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 ملخص

ة هدفت هذه الدراسةةةةة الك الكنةةةة  سن دار اسةةةةتاداح ابلعال المقوسةةةةبة سلك القل  والمتع

تادمت اسووالدافعية والنظرة الك الذات لدى طالبات الص  السادس ابساسي في وحدة الهندسة، 

ن طالبات ( طالبة م70شبه تجريبي، وتم تطبي  الدراسة سلك سينة مكونة من ) تصميما  الباحثتان 

جموستين مالص  السادس ابساسي بمدرسة طمون ابساسية الثانية لإلناث، وتم تقسيم العينة الك 

ابخرى والمقوسةةبة،  ابلعالتقويم مقتوى وحدة الهندسةةة باسةةتاداح ااراء واحداهما تجريبية، تم 

سةةةة ابدوات تقويم الوحدة نفسةةةها بالطريقة االستيادية، وطقب قت سلك سينة الدرااء واارضةةةابطة تم 

ستبانة لقياس وتقليلها مناهدة مقتوى القصص الصفيةواآلتية: ابلعال المقوسبة،  ل من ك، وا

وجود لك ا( فقرة، وتوصةةلت الدراسةةة 32القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات، مكونة من )

 لطالبات.ا لدى بي لأللعال المقوسةةةةةةبة سلك القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذاتدار ايجا

ات ضرورة التنويع في ابساليب المستادمة في تدريس الرياضي، بوفي ضوء ذلك تمت التوصية

عال المقوسةةبة بهمية ذلك في التنةةوي  واااارة والمتعة، وتعزيز اسةةتاداح التعليم القالم سلك ابل

 بهميته في استثارة دافعية المتعلم.

 .لذات، القل ، الدافعية، المتعة، النظرة الك اابلعال المقوسبةالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

This study aims at exploring the tendencies of the 6th grade students 

towards learning the unit of “geometry” focusing on the influence of 

teaching it by using computerized games on the 6th grade students’ anxiety, 

pleasure, motivation and self- perception. The researchers employed the 

experimental design. Further, the population of the study comprised 70 

female students from the 6th grade of Tamoun Girl’s Basic School II. The 

sample was divided into two groups, namely: experimental and control. In 

the former, the content of the unit of “geometry” was enriched and 

evaluated by using computerized games. The study uses a number of tools, 

namely: computerized games, watching the content of the classes, a 

questionnaire measuring students’ anxiety, pleasure, motivation and self- 

perception. The researcher distributed the thirty-two question. The study 

revealed that there is a positive effect of computerized games on anxiety, 

pleasure, motivation and self-perception among students as the researcher 

observed. The study recommended to use various methods in teaching 

mathematics for the importance of excitement and suspense, and to It is 

vital to use the educational system based on computerized games for its 

importance in order to motivate students to learn mathematics    

Keywords: Computerized Games, Anxiety, Motivation, Self-

Perception. 

 

 المقدمة

العصر القالي العديد من التقديات والتغيرات المتنوسة في شتك المجاالت العلمية  يواجه

انعكست بدورها سلك العملية التعليمية، وطرال  والمعرفية، وذلك بسبب االنفجار المعرفي، والتي 

والوسالل المتاحة سن طري  متابعة المستجدات التدريس وذلك لمواكبة التطور والتقدح باامكانيات 

التربوية بأحدث الطرق واالستراتيجيات والوسالل المتعددة للوصول الك نظاح تعليمي مواكب 

وهذه التغيرات تفرض سلك المؤسسات التربوية دن تقدح حلوال  لالستفادة لاطط التقدح المتالحقة، 

 .مع دهدافها ومسلماتها منها وتوظيفها في النسيج التربوي بما يتماشك

 تساسده في تققي  اذ وتعد استراتيجيات ودساليب التدريس ذات دهمية للمعلم، 

ابهداف التعليمية، نظرا  بن سملية التدريس توص  بأنها معقدة وسناصرها مترابطة ومتداخلة 

 سبا مع بعضها البعض، وتتنوع استراتيجيات التدريس وهذا يعتمد سلك ما يراه المعلم منا

للمادة التعليمية وطبيعتها، بااضافة الك خبرة المعلم في مجال التدريس والفروق الفردية بين 
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المتعلمين، ولكن في النهاية تهدف جميعها الك تققي  ابهداف المننودة من العملية التعليمية 

(Alashwa & Warikat, 2014). 

ه دهمية كبيرة الختيار الطريقة ومما ال شك فيه دن التنوع في طرق ودساليب التدريس ل

 المستادمة والمناسبة للمادة التعليمية، حتك يكون لها ابار الكبير سلك المتعلمين، فالمتعلم 

في المرحلة ابساسية له خصالصه التي تاتل  سن دي مرحلة سمرية دخرى، دي يجب دن تاللم 

 الطريقة التنوع والنمولية في حاجات الطلبة ورغباتهم وميولهم ودن التغير في ابساليب 

المستادمة يجب دن تكون مقور اهتماح المعلم العصري ااراء البيئة التعليمية بالمثيرات المفضلة 

 المتعلمين بعيدا  سن الروتين والملل بمعنك دنها مرتبطة باصالص نمو المتعلمين  لدى

وقدراتهم وميولهم حيث اااارة والتنوي  والنجاح اكسال المتعلم خبرات ومفاهيم وقيم جديدة 

(Alastath & Mutur, 2001). 

لب منهم االهتماح سظم المسؤولية الملقاة سلك المعلمين، والتي تتطيقالحظ ومن هذا المنطل  

بالطرال  الفعالة، لتثبيت الفهم لدى المتعلمين وتعميقه واتباع االستراتيجيات القديثة ودهمها: التعلم 

باللعب دي باستاداح ابلعال التعليمية، الن استاداح مثل تلك ابلعال في سملية تدريس الرياضيات 

ن خالل الرياضيات في جو ياتل  سن هو بمثابة نوافذ جديدة، يطل منها المتعلم سلك سالمه م

حجرة الدراسة التقليدية، مما يؤدي الك تكوين دوافع لدى المتعلمين لالستزادة من دراسة هذه المادة 

(Abbas, 2007) ، وتكون ابلعال دكثر فالدة اذا كانت تفاسلية، وهذا ما توفره ابلعال المقوسبة

االصطناسي وسن طريقها يتم توليد دساليب مبتكرة  التي يتفاسل فيها الذكاء اانساني مع الذكاء

الك دن ابلعال المقوسبة تزيد من تفاسل  Eiadat (2004)ومتجددة، وفي هذا االتجاه ينير 

المتعلمين، وتعمل سلك جذل انتباههم وتزودهم بالتغذية الراجعة الفورية، اال دنها قد تأتي بأار 

سلبي في حالة سدح مالءمتها للمادة التعليمية لذا يجب دن تصمم ابلعال المقوسبة من قبل ماتصين 

 له.جدللتأكد من مدى مناسبتها لما دسدت من 

زيادة سلك ما سب ، هناك سالقة وايقة بين ابلعال المقوسبة وكل من الدافعية والمتعة والقل  

ينير العلماء الك دهمية ابلعال التعليمية الرياضية في اطالق طاقات اذ والنظرة الك الذات. 

يزيد من المتعلمين وتنمية مهارات تفكيرهم العلمي والرياضي بما تالقه من جو تنافسي مضبوط، 

شعور المتعلمين بالمتعة داناء التعلم ويقلل من شعورهم بالنفور، كما تسهم في التافي  من سبء 

النرح الذي يقوح به المعلم ايصال المعلومات الك المتعلمين وتزيد من دافعية المتعلم للتعلم زيادة 

 .(Alhila, 2005)واالسترخاء سلك توفير سنصر اااارة وجوا  يسوده المرح 

ودصةةبقت ابلعال المقوسةةبة  واحدة من ددوات الترفيه ابكثر دهمية بالنسةةبة للمتعلمين في 

جميع دنقاء العالم، فهي تال  شةةةعورا  من التمتع سند التعلم، بنفس الوقت فان ابلعال المقوسةةةبة 

يدة جد بارها اسةةةةةةتراتيجية  باست ية  ها لألغراض التعليم ادام لدى المتعلمين السةةةةةةت لدافع   توفر ا

(Demirbileka & lema Tamer, 2010.) 

وينير ابدل التربوي الك دن هناك سوامل سديدة منها انفعالية، سقلية، وجسمية، تؤار سلك 

نتالج سملية التعلم لدى المتعلمين. ومن تلك العوامل االنفعالية القل  حيث يعد من الظواهر الملقوظة 



 "...... أثر استخدام األلعاب المحوسبة على القلق وـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1064

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

دة من بينها سصر القل  وقد استادح هذا في العصر القالي حيث دطل  سلك هذا العصر صفات س

الوص  منذ خمسينات القرن الماضي، وسلك الرغم من تعدد الصفات لهذا العصر فلم يعلن دحد 

 (.2010انتهاء سصر القل  بل يمكن القول بأنه قد تزايد في العقود ابخيرة )سبد الاال ، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 & Ahmed (2016) ،(Alashwaطالع سلك الدراسات السابقة مثل دراسة اامن خالل 

Warikat, 2014) دراسة ،Qweider (2012) دراسة ،Shahrouri & Rimawi (2011) 

بااضافة الك دراسة  ,Najdi (2010)، ودراسة Mohammed & Obaidat (2010)ودراسة 

Abbas (2007) اتباع ، الحظت دن هناك بعض المنكالت التي تواجه العملية التعليمية ومنها

المعلمين طرال  التدريس االستيادية دون تجديد دو تنويع في ابننطة، وبعيدا  سن استاداح ابلعال 

الرياضية المقوسبة واستثمارها في التعليم الصفي، مما يجعل سملية التدريس روتينية تنفر 

ن دروس الرياضيات وبالتالي يتولد لديهم اتجاه سلبي نقو المادة التعليمية، لهذا كان المتعلمين م

الغرض من هذه الدراسة يكمن في تقصي فاسلية استاداح ابلعال المقوسبة سلك القل  والمتعة 

من خالل هذه الدراسة  تانوالدافعية والنظرة الك الذات سند تعلم مادة الرياضيات وتأمل الباحث

توفر المتعة والدافعية وتقلل من القل  سند المتعلمين  فاسلية استراتيجية تدريسية قدرف الك التع

، توظيفها استاداح ابلعال المقوسبةوهي للمناركة في حصص الرياضيات بفعالية وايجابية، دال 

 وبناء سلك ما سب ، تجيب الدراسة القالية سن السؤال الرليس اآلتي:

ال المقوسبة سلك القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات لدى طلبة دار استاداح ابلعما 

 ؟الص  السادس في مدارس مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضيات

 وينبث  منه ابسئلة الفرسية اآلتية:

دار اسةةةةتاداح ابلعال المقوسةةةةبة سلك القل  لدى طالبات الصةةةة  السةةةةادس في مدارس ما  .1

 ؟تعلمهم مادة الرياضياتمقافظة طوباس سند 

دار اسةةةةتاداح ابلعال المقوسةةةةبة سلك المتعة لدى طالبات الصةةةة  السةةةةادس في مدارس ما  .2

 ؟مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضيات

دار اسةةةتاداح ابلعال المقوسةةةبة سلك الدافعية لدى طالبات الصةةة  السةةةادس في مدارس ما  .3

 ؟مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضيات

سلك النظرة الك الذات لدى طالبات الصةة  السةةادس في ابلعال المقوسةةبة ما دار اسةةتاداح  .4

