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دور األلعاب الرتبىية فً أكتساب بعط املهارات الزياظية لذي التالميذ 
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 مستخلص البحث
األلعاب التربوية فى أكتساب بعض فاعمية  التعرف عمىالبحث الحالي إلى ييدف  

بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الميارات الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى 
المنيج الوصفي باستخدام األسموب المسحي نظرًا لمبلءمتة الباحثتين استخدمت  ،الكويت

لطبيعة البحث، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى التبلميذ منخفضى 
بتدائى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث اإل

( تمميذًا ممثمة 04عدد )بمدرسة أبن رشد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية، وذلك ل
( تبلميذ لكل فصل دراسى، حيث بمغت العينة 8لعدد خمسة فصول دراسية بواقع )

%(، وبمغت العينة االساسية عدد 52( تبلميذ وبنسبة مئوية مقدارىا )04االستطبلعية عدد )
%( مقسمة بالتساوى إلى مجموعتين أحدىما ضابطة 52يذًا بنسبة مئوية مقدارىا )( تمم04)

تأثير وفاعمية ، وكان من أىم النتائج ( تمميذًا لكل مجموعة02واألخرى تجريبية بواقع )
واضحة لؤللعاب التربوية في تغيير وتطوير مستوى الميارات الرياضية لدى التبلميذ 

بالمرحمة اإلبتدائية بدولة األلعاب التربوية تضفي جوًا من منخفضى التحصيل الدراسى 
البيجة في الفصل، ويكسب التبلميذ خبرات سارة جديدة من خبلل المشاركة في األلعاب 

األلعاب التربوية تضفي جوًا من البيجة في الفصل، ويكسب التبلميذ خبرات سارة و  التربوية

                                                 
 .مدرب في مكتب التربية العممية بكمية التربية االساسية بييئة التعميم التطبيقى بدولة الكويت 
 مدرب في مكتب التربية العممية بكمية التربية االساسية بييئة التعميم التطبيقى بدولة الكويت. 
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جود فروق دالة إحصائية بين القياسين وو  يةجديدة من خبلل المشاركة في األلعاب التربو 
القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة 
اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح القياس البعدي نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى التدريس 

القياسيين البعديين لممجموعة توجد فروق ذو داللة إحصائية بين و  لمميارات الرياضية
التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى 
بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة أستخدام األلعاب التربوية 

 فى التدريس لمميارات الرياضية.

 

 املقذمـة ومشكلة البحث:
  The Introduction and the Research problem 

لمرياضيات أىمية كبيرة فى الحياة المعاصرة، فى كونيا أداة ميمة لتنظيم األفكار،  
وفيم البيئة المحيطة بنا، وقيمتيا تظير فى مساعدتنا عمى حل مشكبلتنا، وفيم واقعنا، كما 

يتميز بالتقدم العممى والتكنولوجى أن ليا دورا كبيرا فى حياتنا فى لغة ىذا العصر، الذى 
ووسائل االتصال، كما أن تطبيقات الرياضيات كثيرة ومتنوعة فى جميع مجاالت العموم 
األخرى واألنشطة الحياتية، وأن تقدم األمم يقاس بمدى تقدميا فى دراسة الرياضيات، لذلك 

عداد النابغين خص وصًا فى مجال تتسابق األمم المتقدمة فى تنمية أذىان طبلبيا، وا 
 الرياضيات.

إننا في حاجة إلى تنمية عقول أبنائنا بأن يكون لدييا القدرة عمى الباحثتان وترى  
الخمق واإلبداع، حتى تتمكن من مواكبة تحديات المستقبل، ويعد ذلك ميمة اساسية لمتربية 
والتربويين، وخاصة المسئولين عن إعداد وتطوير مناىج وطرق تدريس الرياضيات، 
فالرياضيات مجااًل خصبًا لتنمية اإلبداع، ويعتبر اإلىتمام بتنمية اإلبداع في التدريس من 
اإلتجيات الحديثة في تدريس الرياضيات، وفي ظل النظرة الحديثة، فإن كل فرد مبدع مع 

 إختبلف األفراد في مستويات اإلبداع، حيث أن لئلبداع مستويات عديدة.
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أنة تتضح الحاجة إلى التفكير في البحث  (0)م(0220محمد محمود الحيمة ) ويرى 
عن مصادر المعمومات، واختيار المعمومات البلزمة لمموقف واستخدام ىذه المعمومات في 
معالجة المشكبلت عمى أفضل وجو ممكن، وىناك أسباب عديدة تحتم عمى المدارس 

التفكير لدى التبلميذ االىتمام المستمر بتوفير الفرص المبلئمة لتطويرىا وتحسين ميارات 
بصورة منظمة وىادفة، إذا كانت تسعى بالفصل لمساعدتيم عمى التكيف مع متطمبات 

 عصرىم بعد تخرجيم. 

إلى إن إكتساب المعمومات والمعرفة  (5)م(0222إسماعيل محمد األمين )كما يرى  
ليس ىو اليدف الرئيسي الذي من أجمو يمتحق الطفل بالمدرسة، فأحيانًا تصبح المعمومات 
والمعرفة قديمة وغير صالحة لئلستخدام العصري، بل تصبح المعرفة مفيدة فقط عندما يكون 

 جال الرياضيات.الفرد قادرًا عمى تطبيقيا في مواقف جديدة، وأفضل مجال لذلك ىو م

عمى أن الرياضيات كواحدة من مجاالت  (0)م(2330أحمد محمد سيد )ويؤكد  
المعرفة تغيرت وتطورت عبر العصور، ففي العصر الحديث حدث تطور مذىل في 
الرياضيات وفي تطبيقاتيا في مجاالت المعرفة المختمفة، األمر الذي أدى إلى ضرورة تقديم 

 من خبلل الرياضيات المدرسية. موضوعات رياضية أكثر حداثة

أن مادة الرضيات تعد ميدانًا خصبًا  (0)م(0222وليم عبيد وآخرون ) ويضيف 
لمتدريب عمى أساليب التفكير السميم، فالرياضيات بيا المواقف المشكمة ما يجعل دارسييا 

                                                 
، اإلمارات العربية المتحدة دار الكتاب 0طرائق التدريس واستراتيجياتو، ط  محمد محمود الحيمة: (( 0

 .044-033م، ص ص 5440الجامعي، 
"طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات"، دار الفكر  إسماعيل محمد االمين محمد الصادق: (5)

 .011م، ص 5440، 0العربي، ط
ة لتنمية التفكير االبداعي في الرياضيات لدي طبلب "فاعمية مداخل مقترحأحمد محمد سيد أحمد :  (0)

 م. 0330، 00المرحمة الثانوية"، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، ص 
 -05تربويات الرياضيات، طبعة مطورة، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية، صوليم عبيد وآخرون:   (0)

 م.5444، 08
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الرياضية يتدربون عمى إدراك العبلقات بين عناصرىا والتخطيط لحميا واكتساب البصيرة 
 والفيم العميق، الذي يقودىم إلى حل مثل ىذه المواقف المشكمة.

إلى أن تدريس الرياضيات ييدف  (0) م(2333مي عبد الرحيم حسانين )عويشير  
إلى إكساب المتعممين الميارات العقمية التي تمكنيم من اإلطبلع والبحث واالبتكار وتنمية 

 القدرة عمى التفكير االبتكاري.

أن من األىداف العامة  (5)م(2331محمود أحمد شوق ) ف فى ىذا الصددويضي 
لتدريس الرياضيات إتاحة الفرصة لمتبلميذ كي يمارسوا طرائق التفكير السميمة، باإلضافة إلى 
مساعدتيم في اكتساب الميارة من استخدام أسموب حل المشكبلت، وعمى اكتساب الميارات 

 رياضيات.  البلزمة الستيعاب ما يدرسونو من

أن مادة الرياضيات بيا المواقف  (0) م(0222وليم عبيد وآخرون ) يشير كما 
والمشكبلت مما يجعل دارسييا يتدربون عمى إدراك العبلقات بين عناصرىا والتخطيط لحميا 
 واكتساب البصيرة الرياضية والفيم العميق، الذي يقودىم إلى حل مثل ىذه المواقف المشكمة.

 (0) م(0222مكة عبد المنعم البنا، مرفت محمد كمال محمد آدم ) من وتشير كبلً  
إلى أن الرياضيات تعد من أىم المجاالت المعرفية التي يعتاد فييا المتعمم التفكير العممي 
الذي يستخدمو في الرقي بطريقة معيشتو في الحياة وفي حل مشكبلتو، وفي تفسير الظواىر 

                                                 
دام التعمم التعاوني والتعمم الفردي في تدريس الرياضيات فعالية استخعمي عبد الرحيم عمي حسانين:   (0)

عمى تنمية التفكير االبتكاري والدافع لئلنجاز لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة كمية التربية، جامعة 
 م.0333، 084(، ص00الزقازيق العدد )

، 0المريخ ، ط  االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات، الرياض، دارمحمود أحمد شوق:  (5)
 م.0335، 010ص

 م.5444، 08 -05تربويات الرياضيات، مرجع سبق ذكرة، صوليم عبيد وآخرون:  (0)
فعالية نموذج بابيي البنائي في تنمية الحس  مكة عبد المنعم البنا، مرفت محمد كمال محمد آدم:  (0)

االبتدائي، دراسات في العددي والقدرة عمى حل المشكبلت الرياضية لدى تبلميذ الصف الخامس 
 م.5448، 025(، مارس، ص000المناىج وطرق التدريس، العدد )
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ستخداميا لمنفعتو عن طريق التطبيق العممي ليذا التفكير الذي تعتبر الرياضيات  العممية وا 
 أداة لو. 

، (5) م(0220، رشيد بن النوري البكر)(0)م(0220سعيد جابر المنوفي ) ويؤكد 
عمى أنة نجد كثيرًا من النقد الذي يوجو لمنظام التعميمي  (0)م(0222راشد محمد عطية )

(، الحفظ واإلستظهاردنى القدرات المعرفية )اليوم متمثبًل في أنو تقميدي، ويرتكز عمى أ
وييمل القدرات اإلبداعية، إذا أنو جعل من المتعمم موضعًا لنشاط المعمم ال كعنرص فعال 
في العممية التعميمية، عمى الرغم من أن مشاركة الطبلب بإيجابية ونشاط في عممية التعمم 

ستقبمين سمبيين، فالسير في ظل المنيج تجعميم أقدر عمى المعرفة اإلبداعية بداًل من كونيم م
التقميدي أدى إلى تحجيم دور الطالب في العممية التعمميية، وقصره عمى حفظ المعمومات 
سترجاعيا، وتنفيذ األوامر والتعميمات التي تصدر بإستمرار من المعمم والتي ال  المعرفية وا 

   م.مجال لمناقشتيا، وعدم السماح لو بالمشاركة في عممية التعم

، (0)م(2330وليم تاضروس عبيد، محمد المفتي، سمير إيميا ) ويرى كل من 
، أن الرياضيات تحتل مكان الصدارة (2) م(0222إسماعيل محمد االمين، محمد الصادق )

                                                 
برنامج مقترح لتنمية االبداع الرياضي لدي طبلب الصف االول الثانوي، الجمعية سعيد جابر المنوفي:  (0)

ضيافة، المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العممي الثاني، البحث في تربويات الرياضيات، دار ال
 م.  5445، 025 – 040أغسطس، ص 2-0جامعة عين شمس، 

معوقات تنمية اإلبداع لدي طبلب مراحل التعميم العام في المممكة العربية  رشيد بن النوري البكر: (5)
(، سبتمبر، 0(، العدد)0السعودية من وجية نظر المعممين، مجمة مستقبل التربية العربية، المجمد)

 م.5445، 002 -12ص
تنمية ميارات التواصل الشفوي )التحدث واالستمتاع(، دراسة عممية تطبيقية، راشد محمد عطية:  (0)

 م.5442، 003القاىرة، إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، ص
، القاىرة: مكتبة االنجمو 0"تربويات الرياضيات"، ط وليم تاضروس عبيد ومحمد المفتي، وسمير إيميا: (0)

 م.0335، 05المصرية، ص
، 080، األردن: دار الفرقان، ص5"الرياضيات مناىجيا وطرق تدريسيا"، ط فريد كامل أبو زينة: (2)

 م.0382
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بين المقررات الدراسية، لما تسيم بو من دور بارز وفعال في جميع مجاالت التقدم العممي 
العقمية العميا لدارسييا وتنمية بعض الميارات الرياضية التي من حولنا وتنمية القدرات 

تساعدىم عمى دراسة المقررات األخرى وفي مراحل التعميم المختمفة، ويرجع اإلىتمام 
 بالميارات الرياضية إلى إعتبارات عديدة من أىميا:

كتسابيا يسيل من تعمم الرياضيات ويساعد المتعمم عمى فيم  - إن تعمم الميارات وا 
 األفكار والمفاىيم الرياضية فيمًا واعيًا ويزيد من معرفتو لؤلنظمة الرياضية كميا.

