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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض
املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة
الو�سطى بقطاع غزة ،واتبع الباحث لتحقيق هذا الهدف املنهج الو�صفي التحليلي بالإ�ضافة
�إىل املنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،حيث
ُد ِّر�ست املجموعة التجريبية الألعاب الرتبوية وبلغ عدد تالميذها ( )31تلميذاً وتلميذة،
�أما املجموعة الأخرى فهي املجموعة ال�ضابطة ف ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة حيث بلغ
عدد تالميذها ( )32تلميذاً وتلميذة ،وطُ ّبق عليهم اختبار املهارات الريا�ضية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها� :إعداد قائمة باملهارات الريا�ضية الالزمة
للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة،
و�إعداد قائمة الألعاب الرتبوية الالزمة الكت�ساب املهارات الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سط درجات التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملجموعة التجريبية ومتو�سط �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية يف االختبار التح�صيلي البعدي.
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Abstract:
This study aimed at identifying the effect of using the educational games
on acquiring some mathematical skills among the low achievers in the fourth
grade in the middle governorate of the Gaza Strip.
To achieve the objectives of this study, the researcher used the
descriptive analytical method, as well as the experimental method. The study
sample consisted of two groups; the experimental and the control group.
The experimental group, consisting of (31) students, was taught by using the
educational games. While the control group, consisting of (32) Students, was
taught by the usual way, then the mathematical skills test was applied.
The study concluded the following results: the need to prepare a list
of mathematical skills required for the low achievers in the fourth grade in
the middle governorate of the Gaza Strip, and prepare a list of educational
games to acquire mathematical skills. The findings also showed that there
are statistically significant differences between the grades means of the low
achievers in the fourth grade of the experimental group and the control group
in favor of the experimental group in the post achievement test.
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مقدمة:
كانت الريا�ضيات وما زالت ت�ؤدي دوراً مهماً يف جميع ميادين احلياة ،فهي علم ُم�سخر
خلدمة كثري من املجاالت التطبيقية يف العلوم املختلفة ،كالعلوم الإن�سانية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وقد حظيت الريا�ضيات باهتمام �شديد من قبل العلماء واملفكرين ،ملا متتاز
به من دقة و�رصامة ،فقد �أ�صبحت الريا�ضيات ملج�أ لكل �إن�سان يبحث عن الدقة والثقة يف
التفكري ،ويبني معلوماته على �أ�سا�س وا�ضح بعيد عن ال�شك.
فالتقدم العلمي يعتمد بدوره على الريا�ضيات اعتماداً مبا�رشاً ،وميكن لأي �إن�سان
�أن يدرك الأثر الفعال املبا�رش الذي ما زالت تحُ دثه الريا�ضيات؛ من �أجل حتقيق الرفاهة
والرخاء للب�رشية ،ف�ضالً عن �أنها �أ�صبحت متد العلم الطبيعي بالتنظيم العقلي للظواه ر (�AK
. )insola, 2007

وي�سعى املهتمون بالريا�ضيات �إىل تطويرها وحتديث طرائق تدري�سها ،حيث ت�ستدعي
طبيعة هذه املادة وجود العديد من املداخل التي ت�ساعد على �إدراك العالقات املت�شابكة بني
احلقائق واملفاهيم والتعميمات؛ مبا يزيد من فعالية عمليتي التعليم والتعلم.
ورغم ذلك ف�إن تدري�س هذه املادة ما زال يعاين من �أوجه ق�صور ال تتفق وطبيعتها،
حيث مازال التدري�س يقوم على الإلقاء والتلقني من جانب املعلم ،واال�ستقبال والتخزين ثم
اال�ستظهار من جانب املتعلم ،مما ي�شعره ب�صعوبة تعلم هذه املادة؛ وبالتايل عدم الإقبال
على درا�ستها ،فاملعاناة يف تعلم الريا�ضيات وتعليمها كبرية باعتبارها جمردة ال ي�ستطيع
التلميذ اكت�سابها واالحتفاظ بها رغم الطرق والأ�ساليب املختلفة التي ُتدر�س بها ،ولهذا
تكون ميل �سلبي لدى التالميذ نحوها (�أبو لوم ، )2006 ،وقد قام الباحثون يف درا�ساتهم
للوقوف على �أ�سباب تدين حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات ،فتنوعت لت�شتمل على :الطرق
واال�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التدري�س املختلفة ،و�صعوبة املادة الريا�ضية ،وعدم ا�ستخدام
الو�سائل التعليمية والألعاب الريا�ضية ،وغريها من الأ�سباب (عطية ،)2011 ،ومازال
الباحثون يجرون الدرا�سات لتق�صي �أ�ساليب وطرق تدري�س تكون �أجدى و�أف�ضل لرتفع من
م�ستوى حت�صيل الطلبة الريا�ضي ،وكذلك لتنمية ميول الطلبة نحو الريا�ضيات ،والتي الحظ
كثريين �سلبيتها عند الطلبة (. )Demjanovich, 2000
ومن النماذج والأ�ساليب القدمية احلديثة يف تدري�س الريا�ضيات الألعاب الرتبوية التي
جتعل املتعلم ن�شطاً وفعاالً يف �أثناء اكت�سابه للمفاهيم ،واملهارات ،والتعميمات الريا�ضية
يف مواقف تعليمية قريبة – �أو �شبيهه -من الواقع ،وذلك بتفاعله مع اللعبة التعليمية �أو مع
غريه من املتعلمني؛ لتحقيق الأهداف املن�شودة.
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وت�ؤكد الرتبية احلديثة على الألعاب الرتبوية الهادفة ،وتنادي ب�رضورة ا�ستخدامها
يف تدري�س التالميذ؛ ملا لها من دور حيوي يف تكوين �أبعاد �شخ�صية التلميذ ،فاللعب هو
عامل التلميذ ،وهو �إطار حياة الطفولة املبكرة ،وهو مفتاح التلميذ ،بل هو مفتاح احلياة،
فاللعب يف �سنوات التكوين الأوىل هو مرادف للحياة بالن�سبة للطفل (اخلطيب. )1998 ،
مهمة يف ت�شجيع الأطفال على التوا�صل واحلوار
لذا جند �أن للألعاب الرتبوية �أدواراً َّ
والتفاهم مع الآخرين ،وخا�صة عند الأ�شخا�ص من الغرباء �أو املجهولني �أو املنطوين الذين
يحتاجون �إىل ت�شجيع للتوا�صل مع الآخرين ،كما �أن الألعاب الرتبوية ترثي التالميذ باللغة
ومهمة من �أدوات
واملفردات واال�صطالحات والعبارات واجلمل ،التي تع ّد �أداة �أ�سا�سية
ّ
التفاعل والتوا�صل مع الأفراد الذين يعي�شون معه يف املجتمع نف�سه (بلقي�س ومرعي،
. )1987
فالألعاب الرتبوية ن�شاط مهم ،ميار�سه التلميذ ،وي�سهم يف تكوين �شخ�صيته ب�أبعادها
و�سماتها ال�شخ�صية ،وهو و�سيط تربوي مهم ،يعمل على تعليمه ومنوه وي�شبع احتياجاته،
فاللعب مدخل �أ�سا�سي لنمو الطفل يف اجلوانب العقلية واجل�سمية واالجتماعية والأخالقية
واللغوية ،ويعود ذلك �إىل �أن الألعاب الرتبوية توفر بيئة خ�صبة ت�ساعد يف منو الطفل،
وت�ستثري دافعيته ،وحتثه على التفاعل الن�شط مع املادة التعليمية ،ونتيجة لهده الأهمية
�أ�صبحت املناهج الرتبوية احلديثة تتبنى فكرة املناهج الرتبوية القائمة على الألعاب
الرتبوية ،التي ت�سعى �إىل حتقيق �أهـداف متنوعة و�شاملة جلميع جوانب منو املتعلم.
عرف اللعب �أنه ن�شاط موجه يقوم به الأطفال لتنمية �سلوكهم وقدراتهم العقلية
و ُي ّ
واجل�سمية والوجدانية ،ويحقق يف الوقت نف�سه املتعة والت�سلية ،و�أ�سلوب التعلم باللعب هو
ا�ستغالل �أن�شطة اللعب يف اكت�ساب املعرفة وتقريب مباديء العلم للأطفال وتو�سيع �آفاقهم
املعرفية ،وميثل اللعب و�سيلة تعليمية ُتقرب املفاهيم وت�ساعد يف �إدراك معاين الأ�شياء
(نبهان. )2008 ،
وهناك تباين يف تعريفات الألعاب الرتبوية يف مادة الريا�ضيات ،تعزى الختالف
وجهات نظر العلماء والفال�سفة والباحثني املتخ�ص�صني رغم �سهولة هذا املفهوم وب�ساطته،
فعرف كل من احليلة ( ، )2004و�إ�سكندر وغزاوي ( ، )2003وعليان والدب�س ()1999
و ) Welshman (1999اللعبة التعليمية ب�أنها ن�شاط تناف�سي منظم بني اثنني �أو �أكرث من
املتعلمني �ضمن قوانني متبعة و�أهداف حمددة م�سبقاً ،وتنتهي عادة بفائز �أو مغلوب ،يف
حني عرفها كل من ال�صوري ( )2003وبلقي�س ومرعي ( )2003ب�أنها ن�شاط موجه �أو غري
موجه يقوم به املتعلم من �أجل حتقيق املتعة والت�سلية ،وت�ستغل فيها طاقة اجل�سم احلركية
والذهنية ،ومتتاز بال�رسعة واخلفية.
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ويت�ضح من التعريفات ال�سابقة للألعاب الرتبوية �أن معظمها يعتمد يف حتقيقها
للأهداف على عن�رص املناف�سة ،ويكون ذلك بني فرد و�آخر �أو بني فرد و�آخرين ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها �أن�شطة منظمة ذات �أهداف حمددة ،ويف �ضوء ما �سبق يمُ كن تعريف الألعاب الرتبوية
ب�أنها “ ن�شاط تناف�سي منظم وهادف ميار�سه الطالب منخف�ض التح�صيل منفرداً �أو يف
جمموعة؛ لتحقيق هدف حمدد م�سبقاً ،وفق قواعد و�إجراءات حمددة جتعله �أكرث �إيجابية
ومتفاعالً ومتعاوناً ،وتنتهي عادة باكت�ساب مهارة ريا�ضية حمددة”.
وتنفذ الألعاب الرتبوية يف بيئة ا�صطناعية ،يف �ضوء جمموعة من القوانني ،باتباع
�إجراءات وخطوات حمددة ،ولكن م�سلية؛ لتحقيق الأهداف املتوخاة من هذه الأهدا ف (�Mar
 ، )tinez, 2001والغر�ض من ذلك جعل امل�شاركني يف اللعبة يقومون مبمار�سة �أنواع التفكري
املختلفة ،والت�شجيع على العمل وال�صرب يف �ضـوء القوانني املو�صوفة ،وهذا ي�ؤدي بالتايل
�إىل تعلم فعال (عز الدين ويدران. )2005 ،
ويجب �أن يتنا�سب م�ستوى تلك الألعاب مع املرحلة ال�صفية للتلميذ ،فطلبة ال�صفوف
الأوىل مييلون �إىل الألعاب احلركية ،يف حني �أن الطالب يف املرحل التالية ت�ستهويه �ألعاب
الذكاء والتفكري ،)Boldrin, 2000( ،وي�ضاف �إىل ذلك �أن ميول التلميذة تختلف عن ميول
التلميذ يف تقبل نوعية الألعاب ،فالتلميذ مييل �إىل احلركة وال�سباق �أكرث من الإناث ،والأف�ضل
�أن تكون اللعبة مثرية وقواعدها وا�ضحة ،و�أن يلعب املعلم دور املر�شد واملوجه فيها ،و�أن
ويقوم مدى جناحها يف حتقيق الأهداف (مو�سى. )2010 ،
يقدم امل�ساعدة عند احلاجةّ ،
وللألعاب الرتبوية �أهمية خا�صة تكمن يف وجود النتائج والأهداف التي تتحقق
من خاللها فهي تنمي مهارة طالقة التفكري الريا�ضي و�صقل املهارات الأ�سا�سية
يف الريا�ضيات ،وتنمية روح الفريق والتعاون الإيجابي من خالل تطبيق الأن�شطة
اجلماعية ( ، )Chancellor, 1995وكذلك روح املبادرة الإيجابية عند الطلبة ،وتثري
الدافعية نحو التعلم ،وتزيد التفاعل الإيجابي يف ال�صف الدرا�سي من خالل القيام
بالأن�شطة والأعمال التي يحبها الطلبة ،وهي �أي�ضاً تخلق التناف�س الربيء عند الطلبة،
وتغر�س يف نفو�سهم احرتام �آراء الآخرين ،وكذلك تعالج �صعوبات التعلم ،وتعمل على
نقل �أثر التعلم (عطية. )2011 ،
وال بد �أن تتمتع اللعبة الرتبوية ببع�ض اخل�صائ�ص لكي تكون ذات فائدة ،والتي
تتمثل يف �أن تكون منا�سبة خل�صائ�ص النمو العقلي والنف�سي واجل�سمي للطفل ،و�أن
تكون م�شوقة وت�ستثري ميول واهتمامات الطفل ،وتبعث يف نف�سه البهجة وال�رسور،
وتهيئ للطفل الفر�ص لالبتكار والتعبري التلقائي والتخيل ( ،)Within, 1998ويجب �أن
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تراعي عوامل الأمن وال�سالمة من قبل الطفل �أثناء قيامه باللعب بها ،و�أن تكون �صاحلة
للتطبيق اجلماعي �أو لأكرب عدد ممكن من الأطفال ،و�أن تهيئ للأطفال الفر�ص ملمار�سة
بع�ض الأدوار املنا�سبة لهم ح�سب جن�سهم؛ وذلك لتدريبهم على الأدوار وامل�س�ؤوليات
املرتبطة باجلن�سني يف احلياة العلمية.
وللألعاب الرتبوية �أنواع كثرية يختلف بع�ضها عن بع�ض ومنها :اللعب احلر الذي ال
يتقيد ب�أية قاعدة ،واللعب الفردي ،والذي يتلهى به طفل واحد على انفراد ،واللعب بدون
و�ساطة مادية مثل :الألعاب الذهنية والكالمية واحلركية واللعب بو�سائط ب�سيطة (اخلطيب،
 ، )2008ولقد ابتكر رجال الرتبية كثرياً من الألعاب الرتبوية التي ت�ساعد على تربية احلوا�س
وتر�سيخ املعلومات املختلفة يف ذهن املتعلم ،وهي من الألعاب التي حتمل التالميذ على
مالحظة الأ�شكال والألوان والأعداد ،وبينها ما ي�ستحثهم على القراءة والكتابة واحل�ساب.
ومن خالل ما �سبق ميكن الت�أكيد على �رضورة اال�ستفادة من ا�ستخدام الألعاب الرتبوية
يف اكت�ساب املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي
باملحافظة الو�سطى من قطاع غزة؛ لأنه يمُ َ كِن من تقدمي املادة التعليمية ب�أ�سلوب تربوي
وعلمي �شيق ومثري ،من خالل �إمكاناته من حركة و�صوت ،مما يجذب الطالب نحو تعلم
املهارات الريا�ضية ،ويثري الدافعية لديهم للتعلم.

