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  ملخص

الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري هدفت هذه 

تكون  لث األساسي في مدارس ضواحي القدس؛لدى طلبة الصف الثا ، والمؤجل في الرياضيات

مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساسي في المدارس التابعة لتربية ضواحي 

) ١٦٣٠(والبالغ عددهم  ، م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ثاني من العام الدراسي الفصل ال في القدس المنتظمين

بصورة قصديه من  تم اختيارهم ، وطالبة طالبًا )٦٨(وتكونت عينة الدراسة من  ، وطالبًة طالبًا

ية درست مجموعة تجريب:  مجموعتين إلىقسمت العينة  ، مدرسة العيزرية األساسية المختلطة

وألغراض الدراسة  ، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية ، باستخدام األلعاب التعليمية

ثبات وقد بلغ معامل  ، والمؤجل قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي لقياس التحصيل الفوري

في ) ٠.٠٥≤α(وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . )٠.٨٨(الختبار ا

وجود وأظهرت أيضا  ، أو التفاعل بينهما ، أو الجنس ، التحصيل الفوري تعزى لطريقة التدريس

في التحصيل المؤجل تعزى لطريقة التدريس ولصالح  )٠.٠٥≤α(فروق ذات داللة إحصائية 

وجود فروق ذات داللة  ولم تظهر ، ومتغير الجنس لصالح اإلناث ، المجموعة التجريبية

  .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس إحصائية
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Abstract 

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

games on immediate and delayed achievement in math's of 3rd grade students in 

Jerusalem Suburbs schools.  The population of this study consists of 3rd grade 

students (N=1630) in the second semester of the academic year 2004/2005. The 

sample comprises two sections of 3rd grade (n=68) in Izareia Basic School  ، The 

two sections are divided into two groups; one as an experimental group which 

works with instructional games  ، and the second as control group that learns 

traditionally. An achievement exam was used to measure the immediate and 

delayed achievement with reliability (0.88).  The results of the study have 

shown the following:  (1). There were no statistically significant differences at 

(α ≤ 0.05) in the immediate achievement in math's of 3rd grade students due to 

the method of teaching or gender or the interaction between them.  (2) There 

were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the delayed 

achievement in math's of the 3rd grade students due to the method of teaching 

for the benefit of experimental group and in gender for the benefit of females. 

There were also no significant differences due to the interaction between 

method of teaching and gender. 

 
  خلفية الدراسة 

فهي علم  ، تلعب دورًا هامًا في جميع ميادين الحياة آانت الرياضيات وما تزال:  المقدمة
آالعلوم اإلنسانية والسياسية  ، لعلوم المختلفةمسخر لخدمة آثير من المجاالت التطبيقية في ا

وقد حظيت الرياضيات باهتمام شديد  ، )٢٠٠١ ، والكسواني ، البكري(واالقتصادية والطيران 
في أي فرع من  ال نجد لهما مثيًال ، لما تمتاز به من دقة وصرامة ، من قبل العلماء والمفكرين
ث عن الدقة والثقة في يات ملجأ لكل إنسان يبحياضفقد أصبحت الر ، فروع المعرفة المختلفة

  ).٢٠٠٢ ، إبراهيم(ويبني معلوماته على أساس واضح بعيد عن الشك  ، التفكير
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مما قاد إلى تغيير فكرة العلماء  ، ولقد تطورت الرياضيات في القرنين الماضيين بشكل آبير
بل أثبتت  ، والجبر ، دسةوالهن ، منها الحساب ، رد فروع منفصلةن الرياضيات مجبأ ، عنها

الذي تدفع إليه حاجات اجتماعية  ، أنها مجال واسع للبحث الخالق ، على المدى الطويل
وان التقدم العلمي يعتمد  ، آما أن التقدم الحضاري أصبح يعتمد على التقدم العلمي. واقتصادية

ثر الفعال المباشر الذي ويمكن ألي إنسان أن يدرك األ ، بدوره على الرياضيات اعتمادًا مباشرًا
فضًال عن أنها أصبحت  ، من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للبشرية ، مازالت تحدثه الرياضيات

  ).٢٠٠٠ ، والمفتي ، عبيد( تمد العلم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواهر

من المداخل المعاصرة التي ترآز  ، األلعاب في تعليم الرياضيات) ١٩٩٦( ويعتبر عفانة
إلتقان العديد من المهارات الرياضية وتثبيت  ، وتجعله في حالة من النمو والتفاعل ، لى المتعلمع

ة يتم تنفيذ العديد من استراتيجيات يرى أنه باستخدام األلعاب التعليميو ، الحقائق والمعلومات
المسائل وحل  ، والتعليم باالآتشاف ، مثل استراتيجية المناقشة والتعليم الفردي ، التدريس
  .الرياضية

يمارسه  ، نشاط مهم الذي يرى أن األلعاب التعليمية) ٢٠٠٣(في الرأي الحيلة عفانة  يوافق
يعمل  ، وهو وسيط تربوي مهم ، ويسهم في تكوين شخصيته بأبعادها وسماتها الشخصية ، الطفل

نب العقلية فاللعب مدخل أساسي لنمو الطفل في الجوا ، على تعليمه ونموه ويشبع احتياجاته
توفر بيئة  التعليميةويعود ذلك إلى أن األلعاب  ، والجسمية واالجتماعية واألخالقية واللغوية

 ، وتحثه على التفاعل النشط مع المادة التعليمية ، وتستثير دافعيته ، خصبة تساعد في نمو الطفل
وية القائمة على ناهج التربتتبنى فكرة الم ، ونتيجة لهذه األهمية أصبحت المناهج التربوية الحديثة

  .التي تسعى إلى تحقيق أهداف متنوعة وشاملة لجميع جوانب نمو المتعلم ، األلعاب التربوية

 ، فمنها من يرآز على القيمة العالجية للعب ، ظهرت تعريفات آثيرة للعب:  مفهوم اللعب
  .يميو منها من يربطه بالنشاط التعل ، ومنها من يربط اللعب بالنمو العقلي

 والوارد في )Good(بالتعريف الذي يعرضه قاموس التربية لمؤسسه جود  الباحثانبدأ يو
حيث يعرف جود اللعب بأنه نشاط موجه أو غير موجه يعبر عن حاجة  ، )٢٠٠٤(عبد الهادي 

وهو ضرورة بيولوجية في بناء ونمو  ، وإشباع الميل الفطري له ، الفرد إلى االستمتاع والسرور
أو  ، داخلي الدافع غالبا ، اختياري ، ذاتي ، وهو سلوك طوعي ، المتكاملة للفرد الشخصية

للتعرف على ذاته وعلى  ، وهو وسيلة لكشف الكبار عن عالم الطفل ، تعليمي تكيفي يوافق النفس
  .في ظل ظروف تزداد تعقيدًا ويزداد معها تكيفًا ، ويمهد لبناء الذات المتكاملة ، عالمه

 ، الجماعة أوفاللعب هو أي نشاط يقوم به الفرد ) ١٩٩٩(القدس المفتوحة وحسب جامعة 
ووفق شروط وقواعد  ، لعبا منظما أو ، وقد يكون هذا النشاط لعبا حرا ، بهدف المتعة والتسلية

  .محددة

التعليمية فهي تلك النشاطات التي يمارسها الفرد ال بغرض التسلية وتمضية  األلعابأما 
فالطفل يلعب ويتعلم في الوقت  ، أيضابغرض تحقيق نتاج تعليمي معين  إنماو ، الوقت فحسب
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وتجدر اإلشارة إلى أن معظم  ، وما ألعاب الكمبيوتر إال نوع من أنواع األلعاب التعليمية ، نفسه
األلعاب التي يمارسها األطفال قد تكون لها قيمة تعليمية إذا ما تم توجيهها واستغاللها جيدًا 

   ).١٩٩٣، قدس المفتوحةجامعة ال(

يعبر  ، من اجل المتعة والسرور ، ويعرف الباحثان اللعب بأنه نشاط دينامي يمارسه الفرد
وهو وسيلة لنمو شخصيته من  ، والتعرف على عالمه ، خالله عن رغبة ملحة للتعبير عن ذاته