 مدارس مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضيات؟

 أهداف الدراسة

الدراسةةةةةةة القالية الك تققي  العديد من ابهداف ومنها التعرف سلك دار اسةةةةةةتاداح  سةةةةةةعت

لدى طالبات الصةة  السةةادس والنظرة الك الذات فعية سلك القل  والمتعة والداابلعال المقوسةةبة 
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لتعرف الك دكثر دسةةةةةةاليب التدريس فعالية في توفير المتعة لدى في مدارس مقافظة طوباس، وا

المتعلمين في مادة الرياضةةةيات، والكنةةة  سن قل  الرياضةةةيات لدى طالبات الصةةة  السةةةادس، 

قومت بالطريقة االستيادية واللواتي ريت ودابااضةةةةةةافة الك المقارنة بين نتالج الطالبات اللواتي 

 .ابلعال المقوسبةقومت باستاداح داريت و

 أهمية الدراسة

جاءت هذه الدراسةةةةةةة بالتزامن مع زيادة اهتماح وزارة التربية والتعليم العالي الفلسةةةةةةطينية 

بطرق التدريس القديثة في التعليم وديضةةةةةةةا في التاصةةةةةةص التعليمي الذي تناولته وهو مبقث 

في الرياضةةةةةةيات، لما للرياضةةةةةةيات من دهمية في مجاالت القياة الماتلفة. من ناحية دخرى، تفيد 

سلك كل من القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات ابلعال المقوسبة ر استاداح استقصاء دا

لدى المتعلمين، وهي مهمة بسبب القاجة الماسة لمساسدة طالبات الص  السادس ابساسي سلك 

زيادة الدافعية والمتعة والافض من القل  سند تعلمهم مادة الرياضةةةةةةيات. من المتوقع دن يسةةةةةةتفيد 

اتباع اسةةتراتيجية تدريس فعالة واالسةةتفادة من خالل مو الرياضةةيات بالمرحلة ابسةةاسةةية منها معل

من مقاييس كل من الدافعية والقل  والمتعة والنظرة الك الذات واسداد مقاييس مماالة، وقد تفيد 

الابراء القالمين سلك تطوير المناهج وتقسةةينها في تصةةميم وحدات خاصةةة تعتمد سلك اسةةتاداح 

ومسةةةةةاسدة المعنيين بتطوير التعليم في المناهج وتفيد المنةةةةةرفين وااداريين ل المقوسةةةةةبة ابلعا

لدمجها في المناهج  بنكل ساح في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في التاطيط المستقبلي

بية واستبارها كمرجع لتدريب المعلمين سلك اسةةتاداح ابسةةاليب القديثة في اسداد الدورات التدري

  للمعلمين.

 فرضيات الدراسة

 سعت الدراسة لفقص الفرضيات الصفرية التالية:

اسةةةةةتجابة ( بين متوسةةةةةط α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصةةةةةالية سند مسةةةةةتوى الداللة ) .1

في ابلعةةال المقوسةةةةةةبةةة قومةةت وف  اسةةةةةةتراتيجيةةة داريةةت والمجموسةةة التجريبيةةة )التي 

قومت وف  الطريقة داريت والرياضةةةةيات( ومتوسةةةةط اسةةةةتجابة المجموسة الضةةةةابطة )التي 

 االستيادية( سلك مقياس القل  الرياضي.

اسةةةةةتجابة ( بين متوسةةةةةط α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصةةةةةالية سند مسةةةةةتوى الداللة ) .2

في ابلعةةال المقوسةةةةةةبةةة  وف  اسةةةةةةتراتيجيةةةداريةةت وقومةةت المجموسةةة التجريبيةةة )التي 

وف  الطريقة داريت وقومت الرياضةةةةيات( ومتوسةةةةط اسةةةةتجابة المجموسة الضةةةةابطة )التي 

 االستيادية( سلك مقياس المتعة في تعلم الرياضيات.

اسةةةةةتجابة ( بين متوسةةةةةط α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصةةةةةالية سند مسةةةةةتوى الداللة ) .3

في ل المقوسةةةةةةبةةة ابلعةةا وف  اسةةةةةةتراتيجيةةة داريةةت وقومةةتالمجموسةةة التجريبيةةة )التي 

وف  الطريقة  داريت وقومتالرياضةةةةيات( ومتوسةةةةط اسةةةةتجابة المجموسة الضةةةةابطة )التي 

 االستيادية( سلك مقياس الدافعية نقو تعلم الرياضيات.
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اسةةةةةتجابة ( بين متوسةةةةةط α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصةةةةةالية سند مسةةةةةتوى الداللة ) .4

في ابلعةةال المقوسةةةةةةبةةة وف  اسةةةةةةتراتيجيةةة  داريةةت وقومةةتالمجموسةةة التجريبيةةة )التي 

وف  الطريقة  داريت وقومتالرياضةةةةيات( ومتوسةةةةط اسةةةةتجابة المجموسة الضةةةةابطة )التي 

 االستيادية( سلك مقياس النظرة الك الذات.

 مصطلحات الدراسة

 تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلقاتها:

بأنها تلك ابلعال التي تقدح مقتوى تعليمي  Ahmed (2016)تعرفها األلعاب المحوسببببة: 

له منهج ودهداف تعليمية في صةةةةورة دلعال سن طري  القاسةةةةول بهدف تنمية مهارات معينة دو 

تقديم مفاهيم دو سالج بعض المنةةةةكالت لدى المتعلمين والبد دن تكون ابلعال مسةةةةلية ومنةةةةوقة 

مادة تعليمية مبرمجة بواسطة القاسول، وتعرف اجراليا سلك دنها: ، حتك ال يمل المتعلمون منها

دو برمجيات تعليمية ماتلفة للتعلم، تستادح الوسالط المتعددة. في وحدة الهندسة المقررة في كتال 

وهو نوع من التعلم يتمركز حول المتعلم، ويتيح له حرية التجربة بفاسلية داخل ، الصةة  السةةادس

 البيئة التعليمية تقت اشراف المعلمة.

هي الطريقة التي تعرض المادة التعليمية في مادة الرياضيات، وحل  االعتيادية: الطريقة

التمارين ودسئلة الكتال باستاداح الطرق العادية مثل السبورة، والطباشير، واتباع الكتال المدرسي 

. وتعرف (Zarifa, 2016)الرسمي، وتركز سلك انهاء المقرر الدراسي في الاطة المقررة 

دنها: طريقة لعرض المادة التعليمية في وحدة الهندسة في رياضيات السادس ابساسي، اجراليا سلك 

 وحل ابسئلة والتمارين باستاداح السبورة والطباشير والورقة والقلم، واتباع الكتال المدرسي.

هو حالة من الاوف دو التوتر والضي  ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوال القلق: 

رة، ويعد مصدره غير واضح، ويصاحب كال من القل  والاوف سدد من المتغيرات الك درجة كبي

اجراليا  في هذه الدراسة بالدرجة التي  ويعرف .(Smadi & Shabool, 2015)الفيزيولوجية 

عد لذلك  .تقصل سليها طالبة الص  السادس ابساسي في مقياس القل  المق

وتعرف اجراليا بأنها سبارة سن االستجابة االيجابية الفعالة لألننطة في وحدة الهندسة المتعة: 

والدرجة والتي تعكس النعور بالسعادة والقب واللهو والتسلية داناء التعرض للموق  الرياضي 

عد لذلك  .التي تقصل سليها طالبة الص  السادس ابساسي في مقياس المتعة المق

هي المفهوح الذي نستادمه سندما نص  القوة الفاسلة المؤارة سلك الكالن العضوي  الدافعية:

حين يبدد بسلوك ما دو تلك التي توجه سلوكه كذلك يستادح مفهوح الدافعية لتفسير الفروق في الكثافة 

دو الندة الااصة بالسلوك، فالسلوكيات ابكثر كثافة دو شدة تعتبر نتيجة لمستويات دسلك من 

الدرجة التي تقصل وتعرف اجراليا  .(Al-Faraj, Al-Mashaala & Sulait, 2016)افعية الد

 سليها الطالبة في مقياس الدافعية نقو تعل م الرياضيات. 
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 ,Abdel Haq & Al Qaddoumi)في  Nasser (1994) ويعرفالنظرة إلى الذات: 

مراحل النمو الماتلفة وهي لمفهوح الذات سلك دنه: تغير هاح في الناصية يتنكل سبر  (2000

القوة المواجهة لسلوك الفرد التي تؤار في بناء الناصية وتققي  التواف  النفسي والتربوي، ومن 

وتعرف اجراليا بأنه الدرجة التي تقصل  .هنا تعد الذات جوهر الناصية، وهي التـي تنظم السلوك

 ياتسليها الطالبة في مقياس النظرة الك الذات سند تعلم الرياض

 حدود الدراسة

اقتصةةةرت هذه الدراسةةةة سلك الوحدة الثالثة )وحدة الهندسةةةة( من كتال الرياضةةةيات للفصةةةل  .1

 الدراسي ابول المقرر لطالبات الص  السادس ابساسي.

سادس ابساسي .2 سة سلك طالبات الص  ال سي  اقتصرت هذه الدرا عاح لل ابولللفصل الدرا

 ح.2016/2017الدراسي 

في مدرسةةة طمون ابسةةاسةةية سلك طالبات الصةة  السةةادس ابسةةاس الدراسةةة  اقتصةةرت هذه .3

 الثانية بمقافظة طوباس.

سلك سينة قصدية من طالبات الص  السادس ابساسي في المدارس اقتصرت هذه الدراسة  .4

 القكومية في مقافظة طوباس. 

 اإلطار النظري 

التكنولوجية قد لعبت دورا  كبيرا  في تطوير لقوحظ في السنوات ابخيرة دن ابدوات والوسالل 

ابساليب المتبعة في التدريس، كما ودتاحت الفرصة لتقسين دساليب التعلم والتي من شأنها توفير 

ان   المناخ التربوي الفع ال، الذي يساسد سلك تفعيل العملية التعليمية واخراجها بصورة جيدة، كما

رنا القالي تتطلب منا المزيد من االهتماح بمقتوى وطرق الثورة العلمية والتكنولوجية في سص

التعليم وجوانبه الماتلفة، ودهمية اسادة النظر في المناهج والتقنيات التعليمية المنتنرة. كما دن 

ابخذ بالتكنولوجيا في المجال التربوي ال يعني ادخال اآلالت وابدوات القديثة الك المدرسة 

 .(Abdel Ati, 2016)جديدة وطرق متبعة في اادارة والتنظيم فقسب، بل هي ديضا دساليب 

 المدخل إلى ألعاب الحاسوب

شهدت السنوات الماضية تطورات كمية ونوسية في اطار البرمجيات، ومن ام دصبقت كلمة 

تم تطوير بعض اذ القاسول االلكتروني من المصطلقات النالعة االستاداح في العصر القالي، 

ي العقدين السادس والسابع من القرن التاسع سنر لتناسب دجهزة الكمبيوتر في برامج ابلعال ف

ذلك الوقت واستادامها في سملية التعلم، فعندما يمارس المتعلم دننطة اللعب الترفيهية والممتعة 

باستاداح القاسول دو دننطة تعليمية باستاداح برمجيات ماتلفة لتعلم ابسداد، وتتميز دلعال 

ااصية فريدة سن غيرها من دلعال وهي قدرتها سلك التفاسل مع من يقوح باللعب، القاسول ب

بااضافة ايجاد مناخ ياتلط فيه الايال مع المتعة واااارة والتي سلك دارها تزيد من الدافعية لدى 

اللعب بأنه نناط هادف يتضمن  Lulu, Aga (2009)ويعرف  .(AlKhafaf, 2010)المتعلمين 



 "...... أثر استخدام األلعاب المحوسبة على القلق وـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1068

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

تقركات معينة يقوح بها مجموسات المتعلمين في ضوء قواسد مقددة انجاز مهمة تقق  هدف 

اللعبة بأنها نناط تنافسي منظم بين اانين دو دكثر  Arifj & Sulaiman (2005)تعليمي. وسرف 

 من المتعلمين ضمن قوانين متبعة، ودهداف مقددة للعبة مسبقا.

