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الهمخص 
تحصٓل الٓراضٓات، لدى طمبة الصف فْ  تربوٓةاب الٌدفت ٌذي الدراسة التعرف الِ أثر استخدام األلع

. الرابع األساسْ فْ هدارس قرى رام اهلل، ولتحقٓق ٌذا الٍدف اتبعت الباحثة الهىٍج التجٓربْ
و تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع طمبة الصف الرابع األساسْ فْ الهدارس التابعة لتربٓة ضواحْ رام 

طالبا وطالبة، فْ حٓن  (4996)م، والبالغ عددٌم2013/2014اسْ اهلل فْ الفصل األول هن العام الدر
م بصورة قصدٓة هن هدرستْ  (148)تكوىت عٓىة الدراسة هن  األساسٓة  الفاروقطالبا وطالبة، تم اختٓاٌر
بٓة درست : لالىاث، وقد قسهت العٓىة الِ هجهوعتٓناألساسٓة  لمذكور وهدرسة أبو عبٓدة  هجهوعة تجٓر

. تخدام األلعاب التعمٓهٓة، وهجهوعة ضابطة درست بالطٓرقة االعتٓادٓة لموحدة ىفسٍاوحدة الضرب باس
وألغراض الدراسة قاهت الباحثة باعداد اختبار تحصٓمْ لقٓاس تحصٓل الطمبة، وقد بمغ هعاهل ثبات 

. (0.912)االختبار
تعزى لمتفاعل  فْ التحصٓل (α≤0.05)وأظٍرت ىتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائٓة 

فْ التحصٓل  (α≤0.05)بٓن طٓرقة التدٓرس والجىس، وأظٍرت أٓضا وجود فروق ذات داللة احصائٓة 
بٓة، وهتغٓر الجىس لصالح االىاث . تعزى لطٓرقة التدٓرس ولصالح الهجهوعة التجٓر

: وقد أوصت الباحثة بها ٓمْ
أللعاب التعمٓهٓة فْ الهوضوعات الدراسٓة اجراء الهٓزد هن الدراسات الههاثمة والهتعمقة باستخدام ا -

. األخرى وفْ صفوف هختمفة
آالء ادارة الهدرسة والجٍات التربوٓة أٌهٓة خاصة الستخدام األلعاب التعمٓهٓة، وتشجٓع الهعمهٓن  -

. عمِ استخدام ٌذا األسموب فْ التدٓرس
بٓة لمهعمهٓن فْ استخدام األلعاب التعمٓهٓة فْ تد - . ٓرس الٓراضٓاتعقد دورات تدٓر
ٓن لمتربٓة الخاصة عمِ االٌتهام بتوجًٓ الهعمهٓن والهعمهات ىحو استخدام  - حث الهشرفٓن التربٓو

ة فْ تدٓرسٍم لمتالهٓذ . األلعاب التربٓو
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SUMMARY 
This study aimed to identify the effect of using educational games in achievement  in 
mathematics for fourth grade students at primary schools in the villages of Ramallah ، and 
to achieve this goal researcher followed the experimental method  .  

Study population consisted of all students in the fourth grade primary school affiliated to 
raise the outskirts of Ramallah in the first semester of the academic year 2013/2014 ، 
totaling ( 4996 ) male and female students ، while the study sample consisted of 148 male 
and female students, were selected in intentional from my school house to measure the 
basic school for males and females of Abu Ubaida ، the sample was divided into two 
groups : an experimental group studied the multiplication unit using educational games ، 
and a control group studied in the usual way for the unit itself  .  

For the purposes of the study ، the researcher preparing achievement test to measure 
student achievement ، has stood the test reliability coefficient (0.912). 

The study results showed a lack of statistically significant differences (0.05 ≥ α) in 
achievement attributable to the interaction between teaching method and sex ، and also 
showed the presence of statistically significant differences (0.05 ≥ α) in the collection due 
to the method of teaching and in favor of the experimental group ، and sex variable in favor 
of females  .  

The researcher recommended the following: 
- Further similar studies and on the use of educational games in other subjects and in 
different rows  .  
- Giving the school administration and the educational authorities of particular importance for 
the use of educational games ، and encourage teachers to use this method in teaching. 
- Holding training courses for teachers in the use of educational games in teaching 
mathematics  .  
- Urged the supervisors of special education at attention under the guidance of teachers 
towards the use of educational games in teaching the students  .  
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الفصل األول 

هشكمة الدراسة  
: هقدهة

ا الٓراضٓات هن الهوضوعات الدراسٓة الهٍهة، وربها األكثر صعوبة هن ُٓعّد هوضوع هن الهواد  غٌٓر
ا وٓصبح . الهجرداتاألرقام و عمِ الدراسٓة األخرى، لها تتهٓز بً هن طبٓعة تربوٓة تتهثل فْ تركٌٓز

إذا كاىت تعتهد عمِ أشٓاء هحسوسة  االبتدائٓة تعمهٍا أكثر قبوال عىد الهتعمهٓن خاصًة فْ الهرحمة
وظفٍا فْ حٓاتً الٓوهٓة الهعرفة الهتعمم أن ٓدرك حقٓقة هن خاللٍآستطٓع   .الٓراضٓة ٓو

، فٍْ عمم هسخر لخدهة كثٓر  فْ جهٓع هٓادٓن الحٓاة ًٌاها ًاكاىت الٓراضٓات وها تزال تمعب دوروقد 
، كالعموم االىساىٓة والسٓاسٓة واالقتصادٓة ، وقد حظٓت ت التطبٓقٓة فْ العموم الهختمفةهن الهجاال

الٓراضٓات باٌتهام شدٓد هن قبل العمهاء والهفكٓرن لها تهتاز بً هن دقة وجهال ، وال ىجد لٍا هثٓل فْ 
ا (2007فاىة،ٓزدان وع)رفة الهختمفةأي فرع هن فروع الهع ، لها لٍا هن طبٓعة تربوٓة تتهثل فْ تركٌٓز

عمِ األرقام والهجردات ، وٓصبح تعمهٍا أكثر قبوال عىد الهتعمهٓن خاصة فْ الهرحمة االبتدائٓة اذا كاىت 
وظفٍا فْ حٓاتً  تعتهد عمِ أشٓاء هحسوسة ٓستطٓع بٍا الهتعمم أن ٓدرك حقٓقة الهعرفة الٓراضٓة ٓو

. (645، ص2010بٓدات، هحهد وع)الٓوهٓة
رى راسل أن الٓراضٓات ٌْ الهادة التْ ٓصعب دوها صعب  ًٓو أن ىعرف الشْء الذي ٓدور حولً، ٓو

ل أن الٓراضٓات ٌْ عمم  ًهعرفة ها اذا كان ها ىقولً صحٓحا أو غٓر صحٓح، بٓىها ٓرى ٓو
. (2013الهٍا،)الالىٍآات

بأن  ،اا قاد الِ تغٓٓر فكرة العمهاءعىًبٓر، همولقد تطورت الٓراضٓات فْ القرىٓن الهاضٓٓن بشكل ك
ل، أىٍا  ،رة، هىٍا الحساب، والٍىدسة، والجبالٓراضٓات هجرد عموم هىفصل بل أثبتت عمِ الهدى الطٓو

هجال واسع لمبحث الخالق، الذي تدفع الًٓ حاجات اجتهاعٓة واقتصادٓة، كها أن التقدم الحضاري أصبح 
هكن ألي  ًهباشرا ًالتقدم العمهْ ٓعتهد بدوري عمِ الٓراضٓات اعتهادا ٓعتهد عمِ التقدم العمهْ، وأن ٓو

اىسان أن ٓدرك األثر الفعال الهباشر الذي ها زالت تحدثً الٓراضٓات، هن أجل تحقٓق الرفآٌة، والرخاء 
 لمبشٓرة، فٍىاك عدة طرق لتسٍٓل عهمٓة تعمم الٓراضٓات، هىٍا استخدام األلعاب فْ تعمٓم الٓراضٓات،

حٓث ٓعتبر عفاىة أن األلعاب هن الهداخل الهعاصرة التْ تركز عمِ الهتعمم، وتجعمً فْ حالة هن الىهو 
رى أىً باستخدام األلعاب  والتفاعل، التقان العدٓد هن الهٍارات الٓراضٓة وتثبٓت الحقائق والهعموهات، ٓو

ىاقشة، والتعمٓم الفردي، والتعمٓم التعمٓهٓة ٓتم تىفٓذ العدٓد هن استراجٓات التعمم، هثل استراجٓةالم
. (2007ٓزدان وعفاىة،)باالكتشاف، وحل الهسائل الٓراضٓة
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ؤكد همحم أن المعب ٓهثل هقوها تربوٓا حٓوٓا فْ تربٓة االطفال فْ هستوٓاتٍم األولِ، لها (2002)ٓو
ىٓة  تىطوي عمًٓ ٌذي الفترة هن أٌهٓة واهكاىات وخصائص، تمزم لتشكٓل الطفل فْ ٌذي الهرحمة التكٓو

. الحاسهة هن ىهوي
كها . فالمعب هدخل أساسْ لىهو الطفل هن الجواىب العقمٓة والجسهٓة واالجتهاعٓة والهٍآرة والمغوٓة

خمص  و ٓسهح بالتدٓرب عمِ األدوار االجتهاعٓة، ٓو ىهْ التفكٓر، ٌو ٓسهح باكتشاف العالقات بٓىٍا، ٓو
. ٓساعدي عمِ التكٓفاالىسان هن اىفعاالتً السمبٓة وهن صراعاتً، و

ة هن الوسائل واألسالٓب الحدٓثة، الهستخدهة فْ تدٓرس هوضوعات هختمفة هثل  وتعد األلعاب التربٓو
، 2010هحهد وعبٓدات، )الٓراضٓات والعموم ىظرا لمفوائد الكثٓرة الهتحققة هن اجراء استخداهٍا 

. (645ص
أىشطة صههت  رفًٓ والتسمٓة فقط، بل ٌْفاأللعاب التعمٓهٓة لٓست أىشطة استجهاهٓة تٍدف الِ الت

حٓث ٓتم توظٓف الهٓل الفطري لمعب عىد الهتعمهٓن والهقرون بالهتعة، فْ . ةلتحقٓق أٌداف تعمٓهْ
.  احداث تعمم فاعل هعزز بالرغبة والحهاس واالٌتهام

و رهز ال عد المعب وسٓمة التعبٓر عن الذات والكشف عن قدراتٍا وهواٌبٍا واهكاىاتٍا ٌو صحة العقمٓة ٓو
والىفسٓة لمطفل الذي ٓهارسً، فٍو وسٓمة هن وسائل الطفل الستكشاف ىفسً واستكشاف عالهً الذي 

ْ وسٓمة هن وسائل التجدٓد وهعالجة الهمل والضجر والسام، فالهتعمم ٓهتمك أوال أدوات "ٓعٓش فًٓ، ٌو
ب ٓتضهن أدوات هادٓة وهعىوٓة، ذاتٓة أٌهٍا المعب الهعبر عن ذاتً والهحقق لتطمعاتً وطهوحاتً، والمع

وفر فرص الحصول عمِ الىتائج أٓة  فالمعب حافز الطفل لمفضول وحب االستطالع والهٓل لمتجٓرب، ٓو
ىتائج فْ وقت قصٓر ٓتىاسب وفٍم الطفل لمزهن واختٓار الطفل لمزهن ولمهكان الذي ٓجرب فًٓ، 

ستهتع فٓتعمم ستطمع، وٓستكشف ٓو الحظ، ٓو . (315-314، ص2010والقضاة، حهدي والخطٓب )"ٓو
وتصىف األلعاب التعمٓهٓة فْ الٓراضٓات الِ ألعاب األحاجْ واأللغاز، وألعاب البحث عن الىهط أو 
القاعدة، وألعاب االكتشاف، وألعاب التدٓرب عمِ الهٍارات الٓراضٓة، وألعاب فْ تدٓرس الٓراضٓات 