  .مستفيدا مما مر به سابقا من خبرات ، الجوانب آافة
  

  أهمية اللعب

  ).واجتماعية ، وجسمية ، نفسيةو ، عقلية(:  يم أهمية اللعب إلى عدة مجاالتيمكن تقس
  

  العقليةو المعرفيةأهمية اللعب من الناحية   :أوال

فهو يتعرف  ، هناك العديد من الفوائد المعرفية والعقلية التي يجنيها الطفل عن طريق اللعب
نشاط الذاتي والخبرة التي توفرها عن طريق ال ، الحقائق ويكتسب المفاهيم ويحتفظ بها إلى

ويعمل اللعب على تنمية مهارات التفكير آالتذآر واالستنتاج والفهم وحل  .اللعب أنشطة
ويعتبر اللعب وسيطا لتعلم وتعليم الطفل للمعرفة والحقائق المتعلقة بخواص األشياء .المشكالت

جامعة (وتصنيفها  جميع األشياءوت ، باإلضافة إلى تعلم مهارات االآتشاف ، مثل الشكل واللون
  ).٢٠٠٠، القدس المفتوحة

  
  أهمية اللعب من الناحية النفسية : ثانيًا

يفسح  ، داخل البيت أو خارجه ، أن اللعب إذا آان فرديا أو جماعيا) ١٩٩٥(يرى عابد 
 حيث يتمكن من التمييز بين ما في وسعه ، المجال للطفل لكي يتعلم ويحقق ذاته ويكتشف قدراته

 ، أو يتسلق شجرة ، فالطفل عندما يرآب دراجته ، فتزداد ثقته بنفسه ، وما ال يستطيع فعله ، فعله
ألنه وصل إلى هدفه دون  ، األلعاب إنجازهيفرح لشعوره بالتفوق والسيطرة على الخوف عند 

  .مساعدة الكبار
  

  أهمية اللعب من الناحية الجسمية : ثالثًا

وزيادة  ، ة مهمة تساعد في تنمية عضالت جسم الطفلاللعب وسيل) ١٩٩٧(يعد عباس 
لمعرفة  ، آما يستفيد من حواسه المختلفة ، من خالل القفز والجري والرسم ، مهاراته الحرآية

  .مما يجعل اللعب بالنسبة له متعة ، األشياء واألصوات
  

  أهمية اللعب من الناحية االجتماعية : رابعًا

لغرض التعلم وتكوين الشخصية  ، ين الفرد وعناصر البيئةيساعد اللعب في إحداث تفاعل ب
ينمي المشارآة االجتماعية والتفاعل  ، فعن طريق اتصال الطفل باآلخرين ، وإنماء السلوك
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أن اللعب الجماعي يساعد الطفل ) ٢٠٠٤(ويضيف صوالحة  ، واإلحساس بمشاعرهم ، معهم
ويتحرى ما  ، فيما يقولون عنه من مدح أو ذم فهو يفكر ، على التنبه إلى رأي الناس في تصرفاته
  . يرضي الناس ليعمله ويبتعد عما يزعجهم

وهو الطريقة  ، أن اللعب نافع وضروري ، يتبين من االستعراض السابق ألهمية اللعب
يمده بالمعلومات  ، وأن النشاط الذي يبذله الطفل في اللعب ، التي يمرن فيها الطفل على الحياة

ومن  ، وفوائد سلوآية ، وأن اللعب أسلوب تربوي فيه فائدة تعليمية ، لتي يعيش فيهاعن الدنيا ا
  .هنا تظهر أهمية العناية باأللعاب التربوية أثناء الموقف التعليمي

  
  ةلعاب التعليميوظائف األ

فهو يقدم وظائف  ، إضافة إلى ما يمثله اللعب من أدوار تربوية ونفسية مهمة لحياة األطفال
وعلى درجة آبيرة من األهمية لحياتهم وتكوين شخصياتهم ويمكن تلخيص أهم تلك  ، عديدة

 :  األدوار والوظائف بما يأتي

إذ يتعرف  ، تزود المتعلم بخبرات أقرب إلى الواقع العملي من أية وسيلة تعليمية أخرى -
ذ قرارات يتخ ، ثم يضع حلوال لها ، المتعلم إلى المشكالت التي سوف تواجهه في المستقبل

وما يجري في  ، وبذلك فان األلعاب تقلل من الهوة بين ما يجري في غرفة الصف ، إزاءها
 ).١٩٩٥ ، غانم(الحياة اليومية 

ولهذا يمكن وضع  ، التي قد تصيب الطلبة غالبا ، يقضي على عوامل الضجر والملل والسأم -
 ، عليان( المهارة بسرعة أآبر مما يساعد في اآتساب هذه ، المهارة في قالب لعبة أو تمثيلية

  .)١٩٩٩ ، والدبس

وذلك من  ، لمعالجة الفروق الفردية بين الطلبة ، تساعد المعلم في وضع إستراتيجية جديدة -
وهي بذلك تناسب معظم فئات الصف الواحد  ، خالل توفير مهارات عديدة لمستويات مختلفة

 ).١٩٩٥ ، غانم(

ويشعر بالمسؤولية أثناء عملية  ، أآثر التزاما فيصبح ، يساعد في صقل شخصية المتعلم -
 فيسعى إلى إتمام المهمة الموآلة إليه بنجاح ، ألنه المنفذ والمخطط للموقف التعليمي ، التعلم

 .)٢٠٠٤،  صوالحة(

فالمعلم لم يصبح  ، التعليميةيختلف دور آل من المعلم والمتعلم في حالة استخدام األلعاب  -
 ، بل اللعبة ذاتها ، ولم يصبح مصدر المعلومات ، ية سلوك الطالبالحكم الوحيد على فعال

التي اختارها واتبعها في تنفيذ  ، ففشل الطالب أو نجاحه يعتمد على االستراتيجيات المناسبة
ة تنفيذ وإدارة عملي ، وبذلك أصبح دور المعلم اإلرشاد والتوجيه. لتحقيق األهداف ، اللعب
 ).٢٠٠١ ، نجم(درجة عالية لتحقيق األهداف ب ، اللعبة
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 ، وذلك ألن من الممكن أن يتدرب المتعلم على مواد وأدوات ، توفر السالمة واألمن للمتعلم -
ألن  ، فائدة اقتصادية التعليميةآما أن لأللعاب  ، دون أن تشكل خطورة على سالمته

ت واألجهزة دوايكلف آثيرًا بالمقارنة مع التدريب على األ ، التدريب على األجهزة الحقيقية
  ).١٩٩٦ ، عفانة( الممثلة للشيء األصلي

يتماشى مع المعايير  ، التعليمية في تدريس الرياضيات األلعاباستخدام  أنويرى الباحثان 
   ١٩٨٩التي وضعها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة عام 

)National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) ( لصفوف ما قبل
إذ أشارت تلك المعايير إلى التعليم الفعال  ، وحتى الصف الرابع االبتدائي ، المرحلة االبتدائية

ويمكن للمعلم أن يوظف حب  ، وهى أن األطفال الصغار يتصفون بحبهم للحرآة ، عند األطفال
فضل من أساليب رة أيؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية بصو ، األطفال للحرآة في تعلم فعال

في معاييرها على مهارات االتصال الذي دعا لتكامل )  NCTM(وتؤآد  ، التدريس التقليدية
وتشجيع الطالب علي توضيح استدالالتهم  ، فنون اللغة في مناقشة خبرات الطالب الرياضية

خالل  من ، ربط الرياضيات بالحياة ىآذلك عل) NCTM(وقد أآدت معايير  ، بكلماتهم الخاصة
وأآدت  ، تمرآز الرياضيات حول حل المشكالت بدًال من تمرآزها حول ترآيباتها الداخلي

المعايير أيضًا علي تذوق الرياضيات آهدف أولي وليس بناء تذآر المعرفة الرياضية وحقائقها 
  ).NCTM ، 2000(المرتبطة بالمهارات الرياضية 

  
  مشكلة الدراسة

وتم اختيار  ، في بناء المعرفة العلمية ا من المراحل الهامةالدني األساسيةتعتبر المرحلة 
ويقع  ، الطالب يكون قد آون بعض البنيات المعرفية أنعلى افتراض  األساسيالصف الثالث 

في هذه الطالب  يتحرر إذ ، الصف الثالث حسب تصنيف بياجيه في مرحلة العمليات المادية
 إلىمما يؤدي  في مرحلة ما قبل العمليات تفكيره آزية الذات التي سيطرت علىمن مرالمرحلة 