قديما كان يستادح مفهوح لعبة حاسول لتقديم قيمة دنه ( الك Ching, 2008وينير تنينج )

معينة من خالل اللعب اال دن العلماء وجدوا دن ابلعال القاسول يمكن دن تتقول الك دداة تعليمية 

دساسية اذا صممت بعناية حيث يمكن بلعال القاسول دن تقق  اآلتي: تقسين مهارات التفكير 

تكون ددوات فعالة لتدريس وتقليل المقتوى المعقد،  لدى المتعلمين، دلعال القاسول يمكن دن

امكانية حل المنكالت الرياضية البسيطة والمعقدة، نتالج التعليم الناتجة من دلعال القاسول تقتوي 

سلك الجانب المعرفي والمهارات الوجداني، تساسد دلعال القاسول سلك زيادة االهتماح بتعلم 

 هتماح بعملية التعلم.موضوع معين وليس فقط سلك زيادة اال

وتتميز دلعال القاسول التعليمية بتقفيز المهارات التفكير لدى المتعلم الذي يسعك الك 

الوصول الك هدف اللعبة بأقل سدد من ابخطاء وفي دقل وقت ممكن ليقق  الفوز سلك منافسيه 

الستنتاج باستاداح مستادما لها القدرة العقلية ومهارات التفكير من دقة المالحظة والتركيز وا

استراتيجيات تميزه في اللعب، هذا يساسد سلك تنمية مهارات التفكير وهو الهدف ابساسي لبرامج 

ابلعال القاسول التعليمية فهي دسلول يهدف الك تعليم بعض المهارات والمعلومات في جو من 

مية الايال العلمي ويكون المنافسة، كما دنها تعمل سلك تنمية التفكير العلمي واتااذ القرار وتن

المتعلم ننيطا في التعامل مع برامج ابلعال التعليمية لما توفره من جو المتعة والتنوي ، ويمكن 

تلايص المميزات التي يقصل سليها المتعلم سن طري  استاداح ابلعال التعليمية المقوسبة فيما 

روح الفري  والتعاون االيجابي من خالل يلي: تنمية مهارة طالقة التفكير الرياضي سند المتعلمين، 

تطبي  ابننطة الجماسية، صقل المهارات ابساسية في الرياضيات، وروح المبادرة االيجابية سند 

المتعلمين، بااضافة الك ااارة الدافعية نقو التعلم من خالل القياح بأسمال يقبونها ويرغبون القياح 

ل  جو من التنافس البريء بين المتعلمين،غرس في نفوس بها، زيادة التفاسل الصفي االيجابي،وخ

المتعلمين احتراح آراء اآلخرين، معالجة صعوبات التعلم سند المتعلمين، وتعمل سلك نقل اار التعلم 

 .(Ahmad, 2016)واسطاء معنك لما يتعلمه المتعلم 

حتك تكون ابلعال التعليمية ناجقة البد دن يتوفر فيها سدة شروط يمكن تلايصها فيما يأتي 

(Eyadat, 2004): 

يجب دن تبنك سلك دساس تمثل المفهوح المراد تدريسه، يكون النجاح نتيجة يقصل سليها 

ضبط اللعبة، المتعلم سند اظهار قدرته سلك اتقان المفهوح، توافر مجموسة من القواسد والقوانين ل

توافر سنصر التنوي  واااارة، استاداح ابلوان والصورة والقركة للمقافظة سلك انتباه الطالب 

من الممكن دن يساسد القاسول وخصوصا ابلعال القاسوبية التعليمية سلك التغلب سلك  ورغبته.

افعية والمتعة والنظرة مناسر المتعلمين السلبية تجاه تعلم الرياضيات، ومن هذه المناسر القل ، الد

 الك الذات.
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 القلق

القل  بصفة سامة بأنه حالة انفعالية تصيب اانسان بالتوتر الكامل  Ibrahim (2010)سرفت 

دهم المكونات التي  Al Huwailah (2010)والمستمر نتيجة لتوقع تهديد دو خطر، كما وذكرت 

وجداني يتمثل في مناسر الاوف والتوتر مكون انفعالي دو : الاةينتمل سليها القل  وهي ا

ومكون معرفي ويتمثل في التأايرات السلبية لهذه المناسر سلك مقدرة الناص سلك  ،واالنزساج

بااضافة الك مكون فسيولوجي يتمثل فيما  ،اادراك واالنتباه والتركيز والتذكر وحل المنكالت

بي المستقل مما يؤدي الك تغيرات يترتب سلك حالة الاوف من استثارة وتننيط لجهاز العص

فسيولوجية متعددة منها سرسة التنفس والعرق وزيادة معدل ضربات القلب. والقل  اتجاه ما تقتويه 

الرياضيات من مادة تعليمية يزيد من الاوف والتجنب، وفي تدريس الرياضيات والتكنولوجيا 

ردة الك تلك الملموسة وازالة دو ودلعال الكمبيوتر مهمة جدا لتغيير مصطلقات الرياضية المج

(. كما وسرفت Demirbilek & Tamer, 2010)سلك ابقل التقليل من القل  ضد الرياضيات 

Abdel Hadi (2013)  القل  الرياضي بأنه شعور المتعلم بالضي  والتوتر اتجاه حل منكلة

 نل في حلها،رياضية، ومقاولة التهرل من حل المنكلة الرياضية احساسه بالاوف من الف

وحددت سوامل ماتلفة تؤار في زيادة قل  الرياضيات ومنها تتعل  بناصية الفرد وميوله واقته 

بنفسه فيما يتعل  بقدراته في الرياضيات واحساسه بابرات النجاح دو الفنل فيها وتقديره لذاته في 

طريقة المتبعة في تدريس الرياضيات، وسوامل تتعل  بالبيئة المدرسية والمواق  التعليمية وتنمل ال

الرياضيات وشاصية المعلم والعوامل الصفية المدرسية ودساليب التقويم، بااضافة الك سوامل 

تتعل  ببيئة الفرد كقالة االجتماسية واالقتصادية. ومن خالل النظر الك ما يمكن دن تقدمه ابلعال 

ير كذلك بالتأاير المقتمل سلك دافعية التعليمية المقوسبة في التعليم يدفعنا هذا ابمر الك التفك

 المتعلمين نقو تعلم الرياضيات. 

 الدافعية

سلك دنها مجموسة الظروف الداخلية والاارجية التي تقرك المتعلم  Olona (2004)سرفها 

بأنها قوة داخلية تستثير سلوك المتعلم وتوجهه  Aqeel (2012)من دجل تققي  حاجاته، ويعرفها 

 نقو هدف ما، ناتجة سن ظروف داخلية دو خارجية دو االانتين معا .

ان الدافعية للتعلم تتغير حسب الموق  الذي يواجهه الطالب، وحسب الواجبات التي يكل  

تقدي، التقكم، بها، وهناك دربعة سوامل تؤار سلك دافعية الطالب للتعلم وهي: االختيار، ال

والتعاون واستنادا الك مجموسة هذه العوامل، تكون لدى الطالل دافعية دفضل للتعلم، سندما يكون 

لديهم حرية الختيار ما يتعلمونه، وكذلك تكون الدافعية لديهم دفضل في حالة الواجبات التي تتسم 

الدافعية بالتقكم، حيث دنه  بالتقدي، وذلك بن الطالب سينعر بأنه دنجز مهمة صعبة، مثلما تتأار

من الضروري دن ينعر الطالب بأنه يتقكم بطرق الوصول الك دهداف التعلم، ودخيرا  تتأار الدافعية 

بالتعاون؛ وذلك بن العمل مع اآلخرين يساسد سلك غرس الميول، ومعرفة العالقات الصقيقة 

 .(Abu Sara, 2016)بين ابشياء، والقدرة سلك التعامل مع ابمور الصعبة 
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حظي مفهوح النظرة الك الذات باهتماح بالغ سلك امتداد الربع ابخير من النظرة إلى الذات : 

القرن العنةةةةرين، وظهر الكثير من البقوث التي تناولته بطرق شةةةةتك، حيث قدح كثير من العلماء 

آراء ونظريات سديدة، بالرغم من دن معاني مفهوح الذات قد تغيرت من نظرية الك دخرى، اال 

ت مفهوح الذات هو النواة التي تقوح سليها الناصية كوحدة مركبة دينامية، دنها في غالبيتها استبر

ودنه المعنك المجرد ادراك النفس جسةةةةةةميا وسقليا واجتماسيا، سلك ضةةةةةةوء سالقتنا باآلخرين، 

، ومتعدد الجوانب بااضةةةةةةافة لمفهوح الذات سدة خصةةةةةةالص تتمثل فيما يلي: مفهوح الذات منظم

 (.Abdul Ali, 2003تقييمي، ومتمايز )وهرمي، اابت، نمالي، 

 الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت األلعاب

الك التعرف فاسلية استاداح ابلعال الكمبيوترية في تنمية  Ahmed (2016)هدفت دراسة 

المفاهيم الرياضية والتفكير المنظومي لدى تالميذ الص  السادس االبتدالي، استادمت الباحثة 

( تلميذا وتلميذة، وتوصل البقث الك فاسلية 46النبه التجريبي، وتكونت العينة من )التصميم 

استاداح ابلعال الكمبيوترية في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير المنظومي لدى تالميذ الص  

 السادس االبتدالي.

اح الك التعرف سلك فاسلية استاد (Berna, et al. 2015بيرنا وآخرين )هدفت دراسة 

في تدريس الرياضيات سلك تنمية التقصيل والمفاهيم  قاسولاستراتيجيات التعليم بمساسدة ال

التصميم ( تلميذا وتلميذة، واستادح 80الرياضي لدى تالميذ الص  الثالث المتوسط وبلغ سددهم )

ذ شبه التجريبي، ودظهرت النتالج الك وجود فروق ذات داللة احصالية بين متوسطي درجات تالمي

 المجموستين لصالح المجموسة التجريبية.

الك التعرف الك ابلعال التعليمية االلكترونية في تدريس  AlSaidi (2014)دراسة هدفت 

وبقاء دار التعلم لدى المتفوقين ذوي صعوبات  ،الرياضيات سلك تنمية مهارات التصور البصري

التعلم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، واستادح الباحث المنهج النبه التجريبي، 

تلميذا، ودظهرت النتالج وجود فرق ذو داللة احصالية بين  (27)وتكونت سينة الدراسة من 

تبار التصور البصري في وحدة القياس، واختبار المجموستين ولصالح المجموسة التجريبية في اخ

 التقصيل البعدي ككل، وفي كل هدف تعليمي في وحدة القياس.