مشكلة الدراسة:
وقد تبلور �إح�سا�س الباحث مب�شكلة هذه الدرا�سة واحلاجة �إليها من خالل
امل�ؤ�رشات الآتية:
♦ ♦�أن معظم الأطفال يف هذا العمر يبدون اهتماماً كبرياً بالألعاب الرتبوية؛ لأن تلك
املرحلة متتاز ب�أن الطفل تزداد قدرته على احلركة والن�شاط ،وفيها يقرتب النمو احل�سي
واحلركي والعقلي واللغوي والإدراكي للأطفال من م�ستوى الن�ضج.
♦ ♦اطالع الباحث على نتيجة االختبارات التي �أجرتها وكالة الغوث الدولية يف نهاية
العام الدرا�سي2008 /2007م ،والتي بينت �أن هناك تدنياً يف حت�صيل الطالب يف تلك
املهارات ،بالإ�ضافة �إىل نتائج االختبار الوطني املنعقد يف نهاية العام الدرا�سي/2009
2010م( .وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية)2010 ،
♦ ♦�شكاوى معظم املعلمني واملعلمات مل�ساق الريا�ضيات من وجود �صعوبة يف
ا�ستيعاب التالميذ لهذه املهارات.
♦ ♦من خالل عمل الباحث يف جمال التدري�س ،الحظ �ضعفاً تراكمياً يف م�ستوي
التح�صيل الدرا�سي يف الريا�ضيات ،وهذا ما عزاه الباحث �إىل احتمال مفاده �أن واقع تدري�س
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الريا�ضيات ،ما زال �إىل حد كبري يعتمد على الطريقة التلقينية ،وهي طريقة ت�ؤدي �إىل ملل
الطالب و�سلبيتهم ،وعدم فهمهم لكثري مما ُيلقى عليهم ،وا�ضطرارهم �إىل احلفظ واال�ستظهار
بدالً من الفهم والتفكري؛ مما �أدى �إىل �ضعف الطالب يف م�ساق الريا�ضيات وكراهتهم له.
ويف �ضوء ما �سبق ذكره جاءت الدرا�سة احلالية بهدف فح�ص �أثر ا�ستخدام الألعاب
الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف
الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى من قطاع غزة.

وحاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟
● ●ما الألعاب الرتبوية الالزمة الكت�ساب املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟
● ●ما �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى
التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟

أهداف الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل بع�ض املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف

ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
2 .2التعرف �إىل بع�ض الألعاب الرتبوية الالزمة الكت�ساب املهارات الريا�ضية لدى
التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
3 .3فح�ص �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى
التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى من غزة.

فروض الدراسة:
يف �إطار م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها حاول الباحث التحقق من �صحة الفرو�ض
الآتية:
● ●توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )05 .0 =αبني متو�سطي
درجات التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف املجموعة التجريبية اختبار املهارات الريا�ضية
القبلي والبعدي ،ل�صالح متو�سط درجاتهم يف االختبار البعدي.
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● ●توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )05 .0 =αبني متو�سط
درجات التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اختبار
املهارات الريا�ضية البعدي ،ل�صالح متو�سط درجات املجموعة التجريبية.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة يف �أنها قد:
1 .1تفيد هذه الدرا�سة يف حث املعلمني على ا�ستخدام الألعاب الرتبوية لتحقيق �أهداف

املادة الدرا�سية بطريقة م�شوقة.
2 .2ت�سهم هذه الدرا�سة يف حت�سني م�ستوى حت�صيل تالميذ ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف
مادة الريا�ضيات.
3 .3ت�سهم هذه الدرا�سة يف لفت �أنظار القائمني على الدورات التدريبية يف ت�ضمني
دوراتهم ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف تدريب املعلمني �أثناء اخلدمة.
4 .4توجه امل�رشفني الرتبويني حلث املعلمني على ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف
التدري�س ب�شكل م�ستمر ودائم.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
♦ ♦احلد املو�ضوعي :حتديد �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات

الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى
بقطاع غزة.
♦ ♦احلد املكاين� :أجريت الدرا�سة على تالميذ مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظة
الو�سطى بقطاع غزة.
♦

♦احلد الب�رشي :تقت�رص الدرا�سة على عينة من تالميذ ال�صف الرابع الأ�سا�سي.

♦ ♦احلد الزماين :مت تطبق الدرا�سـة يف الف�صـل الدرا�سـي ال�صيفي من العـام الدرا�سي
2010 -2009م.

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
◄◄الألعاب الرتبوية :ن�شاط تناف�سي منظم وهادف ميار�سه التلميذ منخف�ض التح�صيل
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منفرداً �أو يف جمموعة؛ لتحقيق هدف حمدد م�سبقاً ،وفق قواعد و�إجراءات حمددة ،جتعله
�أكرث �إيجابية وتفاعالً وتعاوناً ،وتنتهي عادة باكت�ساب مهارة ريا�ضية حمددة.
◄◄املهارات الريا�ضية :هي القدرة على �إجراء اخلوارزمية بدقة و�رسعة واتقان.
◄◄منخف�ضوا التح�صيل يف الريا�ضيات :هم التالميذ الذين تقل معدل درجاتهم يف
مادة الريا�ضيات يف االختبار التح�صيلي يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
الثاين 2010 /2009م عن  %50من الدرجة النهائية ح�سب نظام االمتحانات يف وكالة
الغوث الدولية ،حيث قامت وكالة الغوث الدولية بف�صل ه�ؤالء الطالب وتدري�سهم يف �صفوف
خا�صة تدر�س يف الف�صل ال�صيفي.

الدراسات السابقة:
لقد اطلع الباحث على جمموعة من الدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة ،وفيما
ي�أتي بع�ضها حيث ُر ِّتبت تنازلياً ح�سب تاريخ تطبيقها �أو ن�رشها:
قام احلربي ( )2010بدرا�سة هدفت التعرف �إىل فاعلية الألعاب التعليمية الإلكرتونية