 ، العالقة بين المسافة والزمن إدراك ، االحتفاظ ، التصنيف(ظهور بعض العمليات المعرفية مثل 
هذا في الوقت الذي تم فيه إعادة تحديد دور آل  ، )١٩٩٦، وخليل سرآز( )المعكوسية ، الترتيب

من مجرد متلق سلبي للمعلومات إلى مشارك فعال في  فتغير دور الطالب ، من الطالب والمعلم
 ودور المعلم تغير من وعاء ناقل للمعرفة إلى مرسل يدير التجربة التعليمية ، العملية التعليمية

)1992  Zollman & mason,( ،  لألساليب التدريسية القائمة  ًامبتكريكون المعلم  أنلذا يجب
وفحص فعالية هذه  ، واإلبداعيى تنمية التفكير المنطقي والتي تعمل عل ، على محورية المتعلم

ويدعو  ، التحصيل الفوري والمؤجلمثل  ، وأثرها في المتغيرات التربوية المتعددة األساليب
التعليمية في التدريس  األلعاباستخدام  إلىين في مجال التربية وعلم النفس ثلكثير من الباحا

 ، )١٩٩٦ ، عفانة( من التفاعلمستمرة عل المتعلم في حالة باعتبارها مدخال تدريسيا معاصرا يج
تمد العلوم  وتعتبر الرياضيات محورية بين العلوم حيث .)٢٠٠٠، خليل( ، )٢٠٠٠، نجم(

وآما هو معروف أن هذه  ، الستمرارها وتطورها الالزمةبالكثير من الحقائق والمفاهيم  األخرى
 ، هي دعامة لما سيدرسه الطالب في المراحل الالحقة  ،الحقائق والمفاهيم التي تدرس في األساس
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التحصيل  في التعليميةأثر استخدام األلعاب  في استقصاء ، ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة
    .في مدارس ضواحي القدس ؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث األساسيالفوري والم

 
  أهمية الدراسة

  :  يليتكمن أهمية هذه الدراسة في ما 

في تدريس مادة  ، يدعو إلى استخدام األلعاب التعليمية الحديثة ، تعالج موضوعًا تربويًا -
تزيد من تحصيل  أنوالتي من المتوقع  ، الدنيا األساسيةالرياضيات لدى طلبة المرحلة 

  .الطلبة واحتفاظهم بالتعلم

 آأسلوب تدريس اتمن المتوقع أن يستفيد المعلمون من هذه األلعاب في تدريس الرياضي -
  .وخاصة لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

فهي تلفت نظرهم إلى  ، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة مصممو مناهج الرياضيات -
  .أهمية تضمين المناهج بعض األلعاب التعليمية

في فلسطين والتي تناولت موضوع ) على حد علم الباحثان(وتعتبر هذه الدراسة األولى  -
  .استخدام األلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات

 
  أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى

في التحصيل الفوري والمؤجل لدى طلبة  التعليميةفاعلية استخدام األلعاب  إلىالتعرف  -
 .الصف الثالث األساسي في الرياضيات

الثالث األساسي  أثر الجنس في التحصيل الفوري والمؤجل لدى طلبة الصف إلىالتعرف  -
   .في الرياضيات

قة التدريس والجنس في التحصيل الفوري والمؤجل لدى يأثر التفاعل بين طر إلىالتعرف  -
  .لصف الثالث األساسي في الرياضياتطلبة ا

 
  فرضيات الدراسة

  :  فحص الفرضيات الصفرية التالية إلىسعت هذه الدراسة 

ي ف) ٠.٠٥≤α( إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات داللة :  األولى الفرضية
و أ تعزى لطريقة التدريس ، لدى طلبة الصف الثالث األساسي في الرياضيات الفوريالتحصيل 

 .الجنس أو التفاعل بينهما
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في ) ٠.٠٥≤α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : الثانية الفرضية
 أوتعزى لطريقة التدريس  ، لرياضياتالتحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثالث األساسي في ا

  .الجنس أو التفاعل بينهما
 

  محددات الدراسة

 ، بية والتعليماقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف الثالث األساسي في مديرية التر
وتحددت  ، )٢٠٠٥/ ٢٠٠٤( البحث في الفصل الثاني من العام وقد أجري ، ضواحي القدس

 ، بقدرة الباحثين على تطبيق األلعاب بشكل فعالو ، ب التعليميةالاللعبالدقة الفنية  ائج الدراسةنت
  .وثباته االختبار التحصيليصدق  وآذلك

 
  مصطلحات الدراسة

 ، ع ُلعبالدراسة وعددها تس التي اشتملت عليها هذه األلعاب مجموعة : التعليميةاأللعاب 
لالعبون جهودًا آبيرة ويتفاعلون يبذل فيها ا ، منظمة منطقيًاوهي عبارة عن مهارات وأنشطة 
وتكون  ، في ضوء قوانين وقواعد معينة موضوعة مسبقًا ، معًا لتحقيق أهداف محددة وواضحة

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

لمعلم والتي يهيمن فيها ا ، شائعة في مدارسناالتدريسية الطريقة الهي  : الطريقة التقليدية
وتقوم  ومقلد حينا آخر ، ودور الطالب في هذه الطريقة مستمع حينا ، على سير خطوات الدرس

  .على استخدام األنشطة الموجودة في الكتاب باعتباره مصدر أساسي للمعلومات

المعد خصيصا لهذه إنجاز المتعلم المقدر بدرجات على اختبار تحصيل  : التحصيل الفوري
بعد االنتهاء من على المجموعتين طبق مباشرة  وقد ، والقسمةالضرب في مهارتي الدراسة 

  .تطبيق الدراسة

المعد خصيصا  تحصيلالإنجاز المتعلم المقدر بدرجات على اختبار  : التحصيل المؤجل
التجربة ودون علم انتهاء طبق بعد ثالثة أسابيع من  ، مهارتي الضرب والقسمةفي  لهذه الدراسة

  .حان من جانب الطلبةمسبق بموعد االمت
  

  الدراسات السابقة

بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية األلعاب مقارنة  (Bottinelli, 1980)قام بوتينلي 
وآذلك  ، في تحصيل التالميذ واحتفاظهم بالمعلومات لمدة أطول ، بالطريقة التقليدية في التدريس

طالبًا من طالب العلوم والدراسات ) ٧٢٠(وتكونت عينة الدراسة من  .لقياس االتجاه نحو التعلم
حيث تم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى  ، ١٩٧٩/١٩٨٠اإلنسانية من مدرسة ديفن الثانوية للعام 

ومجموعة ضابطة استخدمت الطريقة  ، ثالث مجموعات تجريبية استخدمت طريقة األلعاب
تائج تفوق المجموعة الضابطة وقد أظهرت الن. ولقياس درجة االحتفاظ بالمعلومات ، التقليدية
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بينما في االختبار  ، في اختبار قياس االحتفاظ قصير المدى) الذين درسوا بالطريقة التقليدية(
  .الذي طبق بعد فترة من التجربة آانت النتائج متساوية في درجة التحصيل

بدراسة هدفت إلى استقصاء تحصيل الطلبة  (Spraggins, 1984)وآذلك قام سبراجنز 
في تدريس مادة ) أوراق العمل ، ألعاب المحاآاة(باستخدام طريقتين مختلفتين  ، آلني والمؤجلا

األولى  ، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين. األحياء لدى طلبة الصفوف األساسية العليا
وقد أظهرت  ، والثانية ضابطة درست بطريقة أوراق العمل ، تجريبية درست بطريقة األلعاب

وعندما حسبت نتائج . ائج أن طلبة المجموعتين قد حصلوا على نتائج متساوية في الطريقتينالنت
آانت نتائج الطلبة الذين استخدموا ألعاب المحاآاة  ، الطلبة ذوي القدرات الدنيا على الطريقتين

  .أفضل من الطلبة الذين استخدموا أوراق العمل

فة أثر استخدام الدراما التعليمية على بدراسة هدفت إلى معر )Saab, 1987(وقام ساب 
في مادة الرياضيات لطلبة الصف السادس االبتدائي في والية  ، اإلبداع واالتجاهات والتحصيل