الك تقصي دار التدريس الرياضيات  (Alshawaa & Warikat (2014)دراسة هدفت 

باستراتيجية التعلم باللعب في اكتسال المهارات الرياضية وتقسين مهارات التواصل االجتماسي 

شبه التجريبي، وتكونت التصميم طلبة الص  ابول ابساسي في ابردن، واستادح الباحثان لدى 

( طالبا وطالبة درسوا بالطريقة االستيادية، وابخرى تجريبية تكونت من 24سينة الدراسة من )

( طالبا وطالبة درسوا الرياضيات باستراتيجية التعلم باللعب. ودظهرت النتالج وجود فرق ذو 26)

اللة احصالية متوسطي سالمات المجموستين سلك اختبار المهارات الرياضية البعدي وسلك د

 مقياس التواصل االجتماسي البعدي من وجهة نظر المعلمة وصالح المجموسة التجريبية. 
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 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القلق والمتعة والنظرة إلى الذاتالدراسات التي تناولت كل من الدافعية و

الك تقييم مستويات القل  لدى طلبة ذوي  Smadi & Shabool (2015)دراسة هدفت 

صعوبات التعلم في سينة دردنية في الصفوف الرابع، والاامس، والسادس ابساسي، وتكونت سينة 

( طالبا وطالبة، ودظهرت النتالج وجود درجة كبيرة من القل  لدى دفراد سينة 70الدراسة من )

ودرجة متوسطة في المجاالت: الثاني )قل  الوحدة(  )الضغوط ابسرية( الدراسة  في المجال ابول

والثالث )القل  االجتماسي( والرابع )رفض المدرسة(، وسدح وجود فروق دالة احصاليا في 

ووجود فروق دالة احصاليا في مستوى القل  في مجال  مستويات القل  تعزى لمتغير الص ،

روق دالة احصاليا في مستويات الضغوط ابسرية تعزى لصالح الص  الرابع، وسدح وجود ف

 القل  تعزى لمتغير الجنس.

وهدفت الك  Almufleh, Aljarah, Alrbie & Gwnamh. (2014)دراسة 

استقصاء دار التدريس باستاداح القاسول في تقسين مستوى دافعية المتعلمين نقو تعلم 

( طالبا وطالبة، ودشارت نتالج الدراسة الك وجود 43الرياضيات. وتكونت سينة الدراسة من )

فروق ذات داللة احصالية في مستوى دافعية تعلم الرياضيات ككل لصالح دفراد المجموسة 

يبية التي تعلمت بواسطة برمجية تعليمية، وسدح وجود فروق ذات داللة احصالية تعزى التجر

للجنس دو التفاسل بين الجنس وطريقة التدريس، ووجود فروق ذات داللة احصالية في دبعاد دافعية 

 التعلم تعزى لطريقة التدريس لصالح دفراد المجموسة التجريبية.

استاداح برنامج )جيوجبرا( في حل المسألة  دار AlAbed & Salha (2014)دراسة  

الرياضية وفي القل  الرياضي، لدى طلبة الص  العاشر ابساسي، في نابلس، واتبع الباحثان 

المنهج التجريبي، وقد توصلت الدراسة الك مجموسة من النتالج، منها: وجود فرق ذو داللة 

 احصالية لصالح المجموسة التجريبية.

هدفت الك معرفة دار استاداح استراتيجية خرالط المفاهيم  Abdul Hadi (2013)دراسة 

في التقصيل وقل  الرياضيات لدى طلبة الص  السابع ابساسي في مدارس مقافظة جنين 

( طالبا وطالبة 149القكومية، مقارنة بالطريقة التقليدية، وطبقت الدراسة سلك سينة مكونة من )

ت النتالج وجود فرق ذو داللة احصالية بين متوسطي ودظهر ،تم اختيارهم بطريقة قصدية

استجابات طلبة المجموسة التجريبية واستجابات طلبة المجموسة الضابطة سلك مقياس قل  

الرياضيات تعزى الك طريقة التدريس ولصالح المجموسة التجريبية، ويوجد سالقة ارتباطية 

الرياضيات وانافاض مستوى القل  لدى  ( بين ارتفاع التقصيل في0.896موجبة ودالة احصاليا )

 طلبة الص  السابع ابساسي.

دراسة هدفت الك معرفة العالقة بين مفهوح الذات وابداء  (Ayodele, 2011آيوديل )دجرى 

في الرياضيات وتأاير الجنس سليهما لدى طلبة المدارس الثانوية بوالية اكيتي في دولة نيجيريا، 

الدراسة سلك سينة سنوالية من طلبة المدارس الثانوية  طقب قتي، حيث واتبع الباحث المنهج الوصف

نة من ) كو  اناث(. وقد استادح الباحث االستبانة واالختبار  160ذكور،  160( طالبا  وطالبة )320مق

التقصيلي كأداتين للدراسة، ابولك لقياس مفهوح الذات، والثانية لقياس دداء الطلبة. وقد دظهرت 
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وجود فروق ذات داللة احصالية بين مفهوح الذات وابداء في الرياضيات، وسدح وجود  النتالج الك

فروق ذات داللة احصالية بين متوسط درجات الطالل والطالبات في ددالهم سلك مقياس مفهوح 

الذات، وبناء  سلك ذلك دوصك الباحث المعلمين بضرورة تطوير مفهوح الذات تجاه الرياضيات، 

 يس الممتع والجذ ال؛ وذلك لتقسين مفهوح ذات دسلك ودداء دفضل في الرياضيات. ودساليب التدر

الك الكن  سن العالقة التأايرية المتبادلة بين مفهوح  Hamwi (2010)وهدفت دراسة 

قافظة دمن ، اذ الذات والتقصيل الدراسي لدى تالميذ الص  الاامس ابساسي في مدارس م

نةالدراسة سلك  طقب قت و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي، كو  طالبا  وطالبة من الص   180 مق

اناث(. وتمت المقارنة بين درجات الطلبة في ددالهم سلك مقياس  92ذكور، 88الاامس ابساسي )

الذات وسالقته بمتغيري التقصيل والجنس، ودشارت النتالج الك وجود فروق ذات داللة احصالية 

ت ودرجاتهم ااحصالية، وسدح بين متوسط درجات دفراد العينة في ددالهم سلك مقياس مفهوح الذا

وجود فروق ذات داللة احصالية بين متوسط الطالل والطالبات في ددالهم سلك مقياس مفهوح 

 .الذات

التي هدفت الك الكنةةةةة  سن المتعة التي ينةةةةةعر بها  ((Mumtaz, 2001ممتاز دراسةةةةةة 

نة الدراسة من ابطفال، ووجهات نظرهم باستاداح القاسول في البيت والمدرسة، وقد تكونت سي

( طفال، ودشةةةارت النتالج دن 66دطفال دسمارهم االث وخمس سةةةنوات في بريطانيا وبلغ سددهم )

وبالنسبة للفروق بين الجنسين وجدت  ،دهم ابننطة التي يقوح بها ابطفال في البيت كانت ابلعال

الدراسةةةة دن الذكور يمضةةةون وقتا دطول في دلعال القاسةةةول بينما ااناث تمضةةةي معظم الوقت 

 سلك االنترنت واستاداح البريد االلكتروني.

 الطريقة واإلجراءات 

 منهج الدراسة

شبه تجريبي  ا  يمتصمالباحثتان استمدت  ، فقدالدراسة لتققيقها سعت بناء سلك ابهداف التي

هج النوسي الوصفي من الذي تم تطبيقه سلك طالبات الص  السادس ابساسي، بااضافة الك المن

ن، تفريغ مقتويات الدراسية للفيديوهات وهات دكثر من مرة من قبل الباحثتيخالل مناهدة الفيدي

وكتابة مالحظات العامة سن الفرق بين المجموستين الضابطة والتجريبية، ومن ام الاروج 

بمجموسة من المقاور التي توضح الفرق دو التنابه بينهما، وهذه المقاور تضمنت ما يلي: تعابير 

النقاش بين الطالبات، طريقة جلوس  وجوه الطالبات، مناركة الطالبات، التعزيز من المعلمة،

هذا يعني دن الدراسة القالية تستادح طريقة الطالبات، التفاسل فيما بينهم، دور المعلمة والطالبات. 

  البقث الكمي والنوسي.

 مجتمع الدراسة

سي، المسجالت في مديرية التربية  سادس ابسا سة من طالبات الص  ال تأل  مجتمع الدرا

( 590وقد بلغ مجتمع الدراسةةةةةة )، (2016/2017مقافظة طوباس للعاح الدراسةةةةةي )والتعليم في 

 طالبة وف  احصاءات مديرية التربية والتعليم في طوباس.
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 عينة الدراسة

تم تطبي  الدراسة سلك سينة قصدية تتأل  من طالبات الص  السادس ابساسي في مقافظة 

قسمة الك مجموستين، مجموسة تجريبية طوباس في مدرسة طمون ابساسية الثانية لإلناث م

( طالبة موزسة الك مجموسة تجريبية مكونة 70ومجموسة ضابطة، وقد دجريت الدراسة سلك )

وقد تم اختيار المدرسة المذكورة  ( طالبة.36( طالبة، ومجموسة ضابطة مكونة من )34من )

هزة بأجهزة حاسول بنكل قصديا ، وذلك لوجود شعبتين صفيتين في المدرسة، كما دن المدرسة مج

سالية  LCDجيد ومناسب لعدد ابفراد في المجموسة التجريبية، كما يتوفر ديضا شاشة سرض 

 ين المجموسة التجريبية والضابطة بنكل سنوالي.يالجودة، وتم تع

 تعليمي وتدريسهالمحتوى ال

، 2016/2017تم اختيار وحدة الهندسة في مبقث الرياضيات للص  السادس المقرر لعاح 

 لتدريسها لكلتا المجموستين، وتم تدريس وحدة الهندسة للمجموسة الضابطة والتجريبية كاآلتي:

درست كال المجموستين المقتوى التعليمية وف  الطريقة االستيادية، وتم ااراء وتقويم المجموسة 

للمجموسة التجريبية الضابطة من خالل ابسئلة والتمارين بالطريقة االستيادية، وااراء والتقويم 

حصة(  19باستاداح ابلعال المقوسبة، والجدير بالذكر دن المجموستين تم تدريسهم الوحدة بواقع )

 لكال المجموستين. 