على التح�صيل الدرا�سي وبقاء �أثر التعلم يف الريا�ضيات ،وهي درا�سة جتريبية تكونت
عينتها من ( )36تلميذاً من تالميذ ال�صف الثاين االبتدائي باملدينة املنورة ،حيث ُق�سموا �إىل
جمموعتني :الأوىل �ضابطة تكونت من ( )18تلميذاً ُد ِّر�ست بالطريقة االعتيادية ،والأخرى
جتريبية تكونت من ( )18تلميذاً ُد ِّر�ست با�ستخدام الألعاب التعليمية الإلكرتونية ،ومتثلت
�أدوات الدرا�سة يف اختبار التح�صيل الدرا�سي ،وجمموعة من الألعاب التعليمية الإلكرتونية
يف درو�س ال�رضب ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها :وجود فروق
دالة �إح�صائياً يف االختبار التح�صيلي البعدي امل�ؤجل (بقاء �أثر التعلم) بني املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية ل�صالح املجموعة التجريبية.
وقامت �شلبي ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام بع�ض الألعاب
التعليمية يف التدري�س العالجي لذوي �صعوبات تعلم الريا�ضيات من تالميذ املرحلة
االبتدائية ،وهي درا�سة جتريبية تكونت عينتها من ( )10تلميذات من تالميذ ال�صف
الثاين االبتدائي ،حيث ُق ِّ�سمن �إىل جمموعتني :الأوىل �ضابطة تكونت من ( )5تلميذات
ُد ِّر�سن بالطريقة االعتيادية ،والأخرى جتريبية تكونت من ( )5تلميذات ُد ِّر�سن با�ستخدام
الألعاب التعليمية ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف اختبار التح�صيل الدرا�سي ،وجمموعة من
الألعاب التعليمية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها :وجود فروق
دالة �إح�صائياً يف االختبار التح�صيلي البعدي بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
ل�صالح املجموعة التجريبية.
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يف حني �أجرى عبا�س ( )2007بدرا�سة هدفت التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام الألعاب
الريا�ضية املحو�سبة يف حت�صيل طلبة ال�صف الثالث الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات موازنة
بالطريقة التقليدية ،وهي درا�سة جتريبية تكونت عينتها من ( )62تلميذاً وتلميذة ،حيث
ُق�سموا �إىل جمموعتني :الأوىل �ضابطة تكونت من ( )32تلميذاً وتلميذة ُد ِّر�سها بالطريقة
االعتيادية ،والأخرى جتريبية تكونت من ( )30تلميذاً وتلميذة ُد ِّر�سوا با�ستخدام الألعاب
الريا�ضية املحو�سبة ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف اختبار التح�صيل الدرا�سي ،وجمموعة من
الألعاب الريا�ضية املحو�سبة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها :وجود
فروق دالة �إح�صائياً يف االختبار التح�صيلي البعدي بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية
ل�صالح املجموعة التجريبية.
يف حني قام زيدان وعفانه ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
الألعاب التعليمية يف التح�صيل الفوري وامل�ؤجل يف الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف الثالث
الأ�سا�سي يف مدار�س �ضواحي القد�س ،وهي درا�سة جتريبية تكونت عينتها من ()68
طالباً وطالبةُ ،ق ّ�سموا �إىل جمموعتني :الأوىل �ضابطة ُدر�ست بالطريقة التقليدية ،والأخرى
جتريبية ُدر�ست با�ستخدام الألعاب التعليمية ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف اختبار التح�صيل
الدرا�سي ،وجمموعة من الألعاب التعليمية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف االختبار التح�صيل الفوري تعزى لطريقة التدري�س� ،أو اجلن�س� ،أو التفاعل
بينهما ،و�أظهرت �أي�ضاً وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل امل�ؤجل تعزى لطريقة
التدري�س ول�صالح املجموعة التجريبية ،ومتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،ومل تظهر وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
قام اكين�سوال ( )Akinsola, 2007بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام �ألعاب
املحاكاة على حت�صيل طلبة املرحلة الثانوية يف الريا�ضيات واجتاهاتهم نحوها ،ومتثلت
�أدوات الدرا�سة باختبار حت�صيلي ومقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات ،وجمموعة من �ألعاب
املحاكاة م�سبقة ال�صنع اختريت مبا يتنا�سب مع حمتويات املنهج الدرا�سي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )146طالب من �إحدى املدار�س الثانوية بنيجرييا ،حيث ُق�سموا �إىل جمموعتني
�ضابطة وجتريبية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها :وجود فروق دالة
�إح�صائياً يف اختبار املهارات الريا�ضية ومقيا�س االجتاه ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أجرى احليلة ( )2005درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدم الألعاب الرتبوية
الريا�ضية املح�سوبة والعادية يف حت�صيل تلميذات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف وحدة ال�رضب
يف مادة الريا�ضيات مقارنة بالطريقة التقليدية ،وهي درا�سة جتريبية يف الأردن ،ومتثلت
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الأدوات يف اختبار حت�صيلي ملهارات ال�رضب ،و�ألعاب حمو�سبة وعدد من الألعاب التعليمية
التقليدية غري املحو�سبة لتنا�سب مو�ضوع ال�رضب ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()76
تلميذة يف �إحدى املدار�س اخلا�صة بالأردن ،اختريت بطريقة ق�صدية ،حيث ُق�سمن �إىل ثالث
جمموعات؛ املجموعة الأوىل مكونة من ( )26تلميذة ،در�ست با�ستخدام الألعاب املحو�سبة،
يف حني املجموعة الثانية بلغ عدد �أفرادها ( )25تلميذة در�ست با�ستخدام الألعاب الرتبوية
العادية ،بينما املجموعة الثالثة بلغ عدد �أفرادها ( )25در�ست بالطريقة التقليدية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل
تعزى �إىل الألعاب الرتبوية الريا�ضية ،وذلك ل�صالح التلميذات اللواتي تعلمن با�ستخدام
الألعاب الرتبوية املحو�سبة �أوالً ،والتلميذات اللواتي تعلمن با�ستخدام الألعاب الرتبوية
التقليدية ثانياً مقارنة بالطريقة التقليدية.
كذلك قام جنم ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية
الريا�ضية عند تالميذ ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي على كل من حت�صيلهم يف الريا�ضيات
واجتاهاتهم نحوها ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )94تلميذاً من تالميذ ال�صف ال�سابع يف
�إحدى املدار�س التابعة لوكالة الغوث الدولية يف منطقة جنوب عمان ،حيث ُق�سمت العينة �إىل
جمموعتني �ضابطة وجتريبية ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة باختبار حت�صيلي ومقيا�س االجتاه
نحو الريا�ضيات وجمموعة من الألعاب الرتبوية ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة :وجود
فروق دالة �إح�صائياً يف اختبار املهارات الريا�ضية ومقيا�س االجتاه ل�صالح املجموعة
التجريبية.
يف حني قام بلطية ومتويل ( )2000بدرا�سة هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى فاعلية
الألعاب الرتبوية التناف�سية يف عالج �صعوبات تعلم الريا�ضيات ،واختزال القلق الريا�ضي
امل�صاحب لها لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي �صعوبات التعلم ،وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )70تلميذاً وتلميذة من تالميذ ال�صف اخلام�س مبحافظة القاهرة ،حيث ُق�سموا
�إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف اختبار حت�صيلي ومقيا�س قلق
الريا�ضيات ،وجمموعة من الألعاب الرتبوية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من
�أهمها :وجود فروق دالة �إح�صائياً يف اختبار املهارات الريا�ضية ومقيا�س القلق ل�صالح
املجموعة التجريبية.
ويف درا�سة �شنغ ( )Cheng, 1998التي هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية منهاج معد
خ�صي�صاً لطلبة املرحلة االبتدائية يف تايوان ملعاجلة �صعوبات تعلم الريا�ضيات ،حيث طُ ّبق
هذا املنهاج ملدة �أربعة �أ�شهر على املجموعة التجريبية من طلبة ال�صف الثالث االبتدائي،
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وقد طُ ّبق هذا املنهاج من خالل اتباع املعلمني لأ�ساليب حديثة وغري تقليدية يف التدري�س
مثل :ا�ستخدم الألعاب والألغاز واحلا�سوب ،بينما املجموعة ال�ضابطة مل يطبق عليها هذا
املنهاج ودر�ست املنهاج الر�سمي من خالل الأ�ساليب التقليدية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
حت�سناً كبرياً يف اكت�ساب املهارات احل�سابية الأربع وتطويرها( :اجلمع والطرح والق�سمة
وال�رضب)  ،وتفوق املجموعة التجريبية على نظرائهم يف املجموعة ال�ضابطة.
وقد هدفت درا�سة �سمعان (� )1993إىل معرفة �أثر ا�ستخدم الألعاب الرتبوية يف تدري�س
وحدة الأعداد على تنمية مفهوم العدد لدى تالميذ ال�صف الأول االبتدائي باجلمهورية
اليمنية ،وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني الأوىل جتريبية وعدد �أفرادها ( )174تلميذاً
وتلميذة ،والثانية �ضابطة عدد �أفرادها ( )178تلميذاً وتلميذة من تالميذ ال�صف الأول
االبتدائي ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف اختبار حت�صيلي بالإ�ضافة �إىل جمموعة من �أوراق
العمل ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها :وجود فروق دالة �إح�صائياً يف
اختبار املهارات الريا�ضية ل�صالح املجموعة التجريبية.
بينما هدفت درا�سة ا�سكندر (� )1993إىل حتديد فعالية ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف
تنمية بع�ض املفاهيم الريا�ضية لدى تلميذات بطيئات التعلم بال�صف الثالث يف مرحلة
التعليم الأ�سا�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعة عدد �أفرادها ( )23تلميذة ،ومتثلت
�أدوات الدرا�سة يف اختبار حت�صيلي وجمموعة من الألعاب الرتبوية ،وقد �أظهرت الدرا�سة
وجود فروق دالة �إح�صائياً يف متو�سطي درجات التلميذات يف التطبيق القبلي والبعدي
لالختبار املهارات الريا�ضية ل�صالح التطبيق البعدي.

تعقيب على الدراسات السابقة:
�1 .1أجريت الدرا�سات ال�سابقة يف فرتات زمنية متباينة ،حيث كان �أحدثها درا�سة
احلربي ( ، )2010و�أقدمها درا�سة ا�سكندر ( ، )1993وكان معظمها درا�سات حديثة يف
القرن احلادي والع�رشين ،مما يدلل ب�شكل وا�ضح على االهتمام بالألعاب الرتبوية.
2 .2اهتمت بع�ض الدرا�سات بالتعرف �إىل ت�أثري الألعاب الرتبوية على الطلبة ذوي
�صعوبات التعلم �أو بطيئي التعلم مثل درا�سة �شلبي ( )2009و درا�سة بلطية ومتويل ()2000
ودرا�سة �شنغ ( )1998ودرا�سة �سمعان ( ، )1993ودرا�سة ا�سكندر ( ، )1993يف حني اهتمت
درا�سة احلربي ( ، )2010ودرا�سة عبا�س ( )2007ودرا�سة زيدان وعفانه ( )2007ودرا�سة
احليلة ( )2005بت�أثري الألعاب الرتبوية املحو�سبة والعادية على حت�صيل الطلبة ،بينما
درا�سة اكني�سوال ( )2007اهتمت مبدى ت�أثري العاب املحاكاة على حت�صيل الطلبة.
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�3 .3أجريت الدرا�سات يف �أماكن خمتلفة من العامل ،مما يعني �أن الألعاب الرتبوية ما
زالت مو�ضوع قيد االهتمام ،فعلى �سبيل املثال �أجريت درا�سة احلربي ( )2010يف املدينة
املنورة ،و�أجريت درا�سة اكني�سوال ( )akinsola, 2007يف نيجرييا ،ومنها ما �أجرى يف
الأردن مثل درا�سة عبا�س ( )2007ودرا�سة احليلة ( ، )2005ودرا�سة جنم ( ، )2001ومنها
ما �أجري يف جمهورية م�رص العربية مثل درا�سة �شلبي ( )2009ودرا�سة بلطية ومتويل
( )2000ودرا�سة ا�سكندر ( ، )1993ومنها ما �أجرى يف ال�صني مثل درا�سة �شنغ (،)1998
يف حني �أجريت درا�سة �سمعان ( )1995يف اليمن ،بينما �أجريت درا�سة زيدان وعفانه
( )2007يف �ضواحي القد�س بفل�سطني.
4 .4تراوحت العينة يف معظم الدرا�سات بني ( )178 -23فرداً ،با�ستثناء درا�سة �شلبي
( )2009التي بلغت ( )10تلميذات.
5 .5ا�ستخدمت معظم الدرا�سات ال�سابقة الت�صميم التجريبي القائم على املجموعة
ال�ضابطة واملجموعة التجريبية ،ومتيزت عنها درا�سة �إ�سكندر ( )1993التي ا�ستخدمت
جمموعة جتريبية فقط.
6 .6ا�ستخدمت معظم الدرا�سات ال�سابقة اختبار املهارات الريا�ضية وجمموعة من
الألعاب الرتبوية ك�أدوات للدرا�سة ،وكذلك يف الدرا�سة احلالية.
7 .7ك�شفت معظم الدرا�سات عن ت�أثري الألعاب الرتبوية على حت�صيل الطلبة.

مدى إفادة الدراسة احلالية من البحوث والدراسات السابقة:
�أفادت نتائج هذه الدرا�سات البحث احلايل ،حيث كانت نقطة انطالق ملو�ضوع هذا
البحث ،ومر�شدا للباحث يف �إعداد �أدواته و�إجراءات تطبيقها ،ومناق�شة نتائج تطبيقها
وتف�سريها.

