في تحقيق بعض أهداف تربية الطفل فعالية اس). 1998. (ابتهاج محمود, طلبة

 .العدد الثالث, المجلد الرابع, جامعة حلوان, مجلة الدراسات التربوية, في الروضة

 .عمان: جامعة القدس المفتوحة, 2ط, الرياضيات وطرائق تدريسها). 1995. (عثمان, عابد
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دار الفكر , )1(ط, اإلنفعالي للطفلالنمو النفسي و, علم نفس الطفل). 1997. (فيصل, عباس

 .لبنان: العربي للطباعة والنشر

دار وائل للنشر , )1(ط, سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم األطفال). 2004. (نبيل,   عبد الهادي

 .عمان: والتوزيع

ية أثر إستخدام األلعاب اللغوية في تدعيم مهارات التواصل في اللغة اإلنجليز). 1993. (رلى, عبده

, رسالة ماجستير غير منشورة, كلغة أجنبية لدى عينة من الطلبة المبتدئين في األردن

 .األردن: الجامعة األردنية

 .القاهرة: مكتبة اإلنجلو المصرية, تربويات الرياضيات). 2000. (محمد, والمفتي, وليم, عبيد

مكتبة الفالح للنشر , )2(ط, أسلوب األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات). 2002. (عزو, عفانة

 .بيروت: والتوزيع

 .غزة: الجامعة اإلسالمية, )1(ط, أسلوب األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات). 1996. (عزو, عفانة

دار صفاء للنشر , 1ط,  التعلموسائل االتصال وتكنولوجيا). 1999. (محمد, ربى والدبس, عليان

 .عمان: والتوزيع

 .عمان: دار الفكر, )1(ط, ير عند األطفال تطوره وطرق تعليمهالتفك). 1995. (محمود, غانم

مجلة , األلعاب التربوية وتطبيقاتها في تدريس العلوم). 1987. (محمد, محمد وصباريني, غزاوي

 .21) 7(, رسالة الخليج العربي
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اثر استخدام الدراما كأسلوب تدريس في اكتساب طلبة الصف العاشر ). 1997. (يوسف, الغول

, رسالة ماجستير غير منشورة, ساسي لبعض مفاهيم التربية الفنية واإلحتفاظ بهااأل

 .األردن: جامعة اليرموك

أثر طريقة التمثيل في تحصيل طالب الصف الخامس ). 1996. (عوني, إبراهيم وكرومي, القاعود

د المجل, مجلة أبحاث اليرموك, وإتجاهاتهم نحو البيئة في مبحث التربية اإلجتماعية 

 .جامعة اليرموك, سلسلة العلوم اإلجتماعية, العدد الرابع, الثاني عشر

 .دليل األلعاب والرسائل التربوية). 2004. (هيا, إيمان والدجين, المجاهد

اثر استخدام طريقتي لعب األدوار والمناقشة في تحصيل طلبة الصف ). 2003. (صالح, المساعيد

رسالة ماجستير غير , جاهاتهم نحوهاالخامس األساسي في دروس العبادات وات

 .األردن: جامعة عمان العربية, منشورة

 .عمان: دار البشير, 1ط, الجديد في أساليب التدريس). 1994. (إبراهيم, مسلم

 

 

اثر استخدام الدراما في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي لبعض ). 2000. (عمر, مفضي

جامعة , رسالة ماجستير غير منشورة, هامفاهيم التربية األسالمية واحتفاظهم ب

 .األردن: اليرموك
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رسالة ماجستير غير , على كل من تحصيلهم في الرياضيات وإتجاهاتهم نحوها

 .األردن: الجامعة األردنية, منشورة

على " بترا"اثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة اإلنجليزية ). 1995 (.مطيعة, النمرات

, تحصيل المفردات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس عمان الكبرى األولى

 .األردن: الجامعة األردنية, رسالة ماجستير غير منشورة
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)1(الملحق   

)الصف الثاني األساسي( جدول مواصفات االختبار التحصيلي   

 التطبيق مجموع البنود
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)2(الملحق   

)الصف الثالث األساسي ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي   

يقالتطب مجموع البنود  
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 الفهم واالستيعاب
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 )3(الملحق 