تكونت وحدة الهندسةةة  مذكرة التحضببير وفق األلعاب المحوسبببة في تعليم وحدة الهندسببة:

ة الرياضةةةيات للصةةة  السةةةادس التي تم تدريسةةةها من تسةةةعة دروس من مقرر الفصةةةل ابول لماد

رياضية وهي: المضلع المنتظم، ومهارات ابساسي، واشتمل المقتوى التعليمي سلك سدة مفاهيم 

رسةةةم المثلث، مسةةةاحة والزاوية الداخلية للمضةةةلع المنتظم، ومجموع قياسةةةات زوايا المضةةةلع، و

 ابشةةكال الهندسةةية.شةةبه المنقرف، والعالقات بين ون، المعي  ورسةةم متوازي ابضةةالع، والمثلث، 

سرض المقتوى التعليمي التي من شةةةةةةأنه دن يقق  دهداف الدرس المقددة في بدايته، وانتهك كل 

درس باللعبة الااصةةةة بالمقتوى التعليمي التي من شةةةأنها تقويم مدى اكتسةةةال الطالبات لألهداف 

دراسةةةةةةتهن للوحدة  المراد تققيقها، وفيما يلي سرض بهداف الوحدة التي يتوقع من الطالبات بعد

دن تجةةد الطةةالبةةة قيةةاس الزوايةةا ودن يكن قةةادرات سلك: التعرف سلك مفهوح المضةةةةةةلع المنتظم، 

دن ترسةةةم الطالبة والداخلية للمضةةةلع، دن تجد الطالبة قياس الزاوية الداخلية في المضةةةلع المنتظم، 

دن ترسةةةم الطالبة متوازي ودن تجد الطالبة مسةةةاحة المثلث، ومثلثا باسةةةتاداح ابدوات الهندسةةةية، 

دن تتعرف الطالبة مفهوح شةةةةةةبه المنقرف، ودن ون، دن تتعرف الطالبة مفهوح المعي  ودضةةةةةةالع، 

باسداد الدروس  قامت الباحثتان ، وتتعرف الطالبة لمفهوح القالة الااصةةةةةة، ومفهوح القالة العامة

لك القصةةةةةةص ( دروس تعليميةةة موزسةةة س9التعليميةةة لتةةدريس هةةذه الوحةةدة، وقةةد تضةةةةةةمنةةت )

الماصةةةةةصةةةةةة للدراسةةةةةة، كما حدد خالل هذه الدروس ابهداف الااصةةةةةة بكل درس، والمفاهيم 

ابساسية، والتعميمات، ومهارات الدرس، وتم صياغة مذكرة تقضير لسير القصة لهذه الدروس 

 والتقويم لها. 
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 صدق المحتوى التعليمي

من المقكمين المتاصصين في  (7) سلك مجموسة وسرضهاسداد المقتوى التعليمي، تم 

مجال الرياضيات ودساليبه، وذلك لتقييم المقتوى التعليمي من سدة جوانب، من دهمها: صياغة 

ابهداف بطريقة سليمة، توزيع القصص الدراسية سلك دروس الوحدة وتوزيع الوقت في كل 

اجراء تم ميمات، ام مهارات وتعحصة ديضا ، والمقتوى الرياضي الذي تضمنته المادة من مفاهيم و

بعض التعديالت سلك المقتوى التعليمي بناء  سلك اقتراحات المقكمين، مثل اجراء بعض 

التعديالت سلك سدد القصص الموزسة سلك الدروس، وتعديل بعض ابهداف، فكانت النتيجة 

 .تطبي  بصورته النهاليةالمقتوى التعليمي الجاهز لل

 أدوات الدراسة

 لعاب المحوسبة التعليميةولى: األاألداة األ

بمساسدة متاصص في تم اسداد ابلعال المقوسبة التعليمية الااصة بوحدة الهندسة 

، حيث تم سقد لقاءات معهم لتصميم عددةتكنولوجيا المعلومات ومتاصصة بتكنولوجيا الوسالط المت

سلك الطالبة اتقانها ابلعال المقوسبة التعليمية، وتزويدهم بأهم ابهداف الااصة بكل درس التي 

بعد ممارسة هذه ابلعال، ومن خالل هذه اللقاءات تم تصميم ابلعال، كما تم تعديل سليها وتزويدها 

بمعززات، وحركات ودلوان تجذل انتباه الطالبات، وبعرض ابلعال المقوسبة سلك معلمة طالبات 

قكمين وضمت دساتذة من م( 8)مجموسة من المقكمين سددهم الص  السادس )سينة الدراسة(، و

حملت درجة الماجستير والدكتوراه في الرياضيات ودساليبها في جامعة النجاح الوطنية، وبعض 

المدارس القكومية ذوي الابرة، الذين يدرسون الص  السادس، القاصلين سلك معلمي ومعلمات 

عال المقوسبة درجة الماجستير والبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات. تم تعديل سلك ابل

فعندما تدخل الطالبة الك (. CD-ROMواخراجها بنكلها النهالي، وتازينها سلك قرص ليزر )

اللعبة المقوسبة تظهر لها الناشة الرليسية التي تقتوي سلك اسم اللعبة، بااضافة الك دزرار 

البة دن تقيم ابوامر)زر ابدد اللعبة، زر المساسدة، زر الاروج(، وبعد دراسة الوحدة يمكن للط

نفسها من خالل مقدرتها سلك اتماح جميع مراحل اللعبة لكل درس، والجدير بالذكر دن ابلعال 

المقوسبة يمنع غش الطالبات بنفسهن، بقيث ال يمكن للطالبة معرفة اجابتها ان كانت صقيقة 

  دح خاطئة اال بعد دن تجيب سلك السؤال المطلول.

 تعة والدافعية والنظرة إلى الذاتلقياس كل من القلق والم المقياساألداة الثانية: 

سند اسداد االسةةةةةةتبانة لقياس كل من القل  والمتعة والدافعية النظرة الك الذات التقق  هقدف 

من دار اسةةةتاداح ابلعال المقوسةةةبة سلك القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات لدى طالبات 

متنوسة فمنها ما صةةيغ بطريقة  المقياساضةةيات، وجاءت فقرات الصةة  السةةادس سند تعلمهم الري

وف   المقياسسلم االستجابة سلك فقرات الباحثتان ايجابية ومنها ما صيغ بطريقة سلبية. وقسمت 

مقياس ليكرت الاماسةةةةةةي المكون من خمس درجات، وبغراض التقليل مثلت كل درجة رقما  

 معينا . 
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 الرياضياتياس الدافعية نحو تعلم مق

 وآخرين  جرى تطوير مقيةةةاس الةةةدافعيةةةة في صةةةةةةةورتةةةه ابجنبيةةةة من قبةةةل بنترش 

(Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, 1993 ،)( فقرات 8ويتكون المقيةةاس من )

ية ودرقاح فقراته ) دفضةةةةةةةل ( ومثال سليه )1،12،17،20ومقسةةةةةةم الك بعدين وهما دهداف داخل

(، ودهداف خارجية درقاح فقراته ي بتعلم دشةةةةةةياء جديدةاالشةةةةةةتراك في دننةةةةةةطة تنةةةةةةكل تقديا ل

ان كان باامكان فاني دريد دن دحصل سلك سالمات دفضل من باقي ( ومثال سليه )5،7،16،26)

 .زماللي بالمدرسة(

 مقياس المتعة

 & ,Speybroeck Vanlaar, Fraine)وداح فرانسين،و فانليير،وبايروك،  طور

Damme, 2012) ، 10، 13، 15، 19، 22) ( فقرات، ودرقاح فقراته8المقياس من )ويتكون ،

 ومثال سليه )الرياضيات هي موضوع ممل(. (25، 2، 4

 مقياس القلق من تعلم الرياضيات

( فقرات لمجال القل  درقاح فقراته 8ويتكون من ) (Lee, 2009طوره لي )

 (.مسالل وتمارين رياضية دقل  كثيرا سندما دحل(، ومثال سليه )3،9،14،18،24،27،30،32)

 رة إلى الذات عند تعلم الرياضياتمقياس النظ

( فقرات لمجال النظرة الك الذات.درقاح فقراته 8(، ويتكون من )Lee, 2009)طوره لي 

دالما استقدت دن الرياضيات هو واحد من مواضيعي ( ومثال سليه )6،8،11،21،23،28،29،31)

 (.المفضلة

 ثباتهصدق المقياس و

سلك مقكمين من ذوي االختصةةاص  المقياسالتأكد من صةةدق المقياس من خالل سرض تم 

والابرة في مجال دسةةةاليب تدريس الرياضةةةيات، اضةةةافة الك معلمين ومعلمات يدرسةةةون الصةةة  

، وذلك للتأكد من سةةةالمة الصةةةياغة اللغوية المقياسالسةةةادس ابسةةةاسةةةي للتأكيد من صةةةدق فقرات 

، وقد تم اجراء المقياسا بهداف الدراسةةة، وذلك لضةةمان صةةدق ، ومدى مالءمتهالمقياسلفقرات 

ات المقكمين واقتراحاتهم، ، بناء سلك مالحظالمقياسبعض التعديالت في صةةةياغة بعض فقرات 

  .النهالي المقياس بنكله ام خرج

حسال و سادس وجمع البيانات،سلك طلبة الص  ال المقياسبااضافة الك ذلك، بعد تطبي  

باسةةةةةةتاداح الرزمة  Cronbach's Alphaحسةةةةةةةب معادلة كرونباخ دلفا  المقياسمعامل ابات 

(، حيث تم حسةةةال معامل الثبات لكل مقياس فكان معامل SPSS) االجتماسيةااحصةةةالية للعلوح 

( ومقيةةاس 0.781(، مقيةةاس الةةدافعيةةة )0.760(، مقيةةاس المتعةةة )0.752الثبةةات لمقيةةاس القل  )



 "...... أثر استخدام األلعاب المحوسبة على القلق وـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1076

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

(، وهي قيمة مقبولة 0.822ككل فقد بلغ ) للمقياس(. دما معامل الثبات 0.745النظرة الك الذات )

 بغراض البقث العلمي.

 ل محتوى الحصص الصفية للمجموعتيناألداة الثالثة: مشاهدة وتحلي

اختيرت اختيار خمس حصص لكل من المجموسة الضابطة والمجموسة التجريبية، بقيث تم 

(، وذلك لقياس كل من القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك 19، 17، 10، 2، 1: )اآلتيةالقصص 

لتصوير فيديو لتلك ، الذات من خالل تعابير وجوه الطالبات، ودخذ اذن رسمي من مديرة المدرسة 

تفريغ مقتويات الدراسية و، الباحثتينيوهات دكثر من مرة من قبل القصص. ومناهدة الفيد

ابة مالحظات سامة سن الفرق بين المجموستين الضابطة والتجريبية، ومن ام للفيديوهات وكت

الاروج بمجموسة من المقاور التي توضح الفرق دو التنابه بينهما، وهذه المقاور تضمنت ما 

النقاش بين الطالبات، والتعزيز من المعلمة، ومناركة الطالبات، ويلي: تعابير وجوه الطالبات، 

 دور المعلمة والطالبات.والتفاسل فيما بينهم، وطريقة جلوس الطالبات، و

 إجراءات الدراسة

بعد االنتهاء من اسداد ددوات جمع البيانات بددت مرحلة تنفيذ التجربة التي هدفت الك 

 القصول سلك البيانات الالزمة الختبار صقة الفروض، حيث تم اتباع الاطوات التالية: 

 وقد تم وفق الخطوات اآلتية المقياسأوال: 

تقديد ااطار النظري من خالل االطالع سلك ابدل التربوي والدراسات السابقة التي تتعل   .1

 بابلعال المقوسبة التعليمية.

ابولية ورسالة الك المقكمين تتضمن ملاص الدراسة وجدول يبين  المقياس بصورتهاسداد  .2

الفقرات، ودرقامها لكل من القل ، المتعة، الدافعية، والنظرة الك الذات، وسرضهم سلك 

 .المقياسالمقكمين ابداء الردي بفقرات 

 بصورتها النهالية. المقياسداد ابخذ بردي المقكمين واس .3

 تقديد سينة الدراسة. .4

بعدة زيارات للمدرسة التي طبقت الدراسة فيها، بهدف التعرف القياح ات الميدانية: الزيار .5

سلك ادارة المدرسة ومعلمة الرياضيات للص  السادس ابساسي وتوضيح الهدف من تطبي  

الدراسة وطبيعتها ودهمية الجانب التطبيقي فيها، وبناءا سلك ذلك دبدت ادارة المدرسة 

 ء الدراسة.والمعلمة تعاونها اجرا

مراجعة سمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية/ نابلس فلسطين، وذلك للقصول  .6

 مدرية التربية والتعليم/ طوباس.سلك كتال موجه ل

المتعة، والضابطة لقياس كل من القل ، و التجريبيةالمجموستين سلك  المقياستم تطبي   .7

 من تدريس الوحدة. نتهاءاالوالنظرة الك الذات قبل وبعد  ،الدافعيةو
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 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتطبي   ال لمدارسها يسمحمديرية التربية والتعليم في مقافظة طوباس بتوجيه كتقامت  .8

 .في المدارس القكومية الدراسة

استاراج النتالج وتقليلها ومناقنتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات  .9

 المناسبة.