ما مييز الدرا�سة احلالية عن البحوث والدرا�سات ال�سابقة:
♦ ♦اقت�رصت الدرا�سة احلالية على تنمية بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
♦ ♦مل يتطرق �أحد ملثل هذه الدرا�سة – يف حدود علم الباحث -على امل�ستوى املحلي
يف البيئة الفل�سطينية ،مما يزيد من �أهمية هذا البحث.
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إجراءات الدراسة امليدانية:
منهج الدراسة:
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي للتعرف �إىل املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،بالإ�ضافة
�إيل ا�ستخدام املنهج التجريبي القائم على ت�صميم املجموعتني الع�شوائيتني (التجريبية،
وال�ضابطة)  ،وذلك با�ستخدام الت�صميم التجريبي لالختبار القبلي والبعدي ملجموعتني
متكافئتني ملعرفة �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب املهارات الريا�ضية.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )928تلميذاً وتلميذة يف الف�صل
الدرا�سي ال�صيفي من العام الدرا�سي 2010/2009م ،بح�سب �إح�صاءات دائرة التخطيط يف
وكالة الغوث الدولية بغزة ،منهم ( )508طالب و ( )420طالبة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من �أربع �شعب درا�سية ،اختريت بالطريقة الق�صدية من بني
ال�شعب الدرا�سية املوجودة يف مدر�سة الن�صريات امل�شرتكة (و)  ،بحيث اختريت �شعبتان
كمجموعة جتريبية بلغ عدد �أفرادها ( )31تلميذاً وتلميذة ،و �شعبتني كمجموعة �ضابطة بلغ
عدد �أفرادها ( )32تلميذاً وتلميذة.
أدوات الدراسة:
1 .1قائمة املهارات الريا�ضية :لإعداد قائمة املهارات الريا�ضية اتبع الباحث
اخلطوات الآتية:
 .أحتديد الهدف من �إعداد قائمة املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
.باالطالع على بع�ض الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة.
.تدرا�سة نتائج بع�ض امل�ؤمترات والندوات التي تناولت املهارات الريا�ضية الالزمة
للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي.
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.ثا�ستطالع ر�أي �أجرى على عينة من املتخ�ص�صني يف الرتبية ،عن طريق املقابالت
ال�شخ�صية (طريقة دلفي)*.
.جاالطالع على نتائج االختبار الوطني الذي نفذته وزارة الرتبية والتعليم يف نهاية
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2010 /2009م.
.حاالطالع على نتائج االختبارات املوحدة التي تنفذها وكالة الغوث الدولية يف
نهاية كل ف�صل درا�سي من العام الدرا�سي 2008 /2007م �إىل العام الدرا�سي /2009
2010م.
.خاال�ستفادة من خربة الباحث يف هذا املجال.
ويف �ضوء هذه اخلطوات �أعدت قائمة ب�أهم املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،وعر�ضها
على جمموعة من ذوي االخت�صا�ص يف جمال املناهج وطرق التدري�س باجلامعات
الفل�سطينية ،وكذلك م�رشيف ومعلمي الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي ،وذلك من �أجل
التحقق من( :مدى دقة ال�صياغة اللغوية والعلمية ،ومدى �شمول هذه القائمة للمهارات
الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة
الو�سطى بقطاع غزة ،ومدى �أهمية هذه املهارات للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف
الرابع الأ�سا�سي) .
وقد �أجريت بع�ض التعديالت على هذه املهارات حذفاً �أو�إ�ضافة �أوا�ستبداالً ،هذا
وقد ُح�سبت ن�سبة املوافقة لفقرات قائمة املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة من املعادلة الآتية:
ن�سبة املوافقة = [ن( ÷ 1ن+ 1ن( .%100 × ] )2عطية. )1994 ،
حيث :ن = 1عدد املوافقني ،ن = 2عدد غري املوافقني
وبح�ساب التكرارات وتطبيق املعادلة ال�سابقة ،وحذف الفقرات التي ن�سبة املوافقة
عليها �أقل من ( )%80؛ مت احل�صول على قائمة باملهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،وبذلك
متكن الباحث من �إعداد القائمة باملهارات الريا�ضية ،حيث تكونت القائمة يف �صورتها
النهائية من ( )42مهارة الريا�ضية ،كما هو مو�ضح يف �إجابة ال�س�ؤال الأول للدرا�سة،
وللت�أكد من لزوم هذه املهارات للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي
باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة� ،أع َّد الباحث اختباراً ت�شخي�صاً للمهارات الريا�ضية.
* طريقة دلفي تعتمد على إجراء مقابلة مع ذوي الخبرة ،يستخدم فيها مناقشات والعصف الذهني الستخالص أهم األفكار
حول الموضوع.
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2 .2اختبار ت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية:
للتعرف �إىل املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف
الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة� ،أُع ّد اختبار ت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية
لتحقيق ذلك الغر�ض ،وتكون االختبار يف �صيغته النهائية من (� )44س�ؤاالً مو�ضوعياً من
نوع االختيارمن متعدد ذي الأربعة بدائل منها واحد �صحيح فقط ،وللو�صول باختبار
املهارات الريا�ضية �إىل �شكله النهائي مر باخلطوات الآتية:
 .أحتديد الهدف من االختبار :يهدف االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية �إىل
التعرف �إىل املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
.ب �صياغة مفردات االختبار :متت �صياغة مفردات االختبار بنظام االختيار من بدائل
متعددة ،حيث روعي و�ضع �أربعة بدائل (�إجابات) اختيارية لكل مفردة ،وتعرب �إحدى البدائل
عن الإجابة ال�صحيحة ،بينما حتمل البدائل الثالثة الآخرى �إجابات خاطئة.
.ت و�ضع تعليمات االختبار :وقد ا�شتملت التعليمات على:
 بيانات خا�صة باملفحو�صني؛ وهي ا�سم التلميذ /ة ،وال�شعبة.
 تعليمات خا�صة بو�صف االختبار؛ وهي عدد الفقرات ،وعدد البدائل وعدد
ال�صفحات.
 تعليمات خا�صة بالإجابة عن جميع الأ�سئلة بو�ضع �إ�شارة دائرة حول رمز الإجابة
ال�صحيحة.
.ث ال�صورة الأولية لالختبار :يف �ضوء ما �سبق �أُع َّد اختبار املهارات الريا�ضية يف
�صورته الأولية ،فا�شتمل على ( )44فقرة من نوع االختيار من متعدد .وبعد كتابة فقرات
االختبارُ ،عر�ض على جلنة من املحكمني.
.ج التجريب اال�ستطالعي لالختبار :بعد �إعداد االختبار ب�صورته الأولية ،طُ ّبق االختبار
على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )40تلميذاً وتلميذة من التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف
ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة من خارج عينة الدرا�سة .وقد �أُجريت
التجربة اال�ستطالعية لالختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية بهدف:
 ح�ساب معامالت ال�سهولة والتمييز لفقرات االختبار.
 ح�ساب ال�صدق والثبات لالختبار.
 حتديد الزمن الذي ي�ستغرقه للإجابة على االختبار عند تطبيقه على عينة الدرا�سة
الأ�سا�سية.
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�صحح االختبار بعد �إجابة طلبة العينة اال�ستطالعية على
.ح ت�صحيح االختبارّ :
فقراته ،حيث ُحددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختيار من متعدد ،وبذلك تكون
الدرجة التي يح�صل عليها الطالب حم�صورة بني (�صفر و 44درجة) .
.خ حتديد زمن االختبار :لقد وجد �أن الزمن املنا�سب لتطبيق االختبار ( )90دقيقة؛
وذلك لأن متو�سط املدة الزمنية التي ي�ستغرقها �أفراد العينة اال�ستطالعية ي�ساوي ()90
دقيقة ،وقد متت عملية ح�ساب زمن االختبار عن طريق املعادلة الآتية:

زمن االختبار= (الزمن الذي ي�ستغرقه الطالب الأول  +الزمن الذي ي�ستغرقه
الطالب الأخري) ÷2
 .دحتليل فقرات االختبار ُ :حلّلت نتائج �إجابات الطلبة على اختبار الت�شخي�صي
للمهارات الريا�ضية بغر�ض معرفة :درجة �سهولة ومعامل متييز كل فقرة من فقرات
االختبار ،حيث اُ�ستبعدت الفقرات التي قلت درجة �سهولتها عن � %20أو زادت عن ،%80
وتلك الفقرات التي قل معامل متييزها عن ( %20فرج اهلل ، )2008 ،حيث ُحذفت الفقرتان،
وبذلك �أ�صبح االختبار يف ال�صورة النهائية يتكون من ( )42فقرة.
 .ذ�صدق االختبار وثباته:
صدق االختبار:

ت�أكد الباحث من �صدق االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية عن طريق:
♦ ♦�صدق املحكمنيُ :عر�ض االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية على جمموعة

من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية واملناهج وطرق التدري�س باجلامعات
الفل�سطينية ،وكذلك م�رشيف ومعلمي الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي ،لال�سرت�شاد ب�آرائهم
يف مدى منا�سبة فقرات اختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية للهدف منها ،وكذلك للت�أكد
من �صحة ال�صياغة اللغوية وو�ضوحها ،و�أ�ضيفت بع�ض الفقرات �أو ُحذفت �أو ُع ّدلت بناء على
اقرتاحات املحكمني.
♦ ♦�صدق االت�ساق الداخلي :ت�أكد الباحث من �صدق االت�ساق الداخلي بح�ساب
معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية
لالختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية ،وذلك من خالل تطبيق االختبار الت�شخي�صي
للمهارات الريا�ضية على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )40تلميذاً وتلميذة من خارج عينة
الدرا�سة ,كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )1
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الجدول ()1
معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.460

16

2

0.720

17

0.443

3

0.658

18

0.570

33

4

0.614

19

0.331

34

0.210

5

0.540

20

0.646

35

0.763

6

0.636

21

0.635

36

0.387

7

0.736

22

0.679

37

0.646

8

0.490

23

0.437

38

0.771

9

0.670

24

0.697

39

0.679

10

0.658

25

0.658

40

0.437

11

0.532

26

0.570

41

0.758

12

0.757

27

0.757

42

0.701

13

0.785

28

0.785

43

0.520

14

0.742

29

0.633

44

0.701

15

0.306

30

0.372

غري دالة

دالة عند مستوى ()0.05

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

0.415

0.378

31
32

0.635
0.570

م�ستوى
الداللة

غري دالة

دالة عند مستوى ()0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية
امل�ستخدم لقيا�س املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف
الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة دالة �إح�صائياً ،با�ستثناء الفقرتني (،15
 ، )34وهذا ي�ؤكد على ارتباط فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار.
ثبات اختبار:
طبق الباحث هذا االختبار
للت�أكد من ثبات االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية ّ
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )40تلميذاً وتلميذة من خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم
ا�ستخدم الطريقة الآتية:
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الثبات بطريقة �إعادة تطبيق :طبق الباحث االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية
على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )40تلميذاً وتلميذة من خارج عينة الدرا�سة ,وبعد ثالثة
�أ�سابيع.طب ّقه مرة �أخرى على العينة نف�سها ،فوجد �أن معامل ثباته ( ، )0.87وهو معامل
عال ودال �إح�صائياً.
ثبات ٍ
وبذلك يكون قد ت�أكد من �صدق االختبار الت�شخي�صي للمهارات الريا�ضية وثباته،
لي�صبح االختبار يف �صورته النهائية �صاحلاً للتطبيق على عينة الدرا�سة الأ�سا�سية.

3 .3الألعاب الرتبوية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:
لإعداد الألعاب الرتبوية امل�ستخدمة يف تنمية بع�ض املهارات الريا�ضية ،اطلع الباحث
على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة كدرا�سة �شلبي ( ، )2009ودرا�سة بلطية
ومتويل ( ، )2000ودرا�سة �سمعان ( ، )1993ودرا�سة ا�سكندر ( ، )1993ومن ثم اتبع
اخلطوات الآتية:
 .أحتديد املهارات الريا�ضية املراد تنميتها لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف
ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،و�صياغتها على �صورة �أهدف
�سلوكية لتحديد النتاجات التعليمية املتوقعة ،حيث ُح ِّددت ( )36مهارة ريا�ضية يراد
�إك�سابها للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي.
.بحتديد ا�سم اللعبة الرتبوية ،التي �أع ّدها الباحث.
.تحتديد املهارة الريا�ضية التي حتققها اللعبة.
.ثحتديد عدد الالعبني امل�شاركني يف كل لعبة تربوية.
.جحتديد الوقت الالزم لتنفيذ كل لعبة تربوية.
.ححتديد عمليات التفاعل التي تتم بني الالعبني.
.خحتديد قواعد اللعبة الرتبوية ،وحتديد نقاط الفوز ،وخطوات تنفيذها.
 .دحتديد �أن�شطة التعلم امل�صاحبة للعبة الرتبوية.
 .ذتقومي �إعداد الألعاب الرتبوية وذلك من خالل ما ي�أتي:
♦ ♦�آراء املحكمني :عر�ض الباحث ال�صورة املبدئية للألعاب الرتبوية على جمموعة
من املحكمني املتخ�ص�صني يف الرتبية واملناهج وطرق التدري�س باجلامعات الفل�سطينية،
وكذلك م�رشيف ومعلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي لبع�ض مدار�س قطاع
غزة ،وذلك للت�أكد من �صالحية الألعاب الرتبوية امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من حيث:
 ارتباط الألعاب الرتبوية باملهارات الريا�ضية التي �صيغت من �أجلها.
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 و�ضوح اللغة امل�ستخدمة يف �صياغة الألعاب الرتبوية ومنا�سبتها لأعمار
التالميذ.
 منا�سبة الألعاب الرتبوية للزمن املحدد لها.
 دقة �إجراءات تنفيذ الألعاب الرتبوية.
وقد �أجرى الباحث التعديالت على ال�صورة املبدئية للألعاب الرتبوية يف �ضوء �آراء
املحكمني.
♦ ♦التجريب اال�ستطالعي للألعاب الرتبوية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:
�أجرى الباحث جتربة ا�ستطالعية للألعاب الرتبوية على عينة قوامها ( )30تلميذاً
وتلميذة من مدر�سة الن�صريات امل�شرتكة (و) وذلك بهدف:
 الت�أكد من حتقيق الألعاب الرتبوية للمهارات الريا�ضية التي �صيغت من �أجلها.
 التعرف �إىل منا�سبة اللغة التي �صيغت بها الألعاب الرتبوية مل�ستوي التالميذ.
 حتديد الزمن الالزم لكل لعبة تربوية.
 التعرف �إىل منا�سبة الألعاب الرتبوية مل�ستوي التالميذ.
 التعرف �إىل مدى تقبل التالميذ للألعاب الرتبوية.
 التعرف �إىل مدى ا�ستمتاع التالميذ بكل لعبة تربوية.
 الت�أكد من دقة �إجراءات تنفيذ الألعاب الرتبوية.
 التعرف �إىل امل�شكالت التي قد تطر�أ �أثناء تنفيذ الألعاب الرتبوية والعمل على
حلها.
وع ّدلت يف �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها �إجراء التجربة
وقد روجعت الألعاب الرتبوية ُ
اال�ستطالعية ،ومت التو�صل �إىل ال�صورة النهائية للألعاب الرتبوية ،كما هى مو�ضحة يف
ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة.