كذا ٓتضح أن المعب هن الطرق التْ تساعد األطفال عل ى اختٓار الهعرفة واكتسابٍا وتهثٓمٍا عمِ ٌو
م الِ أفاق جدٓدة هن الهعرفة، واذا أٓقىا أن المعب ٓقوم بٍذي  البىِ العقمٓة واالدراكٓة، وتدفع تفكٌٓر

ر هعرفة الطفل، الوظائف الىهائٓة لمقوى العقمٓة وا هحهد )فعالةٓصبح وسٓمة تعمٓهٓة فاىً الدراكٓة، وتطٓو
الِ أن أسباب (2012)حٓث أكدت بعض الدراسات هىٍا دراسة فرج اهلل .(647، ص2010وعبٓدات، 

تدىْ تحصٓل الطمبة فْ كثٓر هن العموم وهن ضهىٍا الٓراضٓات، ربها ٓعود ذلك الِ الطرق 
واالستراتٓجٓات وأسالٓب التدٓرس الهختمفة، وصعوبة الهادة الٓراضٓة، وعدم استخدام الوسائل التعمٓهٓة، 

ا هن األسباب، وها زال الباحثون ٓجرون الدراسات لتقصْ أسالٓب وطرق  واأللعاب الٓراضٓة وغٌٓر
تدٓرس تكون أجدى وأفضل لترفع هن هستوى تحصٓل الطمبة الٓراضْ، وكذلك لتىهٓة هٓول الطمبة ىحو 
الٓراضٓات، وهن الىهاذج واألسالٓب الحدٓثة فْ تدٓرس الٓراضٓات األلعاب التربوٓة التْ تجعل الهتعمم 
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ا وفعاال فْ أثىاء اكتسابً لمهفآٌم، والهٍارات والتعهٓهات الٓراضٓة فْ هواقف تعمٓهٓة قٓربة هن ىشط
الواقع، وذلك بتفاعمً هع المعبة التعمٓهٓة لتحقٓق األٌداف الهىشودة حٓث لوحظ أن المعب ٓساعد فْ 

. تحصٓل الطمبة ورفع هستواٌم التعمٓهْ
 

:   هشكمة الدراسة وأسئمتيا
لة األساسٓة الدىٓا هن الهراحل الٍاهة فْ بىاء الهعرفة العمهٓة اذ ٓتحرر الطمبة فْ ٌذي الهرحمة تعد الهرح

الِ هرحمة ها قبل العهمٓات، هها ٓؤدي الِ ظٍور بعض  مهن هركٓزة الذات التْ سٓطرت عمِ تفكٓري
، (لترتٓب، الهعكوسٓةالتصىٓف، االحتفاظ، ادراك العالقة بٓن الهسافة والزهن، ا)العهمٓات الهعرفٓة هثل

خاصة فْ ٌذا الوقت الذي تم فًٓ اعادة تحدٓد دور كل هن الطالب، والهعمم؛ حٓث تغٓر دور الطالب 
هن هجرد هتمق سمبْ لمهعموهات الِ هشارك فعال فْ العهمٓة التعمٓهٓة وعمًٓ ٓجب عمِ  الهعمم التركٓز 

التعمم والتْ قد تساعد الهتعمم عمِ تىهٓة  ألسالٓب التدٓرسٓة القائهة عمِ هحوٓرة الهتعمم، فْاعمِ 
 .(2007ٓزدان وعفاىة،)التفكٓر الهىطقْ واالبداعْ لدٍٓم 

واجً هعمهو الٓراضٓات فْ الهرحمة األساسٓة صعوبات عدٓدة، هىٍاعدم توافر تقىٓات تربوٓة حدٓثة   ٓو
قد  قف التعمٓهٓة ههافْ الهوا الطمبةالستخداهٍا فْ التدٓرس، وغٓاب التفاعل الصفْ وقمة هشاركة 

كها أن الكثٓر هن التالهٓذ . ٓىعكس سمبا عمِ اكتساب التالهٓذ الكثٓر هن الهبادىء والهفآٌم الٓراضٓة
ٓواجٍون صعوبة فْ تعمم الٓراضٓات العتٓادٌم عمِ طرق تقمٓدٓة تفتقر الِ التطبٓق، وقد تعزى ٌذي 

ا، أو لمطٓرقة التْ ٓتبعٍا الهعمم فٍٓا ن ة/الطالبالصعوبة اها لطبٓعة الهادة، أو لضعف  تٓجة تعمهٍا ىظٓر
فْ تدٓرس ٌذي الهادة، أو غٓاب التقىٓات الحدٓثة فْ تعمم ٌذي الهادة،  هها قد ٓؤدي الِ تدىْ تحصٓمٍم 
الطمبة فْ الٓراضٓات فجاءت االتجاٌات التربوٓة الحدٓثة ترتكز عمِ االبتعاد عن األسموب التقمٓدي فْ 

دور الهتعمم لٓصبح هحور العهمٓة التعمٓهٓة، فقد أصبح هن الضرورة استخدام تقىٓات التعمٓم، وتفعٓل 
و هٓمٍم ىحو المعب  تربوٓة حدٓثة تراعْ التطور التكىولوجْ، وتستىد الِ األساس الىفسْ لمتالهٓذ، ٌو

عبٓدات، هحهد و)أكثر تشوٓقا وتفاعال فْ الهواقف التعمٓهٓة ة/الطالبواأللعاب، والتْ تساعد أن ٓكون 
2010) .
حٓث أظٍرت الىتائج  (TIMSS)فْ اهتحان  لبةالدراسات الِ تدىْ هستوى تحصٓل الطبعض أشارت 

% 13اىخفاض ىسبة تحصٓل طمبة فمسطٓن هن غٓر الهتقىٓن لمهٍارات األساسٓة فْ الٓراضٓات بهقدار 
س الحدٓثة تساٌم أشارت بعض الدراسات الِ أن طرائق التدري فْ حٓن . 2011و  2007بٓن دراستْ 

ادة تحصٓل الطمبة،  فْ ا شارت ٌذي أحٓث  ، (2007، غزال و الخشاب) لهدارس الفمسطٓىٓةفْ ٓز
الدراسة الِ أن األلعاب التربوٓة كان لٍا أثر آجابْ فْ هساعدة الطمبة فْ تىهٓة هٍاراتٍم الٓراضٓة 

ادة تحصٓمٍم فْ الٓراضٓات  فْ حٓن  .وٓز
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ة فْ تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ ولذلك تحاول الباحثة استق صاء أثر استخدام األلعاب التربٓو
. فْ الٓراضٓات بهدارس هحافظة رام اهلل الحكوهٓة

: وعمًٓ تتحدد هشكمة الدراسة باالجابة عن السؤال الرئٓسْ التالْ
م اهلل فْ تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ بهدارس هحافظة را ها أثر استخدام األلعاب التربوٓة

. ؟الحكوهٓة تعزى لطٓرقة التدٓرس والجىس والتفاعل بٓىٍها
تفرع عن ٌذا السؤال الرئٓسْ األسئمة الفرعٓة األتٓة  : ٓو

ٓرة فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل -1 ٌل توجد فروق جٌو
؟ (بوٓةاالعتٓادٓة، األلعاب التر)الحكوهٓة تعزى لطٓرقة التدٓرس 

ٓرة فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع األ-2 ساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل ٌل توجد فروق جٌو
؟ (ذكور، اىاث)الحكوهٓة تعزى لهتغٓر الجىس 

ٓرة فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع األ-3 ساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل ٌل توجد فروق جٌو
والجىس؟ الحكوهٓة تعزى لمتفاعل بٓن الطٓرقة 

 
فرضيات الدراسة 

فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى -1
. (االعتٓادٓة، األلعاب التربوٓة)الرابع األساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر طٓرقة التدٓرس

ات تحصٓل طمبة الصف فْ هتوسط(α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى -2
. (ذكور، اىاث)الرابع االساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر الجىس

فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى -3
 .الرابع االساسْ بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر التفاغل بٓن الطٓرقة والجىس

 
سة  أىداف الدرا

: تٍدف ٌذي الدراسة التعرف الِ
أثر استخدام األلعاب التربوٓة فْ الٓراضٓات فْ تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ فْ  -1

. الٓراضٓات بهدارس هحافظة رام اهلل الحكوهٓة
فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة احصائٓة عمِ هستوى -2

 لمهتغٓرات الدٓهوغرافٓةً عاات بهدارس هحافظة رام اهلل الحكوهٓة تبالرابع األساسْ فْ الٓراضْ
. (طٓرقة التدٓرس، الجىس)
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أىهية الدراسة 
ٓدعو الِ استخدام األلعاب  ًتربوٓا ًتكهن أٌهٓة ٌذي الدراسة فْ أىٍا هن الههكن أن تعالج هوضوعا

ساسٓة الدىٓا، والتْ هن الههكن أن التربوٓة الحدٓثة، فْ تدٓرس هادة الٓراضٓات لدى طمبة الهرحمة األ
تٓزد هن تحصٓل الطمبة واحتفاظٍم بالتعمم، وتسٍٓل عهمٓة تعمهً، كها أن ىتائج ٌذي الدراسة هن الهحتهل 

 فْ الهىاٌج لمتغمب عمِ هعٓقاتٍا،أن تفٓد هصههْ الهىاٌج هن حٓث ادراج األلعاب التعمٓهٓة الهتىوعة 
راسة قد تفٓد الهعمهٓن فْ تدٓرس الٓراضٓات كأسالٓب حدٓثة تساٌم أن ىتائج ٌذي الد ًوهن الههكن أٓضا

. طمبة الهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ تدٓرسفْ ىهو الهعمم الهٍىْ 
 

حدود الدراسة  
:  تقتصر حدود ٌذي الدراسة وىتائجٍا عمِ

اروق  ــــــــــــــــــــــــــــــــتم تطبٓق ٌذي الدراسة عمِ طمبة الصف الرابع األساسْ فْ هدرستْ الف: الحدود البشٓرة
                                                                                                                                     .                                                                                                                            ، وأبو عبٓدة األساسٓة لالىاث فْ هحافظة رام اهلل  الحكوهٓتٓناألساسٓة العمٓا لمذكور               

دة  ــــــــــــــــــتم تطبٓق ٌذي الدراسة فْ هدرستْ الفاروق األساسٓة العمٓا لمذكور ، وأبو عبْ: الحدود الهكاىٓة
. األساسٓة لالىاث فْ هحافظة رام اهلل الحكوهٓتٓن                

. (2014-2013)تم تطبٓق ٌذي الدراسة خالل الفصل الدراسْ : الحدود الزهىٓة 
. تتحدد ىتائج ٌذي الدراسة بالهفآٌم والهصطمحات االجرائٓة الواردة فٍٓا: الحدود الهفآٌهٓة
.  وهدى صدقٍا وثباتٍا ،باألدوات الهستخدهة فٍٓا ٌامتتحدد ىتائج ٌذي الدراسة وتعهْ: الحدود االجرائٓة

تقتصر ٌذي الدراسة عمِ وحدة الضرب الهقررة لمصف الرابع األساسْ فْ  : الحدود الهوضوعٓة
. 2014-2013لعام الدراسْ لمفصل األول هن اهىٍاج الٓراضٓات الهقرر                     

      
الهصطمحات والتعريفات االجرائية  

باستخدام الرابع األساسْ  الٓراضٓات لطمبة الصفٌْ طٓرقة لتدٓرس  :األلعاب التربوٓةٓقة  التدٓرس بطر
ة هحددة تم إعدادٌا هن قبل الباحثة لتحقٓق أٌداف وحدة الضرب فْ هىٍاج الهقررة لٍم  العاب تربٓو

. (1الهمحق ).2013/2014الٓراضٓات الفمسطٓىْ لمفصل األول هن العام الدراسْ 
ٌْ الطٓرقة الشائعة لدى هعظم هعمهْ الٓراضٓات وهعمهاتٍا والذٓن ٓعتهدون فْ : طٓرقة الهعتادةال

. تدٓرس هوادٌا عمِ دلٓل الهعمم
ٌْ العالهة الهعبر عىٍا باألرقام التْ حصمٍا الطالب ىتٓجة استجابتً عمِ فقرات : تحصٓل الطمبة