 الخطوات اآلتيةعاب المحوسبة وفق ثانيا: األل

سقد سدة لقاءات مع متاصصين في تكنولوجيا المعلومات والوسالط المتعددة اسداد وتصميم  .1

ابلعال المقوسبة التعليمية، وتزويدهم بأهم ابهداف الااصة بكل درس التي سلك الطالبة 

 .لاتقانها بعد ممارسة هذه ابلعال، ومن خالل هذه اللقاءات تم تصميم ابلعا

ومقترحاتهم  رسالة لتقكيم ابلعال المقوسبة، وسرضها سلك المقكمين ابداء رديهماسداد  .2

بنأن ابلعال المقوسبة فيما اذا كان مناسبة دو غير مناسبة، ودية اقتراحات دو تعديالت 

 .مناسبة لتققي  هدف الدراسة القالية من خالل خصالص ابلعال المقوسبة

زمة، حيث تم اختيار المكان الماللم لتطبي  الدراسة في اسداد بيئة التعلم والتجهيزات الال .3

المدرسة الماتارة حيث اختير ماتبر القاسول كمكان ماللم للتطبي ، توفير مستلزمات 

تقميلها سلك دجهزة القاسول، كما تم التأكد من صالحية وة من دلعال مقوسبة تطبي  الدراس

 التطبي .ابلعال سلك كافة ابجهزة من خالل تجريبها قبل 

الهندسة( المقررة سلك الص  السادس ابساسي  -اختيار الوحدة الدراسية )الوحدة الثالثة  .4

بمدارس مقافظة طوباس لتدريسها بفراد سينة الدراسة، وقامت معلمة الص  السادس 

للمعلمة سلك توظي  ابلعال بعد تدريب ابساسي بتدريس الوحدة المقترحة للطلبة، 

 س الهندسة.المقوسبة في تدري

 تقضير واسداد دروس )وحدة الهندسة( في ضوء استراتيجية ابلعال المقوسبة التعليمية. .5

تدريس المجموسة التجريبية باستاداح ابلعال المقوسبة دما المجموسة الضابطة باستاداح  .6

 الطريقة االستيادية، وتصوير فيديو لامس حصص لكل من المجموستين.

  المجموعتين وفق الخطوات اآلتيةالصفية لكال ثالثا: تصوير فيديو للحصص

دخذ دذن رسمي من مديرة المدرسة لتصوير خمس حصص لكل من المجموستين من واقع  .1

 ( حصة صفية.19)

 اختيار خمس حصص لكل من المجموسة الضابطة والمجموسة التجريبية، بقيث اختارت .2

 .يديوهات لها(، وتم تصوير ف19، 17، 10، 2، 1: )اآلتيةالقصص  الباحثتان

دخذ اذن رسمي من المديرة المدرسة ومعلمة الص  السادس ابساسي لوضع صور بعض  .3

 الطالبات داخل الرسالة، بااضافة الك ارفاق الفيديو في الرسالة. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

مناهدة الفيديوهات سدة مرات وكتابة مالحظات سامة سن الفرق بين المجموسة الضابطة  .4

 .تقويم(اااراء والاسية للفيديو )مقتويات الدروالتجريبية، ومن ام تفريغ 

وضع دسماء مستعارة للطالبات ال تمت للواقع بصلة، ودي تنابه بينها وبين الواقع تكون  .5

 بالصدفة.

 تقليل مناهدة مقتوى القصص الصفية تقليال نوسيا ومناقنتها والاروج بأهم النتالج. .6

 المعالجة اإلحصائية

 أوالً: االستبانة

لتقليل معطيات الدراسةةةةةةة،  SPSS)اسةةةةةةتاداح الرزمة ااحصةةةةةةالية للعلوح االجتماسية )تم 

وبنةةةةةةكل مقدد دكثر لتقليل الفروق بين مجموستين الدراسةةةةةةة بالنسةةةةةةبة للقل  والمتعة والدافعية 

ان كانت هناك فروق دالة احصاليا بين مجموستي الدراسة في يتم تقديد لكي  والنظرة الك الذات.

تقليل التباين ابحادي المنةةةةةةترك  اسةةةةةةتادحمن خالل دافعية والنظرة الك الذات وال القل  والمتعة

(ANCOVA.)  وحسال المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية، لوص  تقصيل طالبات

مقياس الدافعية ومقياس المتعة، والمجموستين الضةةةةةةةابطة والتجريبية في كل من مقياس القل ، 

ولفقص الفرضةةةةةةيات ابربعة. ومعادلة كرونباخ دلفا لقسةةةةةةال معامل  ومقياس النظرة الك الذات

 الثبات لكل من المقاييس.

 ً  : مشاهدة فيديوهات الحصص الصفيةثانيا

ية  10منةةةةةةةاهةدة الفيةديوهةات دكثر من مرة ) مرات(، وتفريغ وتقليةل مقتويةات الةدراسةةةةةة

ليل وف  مجموسة من للفيديوهات، ومن ام باسةةةةةتاداح دسةةةةةلول التقليل النوسي للمقتوى، تم التق

 المقاور التي توضح الفرق دو التنابه بينهما.

 شتهاومناقتائج الدراسة ن

تتمثل في ااجابة سن ابسةةةةةةئلة الفرسية المنبثقة من سةةةةةةؤال الدراسةةةةةةة الرليس وهو: ما دار 

اسةةتاداح ابلعال المقوسةةبة سلك القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات لدى طالبات الصةة  

ولإلجابة سن هذه ابسةةئلة تم  السةةادس في مدارس مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضةةيات؟

وضع الفرضيات المناسبة المرتبطة، بكل سؤال من دسئلة الدراسة الفرسية، ليتم بذلك اختبار هذه 

 ةالرزمتوفرها الفرضةةةةةةيات وتقليل نتالجها باسةةةةةةتاداح المعالجات ااحصةةةةةةالية المناسةةةةةةبة التي 

دار . ولإلجابة سن السةةؤال الدراسةةة الفرسي ابول وهو: ما SPSS للعلوح االجتماسية صةةاليةااح

اسةةتاداح ابلعال المقوسةةبة سلك القل  لدى طالبات الصةة  السةةادس في مدارس مقافظة طوباس 

 الفرضية اآلتية:صيغت  ؟سند تعلمهم مادة الرياضيات
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 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الفرضية األولى ومناقشتها

ابولك سلك ما يلي: ال يوجد فرق ذو داللة احصالية سند مستوى الداللة نصت الفرضية 

(α=0.05 بين متوسط )قومت وف  استراتيجيةداريت والمجموسة التجريبية )التي  استجابة 

قومت داريت والمجموسة الضابطة )التي  استجابةفي الرياضيات( ومتوسط ابلعال المقوسبة 

 القياسي البعدي للقل .وف  الطريقة االستيادية( في 

والختبار الفرضةةةةةية ابولك للدراسةةةةةة تم اسةةةةةتاراج المتوسةةةةةطات القسةةةةةابية واالنقرافات 

بالطريقة االستيادية(،  داريت وقومتطالبات المجموسة الضةةةةةةابطة )التي  السةةةةةةتجابةالمعيارية 

ي والبعدي وف  ابلعال المقوسةةبة( في القياسةةين القبلداريت وقومت والمجموسة التجريبية )التي 

 للقل ، وكانت النتالج كما في الجدول التالي: 

القياسين القبلي  المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية لعالمات الطالبات في: (1جدول )

 .والبعدي للقل  تبعا  لمجموستي الدراسة

 العدد المجموعة

 البعدي القبلي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.89 2.73 0.70 2.59 36 الضابطة

 0.58 3.13 0.56 2.66 34 التجريبية

في القياس  السةةتجابة الطالبات( فرقا  ظاهريا  في المتوسةةطات القسةةابية 1يبين الجدول رقم )

(، والمتوسةةةةط القسةةةةابي 2.73البعدي للقل ، فقد بلغ المتوسةةةةط القسةةةةابي للمجموسة الضةةةةابطة )

(، ولبيان داللة ااحصةةةالية بين المتوسةةةطات القسةةةابية، تم اسةةةتاداح 3.13للمجموسة التجريبية )

 (.2وكانت النتالج كما في الجدول ) ANCOVA)تقليل التباين ابحادي المصاحب )

نتالج تقليل التباين ابحادي المصاحب بار ابلعال المقوسبة سلك قل  طالبات : (2جدول )

 .الص  السادس ابساسي في المجموستين الضابطة والتجريبية سلك القياس البعدي للقل 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.004 8.677 4.433 1 4.433 االختبار القبلي

 *0.035 4.625 2.363 1 2.363 طريقة التقويم واااراء

   0.511 67 34.229 الاطأ 

    69 41.025 المجموع

وبالتالي وجود فرق ذي داللة احصالية  ،( رفض الفرضية الصفرية2يتبين من جدول رقم )

( بين متوسةةطي اسةةتجابة طالبات المجموسة الضةةابطة والمجموسة α=0.05سند مسةةتوى الداللة )
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التجريبية في القل  تعزى الك طريقة التقويم واااراء )االستيادية، ابلعال المقوسةةةبة(، ولصةةةالح 

وجود القل  بدرجة فسةةر ويمكن دن ي المجموسة التي قومت وداريت باسةةتاداح ابلعال المقوسةةبة.

بال ومنها: غيال تطبي  وتفعيل البرمجيات التعليمية دكبر لدى المجموسة التجريبي ة لعدة دسةةةةةة

ومنها ابلعال المقوسةةبة التعليمية لقد من منةةكالت القل  لديهم الناجمة سن سدح معرفة اسةةتاداح 

هذه ابلعال المقوسةةةبة، بااضةةةافة الك اسةةةتاداح طريقة تقويم جديدة غير استيادية للطالبات وهي 

 وسبة تجعل الطالبات ينعرن بالقل  والاوف. استراتيجية ابلعال المق

 Abdulودراسةةةةةةة  Alabed & Salha (2014)وهذه النتيجة اتفقت مع نتالج دراسةةةةةةة 

Hadi (2013)  التي كنةةةةةفت جميعها سن وجود فرق بين متوسةةةةةطي تقصةةةةةيل طلبة المجموسة

دراسةةةةةة  الضةةةةةابطة والمجموسة التجريبية في القل  ولصةةةةةالح المجموسة التجريبية. واختلفت مع

( التي دشارت في نتالجها ان تعليم الرياضيات من خالل ابننطة التنافسية تاف  2006شيلدز )

 من القل  القاصل سند الطلبة من مادة الرياضيات.

دار اسةةةتاداح ابلعال المقوسةةةبة سلك ما ولإلجابة سن سةةةؤال الدراسةةةة الفرسي الثاني وهو: 

 ؟مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضةةةيات المتعة لدى طالبات الصةةة  السةةةادس في مدارس

 الفرضية اآلتية: صيغت

 نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها

ونصةةت الفرضةةية الثانية سلك ما يلي: ال يوجد فرق ذو داللة احصةةالية سند مسةةتوى الداللة 

(α=0.05 بين متوسةةةةةط )وف  اسةةةةةتراتيجية داريت وقومت المجموسة التجريبية )التي  اسةةةةةتجابة

داريت وقومت المجموسة الضةةابطة )التي  اسةةتجابةفي الرياضةةيات( ومتوسةةط ابلعال المقوسةةبة 

 وف  الطريقة االستيادية( في القياس البعدي للمتعة.