4 .4دليل املعلم:
قام الباحث ب�إعداد هذا الدليل؛ لي�سرت�شد به املعلم يف �أثناء تدري�سه املهارات الريا�ضية،
وقد ت�ضمن هذا الدليل العنا�رص الآتية:
 .أحتديد الأهداف ال�سلوكية؛ حيث �صاغ الباحث املهارات الريا�ضية على �شكل �أهداف
�سلوكية حتى ي�سهل مالحظتها وقيا�سها.
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.بحتديد املتطلبات الأ�سا�سية (�أو ال�سابقة) لكل مهارة ريا�ضية ،بحيث ُيح َّدد هدف
كل متطلب �أ�سا�سي ،و ُيح َّدد بند اختباري لقيا�سه ،وذلك من �أجل تهيئة التالميذ للمو�ضوع
اجلديد.
.تحتديد الأن�شطة واخلربات التعليمية /التعلمية ،وي�شمل على ما يقوم به كل من:
املعلمني والتالميذ ،حيث يقوم املعلمون بال�رشح واملناق�شة والتو�ضيح والتوجيه من خالل
الأن�شطة واخلربات املعدة بطريقة الألعاب الرتبوية ،ويقوم التالميذ بامل�شاركة ،و�أداء ما هو
مطلوب منهم.
.ثحتديد ا�سم اللعبة ،والهدف من اللعبة والفئة امل�ستهدفة ،وعدد الالعبني ،والوقت
املقرتح ،والو�سائل املعينة ،و�إجراءات تنفيذها.
.جيتابع املعلمون �أداء التالميذ من خالل ن�شاطهم يف ال�صف من خالل الأن�شطة
ال�صفية التي تناق�ش تف�صيلياً داخل غرفة الف�صل ،ثم يقومون بتقوميها.
.حالأن�شطة التي يكلف بها املعلم التالميذ لأدائها خارج غرفة الف�صل كن�شاط ُي�شار
�إىل �أهميته (ن�شاط بيتي) .
.ختو�ضيح كيفية غلق الدر�س.

5 .5اختبار حت�صيلي للمهارات الريا�ضية:
للتعرف �إىل مقدار حت�صيل التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي
باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة للمهارات الريا�ضية� ،أُعِ ّد اختبار حت�صيلي للمهارات
الريا�ضية لتحقيق ذلك الغر�ض ،وتكون االختبار يف �صيغته النهائية من (� )36س�ؤاالً
مو�ضوعياً من نوع االختبارات من متعدد ذات الأربعة بدائل منها واحد �صحيح فقط،
وللو�صول باختبار املهارات الريا�ضية �إىل �شكله النهائي مر باخلطوات الآتية:
 .أحتديد الهدف من االختبار :يهدف اختبار املهارات الريا�ضية �إىل قيا�س �أثر
ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة
.ب�صياغة مفردات االختبار� :صيغت مفردات االختبار بنظام االختيار من بدائل
متعددة ،حيث روعي و�ضع �أربعة بدائل (�إجابات) اختيارية لكل مفردة ،وتعرب �إحدى البدائل
عن الإجابة ال�صحيحة ،بينما حتمل البدائل الثالثة الأخرى �إجابات خط�أ.
.تو�ضع تعليمات اختبار املهارات الريا�ضية :وقد ا�شتملت التعليمات على:
 بيانات خا�صة باملفحو�صني؛ وهي ا�سم التلميذ /ة ،وال�شعبة.
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 تعليمات خا�صة بو�صف االختبار؛ وهي عدد الفقرات ،وعدد البدائل وعدد
ال�صفحات.
 تعليمات خا�صة بالإجابة عن جميع الأ�سئلة بو�ضع �إ�شارة دائرة حول رمز الإجابة
ال�صحيحة.
.ثال�صورة الأولية لالختبار املهارات الريا�ضية :يف �ضوء ما �سبق �أُع َّد اختبار املهارات
الريا�ضية يف �صورته الأولية ،فا�شتمل على ( )36فقرة من نوع االختيار من متعدد.وبعد
كتابة فقرات االختبارُ ،عر�ض على جلنة من املحكمني.
.جالتجريب اال�ستطالعي لالختبار املهارات الريا�ضية :بعد �إعداد االختبار ب�صورته
الأولية ،طُ ّبق االختبار على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )32تلميذاً وتلميذة من التالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة من خارج
عينة الدرا�سة.وقد �أُجريت التجربة اال�ستطالعية لالختبار املهارات الريا�ضية بهدف:
 ح�ساب معامالت ال�سهولة والتمييز لفقرات االختبار.
 ح�ساب ال�صدق والثبات لالختبار.
 حتديد الزمن الذي ي�ستغرقه للإجابة على االختبار عند تطبيقه على عينة الدرا�سة
الأ�سا�سية.
.حت�صحيح اختبار املهارات الريا�ضية�ُ :ص ِّحح االختبار بعد �إجابة طلبة العينة
اال�ستطالعية على فقراته ،حيث ُحددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختيار من
متعدد ،وبذلك تكون الدرجة التي يح�صل عليها الطالب حم�صورة بني (�صفر و  36درجة) .
.خحتديد زمن اختبار املهارات الريا�ضية :لقد وجد �أن الزمن املنا�سب لتطبيق االختبار
( )60دقيقة ،وذلك لأن متو�سط املدة الزمنية التي ي�ستغرقها �أفراد العينة اال�ستطالعية
ي�ساوي ( )60دقيقة.وقد ُح�سِ ب زمن االختبار عن طريق املعادلة الآتية:

زمن االختبار= (الزمن الذي ي�ستغرقه الطالب الأول  +الزمن الذي ي�ستغرقه
الطالب الأخري) ÷2
 .دحتليل فقرات اختبار املهارات الريا�ضيةُ :حلّلت نتائج �إجابات التالميذ على
اختبار املهارات الريا�ضية بغر�ض معرفة :درجة �سهولة ومعامل متييز كل فقرة من فقرات
االختبار ،فكانت ذات درجة �سهولة ومعامل متييز ترتاوح من ( )%80 -%20وهذه القيم
مطمئنة لدرجة �سهولة ومتييز االختبار.
 .ذ�صدق اختبار املهارات الريا�ضية وثباته:
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�صدق اختبار املهارات الريا�ضية :ت�أكد الباحث من �صدق اختبار املهارات الريا�ضية
عن طريق:
 �صدق املحكمنيُ :عر�ض اختبار املهارات الريا�ضية على جمموعة من املحكمني
من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية واملناهج وطرق التدري�س باجلامعات الفل�سطينية ،وكذلك
م�رشيف ومعلمي الريا�ضيات لل�صف الرابع الأ�سا�سي ،لال�سرت�شاد ب�آرائهم يف مدى منا�سبة
فقرات اختبار املهارات الريا�ضية للهدف منها ،وكذلك للت�أكد من �صحة ال�صياغة اللغوية
وو�ضوحها ،و�أ�ضيفت بع�ض الفقرات �أو ُحذفت �أو ُع ّدلت بناء على اقرتاحات املحكمني.
 �صدق االت�ساق الداخلي :ت�أكد الباحث من �صدق االت�ساق الداخلي بح�ساب معامالت
ارتباط بري�سون بني درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار املهارات
الريا�ضية ،وذلك من خالل تطبيق اختبار املهارات الريا�ضية على عينة ا�ستطالعية قوامها
( )32تلميذاً وتلميذة من خارج عينة الدرا�سة ,كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
يبين معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار المهارات الرياضية

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل
االرتباط
0.451
0.787
0.706
0.633
0.581
0.717
0.757
0.499
0.738
0.706
0.633
0.741

م�ستوى
الداللة

دالة عند مستوى ()0.05

رقم
الفقرة
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل
االرتباط
0.823
0.762
0.425
0.473
0.503
0.633
0.475
0.645
0.821
0.718
0.457
0.774

م�ستوى
الداللة

رقم
الفقرة
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

معامل
االرتباط
0.706
0.633
0.741
0.823
0.644
0.378
0.417
0.674
0.633
0.764
0.805
0.407

م�ستوى
الداللة

دالة عند مستوى ()0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات اختبار املهارات الريا�ضية امل�ستخدم
لقيا�س املهارات الريا�ضية للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي
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باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة دالة �إح�صائياً ،وهذا ي�ؤكد على ات�ساقها الداخلي مع الدرجة
الكلية لالختبار الذي تنتمي �إليه.
 .رثبات اختبــار املهارات الريا�ضية:
طبق الباحث هذا االختبار على عينة
للت�أكد من ثبات اختبار املهارات الريا�ضية ّ
ا�ستطالعية مكونة من ( )32تلميذاً وتلميذة من خارج عينة الدرا�سة ،ومن ثم ا�ستخدم الطرق
الآتية:
 طريقة التجزئة الن�صفية :ح�سب الباحث معامل االرتباط بني نتائج الفقرات
الفردية والفقرات الزوجية ،حيث بلغ معامل ارتباط بري�سون بني ن�صفي االختبار ()0.885
 ،ثم ُع ِّدل مبعادلة �سبريمان براون فبلغ معامل االرتباط ( )0.939وهو دال �إح�صائياً عند
) ، (α = 0.01مما يدل على �أن اختبار املهارات الريا�ضية يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
طبق الباحث اختبار املهارات الريا�ضية على عينة
 الثبات بطريقة �إعادة تطبيقّ :
أ�سابيع.طبقه
ا�ستطالعية قوامها ( )32تلميذاً وتلميذة من خارج عينة الدرا�سة ,وبعد ثالثة �
َّ
مرة �آخرى على العينة نف�سها ،فوجد �أن معامل ثباته ( ، )0.82وهو معامل ثبات مقبول.
وبذلك يكون قد ت�أكد من �صدق وثبات اختبار املهارات الريا�ضية ،لي�صبح االختبار
يف �صورته النهائية �صاحلاً للتطبيق على عينة الدرا�سة الأ�سا�سية.
تكافؤ جمموعيت الدراسة:
مت الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة من حيث( :اختبار
املهارات الريا�ضية القبلي ،درجات التالميذ يف مادة الريا�ضيات ،والتح�صيل الدرا�سي يف
جميع املواد الدرا�سية ،العمر الزمني) .واجلدول ( )3الآتي يو�ضح ذلك.
الجدول ()3

املتغري
اختبار املهارات
الريا�ضية القبلي
درجات التالميذ يف
مادة الريا�ضيات

املتو�سط
املجموعة العدد
احل�سابي

االنحراف درجة
املعياري احلرية

ال�ضابطة

32

5.844

3.566

التجريبية

31

6.645

3.536

ال�ضابطة

32

30.781

7.766

التجريبية

31

30.290

7.440
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قيمة (ت) قيمة

Sig

م�ستوى
الداللة

61

0.895

0.374

غري دالة
�إح�صائياً

61

0.256

0.799

غري دالة
�إح�صائياً
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املتغري

املتو�سط
املجموعة العدد
احل�سابي
ال�ضابطة

االنحراف درجة
املعياري احلرية

درجات التالميذ يف
الدرا�سية
جميع املواد
التجريبية

32

10.422 49.977

31

10.594 47.055

ال�ضابطة

32

10.097

0.274

التجريبية

31

10.058

0.290

العمر الزمني
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قيمة (ت) قيمة

Sig

م�ستوى
الداللة

61

1.103

0.274

غري دالة
�إح�صائياً

61

0.546

0.587

غري دالة
�إح�صائياً

تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( )0.05=αودرجات الحرية ( )61عند قيمة جدوليه (.)2.00

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوي (،1.103 ،0.256 ،0.895
 )0.546على التوايل وهى قيم غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ) ، (α = 0.05وهذا
ي�شري �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ،وهذا يعني �أن املجموعتني متكافئتان.