. ن قبل الباحثةاالختبار التحصٓمْ فْ وحدة الضرب والذي تم اعدادي م
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الفصل الثاني 
 األدب النظري والدراسات السابقة

األدب النظري -1
 هفيوم  الرياضيات

هىاط الثقة و الٓقٓن عىد هعظم الهفكٓرن بها تهتاز بً هن دقة وجهال ال ىجد -وها تزال-كاىت الٓراضٓات
 ًهثال-ا االستىباطْبهىٍجً -فْ أي فرع هن فروع الهعرفة االىساىٓة فأصبحت الٓراضٓات ًلٍا هثٓال

. ٓحتذى لكل تفكٓر ضروري ٓقٓىْ ولكل هفكر ٓبغْ الدقة فْ تفكٓري
ْ جسم الهعرفة الذي ٓخدم هحتواي عالم الطبٓعة واالجتهاع  فالٓراضٓات ٌْ أكثر هن هىٍج وفن ولغة ٌو

ْ هحتوى ٓشبع حب استطالع االىسان الذي ٓراقب السهاوات ،والفٓمسوف د شكل فق .والهىطقْ والفىان ٌو
. بال أدىِ أفكار هسار التآرخ الحدٓث

فالٓراضٓات  وتشٓر الدراسات الِ أن هعظم القواهٓس تفرق بٓن الٓراضٓات البحتة والٓراضٓات التطبٓقٓة،
البحتة ٓىظر الٍٓا عمِ أىٍا العمم الهجرد لمحكم الذي ٓشتهل عمِ الٍىدسة والحساب والخبر وأها 

فروع هن الدراسة والتْ تتكون هن تطبٓق ٌذا العمم الهجرد عمِ بٓاىات الٓراضٓات التطبٓقٓة فٍْ تمك ال
رى البعض أن الٓراضٓات ٌْ الدراسة الهىطقٓة لمشكل والتىظٓم والكم . عهمٓة، ٓو

رى جمبرت الٓراضٓات عمِ أىٍا لعبة ىمعبٍا وفق قواعد بسٓطة هستخدهبن لذلك رهوزا أو هصطمحات  ٓو
. (2013هٍا،ال)لٓس لٍا بحد ذاتٍا أي أٌهٓة

العدد والشكل  وتعرف الباحثة الٓراضٓات عمِ أىٍا ذلك العمم الذي ٓتعاهل هع الكهٓات الهجردة هثل
وتعد الٓراضٓات تعبٓرًا عن العقل البشري الذي ٓعكس القدرة العهمٓة والقدرة التأهمٓة  ،والرهوز والعهمٓات

وتوجد لمٓراضٓات العدٓد هن التعٓرفات  .لٓةوالتعمٓل والرغبة فْ الوصول لحد الكهال فْ الىاحٓة الجها
ذا ٓمزهىا التحدث عن .ولكن السابقة ٌْ اٌهٍا ولمٓراضٓات كغٓري هن العموم األخرى طبٓعة خاصة بً ٌو

. طبٓعة الٓراضٓات
 

طبيعة الرياضيات 
طبٓعة هن األهور الهىطقٓة أن ٓعْ هعمم الٓراضٓات الهادة التْ ٓقوم بتدٓرسٍا ذلك ألن وعًٓ وهعرفتً ب

الٓراضٓات ٓساعدي عمِ اختٓار أىسب طرق التدٓرس لتعمٓم تالهٓذي، وبالتالْ هساعدتٍم عمِ الوصول 
. (2000الهفتْ، آمٓا، )الِ تحقٓق األٌداف التعمٓهٓة الهطموبة

حٓث تتفق طبٓعة الٓراضٓات هع فطرة االىسان فْ حبً لمترتٓب والتصىٓف والتىظٓم، بل تعتبر ضرورة 
ن الفصل بٓن الٓراضٓات وواقع أبا هٍها لتمبٓة حاجاتً فْ هعرفة الزهان والهكان والقٓاس، وأساسٓة وهطل

هىً ولً، وتأتْ أٌهٓتٍاهن  ًلٍا عن السٓاق الطبٓعْ الذي ىشأت أساسا ًالحٓاة وهشكالتٍا ٓعتبر فصال



 

10 

 

لحل هشكالت الحٓاة  ًكوىٍا الوسٓمة الهؤدٓة لفٍم البٓئة الهحٓطة ووسٓمة لتىظٓم األفكار وترتٓبٍا وهدخال
. (2011جبر وفوارعة والطٓطْ،)الٓوهٓة

فالٓراضٓات ذات طبٓعة تركٓبٓة أي تبدأ هن البسٓط الِ الهركب فهن هجهوعة قمٓمة هن الهسمهات تشتق 
والٓراضٓات بٍذي الصورة تعتبر بىاء استداللٓا . الىتائج والىظٓرات عن طٓرق عهمٓات استداللٓة هىطقٓة

ا ٌر بل تكتسب  ًهعٓىا ًا أن التجٓرد ٓصبغ الٓراضٓات بطابعً أي أن الهسمهات ال تحهل هعىِكم. فْ جٌو
. هعىاٌا هن الىظام الٓراضْ التْ تستخدم فًٓ

ذا  ذا قد ٓوحْ الِ القاريء بأن الٓراضٓات تٍتم بدراسة ىظم شكمٓة ال تتطمب هٍارات عهمٓة، ٌو ٌو
صورتً الىٍائٓة كذلك، ولكىً أخذ هراحل تطور التصور صحٓح الِ درجة كبٓرة فعمم الٓراضٓات فْ 

مة كان ٓعتهد فْ بعضٍا وخاصة الهراحل األولِ هىٍا عمِ األسالٓب  هتعددة خالل فترات زهىٓة طٓو
. العهمٓة حتِ أخذ صورتً الحالٓة
ىاك فرق بٓن الٓراضٓات كعمم ، والٓراضٓات كهادة دراسٓة، فاألولِ دراسة لمىظم الشكمٓة أو الصوٓرة ٌو

حتاج األهر فْ .العالقات بٓىٍاو أها الثاىٓة فتتكون هن حقائق وهفآٌم أساسٓة والعالقات التْ تربطٍا ٓو
وبعض االجراءات العهمٓة والعهمٓات الٓراضٓة الِ . هعظم هراحل تدٓرسٍا الِ استخدام األشٓاء الهمهوسة

عمِ  ً، وبىاء(2000هفتْ، آمٓا، عبٓد، ال)تعهق فٍم التالهٓذ لمهعارف الٓراضٓة وتوضٓح العالقات بٓىٍا
ها سبق ىالحظ أن طبٓعة الٓراضٓات تستخدم فْ الكثٓر هن العموم األخرى وهن ٌىا ٓأتْ الحدٓث عن 

. ارتباط الٓراضٓات بالعموم األخرى
 

 :ات في الهرحمة االبتدائيةأىداف تدريس الرياضي
: لْ لمهتعممٍٓدف هىٍاج الٓراضٓات فْ الهرحمة االبتدائٓة الِ تحقٓق ها ي

اكتساب الهفآٌم والهٍارات والكفآات األساسٓة الهتعمقة باألعداد واألرقام والعهمٓات الحسابٓة عمٍٓا -1
. وتهكن الفرد هن توظٓفٍا واستخداهٍا فْ حٓاتً الٓوهٓة

التعرف عمِ أدوات ووحدات القٓاس الهستخدهة وعمِ العالقات فٓها بٓىٍا واستخداهٍا استخداهاسمٓها -2
. ووظٓفٓا

استٓعاب الهفآٌم والتعهٓهات الهرتبطة باألشكال الٍىدسٓة والهجسهات والتْ تعٓن الفرد عمِ فٍم -3
. الهحٓط الهادي حولً

. اكتساب القدرة عمِ اجراء الحسابات ذٌىٓا ، وعمِ تقدٓر االجابات والتحقٓق هن صحتٍا -4
ٓحتاجٍا الطالب فْ دراسة الهوضوعات  اكتساب قدر كاف هن الهعموهات الٓراضٓة األساسٓة التْ-5

. األخرى 
. التعرف عمِ بىٓة الٓراضٓات وتىضٓهٍا -6
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. استخدام األسموب السمٓم فْ التفكٓر واالستدالل -7
. تىهٓة االتجاٌات االٓجابٓة ىحو الٓراضٓات -8
. (الىظام، الترتٓب، التركٓز، الصبر، الهثابرة والثقة بالىفس):تىهٓة عادات سمٓهة هثل-9

. (1997ابو ٓزىة ، عبآىة،).اكتساب القدرة عمِ التعمم الذاتْ والهحافظة عمِ استقرآرتً-10
: وهىٍا 2013-2012وقد أوردت دائرة قسم االشراف األٌداف العاهة لتدٓرس هادة الٓراضٓات لمعام 

. لهجتهعاكتساب الهعرفة الٓراضٓة الالزهة لفٍم الجواىب الكهٓة فْ البٓئة والتعاهل هع ا -1 
. اتاحة الفرصة لمطالب لههارسة طرق التفكٓر السمٓهة كالتفكٓر االستقرائْ واالستىباطْ والتاهمْ -2
ا فْ التطور الحضاري -3 . التأكٓد عمِ هعرفة أٌهٓة الراضٓات فْ حٓاتىا العاهة وّاثاٌر
. تىهٓة الهٍارات الذٌىٓة والبتكارات العمهٓة -4
. التعبٓر عن الىفس واالتصال بااّلخٓرناستخدام لغة الٓراضٓات فْ  -5
. تقدٓر دور العمهاء فْ ىشأة الٓراضٓات -6
. ابتكار أسالٓب جدٓدة لحل هسائل ٓراضٓة -7
 ( 2013اكتٓع وّاخرون،)ادراك دور الٓراضٓات فْ التقدم العمهْ وفْ الهواد الدراسٓة األخرى -8

 .حٓاتىاوىستخمص هن ٌذي األٌداف أن لمٓراضٓات أٌهٓة عظهِ فْ 
 

أىهية الرياضيات 
تعد هادة الٓراضٓات هن العىاصر الهؤثرة فٓها ٓجري حالًٓا هن تطورات عمهٓة وتكىولوجٓة، وفٓها ٌو  

ذا االعتبار حتـّم عمِ هىاٌج الٓراضٓات أن تتجاوب هع هعطٓات ٌذي التطورات،  هتوقع هستقبالً ، ٌو
اء وتطور وسائل االتصال والتوسع فْ التكىولوجٓا فالقرن الحادي والعشٓرن وها ٓتهٓز بً هن غزو الفض

واستخدام الحاسبات االلكتروىٓة فرض ىفسً عمِ طبٓعة الهعرفة الٓراضٓة الالزهة لهواكبة ٌذي التغٓرات 
السٓرعة، األهر الذي ٓظٍر بوضوح الحاجة الهمحة إلِ هىاٌج تربوٓة تتىاسب هع تحدٓات ٌذا القرن، 

طن القادر عمِ استٓعاب ٌذي التكىولوجٓا، والقادر عمِ إحداث التغٓٓر فْ هىاٌج تسٍم فْ إعداد الهوا
هجتهعً، والهشارك فْ رسم هسٓرة التقدم، والذي ٓفكر بعقمً ال بعقول أخٓرن، والقادر عمِ حل 

وفْ ظل ٌذا التقدم العمهْ الذي اىعكس عمِ الٓراضٓات التْ .هشكالتً وهشكالت هجتهعً بثقة واقتدار
العموم، أصبح ٓىظر إلِ الٓراضٓات عمِ أىٍا وسٓمة تعطْ عىآة فائقة لطرق التفكٓر  تعتبر لغة

ان، وأصبح ٓىظر إلٍٓا عمِ أىٍا جزء ال ٓتجزأ هن حٓاة الفرد، ألىٍا تساعدي عمِ تحمٓل الهواقف  والبٌر
ا، بٍدف هواجٍة الهشكالت الهختمفة والتصدي لٍا، ك دراك العالقات الهتداخمة بٓن عىاصٌر ها ٓىظر لٍا وا 