إن إتقان الميارات يتيح الفرصة لممتعمم ألن يوجو تفكيره وجيده بشكل أفضل في  -
 المسائل والمواقف التي يواجييا ويسيل عميو حل المشكبلت.

ت الرياضية بصفة عامة فإن كما يضيفوا أنو إذا كان األمر كذلك بالنسبة لمميارا 
اإلىتمام بميارات الرياضيات لدى التبلميذ بمرحمة التعميم اإلبتدائى بصفة خاصة يعد أحد 

 األبعاد اليامة التي يجب التركيز عمييا عند تدريس مقرر الرياضيات.

 ميادين جميع في ميماً  دوراً  ديكانت وما زالت تؤ  ضياتالرياأن  الباحثةوتضيف  
كثير من المجاالت التطبيقية في العموم المختمفة، كالعموم  لخدمة سخرم   عمم فيي الحياة،
من قبل العمماء  شديدباىتمام  ضياتوقد حظيت الريا واالقتصادية، سياسيةوال سانيةاإلن

يبحث  سانإن لكل أممج ضياتالريا صبحتأفقد  صرامة،من دقة و  بو والمفكرين، لما تمتاز
 سعىي، كما شكبعيد عن ال ضحوا سساويبني معموماتو عمى أ فكير،الت عن الدقة والثقة في

ىذه  طبيعة ستدعيحيث ت سيا،تدري طرائق وتحديث تطويرىا إلى ضياتالميتمون بالريا
 الحقائق بين شابكةالمت العبلقات إدراكعمى  ساعدالمادة وجود العديد من المداخل التي ت

 .بما يزيد من فعالية عمميتي التعميم والتعمم ،والمفاىيم والتعميمات

التقدم العممي يعتمد بدوره عمى أن  AK, insola, (2007)(2)أنسولو ويشير  
الذي ما زالت  شراألثر الفعال المبايدرك  أن سانإنويمكن ألي  شرًا،اعتمادًا مبا ضياتالريا

                                                 
(1) AKinsola, M. ,K: The effect of simulation games environment on 

students achievement and attitudes to mathematics in secondary 



انـة الربيعـأ/ سوسن على حسني البلوشى      أ/ مايس

 

  

 7 

تمد  صبحتأ نيابًل عن أضف شرية،لمب والرخاء رفاىةال تحقيق أجلمن  ،ضياتد حتثو الريا
   .العمم الطبيعي بالتنظيم العقمي لمظواىر

 ،(0)م(0222، عمى عطية )(2)م(0222لوم ) بوأ خالدويتفق كبًل من  
Demjanovich, (2000)ىذه المادة ما زال يعاني  ستدري إنذلك فمن رغم أنة بال (0)م

يقوم عمى اإللقاء والتمقين من جانب  سحيث مازال التدري ال تتفق وطبيعتيا، صورق أوجومن 
تعمم ىذه  صعوبةب شعرهمن جانب المتعمم، مما ي االستظيار والتخزين ثم ستقبالالمعمم، واال

وتعميميا كبيرة  ضياتفالمعاناة في تعمم الريا ستيا،درا عمى وبالتالي عدم اإلقبال ،المادة
المختمفة  ساليببيا رغم الطرق واأل واالحتفاظ سابيااكت التمميذ ستطيعباعتبارىا مجردة ال ي

 ساتيموقد قام الباحثون في درا، لدى التبلميذ نحوىا سمبي ميل تكون بيا، وليذا سالتي ت در 
 عمى: الطرق شتملفتنوعت لت ضيات،الطمبة في الريا صيلتح تدني سبابلموقوف عمى أ
 الوسائل ستخداموعدم ا ،ضيةالمادة الريا صعوبةالمختمفة، و  سالتدري ساليبأو  واالستراتيجيات

 صيلتق ساتالباحثون يجرون الدرا ومازال، سبابوغيرىا من األ ضية،التعميمية واأللعاب الريا
 ضي،الطمبة الريا صيلتح مستوى لترفع من ضلوأف أجدىتكون  سوطرق تدري ساليبأ

 .عند الطمبة سمبيتيا كثيرين والتي الحظ ضيات،وكذلك لتنمية ميول الطمبة نحو الريا

                                                                                                                            
school,the Turkish online Journal of Educational technology, 6 (3) . 
From: http:// search,epont. Com, 2007. 

تدريس الكسور باستخدام األلعاب والمسابقات الرياضية التعاونية وأثرىا عمى تحصيل خالد أبو لوم:  (0)
ابع األساسي وميوليم نحو الرياضات، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد طبلب الصف الر 

 م.5441، الجزء الرابع، 04

فاعمية برنامج مقترح باستخدام األلعاب التربوية في إكساب بعض المفاىيم الجغرافية لدى  عمى عطية: (5)
 - 081، ص ص  05مصر، العدد  -أطفال الروضة، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية

 م.5400، 504
(3) Demjanovich, M. L: No table number, Teaching children mathematics, 6 

(8) , PP: 504- 505, 2000. 
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 سالقديمة الحديثة في تدري ساليبمن النماذج واألعمى أن الباحثتان تؤكد و  
لممفاىيم،  سابواكت ثناءوفعااًل في أ شطاً المتعمم ن تجعل األلعاب التربوية التي ضياتالريا

من الواقع، وذلك بتفاعمو  شبييو أومواقف تعميمية قريبة  في ضيةوالميارات، والتعميمات الريا
 .شودةمن المتعممين؛ لتحقيق األىداف المن غيرهمع  أومع المعبة التعميمية 

ليا  التربوية األلعاب نأ إلى (2)م(2321بمقيس وتوفيق مرعى ) أحمدكما يشير  
عند  صةمع اآلخرين، وخا والتفاىم والحوار صلاألطفال عمى التوا شجيعت في ميمَّة أدواراً 
مع  صللمتوا شجيعت إلى يحتاجونالذين  المنطوين أو المجيولين أومن الغرباء  شخاصاأل

والعبارات  صطبلحاتواال والمفرداتبالمغة  التبلميذ تثري التربوية األلعاب أناآلخرين، كما 
 شونمع األفراد الذين يعي صلوالتوا التفاعلأدوات وميّمة من  ساسيةأ أداةوالجمل، التي تعّد 

 . سوالمجتمع نفمعو في 

إلى أن األلعاب التربوية نشاط ميم، يمارسو التمميذ، ويسيم في  الباحثتانوتشير  
تكوين شخصيتو بأبعادىا وسماتيا الشخصية، وىو وسيط تربوي ميم، يعمل عمى تعميمو 
ونموه ويشبع احتياجاتو، فالمعب مدخل أساسي لنمو الطفل في الجوانب العقمية والجسمية 

ك إلى أن األلعاب التربوية توفر بيئة خصبة واالجتماعية واألخبلقية والمغوية، ويعود ذل
تساعد في نمو الطفل، وتستثير دافعيتو، وتحثو عمى التفاعل النشط مع المادة التعميمية، 
ونتيجة ليده األىمية أصبحت المناىج التربوية الحديثة تتبنى فكرة المناىج التربوية القائمة 

ف متنوعة وشاممة لجميع جوانب نمو عمى األلعاب التربوية، التي تسعى إلى تحقيق أىدا
 المتعمم.

 األلعاب عمى كدتؤ  الحديثة إن التربية (0)م(2332الخطيب ) عامر يوسفويؤكد  
لما ليا من دور حيوي في  ،التبلميذ ستدري في ستخدامياا ضرورةب وتنادي اليادفة، التربوية
 وىو المبكرة، الطفولة حياة إطارالتمميذ، وىو  عالم التمميذ، فالمعب ىو شخصية أبعادتكوين 

                                                 
 م.0385الميسر في عمم النفس التربوي، عمان: دار الفرقان، األردن، أحمد بمقيس، توفيق مرعى:  (0)

أسس إستراتيجية تربوية مقترحة لؤلطفال ما قبل المدرسة في فمسطين، بحث عامر يوسف الخطيب:  (5)
 م.0338مقدم إلى مؤتمر الثاني لمدراسات الفمسطينية، غزة، 
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التكوين األولى ىو مرادف لمحياة  سنواتفي  فالمعب مفتاح الحياة، ىو بل التمميذ، مفتاح
 .لمطفل سبةبالن

عز الدين وعمرو  أبو النجا ،(2)مtinez,Mar (2001)مارتنيز ويشير كبل من  
مجموعة من  ضوءفي  صطناعية،األلعاب التربوية تنفذ في بيئة اإن  (0)م(0222بدران )

لتحقيق األىداف المتوخاة من ىذه  ،سميةم ولكن محددة، وخطوات جراءاتإ القوانين، باتباع
التفكير  نواعأ سةفي المعبة يقومون بممار  شاركينمن ذلك جعل الم ضوالغر ، األىداف
 بالتالي إلى ؤديوىذا ي صوفة،القوانين المو  ضوءفي  صبرعمى العمل وال شجيعوالت المختمفة،

 فعال. تعمم

 تعزى الختبلف ضيات،وىناك تباين في تعريفات األلعاب التربوية في مادة الريا 
 ساطتو،ىذا المفيوم وب سيولةرغم  صصينوالباحثين المتخ سفةنظر العمماء والفبل وجيات
 سعميان والدبو  ،(2)م(0220) وغزاوي سكندرا  و ، (0)م(0222)الحيمة  محمدكل من  فعرف

منظم بين  سيتناف شاطن أنياالمعبة التعميمية ب (2)مWelshman  (1999)،(2)م(2333)
وتنتيي عادة بفائز  سبقًا،م محددة ىدافقوانين متبعة و أ ضمن المتعممينمن  أكثر أواثنين 

                                                 
)1  (Martinez, J. and Nancy C:. Puzzles instead of drills, Teaching Pre K- 8, 

31 (4) , PP: 55- 57, 2001. 
األلعاب التربوية لمصفوف األولية من المرحمة االبتدائية، المجمة  أبو النجا عز الدين، عمرو بدران: (5)

 م.5442، 34 - 10، ص ص 0مصر ع  -العممية لعموم التربية البدنية والرياضة

تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق، الطبعة الرابعة، عمان: دار المسيرة، األردن، محمد الحيمة:  (0)
 م.5440

، الكويت: مكتبة الفبلح 5مقدمة في التكنولوجيا التعميمة، ط ندر، محمد ذبيان غزاوى:كمال يوسف إسك (0)
 م. 5440لمنشر والتوزيع، 

، عمان: دار الصفاء، األردن، 0وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم، ط  ربحى عميان، محمد الدبس: (2)
 م.0333

(6) Welshman, R.: Are you Puzzled?, Teaching children mathematics, 5 (7) 
, 1999, PP: 412- 415. 
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 ومرعي سوبمقي ،(2)م(0220) صوريال خضرعرفيا كل من  حينفي  مغموب، أو
 المتعة تحقيق جليقوم بو المتعمم من أ موجوغير  أوموجو  شاطن أنياب (0)م(0220)

 والخفية. سرعةوتمتاز بال والذىنية، الحركية سمفييا طاقة الج ستغلوت سمية،والت

موجو يقوم بو األطفال لتنمية  شاطن نوالمعب أ (0)م(0222نبهان ) يحيىوي عّرف  
 سمية،المتعة والت سووالوجدانية، ويحقق في الوقت نف والجسمية وقدراتيم العقمية سموكيم

المعرفة وتقريب مباديء العمم  سابالمعب في اكت شطةأن استغبلل التعمم بالمعب ىو سموبأو 
في  ساعدتعميمية ت قرب المفاىيم وت سيمةويمثل المعب و  المعرفية،آفاقيم  سيعلؤلطفال وتو 

 .شياءاأل معاني إدراك

أنة يتضح من التعريفات السابقة لؤللعاب التربوية أن معظميا يعتمد  الباحثتانرى تو  
في تحقيقيا لؤلىداف عمى عنصر المنافسة، ويكون ذلك بين فرد وآخر أو بين فرد و آخرين، 
باإلضافة إلى أنيا أنشطة منظمة ذات أىداف محددة، وفي ضوء ما سبق ك مين تعريف 

نظم وىادف يمارسو الطالب منخفض التحصيل منفردًا األلعاب التربوية بأنيا "نشاط تنافسي م
جراءات محددة تجعمو أكثر إيجابية  أو في مجموعة، لتحقيق ىدف محدد مسبقًا، وفق قواعد وا 

 ومتفاعبًل ومتعاونًا، وتنتيي عادة باكتساب ميارة رياضية محددة".

أن  (2)م(0222عطية ) عمى ،(2)مChancellor (1995)ويؤكد كبًل من  
خبلليا فيي  من تكمن في وجود النتائج واألىداف التي تتحقق صةخا أىميةاب التربوية لؤللع

                                                 
 م.5440، غزة: دار المنارة، 0سيكولوجية المعب، ط خضر الصورى:  (0)

عالم الطفولة، نشرة دورية معنية بالطفولة، وزارة التربية والتعميم/ فمسطين، أحمد بمقيس، توفيق مرعى:  (5)
 م. 5440العدد السابع، منظومة األمم المتحدة لمطفولة، يونسيف، األراضي الفمسطينية، 

 األساليب الحديثة في التعميم والتعمم، عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األردن،يحيى نبهان:  (0)
 م.5448

(4) Chancellor, D. and Jane, F: Youareont say, Teaching children 
mathematics, 1 (6) , P: 354, 1995. 