خطوات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على اخلطوات الآتية:
1 .1االطالع على الأدب الرتبوي املتعلق بالدرا�سة احلالية ،وذلك من �أجل التعرف �إىل

كيفية �إعداد �أدوات الدرا�سة ،وكذلك كيفية ت�صميم الألعاب الرتبوية.
�2 .2إعداد الألعاب الرتبوية الكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
3 .3عر�ض الألعاب الرتبوية يف �صورتها املبدئية على جمموعة من املتخ�ص�صني،
والتجريب املبدئي لها على عينة حمدودة ،بهدف التحقق من �صالحيتها للتطبيق.
4 .4و�ضع الألعاب الرتبوية يف �صورتها النهائية ال�صاحلة للتطبيق امليداين.
�5 .5إعداد اختبار املهارات الريا�ضية لقيا�س حت�صيل املهارات الريا�ضية لدى التالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
 6 .6تطبيق االختبار على عينة �صغرية من �أجل حتديد زمن االختبار ،و�إيجاد درجة
ال�سهولة وال�صعوبة ،ومعامل التمييز ،والتحقق من �صدق االختبار وثباته.
7 .7اختيار �أربع �شعب بالطريقة الع�شوائية ق�صدية من بني ال�شعب الدرا�سية املوجودة
يف مدر�سة الن�صريات امل�شرتكة (و)  ،بحيث اختريت �شعبتان كمجموعة جتريبية و�شعبتان
كمجموعة �ضابطة.
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8 .8الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة يف بع�ض املتغريات
املتوقع ت�أثريها على املتغري التابع( :اختبار املهارات الريا�ضية القبلي ،درجات التالميذ
يف مادة الريا�ضيات ،والتح�صيل الدرا�سي يف جميع املواد الدرا�سية ،العمر الزمني) .
9 .9تطبيق االختبار قبل �إجراء التجربة (االختبار القبلي) على �أفراد عينة الدرا�سة،
وذلك من �أجل الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات عينة الدرا�سة ،ولدرا�سة مدى ت�أثري ا�ستخدام
الألعاب الرتبوية.
1010تدري�س املهارات الريا�ضية للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ح�سب الت�صميم
التجريبي ،بحيث تدر�س املجموعة التجريبية با�ستخدام الألعاب الرتبوية املعده ،وتدر�س
املجموعة ال�ضابطة بالطريقة التقليدية ،وذلك يف بداية يوم الأربعاء املوافق /6 /23
2010م من العام الدرا�سي 2010 /2009م.
1111ا�ستمرار التدري�س با�ستخدام الألعاب الرتبوية حتى نهاية يوم الأحد املوافق /8 /8
2010م من العام نف�سه ،بواقع خم�س ح�ص�ص �أ�سبوعياً ،مبعنى �أن تطبيق التجربة ا�ستغرق
( )36ح�صة ،مدة كل ح�صة ( )45دقيقة ،وقد روعي �أثناء التدري�س ما ي�أتي:
در�س املجموعتان يف فرتة زمنية واحدة.
  ّ
 زمن احل�صة لكل من املجموعتني واحد.
 ا�ستبعاد الطلبة الذين �أعادوا املادة.
طبق الباحث االختبار مرة �أخري للك�شف عن �أثر ا�ستخدام
1212يف نهاية تطبيق التجربة ّ
الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل
يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
1313ت�صحيح االختبار وتقدير الدرجات وجمع البيانات وحتليل نتائج الدرا�سة
ومناق�شتها.
1414و�ضع تو�صيات الدرا�سة يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ثم تقدمي جمموعة من
املقرتحات.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ا�ستعان الباحث بالرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )Spssلإجراء التحليالت
والإح�صاءات الالزمة لبيانات اال�ستبانة ،حيث ا�ستخدام اختيار (ت) ( )T- testلعينتني
م�ستقلتني لدرا�سة الفروق بني متغريات الدرا�سة ،وكذلك ا�ستخدام اختيار (ت) ()T- test
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لعينتني مرتبطتني لدرا�سة الفروق بني متغريات الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل ح�ساب حجم ت�أثري
الربنامج املقرتح من خالل ح�ساب مربع �إيتا (. )η2

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
مت احل�صول على النتائج الآتية بح�سب �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها ،وكانت كما ي�أتي:
◄◄عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته:

ن�ص ال�س�ؤال الأول على ما ي�أتي :ما املهارات الريا�ضية الالزمة للتالميذ منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال اتبع الباحث جمموعة من اخلطوات مو�ضحة يف �إجراءات
الدرا�سة ،حيث �أع ّد قائمة باملهارات الريا�ضية تكونت القائمة يف �صورتها النهائية
من ( )42مهارة الريا�ضية ،وللت�أكد من لزوم هذه املهارات �أع َّد الباحث اختباراً
وطبقه على عينة قوامها ( )120تلميذاً وتلميذة من
ت�شخي�صياً للمهارات الريا�ضية َّ
تالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع
غزة ،وتو�صل �إىل النتائج الآتية:
الجدول ()4
يوضح المهارة الرياضية وعدد الطلبة ونسبتهم الذين أجابوا عليه إجابة خاطئة (ن = )120

رقم
ال�س�ؤال

املهارة الريا�ضية

عدد الطلبة
الذين �أجابوا
عليه �إجابة
�صحيحة

1

يجد ناجت جمع �أعداد �ضمن �ألف.

51

2

يجد ناجت طرح عدد من �آخر �ضمن �ألف.

حتديد ما �إذا كان
عدد الطلبة
الن�سبة املهارة لالزمة
الذين
ترتيب
�أم ال (تكون
املئوية
�أجابوا
�صعوبة
للإجابات ن�سبة الإجابات
عليه
ال�س�ؤال
اخلاطئة اخلاطئة %25
�إجابة
فما فوق)
خاطئة
34
ُي�شكل �صعوبة
%58
69

29

91

%76

ُي�شكل �صعوبة

20

33

87

%73

ُي�شكل �صعوبة

26

28

92

%77

ُي�شكل �صعوبة

17

5

يقر�أ �أعداد �ضمن املالييني

25

95

%79

ُي�شكل �صعوبة

12

6

يكتب �أعداد �ضمن املالييني

30

90

%75

ُي�شكل �صعوبة

21

3
4

يجري عملية ال�رضب �ضمن حقائق ال�رضب
الأ�سا�سية.
يجري عملية الق�سمة �ضمن حقائق ال�رضب
الأ�سا�سية.
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رقم
ال�س�ؤال

7

املهارة الريا�ضية

يكتب الأعداد بال�صورة املو�سعة �ضمن
املالييني
يذكر القيمة املنزلية لرقم يف عدد معطى
�ضمن املالييني
يقارن بني عددين �ضمن املالييني
خمتلفني يف عدد املنازل
يقارن بني عددين �ضمن املالييني لهما
نف�س عدد املنازل
يجد ناجت جمع �أعداد �ضمن املالييني بدون
حمل
يجد ناجت جمع �أعداد �ضمن املالييني مع
احلمل
يجد ناجت طرح عدد من �آخر �ضمن املاليني
بدون ا�ستالف
يجد ناجت طرح عدد من �آخر �ضمن املاليني
باال�ستالف

عدد الطلبة
الذين �أجابوا
عليه �إجابة
�صحيحة

حتديد ما �إذا كان
عدد الطلبة
الن�سبة املهارة لالزمة
الذين
ترتيب
�أم ال (تكون
املئوية
�أجابوا
�صعوبة
للإجابات ن�سبة الإجابات
عليه
ال�س�ؤال
اخلاطئة اخلاطئة %25
�إجابة
فما فوق)
خاطئة

25

95

%79

ُي�شكل �صعوبة

13

30

90

%75

ُي�شكل �صعوبة

22

25

95

%79

ُي�شكل �صعوبة

14

109

11

%9

ال ُي�شكل �صعوبة

42

106

14

%12

ال ُي�شكل �صعوبة

39

23

97

%81

ُي�شكل �صعوبة

8

102

18

%15

ال ُي�شكل �صعوبة

37

43

77

%64

ُي�شكل �صعوبة

31

17

103

%86

ُي�شكل �صعوبة

4

54

66

%55

ُي�شكل �صعوبة

36

42

78

%65

ُي�شكل �صعوبة

30

37

83

%69

ُي�شكل �صعوبة

29

19

يعرب عن اجلزء املظلل بك�رس عادي.

43

77

%64

ُي�شكل �صعوبة

32

20

يقر�أ ك�رس عادي

107

13

%11

ال ُي�شكل �صعوبة

41

21

يجد ك�رسا يكافئ ك�رساً معلوماً.

33

87

%73

ُي�شكل �صعوبة

27

22

يقارن بني ك�رسين متجان�سني.

46

74

%62

ُي�شكل �صعوبة

33

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

يجد ناجت �رضب عدد يف عدد من رقم واحد
يجد ناجت �رضب عدد يف عدد من
م�ضاعفات الع�رشة.
يوظف ما تعلمه من مهارات الأ�سا�سية
الأربع يف حل تدريبات منتمية.
يجد ناجت ق�سمة عدد على عدد مكون من
رقم واحد بدون باقي.
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رقم
ال�س�ؤال

املهارة الريا�ضية

عدد الطلبة
الذين �أجابوا
عليه �إجابة
�صحيحة

23

يجد ناجت جمع ك�رسين متجان�سني

53
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حتديد ما �إذا كان
عدد الطلبة
الن�سبة املهارة لالزمة
الذين
ترتيب
�أم ال (تكون
املئوية
�أجابوا
�صعوبة
للإجابات ن�سبة الإجابات
عليه
ال�س�ؤال
اخلاطئة اخلاطئة %25
�إجابة
فما فوق)
خاطئة
35
ُي�شكل �صعوبة
%56
67

24

يجد ناجت طرح ك�رسين متجان�سني

26

94

%78

ُي�شكل �صعوبة

16

25

يحول عدداً ك�رسياً �إىل ك�رس عادي.

23

97

%81

ُي�شكل �صعوبة

9

28

92

%77

ُي�شكل �صعوبة

18

22

98

%82

ُي�شكل �صعوبة

7

31

89

%74

ُي�شكل �صعوبة

23

23

97

%81

ُي�شكل �صعوبة

10

28

92

%77

ُي�شكل �صعوبة

19

31

يقر�أ عدد ع�رشي �ضمن الأجزاء من مئة

106

14

%12

ال ُي�شكل �صعوبة

40

32

يكتب عدداً ع�رشياً بال�صورة املو�سعة.

32

88

%73

ُي�شكل �صعوبة

25

33

يقارن بني �أعداد ع�رشية.

35

85

%71

ُي�شكل �صعوبة

28

34

يجمع �أعداداً ع�رشية بدون حمل

105

15

%13

ال ُي�شكل �صعوبة

38

35

يجمع �أعداداً ع�رشية مع احلمل

31

89

%74

ُي�شكل �صعوبة

24

36

يطرح �أعداداً ع�رشية.

25

95

%79

37

يوظف ما تعلمه من مهارات الك�سور
الع�رشية يف حل تدريبات منتمية

ُي�شكل �صعوبة

15

14

106

%88

ُي�شكل �صعوبة

1

38

يتعرف �إىل �أنواع الزوايا وقيا�ساتها.