مقارنة بالطريقة التقليدية في  ١٩٨٦/١٩٨٧للعام الدراسي  –الواليات المتحدة  - فرجينيا
ت المجموعات التجريبية والضابطة وقد قام الباحث بتحليل االختالفات بين استجابا. التدريس

حيث استخدم عالمات الطالب  ، قبل البدء بتطبيق الدراسة) إناث ، ذآور(والفروق في الجنس
واستخدم مقياس االتجاه نحو الرياضيات للتعرف على  ، في الرياضيات للتعرف على التحصيل

لى اإلبداع عند الطلبة في واستخدم مقياسا لإلبداع للتعرف ع ، اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات
وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام الدراما أدى إلى زيادة ملحوظة في  ، مادة الرياضيات

ولم يكن هناك فرق دال إحصائيا بين الذآور واإلناث في  ، تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات
  .التحصيل

 ، استراتيجية التعلم باللعب ثر استخدامسة هدفت إلى استقصاء أبدرا )١٩٩٣(أبو ريا وقام 
 ، وطرح ، جمع(في اآتساب مهارات العمليات الحسابية األربعة  ، من خالل الحاسوب المنفذة
في المدارس الخاصة في عمان للعام  ، لطلبة الصف السادس األساسي) وقسمة ، وضرب

لسادس طالب وطالبة من طلبة الصف ا) ١٠١(تكونت عينة الدراسة من . ٩٢/١٩٩٣الدراسي 
تعلمت  األولى : اسة عشوائيا في مجموعتينوتم توزيع أفراد عينة الدر. مدينة عمان في األساسي

تعلمت المهارات الحسابية األربعة من  والثانية ، ربع بالطريقة االعتياديةالمهارات الحسابية األ
وخضعت  ، اسوبالمنفذة من خالل الح ، عبخالل برامج تعليمية تستخدم استراتيجية التعلم بالل

لباحث وقد توصل ا ، لقياس التحصيل المباشر والمؤجل ، آلتا المجموعتين إلى اختبار تحصيلي
  :  النتائج اآلتية إلى

اسة في ألفراد عينة الدر ، وجود فروق دالة إحصائيًا في آل من التحصيل المباشر والمؤجل -
 ، نفذة من خالل الحاسوبتعزى إلى استراتيجية التعلم الم المهارات الحسابية األربع
  .ولصالح المجموعة التجريبية

 ، شر والمؤجل ألفراد عينة الدراسةعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في آل من التحصيل المبا -
  .تعزى إلى الجنس ، في المهارات الحسابية األربعة
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راسة في آل من التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد عينة الد ، وجود أثر ذي داللة إحصائية -
 .تعزى إلى التفاعل بين إستراتيجية التعلم وجنس الطلبة ، في المهارات الحسابية األربعة

هدفت إلى الكشف عن  بدراسة ، (Engles & Geralien1994)وقام انجلز و جيرلين 
  .أثر لعب األدوار في تنمية مهارات الطلبة من خالل الحاسوب

تم توزيعهم بطريقة عشوائية على  ، البةطالباًَ وط) ٤٢(وقد تكونت عينة الدراسة من 
طالبًا ) ٢١(آل مجموعة من حيث تكونت  ، ضابطة األولى تجريبية والثانية ، تينمجموع
وقد تم استخدام الحاسوب في المجموعة التجريبية من خالل البرامج التي تحتوي على  ، وطالبة

مع مراعاة مستوى المرحلة  ، ةوالمجموعة الضابطة استخدم فيها برامج تقليدي ، لعب األدوار
وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة . وآيفية الممارسة

  .التي تدربت من خالل الحاسوب على برامج لعب األدوار ، التجريبية

دراسة هدفت إلى قياس مدى فاعلية استخدام األلعاب ) ١٩٩٧( بوقحوص وعبيدوأجرى 
تكون . في موضوع المغناطيس في مادة العلوم ، تحصيل طلبة المرحلة األساسية في ، التربوية

والمنتظمين في مدارسهم للعام  ، مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية في دولة البحرين
طالبة من طالبات الصف الثاني ) ١٠٨(وقد تكونت عينة الدراسة من  ، ٩٦/١٩٩٧الدراسي 

تان تجريبيتان واألخريان مجموع ، د تم تقسيمهن إلى أربع مجموعاتوق ، والثالث األساسيين
حيث درست المجموعتان التجريبيتان موضوع المغناطيس باستخدام األلعاب  ، ضابطتان
وقد . بينما درست المجموعتان الضابطتان الموضوع نفسه باستخدام الطريقة التقليدية ، التربوية

الة إحصائيًا بين آل من المجموعات التجريبية آشفت هذه الدراسة عدم وجود فروق د
  .والمجموعات الضابطة في التحصيل الفوري والمؤجل

تفوق المجموعة شبه التجريبية التي درست باستخدام ) ٢٠٠٠( خليل آما تبين من دراسة
على المجموعة الضابطة التي  ، )المؤجل(اللعب في االختبار التحصيلي المباشر والبعدي 

حيث هدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعلية برنامج التعلم باللعب في  ، يقة التقليديةدرست بالطر
في مدارس مدينة دمشق  ، لدى تالميذ الصف األول االبتدائي ، مادتي القراءة والرياضيات

 طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول االبتدائي للعام) ٦٨(وتكونت عينة الدراسة من  ، الرسمية
١٩٩٩/٢٠٠٠ .  

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طريقة مسرح ) ٢٠٠٠( الشطناويوأجرى 
وأثره على التفكير اإلبداعي  ، على التحصيل في وحدة القسمة في مادة الرياضيات ، الدمى

وتكونت  ، م١٩٩٩/٢٠٠٠والخيال لدى طلبة الصف الثاني األساسي في األردن للعام الدراسي 
وقد تم تقسيم العينة إلى  ، طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثاني األساسي )١٣٠(عينة الدراسة من 

ومجموعة  ، طالبا وطالبة تم تدريسهم باستخدام مسرح الدمى) ٦٥(مجموعة تجريبية مكونة من
  .طالبا وطالبة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية) ٦٥(ضابطة مكونة من



  ١٧١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفيف زيدان، وانتصار عفانه 

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريقة التقليدية في تأثيرها االيجابي وقد تبين أن طريقة مسرح الدمى آانت أفضل من 
آما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ، على آل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال

في آل من التحصيل والتفكير اإلبداعي والخيال تعود الستعمال  ، إحصائية بين الذآور واإلناث
  . للتفاعل بين طريقة التدريس والجنسانه ال يوجد أثر  إلى باإلضافة ، طريقة مسرح الدمى

بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األلعاب التربوية عند طلبة ) ٢٠٠١( نجم وقام
وتكون . على آل من تحصيلهم في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ، الصف السابع األساسي

آالة الغوث الدولية في في المدارس التابعة لو ، مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي
وبلغ حجم عينة  ، م١٩٩٩/٢٠٠٠منطقة جنوب عمان والمنتظمين في مدارسهم للعام الدراسي 

في إحدى المدارس التابعة لوآالة  ، طالبًا من طالب الصف السابع األساسي) ٩٤(الدراسة 
لتجريبية وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة ا ، الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان

  .وفي االتجاهات ، في التحصيل المباشر والمؤجل

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر األلعاب اللغوية المحوسبة ) ٢٠٠٢(غنيم و الحيلة وأجرى
مقارنة بالطريقة  ، في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي ، والعادية
) ٤٨(وقد تكونت عينة الدراسة من  ، م٢٠٠١/٢٠٠٢، في عمان في العام الدراسي ، االعتيادية

التربوية على المجموعة العادية في  األلعابوقد بينت الدراسة تفوق مجموعة  ، طالبًا وطالبة
  .والمؤجل اآلنيوآذلك تفوق اإلناث على الذآور في التحصيل  ، والمؤجل اآلنيالتحصيل 

 
  الطريقة واإلجراءات

  
  منهج الدراسة

باعتباره وسيلة الختبار الفروض  ، ج التجريبي في إجراء هذه الدراسةالمنه اتبع الباحثان
للفروض التي يحاول العمل على التحقق يقوم البحث التجريبي على نظرة متعمقة  إذ ، بشكل عام

  .منها
  

  مجتمع الدراسة وعينتها

يم في مديرية تربية وتعل تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساسي
 ، طالبة) ٧٣٠(و ، ًاطالب) ٩٠٠(منهم  ، طالبًا وطالبة) ١٦٣٠(والبالغ عددهم  ، ضواحي القدس