أن بأىٍا لغة عالهٓة بها تستخدهً هن تعبٓرات ورهوز هحددة وواضحة، وتعٓرفات دقٓقة هها ٓسٍل 
 ..التواصل الفكري بٓن الشعوب
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إن الٓراضٓات تؤدي دوًرا ٌاًها بٓن الهقررات الدراسٓة فْ التعمٓم وفْ الحٓاة ة العهمٓة، ألىٍا لغة العموم، 
الهصطمحات والهعادالت وىهاذج التعبٓر عن : بدوىٍا استخدام أدواتٍا هثلوٓصعب أو ٓستحٓل أحٓاًىا 
وقد اعتبرت بعض الدول الهتقدهة هثل بٓرطاىٓا والوالٓات الهتحدة وروسٓا . الكثٓر هن الهفآٌم العمهٓة

هؤشًرا  والٓابان، اعتبرت الٓراضٓات عاهالً  هؤثًرا فْ التقدم والتىهٓة، واعتبرت أن اإلبداع فْ الٓراضٓات
 .عمِ توافر هقوهات التقدم التقىْ  

ْ هن أكثر الهواد الدراسٓة أٌهٓة  وتعتبر هادة الٓراضٓات أٓضا هن الدعائم األساسٓة ألي تقدم عمهْ، ٌو
ة لها تحتوًٓ هن هعارف وهٍارات تساعد الطمبة عمِ التفكٓر السمٓم لهواجٍة الهواقف الهختمفة،  وحٓٓو

لبارزة بٓن الهواد الدراسٓة األخرى لكثٓر هن االعتبارات، أٌهٍا، أن دراسة وتحتل الٓراضٓات الهكاىة ا
الٓراضٓات تسٍم فْ تىهٓة القدرات العقمٓة لدارسٍٓا، وان دراستٍا تكسب دارسٍٓا الهٍارات الٓراضٓة التْ 

ٓاة تساعد عمِ دراسة الهواد األخرى، إضافة إلِ أن لٍا تطبٓقات هباشرة وغٓر هباشرة فْ هواقف الح
  .(2011جبر وفوارعة و الطٓطْ،)الهختمفة

. وتستىد هادة الٓراضٓات الطرق التْ ٓتم فٍٓا تدٓرس هواضٓعٍا
 

طرق تدرييس الرياضيات 
هٍها فْ عرض وىقل الهٍارات والهفآٌم  ًان األىشطة الهستخدهة فْ تدٓرس الٓراضٓات تمعب دورا

 . هها تجعل التعمم ذات هعىِ-ل واألسالٓبكها ٌْ الوسائ -األساسٓة وتبسٓطٍا وربطٍا بالحٓاة
تعد طٓرقة تدٓرس الٓراضٓات باأللعاب التربوٓة هن الطرائق الهٍهة حٓث تعتهد هع خصائص الهتعمم و

عمِ الهرحمة العهٓرة والتْ ٓعد فٍٓا المعب عىصرا ٌاها فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر لدى الطالب وخاصة 
ن شخصٓة الطفل فْ الهراحل العهٓرة األولِ هن الدرا سة اذ أن المعب ٓسٍم بدور حٓوي فْ تكٓو

. (2013عمٓهْ،)بأبعادٌا وسهاتٍا كافة واكتشاف هواٌبٍم وتشجٓعٍم عمِ التعمم 
 

هفيوم األلعاب التربوية 
هن "طالب أو هجهوعة طالب"هعٓىة ٓقوم بٍا الهعمم والطالب أو  ًاأللعاب ىشاط ٌادف ٓتضهن أفعاال

لها تتهتع بً هن هٓزات كثٓرة وهتعددة لخدهة األٌداف الوجداىٓة  ىة،خالل اتباع قواعد هعْ
. (2002بو ٌاىْ،وأبولوم أ)والهعرفٓة

 
التربوية أىداف المعبة 

األٌداف التْ تسعِ األلعاب التربوٓة الِ تحقٓقٍا 
. وعمِ استكشاف العالم الذي ٓعٓش فًٓ هساعدة الطفل عمِ التعمم،-1
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.  لهختمفة لمطفلتىهٓة الجواىب الهعرفٓة ا-2
. تىهٓة الىواحْ االجتهاعٓة والوجداىٓة لمطفل-3
. وحل هشكالتٍم تخمٓص األطفال هن توتراتٍم الىفسٓة الهختمفة،-4
.  تىهٓة القدرة التعبٓٓرة لدى األطفال-5
. هساعدة الطفل عمِ الىهو الجسهْ الهتوازن-6
. تىهٓة التفكٓر االبداعْ واالبتكاري لدى الطفل-7
 .(2007الحٓمة،)ف هشاعر األطفال واتجاٌاتٍم وقٓهٍم وهدركاتٍماكتشا-8
 

وظائف األلعاب التربوية  
تزود الهتعمم بخبرات أقرب الِ الواقع العهمْ هن أي وسٓمة تعمٓهٓة أخرى اذ ٓتعرف الهتعمم الِ -1

فان األلعاب الهشكالت التْ سوف تواجًٍ فْ الهستقبل ، ثم ٓضع حموال لٍا ٓتخذ قرارات ازاءٌا، وبذلك 
. تقمل هن الٍوة بٓن ها ٓجري فْ غرفة الصف وها ٓجري فْ الحٓاة الٓوهٓة

م، والتْ قد تصٓب الطمبة غالبا، ولٍذا ٓهكن وضع الهٍارة أقضْ عمِ عواهل الضجر والهمل والست-2
. فْ قالب لعبة او تهثٓمٓة، هها ٓساعد فْ اكتساب ٌذي الهٍارة بسرعة أكبر

ر ضع استراتٓجٓة جدٓدة، لهعالجة الفروق الفردٓة بٓن الطمبة وذلك هن  خالل توفْتساعد الهعمم فْ و-3
ْ بذلك تتىاسب هعظم فئات الصف الواحدهٍارات عدٓدة لهستوٓاتة هختمفة . (2007ٓزدان،عفاىة،)، ٌو

لِ ٓهثل المعب أداة فعالة ٓهكن استعهالٍا لتخمٓص األطفال هن األىاىٓة والتهركز حول الذات وىقمٍم ا-4
. هرحمة تقدٓر األخٓرن واعطاء الوالء لمجهاعة والتكٓف هعٍا 

المعب أداة تربوٓة ووسٓمة تساعد فْ احداث تفاعل الطفل هع عىاصر البٓئة وهكوىاتٍا لغرض تعمهً -5
. وعٍد شخصٓتً وسموكً

أىً  أو هداخل الحداث الىهو والتوازن لدى األطفال اضافة الِ ًالمعب وسٓمة ٓهكن أن توفر فرصا-6
مبْ رغباتٍم . ٓشبع هٓولٍم ٓو

ا الهعرفة والتكىولوجٓا واالتجاٌات والقٓم والعادات -7 المعب قىاة أساسٓة هن القىوات التْ تىتقل عبٌر
. (2007الحٓمة،)والتقالٓد هن جٓل الِ آخر وهن فرد الِ آخر

 
فوائد استخدام األلعاب في براهج الرياضيات 

: فْ براهج الٓراضٓات فْ هقالة تتضهن ااّلتْ لخص دافٓس فوائد استخدام األلعاب
. األلعابالتْ تتخممٍا ألعاب هواقف ذات هعىِ لههارسة وتطبٓق الهٍارات الٓراضٓة -1
ستهتعوا بالمعب :زالدافعٓة أو الحاف-2 . ٓختار األطفال بحٓرة أن ٓشاركو ٓو



 

14 

 

. لهدرسةتوفراأللعاب هٍام ٓدوٓة تفاعمٓة لكل هن البٓت وا :البٓت والهدرسة -3
لمطالب لبىاء الهفآٌم الذاتٓة االٓجابٓة وتىهْ اتجاٌات  ًتوفر األلعاب فرصا :االتجاي االٓجابْ-4

. وهواقف آجابٓة ىحو الٓراضٓات
التعمم األعهق ٓهكن أن ٓحدث هن خالل  ،كثر رسهٓةألتٓزد هن حجم الهتعمم بالهقارىة باألىشطة ا-5

ألطفال والفرص التْ تىتجٍا تمك األلعاب الختبار أفكار حدسٓة األلعاب بسبب التفاعل الهتزآد بٓن ا
. (2011بدوي ،)واستراتٓجٓات حل الهشكمة

 
أىهية األلعاب التربوية 

؛  2007 ٓزدان،عفاىة،) (جسهٓة واجتهاعٓة ىفسٓة، عقمٓة،)ٓهكن تقسٓم أٌهٓة األلعاب الِ عدة هجاالت
 .(؛ 2013القضاء، الخطٓب، حهدي،

 
    .هن الناحية الهعرفية والعقميةأىهية المعب -1
ة الهخططة والهرتبطة بٍا،  االحتفاظالهفآٌم و اكتسابالحقائق و تعرف  هن خالل أىشطة المعب التربٓو

كالتذكر واالستىتاج والفٍم وحل لدى الطمبة  عمِ تىهٓة هٍارات التفكٓر  بأٌداف الهحتوى والتْ تساعد
. (2007ٓزدان وعفاىة، ) الهشكالت

. ية المعب هن الناحية النفسيةأىم-2
. تهكن األلعاب التعمٓهٓة الهتعمم هن اشباع حاجاتً الىفسٓة كالحٓرة وههارسة القٓادة والىظام واالجتهاع-
. تجذب اىتباي الهتعمم وتٍٓئتً لتمقْ التعمم-
فف هن تتٓح الفرصة لمهتعمم لمتعبٓر عن حاجاتً ورغباتً وهٓولً كها تتٓح لً فرصة التجدٓد كها تخ-

. التوتر الىفسْ والعصبْ
                                                                                                                                                    ترفع الروح الهعىوٓة لدى الهتعمم وثقتً بىفسً واحتراهً لألخٓرن واحترام األخٓرن                                                 -
. لً
 .أىهية المعب هن الناحية الجسهية -3
ادة هٍاراتً الحركٓة ،هن خالل القفز، الجري والرسم، كها ٓستفٓد هن    تىهٓة عضالت جسم الطفل، وٓز

والخطٓب حهدي ) هها ٓجعل المعب بالىسبة لً هتعة حواسً الهختمفة، لهعرفة األشٓاء واألصوات،
 .(2013والقضاة، 

 .أىهية المعب هن الناحية االجتهاعية-4
تمبْ عهمٓة المعب احتٓاجات الطفل الِ االىتهاء االجتهاعْ واالىساىْ، وتساعد عمِ تحهل هسؤولٓة -

. الهساٌهة فْ رفاي وتقدم ، لذلك ٓجب االٌتهام باأللعاب التْ تحقق ذلك
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طفل بحٓث ٓتعمم السموك كعضو فْ جهاعة هن حٓث تعمم القٓام ٓساعد المعب فْ التىشئة االجتهاعٓة لل-
االجتهاعْ الهىاسب وتعمم هٍارات العهل الجهاعْ كاالتصال والتعبٓر عن الرأي واحترام الرأي  بالدور
. األخر

ٓساعد الطفل عمِ تعمم القٓم والسموكٓات السمٓهة كاالىضباط واحترام حقوق ااّلخٓرن والتحمْ بالصبر -
. ةواألهان

لهشاركة ااّلباء والهعمهٓن األطفال فْ ألعابٍم أثر آجابْ فْ تحقٓق الهٓزد فْ التفاٌم واالحترام وتعمم -
. (2007الحٓمة ،)تبادل األدوار ها بٓن الكبار والصغار، لذلك ٓجب التأكٓد عمِ هثل ٌذي الهشاركة    

 
: ربويةشروط األلعاب الت

ٌدف تعمٓهْ فال تستخدم فْ درس الٓراضٓات أي لعبة اذا لم أن تكون المعبة ههتعة وهسمٓة وذات -1
. ٓكن لٍا ٌدف تعمٓهْ قوي ها لم تكن هسمٓة وههتعة

أن تتوافق المعبة هع عدد الطالب هن حٓث العدد اذا كاىت فردٓة أو هن حٓث الحجم اذا كاىت -2
. جهاعٓة 