فاعمية برنامج مقترح باستخدام األلعاب التربوية في إكساب بعض المفاىيم الجغرافية لدى  عمى عطية: (2)
 م.5400، 504 - 081أطفال الروضة، مرجع سبق ذكرة، ص ص 
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وتنمية روح  ضيات،الريا في ساسيةالميارات األ صقلو  ضيتنمي ميارة طبلقة التفكير الريا
يجابية إلوكذلك روح المبادرة ا ،الجماعية شطةالفريق والتعاون اإليجابي من خبلل تطبيق األن

من  سيالدرا صفنحو التعمم، وتزيد التفاعل اإليجابي في ال الدافعية وتثير عند الطمبة،
البريء عند  ستخمق التناف ضاً أيواألعمال التي يحبيا الطمبة، وىي  باألنشطة خبلل القيام

 التعمم، وتعمل عمى صعوبات تعالج وكذلك اآلخرين، آراءاحترام  سيمفي نفو  وتغرس الطمبة،
 التعمم. أثر نقل

عمى انو  (0)م(0222، مريم موسى )(2)مBoldrin (2000)يضيف كبًل من كما  
 األولى صفوفلمتمميذ، فطمبة ال صفيةتمك األلعاب مع المرحمة ال ستوىم سبيتنا أنويجب 
 الذكاءألعاب  ستيويوت التالية المرحل في الطالب أن حين في الحركية، األلعاب إلىيميمون 

في تقبل نوعية  التمميذميول  عن تختمف التمميذة ميول أن ذلك إلى ضافوالتفكير، وي
 مثيرة المعبة تكون أن ضلواألف اإلناث، من أكثر سباقوال الحركة لىاأللعاب، فالتمميذ يميل إ

عند  ساعدةالم يقدمأن والموجو فييا، و  شدالمر  دور المعمم يمعب نوأ ضحة،وا وقواعدىا
 .افالحاجة، ويقّوم مدى نجاحيا في تحقيق األىد

 ضببع تتمتع أنال بد  التربوية إن المعبة (0)مWithin, (1998)يذكر و  
النمو العقمي  صائصلخ سبةمنا تكون نفي أ تتمثل لكي تكون ذات فائدة، والتي صائصالخ
ميول واىتمامات الطفل، وتبعث في  ستثيروت شوقةم تكونأن لمطفل، و  سميوالج سيوالنف
أن ويجب  ،لبلبتكار والتعبير التمقائي والتخيل صلمطفل الفر  وتييئ سرور،البيجة وال سونف

 صالحة تكون أنمعب بيا، و بال قيامو أثناءمن قبل الطفل  سبلمةتراعي عوامل األمن وال
 سةلممار  صالفر  لؤلطفال تييئ وأن األطفال، من ممكن عدد ألكبر أوالجماعي  لمتطبيق

                                                 
(1) Boldrin, P.: Numero, teaching children mathematics, 7 (2) , PP: 310- 

316, 2000. 
، 0، ع  08األردن، مج  –إستراتيجية األنشطة األلعاب التعميمية، مجمة رسالة المعمم مريم موسى:  (5)

 م.5404، 22 – 20ص ص 
(3) Within, J: For Students, Teaching children mathematics, 4 (9) , P: 530, 

1998. 
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 المرتبطةوليات ؤ سدريبيم عمى األدوار والموذلك لت ،سيمجن سبليم ح سبةاألدوار المنا بعض
 في الحياة العممية. سينبالجن

 يختمف كثيرة نواعلؤللعاب التربوية أإن  (2)م(0222)الخطيب  عمم الدينيشير و  
الفردي، والذي  والمعب قاعدة، أيةب يتقيد ومنيا: المعب الحر الذي ال ضعن بع ضيابع

مادية مثل: األلعاب الذىنية والكبلمية  وساطة يتميى بو طفل واحد عمى انفراد، والمعب بدون
، ولقد ابتكر رجال التربية كثيرًا من األلعاب التربوية التي سيطةب سائطوالحركية والمعب بو 

ن األلعاب المعمومات المختمفة في ذىن المتعمم، وىي م وترسيخ سعمى تربية الحوا ساعدت
عمى القراءة  ستحثيمواأللوان واألعداد، وبينيا ما ي شكالاأل مبلحظة التي تحمل التبلميذ عمى

 .سابوالكتابة والح

أنة من خبلل ماسبق يمكن التأكيد عمى ضرورة االستفادة من  الباحثتانوتشير  
استخدام األلعاب التربوية في اكتساب الميارات الرياضية لدى التبلميذ منخفضي التحصيل 
في، ألنو ي مكن من تقديم المادة التعميمية بأسموب تربوي وعممي شيق ومثير، من خبلل 

و تعمم الميارات الرياضية، ويثير الدافعية إمكاناتو من حركة وصوت، مما يجذب الطبلب نح
 لدييم لمتعمم.

األلعاب وفاعمية دور أن العديد من الدراسات السابقة أىتمت بعمى  الباحثتانوتؤكد  
)عبيد الحربى، مثل دراسة كل من  التربوية فى أكتساب بعض الميارات الرياضية

 صيميفي االختبار التح ئياً صاإحدالة  وجود فروقوالتى تشير نتائجيا الى  (5)م(0222
المجموعة  صالحوالتجريبية ل الضابطةالمجموعتين  بين التعمم( أثر )بقاء ؤجلالبعدي الم
، ودراسة استخدام األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسينتيجة التجريبية 

                                                 
فوائد استخدام المعممين إستراتيجية األلعاب التربوية لتبلميذ المرحمة األساسية من عمم الدين الخطيب:  (0)

 - 553، ص ص 0، ع  50مصر، مج  -وجية نظر المعممين، مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط
 م.5448،  512

فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي وبقاء اثر التعمم في  عبيد الحربى: (5)
 م. 5404، 018 -005، ص ص 040مصر، ع  -الرياضيات، مجمة القراءة والمعرفة
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 صائياً إح دالةفروق  وجود إلى نتائجيا صمتوتو والتى  (0)م(0223شمبى، أمينة إبراهيم )
المجموعة  لصالح والتجريبية ضابطةالبعدي بين المجموعتين ال صيميفي االختبار التح

عباس،  محمد خميل)، ودراسة استخدام بعض األلعاب التعميمية في التدريسنتيجة  التجريبية
 صيميفي االختبار التح صائياً إحفروق دالة  وجودوالتى كان من أىم نتائجيا ( 5)م(0221

استخدام نتيجة  المجموعة التجريبية لصالح والتجريبية ضابطةالبعدي بين المجموعتين ال
والتى  (0)م(0221، عفيف زيدان وانتصار عفانة)، ودراسة األلعاب الرياضية المحوسبة

الفوري  صيلفي االختبار التح صائيةإحداللة  عدم وجود فروق ذاتأشارت نتائجيا الى 
وجود فروق ذات داللة  ضاً أي أظيرتو  بينيما،التفاعل  أو س،الجن أو س،تعزى لطريقة التدري

المجموعة التجريبية، ومتغير  صالحول التدريسلطريقة  تعزى جلالمؤ  صيلفي التح صائيةإح
لمتفاعل بين طريقة  صائيةإحذات داللة  فروق اإلناث، ولم تظير وجود صالحل سالجن
، ودراسة التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجلاستخدام األلعاب نتيجة  سوالجن سالتدري

دالة  فروق وجود إلى نتائجيا صمتتو والتى قد  (0)م(Akinsola, 2007اكينسوال )

                                                 
مدى فاعمية استخدام بعض األلعاب التعميمية في التدريس العبلجي لذوي  أمينة إبراهيم شمبى: (0)

الدولي األول  -من تبلميذ المرحمة االبتدائية، المؤتمر العممي العربي الرابع صعوبات تعمم الرياضيات
لكمية التربية النوعية )االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم 

 م.5443، 5501 – 5134، ص ص 0مصر، مج  -الواقع والمأمول(  -العربي
تخدام األلعاب الرياضية المحوسبة في تحصيل طمبة الصف الثالث أثر اسمحمد خميل عباس:  (5)

، 0، ع 55تونس، مج  -األساسي في مادة الرياضيات موازنة بالطريقة التقميدية، المجمة العربية لمتربية
 م.5445، 001 - 000ص ص 

أثر استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل في  زيدان وانتصار عفانة: عفيف (0)
الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساسي في مدارس ضواحي القدس، مجمة جامعة النجاح لمعموم 

 م.5445،  010، ص ص 0، ع50فمسطين، مج  -االنسانية
)4) Akinsola,: The effect of simulation games environment on students 

achievement and attitudes to mathematics in secondary school,  مرجع
5445سبق ذكرة،  .  
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، ودراسة المجموعة التجريبية صالحاالتجاه ل سومقيا ضيةفي اختبار الميارات الريا صائياً إح
 صائيةإحوجود فروق ذات داللة وكان من أىم نتائجيا  (0)م(0222 الحيمة،محمد محمود )

التمميذات المواتي تعممن  صالحوذلك ل ضية،الريا التربوية األلعاب إلى تعزى صيلفي التح
األلعاب  ستخدامبا تعممن المواتي والتمميذات واًل،أ سبةالتربوية المحو  األلعاب ستخدامبا

 (5)م(0222 )خميس موسى نجم،، ودراسة ثانيًا مقارنة بالطريقة التقميدية التقميدية التربوية
 سومقيا ضيةفي اختبار الميارات الريا صائياً إحفروق دالة  وجودالتى توصمت نتائجيا الى 

)حسن هاشم ، استخدام األلعاب التربوية الرياضيةنتيجة  التجريبية المجموعة صالحاالتجاه ل
 من أىميا النتائج من مجموعة لىإوالتى أشارت  (0)م(0222 بمطية، عالء الدين متولى،

 المجموعة صالحالقمق ل سومقيا ضيةفي اختبار الميارات الريا صائياً إح دالة فروق وجود
 (0)م(Cheng ،1998)شنغ ، ودراسة أللعاب التعميمية التنافسيةااستخدام نتيجة  التجريبية

األربع  سابيةالميارات الح سابكبيرًا في اكت تحسناً الى وجود  نتائجيا ظيرتقد أالتى و 
، وتفوق المجموعة التجريبية عمى نظرائيم في (والضرب سمةالجمع والطرح والق) وتطويرىا

                                                 
أثر استخدام األلعاب المحوسبة والعادية في تحصيل طالبات الصف الثاني محمد محمود الحيمة:  (0)

 54مقارنة بالطريقة التقميدية، مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات، األساسي في مادة الرياضيات 
 م.5442، 00 - 00(، ص ص 5)

أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة الصف السابع األساسي عمى  خميس موسى نجم: (5)
ا، الجامعة كل من تحصيميم في الرياضيات واالتجاه نحوىا، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العمي

 م.5440األردنية، األردن، 
فعالية نموذج األلعاب التعميمية التنافسية في عبلج صعوبات حسن هاشم بمطية، عالء الدين متولى:  (0)

تعمم الرياضيات واختزال القمق الرياضي المصاحب لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، 
 – 50صرية لتربويات الرياضيات، المجمد الثاني، أكتوبر، ص ص مجمة تربويات رياضية، الجمعية الم

 م.5444، 001
(4)

 Cheng, H: Curriculum effectiveness for elementary school students with math 
learning difficulties, (Special Academic program, Taiwan, China) D. A. I, 59 (1) 
, 70- A. (1998). 
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 من مجموعة لىإ صمتتو ( 0)م(2330)عماد ثابت سمعان، ، ودراسة ضابطةالمجموعة ال
المجموعة  صالحل ضيةالميارات الريا اختبار في صائياً إح دالة فروق وجود أىميا من النتائج

 )عايدة اسكندر،، ودراسة استخدام أسموب األلعاب التعميمية الموجونتيجة  التجريبية
درجات التمميذات  سطيفي متو  صائياً إحفروق دالة  وجود سةالدرا ظيرتوقد أ( 5)م(2330

التطبيق البعدي نتيجة  صالحل ضيةالميارات الريا لبلختبار في التطبيق القبمي والبعدي
 األلعاب التعميمية. استخدام

عمى أىمية دور األلعاب التربوية وفاعميتيا وتأثيرىا فى أكتساب  الباحثتانوتؤكد  
لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى، وتكتسب بعض الميارات الرياضية وخاصة 

الدراسة أىميتيا العممية من خبلل التعرف عمى فاعمية األلعاب التربوية فى أكتساب بعض 
ميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الميارات الرياضية لدى التبل

 الكويت.

  The Research Purpose هذف البحث:

ييدف البحث إلى التعرف عمى فاعمية األلعاب التربوية فى أكتساب بعض الميارات  
 الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت.