مدرسة طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي في ) ٦٨(تكونت عينة الدراسة من و
بسبب توفر العديد من  العيزرية األساسية المختلطة تم اختيار المدرسة بطريقة العينة القصدية

ووجود  ، تطلبات الدراسة في هذه المدرسة مثل وجود أآثر من شعبة للصف الثالث األساسيم
إذ  ، وآذلك بسبب عمل الباحثة آمدرسة رياضيات في هذه المدرسة ، ذآور وإناث في المدرسة

حسب  أفراد عينة الدراسةيصف توزيع ) ١(والجدول  ، )تجريبية وضابطة(شعبتين  تم اختيار
  .والجنسنوع المعالجة 
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  .حسب نوع المعالجة والجنس أفراد عينة الدراسةتوزيع   :)١(جدول 

نوع المعالجة

  الجنس
  المجموع  الضابطة  التجريبية

  ٢٨  ١٤  ١٤  ذآور

  ٤٠  ٢١  ١٩  إناث

  ٦٨  ٣٥  ٣٣  المجموع
  

  تكافؤ مجموعات الدراسة

تأآد من تكافؤ قام الباحثان بال) التجريبية والضابطة(بعد أن تم اختيار مجموعات الدراسة 
على ) القبلي(إذ قاما بتطبيق اختبار التحصيل  ، مجموعات الدراسة فيما يتعلق بالتحصيل

وتم التأآد من تكافؤ المجموعات من خالل تطبيق اختبار تحليل التباين  ، مجموعات الدراسة
للكشف فيما إذا آان هناك فروق ذات داللة ) Two way Analysis of Variance(الثنائي 

في تحصيل مجموعتي الدراسة للصف  ، )٠.٠٥≤α(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
وتعد هذه الخطوة ضرورية للتحقق من تكافؤ  ، أو التفاعل بينهما ، أو الجنس ، سيالثالث األسا

نتيجة ) ٢(ويبين الجدول  ، قبل البدء بتطبيق الدراسة ، مجموعتي الدراسة في التحصيل
  . ي لمجموعتي الدراسةالتحصيل القبل

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف الثالث األساسي على اختبار التحصيل :  )٢(جدول 
  القبلي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

)F(  P 

  الدراسة مجموعتا

  التجريبية والضابطة

٠.٩٩  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٢  ١  ٠.٠٠٢  

  ٠.١  ٢.٨  ٨٠.٦  ١ ٨٠.٦  الجنس

  ٠.٨  ٠.١  ٢.٨  ١  ٢.٨  التفاعل

        ٦٤  ١٨٣٣  الخطأ

        ٦٧  ١٩١٦.٤  المجموع
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تساوي ) P(وقيمة ) ٠.٠٠١(لمجموعتي الدراسة تساوي  )F(أن قيمة ) ٢(يتبين من الجدول
وهذا يدل على عدم  ، )٠.٠٥≤α(وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٠.٩٩(

التجريبية (إحصائية بين متوسطات درجات مجموعتي الدراسة  وجود فروق ذات داللة
أو التفاعل  ، ويبين أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى الجنس ، )والضابطة

قبل  ، وهذا يؤآد تكافؤ مجموعات الدراسة من حيث التحصيل ، بين مجموعتي الدراسة والجنس
  .البدء بالمعالجة التجريبية

  
  تعليميةالمادة ال

من  )الضرب والقسمة(اشتملت المادة التعليمية التي استخدمت في هذه الدراسة على وحدتي 
 آما قام الباحثان. م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ساسي للعام الدراسي األ ثالثآتاب الرياضيات للصف ال

 التي تدور حول مواضيع الوحدات التي قامت ، المسائل الرياضيةاأللعاب و بإعداد وتصميم
  .لدراسةعليها ا

  
  أداة الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي في وحدتي الضرب والقسمة
على تحصيل الطلبة الفوري  عليميةثير األلعاب التلقياس مدى تأ ، للصف الثالث األساسي

 ، )٢ ، لملحقا( وفق جدول المواصفات ، االختبار اوقد تم بناء هذ ، والمؤجل بعد تنفيذ الدراسة
وما يشتمل عليه من مفاهيم ومبادئ وتعميمات  ، ذلك بعد أن قام الباحثان بتحليل المحتوىو

  .وتحديد األهداف السلوآية المطلوب من الطلبة تحقيقها بعد دراستهم للمحتوى ، ومسائل رياضية
  

  صدق االختبار وثباته

كمين من أعضاء هيئة على عدد من المح هللتحقق من صدق االختبار تم عرض فقرات
وعدد من  ، وعدد من المعلمين الذين يقومون بتدريس المقرر ، التدريس في جامعة القدس
مالحظاتهم على االختبار من حيث وضوح  إبداء حيث طلب منهم ، مشرفي المرحلة األساسية

وبناء على مالحظاتهم  ، األساسيللصف الثالث  ومالءمتهاونوعيتها ومحتواها  األسئلة
حيث تم تعديل  ، وحذف بعضها اآلخر ، توصياتهم واقتراحاتهم أعيدت صياغة بعض الفقراتو

االختبار بصورته ) ١(ويبين الملحق  أآثر أوبتعديلها ثالثة محكمين  أوصىالفقرات التي 
قام الباحثان بتطبيقه بصورته النهائية على عينة مؤلفة  ، وللتحقق من ثبات االختبار. النهائية

ومن ثم تم حساب معامل  ، من خارج عينة الدراسة األساسي لصف الثالثلبًا من طلبة اطا) ٢٩(
 ، )٠.٨٨(حيث بلغ معامل الثبات  )split-half(الثبات لالختبار باستخدام التجزئة النصفية 

  .الدراسةاسب ألغراض معامل منهذا ال يعتبرو
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  إجراءات الدراسة

  : لخطوات اآلتيةتمت الدراسة تبعا ل

  .موافقة وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة تخذأ .١

وذلك بعد شرح وتوضيح فكرة  ، المعنية لتطبيق الدراسة موافقة مدير المدرسة تأخذ .٢
  .له الدراسة

  .لصف الثالث األساسيوحدتي الضرب والقسمة من آتاب الرياضيات ل تدحد .٣

المجموعة التجريبية  إحدى الشعبتين من عينة الدراسة وبشكل عشوائي لتكون تراختي .٤
  .واألخرى المجموعة الضابطة

  ).التجريبية والضابطة(ق االختبار القبلي للتأآد من تكافؤ المجموعات طب .٥

وتجريب هذه القواعد  ، ووضع قواعد وقوانين اللعب ، األلعاب والمسائل الرياضية أعدت .٦
تظهر أثناء عملية  والقوانين على عينة استطالعية لمعالجة المشكالت التي من الممكن أن

  .التطبيق

حيث تم  ، م٢٠٠٤/٢٠٠٥الثاني للعام الدراسي  وذلك خالل الفصل ، الدراسة ونفذت تقطب .٧
وذلك على  ، الرياضية وما تشمله من مسابقات فردية وجماعية التعليميةاستخدام األلعاب 

وقد استغرق . يةأما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بالطريقة التقليد ، المجموعة التجريبية
وحسب الجدول المعد من قبل  حصة) ٤٠( نفس العدد من الحصص تدريس المجموعتين

وقد قامت الباحثة المشارآة في هذه  ، خالل وقت الحصة األلعابالمدرسة وقد نفذت  إدارة
  .سة باإلشراف على تنفيذ األلعاب بنفسهاالدرا

لقياس مدى تأثير  ، )الفوري(تحصيلي ق االختبار الطب ، االنتهاء من تطبيق الدراسة بعد .٨
  .على التحصيل يةالتعليملعاب األ

ق االختبار التحصيلي البعدي على طب ، االنتهاء من تنفيذ الدراسة بعد ثالثة أسابيع من .٩
نفس اإلجراءات ذاتها  إتباعحيث تم  ، وذلك لقياس التحصيل البعدي المؤجل ، المجموعتين