 )الصف الثاني األساسي( االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات 

الذي يتكون من خمسين فقرة ,   عزيزي الطالب هيا نتعاون سوياً ونجيب عن أسئلة هذا االختبار 

وأكمل ,  بين الجملتينووصل, وزعت على سبعة أسئلة تنوعت هذه األسئلة بين  االختيار من متعدد

 . وضع إشارة صح أو خطأ, وجد الناتج, وضع االشارة الصحيحة في الفراغ, الجدول

احرص عزيزي الطالب أن تجيب عن جميع األسئلة التي بين يديك، وتذكر أن عدد أوراق االختبار 

 . أربع أوراق

 

 

 

 والتقدير                                                 مع كل الشكر 

 انتصار عفانة :                                                  الباحثة
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 )4(ملحق ال

 )الصف الثالث األساسي( االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات 

الذي يتكون من خمسين فقرة ,   عزيزي الطالب هيا نتعاون سوياً ونجيب عن أسئلة هذا االختبار 

وضع , وأكمل الجدول, , وزعت على خمسة أسئلة تنوعت هذه األسئلة بين  االختيار من متعدد

 . وجد الناتج, االشارة الصحيحة في الفراغ

احرص عزيزي الطالب أن تجيب عن جميع األسئلة التي بين يديك، وتذكر أن عدد أوراق االختبار 

 . ثالث أوراق

 

 

 

                                            مع كل الشكر والتقدير      

 انتصار عفانة :                                                  الباحثة
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 )5(الملحق  

 قائمة بأسماء المحكمين

 الرقم االسم الوظيفة
 

 1 محمد العملة. د جامعة القدس/ أستاذ مشارك 

 2 محسن عدس. د جامعة القدس/ اعد أستاذ مس

 3 محمود أبو سمرة. د جامعة القدس/ أستاذ مساعد 

 4 إبراهيم عرمان. د جامعة القدس/ أستاذ مساعد 

 5 سمير شقير. د جامعة القدس/ أستاذ مساعد 

 6 ليلى هندي. أ تربية ضواحي القدس/ مشرفة مرحلة 

 7 نيرة الفقيهم. أ  الثانويةسأبود ي. ب/ معلمة رياضيات 

 8 افتخار بدرية. أ الثانوية      سأبود ي. ب/ معلمة رياضيات 

 9 حكمت شقيرات. أ  األساسيةسأبود ي. ذ/ معلمة رياضيات 

 10 أميرة عوض. أ دار األوالد/ معلمة رياضيات 

 11 هيا قراعين. أ دار األوالد               / معلمة رياضيات 

 12 عالية  الفارس. أ زرية المختلطةالعي/ معلمة صف ثاني 

 13 إلهام كايد. أ العيزرية المختلطة/ معلمة رياضيات 

 14 هند البو. أ العيزرية المختلطة / معلمة صف ثاني 

 15 نبيل جفال . أ دار األيتام اإلسالمية/ معلم رياضيات 
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 )6(الملحق 

 ار التحصيلي للصف الثاني األساسيجدول معامالت السهولة والتمييز الخاصة باالختب

 :السؤال األول

 معامل السهولة معامل التمييز
 

 الفقرة

0.33 0.85 1 
0.21 0.79 2 
0.88 0.7 3 
0.54 0.65 4 
0.42 0.3 5 
0.22 0.35 6 
0.54 0.7 7 
0.25 0.55 8 
0.24 0.5 9 
0.42 0.5 10 
0.40 0.6 11 
0.32 0.85 12 

 :السؤال الثاني

 معامل السهولة  التمييزمعامل
 

 الفقرة

0.67 0.75 1 
0.88 0.75 2 
0.67 0.6 3 
0.54 0.7 4 
0.88 0.75 5 
0.54 0.7 6 
0.50 0.8 7 
0.55 0.65 8 
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 :السؤال الثالث

 معامل السهولة معامل التمييز
 

  الفقرة

0.88 0.58 1 
0.32 0.74     2 
0.88 0.58     3 
0.70 0.63     4 
0.65 0.63     5 

 :السؤال الرابع

 معامل السهولة معامل التمييز
 

   الفقرة

0.33 0.85 1 
0.60 0.4     2 
0.27 0.55     3 
0.42 0.65     4 
0.67 0.75     5 

 :السؤال الخامس

 معامل السهولة معامل التمييز
 

   الفقرة

0.74 0.9     1 
0.23 0.9     2 
0.33 0.85     3 
0.21 0.8     4 
0.33 0.8     5 

 