17

103

%86

ُي�شكل �صعوبة

5

19

101

%84

ُي�شكل �صعوبة

6

16

104

%87

ُي�شكل �صعوبة

3

26
27
28
29
30

39
40

يجن�س ك�رسين مقام �أحدهما م�ضاعف
للآخر.
يجمع ك�رسين غري متجان�سني مقام
�أحدهما من م�ضاعفات مقام �آخر.
يطرح ك�رسين غري متجان�سني مقام
احدهما من م�ضاعفات مقام �آخر.
يوظف ما تعلمه من مهارات الك�سور
العادية يف حل تدريبات منتمية.
يحول ك�سوراً عادية مقاماتها (� )5 ،2إىل
ال�صورة الع�رشية.

ي�ستخدم املنقلة يف �إيجاد قيا�س زاوية
معلومة.
ير�سم زوايا قيا�ساتها معلومة با�ستخدام
املنقلة.
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رقم
ال�س�ؤال

املهارة الريا�ضية

عدد الطلبة
الذين �أجابوا
عليه �إجابة
�صحيحة

41

يح�سب حميط م�ستطيل مبعلوميه بعديه.

24

42

يوظف ما تعلمه من مهارات يف الهند�سة
يف حل تدريبات منتمية.

14

حتديد ما �إذا كان
عدد الطلبة
الن�سبة املهارة لالزمة
الذين
ترتيب
�أم ال (تكون
املئوية
�أجابوا
�صعوبة
للإجابات ن�سبة الإجابات
عليه
ال�س�ؤال
اخلاطئة اخلاطئة %25
�إجابة
فما فوق)
خاطئة
11
ُي�شكل �صعوبة
%80
96
106

%88

ُي�شكل �صعوبة

يت�ضح من النتائج الواردة يف اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
 �أن غالبية املهارات الريا�ضية التي تقي�سها بنود االختبار الت�شخي�صي قد �شكلت
�صعوبة يف تعلمها لدى للتالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة
الو�سطى بقطاع غزة ،فقد تبني �أن ( )36بنداً اختبارياً من بنود االختبار البالغة ( )42بنداً
�أي بن�سبة ( )%85.7من بنود االختبار �شكلت �صعوبة يف علمها.
 يوجد تفاوت بني ن�سبة ال�صعوبة للمهارات الريا�ضية التي تقي�سها البنود
االختبارية ،قد جاءت )21( :بنداً اختيارياً� ،أي بن�سبة ( )%50من جممل البنود االختيارية
لالختبار الت�شخي�صي ن�سبة �صعوبتها ( )%75فما فوق ،هذه البنود قد ُرتبت تنازلياً بح�سب
ن�سبة �صعوبتها ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ال�سابق ،كما ي�أتي،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2( :
 ، )42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،15يف حني �أن ( )15بنداً
اختيارياً �أي بن�سبة ( )%35,7من جممل البنود الكلية لالختبار الت�شخي�صي جاءت بن�سبة
�صعوبة حم�صورة بني (� -%50أقل من  ، )%75وقد جاء ترتيب هذه البنود تنازلياً بح�سب
ن�سبة �صعوبتها كما ي�أتي)35 ،33 ،31 ،28 ،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،3 ،1( :
 ،ومن خالل ما هو مو�ضح باجلدول ال�سابق.
ت�ؤكد النتائج ال�سابقة وجود تفاوت يف �صعوبات تعلم املهارات الريا�ضية ،و�سي�أخذ
الباحث من خالل ا�ستخدام الألعاب الرتبوية ذلك بعني االعتبار ،وذلك من خالل زيادة
املثريات بهدف جذب انتباه املتعلم وتركيزه يف �أثناء تعلمها ،وجلعلها �أي�ضاً واقعية قدر
الإمكان لي�سهل تعلمها.
يف �ضوء النتائج ال�سابقة يكون الباحث قد �أجاب عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة،
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حيث �أع َّدت القائمة وتكونت يف �صورتها النهائية من ( )36مهارة الريا�ضية.
◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته وتف�سريه:

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على ما ي�أتي :ما الألعاب الرتبوية الالزمة الكت�ساب
املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اتبع الباحث جمموعة من اخلطوات مو�ضحة يف �إجراءات
الدرا�سة ،حيث قام ب�إعداد ( )36لعبة تربوية ،وهى مو�ضحة يف اجلدول الآتي:
الجدول ()5
يوضح المهارات الرياضية واأللعاب التربوية التي استخدمت في الدراسة

م

مهارة الريا�ضية
يجد ناجت جمع �أعداد �ضمن �ألف.

م

ا�سم اللعبة
العب مع
�صديقي
لعبة اطرح
واربح

مهارة الريا�ضية

ا�سم اللعبة

يجد ناجت جمع ك�رسين متجان�سني

رمي الأطواق

يجد ناجت طرح ك�رسين متجان�سني

لقف الكرة

يجري عملية ال�رضب �ضمن حقائق
ال�رضب الأ�سا�سية.

�شجرة م�سائل
ال�رضب

يحول عدداً ك�رسياً �إىل ك�رس عادي.

البطاقة
الفائزة

يجري عملية الق�سمة �ضمن حقائق
ال�رضب الأ�سا�سية.

�صيد ال�سمك

يجن�س ك�رسين مقام �أحدهما م�ضاعف
للآخر.

الكر�سي

يقر�أ �أعداد �ضمن املالييني

القطار
والع�سكر

يجمع ك�رسين غري متجان�سني مقام
�أحدهما من م�ضاعفات مقام �آخر.

الرابح الأكرب

يكتب �أعداد �ضمن املالييني

الغوا�ص
املاهر

يطرح ك�رسين غري متجان�سني مقام
احدهما من م�ضاعفات مقام �آخر.

حرب النجوم

يكتب الأعداد بال�صورة املو�سعة �ضمن
املالييني

�سلة البي�ض

يوظف ما تعلمه من مهارات الك�سور
العادية يف حل تدريبات منتمية.

الثمار
النا�ضجة

يجد ناجت طرح عدد من �آخر �ضمن �ألف.

يذكر القيمة املنزلية لرقم يف عدد معطى حديقة الورود
اليانعة
�ضمن املالييني

يحول ك�سوراً عادية مقاماتها (� )5 ،2إىل ابحث عن
مكانك
ال�صورة الع�رشية.

يقارن بني عددين �ضمن املالييني

هات املفتاح

يكتب عدداً ع�رشياً بال�صورة املو�سعة.

امل�صافحة

يجد ناجت جمع �أعداد �ضمن املالييني.

ال�شقف ال�سبع

يقارن بني �أعداد ع�رشية.

امللك واحلرا�س
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م

مهارة الريا�ضية

م

ا�سم اللعبة

مهارة الريا�ضية

ا�سم اللعبة

يجد ناجت طرح عدد من �آخر �ضمن
املاليني.

حجر الرند

يجمع �أعداداً ع�رشية.

املطابقة

يجد ناجت �رضب عدد يف عدد من رقم
واحد

ال�شدة (ورق
اللعب)

يطرح �أعداداً ع�رشية.

�صندوق احلظ

يجد ناجت �رضب عدد يف عدد من
م�ضاعفات الع�رشة.

التمثيل
ال�صامت

يوظف ما تعلمه من مهارات الك�سور
الع�رشية يف حل تدريبات منتمية

البالونات

يوظف ما تعلمه من املهارات الأ�سا�سية
الأربع يف حل تدريبات منتمية.

البطاقة
وال�صندوق

يتعرف �إىل �أنواع الزوايا وقيا�ساتها.

القيام
واجللو�س

يجد ناجت ق�سمة عدد على عدد مكون من
رقم واحد بدون باقي.

الرقم ال�ضائع

ي�ستخدم املنقلة يف �إيجاد قيا�س زاوية
معلومة.

القطة ت�أكل
الإجابة

يعرب عن اجلزء املظلل �أو املحوط بك�رس
عادي.

املالم�سة

ير�سم زوايا قيا�ساتها معلومة با�ستخدام
املنقلة.

ا�سحب واربح

يجد ك�رسا يكافئ ك�رساً معلوماً.

من الفائز

يح�سب حميط م�ستطيل مبعلوميه بعديه.

بائع الزهور

يقارن بني ك�رسين متجان�سني.

�سوق الألعاب

يوظف ما تعلمه من مهارات يف الهند�سة
يف حل تدريبات منتمية.

�س�ؤال وجواب.

◄◄عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الثالث والفر�ضيات املتعلقة به ومناق�شته وتف�سريه:

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على ما ي�أتي :ما �أثر ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف
اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف
ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال �صاغ الباحث الفر�ض الأول والثاين للدرا�سة ،وفيما ي�أتي
مناق�شتهما:
 .أنتائج اختبار الفر�ض الأول ومناق�شتها وتف�سريها:
ين�ص الفر�ض الأول على ما ي�أتي :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
) (α = 0.05بني متو�سطي درجات التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف املجموعة التجريبية
اختبار املهارات الريا�ضية القبلي والبعدي ،ل�صالح متو�سط درجاتهم يف االختبار البعدي،
والختبار هذا الفر�ض اُ�ستخدم اختبار (ت) لعينتني مرتبطتني للمقارنة بني متو�سط درجات
الطلبة منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملجموعة التجريبية يف نتائج
اختبار املهارات الريا�ضية القبلي والبعدي ،فكانت النتائج كما يو�ضحها اجلدول ()6
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الجدول ()6
يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة منخفضي التحصيل
في الصف الرابع األساسي بالمجموعة التجريبية في نتائج اختبار المهارات الرياضية القبلي والبعدي

االختبار

قيمة (ت)
املح�سوبة

درجة احلرية

34.967 -

61

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

القبلي

31

6.645

3.536

البعدي

31

33.387

2.459

قيمة
Sig

م�ستوى الداللة

 0.00دالة عند 0.01

حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( )α = 0.05ودرجات الحرية ( )61عند قيمة جدوليه (.)2.00
حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( )α = 0.01ودرجات الحرية ( )61عند قيمة جدوليه (. )2.66

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوي ( ، )34.967وهى �أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية ،والتي ت�ساوى ( ، )2.66عند درجة حرية ( )61وم�ستوى داللة �إح�صائية
(. )0.01=αوهذا ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الطلبة
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملجموعة التجريبية يف نتائج اختبار
املهارات الريا�ضية القبلي والبعدي ل�صالح متو�سط درجاتهم يف االختبار البعدي.
وفيما يتعلق بحجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات
الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى
بقطاع غزة يف االختبار البعديُ ،ح�سب مربع �إيتا ( ، )η2ويتحدد حجم الت�أثري �إذا كان كبرياً،
�أو �صغرياً� ،أو متو�سطاً كالآتي:
قيمة  d = 0.2حجم الت�أثري �صغري ،قيمة  d = 0.5حجم الت�أثري متو�سط ،قيمة d = 0.8
حجم الت�أثري كبري ،كما جاء يف درا�سة (مراد ، )2000 ،واجلدول ( )7يبني قيم  dو  η2و t
وحجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ
منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
الجدول (: )7
يبين قيم  dو  η2و  tومقدار تأثير استخدام األلعاب التربوية في اكتساب بعض المهارات الرياضية
لدى التالميذ منخفضي التحصيل في الصف الرابع األساسي بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة
بالمجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي

االختبار
القبلي
البعدي

قيمة (ت)
العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
املح�سوبة
3.536
6.645
31
 34.9672.459
33.387
31
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قيمة مربع
�إيتا ()η2
0.952