. كٓنأن تتىاسب المعبة هع الهستوى الهعرفْ والعهري والجسدي لمهشتر-3
. أن تكون قابمة لمقٓاس-4
. أن تكون قابمة لمتىفٓذ بحٓث تخمو هن التعقٓد والخطورة-5
أبو لوم،أبو ) ًٓ، لٓحدد طٓرقة وقواعد تىفٓذٌاأن ٓختبر الهعمم المعبة وخاصة اذا كاىت جدٓدة عل-6

. (2002ٌاىْ،
 

ربوية عناصر األلعاب الت
هجهوعة هن الالعبٓن -1
لعبة أىظهة وقواىٓن تحكم ال-2
بعد هكاىْ   -3
 (2010حهدي والخطٓب والقضاة،)بعد زهاىْ-4
 

ربوية خطوات تدريس المعبة الت
: خطوات تدٓرس المعبة التعمٓهٓة هن خالل (2013)ٓرى أبو الحدٓد

تحدٓد األٌداف التعمٓهٓة التْ ٓسعِ الِ تحقٓقٍا فْ صٓاغة سموكٓة تشهل الهعارف والهٍارات -1
. التعممواالتجاٌات الهتوقعة هن 
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. اختٓار األلعاب الهىاسبة لمدرس والهوقف تبعا لألٌداف وهستوى التعمم واالهكاىات الهتاحة-2
تصهٓم المعبة بها تتضهىً هن تحدٓد أٌدافٍا وقواعد الفوز بٍا واجراءاتٍا والزهن الالزم وأدواتٍا -3

. وهوادٌا الالزهة لٍا
. تٍٓئة أذٌان التالهٓذ لهوضوع المعب-4
. لبٓئة التعمٓهٓة الهىاسبة وعادة تىظٓم الفصل لٓالئم كل لعبة تٍٓئة ا-5
. توٓزع األدوار بٓن التالهٓذ تبعا لقدراتٍم واستعداداتٍم-6
سجل الهالحظات-7 . اتاحة الفرصة لمتالهٓذ بتىفٓذ المعبة والهعمم ٓراقب ٓو
. حددة لكل لعبةتقوٓم المعبة فٓتعرف الهعمم عمِ هدى ىجاح تالهٓذي هن تحقٓق األٌداف الم-8

. (2002أبو لوم،ابو ٌاىْ،)بٓىها ٓرى
. أن ٓحدد الهعمم الوقت والهكان الهىاسبٓن لتىفٓذ المعبة-1
 .أن ٓعزز الهعمم الىتاج التعمٓهْ لمعبة-2
 .أن ٓقدم الهعمم شروط المعبة بوضوح لٓخمق جوا هن التىافس الشٓرف بٓن الطالب-3
 

هيزات المعبة التربوية  
. ة طالقة التفكٓر الٓراضْ عىد الطالبتىهٓة هٍار-1
. تىهٓة روح الفٓرق والتعاون االٓجابْ هن خالل تطبٓق األىشطة الجهاعٓة-2
. تىهٓة روح الهبادرة االٓجابٓة عىد الطالب-3
رغبون القٓام بٍا-4 . اثارة الدافعٓة ىحو التعمم هن خالل القٓام بأعهال ٓحبوىٍا ٓو
ادة التفاعل الصفْ-5 . ٓز
. و هن التىافس البريء بٓن الطالبخمق ج-6
اىْ،).تغرس فْ ىفوس الطالب احترام ازاء األخٓرن-7  .(2002أبو لوم ،ابٌو

ذكر   خصائص وعٓوب المعبة التعمٓهٓة (2010حهدي والخطٓب والقضاة،)ٓو
عيوب األلعاب التربوية 

ال فْ االعداد والتحضٓر-1 . تستمزم المعبة التعمٓهٓة وقتا طٓو
 .صعوبة فٍم تعمٓهات المعبة-2
 .صعوبة تىفٓذ المعبة هع األعدادالكبٓرة-3
 .ارتفاع تكالٓف األلعاب التعمٓهٓة-4
. عدم وضوح الهفآٌم التْ تتضهىٍا األلعاب التعمٓهٓة بسٍولة-5
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ربوية خصائص المعبة الت
. لأللعاب التعمٓهٓة أٌداف تعمٓهٓة وتربوٓة هرسوهة-1
جب اتباعٍاو لٍا أىظهة وقواعد -2 . قواىٓن تحكهٍا ٓو
. الهىافسة بٓن اثىٓن او أكثر أو بٓن فٓرقٓن أو اكثر هن الهتعمهٓن -3
. (تقٓرر ىتٓجة الهىافسة فْ المعبة)الخاسر  تقٓرر عن هن ٌو الفائزوهن ٌو-4

.  ربويةأنواع األلعاب الت
ىواع  األلعاب التعمٓهٓة فْ الٓراضٓات الِ عدة أ ( 2010هحهد وعبٓدات، )قسم 

 .ألعاب لحل األلغاز أوالهغالطات-1
وأثىاء الحل ٓطبق الطالب هٍارات وهفآٌم  .تتطمب بعض األلعاب الٓراضٓة حل ألغاز أو هغالطات

هفآٌم  (الٓراضْ األغٓرقْ)Zenoوهبادىء ٓراضٓة، وقد ٓكتشفون أشٓاء ٓراضٓة جدٓدة وقد استخدم 
  .هوعة هن الهتىاقضات هثل هتىاقضة السمحفاة واألرىبالىٍآة والكهٓات الهتىآٌة فْ الصفر لحل هج

 
 ".البحث عن السبب"ألعاب اكتشافية-2

 . تتضهن األلعاب االكتشافٓة تحمٓال لعهمٓات ٓراضٓة كها تتضهن تطبٓق هٍارات وهفآٌم وهبادىء
 .ألعاب لمبحث عن أنهاط وقواعد-3

تقود الِ  عن تعهٓهات وأىهاط ٓهكن أنأحد األعهال الٍاهة التْ ٓقوم بٍا الٓراضٓون ٌو البحث 
هكن أن ٓتكون لدى الطالب فٍم أفضل لكثٓر هن الهفآٌم والهبادىء . اكتشافات ٓراضٓة جدٓدة ٓو

.  الٓراضٓة اذا استخدهوا التحمٓل والتركٓب لمبحث عن قواعد وأىهاط
. ألعاب لمتدرييب عمٍ الهيارات-4

تِ ٓصموا الِ هستو ب فاىً ٓجب عمٍٓم أن ٓتدربوا عمٍٓا حبعد أن ٓقدم الهعمم الهٍارات الٓراضٓة لمطال
التدرب وههارسة الهٍارات عن طٓرق حل العدٓد هن التهآرن ٓهكن أن تكون طٓرقة . نكاهل هن التهك

أحد االستخداهات الهفٓدة لأللعاب الٓراضٓة ٌو . ًههال ًروتٓىٓا ًفعالة ولكىً ٓهكن أٓضا أن ٓكون عهال
هن التىافس ٓهكن أن تستخدم فْ تعمم  ًقمٓال ًاأللعاب التْ تتضهن قدرا. ات وههارستٍاالتدرب عمِ الهٍار

ولكن التىافس الزائد فْ المعبة قد ٓعٓق التهكن هن الهٍارة عن طٓرق اثارة اتجاٌات وقٓم غٓر . الهٍارات
هكن لأللعاب أن تٓزد هن فٍو وتطبٓق وتدعٓم واستبقاء الهٍارات باالضافة ال ى تحقٓق األٌداف هىاسبة ٓو

 .الوجداىٓة
 .ألعاب التخهين-5

هكن أن تساعد الطالب فْ تحس ٓن قدراتٍم عمِ تستخدم ألعاب التخهٓن فْ تدعٓم الهٍارات والهبادىء ٓو
هكن أن تحقق ٌذي األلعاب أٌدافا. التقدٓر والتقٓرب هعرفٓة تشهل التذكر والفٍم والتطبٓق والتحمٓل  ًٓو
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فٓهكن أن تستخدم ألعاب . ٓة التْ تشهل الرغبة واالشباع فْ االستجابة ضافة الِ أٌداف وجدانباال
التخهٓن فْ تعمم هفآٌم ٓراضٓة هثل التبآن والقٓهة الهطمقة وحل الهعادالت وىظم االحداثٓات 

 
الدراسات السابقة  -2

: الدراسات العربية:أوال
: ى األقدمفٓها ٓمْ عرض لمدراسات السابقة حسب تسمسمٍا الزهىْ هن األحدث ال

بدراسة ٌدفت الِ التعرف الِ أثر استخدام األلعاب التعمٓهٓة فْ التحصٓل  (2007)قام ٓزدان وعفاىة 
ْ دراسة ي بهدارس ضواحْ القدسالفوري والهؤجل فْ الٓراضٓات لدى طمبة الصف الثالث األساس ، ٌو

بٓة تكوىت عٓىتٍا  ضابطة درست بالطٓرقة األولِ : طالب وطالبة قسهوا الِ هجهوعتٓن  (68 )تجٓر
بٓة درست باستخدام األلعاب التعمٓهٓة . التقمٓدٓة، واألخرى  تجٓر

:  وأظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة ها ٓأتْ
ي تعزى لطٓرقة التدٓرس، أو عدم وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ االختبار التحصٓل الفور -

. أو التفاعل بٓىٍها  ،الجىس
ة احصائٓة فْ التحصٓل الهؤجل تعزى لطٓرقة التدٓرس ولصالح فروق ذات دالل ًوأظٍرت أٓضا -

. الهجهوعة التجربٓٓة، وهتغٓر الجىس لصالح االىاث
. عدم وجود فروق ذات داللة احصائٓة لمتفاعل بٓن طٓرقة التدٓرس والجىس -
 

فْ دراسة ٌدفت الِ استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوٓة الهحوسبة  (2005)وكذلك أجرى عبٓدات
 ًطالبا (68)تكوىت عٓىة الدراسة هن. تحصٓل بعض الهفآٌم الٓراضٓة لطمبة الصف الثالث األساسْ

بٓتان احداٌها لمذكور واالخرى  وطالبة، تم توٓزعٍم الِ أربع هجهوعات بطٓرقة عشوائٓة، هجهوعتان تجٓر
ة الهحسوبة، وتكوىتا هن طالبة، وهجهوعتٓن و ًطالبا (34)لالىاث درستا هن خالل األلعاب التربٓو

. وطالبة ًطالبا (34)ضابطتٓن احداٌها لمذكور واألخرى لالىاث درستا بالطٓرقة التقمٓدٓة وتكوىتا هن 
: وكاىت أٌم ىتائج ٌذي الدراسة ها ٓأتْ

عمِ االختبار الهباشر الطمبة لبعض الهفآٌم الٓراضٓة  وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ تحصٓل -
بٓة التْ تعمهت هن خالل األلعاب التربوٓة الهحوسبةوالهؤجل، ولصالح ال . هجهوعة التجٓر

بٓة، تعزى - عدم وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ التحصٓل الهباشر والهؤجل ألفراد الهجهوعة التجٓر
 .لمجىس
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ل أثر استخدان األلعاب التعمٓهٓة فْ تحصٓاء دراسة ٌدفت إلِ استقص (2002)جرُ الشرهاو كها أ
 (60)الدراسة هو  عٓىةَقد تكَىت . اتجاٌاتٍن ىحٌَاف السادس األساسْ فْ الرٓاضٓات َطمبة الص

 ،ٓبٓةقسهَا إلِ هجهَعتٓو األَلِ تجر ،س األساسْ هو هدارس إربد الثاىٓةتمهٓذاً هو الصف الساد
 ،ضابطة درست بالطرٓقة التقمٓدٓة َالثاىٓة ،كسَر باستخدان األلعاب التعمٓهٓةدرست هَضَع ال

َهقٓاس اتجاٌات ىحَ ٌذي  ،َاختبارتحصٓمْ، األلعاب التربَٓةأداة الدراسة هجهَعة هو َكاىت 
.  الهعالجة طبق االختبار التحصٓمْ فْ هَضَع الكسَر عمِ هجهَعتْ الدراسة اءَبعد اىتٍ ،األلعاب

َأىَاع الهعرفة  تَاالتجاٌا لَأظٍرت الىتائج َجَد فرق ذّ داللة إحصائٓة عمِ اختبار التحصٓ
. ٓة لصالح الهجهَعة التجرٓبٓة ٓعزُ لطرٓقة التدرٓسالرٓاض