 The Research Hypothesis البحث:فزض 

                                                 
تنمية مفيوم العدد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بالجميورية اليمنية باستخدام  ثابت سمعان: عماد (00)

أسموب األلعاب التعميمية الموجو وأثر ذلك عمى تحقيق األىداف المرتبطة بيذا المفيوم، مرجع سبق 
 م.0330.،  11 - 00ذكرة، ص ص 

مية بعض المفاىيم الرياضية لمتمميذات بطيئات التعمم استخدام األلعاب التعميمية في تنعايدة اسكندر:  (5)
بالصف الثالث االبتدائي، المؤتمر السنوي السادس لمطفل المصري، مركز دراسات الطفولة، جامعة 

 م.0330عين شمس، 
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توجد فروق ذو داللة إحصائية بين القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية  
والضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة 

 اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة التجريبية. 
 The Research Terminology مصطلحات البحث:

  :)الدور )الفاعمية 

بأنيا" األثر المرغوب  (0)م(0220أحمد المقاني، عمي الجمل، يعرف كبًل من ) 
ع من أجميا"، كما يضيف كبًل من  الذي يحدثو البرنامج المقترح لتحقيق األىداف التي وض 

أن الدور يعبر عن مدى األئر الذي يمكن أن  (5)م(0220حسن شحاته، زينب النجار، )
( بإعتبارىا متغيرًا مستقبًل في أحد متغيراتو التابعة األلعاب التربويةتحدثو المعالجة التجريبية )

 (.الميارات الرياضية)
إلى أن الدور إجرائيًا ما ىو إال الفاعمية أو النتيجة أو األثر الذي  الباحثتانوتشير  

لعاب التربوية فى أكتساب بعض الميارات الرياضية لدى التبلميذ يمكن أن تحققة األ
 منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت.

  :األلعاب التربوية 

عميان و  ،(0)م(0220) وغزاوي سكندرا  و ، (0)م(0222)الحيمة محمد يتفق كل من  
 أنياالمعبة التعميمية بعمى تعريف ( 0)مWelshman  (1999)،(2)م(2333) سوالدب

                                                 
معجم المصطمحات التربوية في المناىج وطرق التدريس، ط  احمد حسين المقاني، عمي احمد الجمل: (0)

 م.5440، 28ب، القاىرة، ص(،عالم الكت0)

معجم المصطمحات التربوية والنفسية، الدار المصرية المبنانية، حسن شحاته، زينب النجار:  (5)
 .01م، ص5440القاىرة،

 م.5440تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكرة، محمد الحيمة:  (0)

 م. 5440في التكنولوجيا التعميمة، مرجع سبق ذكرة، مقدمة  كمال يوسف إسكندر، محمد ذبيان غزاوى: (0)

 م.0333وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم، مرجع سبق ذكرة،  ربحى عميان، محمد الدبس: (2)
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 محددة ىدافقوانين متبعة و أ ضمن المتعممينمن  أكثر أومنظم بين اثنين  سيتناف شاطن
 مغموب. أووتنتيي عادة بفائز  سبقًا،م

 ومرعي سوبمقي ،(5)م(0220) صوريالخضر كل من ويضيف أيضًا 
يقوم بو  موجوغير  أوموجو  شاطن عمى أنيااأللعاب التربوية فى تعريف  (0)م(0220)

وتمتاز  والذىنية، الحركية سمفييا طاقة الج ستغلوت سمية،والت المتعة تحقيق جلالمتعمم من أ
 والخفية. سرعةبال

األلعاب التربوية إجرائيًا عمى أنيا نشاط تنافسي منظم وىادف  الباحثتانكما تعرف  
يمارسو التمميذ منخفض التحصيل منفردًا أو في مجموعة، لتحقيق ىدف محدد مسبقًا، وفق 
جراءات محددة، تجعمو أكثر إيجابية وتفاعبًل وتعاونًا، وتنتيي عادة باكتساب ميارة  قواعد وا 

 رياضية محددة.
 :المهارات الرياضية  

، عمى أن تعمم (0)م(0222إسماعيل محمد االمين، محمد الصادق ) ويتفق كبًل من 
كتسابيا يسيل من تعمم الرياضيات ويساعد المتعمم عمى فيم األفكار  الميارات الرياضية وا 
والمفاىيم الرياضية فيمًا واعيًا ويزيد من معرفتو لؤلنظمة الرياضية كميا، كما إن إتقان 

الفرصة لممتعمم ألن يوجو تفكيره وجيده بشكل أفضل في المسائل والمواقف الميارات يتيح 
  التي يواجييا ويسيل عميو حل المشكبلت.

 

الميارات الرياضية إجرائيًا ىي القدرة عمى إجراء مجموعة من  الباحثتانكما تعرف  
 العمميات الحسابية المختمفة والمتنوعة بدقة وسرعة واتقان.

                                                                                                                            
(1) Welshman, R.: Are you Puzzled?, Teaching children mathematics   مرجع

0333سبق ذكرة ) ). 

 م.5440مرجع سبق ذكرة، سيكولوجية المعب، خضر الصورى:  (5)
 م. 5440عالم الطفولة، نشرة دورية معنية بالطفولة، مرجع سبق ذكرة، أحمد بمقيس، توفيق مرعى:  (0)

 م.0382"الرياضيات مناىجيا وطرق تدريسيا، مرجع سبق ذكرة،  فريد كامل أبو زينة: (0)
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  Procedures of The Researchإجزاءات البحث:
  The Research Curriculumمنهج البحث: 

المنيج شبو التجريبي وذلك بإستخدام التصميم التجريبي  الباحثتانأستخدمت  
لمجموعتين أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية بطريقة القياس القبمي والبعدي، نظرًا لمبلئمتة 
لطبيعة البحث، والذي ي ستخدم في تجريب فاعمية األلعاب التربوية ومعرفة أثرىا في تنمية 

بلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة وأكتساب بعض الميارات الرياضية لدى الت
 اإلبتدائية بدولة الكويت. 

  The Research Sampleعينة البحث:  

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى التبلميذ منخفضى التحصيل  
الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى بمدرسة أبن 

( تمميذًا ممثمة لعدد خمسة 04شد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية، وذلك لعدد )ر 
( تبلميذ لكل فصل دراسى، حيث بمغت العينة االستطبلعية عدد 8فصول دراسية بواقع )

( تمميذًا 04%(، وبمغت العينة االساسية عدد )52( تبلميذ وبنسبة مئوية مقدارىا )04)
%( مقسمة بالتساوى إلى مجموعتين أحدىما ضابطة واألخرى 52ارىا )بنسبة مئوية مقد
 (. 0( تمميذًا لكل مجموعة، ويتضح ذلك بجدول )02تجريبية بواقع )

 (2جدول )
 توصيف المجتمع الكمي لعينة البحث

العينة  البيان م
 االستطبلعية

النسبة 
 المئوية

العينة 
 األساسية

النسبة 
 المئوية

 %54 1 %54 5 اإلبتدائى 0/0فصل  0

 %54 1 %54 5 اإلبتدائى 0/5فصل  5

 %54 1 %54 5 اإلبتدائى 0/0فصل  0

 %54 1 %54 5 اإلبتدائى 0/0فصل  0

 %54 1 %54 5 اإلبتدائى 0/2فصل  2

 %044 04 %044 04 المجموع -
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 Sample Homogeneityتجانس عينة البحث:  

اإلستطبلعية واألساسية فى متغيرات تم إيجاد التجانس بين عينة البحث الكمية  
(، والتكافؤ بين كبًل من المجموعة الضابطة 5)السن، الذكاء(، ويتضح ذلك كما فى جدول )

 (.0والتجريبية فى متغيرات البحث، ويتضح ذلك كما فى جدول )

 (0جدول )
 تجانس عينة البحث الكمية اإلستطالعية واألساسية

 فى متغيرات )السن، الذكاء(
 04 = ن

 وحدة المتغيرات م
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

األنحراف 
 معامل الوسيط المعيارى

 األلتواء
 0.05 8.2 4.23 8.58 سنة السن 0
 4.420- 55 0.31 50.30 درجة الذكاء 5

( 0.05، 4.420-( أن قيم معامل االلتواء تتراوح ما بين )5يتضح من جدول ) 
مما يدل عمى إعتدالية وتجانس عينة البحث، وتقع تحت المنحني  0+وىى تقع ما بين 

 الطبيعي. 

 (0جدول )
المجموعة التجريبية والمجموعة المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري وداللة الفروق بين 

 فى مستوى المهارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت الضابطة
 04ن = 

قيمة "ت"  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيان م
 0ع 0م 2ع 2م وداللتها

 0.41 4.25 50.14 4.15 50.20 الذكاء 0

5 
 مستوى الميارات الرياضية

لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة 
 الكويت

5.00 0.84 5.05 0.85 4.450 
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 (00222= ) 03حرية ( ودرجات 2022قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية 0يتضح من جدول ) 
والمجموعة الضابطة فى المتغيرات قيد البحث، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تتراوح ما 

( 4.42(، وىى أقل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )0.41، 4,50بين )
تكافؤ العينة األساسية )المجموعة التجريبية، (، مما يدل عمى 5.401= ) 53ودرجات حرية 

 المجموعة الضابطة(. 

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل جمع البيانات:  

 احمد زكى صالحاختبار الذكاء المصور  الباحثتان: استخدمت  اختبار الذكاء -0
 .(2)مرفق

 المعامالت العممية الختبار الذكاء: 

 الذكاء:صـدق اختبار   

تم حساب صدق أختبار الذكاء عن طريق صـدق التمايز بتطبيق االختبار عمى  
( تبلميذ كمجموعة مميزة سبق ليا ممارسة األلعاب 04( تمميذًا، منيم عدد )54عدد )

( تبلميذ واألقل فى المستوى والتحصيل الدراسى كمجموعة غير مميزة، 04التربوية، عدد )
 (.0ويتضح ذلك كما فى جدول )

 (2جدول )
 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى اختبار الذكاء
 04=5= ن0ن

ـــرات ــ وحدة  المتغيـ
 القياس

 قيمة )ت( المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة
المتوسط  وداللتها

 الحسابى
األنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

 *1.52 5.00 51.04 5.50 50.3 الدرجة الذكاءاختبـار 



انـة الربيعـأ/ سوسن على حسني البلوشى      أ/ مايس

 

  

 21 

 (  0022( = )22( ودرجات حرية )2022* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة 0يتضح من جدول ) 
أكبر من  ، وىى1.52غير المميزة فى اختبـار الذكاء، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة = 

(، مما يدل 5.04= ) 08( ودرجات حرية 4.42قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )
 عمى صدق االختبار.

 ثبات اختبار الذكاء:  

عادة تطبيق االختبار    - Test)تم حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق وا 

Retest) ( 02( تبلميذ، وذلك بفاصل زمنى قدره )04عمى المجموعة المميزة وقواميا )
 ( يوضح معامل الثبات الختبار الذكاء.2يوم، ويتضح ذلك كما فى جدول )

 
 

 (2جدول )
 معامل ثبات اختبار الذكاء المصور

 04 = ن

ـــرات ــ وحدة  المتغيـ
 القياس

 معامل التطبيق الثانى التطبيق األول
المتوسط  الثبات

 الحسابى
األنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

 *4.335 5.00 51.14 5.05 51.24 الدرجة اختبـار الذكاء
 (20200( = )2( ودرجات حرية )2022* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

األول ( وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين التطبيق 2يتضح من جدول ) 
وىى أكبر من قيمة "ر"  4.335والتطبيق الثانى حيث جاءت قيمة "ر" المحسوبة = 

، 4.105( = 8(، ودرجات حرية )4.42عند مستوى معنوية ) 4.105الجدولية وقيمتيا = 
 مما يدل عمى ثبات االختبار.
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 إعداد قائمة المهارات الرياضية: -0 

من خبلل تنوع أراء الباحثين حول قائمة الميارات الرياضية قامت الباحثة بإعداد  -0
، ومن خبلل اإلطبلع عمى نتائج الدراسات قائمة الميارات الرياضيةمكونات 

الحربى،  عبيدواألبحاث العممية السابقة ومن ىذه الدراسات واألراء دراسة كل من )
عباس،  خميلمحمد )ودراسة ، (5)م(0223شمبى،  أمينة إبراهيم) ،(2)م(0222
اكينسوال )ودراسة ، (0)م(0221، عفيف زيدان وانتصار عفانة) ،( 0)م(0221

Akinsola, 2007)خميس ، ودراسة (1)م(0222 الحيمة،محمد محمود )،  (2)م(
)شنغ ودراسة ، (8)م(0222 ، )بمطية ومتولى،(5)م(0222 )خميس موسى نجم،

                                                 
فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي وبقاء اثر التعمم في عبيد الحربى:  ((0

 م. 5404الرياضيات، مرجع سبق ذكرة ، 
مدى فاعمية استخدام بعض األلعاب التعميمية في التدريس العبلجي لذوي  أمينة إبراهيم شمبى: (5)

 م.5443ع سبق ذكرة، صعوبات تعمم الرياضيات من تبلميذ المرحمة االبتدائية، مرج
أثر استخدام األلعاب الرياضية المحوسبة في تحصيل طمبة الصف الثالث محمد خميل عباس:  (0)

 م.5445األساسي في مادة الرياضيات موازنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، 

أثر استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل في  زيدان وانتصار عفانة: عفيف (0)
 م.5445الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساسي في مدارس ضواحي القدس، مرجع سبق ذكرة، 

)5( Akinsola,: The effect of simulation games environment on students 

achievement and attitudes to mathematics in secondary school,  مرجع
5445سبق ذكرة،  .  