 :السؤال السادس

 معامل السهولة معامل التمييز
 

  الفقرة

0.54 0.75 1 
0.73 0.35 2 
0.75 0.35 3 
0.63 0.25 4 
0.88 0.55 5 
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 :السؤال السابع

   الفقرة معامل السهولة معامل التمييز
0.53 0.9     1 
0.21 0.8     2 
0.29 0.6     3 
0.38 0.75     4 
0.29 0.7     5 
0.54 0.3     6 
0.42 0.55     7 
0.25 0.55     8 
0.21 0.8     9 
0.21 0.65     10 
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 )7(الملحق 

 األساسي جدول معامالت السهولة والتمييز الخاصة باالختبار التحصيلي للصف الثالث

 معامل السهولة معامل التمييز
 

 الفقرة

0.61 0.82 1 
0.55 0.79 2 
0.46 0.89 3 
0.37 0.53 4 
0.55 0.75 5 
0.55 0.72 6 
0.33 0.79 7 
0.55 0.72 8 
0.06 0.89 9 
0.04 0.62 10 
0.82 0.65 11 
0.76 0.69 12 
0.65 0.63 13 
0.67 0.89 14 
0.25 0.50 15 

 :السؤال الثاني

 معامل التمييز
 

 الفقرة معامل السهولة

0.33 0.96     1 
0.54 0.81     2 
0.76 0.48     3 
0.59 0.48     4 
0.22 0.63     5 
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 :السؤال الثالث

 معامل التمييز
 

 الفقرة معامل السهولة

0.33 0.96     1 
0.22 0.86     2 
0.49 0.69     3 
0.55 0.79     4 
0.49 0.72     5 
0.67 0.89     6 
0.67 0.89     7 
0.67 0.89     8 
0.33 0.93     9  
0.33 0.93     10 

 :السؤال الرابع

 معامل السهولة معامل التمييز
 

 الفقرة

0.55 0.78     1 
0.61 0.96 2 
0.55 0.71     3 
0.33 0.89     4 
0.49 0.80     5 
0.26 0.88     6 
0.62 0.64     7 
0.59 0.48     8 
0.61 0.82     9 
0.22 0.76     10 
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 :السؤال الخامس

 معامل التمييز
 

   الفقرة معامل السهولة

0.74 0.72     1 
0.24 0.13     2 
0.35 0.26     3 
0.55 0.67     4 
0.31 0.44     5 
0.41 0.73     6 
0.65 0.63     7 
0.49 0.89     8 
0.67 0.78     9 
0.33 0.44     10 
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 )8(الملحق

 مصورات األلعاب المستخدمة في الدراسة

 
 مصور لعبة الشطرنج

 

 
مصور لعبة األكثر هو األحسن
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 مصور لعبة فكّر جمع واربح
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 مصور لعبة البولينج

 

 
مصور لعبة بطاقات الحظ

 121



 
 مصور لعبة القطر السحري

 

 
 مصور لعبة من زهرة إلى زهرة
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 مصور لعبة العب مع القسمة
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 )9(لحقالم
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 )10(الملحق
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 )11(الملحق

 )التربية والتعليم( كتاب تسهيل مهمة 
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 )12(الملحق
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 )13(الملحق  

 نماذج األلعاب المستخدمة في الدراسة

                                 لعبة فكر جمع واربح 
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 لعبة من زهرة إلى زهرة
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 األكثر هو األحسنلعبة 
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 لعبة القطر السحري

 
 في الشكل التالي بحيث يكون حاصل ضرب األعداد         9 إلى   1عزيزي الطالب رتب خمسة أعداد من       

 .يمكنكم استعمال كل رقم مرة واحدة. في القطرين متساوياً
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 لعبة بطاقات الحظ

 )الضرب(
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 لعبة بطاقات الحظ

 )القسمة(
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 لعبة الباقي
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 العب مع الضربلعبة 
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 العب مع القسمةلعبة 
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 لعبة الشطرنج

 )الضرب(
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 لعبة الشطرنج

 )القسمة(
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 عبة البولنجل
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