والختبار الفرضية الثانية للدراسة تم استاراج المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية 

بالطريقة االستيادية(, والمجموسة ريت وقومت داالسةةةةةتجابة طالبات المجموسة الضةةةةةابطة )التي 

وف  ابلعال المقوسةةةةةةبة( في القياسةةةةةةين القبلي والبعدي للمتعة، داريت وقومت التجريبية )التي 

 وكانت النتالج كما في الجدول التالي: 

القياسين القبلي  المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية لعالمات طالبات في(: 3جدول )

 .للمتعة تبعا  لمجموستي الدراسة والبعدي

 العدد المجموعة

 البعدي القبلي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.41 3.15 0.46 3.09 36 الضابطة

 0.35 3.36 0.30 3.17 34 التجريبية
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 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السةةتجابة الطالبات في القياس ( فرقا  ظاهريا  في المتوسةةطات القسةةابية 3يبين الجدول رقم )

(، والمتوسةةةط القسةةةابي 3.15فقد بلغ المتوسةةةط القسةةةابي للمجموسة الضةةةابطة ) ،البعدي للمتعة

(، ولبيان داللة ااحصةةةالية بين المتوسةةةطات القسةةةابية، تم اسةةةتاداح 3.36للمجموسة التجريبية )

 (.4وكانت النتالج كما في الجدول ) ANCOVA)تقليل التباين ابحادي المصاحب )

نتالج تقليل التباين ابحادي المصاحب بار ابلعال المقوسبة سلك متعة طالبات (: 4جدول )

 .الص  السادس ابساسي في المجموستين الضابطة والتجريبية سلك القياس البعدي للمتعة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.589 0.295 0.044 1 0.044 االختبار القبلي

 *0.028 5.066 0.758 1 0.758 طريقة التقويم واااراء

   0.150 67 10.018 الاطأ 

    69 10.82 المجموع

( رفض الفرضية الصفرية، وبالتالي وجود فرق ذي داللة احصالية 4يتبين من جدول رقم )

( بين متوسةةطي اسةةتجابة طالبات المجموسة الضةةابطة والمجموسة α=0.05سند مسةةتوى الداللة )

)االستيادية، ابلعال المقوسبة(، ولصالح  اباراء والتقويمالتجريبية في المتعة تعزى الك طريقة 

فسةةةةر ابار اايجابي السةةةةتاداح وي باسةةةةتاداح ابلعال المقوسةةةةبة.داريت وقومت المجموسة التي 

ابلعال المقوسةةةبة سلك متعة طالبات الصةةة  السةةةادس ابسةةةاسةةةي نقو الرياضةةةيات وتعلمها الك 

ابسةةبال اآلتية: دن اسةةتاداح اسةةتراتيجيات التعليم بمسةةاسدة القاسةةول ومنها ابلعال المقوسةةبة 

سية القديثة التي من خاللها ي مكن تدريس المفاهيم الرياضية التعليمية كأحد االستراتيجيات التدري

بنكل جديد وماتل  سن الطريقة االستيادية، حيث ابلعال المقوسبة تجمع بين الجانب الترفيهي 

والتعليمي. بااضةافة الك دن ابلعال المقوسةبة التعليمية تهدف الك ايجاد مناخ تعليمي يمتزج فيه 

قد تقسن من اتجاه الطلبة نقو سملية التعلم. التعلم مع التسلية لغرض توليد اااارة والتنوي  التي 

 .((Mumtaz, 2001حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

دار اسةةتاداح ابلعال المقوسةةبة سلك ما ولإلجابة سن سةةؤال الدراسةةة الفرسي الثالث وهو: 

 ؟الدافعية لدى طالبات الصةة  السةةادس في مدارس مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة الرياضةةيات

 الفرضية اآلتية: صيغت

 نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها

ونصةةةةةةت الفرضةةةةةةية الثالثة سلك ما يلي: ال يوجد فرق ذو داللة احصةةةةةةالية سند مسةةةةةةتوى 

وف  استراتيجية داريت وقومت استجابة المجموسة التجريبية )التي ( بين متوسط α=0.05الداللة)

داريت وقومت في الرياضةةيات( ومتوسةةط اسةةتجابة المجموسة الضةةابطة )التي ابلعال المقوسةةبة 

 وف  الطريقة االستيادية( في القياس البعدي للدافعية.



 "...... أثر استخدام األلعاب المحوسبة على القلق وـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1082

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

والختبار الفرضية الثالثة للدراسة تم استاراج المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية 

يقة االستيادية(، والمجموسة بالطرداريت وقومت السةةةةةتجابة طالبات المجموسة الضةةةةةابطة )التي 

وف  ابلعال المقوسةةةةةةبة( في القياسةةةةةةين القبلي والبعدي للدافعية، داريت وقومت التجريبية )التي 

 وكانت النتالج كما في الجدول التالي: 

القياسين القبلي  المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية لعالمات طالبات في(: 5جدول )

 .والبعدي للدافعية تبعا  لمجموستي الدراسة

 العدد المجموعة

 البعدي القبلي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.39 4.33 0.54 4.22 36 الضابطة

 0.26 4.52 0.40 4.23 34 التجريبية

في المتوسةةةطات القسةةةابية السةةةتجابة طالبات في القياس ( فرقا  ظاهريا  5يبين الجدول رقم )

(، والمتوسةةةط القسةةةابي 4.33البعدي للدافعية, فقد بلغ المتوسةةةط القسةةةابي للمجموسة الضةةةابطة )

(، ولبيان داللة ااحصةةةالية بين المتوسةةةطات القسةةةابية، تم اسةةةتاداح 4.52للمجموسة التجريبية )

 (.6كانت النتالج كما في الجدول )و ANCOVA)تقليل التباين ابحادي المصاحب )

نتالج تقليل التباين ابحادي المصاحب بار ابلعال المقوسبة سلك دافعية طالبات (: 6جدول )

 .الص  السادس ابساسي في المجموستين الضابطة والتجريبية سلك القياس البعدي للدافعية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.015 6.239 0.655 1 0.655 االختبار القبلي

 *0.021 5.544 0.582 1 0.582 طريقة التقويم واااراء

   0.105 67 7.032 الاطأ 

    69 8.269 المجموع

وبالتالي وجود فرق ذي داللة احصالية  ،( رفض الفرضية الصفرية6يتبين من جدول رقم )

( بين متوسطي استجابة طالبات المجموسة الضابطة والمجموسة α=0.05سند مستوى الداللة )

)االستيادية، ابلعال المقوسبة(، ولصالح  اااراء والتقويمالتجريبية في الدافعية تعزى الك طريقة 

تفوق ابلعال المقوسبة  ويفسر وسبة.باستاداح ابلعال المقداريت وقومت المجموسة التي 

التعليمية سلك التعليم االستيادي في زيادة دافعية طالبات الص  السادس ابساسي في وحدة الهندسة 

بسبال سديدة دهمها، بساطة ابلعال وسهولة استادامها والقصول سلك التغذية الراجعة والتعزيز 

ة بين الطالبات، وداار حماس الطالبات، ولكون الفوري، وبدوره زاد من روح المناركة والمنافس

ابلعال التعليمية دحد البرمجيات المقوسبة المستادمة في العملية التعليمية هو دسلول جديد وغير 



 1083ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمل بشارات، وسائدة عفونة

 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استيادي ومرن في االستاداح، فقد داار انتباه الطالبات واهتمامهم، وكذلك زيادة استماد الطالبة سلك 

الطالبات بن اللعب ميل فطري لدى  الت. وتزيد دافعية التعلم لدىنفسها في االستنتاج وحل المنك

وهذه النتيجة  المتعلم، لذلك يمكن استادامها لتنجيع المتعلم لتعلم المواضيع التي ال يرغب في تعلمها من قبل.

، ودراسة Guanume et al. (2014)، ودراسة Abu Sara (2016)اتفقت مع نتالج دراسة 

التي كنفت جميعها سن وجود فرق بين متوسطي تقصيل طلبة المجموسة (  ,2009Wageويغ )

 الضابطة والمجموسة التجريبية في الدافعية ولصالح المجموسة التجريبية.

دار اسةةتاداح ابلعال المقوسةةبة سلك ما ولإلجابة سن سةةؤال الدراسةةة الفرسي الرابع وهو: 

مقافظة طوباس سند تعلمهم مادة النظرة الك الذات لدى طالبات الصةةةةةة  السةةةةةةادس في مدارس 

 الفرضية اآلتية:صيغت  ؟الرياضيات

 نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها

ال يوجد فرق ذو داللة احصةةالية سند مسةةتوى الداللة ونصةةت الفرضةةية الرابعة سلك ما يلي: 

(α=0.05 وف  اسةةةةةتراتيجيةداريت وقومت ( بين متوسةةةةةط اسةةةةةتجابة المجموسة التجريبية )التي 

داريت وقومت في الرياضةةيات( ومتوسةةط اسةةتجابة المجموسة الضةةابطة )التي ابلعال المقوسةةبة 

لذات. والختبار الفرضية الرابعة للدراسة نظرة الك اوف  الطريقة االستيادية( في القياس البعدي ل

ستاراج المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية الستجابة طالبات المجموسة الضابطة  تم ا

وف  داريةةت وقومةةت بةةالطريقةةة االستيةةاديةةة(, والمجموسةةة التجريبيةةة )التي داريةةت وقومةةت )التي 

الك الذات، وكانت النتالج كما في الجدول  ابلعال المقوسةةبة( في القياسةةين القبلي والبعدي لنظرة

 التالي: 

القياسين القبلي  المتوسطات القسابية واالنقرافات المعيارية لعالمات طالبات في(: 7جدول )

 .والبعدي لنظرة الك الذات تبعا  لمجموستي الدراسة

 العدد المجموعة

 البعدي القبلي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.45 3.57 0.61 3.38 36 الضابطة

 0.32 3.79 0.43 3.57 34 التجريبية

( فرقا  ظاهريا  في المتوسطات القسابية الستجابة الطالبات في القياس 7يبين الجدول رقم )

(، والمتوسط 3.57فقد بلغ المتوسط القسابي للمجموسة الضابطة ) ،البعدي لنظرة الك الذات

(، ولبيان داللة ااحصالية بين المتوسطات القسابية، تم 3.79القسابي للمجموسة التجريبية )

 (.8وكانت النتالج كما في الجدول ) ANCOVA)استاداح تقليل التباين ابحادي المصاحب )



 "...... أثر استخدام األلعاب المحوسبة على القلق وـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1084

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (7)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

حادي المصاحب بار ابلعال المقوسبة سلك النظرة الك الذات نتالج تقليل التباين اب(: 8جدول )

لدى طالبات الص  السادس ابساسي في المجموستين الضابطة والتجريبية سلك القياس البعدي 

 .لنظرة الك الذات

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.454 0.56 0.089 1 0.089 االختبار القبلي

طريقة التقويم 

 واااراء
0.959 1 0.959 6.127 0.016* 

   0.156 67 10.483 الاطأ 

    69 11.531 المجموع

وبالتالي وجود فرق ذي داللة احصالية  ،( رفض الفرضية الصفرية8يتبين من جدول رقم )

( بين متوسطي استجابة طالبات المجموسة الضابطة والمجموسة α=0.05سند مستوى الداللة )

)االستيادية، ابلعال المقوسبة(،  اااراء والتقويمالتجريبية في النظرة الك الذات تعزى الك طريقة 

ابار اايجابي سلك  ويفسرولصالح المجموسة التي قومت وداريت باستاداح ابلعال المقوسبة. 