أثر استخدام األلعاب المحوسبة والعادية في تحصيل طالبات الصف الثاني  محمد محمود الحيمة: (1)
 م.5442ارنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، األساسي في مادة الرياضيات مق

أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة الصف السابع األساسي عمى  خميس موسى نجم: (5)
 م.5440كل من تحصيميم في الرياضيات واالتجاه نحوىا، مرجع سبق ذكرة، 

األلعاب التعميمية التنافسية في عبلج صعوبات فعالية نموذج حسن هاشم بمطية، عالء الدين متولى:  (8)
تعمم الرياضيات واختزال القمق الرياضي المصاحب لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، 

 م.5444مرجع سبق ذكرة، 
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Cheng ،1998)عايدة ودراسة  ،(5) م(2330، )عماد ثابت سمعان، (2)م(
تفصيميًا فى صورتيا قائمة الميارات الرياضية ، وتتضح ىذة (0)م(2330 اسكندر،

 .(5األولية كما فى مرفق )

تم تحديد اليدف من إعداد قائمة الميارات الرياضية أنيا تخص التبلميذ منخفضى  -5
التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث 

 اإلبتدائى بمدرسة أبن رشد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية.

التوصل إلى أىم الميارات الرياضية المناسبة ليذة المرحمة السنية ووضعيا فى   -0
(، وبعد 0استمارة أستبيان وأستطبلع رأى وتم عرضيا عمى السادة الخبراء مرفق )

توصل إليو الخبراء تم وضع أىم  عرضيا عمى السادة الخبراء وتعديل وتصحيح ما
الميارات الرياضية لدى تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى قيد التنفيذ وفى أختبار 

(، يوتضح ذلك كما فى جدول 0تحصيمى قبمى وبعدى فى صورتيا النيائية مرفق )
(5.) 

                                                 
(1) Cheng, H: Curriculum effectiveness for elementary school students with 

math learning difficulties,  .0338مرجع سبق ذكرة . 

تنمية مفيوم العدد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بالجميورية اليمنية باستخدام عماد ثابت سمعان:  (10)
أسموب األلعاب التعميمية الموجو وأثر ذلك عمى تحقيق األىداف المرتبطة بيذا المفيوم، مرجع سبق 

 م.0330ذكرة، 

استخدام األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لمتمميذات بطيئات التعمم  عايدة اسكندر: (0)
 م.0330بالصف الثالث االبتدائي، مرجع سبق ذكرة، 
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 (2جدول )
 تالميذ منخفضىالنسبة المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول المهارات الرياضية التى تخص ال
 التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

 2ن = 

أتفاق أراء  المهارات الرياضية م
 الخبراء

النسب 
 المئوية

 %044 2 يوظف ما تعممو من ميارات الكسور العادية في حل تدريبات منتمية. 0
 %044 2 يقارن بين كسرين متجانسين. 5
 %84 0 كسر عادي.يحول عددًا كسريًا إلى  0
 %044 2 يجمع كسرين غير متجانسين مقام أحدىما من مضاعفات مقام آخر. 0
 %84 0 يطرح كسرين غير متجانسين مقام احدىما من مضاعفات مقام آخر. 2
 %84 0 يجنس كسرين مقام أحدىما مضاعف لآلخر. 1
 %044 2 ( إلى الصورة العشرية.2، 5يحول كسورًا عادية مقاماتيا ) 5
 %044 2 يجد كسرا يكافئ كسرًا معمومًا. 8
 %84 0 يجد ناتج جمع كسرين متجانسين. 3
 %044 2 يجد ناتج طرح كسرين متجانسين. 04
 %84 0 يذكر القيمة المنزلية لرقم في عدد معطى ضمن المبلييين. 00
 %84 0 يقرأ أعداد ضمن المبلييين. 05
 %044 2 ليما نفس عدد المنازل.يقارن بين عددين ضمن المبلييين  00
 %84 0 يكتب أعداد ضمن المبلييين. 00
 %044 2 يجري عممية القسمة ضمن حقائق الضرب األساسية. 02
 %84 0 يقارن بين عددين ضمن المبلييين مختمفين في عدد المنازل. 01
 %84 0 يجد ناتج طرح عدد من آخر ضمن ألف. 05
 %044 2 الموسعة ضمن المبلييين.يكتب األعداد بالصورة  08
 %044 2 يجري عممية الضرب ضمن حقائق الضرب األساسية. 03
 %84 0 يجد ناتج جمع أعداد ضمن ألف. 54
 %84 0 يوظف ما تعممو من ميارات الكسور العشرية في حل تدريبات منتمية. 50
 %044 2 يرسم زوايا قياساتيا معمومة باستخدام المنقمة. 55
 %84 0 يجمع أعدادًا عشرية مع الحمل. 50
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 (2تابع جدول )
 النسبة المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول المهارات الرياضية التى تخص التالميذ منخفضى

 التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
  2ن = 

أتفاق أراء  المهارات الرياضية م
 الخبراء

النسب 
 المئوية

 %84 0 تعممو من ميارات في اليندسة في حل تدريبات منتمية.يوظف ما  50
 %84 0 يجمع أعدادًا عشرية بدون حمل. 52
 %044 2 يحسب محيط مستطيل بمعموميو بعديو. 51
 %044 2 يكتب عددًا عشريًا بالصورة الموسعة. 55
 %84 0 يطرح أعدادًا عشرية. 58
 %044 2 يتعرف إلى أنواع الزوايا وقياساتيا. 53
 %84 0 يقرأ عدد عشري ضمن األجزاء من مئة. 04
 %84 0 يستخدم المنقمة في إيجاد قياس زاوية معمومة. 00
 %044 2 يقارن بين أعداد عشرية. 05
 %84 0 يقرأ كسر عادي. 00
 %044 2 يجد ناتج طرح عدد من آخر ضمن المبليين باالستبلف 00
 %84 0 رقم واحد بدون باقي. يجد ناتج قسمة عدد عمى عدد مكون من 02
 %044 2 يجد ناتج ضرب عدد في عدد من مضاعفات العشرة. 01
 %044 2 يعبر عن الجزء المظمل بكسر عادي. 05
 %84 0 يجد ناتج جمع أعداد ضمن المبلييين مع الحمل. 08
 %044 2 يوظف ما تعممو من ميارات األساسية األربع في حل تدريبات منتمية. 03
 %044 2 يجد ناتج طرح عدد من آخر ضمن المبليين بدون استبلف. 04
 %84 0 يجد ناتج ضرب عدد في عدد من رقم واحد. 00
 %044 2 يجد ناتج جمع عداد ضمن المبلييين بدون حمل. 05

( النسبة المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول الميارات الرياضية 1يتضح من الجدول ) 
وجاءت التى تخص التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت، 
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 اإلجابة الصحيحة للسؤال )المفردة(                  ص                         
 معامل السهولة =                                                 =

 ص + خ           اإلجابة الصحيحة + اإلجابة الخاطئة                           
 

 عدد اإلجابات الخاطئة حيث ص = عدد اإلجابات الصحيحة  ، خ =
 

عمى أخذ الميارات  الباحثتانوقد إرتضت  %(،044%، 84تتراوح ما بين )النسبة المئوية 
 .% من مجموع اآلراء54التي حصمت عمى نسبة مئوية أكبر من 

 المعامالت العممية لالختبار المعرفى لممهارات الرياضية:  
ميارة أو سؤال(  05بوضح محتويات االختبار المعرفى والمكون من ) الباحثتانقامت  -0

طبيقة عمى العينة اإلستطبلعية فى أختبار بواقع درجة واحدة لكل سؤال أو ميارة وتم ت
 ( تبلميذ.04لعدد )

تم تحميل مفردات االختبار عن طريق تطبيق نفس االختبار عمى العينة اإلستطبلعية  -5
( تبلميذ وذلك بغرض تحديد صعوبات المفردات والتعرف عمى مدى 04وقواميا )

معامل  - 0مناسبتيا وحساب معامبلت السيولة والصعوبة، أى أن معامل السيولة = 
 4.24الصعوبة، وتم حساب معامل السيولة لمفردات االختبار ككل وكان مساويا 

 (.5، ويتضح ذلك كما فى جدول )4.24ومعامل الصعوبة مساويًا 

 

 وقد تم استخدام المعادلة التالية لحساب معامل السيولة:
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 (1جدول )
 معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار 

 لممهارات الرياضية المعرفى
 04ن = 

 معامل الصعوبة معامل السهولة م معامل الصعوبة معامل السهولة م
0 4.20 4.05 50 4.03 4.20 
5 4.28 4.05 55 4.08 4.25 
0 4.03 4.20 50 4.00 4.21 
0 4.08 4.25 50 4.08 4.05 
2 4.00 4.21 52 4.03 4.20 
1 4.08 4.05 51 4.00 4.21 
5 4.03 4.20 55 4.03 4.20 
8 4.00 4.21 58 4.24 4.24 
3 4.03 4.20 53 4.20 4.05 
04 4.24 4.24 04 4.22 4.02 
00 4.20 4.05 00 4.25 4.08 
05 4.28 4.05 05 4.00 4.21 
00 4.03 4.20 00 4.08 4.05 
00 4.20 4.03 00 4.03 4.20 
02 4.05 4.20 02 4.00 4.21 
01 4.00 4.21 04 4.03 4.20 
05 4.20 4.05 00 4.24 4.24 
08 4.28 4.05 05 4.20 4.05 
03 4.25 4.08    
54 4.25 4.08    

أن معامل السيولة ألسئمة االختبار المعرفى تتراوح ما بين ( 5يتضح من الجدول ) 
 (.4.21، 4.05( ، ومعامل الصعوبة يتراوح ما بين )4.28 ،4.00)

بحساب معامل التمييز لمفردات االختبار وتم استخدام معادلة  الباحثتانثم قامت  -0
 التباين والتى تنص عمى أن: 
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( يوضح معامبلت التميز 8معامل الصعوبة، وجدول )× التباين = معامل السيولة  
 لمميارات الرياضية.لمفردات االختبار المعرفى 

 

 (2جدول )
 لمفردات االختبار المعرفى التمييز معامالت 

 لممهارات الرياضية
 04ن = 

 معامل التمييز م معامل التمييز م
0 4.50 50 4.50 
5 4.50 55 4.50 
0 4.50 50 4.50 
0 4.50 50 4.50 
2 4.50 52 4.50 
1 4.50 51 4.50 
5 4.50 55 4.50 
8 4.50 58 4.52 
3 4.50 53 4.50 
04 4.52 04 4.50 
00 4.50 00 4.50 
05 4.50 05 4.50 
00 4.50 00 4.50 
00 4.50 00 4.50 
02 4.50 02 4.50 
01 4.50 04 4.50 
05 4.50 00 4.52 
08 4.50 05 4.50 
03 4.50   
54 4.50   

ألسئمة االختبار المعرفى ذات قوة تميز  التمييزأن معامل ( 8يتضح من جدول ) 
 (.4.52، 4.50مناسبة تتراوح ما بين )
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بتحديد الزمن البلزم لبلختبار مستخدمًا المعادلة الرياضية التالية  الباحثتانثم قامت  -0
 لحساب الزمن:
 بالزمن الذى استغرقتو أول طالب + الزمن الذى إستغرقتو أخر طال  الزمن البلزم لبلختبار = 

                                                             5 

( دقيقة بواقع دقيقة واحدة لكل 05وبذلك أمكن تحديد زمن االختبار المعرفي وكان ) 
 ميارة أو سؤال. 