قيمة

d

8.906

حجم الت�أثري
كبري
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يت�ضح من اجلدول �أن حجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض
املهارات الريا�ضية لدى عينة الدرا�سة يف املجموعة التجريبية كبري ،نظراً لأن قيمة � dأكرب
من (. )0.8
وميكن تف�سري هذه النتيجة كما ي�أتي:
 فعالية ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى
التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملحافظة الو�سطى بقطاع غزة،
وذلك لأنها تعمل على �إيجاد جو دميقراطي ومناخ مريح يف غرفة الف�صل ،كما �أنها تعر�ض
املهارات الريا�ضية يف جو �أقرب �إىل الذي يف�ضله التالميذ.
 مكَّن ا�ستخدام الألعاب الرتبوية التالميذ من �إجراء مناق�شة جادة ،وهادفة للألعاب
الرتبوية التي ُعر�ضت ،وللمواقف التي اُرجتلت من قبل زمالئهم ،وهذه العملية قد ت�ؤدي �إىل
تر�سيخ فهمهم للمهارات الريا�ضية ،وتنمية عمليات التفكري لديهم ،مما ي�ساعد يف زيادة
اكت�سابهم للمهارات الريا�ضية.
 الألعاب الرتبوية جتعل التالميذ يف حالة نف�سية طيبة ،مما ي�ؤدي �إىل اكت�سابهم
املهارات الريا�ضية ،حيث يخلو جو الف�صل الدرا�سي من التوتر وت�شيع روح البهجة واحلركة
والت�شجيع ب�صورة �أكرث ثباتاً من املهارات الريا�ضية التي يكت�سبها وهو م�ضطرب �أو خائف
من العقاب �أو االمتحان �أو الطرد؛ نتيجـة الإهمال يف احلفـظ والت�سميع ،و�أنه ي�صبح لدى
التالميذ امل�شاركني يف الألعاب الرتبوية القدرة على اكت�ساب املهارات الريا�ضية ،وك�أنها
نابعة من داخلهم وميتلكونها.
 من ال�صعب �أن ين�سى التلميذ املهارات الريا�ضية التي ينفذها �أثناء �أداء الألعاب
الرتبوية ،حيث �إن ما يفعله التلميذ من �أعمال ي�صعب عليه ن�سيانها.
 ا�ستخدام الألعاب الرتبوية له فعالية يف رفع م�ستوى حت�صيل التالميذ منخف�ضي
التح�صيل ،ملا له من دور �إيجابي يقوم به التلميذ يف العملية التعليمية ،فهو ال يتلقى
املعرفة من املعلم فح�سب ،بل جتعله �أكرث ا�ستعدادًا للم�شاركة يف املواقف التعليمية ،وتعمل
على تزويد املتعلم بخربات �آخرى �أقـرب �إىل الواقع العلمي وتزيـد دافعية املتعلم للتعلم.
 ا�ستخدام الألعاب الرتبوية ي�أخذ يف االعتبار الفروق الفردية بني تالميذ الف�صل
الواحد ،فالتالميذ يتفاوتون يف القدرات والأمزجة والذكاء ،والألعاب الرتبوية تراعي
الفروق الفردية ،حيث تعطي الفر�صة للتلميذ املتفوق �أن يبدع يف العملية التعليمية ،كما
تعطي الفر�صة للتلميذ املتو�سط �أن ي�شارك يف الدر�س ب�صورة عملية حمببة �إىل النف�س� ،أما
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التلميذ ذو التح�صيل املنخف�ض بطيء التعلم فطريقة الألعاب الرتبوية جت�سد له املعلومة
وك�أنها حقيقة ي�ستطيع �أن يلم�سها بيده.
  ا�ستخدام الألعاب الرتبوية ي�ضفي ويبعث لدى التالميذ ذوي التح�صيل املنخف�ض
جوًا من املرح ،وال�رسور ،واالنتباه ،والت�شجيع ،مما يجعل التعلم لديهم �أبقى �أثرًا.
  نفذ التالميذ عملية الألعاب الرتبوية بتوجيه و�إر�شاد من املعلم ،مما �أف�سح املجال
لهم للتعبري عما يف �أنف�سهم دون خوف ،وعزز ثقتهم ب�أنف�سهم ،واحرتامهم ملعلمهم ،وي�سرّ
فهمهم للمهارات الريا�ضية ،كما �أنه يزيد من تقدير التالميذ لذواتهم ،ويك�سبهم حبًا �أكرث
ملعلميهم ،وهذا مل يتوافر عند زمالئهم يف الطريقة التقليدية.
واتفقت هذه النتيجة �أغلب الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة �شلبي ( )2009ودرا�سة
بلطية ومتويل ( )2000ودرا�سة �شنغ ( )Cheng, 1998ودرا�سة �سمعان ( ، )1993ودرا�سة
ا�سكندر ( ، )1993ودرا�سة احلربي ( ، )2010ودرا�سة عبا�س ( )2007ودرا�سة زيدان وعفانه
( )2007ودرا�سة احليلة ( ، )2005ودرا�سة اكني�سوال (. )Akinsoal, 2007
.بنتائج اختبار الفر�ض الثاين ومناق�شته وتف�سريه:
ين�ص الفر�ض الثاين للدرا�سة على �أنه :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ) (α = 0.05بني متو�سط درجات التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف اختبار املهارات الريا�ضية البعدي ،ل�صالح متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ،والختبار هذا الفر�ض اُ�ستخدم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني ،فكانت
النتائج كما يو�ضحها اجلدول ()8
الجدول ()8
يبين نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الطلبة منخفضي التحصيل
في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

املجموعة

قيمة (ت)
العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجة احلرية
املح�سوبة

ال�ضابطة

32

11.375

5.575

التجريبية

31

33.387

2.459

61

20.162

قيمة
Sig

م�ستوى الداللة

 0.00دالة عند 0.01

حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( )α = 0.05ودرجات الحرية ( )61عند قيمة جدوليه (. )2.00
حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ( )α = 0.01ودرجات الحرية ( )61عند قيمة جدوليه (. )2.66
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ت) املح�سوبة ت�ساوي ( ، )20.162وهى �أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية والتي ت�ساوى ( ، )2.66عند درجة حرية ( )61وم�ستوى داللة �إح�صائية
). (α = 0.01
وهذا ي�شري �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الطلبة منخف�ضي
التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملجموعة التجريبية ومتو�سط درجات �أقرانهم
باملجموعة ال�ضابطة يف نتائج اختبار املهارات الريا�ضية البعدي ،وهذه الفروق كانت
ل�صالح متو�سط درجات الطلبة منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي باملجموعة
التجريبية يف االختبار البعدي.وفيما يتعلق بحجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف
اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع
الأ�سا�سي باملجموعة التجريبية يف االختبار البعديُ ،ح�سب مربع �إيتا ( )η2واجلدول ()9
يبني قيم  dو  η2و  tوحجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات
الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي.
الجدول ()9
يبين قيم  dو  η2و  tتأثير استخدام األلعاب التربوية في اكتساب بعض المهارات الرياضية
لدى التالميذ منخفضي التحصيل في الصف الرابع األساسي.

االختبار

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�ضابطة

32

11.375

5.575

التجريبية

31

33.387

2.459

قيمة (ت)
املح�سوبة

قيمة مربع
�إيتا ()η2

*20.162 -

0.869

قيمة

d

5.16

حجم الت�أثري
متو�سط

يت�ضح من اجلدول �أن حجم ت�أثري ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض
املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي متو�سط،
نظراً لأن قيمة � dأكرب من ( ، )0.5وهذا يعني �أن ا�ستخدام الألعاب الرتبوية لها ت�أثري متو�سط
يف تنمية املهارات الريا�ضية لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي
باملجموعة التجريبية.
وميكن �أن يعزى تفوق ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يف اكت�ساب بع�ض املهارات الريا�ضية
لدى التالميذ منخف�ضي التح�صيل يف ال�صف الرابع الأ�سا�سي على الطريقة التقليدية ،رغم
�أنهما يعر�ضان املهارات الريا�ضية نف�سها� ،إىل الأ�سباب الآتية:
 ا�ستخدام الألعاب الرتبوية يثري التناف�س بني التالميذ ،مما ي�سهم ب�شكل فعال يف
جذب التالميذ ،ورفع م�ستوى الطموح لديهم ،ويثري رغبتهم امل�ستمرة من خالل �إجناز �أن�شطة
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�آخرى؛ مما �سيكون له �أثر وا�ضح على زيادة اكت�سابهم للمهارات الريا�ضية ،يف حني �أن
رث قدراتهم �ضمن طريقة التدري�س التقليدية بامل�ستوى
التالميذ يف املجموعة ال�ضابطة مل ُت ْ
نف�سه الذي تعر�ضه طريقة ا�ستخدام الألعاب الرتبوية.
 مرونة الألعاب الرتبوية التي ت�ستوعب جمموعة فعالة من الو�سائل والأدوات
والأن�شطة التعليمية يف �سياق ممتع وم�شوق ،وهذه العنا�رص كلها تت�ضافر لتحقيق الأهداف
التدري�سية املرغوبة.
 اعتماد الألعاب الرتبوية على ن�شاط التلميذ ويع ّد حمور العملية التعليمية ،لأنه
يق�ضي على ملل التالميذ �أثناء املوقف التعليمي.
 تتفق الألعاب الرتبوية مع ما مييل �إليه التالميذ ،وي�ستطيعون �إدراكه؛ لأنه يج�سد
الأحداث ب�شكل حي ملمو�س ،بالإ�ضافة �إىل توافر عن�رص احلركة الذي ي�ساعد على جذب
انتباه التالميذ ،و�إثارة اهتمامهم ،فيتابعون ما يدور �أمامهم من �أحداث ،ويجيدون اال�ستماع
والإن�صات يف مناخ يتيح لهم اللعب واالنطالق واحلركة ،في�صبح التلميذ م�شاركاً �إيجابياً
بدالً من �أن يكون متلقياً �سلبياً ،وهذا كله يي�رس الفهم ويعمقه ،ومن ثم ي�ستطيع ا�ستيعاب
احلقائق واملفاهيم وا�ستدعاءها متى لزم الأمر.
 الألعاب الرتبوية ت�ساعد على زيادة االنتباه الب�رصي لدى التالميذ ،وذلك لأنها
تزودهم بدافعية م�ستمرة ،نظراً ملتعة امل�شاركة يف الألعاب الرتبوية.
 �إ�شباع رغبة كامنة يف �أطفال هذه املرحلة وهي امليل �إىل اللعب.
 الألعاب الرتبوية ت�ضفي جواً من البهجة يف الف�صل ،ويك�سب التالميذ خربات �سارة
جديدة من خالل امل�شاركة يف الألعاب الرتبوية.
 اختفاء عن�رص العقاب البدين ،وت�شجيع التالميذ على امل�شاركة كل ح�سب قدراته،
مما يطمئن التالميذ ويجعلهم يرغبون يف امل�شاركة يف هذا الن�شاط واال�ستمرار فيه.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة احلالية من نتائج تربز التو�صيات الآتية:
�1 .1رضورة ا�ستخدام الألعاب الرتبوية لعالج ال�صعوبات التي تواجه التالميذ يف

املهارات الريا�ضية.
�2 .2رضورة االهتمام بالكتاب املدر�سي ،وت�ضمينه العديد من الألعاب الرتبوية والأمثلة
املتدرجة واملتنوعة حول كل مو�ضوع مما ي�ساعد التالميذ على �إتقان تعلمه.
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�3 .3رضورة عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات �أثناء اخلدمة لتدريبهم
على �إعداد الألعاب الرتبوية وطرق ا�ستخدامها يف التدري�س.
�4 .4رضورة ت�ضمني برامج �إعداد املعلمني بكليات الرتبية مناذج ت�صميم الألعاب
الرتبوية ونظرياتها ،بحيث تهيئ الطلبة املعلمني فر�صة التدريب على بناء وا�ستخدام
الألعاب الرتبوية.
5 .5االهتمام ب�إعداد الألعاب الرتبوية يف خمتلف فروع الريا�ضيات ،وحث املعلمني
على ا�ستخدامها من خالل �إيجاد فر�ص كاملة لتعاون التالميذ يف �أثناء اللعب وتناف�سهم،
وذلك بامل�شاركة يف �إعداد الأن�شطة التعليمية امل�صاحبة للألعاب وا�ستخدامها مما يعمل
على م�شاركة التالميذ وزيادة دافعيتهم نحو عملية التعلم.
6 .6توفري الألعاب الرتبوية املنا�سبة ملنهاج الريا�ضيات التي يحتاج �إليها املعلمون
يف عملية التعليم.
�7 .7إجراء بحوث م�شابهة على خمتلف املراحل التعليمية ،وفح�ص فاعلية الألعاب
الرتبوية على متغريات �أخرى متنوعة.
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