السادس نقو الرياضيات وتعلمها الك ابسبال اآلتية: اابات الذات من خالل اللعب  الذات لدى طالبات الص 

وتققي  الهدف دون االستعانة باآلخرين، والتقرر من النزاع اذا كان اللعب انفراديا دون القاجة الك مناركة 

كيفية ادراكه لنظرة طالبة دخرى، ديضا مفهوح الذات يتأار بنظرة الفرد لذاته من حيث امكانياته وقدراته، و

التي  Darawshe (2014) , Hamwi (2010)وهذه النتيجة اتفقت مع نتالج دراسة  اآلخرين اليه.

كنفت جميعها سن وجود فرق بين متوسطي تقصيل طلبة المجموسة الضابطة والمجموسة 

 التجريبية في الذات ولصالح المجموسة التجريبية.

 ومناقشتها يةمشاهدة الفيديوهات للحصص الصفنتائج 

بددت طالبات المجموسة التجريبية العمل بالمهاح المطلوبة بمناسر قل  وتوتر، بقيث بدا ذلك واضقا 

بسبب التغير في طريقة من خالل سالمات الوجه، وديضا من خالل حالة الصمت التي دصابت الطالبات 

ومن ام بدا  المقوسبة التعليمية.التدريس من خالل ظهور دداة جديدة في التعليم دال وهي ابلعال 

شعور القماس سلك وجوه الطالبات، وديضا ظهر ذلك النعور )القماس( من خالل المؤشرات 

الجسدية، فذلك النعور )القماس( ظهر بسبب رغبة الطالبات انجاز المهمة المطلوبة باستاداح 

 ع المهمة المطلوبة النجازها.بدد يزول تدريجيا، وتفاسلهن م فالقل ، اللعبة المقوسبة التعليمية،

ومع االستمرار في المهاح ومقاولة الطالبات في انجاز مراحل اللعب، ظهر سلك شعور الثقة 

بالنفس من خالل سالمات الوجه، بسبب الوسي لكيفية ايجاد المهمة المطلوبة. ام تقولت مناسر 

الصوت القوية والمندفعة الطالبات الك الفرح والبهجة واالستمتاع التي ظهرت من خالل نبرة 

لبعض منهن، والمؤشرات الكالمية، وديضا من خالل سالمات الوجه. والوصول الك النتيجة 

الطالبات، من خالل متابعة  وتققي  الهدف المطلول،حول مناسر الطالبات الك الفرح والثقة

ي المجموسة التجريبية بالمناهدة الفعلية لكال المجموستين من الطالبات. ف وكذلك من قياح الباحثتان



 1085ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمل بشارات، وسائدة عفونة

 2019(، 7)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن هناك مناركة بين المعلمة والطالبات قد يكون السبب في ذلك اندماج الطالبات باللعبة 

كما وبددت الطالبات التفاسل .الااصة بالمقتوى التعليمي، هنا يغيب مناركة المعلمة مع الطالبات

من خالل نبرة  مع بعض بمناسر استغرال ودهنة وقل  من السؤال ظهرت تلك العالمات

صوتهن، وسالمات الوجه لطالبات، ويظهر سليهن القل  الذي يبدو واضقا من خالل سالمات 

الوجه، والمؤشرات الجسدية، ولكن التفاسل بين الطالبات والمعلمة كان ضئيل. وكذلك ظهر شعور 

النعور التردد سند مقاولة تفاسلهن مع المعلمة والمناركة في ابداء رديهن، فتمثلت سالمات 

 )التردد( من خالل نبرة صوت المنافضة

ابار اايجابي لأللعال المقوسبة التعليمية ولصالح المجموسة التجريبية وذلك لعدة دسبال: ويفسر 

التعزيز في المجموسة التجريبية كان من خالل القاسول تعزيزا  مستمر و صوتي، وحركي وصوري مما 

زاد من تفاسل الطالبات، التعلم بابلعال المقوسبة يمكن كل طالبة من الطالبات بان تكون المقور الرليسي 

بنكل منتظم دماح كل جهاز حاسول في العملية التعليمية، في التعليم بابلعال المقوسبة يكون جلوس الطالبات 

والتفاسل مع ااجابات من خالل اللعبة وااجابة الصقيقة دو الااطئة والتعزيز من خالل االستمرار في 

شد انتباه الطالبات وتساسد سلك تركيز المعلومة في دذهانهن، زيادة ااجابة والوصول الك النتيجة النهالية، 

. بااضافة الك دن دسلول ين المناركة االيجابية للطالبات في سملية التعلمتكو، دافعية التعلم لدى الطالبات

التقويم واااراء بواسطة ابلعال المقوسبة كان جديدا  سلك الطالبات وقد يكون الغرض العاح من اسطاء 

وسع الدروس بواسطة طريقة التقويم واااراء بابلعال المقوسبة التعليمية كونها تمنح الطالبات مجال د

للقرية واالستماع من خالل القركة دكثر من تقيدهن في الجلوس سلك المقعد واالستماع للمعلمة بطريقة 

التلقين. ابمر الذي ينير الك زيادة الدافعية الطالبات وحفزهن الك المناركة والتفاسل من خالل القصص 

كانت منوقة ومثيرة لهن مما انعكس  الصفية التي تم استاداح ابلعال المقوسبة بها بسبب دن هذه ابلعال

 سلك تعابير وجوه الطالبات لتكون نتالج التقليل النوسي لصالح المجموسة التجريبية.

بددت بأقل شعور بالتوتر والاوف وقد يكون السبب هو دما بالنسبة لطالبات المجموسة الضابطة 

بالكثير من الملل والنفور نتيجة  استياد الطالبات سلك دسلول التعليم بالطريقة االستيادية، وشعور

لطول القصة. ويعزى ذلك الك دن سملية التدريس بالطريقة االستيادية يتم فيها نقل المعلومات من 

تفاوت  سمع وتتلقك وتجيب. ولوحظالمعلمة الك الطالبات، فالمعلمة تتكلم وتسأل والطالبات ت

قياء سلك بعض منهن، ضع  مناركة الطالبات في القصص ويعزى لمدى تأاير الاجل وال

القدرة سلك ااجابة اجابة صقيقة، فتؤدي لإلحباط، واالكتئال، مما يدفع بعضهن لعدح المناركة 

مرات دخرى. ديضا سدح االنتباه للمعلمة داناء النرح للدرس، واالفتقار للتقضير المسب  واالتكال 

هن، كان ظاهرا بنكل بسيط، وارتكز سلك الطالبات المتميزات، دما بالنسبة لتفاسل طالبات مع بعض

 التفاسل بين المعلمة والطالبات، فكانت المعلمة تسأل والطالبات تجيب.
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 في ضوء نتائج الدراسة، فإّن الباحثتين توصيان بما يأتي:

ذلك في التنوي  ضرورة التنويع في ابساليب المستادمة في تدريس الرياضيات بهمية  .1

 واااارة والمتعة.

استاداح التعليم القالم سلك ابلعال المقوسبة بهميته في استثارة دافعية المتعلم، تعزيز  .2

واالهتماح باستاداح ابلعال المقوسبة التعليمية لما لها من جانب ترفيهي وتعليمي يساسد 

 لمرجوة من هذه المواق  التعليمية.سلك زيادة المردود التعليمي وتققي  ابهداف التعليمية ا

وتضمين ذلك في المواق  ات تدريبية للمعلمين الستاداح ابلعال المقوسبة وسقد دور .3

 التعليمية.

 عال المقوسبة في تدريس الرياضيات.التعرف الك معيقات استاداح التعلم بابل  .4

اجراء دراسات مماالة، بقيث تنمل متغيرات دخرى، دو وحدات تعليمية دخرى، ضمن منهاج  .5

 الرياضيات.
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 (1ملحق )

 المقياس

لقياس كل من القل  والمتعة والدافعية والنظرة الك الذات سند تعلم مادة الرياضةةةيات  ااجابة سلك  هذا المقياس

االسةةةةةةةتمةةارة تعبر سن رديةةك فقط، والمعلومةةات بهةةا لن يتم تةةداولهةةا اال بغراض البقةةث العلمي، وتتكون المقةةاييس 

اسةةبك ضةةمن: مواف  بنةةدة، مواف ، مقايد، (  فقرة . الرجاء ااجابة سلك جميع الفقرات ضةةمن الرةية التي تن32من)

 معارض، معارض بندة.

 المقياسفقرات 

 .تقت االختيار الذي ترينه مناسبا)×( يرجك قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ام ضعي اشارة 

معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 

 بشدة
 م الفقرات

     
دفضل االشتراك في دننطة تنكل تقديا لي 

 دشياء جديدةبتعلم 
1.  

  .2 ة الرياضيات هي مادة ممل     

     
دشعر بالقل  كثيرا سندما دحل مسالل 

 وتمارين رياضية
3.  

     
دود تعلم الرياضيات في المدرسة دكثر 

 ودكثر
4.  

     
دريد دن دحصل سلك سالمات دفضل من 

 باقي زماللي بالمدرسة
5.  

     
استقد دن الرياضيات هي احدى موادي 

 المفضلة
6.  

     
دكثر ما يهمني هو القصول سلك سالمة 

 جيدة
7.  

  .8 دتعلم الرياضيات بسرسة     

     
 دشعر بالتوتر سندما دقوح بالوظيفة البيتية

 في الرياضيات
9.  

  .10 دجد في الرياضيات موضوسا ممتعا     

     
دفهم حتك المسالل الصعبة في حصة 

 الرياضيات
11.  

     
حب دفضل االشتراك في دننطة تثير 

 استطالسي، حتك لو كان تعلمها صعبا
12.  

  .13 دستمتع في دراسة الرياضيات     

     

دشعر بالقل  في كثير من ابحيان بأن 

حصص الرياضيات سوف تكون صعبة 

.  سلي 

14.  

     
دروسنافي الرياضيات هي في معظمها 

 رالعة ومثيرة لالهتماح
15.  
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معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 

 بشدة
 م الفقرات

     
دريد دن دفعل جيدا في المدرسة بنه مهم 

 دري قدراتي لعاللتي ودصدقاليدن 
16.  

     
دكثر ما يثير اكتفالي هو مقاولة فهم 

 المقتوى بأسم  ما يمكن
17.  

     
دشعر بأني ال دستطيع حل مسالل وتمارين 

 رياضية
18.  

  .19 تسبب الرياضيات لي المرض     

     
سندما تكون لدي امكانية االختيار، اختار 

 العالمةمهاما دتعلم منها حتك لو لم دضمن 
20.  

  .21 دحصل سلك سالمات جيدة في الرياضيات     

  .22 دفرح سند انتهاء درس الرياضيات     

  .23 بنكل بسيط انا لست جيدا في الرياضيات     

     
دشعر بالقل  بأني سوف احصل سلك 

 سالمات منافضة في الرياضيات
24.  

     
المدرسة ستكون دكثر متعة، بدون 

 الرياضيات
25.  

     
يهمني حاليا هو القصول سلك دكثر ما 

 معدل نهالي جيد
26.  

     
دشعر بالقل  سندما ادسك لالشتراك في 

 حصة الرياضيات
27.  

     
استطيع تعلم المهارات التي تعلم في ص  

 الرياضيات بنكل جيد
28.  

     
الرياضيات صعب بالنسبة لي دكثر من 

 بقية زماللي
29.  

     
دخنك امتقانات الرياضيات دكثر من بقية 

 االمتقانات
30.  

     
دقوح بكل العمل في حصة الرياضيات ان 

 لم دتنازل
31.  

     
دخاف كثيرا من ضرورة قيامي بقل 

 المسالل والتمارين الرياضية
32.  
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