بالطرق االختبار المعرفى لمميارات الرياضية بإجراء صدق وثبات  الباحثتانقامت ثم  -2
 العمميو التاليو:

   The Validity Of The Test: االختبارصدق 

 The Content Validity (Theصدق المضمون )صدق المحكمين(: 

Judges Validity) 

 (. 1وىو صدق السادة الخبراء ويتضح ذلك كما فى جدول ) 

 The Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمى: 

والمجموع الكمى المفردات بين بحساب قيمة معامل االرتباط  الباحثتانقامت  
 (. 3لبلختبار، ويتضح ذلك كما في جدول )
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 (3جدول )
 صدق االتساق الداخمى بين المفردات والمجموع الكمى الختبار

 لممهارات الرياضية التحصيل المعرفى
 04ن = 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 4.350* 50 4.100* 
5 4.851* 55 4.551* 
0 4.815* 50 4.831* 
0 4.325* 50 4.210* 
2 4.828* 52 4.588* 
1 4.340* 51 4.858* 
5 4.835* 55 4.340* 
8 4.345* 58 4.304* 
3 4.304* 53 4.103* 
04 4.350* 04 4.188* 
00 4.851* 00 4.201* 
05 4.815* 05 4.050* 
00 4.325* 00 4.503* 
00 4.225* 00 4.525* 
02 4.115* 02 4.808* 
01 4.138* 04 4.305* 
05 4.504* 00 4.110* 
08 4.033* 05 4.553* 
03 4.135*   
54 4.230*   

 200200( = 2( ودرجات حرية )2022* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

( 4.325، 4.050( أن جميع قيم االرتباط تتراوح ما بين )3يتضح من جدول ) 
( وىذا يشير 4.42عند مستوى معنوية ) 4.015وجميعيا أكبر من قيمة "ر" الجدولية والتى تبمغ 

إلى وجود ارتباط دال إحصائيًا بين المفردات والمجموع الكمى الختبار التحصيل المعرفى مما يدل 
 الداخمى لمفردات االختبار المعرفى لمميارات الرياضية. عمى صدق االتساق
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   The Reliability Of The Test:االختبار المعرفىثبات   
 Test Retestتم حساب ثبات االختبار المعرفى بطريقة إعادة تطبيق االختبار  

( يوم وذلك إليجاد قيمة معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني 02وذلك بفاصل زمني )
 (04ويتضح ذلك كما في جدول )

 (22جدول )
 اختبارمعامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني لمفردات 

 لممهارات الرياضية التحصيل المعرفى
 04ن = 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 4.305* 50 4.240* 
5 4.305* 55 4.155* 
0 4.238* 50 4.251* 
0 4.304* 50 4.801* 
2 4.805* 52 4.055* 
1 4.153* 51 4.815* 
5 4.305* 55 4.300* 
8 4.242* 58 4.588* 
3 4.058* 53 4.304* 
04 4.230* 04 4.208* 
00 4.804* 00 4.353* 
05 4.102* 05 4.801* 
00 4.585* 00 4.200* 
00 4.233* 00 4.100* 
02 4.503* 02 4.033* 
01 4.115* 04 4.350* 
05 4.134* 00 4.250* 
08 4.202* 05 4.505* 
03 4.580*   
54 4.028*   

 200200( = 2( ودرجات حرية )2022* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )
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( 4.350، 4.028ما بين )( أن جميع قيم االرتباط تتراوح 04يتضح من جدول ) 
( وىذا 4.42عند مستوى معنوية ) 4.015وجميعيا أكبر من قيمة "ر" الجدولية والتى تبمغ 

مما يدل عمى  يشير إلى وجود ارتباط دال إحصائيًا بين المفردات الختبار التحصيل المعرفى
 .اختبار التحصيل المعرفىمفردات ثبات جميع 

 إعداد األلعاب التربوية: -0 

من خبلل تنوع أراء الباحثين حول مكونات األلعاب التربوية بإعداد الباحثة قامت  -0
، ومن خبلل اإلطبلع عمى نتائج الدراسات واألبحاث العممية السابقة األلعاب التربوية

أمينة )، (0)م(0222)عبيد الحربى، ومن ىذه الدراسات واألراء دراسة كل من 
عفيف )، (0)م(0221عباس،  محمد خميل)، ودراسة (5)م(0223شمبى، إبراهيم 

، (2)م(Akinsola, 2007اكينسوال )، ودراسة (0)م(0221، زيدان وانتصار عفانة
، (5)م(0222 )خميس موسى نجم،، ودراسة (1)م(0222 الحيمة،محمد محمود )

                                                 
فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي وبقاء اثر التعمم في  عبيد الحربى: ((0

 م. 5404الرياضيات، مرجع سبق ذكرة، 
مدى فاعمية استخدام بعض األلعاب التعميمية في التدريس العبلجي لذوي  أمينة إبراهيم شمبى: (5)

 م.5443صعوبات تعمم الرياضيات من تبلميذ المرحمة االبتدائية، مرجع سبق ذكرة، 
أثر استخدام األلعاب الرياضية المحوسبة في تحصيل طمبة الصف الثالث  محمد خميل عباس: (0)

 م.5445ي مادة الرياضيات موازنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، األساسي ف

أثر استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل في  زيدان وانتصار عفانة: عفيف (0)
 م.5445الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساسي في مدارس ضواحي القد س، مرجع سبق ذكرة، 

(5) Akinsola,: The effect of simulation games environment on students 

achievement and attitudes to mathematics in secondary school,  مرجع
5445سبق ذكرة،  .  

أثر استخدام األلعاب المحوسبة والعادية في تحصيل طالبات الصف الثاني  محمد محمود الحيمة: (1)
 م.5442ارنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، األساسي في مادة الرياضيات مق

أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة الصف السابع األساسي عمى  خميس موسى نجم: (5)
 م.5440كل من تحصيميم في الرياضيات واالتجاه نحوىا، مرجع سبق ذكرة، 
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)عماد ثابت ، (5)م(Cheng ،1998)شنغ ، ودراسة (0)م(0222 )بمطية ومتولى،
األلعاب ، وتتضح ىذة (0)م(2330 )عايدة اسكندر،، ودراسة (0)م(2330سمعان، 
 .(0تفصيميًا فى صورتيا األولية كما فى مرفق )التربوية 

تحديد اليدف من إعداد األلعاب التربوية أنيا تخص التبلميذ منخفضى التحصيل  -5
بمدرسة الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى 

 أبن رشد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية.

التوصل إلى أىم األلعاب التربوية المناسبة ليذة المرحمة السنية ووضعيا فى استمارة  -0
(، وبعد عرضة 0أستبيان وأستطبلع رأى وتم عرضو عمى السادة الخبراء مرفق )

الخبراء تم وضع أىم األلعاب عمى السادة الخبراء وتعديل وتصحيح ما توصل إليو 
التربوية لدى تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى قيد التنفيذ وفى صورتيا النيائية مرفق 

 (.00(، ويتضح ذلك كما فى جدول )2)

                                                 
األلعاب التعميمية التنافسية في عبلج صعوبات فعالية نموذج حسن هاشم بمطية، عالء الدين متولى:  (0)

تعمم الرياضيات واختزال القمق الرياضي المصاحب لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، 
 م.5444مرجع سبق ذكرة، 

(2) Cheng, H: Curriculum effectiveness for elementary school students 

with math learning difficulties,  .0338مرجع سبق ذكرة . 

تنمية مفيوم العدد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بالجميورية اليمنية باستخدام  عماد ثابت سمعان: (52)
أسموب األلعاب التعميمية الموجو وأثر ذلك عمى تحقيق األىداف المرتبطة بيذا المفيوم، مرجع سبق 

 م.0330ذكرة، 

استخدام األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لمتمميذات بطيئات التعمم  عايدة اسكندر: (0)
 م.0330بالصف الثالث االبتدائي، مرجع سبق ذكرة، 
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 (22جدول )
النسبة المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول األلعاب التربوية المناسبة التى تخص التالميذ 

 بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويتالتحصيل الدراسى  منخفضى
 2ن = 

 النسب المئوية أتفاق أراء الخبراء االلعاب م
 %044 2 ابحث عن مكانك 0
 %044 2 رمى االطواق 5
 %84 0 المعب مع الصديق 0
 %044 2 صيد السمك 0
 %84 0 المصافحة 2
 %84 0 سمة البيض 1
 %044 2 القطار والعسكر 5
 %84 0 لقف الكرة 8
 %044 2 حرب النجوم 3
 %044 2 حديقة الورود البائعة 04
 %84 0 لعبة اطرح واربح 00
 %044 2 الثمار الناضجة 05
 %84 0 الغواص الماىر 00
 %044 2 البطاقة الفائزة 00
 %044 2 شجرة مسائل الضرب 02
 %84 0 الرابح األكبر 01
 %044 2 ىاتف المفتاح 05
 %84 0 الممك والحراس 08
 %044 2 الكرسى 03
 %044 2 الشقف السبع 54
 %044 2 حجر النرد 50
 %044 2 المطابقة 55
 %84 0 اسحب واربح 50
 %044 2 من الفائز 50
 %84 0 الشدة )ورق المعب( 52
 %044 2 سؤال وجواب. 51
 %044 2 سوق األلعاب 55
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 %84 0 التمثيل الصامت 58
 %044 2 المبلمسة 53
 %84 0 والصندوقالبطاقة  04
 %84 0 البالونات 00
 %044 2 بائع الزىور 05
 %84 0 صندوق الحظ 00
 %044 2 القيام والجموس 00
 %84 0 الرقم الضائع 02
 %044 2 القطة تأكل اإلجابة 01

( النسبة المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول األلعاب التربوية 00يتضح من الجدول ) 
المناسبة التى تخص التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت ، 

عمى أخذ  الباحثتانوقد إرتضت  %(،044%، 84تتراوح ما بين ) النسبة المئوية وجاءت 
 .% من مجموع اآلراء54لمناسبة التي حصمت عمى نسبة مئوية أكبر من األلعاب التربوية ا

  The Exploratory (Pilot) Studyالدراسة االستطالعية:  

( تبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى 04تم إجراء الدراسة االستطبلعية عمى عدد ) 
بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى بمدرسة أبن رشد 

 Standardizationاإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية، وىم عينة التقنين 

sampleاد المعامبلت العممية من صدق وثبات وموضوعية ، المستخدمة بيدف إيج
 الختبار الذكاء المصور، واألختبار المعرفى لمميارات الرياضية.

  The Main Studyالدراسة األساسية:  

 القياس القبمى:  -2  

تم إجراء القياسات القبمية عمى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عمى عدد  
( تمميذًا لكل مجموعة لمنخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت 02)

وىم تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى بمدرسة أبن رشد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة 
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ياس مستوى التحصيل المعرفى لمميارات الرياضية، وقيام الطبلب التعميمية، حيث تم ق
 باإلجابة عمى األختبار المعرفى.

 تطبيق األلعاب التربوية المقترحة:  -0  

تم تطبيق األلعاب التربوية المقترحة عمى المجموعة المجموعة التجريبية عمى عدد  
ائية بدولة الكويت وىم تبلميذ ( تمميذًا لمنخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتد02)

الصف الثالث اإلبتدائى بمدرسة أبن رشد اإلبتدائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية لمدة 
ثبلثة اسابيع كاممة بواقع خمسة ايام فى األسبوع بينما أتبع األسموب التقميدى فى الحصة 

 الدراسية لمميارات الرياضية مع المجموعة الضابطة.

 البعدى:  القياس -0  

تم إجراء القياسات البعدية بعد تطبيق األلعاب التربوية المقترحة عمى المجموعة  
( تمميذًا لكل مجموعة لمنخفضى التحصيل 02الضابطة والمجموعة التجريبية عمى عدد )

الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت وىم تبلميذ الصف الثالث اإلبتدائى بمدرسة أبن 
دائية لمبنين بمنطقة العاصمة التعميمية، حيث تم قياس مستوى التحصيل المعرفى رشد اإلبت

 لمميارات الرياضية، وقيام الطبلب باإلجابة عمى األختبار المعرفى.

 المعالجات اإلحصائية:  

تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث، باستخدام برنامج الحزمة  
، من خبلل المعالجات (Spss 10العمميات اإلحصائية لمبحث )األحصائية إلجراء 
 اإلحصائية التالية :

 Arithmtic Mean المتوسط الحسابى  

  Median الوسيط  

  Standard Deviastion االنحراف المعيارى  

   Coefficient of Sikewness معامل االلتواء 
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  Coefficient of Correlation معامل االرتباط  

 The Percent النسبة المئوية

 Coefficient of ease معامل السيولة 

  Coefficient of Difficulty معامل الصعوبة

 Coefficient of Excellence معامل التميز

 T- Test إختبار داللة الفروق

 

  Presenting The Results And Discussionعرض النتائج ومناقشتها:

  Presenting The Resultsعرض النتائج: 
 

 (20جدول )
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري وداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 

فى مستوى المهارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة لممجموعة الضابطة 
 الكويت

 02ن = 

 البيان
قيمة "ت"  القياس البعدي القياس القبمي

 0ع 0م 2ع 2م وداللتها

 مستوى الميارات الرياضية
 لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

5.05 0.85 3.00 5.85 5.21* 

 (00222= ) 22( ودرجات حرية 2022قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )
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والبعدي ( وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبمي 05يتضح من الجدول ) 
لممجموعة الضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة 
الكويت لصالح القياس البعدي نتيجة أتباع األسموب التقميدى لمتدريس لمميارات الرياضية، 

(، وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند 5.21حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )
 (.5.002= ) 00( ودرجات حرية 4.42ية )مستوى معنو 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )

فى مستوى المهارات  مقياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطةالمتوسطات الحسابية ل
 الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
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 (20جدول )
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري وداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 

فى مستوى المهارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة لممجموعة التجريبية 
 الكويت

 22ن = 

قيمة "ت"  القياس البعدي القياس القبمي البيان
 0ع 0م 2ع 2م وداللتها

 الرياضية مستوى الميارات
 لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

5.05 0.85 00.50 8.00 00.15* 

 (00222= ) 22( ودرجات حرية 2022قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

( وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 00يتضح من الجدول ) 
الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة لممجموعة التجريبية فى مستوى 

الكويت لصالح القياس البعدي نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى التدريس لمميارات 
(، وىي أكبر من قيمة )ت( 00.15الرياضية، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )

 (.5.002= ) 00( ودرجات حرية 4.42الجدولية عند مستوى معنوية )
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 (0شكل )
فى مستوى المهارات  لممجموعة التجريبيةمقياسين القبمي والبعدي المتوسطات الحسابية ل

 الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
 

 (22جدول )
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري وداللة الفروق بين القياسين البعديين لممجموعتين 

 فى مستوى المهارات الرياضية لدى تالميذ التجريبية والضابطة 
 المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

 02=  5= ن 0ن 

 البيان
المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
قيمة "ت"  التجريبية

 0ع 0م 2ع 2م وداللتها
 مستوى الميارات الرياضية

 لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
3.00 5.85 00.50 8.00 00.20* 

 (00222= ) 02( ودرجات حرية 2022قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

( وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين البعديين 00يتضح من الجدول ) 
التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة لممجموعتين 

اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى 
(، وىي أكبر 00.20التدريس لمميارات الرياضية، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )

 (.5.408= ) 58( ودرجات حرية 4.42معنوية ) من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى
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 (0شكل )
 فى مستوى  المتوسطات الحسابية لمقياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة
 المهارات الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

 

  Discussion The Resultsمناقشة النتائج: 
توجد فروق ذو داللة إحصائية بين مناقشة نتائج فرض البحث والمتمثل فى:  

القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة فى مستوى المهارات الرياضية لدى 
التالميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة 

 0التجريبية
وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي  (05يتضح من الجدول ) 

لممجموعة الضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة 
الكويت لصالح القياس البعدي نتيجة أتباع األسموب التقميدى لمتدريس لمميارات الرياضية، 

وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند (، 5.21حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )
 (.5.002= ) 00( ودرجات حرية 4.42مستوى معنوية )
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( وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبمي 00كما يتضح من الجدول ) 
والبعدي لممجموعة التجريبية فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية 

س البعدي نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى التدريس لمميارات بدولة الكويت لصالح القيا
(، وىي أكبر من قيمة )ت( 00.15الرياضية، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )

 (.5.002= ) 00( ودرجات حرية 4.42الجدولية عند مستوى معنوية )
البعديين ( وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين 00ويتضح أيضًا من الجدول ) 

لممجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة 
اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى 

(، وىي أكبر 00.20التدريس لمميارات الرياضية، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة تساوى )
 (.5.408= ) 58( ودرجات حرية 4.42( الجدولية عند مستوى معنوية )من قيمة )ت

أن النتائج التي تم التوصل إلييا بوجود فروق ذو داللة إحصائية  الباحثتانوترى  
بين القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات الرياضية لدى 

حمة اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح المجموعة التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمر 
التجريبية تعزو إلى أن األلعاب التربوية ليا تأثير وفاعمية واضحة في تغيير وتطوير مستوى 
الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت، ويظير ذلك جميًا من خبلل 

(، والتي جاءت بين كبًل من 4.42وية )الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى معن
والفروق ذات الدالة  القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية،

اإلحصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات 
وتؤكد  المجموعة التجريبيةالرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح 

عمى أنو يمكن اإلعنماد عمى األلعاب التربوية في تغيير وتطوير مستوى الميارات  الباحثتان
من نتائج  الباحثتان الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت، وما توصمت إليو

أللعاب التربوية في تغيير وتطوير من الدراسات السابقة عمى أىمية ايتفق مع نتائج العديد 
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توصمت إلى  (0)م(2330)عماد ثابت سمعان، مثل دراسة مستوى الميارات الرياضية 
مجموعة من النتائج من أىميا وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار الميارات الرياضية 

 لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استخدام أسموب األلعاب التعميمية الموجو.

)عايدة اسكندر، من نتائج يتفق مع نتائج دراسة  الباحثتانما توصمت إليو و  
وقد أظيرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطي درجات التمميذات  (5)م(2330

في التطبيق القبمي والبعدي لبلختبار الميارات الرياضية لصالح التطبيق البعدي نتيجة 
 استخدام األلعاب التعميمية.

وكان  (0)م(0222)محمد محمود الحيمة، مع نتائج دراسة الباحثتان تفق نتائج وت 
من أىم نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى إلى األلعاب التربوية 
الرياضية، وذلك لصالح التمميذات المواتي تعممن باستخدام األلعاب التربوية المحوسبة أواًل، 

 تعممن باستخدام األلعاب التربوية التقميدية ثانيًا مقارنة بالطريقة التقميدية.والتمميذات المواتي 

والتى تشير  (0)م(0222)عبيد الحربى، مع نتائج الباحثتان كما تتفق أيضًا نتائج  
نتائجيا الى وجود فروق دالة إحصائيًا في االختبار التحصيمي البعدي المؤجل )بقاء أثر 

الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استخدام التعمم( بين المجموعتين 
 األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي.

                                                 
تنمية مفيوم العدد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بالجميورية اليمنية باستخدام  عماد ثابت سمعان: (55)

وأثر ذلك عمى تحقيق األىداف المرتبطة بيذا المفيوم، مرجع سبق  أسموب األلعاب التعميمية الموجو
 م.0330ذكرة، 

استخدام األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لمتمميذات بطيئات التعمم  عايدة اسكندر: (5)
 م.0330بالصف الثالث االبتدائي، مرجع سبق ذكرة، 

أثر استخدام األلعاب المحوسبة والعادية في تحصيل طالبات الصف الثاني  محمد محمود الحيمة: (0)
 م.5442األساسي في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، 

فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي وبقاء اثر التعمم في  عبيد الحربى: ((0
 م. 5404الرياضيات، مرجع سبق ذكرة، 
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والتى أشارت  (0)م(0221)عفيف زيدان وانتصار عفانة، كما تضيف نتائج دراسة 
نتائجيا الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيل الفوري تعزى 

طريقة التدريس، أو الجنس، أو التفاعل بينيما، وأظيرت أيضًا وجود فروق ذات داللة ل
إحصائية في التحصيل المؤجل تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، ومتغير 
الجنس لصالح اإلناث، ولم تظير وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتفاعل بين طريقة 

 خدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل.التدريس والجنس نتيجة است

)أمينة إبراهيم شمبى، من نتائج يتفق مع نتائج ودراسة الباحثتان وما توصمت إليو 
والتى وتوصمت نتائجيا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في االختبار التحصيمي  (5)م(0223

البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استخدام 
 بعض األلعاب التعميمية في التدريس.

التى توصمت نتائجيا الى  (0)م(0222)خميس موسى نجم، كما تؤكد نتائج دراسة 
جود فروق دالة إحصائيًا في اختبار الميارات الرياضية ومقياس االتجاه لصالح المجموعة و 

 التجريبية نتيجة استخدام األلعاب التربوية الرياضية.

والتى  (0)م(0221)محمد خميل عباس، مع نتائج دراسة الباحثتان كما تتفق نتائج 
بار التحصيمي البعدي بين كان من أىم نتائجيا وجود فروق دالة إحصائيًا في االخت

المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استخدام األلعاب 

                                                 
أثر استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل في  زيدان وانتصار عفانة: عفيف (0)

 م.5445لقدس، مرجع سبق ذكرة، الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساسي في مدارس ضواحي ا
مدى فاعمية استخدام بعض األلعاب التعميمية في التدريس العبلجي لذوي أمينة إبراهيم شمبى:  (5)

 م.5443صعوبات تعمم الرياضيات من تبلميذ المرحمة االبتدائية، مرجع سبق ذكرة، 
الصف السابع األساسي عمى  أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة خميس موسى نجم: (0)

 م.5440كل من تحصيميم في الرياضيات واالتجاه نحوىا، مرجع سبق ذكرة، 
أثر استخدام األلعاب الرياضية المحوسبة في تحصيل طمبة الصف الثالث  محمد خميل عباس: (0)

 م.5445األساسي في مادة الرياضيات موازنة بالطريقة التقميدية، مرجع سبق ذكرة، 
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والتى قد توصمت نتائجيا  (0)م(Akinsola, 2007)اكينسوال الرياضية المحوسبة، ودراسة 
 إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار الميارات الرياضية ومقياس االتجاه لصالح

 المجموعة التجريبية.

إلى  (5)م(0222)حسن هاشم بمطية وعالء الدين متولى، كما تشير نتائج دراسة 
مجموعة من النتائج من أىميا وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار الميارات الرياضية 
ة ومقياس القمق لصالح المجموعة التجريبية نتيجة استخدام األلعاب التعميمية التنافسية، ودراس

والتى قد أظيرت نتائجيا الى وجود تحسنًا كبيرًا في اكتساب  (0)م(Cheng ،1998)شنغ 
الميارات الحسابية األربع وتطويرىا )الجمع والطرح والقسمة والضرب(، وتفوق المجموعة 

 التجريبية عمى نظرائيم في المجموعة الضابطة. 

أن  (2)(م0222عمى عطية )، (0)مChancellor (1995)ويؤكد كبًل من 
لؤللعاب التربوية أىمية خاصة تكمن في وجود النتائج واألىداف التي تتحقق من خبلليا فيي 
تنمي ميارة طبلقة التفكير الرياضي وصقل الميارات األساسية في الرياضيات، وتنمية روح 
الفريق والتعاون اإليجابي من خبلل تطبيق األنشطة الجماعية، وكذلك روح المبادرة اإليجابية 

                                                 
)1( Akinsola,: The effect of simulation games environment on students 

achievement and attitudes to mathematics in secondary school,  مرجع
5445سبق ذكرة،  .  

فعالية نموذج األلعاب التعميمية التنافسية في عبلج صعوبات  حسن هاشم بمطية، عالء الدين متولى: (5)
ات واختزال القمق الرياضي المصاحب لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، تعمم الرياضي

 م.5444مرجع سبق ذكرة، 
(3) Cheng, H: Curriculum effectiveness for elementary school students 

with math learning difficulties, ( .0338مرجع سبق ذكرة ). 
)4  Chancellor, D. and Jane, F: Youareont say, Teaching children 

mathematics, ( 0332مرجع سبق ذكرة ). 

فاعمية برنامج مقترح باستخدام األلعاب التربوية في إكساب بعض المفاىيم الجغرافية لدى عمى عطية:  (2)
 م.5400أطفال الروضة، مرجع سبق ذكرة، 
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د الطمبة، وتثير الدافعية نحو التعمم، وتزيد التفاعل اإليجابي في الصف الدراسي من عن
خبلل القيام باألنشطة واألعمال التي يحبيا الطمبة، وىي أيضًا تخمق التنافس البريء عند 
الطمبة، وتغرس في نفوسيم احترام آراء اآلخرين، وكذلك تعالج صعوبات التعمم، وتعمل عمى 

 مم.نقل أثر التع

إن لؤللعاب التربوية أنواع كثيرة يختمف  (0)م(0222عمم الدين الخطيب )ويشير 
بعضيا عن بعض ومنيا: المعب الحر الذي ال يتقيد بأية قاعدة، والمعب الفردي، والذي 
يتميى بو طفل واحد عمى انفراد، والمعب بدون وساطة مادية مثل: األلعاب الذىنية والكبلمية 

وسائط بسيطة، ولقد ابتكر رجال التربية كثيرًا من األلعاب التربوية التي والحركية والمعب ب
تساعد عمى تربية الحواس وترسيخ المعمومات المختمفة في ذىن المتعمم، وىي من األلعاب 
التي تحمل التبلميذ عمى مبلحظة األشكال واأللوان واألعداد، وبينيا ما يستحثيم عمى القراءة 

 والكتابة والحساب.