 
بدراسة ٌدفت الِ استقصاء أثر استخدام استراتٓجٓة التعمم بالمعب،  (2001)وكذلك قام أبو ٓرا وحهدي

 (جهع، طرح، ضرب، وقسهة)الهىفذة هن خالل الحاسوب، فْ اكتساب هٍارات العهمٓات الحسابٓة األربعة
وتكوىت . 92/1993ي، فْ الهدارس الخاصة فْ عهان لمعام الدراسْ لطمبة الصف السادس األساس

وأظٍرت  .طالب وطالبة هن طمبة الصف السادس األساسْ فْ هدٓىة عهان (101)عٓىة الدراسة هن
: ىتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ كل هن التحصٓل الهباشر والهؤجل ألفراد عٓىة الدراسة فْ  -
ابٓة األربع تعزى الِ استراتٓجٓة التعمم الهىفذة هن خالل الحاسوب ولصالح الهجهوعة الهٍارات الحس

بٓة . التجٓر
عدم وجود فروق دالة احصائٓا فْ كل هن التحصٓل الهباشر والهؤجل ألفراد عٓىة الدراسة، فْ  -

. الهٍارات الحسابٓة األربعة، تعزى الِ الجىس
التحصٓل الهباشر والهؤجل ألفراد عٓىة الدراسة فْ  وجود أثر ذي داللة احصائٓة، فْ كل هن -

. الهٍارات الحسابٓة األربعة، تعزى الِ التفاعل بٓن استراتٓجٓة التعمم وجىس الطمبة
 

ة فْ بدراسة ٌدفت الِ هعرفة هدى فاعمٓة األلعاب التربوٓة التىافسْ (2000)فْ حٓن قام بمطٓة وهتولْ 
ل القمق الٓراضْ الهصاحب لٍا لدى تالهٓذ الهرحمة االبتدائٓة ، واختزاعالج صعوبات تعمم الٓراضٓات

وتمهٓذة هن تالهٓذ الصف الخاهس  ًتمهٓذا (70)وذوي  صعوبات التعمم وقد تكوىت عٓىة الدراسة هن 
بٓة،لهحافظة القاٌرة ، حٓث قسهوا الِ هجهوعتٓن ضابطة  وتهثمت أدوات الدراسة فْ اختبار  وتجٓر

، وتوصمت الدراسة الِ هجهوعة الىتائج ٓاضٓات وهجهوعة األلعاب التربوٓةتحصٓمْ وهقٓاس همف الر
وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ اختبارات الهٍارات الٓراضٓة وقٓاس القمق لصالح ... هن أٌها 

بٓة  . الهجهوعة التجٓر
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: الدراسات األجنبية:ثانيا
ر التالهٓذ أثىاء ههارستٍم دراسة استخدم فٍٓا الف (Hildebrandt,1998)أجرت ٌٓمدبراىت ٓدٓو لتصٓو

المعب داخل الصف وذلك بٍدف التعرف عمِ تطور الحس العددي لدى التالهٓذ، واكتشاف استراتٓجٓات 
ادة قابمٓة التالهٓذ فْ االتصال والعهل الجهاعْ وتكوىت عٓىة الدراسة هن   (22)هتعددة فْ الحساب، وٓز

ي الوالٓات فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة، واستخدهت أثىاء تمهٓذا هن الصف الثاىْ فْ والٓة أٓوا ف
. التدٓرس لعبتٓن احداٌها هن تصهٓم التالهٓذ

: وقد أظٍرت الىتائج
ن اتجاي آجابْ لدى التالهٓذ ىحو الٓراضٓات، كها زادت هن فٍم التالهٓذ  أن األلعاب أسٍهت فْ تكٓو

. خدام األلعاب أثىاء التعمملٓات الحسابٓة ىتٓجة استعلمٓراضٓات وخصوصا فْ ال
 

التعرف الِ أثر استخدام استراتٓجٓة األلعاب فْ  (Gold&Berg,1990)وقد استٍدفت دراسة جولد وبرج 
هٍارة حل الهسائل الٓراضٓة لدى تالهٓذ الصف السابع وتحدٓد العالقة بٓن حل  الهسائل وهعاهل الجىس 

فْ كل هجهوعة أها  (تمهٓذ 100)الهٓذ الصف السابعأها عٓىة الدراسة فقد اشتهمت عمِ هجهوعتٓن هن ت
 (اسابٓع هتتالٓة 10)واستهرت الدراسة ًوّاخر بعدٓا ًقبمٓا ًاالجراءات فقد تضهىت تصهٓم البحث اختبارا

استراتٓجٓة هختمفة لمعب كها استخدم  (16) دقٓقة وقدهت (45)بهعدل جمسة كل أسبوع هدة كا جمسة هىٍا
ٓة لمحصول عمِ هجهوعة هعموهات هن االختبآرن القبمْ والبعدي أها هن أجل شكالن هن الهسائل المفظ

لعٓىتٓن هستقمتٓن  t-testتحمٓل الىتائج فقد استخدم الهتهثمة بتحمٓل التبآن الهصاحب كها استخدم اختبار 
: تكهمة لتحمٓل التبآن الهصاحب كوسٓمة احصائٓة وقد توصل الباحث الِ الىتائج ااّلتٓة

هن حٓث القدرة عمِ حل الهسائل المفظٓة  (0.05)فرق ذو داللة احصائٓة عىد هستوى داللةوجود  -
بٓة باستخدام األلعاب . لصالح تالهٓذ الهجهوعة التجٓر

. كها أن استخدام األلعاب ٓؤدي الِ ىهو القدرة عمِ حل الهسائل المفظٓة بٓن الجىسٓن -
 

ة هحوسبة عمِ التحصٓل بدراسة ٌدفت الِ التعر (Marty,1986)وقام هارتْ ف عمِ تأثٓر ألعاب تربٓو
ا هقسم الِ هجهوعتٓن،  ًصفا (22)وتكوىت عٓىة الدراسة هن . فْ الٓراضٓات واالتجاٌات ىحٌو

بٓة ، هوزعة عمِ سبع هدارس، وطبقت األلعاب عمِ هواضٓع ًصفا (11) ، وضابطةًصفا (11)تجٓر
بار تحصٓمْ لقٓاس تحصٓل التالهٓذ وقدرتٍم عمِ الجبر والرسم الٍىدسْ وحل الهعادالت، واستخدم اخت

. الرسم
وقد أظٍرت ىتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائٓة عمِ التحصٓل وقدرة التالهٓذ عمِ الرسم 

 .الٍىدسْ لصالح األلعاب التربوٓة الهحوسبة
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ت التالهٓذ قٓاس أثر المعب فْ كل هن قدرا (Fraser&Koop,1981)وقد استٍدفت دراسة فٓرسر وكوب
. العاهة واالتجاي ىحو الٓراضٓات وتىهٓة هٍارات تالهٓذ الصف التاسع ألربع هدارس ىهوذجٓة فْ سدىْ
استخدم المعب فْ دروس الٓراضٓات اذ ٓقرأ التالهٓذ الحوار بصوت عال وٓهثمون األدوار الخارجٓة 

ختبار بعدي بعد استخدام األلعاب باالشتراك هع الهعمهٓن واستخدم اختبار قبمْ قبل استخدام األلعاب وا
، أها تخدام األلعاب فْ دروس الٓراضٓاتهفردات تقٓس أثر المعب واالتجاي ىحو اس (4)وقد اشتهل عمِ 

أظٍرت الىتائج أن ٌىاك فرقا ذات . وتحمٓل التبآن test-tالوسائل االحصائٓة فقد استخدم الباحث اختبار
ات واستخدام األلعاب فْ دروس الٓراضٓات لصالح الهجهوعة داللة احصائٓة بٓن االتجاي ىحو الٓراضْ

. التْ استخدهت األلعاب 
 

بدراسة ٌدفت الِ التعرف عمِ فاعمٓة األلعاب هقارىة بالطٓرقة  (Bottinelli,1980)وكذلك قام بوتٓىمْ
جاي واحتفاظٍم بالهعموهات لهدة أطول،وكذلك لقٓاس االت ة/الطالبفْ التدٓرٓس،فْ تحصٓل  الهعتادة
طالبا هن طالب العموم والدراسات االىساىٓة هن هدرسة  (720)وتكوىت عٓىة الدراسة هن  .ىحوالتعمم

ة لعام  الذٓن درسوا بالطٓرقة ) وقد أظٍرت الىتائج تفوق الهجهوعة الضآطة ،1979/1980دٓفٓن الثاىٓو
طبق بعد فترة هن التجربة فْ اختبار قٓاس االحتفاظ قصٓر الهدى بٓىها فْ االختبار الذي  (التقمٓدٓة

ة فْ درجة التحصٓل . كاىت الىتائج هتسآو
 ثالثالفصل ال

الطريقة واالجراءات 
فا  ٓتضهن ٌذا الفصل وصفا لمطٓرقة واالجراءات التْ استخدهٍا الباحث فْ دراستً، كها ٓتضهن تعٓر

تطبٓقٍا، والتأكد هن صدقٍا لهجتهع الدراسة وعٓىتٍا، واألدوات الهستخدهة فٍٓا، وكٓفٓة بىائٍا، واجراءات 
وثباتٍا، باالضافة الِ وصف الطرق والهعالجات االحصائٓة التْ ٓستخدهٍا الباحث فْ تحمٓل البٓاىات 

. واستخالص الىتائج
 

هنيج الدراسة 
. هتً لهثل ٌذا الىوع هن الدراساتءلهال ًفْ ٌذي الدراسة الهىٍج التجٓربْ ىظرا ةالباحث تاستخدم

 
هجتهع الدراسة 

 (4996)كون هجتهع الدراسة هن جهٓع طمبة الصف الرابع األساسْ فْ هحافظة رام اهلل والبالغ عددٌم ت
. طالبا وطالبة
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        عينة الدراسة
، الفاروق األساسٓة العمٓا وهدرسة أبو عبٓدةتّم اختٓار عٓىة الّدراسة بالطٓرقة القصدّٓة هن هدرسة 

تم اختٓار الباحثة لٍاتٓن الهدرستٓن بالطٓرقة القصدّٓة بسبب سٍولة و. التابعتٓن لهدٓٓرة هحافظة رام اهلل
كها أبدت إدارة . الوصول إلٍٓا هن قبل الباحثة هها ٓسٍل عمٍٓا عهمٓة هتابعة إجراءات الدراسة وتىفٓذٌا

الهدرستٓن تقدٓم كل ها ٓمزم هن تسٍٓالت خالل عهمّٓة تطبٓق الدراسة، وأبدى هعّمهو وهعّمهات هادة 
ٓاضٓات لمصف الرابع األساسْ فٍٓها الرغبة فْ التعاون إلتهام إجراءاتٍا وتىفٓذٌا، عمهًا بأن ٌؤالء الر

 . الهعّمهٓن والهعمهات هؤٌّمون أكادٓهًّٓا وتربوّٓاً 
م عشوائًٓا هن بٓن  ًطالبا (148)بمغ عدد أفراد الّدراسة   (6)وطالبة، توزعن عمِ أربع شعب تّم اختٓاٌر

بٓة فْ  شعب هن شعب الصف الرابع األساسْ  فْ تمك الهدرستٓن، حٓث هثمت إحداٌها الهجهوعة التجٓر
باستراتٓجٓة التعمم بالمعب وقد بمغ عدد  (الضرب)هدرسة ذكور الفاروق األساسٓة العمٓا درست وحدة 

طالبا، فْ حٓن هثمت الشعبة األخرى فْ الهدرسة ىفسٍا الهجهوعة الضابطة حٓث درست  (37)أفرادٌا 
. طالبا (37)وحدة ىفسٍا بالطٓرقة االعتٓادٓة وبمغ عدد أفرادٌا ال

بٓة فْ هدرسة إىاث أبو عبٓدة األساسٓة  درست وحدة   (الضرب)كها هثمت إحداٌها الهجهوعة التجٓر
طالبة، فْ حٓن هثمت الشعبة األخرى فْ الهدرسة  (37)باستراتٓجٓة التعمم بالمعب وقد بمغ عدد أفرادٌا 

. طالبة (37)ة الضابطة حٓث درست الوحدة ىفسٍا بالطٓرقة االعتٓادٓة وبمغ عدد أفرادٌا ىفسٍا الهجهوع
. توٓزع عدد أفراد العّٓىة والىسب الهئوٓة لٍا حسب هجهوعات الدراسة والجىس (1)وُٓوّضح الجدول 

 (1)الجدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الهجهوعة والجنس

 النسبة الهئوية لعددا طريقة التدريسالجنس الهدرسة 

وق 
فار

ة ال
رس
هد

عمٓا
ة ال

اسٓ
الس

ا
 .