  .عدم إخبار التالميذ بموعد االختبارمع  ، آما في االختبار المباشر
  

  إجراءات إعداد وتنفيذ األلعاب
  

  التعليميةتصميم األلعاب 

مرتبطة بموضوعي  ، قام الباحثان بتصميم تسعة ألعاب تعليمية الستخدامها في الدراسة
  :لثالث األساسي وفقًا للخطوات اآلتيةالضرب والقسمة اللذين يدرسان لطلبة الصف ا
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في تدريس  التعليميةالدراسات والبحوث التي تناولت استخدام األلعاب على  اإلطالع -
  .باإلضافة إلى المراجع المتعلقة بالموضوع ، الرياضيات

  للصف الثالث األساسيالرياضيات  على مقرر اإلطالع -

  .للصف الثالث األساسيتحليل محتوى وحدتي الضرب والقسمة  -

وذلك بغرض  ، إلبداء وجهات النظر فيهاعلى المحكمين  التعليميةعرضت هذه األلعاب  -
للصف  ومدى مناسبتها لتدريس آل من الضرب والقسمة ، تحديد نقاط القوة والضعف فيها

حيث أبدى المحكمون بعض المالحظات التي أخذت بعين االعتبار عند  ، الثالث األساسي
  .إعادة تصميم األلعاب

بلغ  ، طلبة الصف الثالث األساسي على عينة استطالعية من التعليميةتجريب األلعاب  -
ويمكن اإلطالع على األلعاب آاملة من خالل دراسة عفانة  .طالبًا وطالبة )٢٠(عددها 

)٢٠٠٥.(  
  

  متغيرات الدراسة

  .)الطريقة التقليدية ، يةالتعليماأللعاب (طريقة التدريس وهي بمستويين :  المتغير المستقل -

  .)وأنثى ، ذآر( الجنس وهو بمستويين:  المتغير المعدل -

  ).المؤجلوالتحصيل  ، الفوريالتحصيل (التحصيل :  المتغيرات التابعة -
  

  المعالجة اإلحصائية

وتمثلت الطرق اإلحصائية الوصفية  ، استخدم الباحثان طرقا إحصائية وصفية وتحليلية
 وتمثلت الطرق ، واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون ، بالمتوسطات الحسابية

  .)Two way ANOVA(الثنائي  بتحليل التباين التحليلية اإلحصائية
  

 نتائج الدراسة مناقشتها

 )٠.٠٥≤α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:  الفرضية األولىنتائج 
 ، أو الجنس ، تعزى لطريقة التدريس ، في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث األساسي

  .عل بينهماأو التفا

للكشف ) Two way ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
بين متوسطات  )٠.٠٥≤ α(فيما إذا آان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التفاعل  أو ، درجات مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل تعزى لطريقة التدريس أو الجنس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي الدراسة في  المتوسطات وقد حسبت  ،بينهما
  .يوضح ذلك) ٣(التحصيل الفوري تبعا لطريقة التدريس والجنس والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في التحصيل :  )٣(جدول 
  . سيالفوري والجنس لدى طلبة الصف الثالث األسا

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 التدريس أسلوب التجريبية ٣٣ ٣٣.٦ ١٠.٦

 الضابطة ٣٥ ٢٩.٣ ٩.٦

 الجنس  ذآور ٢٨ ٢٩.٣ ١٠.٨

 إناث ٤٠ ٣٢.٦ ٩.٨

الطلبة في اختبار التحصيل الفوري  ألداءولفحص داللة الفروق في المتوسطات الحسابية 
يوضح ) ٤(والجدول  ، تم استخدام تحليل التباين الثنائي ، قة التدريس والجنستبعًا لمتغيري طري

  . ذلك

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الطلبة في اختبار التحصيل الفوري لدى طلبة :  )٤(جدول 
  .الصف الثالث األساسي تبعًا لمتغير طريقة التدريس والجنس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

 F( P(قيمة 

 ٠.٠٨ ٣.٢٢ ٣٣١ ١ ٣٣١ أسلوب التدريس

 ٠.٢٤ ١.٤ ١٤٤ ١ ١٤٤ الجنس

 ٠.٦٥ ٠.٢٢ ٢٢ ١ ٢٢ التفاعل

   ١٠٢.٨ ٦٤ ٦٥٩١ الخطأ

    ٦٧ ٧٠٨٨ المجموع

وأن مستوى الداللة ) ٣.٢٢(لطريقة التدريس بلغت ) F(أن قيمة ) ٤(يتضح من الجدول 
بمعنى أنه ال  ، األولىوعليه تم قبول الفرضية  )٠.٠٥≤ α(ر من مستوى وهي اآب )٠.٠٨( بلغ

في التحصيل الفوري لدى طلبة  )٠.٠٥≤α (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .الث األساسي تعزى لطريقة التدريسالصف الث
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست ذات  أي أنها )٠.٢٤( وآان مستوى الداللة ، )١.٤(للجنس ) F(وآذلك آانت قيمة 
وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )٠.٠٥≤ α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إلى تعزى  ، في التحصيل الفوري لدى طلبة الصف الثالث األساسي )٠.٠٥≤α (مستوى الداللة 
  .متغير الجنس

تساوي للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ) F(ويالحظ من الجدول أيضًا أن قيمة 
وعليه تم  )٠.٠٥≤ α(وهي أآبر من مستوى الداللة  )٠.٦٥( وآان مستوى الداللة ، )٠.٢٢(

قبول الفرضية لمتغير التفاعل بين طريقة التدريس والجنس أي أنه ال توجد فروق ذات داللة 
في متوسطات درجات التحصيل الفوري لدى طلبة  )٠.٠٥≤ α(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس ، ث األساسيالصف الثال

هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعتين عندما خضعوا الختبار التحصيل آان  ويعزو الباحثان
 أن إلىوقد يعود السبب في ذلك  ، ًا بهدف الحصول على أفضل الدرجاتاستعدادهم متساوي

 ، غي أثر طريقة التدريسالذي يل األمرتبارات وخاصة في فترة االخ أبناءهم نيتابعو األهل
 إذااالختبارات متغير دخيل من الصعب ضبطه وخاصة  أثناءفي  بأبنائهم األهلويعتبر اهتمام 

انتقال بعض الخبرات بين المجموعتين  إلى أيضاوقد يعود السبب  ، علم الطلبة بموعد االختبار
. بعد االنتهاء من اليوم الدراسي أواالستراحة نتيجة التواصل بين طلبة المجموعتين في فترات 

 ، الجنس إلىفي التحصيل الفوري تعزى  إحصائيةذات داللة   ًاوآذلك لم تجد الدراسة فروق
على حد سواء  واإلناثتشابه الظروف التي يعيشها الذآور  إلىويعزو الباحثان السبب في ذلك 

في حل الواجبات  واإلناثيتشارك الذآور  وفي هذا السن عادة ما ، المدرسة مختلطة أنوخاصة 
 إلىوال يصل  ًامسبقا مما يجعل الفروق بين الجنسين محدود المحدداالستعداد سويا لالختبار  أو

  . اإلحصائيةمستوى الداللة 

ودراسة سبراجنز  ، )١٩٩٧(د ص وعبيتيجة هذه الدراسة مع دراسة بوقحواتفقت ن
(Spraggins, 1984) ، ودراسة بوتينلي (Bottinelli, 1980) ، والتي أظهرت نتائج 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التحصيل الفوري بين المجموعة  دراساتهم
  .الضابطة والتجريبية تعزى لطريقة التدريس

 ، )(Engels & Geralien, 1994واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة إنجلز وجيرلين 
 ، والتي أظهرت تفوق اإلناث على الذآور في التحصيل الفوري )٢٠٠٢(الحيلة وغنيم ودراسة 

ودراسة  ، )١٩٩٣(ودراسة أبو ريا  ، )٢٠٠١(ودراسة نجم  ، )٢٠٠٠(طناوي ودراسة الش
التي أشارت دراساتهم إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة و) Saab, 1987(ساب 

  .مع دراسةواختلفت آذلك  الضابطة في التحصيل الفوري

 )٠.٠٥≤α( الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:  الفرضية الثانية جنتائ
 ، أو الجنس ، تعزى لطريقة التدريس ، في التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف الثالث األساسي

  .أو التفاعل بينهما
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

للكشف ) Two way ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
بين متوسطات درجات  )٠.٠٥≤α(فيما إذا آان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ، مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل المؤجل للصف الثالث األساسي تعزى لطريقة التدريس
وقد حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ، أو التفاعل بينهما ، أو الجنس