 
ذكور 

 %50 37 الضابطة

بٓة   %50 37التجٓر

دة 
عبٓ

بو 
ة أ
رس
هد

سٓة
ألسا

ا
 

 
 إىاث

 %50 37 الضابطة
بٓة   %50 37التجٓر
 الهجهوع

148 100.0% 
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 أداة الدراسة
لرابع فْ وحدة الضرب الهقررة فْ قاهت الباحثة ببىاء االختبار التحصٓمْ لقٓاس أداء طمبة الصف ا

حٓث قاهت الباحثة بعد تحدٓد ، 2014-2013هىٍاج الٓراضٓات لمفصل األول هن العام الدراسْ 
الهادة التعمٓهٓة باعداد جدول هواصفات لالختبار  وتحمٓل وتحدٓد ، وأٌدافًالغرض هن االختبار 

اؤي، تم كتابة فقرات االختبار التحصٓمْ وعمِ ضوء جدول الهواصفات الذي تم بن. (3الهمحق) التحصٓمْ
. بها ٓتالئم وجدول الهواصفات

ا ًبىدا (25) وتكون االختبار التحصٓمْ فْ صورتً األولٓة هن خصص لكل بىد هىٍا أربع  ًاختٓآر
عالهات، حٓث تم كتابة وتوٓزع بىودي عمِ ىوع واحد هن األسئمة الهوضوعٓة هن ىوع االختٓار هن هتعدد 

. (4الهمحق)دائلهن أربعة ب
 

صدق األداة 
 والخبرة فْ أسالٓب تدٓرس ختصاصتم عرض أداة الدراسة عمِ عدد هن الهحكهٓن هن ذوي اال

والعمهٓة،  الٓراضٓات، حٓث طمب هىٍم ابداء هالحظاتٍم حول فقراتٍا هن حٓث دقتٍا وسالهتٍا المغوٓة
باقتراحات  ةالباحث توقد أخذ. ًباوقٓاس ها أعدت لقٓاسً واضافة أو تعدٓل أو حذف ها ٓروىً هىاس

. األداة بصورتٍا الىٍائٓة توتعدٓالت الهحكهٓن، وأخرج
 

ثبات األداة 
تم التأكد هن ثبات االختبار التحصٓمْ الهستخدم فْ الدراسة وذلك بتطبٓقً عمِ عٓىة استطالعٓة هن 

والتْ  (KR20)شاردسون طالبا وطالبة، باستخدام هعادلة كودر ٓرت (37) غٓر عٓىة الدراسة هكوىة هن
وتعد ٌذي القٓهة هقبولة وتبرر استخداهٍا ألغراض الدراسة الحالٓة، هها ٓدعو  . (0.912)بمغت قٓهتٍا

. االطهئىان الِ ىتائجٍا
 

تحميل فقرات االختبار 
تّم احتساب هعاهمْ الصعوبة والتهٓٓز ٓدوًٓا لكل فقرة هن فقرات االختبار التحصٓمْ، بعد تطبٓقً عمِ 

، وتراوحت هعاهالت الصعوبة لفقرات االختبار وتصحٓحً ة استطالعّٓة هن غٓر عٓىة الّدراسةعٓن

. (0.86ـ  0.34 )التحصٓمْ ها بٓن 
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وتّم أًٓضا احتساب هعاهل التهٓٓز لكل فقرة هن فقرات اإلختبار التحصٓمْ، وتراوحت هعاهالت التهٓٓز 

ا أعمِ هن  ، وبىاًء عمِ ذلك تمّ (0.84  –0.32)لفقراتً ها بٓن  ، (0.20)استبقاء البىود التْ هعاهل تهٌٓٓز

.  فمم ٓتم حذف أي فقرة هن فقرات اإلختبار

هعاهالت الصعوبة والتهٓٓز لكل فقرة هن فقرات االختبار التحصٓمْ فْ وحدة الضرب   (2)وُٓبّٓن الجدول 

 .لمصف الرابع األساسْ

 (2)الجدول 
ار التحصيمي هعاهالت الصعوبة والتهييز لفقرات االختب

في وحدة القسهة لمصف السابع األساسي 
هعاهل التهييز هعاهل الصعوبة رقم بند االختبار 

1 0.38 0.50 
2 0.42 0.32 
3 0.53 0.43 
4 0.60 0.58 
5 0.64 0.30 
6 0.52 0.50 
7 0.55 0.62 
8 0.82 0.57 
9 0.81 0.82 
10 0.65 0.71 
11 0.54 0.40 
12 0.60 0.46 
13 0.70 0.50 
14 0.42 0.32 
15 0.34 0.80 
16 0.42 0.62 
17 0.50 0.58 
18 0.86 0.80 
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19 0.86 0.82 
20 0.45 0.45 
21 0.52 0.64 
22 0.76 0.81 
23 0.46 0.42 
24 0.60 0.53 
25 0.80 0.70 

 
تصهيم الدراسة وهتغيراتيا 

ها بالطٓرقة تعتهد ٌذي الدراسة فْ تصهٓهٍا عمِ التصهٓم شبً التجٓرب ي لهجهوعتٓن هستقمتٓن، تم اختٓاٌر
بٓة والهجهوعة الضابطة، هع األخذ بالقٓاس البعدي ألداء ٌاتٓن : القصدٓة ٌها الهجهوعة التجٓر

: الهجهوعتٓن وتم تصىٓف هتغٓرات  الدراسة كها ٓمْ 
: وتم تصنيف هتغيرات الدراسة كها يمي

  الهتغٓر الهستقل -1
. (التدٓرس بالطٓرقة االعتٓادٓة والتدٓرس بطٓرقة األلعاب التعمٓهٓة)هستوٓان طٓرقة التدٓرس ولٍا  (أ

. (ذكور واىاث)الجىس ولً هستوٓان  (ب
. التحصٓل فْ هوضوع الٓراضٓات: الهتغٓر التابع  -2

هكن التعبٓر عن ٌذا التصهٓم كها ٓمْ : ٓو
       Oo        E       X1     O 

R                                                      
Oo        C       Xo      O 

:  حٓث
C الهجهوعة الضابطة 
 E بٓة الهجهوعة التجٓر

 Oo  ْاالختبار القبم
O  االختبار البعدي

X1  (طٓرقة التدٓرس باستخدام األلعاب التعمٓهٓة)الهعالجة  
Xo  طٓرقة التدٓرس االعتٓادٓة
 



 

26 

 

اجراءات الدراسة 
: االجراءات ااّلتٓة لتحقٓق أٌداف الدراسةقاهت الباحثة ب

. االطالع عمِ األدب الىظري والدراسات ذات الصمة باأللعاب التعمٓهٓة -
. اعداد الخطط التدٓرسٓة الالزهة لطٓرقة التعمم باأللعاب التعمٓهٓة -
اعداد االختبار التحصٓمْ فْ وحدة الضرب لمصف الرابع األساسْ  -
هجهوعة هن الهحكهٓن هن ذوي االختصاص والخبرة لمتحقق هن   صدق عرض أداة الدراسة عمِ  -

 وتم التأكد هن صدقٍا وثباتٍا. األداة
 
. تطبٓق أداة الدراسة عمِ أفراد العٓىة -
وتفٓرغ وتحمٓل بٓاىاتً باستخدام التحمٓالت وتصحٓح االختبار،  جهع أداة الدراسة هن أفراد العٓىة  -

 Statistical Package forبرىاهج الرزهة االحصائٓة لمعموم االجتهاعٓة االحصائٓة الهىاسبة هن خالل 
social (SPSS).  

 
الهعالجة االحصائية 

، واختبار الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة هن أجل تحقٓق أٌداف الدراسة استخدهت الباحثة األوساط
 .(ANCOVA) تحمٓل التبآن الهصاحب
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 رابعالالفصل 

 وتوصياتيا نتائج الدراسةقشة هنا

، وذلك لإلجابة وهىاقشتٍا ٓتضّهن ٌذا الفصل عرضًا لمبٓاىات والىتائج التْ توّصمت إلٍٓا الّدراسة الحالّٓة

. عن أسئمة الّدراسة وفرضّٓاتٍا

 :الدراسة بسؤالالنتائج الهتعمقة 
:  عمِ ها ٓمْ الفرضٓة الهتعمقة بالسؤال الرئٓسىصت 

فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع  (α≤0.05)داللة احصائٓة عىد هستوى  ال توجد فروق ذات
. األساسْ فْ الٓراضٓات بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر طٓرقة التدٓرس والجىس والتفاعل بٓىٍها

 :وقد تفرع عن ٌذي الفرضٓة الفرضٓات ااّلتٓة

: الفرضية األولٍ والتي نصت عمٍ ها يمي
فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع  (α≤0.05)ت داللة احصائٓة عىد هستوى ال توجد فروق ذا

االعتٓادٓة، التعمم )األساسْ فْ الٓراضٓات بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر طٓرقة التدٓرس 
 .(بالمعب

: الفرضية الثانية والتي نصت عمٍ ها يمي
فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى 

. (ذكر، أىثِ)األساسْ فْ الٓراضٓات بهدارس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر الجىس 

 :ة والتي نصت عمٍ ها يميلثالفرضية الثا
فْ هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائٓة عىد هستوى 

. رس هحافظة رام اهلل تعزى لهتغٓر التفاعل بٓن طٓرقة التدٓرس والجىساألساسْ فْ الٓراضٓات بهدا
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ولمتحقق هن صحة فرضٓات الدراسة قاهت الباحثة بحساب الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة 
لالختبار التحصٓمْ القبمْ والبعدي لهجهوعتْ الدراسة تبعا لكل هن طٓرقة التدٓرس والجىس، والجدوالن 

 :التالٓان ٓوضحان ذلك (4)و  (3)

 ( 3 )الجدول 
الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لقياس التحصيل القبمي والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة  

. تبعًا لطريقة التدريس
 طريقة التدريس  
 الكمي األلعاب التربوية االعتيادية  

 القبمي
 30.23 31.67  28.79 الهتوسط الحسابي

 16.25 16.86 15.61 حراف الهعيارياالن

 البعدي
 52.87 59.77 45.98 الهتوسط الحسابي
 19.94 20.79 16.49 االنحراف الهعياري

 148 74 74 العدد
% . 100العالهة هن * 

وجود فروق ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة فْ تحصٓل عٓىة أفراد الدراسة  (3)ىالحظ هن الجدول 
 .س تبعًا لطٓرقة التدري

 (4 )الجدول 
 .الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لقٓاس التحصٓل القبمْ والبعدي لدى أفراد عٓىة الدراسة تبعًا لمجىس

 الجنس  
 الكمي إناث ذكور  

 القبمي
 3023 25.31 35.16 الهتوسط الحسابي
 16.25 14.14 16.82 االنحراف الهعياري
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 البعدي
 52.87 54.08 51.67 الهتوسط الحسابي
 19.94 21.00 18.88 االنحراف الهعياري

 148 74 74 العدد
وجود فروق ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة فْ تحصٓل عٓىة أفراد الدراسة   ( 4)ىالحظ هن الجدول 

. تبعًا لمجىس
ن طٓرقة الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة والخطأ الهعٓاري لقٓاس التحصٓل البعدي تبعًا لكل م كها حسبت

 .ٓوضحان ذلك (6)، (5)التدٓرس والجىس، والجدوالن 
 

 ( 5 )الجدول 
. الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة والخطأ الهعٓاري لقٓاس التحصٓل البعدي تبعًا لطٓرقة التدٓرس 