يوضح ) ٥(جموعتي الدراسة في التحصيل المؤجل تبعا لطريقة التدريس والجنس والجدول لم
  .ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات الدراسة في التحصيل :  )٥(جدول 
  . لدى طلبة الصف الثالث األساسي المؤجل والجنس

  المجموعة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 التدريس أسلوب التجريبية ٣٣ ٣٢.٢ ٩.٢

 الضابطة ٣٥ ٢٥ ٩.٢

 الجنس ذآور ٢٨ ٢٦ ١٠.١

 إناث ٤٠ ٣٠.٨ ٩.٧

الطلبة في اختبار التحصيل المؤجل  ألداءولفحص داللة الفروق في المتوسطات الحسابية 
يوضح ) ٦(دول والج ، تم استخدام تحليل التباين الثنائي ، تبعًا لمتغيري طريقة التدريس والجنس

  . ذلك

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء الطلبة في اختبار التحصيل المؤجل لدى طلبة   :)٦(جدول 
  .الصف الثالث األساسي تبعًا لمتغير طريقة التدريس والجنس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F( P( قيمة

 *٠.٠٠ ١٣.٧ ١١٢٧ ١ ١١٢٧ أسلوب التدريس

 *٠.٠٤ ٤.٣ ٣٥٣ ١ ٣٥٣ الجنس

 ٠.٨٥ ٠.٠٤ ٣.٠١ ١ ٣.٠١ التفاعل

   ٨٢.٣ ٦٤ ٥٢٥٨ الخطأ

    ٦٧ ٦٧٤١ المجموع

  )٠.٠٥≤α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  *
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مستوى الداللة وأن  ، )١٣.٧(لطريقة التدريس آانت  )F(أن قيمة ) ٦(يالحظ من الجدول 
ألن هذه القيمة أقل من  ، يه تم رفض هذه الفرضية الصفريةوعل ، )٠.٠٠( المحسوب

)α≥( ةأي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل )٠.٠٥α≥في تحصيل )٠.٠٥ 
الفروق لصالح  أن) ٥(ويتبين من الجدول  ، طلبة الصف الثالث المؤجل تعزى لطريقة التدريس

  .المجموعة التجريبية

مستوى الداللة المحسوب وأن ) ٤.٣(للجنس  )F(ضًا أن قيمة ويالحظ من الجدول أي
في تحصيل  )٠.٠٥≤α(أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٠.٠٤(

لصالح  الفروق أن) ٧(ويتبين من الجدول  طلبة الصف الثالث المؤجل تعزى لمتغير الجنس
  .اإلناث

أي ) ٠.٨٥(مستوى الداللة المحسوب وأن ) ٠.٠٤( آانت )F(ويالحظ من الجدول أن قيمة 
أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )٠.٠٥≤α(أنها أآبر من مستوى الداللة 

في المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثالث في التحصيل المؤجل  )٠.٠٥≤α(الداللة 
  .تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

) في هذه الدراسة(التي تم استخدامها  التعليميةذه النتيجة إلى أن األلعاب ه باحثانالعزو وي
وقد خلقت هذه األلعاب جوًا من المنافسة  ، زادت من إقبالهم ودافعيتهم للدراسة ، مع الطلبة

انهم مدة وهذا األمر جعل المفاهيم والحقائق عالقة في أذه ، والمثابرة بين الطلبة من أجل الفوز
استبعاد المتغير الدخيل وهو  إلىعدم علم الطلبة بموعد االختبار أدى  أنويعتقد الباحثان  ، طولأ

لفروق في التحصيل ور اظه إلى أدىالذي  األمرفي فترة االختبارات  بأبنائهم األهلاهتمام 
  .موعتين التجريبية والضابطةجالمؤجل بين الم

علم نتيجة استخدام تأآدت على احتفاظ الطلبة بالاتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي 
 ، )٢٠٠٢(الحيلة وغنيم ودراسة  ، )١٩٩٣(وريا مثل دراسة أب ، في التدريس التعليميةاأللعاب 

  .(Bottinelli, 1980)بوتينلي ودراسة  ، )٢٠٠١(ودراسة نجم 

أن ،  )٦(ل لفرضية والموضحة في الجدوآما أظهرت النتائج المتعلقة بمتغير الجنس لهذه ا
في  ، )٠.٠٥≤α(الجدولية عند مستوى الداللة  )F( المحسوبة أآبر من قيمة )F(قيمة 

المتوسطات الحسابية لدرجات طلبة الصف الثالث األساسي على االختبار المؤجل في مادة 
فقد آانت قيمة مستوى . ولصالح اإلناث ، التجريبية والضابطةبين المجموعتين  ، الرياضيات

ويتبين من  ، روق ذات داللة تعزى لمتغير الجنسأي أنه توجد ف) ٠.٠٤(المحسوب  الداللة
  .اإلناثالفروق لصالح  أن) ٥(الجدول 

 ، أآثر من الذآور التعليميةأن اهتمام اإلناث باأللعاب هذه النتيجة إلى  الباحثاننسب وي
لى الفوز وذلك لحرصهن ع ، إضافة إلى أن اإلناث يتميزن باالنضباط واالنتباه أآثر من الذآور

ذلك ان االلعاب  ، وبذلك يتحقق أيضا التفوق في التحصيل ، الثبات ذاتهن اللعبمن خالل 
ويظهر هنا الفرق بين  .التعليمية صممت لمساعدة الطلبة على اآتساب المفاهيم الرياضية
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يكن واضحا الذي لم  األمرمتوسطات الطالبات ومتوسطات الطالب واضحًا في االختبار المؤجل 
واختلفت نتيجة هذه  ، )٢٠٠٢(الحيلة وغنيم اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  .في االختبار الفوري
 ، فروقًا في االحتفاظ لطلبة الصف الثالث ولم تجد الدراسة .)١٩٩٣(وريا الدراسة مع دراسة أب

دراسة أبو يجة نتواختلفت هذه النتيجة مع  ، يقة التدريس والجنستعزى لمتغير التفاعل بين طر
والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس  )١٩٩٣(ريا 

  .والجنس
  

  التوصيات

  :  على نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي ناًءب

  .في تدريس الرياضيات التعليميةعقد دورات تدريبية للمعلمين في استخدام األلعاب  -

وتشجيع  ، التعليميةمية خاصة الستخدام األلعاب أه التربويةة والجهات ايالء إدارة المدرس -
  .المعلمين على استخدام هذا األسلوب في التدريس

في الموضوعات  التعليميةالمتعلقة باستخدام األلعاب إجراء المزيد من الدراسات المماثلة و -
  .وفي صفوف مختلفة الدراسية األخرى

  
  المراجع

عالم  .١ط .فاعليات تدريس الرياضيات في عصر المعلوماتية). ٢٠٠٢(  .عزيز ، إبراهيم -
  .القاهرة .الكتب

منشورات جامعة . طرائق التدريس والتدريب العامة). ١٩٩٣(  .جامعة القدس المفتوحة -
  .القدس. القدس المفتوحة

. منشورات جامعة القدس المفتوحة. سيكولوجية التعلم). ١٩٩٩(  .جامعة القدس المفتوحة -
  .دسالق

. منشورات جامعة القدس المفتوحة. تكنولوجيا التربية). ٢٠٠٠(  .جامعة القدس المفتوحة -
  .القدس

 ، االبتدائيفاعلية التعلم باللعب لدى تالميذ الصف األول "). ٢٠٠٠(  .احمد قمر ، خليل -
 .رسالة ماجستير غير منشورة ."دمشق الرسميةمدينة دراسة شبه تجريبية في مدارس 

 .سوريا ، قجامعة دمش

ر دا .١ط .أساسيات تعليم العلوم والرياضيات). ٢٠٠١(  .عفاف ، أمل والكسواني ، البكري -
  .االردن ، عمان.الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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فاعلية استخدام األلعاب التعليمية في تحصيل "). ١٩٩٧(  .جالل ، وعبيد .خالد ، بوقحوص -
 ، العلوم التربوية ، مجلة دراسات ."لوم بدولة البحرينفي مادة الع االبتدائيةتالميذ المرحلة 

٤٤٤ – ٤٠٩ .)٢(٢٤.  

 .األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيًا وتعليميًا وعمليًا). ٢٠٠٣(  .محمد ، الحيلة -
 .األردن ، عمان .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار  .١ط

بة والعادية سواأللعاب التربوية اللغوية المحر اث"). ٢٠٠٢(  .عائشة ، محمد وغنيم ، الحيلة -
مجلة جامعة النجاح  ".في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي

  .٦٢٥ – ٥٩٠،)٢(١٦. )العلوم اإلنسانية(لألبحاث 

اثر استخدام التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في "). ١٩٩٣(  .محمد ، ريا أبو -
ت العمليات الحسابية األربع لطلبة الصف السادس األساسي في المدارس اآتساب مهارا

  .األردن ، عمان.ردنيةالجامعة األ .رسالة ماجستير غير منشورة. "الخاصة في عمان

 .منشورات جامعة قاريونس. نظريات التعليم). ١٩٩٦(   .ناجي ، وخليل .العجيلي ، سرآز -
 .ليبيا ، بنغازي

اثر طريقة استعمال مسرح الدمى في التدريس على التحصيل "). ٢٠٠٠(  .إياد ، الشطناوي -
على التفكير اإلبداعي والخيال لدى طلبة الصف الثالث  وأثرهفي مادة الرياضيات 

 .األردن ، عمان.الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة."األساسي

 ، عمان .شر والتوزيعالمسيرة للندار  .١ط .علم نفس اللعب). ٢٠٠٤(  .محمد ، صوالحة -
  .األردن

:  جامعة القدس المفتوحة ، ٢ط  .الرياضيات وطرائق تدريسها). ١٩٩٥. (عثمان ، عابد -
 .عمان

دار الفكر  .١ط .النمو النفسي واالنفعالي للطفل فلعلم نفس الط). ١٩٩٧. (فيصل ، عباس -
 .لبنان .العربي للطباعة والنشر

دار وائل . ١ط .ية اللعب وأثرها في تعلم األطفالسيكولوج). ٢٠٠٤(  .نبيل ، عبد الهادي -
  .األردن ، عمان .للنشر والتوزيع

 .مكتبة اإلنجلو المصرية. تربويات الرياضيات). ٢٠٠٠(  .محمد ، والمفتيوليم  ، عبيد -
  .القاهرة

أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل "). ٢٠٠٥(  .انتصار ، عفانة -
 ."يات لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في مدارس ضواحي القدسفي الرياض

  .القدس .جامعة القدس .رسالة ماجستير غير منشورة
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الجامعة . ١ط .أسلوب األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات). ١٩٩٦(  .عزو ، عفانة -
  .غزة .اإلسالمية

دار . ١ط. التعلم كنولوجياوسائل االتصال وت). ١٩٩٩(  .محمد ، ربى والدبس ، عليان -
  .األردن ، عمان .صفاء للنشر والتوزيع

 دار الفكر .١ط .التفكير عند األطفال تطوره وطرق تعليمه). ١٩٩٥(  .محمود ، غانم -
  .األردن ، عمان .للطباعة والنشر والتوزيع

 اثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طلبة الصف السابع"). ٢٠٠١(.خميس  ، نجم -
رسالة ماجستير غير . "نحوها واتجاهاتهماألساسي على آل من تحصيلهم في الرياضيات 

  .األردن ، عمان.الجامعة األردنية. منشورة
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  )١(الملحق 
  السلطة الوطنية الفلسطينية
  مديرية تربية ضواحي القدس

  المختلطة األساسيةمدرسة العيزرية 
  امتحان رياضيات

  ..............:  االسم                            الصف الثالث األساسي                               
  /       /  :  التاريخ                             .................                              الشعبة
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 حةالصحي ضع دائرة حول رمز اإلجابة  )١س
  :  عدد داخل المربع هوال ٢٤٠ =     ×      ٦٠  )١

 ٨)  د      ٦) ج      ٤) ب      ٣ )أ
  

  :  العدد داخل المربع هو   ٣٦٠=           ×  ٩فان   ٩=    ÷       ٣٦٠إذا آان   )٢
  ٤٠) د       ٧٠) ج       ٨٠) ب    ٦٠) أ

 

  :  هو ٨×  ٩ناتج ضرب   )٣
 ٧٤)  د      ٧٣) ج       ٧٢) ب    ٧١) أ

  

 :  فكان نصيب الواحد منهم ) ٤( ربعةدينارا على أوالده األ ٤٢٠وزع احمد   )٤
         ١٥٠) د      ١٠٥) ج      ١١٥) ب    ١٢٥) أ

  

  :  آتب هو ٦قرشا فان ثمن ال ٩٠إذا آان ثمن الكتاب الواحد   )٥
  ٥٠٠) د      ٥٥٠) ج      ٥٤٠) ب    ٥٣٠) أ

  

  :  اإلشارة المناسبة داخل المربع هي ، ٨٠          ٦÷  ٥٤٠  )٦
  غير ذلك )د      + ) ج      ) =ب       > ) أ

  

الجملة الصحيحة . فكم زجاجة ينتج في األسبوع.  زجاجة عطر في اليوم ٣٥ينتج مصنع   )٧
  :  هي
  ٩٠= ٣٠×  ٣٠) ب                            ٥=  ٧÷  ٣٥) أ
  ٣٠= ٧÷  ٢١٠) د                       ٢١٠= ٧×  ٣٥) ج
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  :  هو ١٠×  ٢٣٠ناتج   )٨

  ٢٣٠٠)  د      ٢٢٠٠) ج    ٢٠٠٣) ب    ٢٠٠٠) أ
  

  :  هو ٤×  ١٢٠ناتج   )٩
  ٤٠٠) د      ٣٠٠) ج      ٢٥٠) ب    ٤٨٠) اأ

  
  :  هي ٢٧١= ١) + ٤٥×  ٦( من حلها بالجملة  أتحققجملة القسمة التي   )١٠

   ١والباقي  ٤٥÷  ٢٧٠) ب          ٦×  ٤٥ )أ
  ١×  ٢٧٠) د       ١والباقي  ٦÷  ٢٧١) ج
  
  :  هو ٨١٥×  ٤ناتج   )١١

  ٢٣٤٠) د      ٣٢٦٠) ج    ٣٢٤٠) ب     ٨١٤٥) أ
  
  :  هي  ٧٥        ٣×  ٢٥المناسبة داخل المربع  اإلشارة  )١٢

  غير ذلك ) د       =) ج      < ) ب      > ) أ
  
  :  هو ) ٣÷٩٠) + ( ٤÷٨٠(ناتج   )١٣

  ٣٠) د      ٥٠) ج       ٢٠) ب    ٤٠) أ
  
  :  هو  ٧× )  ٣+  ٧(ناتج   )١٤

  ٧٠)د      ٧٠٠) ج      ٧٥) ب    ٧٧) أ
  
  :  باقي هووال ٢٣=  ٤÷  ٩٥ناتج   )١٥

  ٥) د       ٤) ج       ٣) ب       ٢) أ
  

  :  =) ,< ,>(ضع إشارة   )٢س
٣×  ٢٥              ٢٥×  ٣)     ١  
٤÷  ٨٠             ٦÷ ٢٤٠)   ٢  

٦×  ١٠             ٣÷ ١٨٠)   ٣  
٢٩٠             ٦٠×  ٩)    ٤   
٥٤×  ٧                 ٣٠٠)     ٥  
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    :أآمل الجدول التالي   )٣س
×  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  
٣٠            
١٠٠            

  
اشطب وآّون من األعداد المتبقية  ، داخل الجدول التالي مجموعة من مسائل القسمة  )٤س

   ٤٠مسألة ناتجها 
٢  ١٢٠  ١٨٠  ٣٠٠  ٢٤٠  

٦٠  ٩٠  ٢  ٢  ٦٠٠  
٥٠٠  ١٤٠  ٣٠  ٣  ٩٠  
١٠  ٧  ٦  ٤  ١٦٠  
٥٠  ٢٠  ٨٠  ٤٠  ٣٥٠  
٤٠  ٤٠  ٢  ٧٠  ٥  

  ..................................................................................المسألة 
  

  :  يلي  جد ناتج ما  )٥س
٤٥                 ٧٨   

×  ٧٠  ×              ٥   
    

  

)١٧×  ٤)+ ( ٢١×  ٥ = (  
  

  
   ٤     ٣٥               ٦     ٦٦٠  

                                                    
                

  الختبار ــ انتهى ا
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