 الخطأ الهعياري الوسط الحسابي الطريقة
 1.21 47.43 االعتيادية

 1.21 58.31 األلعاب التربوية
وجود فروق ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة فْ تحصٓل عٓىة أفراد   ( 5 )لجدول ىالحظ هن ا

 .الدراسة تبعًا لطٓرقة التدٓرس
 

 ( 6 )الجدول 
. الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة والخطأ الهعٓاري لقٓاس التحصٓل البعدي تبعًا لمجىس 

 الخطأ الهعياري الوسط الحسابي الجنس
 1.24 46.70 ذكور

 1.24 49.05 ناثإ
وجود فروق ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة فْ تحصٓل عٓىة أفراد   ( 6 )ىالحظ هن الجدول 
. الدراسة تبعًا لمجىس

لعالهات االختبار  (ANCOVA)ولمتحقق هن داللة ٌذي الفروق تم استخدام تحمٓل التبآن الهغآر 
 .ٓوضح ذلك (7)البعدي، والجدول 
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 ( 7 )جدول 
. لعالهات االختبار البعدي (ANCOVA)ىتائج تحمٓل التبآن الهغآر   

هجهوع  هصدر التباين
هتوسط  درجة الحرية الهربعات

 الهربعات
 (ف)قيهة 

 الهحسوبة
هستوى 
 الداللة

 *0.000 328.67 35635.07 1 35635.07 القبمي

 *0.000 40.031 4340.17 1 4340.17 طريقة التدريس

 *0.000 47.21 5118.29 1 5118.29 الجنس

   0.474 51. 55.75 1 55.75 الجنس *طريقة التدريس 
   108.42 143 15504.12 الخطأ داخل الهجهوعات

    147 60653.40 الكمي
 ( ≤ 0.05)دال عمِ هستوى *
 

النتائج الهتعمقة بالفرضية األولٍ 
فْ هتوسطات  (0.05 ≥ )توى وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هس  ( 7 )ٓتضح هن الجدول  -

التعمم )تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ فْ الٓراضٓات تبعًا لطٓرقة التدٓرس ولصالح طٓرقة 
 . (بالمعب

ذلك الِ أن استخدام األلعاب التربوٓة كطٓرقة تدٓرس أبعد الهمل عن التالهٓذ  وتعزو الباحثة السبب فْ
تعة أثىاء التعمم فْ جو شائق وههتع لم ٓعٍدوي هن قبل، ولم هن خالل الهواقف التعمٓهٓة، ووفر لٍم الم

ٓعتادو عمًٓ، اضافة الِ أن ٌذي األلعاب التعمٓهٓة عهمت عمِ اثارة اىتباي التالهٓذ واىشغالٍم فٍٓا طٓمة 
وقت التعمم، هها أدى الِ اكتساب ٌؤالء التالهٓذ الهفآٌم الٓراضٓة، واالحتفاظ بٍا لفترة أطول، حٓث 

ٌذي الهفآٌم فْ أذٌان التالهٓذ هن خالل ألعاب ٓهٓمون الٍٓا، وتتهاشِ هع أساس ىفسْ لٍم ترسخت 
و الهٓل لمعب وعمِ العكس هن ذلك فان طٓرقة التدٓرس الصفْ االعتٓادي ال تقدم هثل ٌذي األسالٓب . ٌو

ٓادٓة فْ تقدٓم حٓث تعتهد فْ هعظهٍا عمِ استخام األسالٓب الهجردة والىظٓرة وقمٓل هن الوسائل االعت
مة . الهفآٌم الٓراضٓة، والتْ سرعان ها تىسِ وال ٓحتفظ بٍا التالهٓذ لفترة زهىٓة طٓو
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اضافة لذلك فان األلعاب التربوٓة جذبت التالهٓذ وشوقتٍم بها تضهىت الصورة والحركة والمون، كها أىٍا 
، هها ٓساعد عمِ تفاعل التالهٓذ هع وفرت التعٓزز الفوري والهتواصل، وقدهت لٍم التغذٓة الراجعة الفوٓرة

مة ادة تحصٓمٍم واحتفاظٍم بٍذي الهفآٌم لفترة زهىٓة طٓو . ٌذي األلعاب، وبالتالْ ٓز
وتتفق ىتائج ٌذي الدراسة هع هعظم الدراسات السابقة التْ أشارت الِ فاعمٓة استخدام األلعاب التربوٓة 

ادة اكتساب التالهٓذ وهن ٌذي الدراسات دراسة ، (2005)، دراسة عبٓدات(2007)ٓزدان وعفاىة فْ ٓز
، دراسة (2001)، دراسة أبو ٓرا وحهدي(2002)، دراسة بمطٓة وهتولْ(2002)دراسةالشرهان

 Marty)دراسة هارتْ ،(Gold&berg,1990)، دراسة جولد وبرج (Hildebran,1998)ٌٓمدبراىت
,1986) .

 

النتائج الهتعمقة بالفرضية الثانية 
فْ  (0.05 ≥ )وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى   ( 7 )جدول كشفت ىتائج ال-

 . هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ فْ الٓراضٓات تبعًا لمجىس  ولصالح االىاث
وتعتقد  ،وتعتقد الباحثة أن ٌذي الىتٓجة قد تعزى الِ أن اٌتهام  االىاث باأللعاب التربوٓة أكثر هن الذكور

ث قد ٓتهٓزون باالىضباط والىتباي أكثر هن الذكور، وذلك لحرصٍن عمِ الفوز هن خالل أٓضا االىا
المعب الثبات ذاتٍن، وبخاصة أن األلعاب التربوٓة تخمق جوا هن الهىافسة والهثابرة بٓن الطمبة هن أجل 

ة صههت لهساعدة ال طمبة عمِ الفوز، وبذلك ٓتحقق أٓضا التفوق فْ التحصٓل، ذلك أن األلعاب التربٓو
.  اكتساب الهفآٌم الٓراضٓة

، دراسة (2007)وتتفق ىتائج ٌذي الدراسة هع هعظم الدراسات السابقة وهىٍا دراسة ٓزدان وعفاىة
اذ ال ٓوجد فروق  (2001)،بٓىها تختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة أبو ٓرا وحهدي(2005)عبٓدات

ربها ٓعود ذلك الِ اختالف هكان الدراسة أو عٓىتٍا ذات داللة احصائٓة فْ التحصٓل تعزى الِ الجىس و
وربها تكون هوضوعات الدراسة هختمفة فدراستً تحدثت عن اكتساب هٍارات العهمٓات الحسابٓة 

وكاىت عٓىتً لطمبة الصف السادس بٓىها كاىت دراسة الباحثة لطمبة الصف  (جهع، طرح قسهة)األربعة
. الرابع األساسْ

 
لفرضية الثالثة النتائج الهتعمقة با

فْ  (0.05 ≥ )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى  ( 7 )أظٍرت ىتائج الجدول  -
هتوسطات تحصٓل طمبة الصف الرابع األساسْ فْ الٓراضٓات تبعًا لمتفاعل بٓن الجىس وطٓرقة 

.  التدٓرس
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حة لٍم، والتْ وفرتٍا ٌذي تعزو الباحثة ٌذي الىتٓجة الِ الهساواة بٓن الجىسٓن فْ الفرص الهتاو
الدراسة،كها أىٍم قد تعرضو لمهتغٓرات والظروف ىفسٍا التْ تتالئم هع ٌذي الدراسة باالضافة الِ أن 
طرق التدٓرس الهستخدهة، عىٓت بتىهٓة هٍارات التالهٓذ وقدراتٍم الهختمفة بغض الىظر عن جىسٍم، 

ادة تحصٓل الطمبة ه الىتٓجة بأن الفروق بٓن أداء الذكور واالىاث وقد ٓفسر ٌذ. والتْ تسعِ جهٓعا لٓز
ة فْ التدٓرس والطٓرقة التقمٓدٓة ٓالئم  عمِ االختبار البعدي كاىت هىتظهة، وأن استخدام األلعاب التربٓو

وربها ٓكون السبب أٓضا أن األٌل ٓتابعون . الذكور واالىاث فْ الهستوى ىفسً فْ هجال االحتفاظ بالتعمم
عتبر اٌتهام األٌل بأبىائٍم فْ أثىاء االختبارات هتغٓر دخٓل هن أبىائٍم وخاصة فْ  فترة االختبارات ، ٓو

وقد ٓعود السبب أٓضا الِ اىتقال بعض الخبرات  ،الصعب ضبطً وخاصة اذا عمم الطمبة بهوعد االختبار
هن الٓوم بٓن الهجهوعتٓن ىتٓجة التواصل بٓن طمبة الهجهوعتٓن فْ فترات االستراحة أو بعد االىتٍاء 

.  الدراسْ
ا (2007)وتتفق ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة ٓزدان وعفاىة ،بٓىها تتعارض ٌذي الىتٓجة هع دراسة أبو ٓر

الذي توصل الِ وجود فروق ذات داللة احصائٓة فْ هتوسطات التحصٓل تعزى لهتغٓر  (2001)وحهدي
اختالف العهر العقمْ لمعٓىة ىفسٍا  الجىس فربها ٓعود السبب الِ اختالف طبٓعة العٓىة الهختارة أو

 .هقارىة بعٓىة الباحثة
 

التوصيات 
: لالستفادة هن ىتائج ٌذا البحث عمِ الوجً األهثل، توصْ الباحثة بها ٓمْ 
اجراء الهٓزد هن الدراسات الههاثمة والهتعمقة باستخدام األلعاب التعمٓهٓة فْ الهوضوعات الدراسٓة  -

. األخرى وفْ صفوف هختمفة
آالء ادارة الهدرسة والجٍات التربوٓة أٌهٓة خاصة الستخدام األلعاب التعمٓهٓة، وتشجٓع الهعمهٓن  -

. عمِ استخدام ٌذا األسموب فْ التدٓرس
بٓة لمهعمهٓن فْ استخدام األلعاب التعمٓهٓة فْ تدٓرس الٓراضٓات - . عقد دورات تدٓر
. البحث أن ٓعد الهعمم ألعاب هشابٍة لها تم اعدادي فْ ٌذا -
اثراء الهكتبات الهدرسٓة بالهراجع والكتب والهجالت الحدٓثة التْ تحتوي عمِ األلعاب التربوٓة بٍدف  -

م الىاقد . هساعدة كل هن الهتعمهٓن والهعمهٓن فْ اثراء ثقافتٍم الٓراضٓة وفْ تىهٓة تفكٌٓر
. عل ىحو عمهْ وهخطط لً التأكٓد عمِ استخدام األلعاب التربوٓة بأىواعٍا هع التالهٓذ وتقدٓهٍا-
ة بسٓطة هالئهة لمعهر العقمْ  - . لمطمبةضرورة استخدام ألعاب تربٓو
ٓن لمتربٓة الخاصة عمِ االٌتهام بتوجًٓ الهعمهٓن والهعمهات ىحو استخدام  - حث الهشرفٓن التربٓو

ة فْ تدٓرسٍم للاألل .  طمبةعاب التربٓو
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االقتراحات   
: ٌا ٌذي الدراسة تقترح الباحثة ااّلتْبعد هعرفة الىتائج التْ كشفت عن

ة فْ تدٓرس الٓراضٓات فْ هرحمة التعمٓم األساسْ لمذكور واالىاث - . توظٓف استخدام األلعاب التربٓو
 .هىاشدة وزارة التربٓة والتعمٓم بتوفٓر األلعاب التربوٓة فْ الٓراضٓات لهساعدة الهعمهٓن عمِ االبتكار -
لعاب تربوٓة جدٓدة تتفق وخصائص الهتعمهٓن الىفسٓة فْ هجاالت هختمفة العهل عمِ تصهٓم واىتاج أ -

 .وبأسالٓب وشكمٓات هختمفة
اجراء الهٓزد هن الدراسات حول أثر استخدام األلعاب فْ تعمٓم الٓراضٓات لمصفوف الثالثة األولِ  -

مة . تشهل الهىٍاج بأكهمً، ولٓس جزءا هىً، ولفترات زهىٓة طٓو
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