، (0)م(0222عمى عطية )، (5)م(0222خالد أبو لوم )ؤكد كبًل من وي
Demjanovich, (2000)عمى أنة بالرغم من ذلك فإن تدريس ىذه المادة ما زال  )0(م

يعاني من أوجو قصور ال تتفق وطبيعتيا، حيث مازال التدريس يقوم عمى اإللقاء والتمقين من 
تظيار من جانب المتعمم، مما يشعره بصعوبة تعمم جانب المعمم، واالستقبال والتخزين ثم االس

ىذه المادة، وبالتالي عدم اإلقبال عمى دراستيا، فالمعاناة في تعمم الرياضيات وتعميميا كبيرة 
باعتبارىا مجردة ال يستطيع التمميذ اكتسابيا واالحتفاظ بيا رغم الطرق واألساليب المختمفة 

                                                 
استخدام المعممين إستراتيجية األلعاب التربوية لتبلميذ المرحمة األساسية من فوائد عمم الدين الخطيب:  (0)

 م.5448وجية نظر المعممين، مرجع سبق ذكرة، 

تدريس الكسور باستخدام األلعاب والمسابقات الرياضية التعاونية وأثرىا عمى تحصيل خالد أبو لوم:  (5)
 م.5441مرجع سبق ذكرة، طبلب الصف الرابع األساسي وميوليم نحو الرياضات، 

فاعمية برنامج مقترح باستخدام األلعاب التربوية في إكساب بعض المفاىيم الجغرافية لدى  عمى عطية: (0)
 م.5400أطفال الروضة، مرجع سبق ذكرة، 

(4) Demjanovich, M. L: No table number, Teaching children mathematics, 

5444مرجع سبق ذكرة، ) ). 
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لدى التبلميذ نحوىا، وقد قام الباحثون في دراساتيم التي ت درس بيا، وليذا تكون ميل سمبي 
لموقوف عمى أسباب تدني تحصيل الطمبة في الرياضيات، فتنوعت لتشتمل عمى: الطرق 
واالستراتيجيات وأساليب التدريس المختمفة، وصعوبة المادة الرياضية، وعدم استخدام الوسائل 

ومازال الباحثون يجرون الدراسات لتقصي  التعميمية واأللعاب الرياضية، وغيرىا من األسباب،
أساليب وطرق تدريس تكون أجدى وأفضل لترفع من مستوى تحصيل الطمبة الرياضي، 

 وكذلك لتنمية ميول الطمبة نحو الرياضيات، والتي الحظ كثيرين سمبيتيا عند الطمبة.

ــا )ويتفــق كــل مــن  ــي، ســمير إيمي ــد، محمــد المفت ــيم تاضــروس عبي ، (0)م(2330ول
، إلــى أنــة يرجــع اإلىتمــام بالميــارات (5)م(0222اعيل محمــد االمــين، محمــد الصــادق )إســم

 الرياضية إلى إعتبارات عديدة من أىميا:

كتســـابيا يســـيل مـــن تعمـــم الرياضـــيات ويســـاعد المـــتعمم عمـــى فيـــم  - إن تعمـــم الميـــارات وا 
 ة كميا.األفكار والمفاىيم الرياضية فيمًا واعيًا ويزيد من معرفتو لؤلنظمة الرياضي

ـــره وجيـــده بشـــكل أفضـــل فـــي  - ـــيح الفرصـــة لممـــتعمم ألن يوجـــو تفكي ـــان الميـــارات يت إن إتق
 .المسائل والمواقف التي يواجييا ويسيل عميو حل المشكبلت

ــوفي )ويؤكــد   ــوري البكــر)، (0)م(0220ســعيد جــابر المن ــن الن ، (0)م(0220رشــيد ب
عمــى أنــة نجــد كثيــرًا مــن النقــد الــذي يوجــو لمنظــام التعميمــي  (2)م(0222راشــد محمــد عطيــة )

اليـــوم متمـــثبًل فـــي أنـــو تقميـــدي، ويرتكـــز عمـــى أدنـــى القـــدرات المعرفيـــة )الحفـــظ واإلســـتظيار(، 

                                                 
 م.0335"تربويات الرياضيات"، مرجع سبق ذكرة،  تاضروس عبيد ومحمد المفتي، وسمير إيميا: وليم (0)
 م.0382"الرياضيات مناىجيا وطرق تدريسيا مرجع سبق ذكرة،  فريد كامل أبو زينة: (5)
برنامج مقترح لتنمية االبداع الرياضي لدي طبلب الصف االول الثانوي"، مرجع  سعيد جابر المنوفي: (0)

 م.  5445سبق ذكرة، 
معوقات تنمية اإلبداع لدي طبلب مراحل التعميم العام في المممكة العربية  رشيد بن النوري البكر: (0)

 م.5445السعودية من وجية نظر المعممين، مرجع سبق ذكرة، 
 م.5442تنمية ميارات التواصل الشفوي )التحدث واالستمتاع("، مرجع سبق ذكرة، ة: راشد محمد عطي (2)
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وييمــل القــدرات اإلبداعيــة، إذا أنــو جعــل مــن المــتعمم موضــعًا لنشــاط المعمــم ال كعنــرص فعــال 
مشــاركة الطــبلب بإيجابيــة ونشــاط فــي عمميــة الــتعمم  فــي العمميــة التعميميــة، عمــى الــرغم مــن أن

تجعميم أقدر عمى المعرفة اإلبداعية بداًل من كونيم مستقبمين سمبيين، فالسير في ظـل المـنيج 
التقميــدي أدى إلــى تحجــيم دور الطالــب فــي العمميــة التعممييــة، وقصــره عمــى حفــظ المعمومــات 

ســترجاعيا، وتنفيــذ األوامــر والتعميمــ ات التــي تصــدر بإســتمرار مــن المعمــم والتــي ال المعرفيــة وا 
 مجال لمناقشتيا، وعدم السماح لو بالمشاركة في عممية التعمم.  

تأثير وفاعمية واضحة تدل عمى أن ما توصمت إليو من نتائج  الباحثتانوترى  
، توجد فروق ذو داللة لؤللعاب التربوية في تغيير وتطوير مستوى الميارات الرياضية

بين القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة فى مستوى الميارات إحصائية 
الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت لصالح 

توجد وبذلك أمكن لمباحثة اإلجابة عمى فرض البحث والمتمثل في:  المجموعة التجريبية،
ن القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة فى فروق ذو داللة إحصائية بي

مستوى المهارات الرياضية لدى التالميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية 
 0بدولة الكويت لصالح المجموعة التجريبية

  Conclusions And Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات: 

  Conclusionsاالستنتاجات:  

 تأثير وفاعمية واضحة لؤللعاب التربوية في تغيير وتطوير مستوى الميارات الرياضية -0
األلعاب التربوية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة 

تضفي جوًا من البيجة في الفصل، ويكسب التبلميذ خبرات سارة جديدة من خبلل 
 المشاركة في األلعاب التربوية. 

األلعاب التربوية تضفي جوًا من البيجة في الفصل، ويكسب التبلميذ خبرات سارة  -5
 جديدة من خبلل المشاركة في األلعاب التربوية. 
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وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية فى  -0
يت لصالح مستوى الميارات الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكو 

 القياس البعدي نتيجة أستخدام األلعاب التربوية فى التدريس لمميارات الرياضية.

توجد فروق ذو داللة إحصائية بين القياسيين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة  -0
فى مستوى الميارات الرياضية لدى التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة 

ت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة أستخدام األلعاب التربوية اإلبتدائية بدولة الكوي
 فى التدريس لمميارات الرياضية.

  Recommendationsالتوصيات:  
ضرورة استخدام لؤللعاب التربوية في تغيير وتطوير مستوى الميارات الرياضية لدى  -0

وعبلج  التبلميذ منخفضى التحصيل الدراسى بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت،
 الصعوبات التي تواجو التبلميذ في الميارات الرياضية.

األلعاب التربوية والتى تساعد عقد دورات تدريبية وتثقيفية لدى المعممين فى أستخدام  -0
عمى زيادة االنتباه البصري لدى التبلميذ، وذلك ألنيا تزودىم بدافعية مستمرة، نظرًا 

لتى تحقق إشباع رغبة كامنة في أطفال ىذه لمتعة المشاركة في األلعاب التربوية، وا
 . المرحمة وىي الميل إلى المعب

األلعاب التربوية فى عممية أستخدام ضرورة تبنى وزارة التربية والتعميم بالكويت فمسفة  -5
التعمم لدى األطفال بالمرحمة اإلبتدائية تتفق األلعاب التربوية مع ما يميل إليو 

ألنو يجسد األحداث بشكل حي ممموس، باإلضافة إلى التبلميذ، ويستطيعون إدراكو 
ثارة اىتماميم،  توافر عن صر الحركة الذي يساعد عمى جذب انتباه التبلميذ، وا 
فيتابعون ما يدور أماميم من أحداث، ويجيدون االستماع واإلنصات في مناخ يتيح 

من أن يكون  ليم المعب واالنطبلق والحركة، فيصبح التمميذ مشاركًا إيجابيًا بدالً 
متمقيًا سمبيًا، وىذا كمو ييسر الفيم ويعمقو، ومن ثم يستطيع استيعاب الحقائق 

 والمفاىيم واستدعاءىا متى لزم األمر.
ضرورة االىتمام بالكتاب المدرسي، وتضمينو العديد من األلعاب التربوية واألمثمة  -0

 ان تعممو.المتدرجة والمتنوعة حول كل موضوع مما يساعد التبلميذ عمى إتق
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 The Foreign The Arabic Reference املزاجع العزبية واألجنبية:

  The Arabic Referencesالمراجع العربية:  
األلعاب التربوية لمصفوف األولية من  :م(0222) عمرو بدرانو  أبو النجا عز الدين -0

 .0مصر ع  -المرحمة االبتدائية، المجمة العممية لعموم التربية البدنية والرياضة

معجم المصطمحات التربوية في : م(0220)عمي احمد الجمل و  احمد حسين المقاني -5
 (،عالم الكتب، القاىرة.0المناىج وطرق التدريس، ط )

الميسر في عمم النفس التربوي، عمان: دار  :م(2321) توفيق مرعىو  أحمد بمقيس -0
 الفرقان، األردن.

عالم الطفولة، نشرة دورية معنية بالطفولة،  :م(0220) توفيق مرعىو  أحمد بمقيس -0
وزارة التربية والتعميم/ فمسطين، العدد السابع، منظومة األمم المتحدة لمطفولة، 

 يونسيف، األراضي الفمسطينية.

"فاعمية مداخل مقترحة لتنمية التفكير االبداعي  :م(2330)مد أحمد محمد سيد أح -2
 في الرياضيات لدي طبلب المرحمة الثانوية"، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس.

"طرق تدريس الرياضيات نظريات  :م(0222) إسماعيل محمد االمين محمد الصادق -1
 .0وتطبيقات"، دار الفكر العربي، ط

مدى فاعمية استخدام بعض األلعاب التعميمية في  :م(0223) أمينة إبراهيم شمبى -5
التدريس العبلجي لذوي صعوبات تعمم الرياضيات من تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

الدولي األول لكمية التربية النوعية )االعتماد األكاديمي  -المؤتمر العممي العربي الرابع
 -الواقع والمأمول(  -العربيلمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم 

 .0مصر، مج 

معجم المصطمحات التربوية والنفسية، الدار  :م(0220) زينب النجارو  حسن شحاته -8
 المصرية المبنانية، القاىرة.

فعالية نموذج األلعاب التعميمية : م(0222) عالء الدين متولىو  حسن هاشم بمطية -3
ال القمق الرياضي المصاحب لدى التنافسية في عبلج صعوبات تعمم الرياضيات واختز 

تبلميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمم، مجمة تربويات رياضية، الجمعية 
 المصرية لتربويات الرياضيات، المجمد الثاني، أكتوبر.
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تدريس الكسور باستخدام األلعاب والمسابقات الرياضية  :م(0222) خالد أبو لوم -04
التعاونية وأثرىا عمى تحصيل طبلب الصف الرابع األساسي وميوليم نحو الرياضات، 

 ، الجزء الرابع.04مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد 

 ، غزة: دار المنارة.0سيكولوجية المعب، ط : م(0220) خضر الصورى -00

أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طمبة  :م(0222) خميس موسى نجم -05
الصف السابع األساسي عمى كل من تحصيميم في الرياضيات واالتجاه نحوىا، رسالة 

 ماجستير، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، األردن.

تنمية ميارات التواصل الشفوي )التحدث  :م(0222)راشد محمد عطية  -00
 ع("، دراسة عممية تطبيقية، القاىرة، إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع.واالستمتا

، 0وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم، ط  :م(2333) محمد الدبسو  ربحى عميان -00
 عمان: دار الصفاء، األردن.

معوقات تنمية اإلبداع لدي طبلب مراحل التعميم  :م(0220) رشيد بن النوري البكر -02
لعربية السعودية من وجية نظر المعممين، مجمة مستقبل التربية العام في المممكة ا

 (، سبتمبر.0(، العدد)0العربية، المجمد)

برنامج مقترح لتنمية االبداع الرياضي لدي طبلب  :م(0220)سعيد جابر المنوفي  -01
الصف االول الثانوي"، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العممي 

 2-0تربويات الرياضيات، دار الضيافة، جامعة عين شمس،  الثاني، البحث في
 أغسطس. 

أسس إستراتيجية تربوية مقترحة لؤلطفال ما قبل : م(2332) عامر يوسف الخطيب -05
 المدرسة في فمسطين، بحث مقدم إلى مؤتمر الثاني لمدراسات الفمسطينية، غزة.

ة بعض المفاىيم استخدام األلعاب التعميمية في تنمي :م(2330) عايدة اسكندر -08
الرياضية لمتمميذات بطيئات التعمم بالصف الثالث االبتدائي، المؤتمر السنوي السادس 

 لمطفل المصري، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.
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فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى التحصيل  :م(0222)عبيد الحربى  -03
 .  040مصر، ع  -الدراسي وبقاء اثر التعمم في الرياضيات، مجمة القراءة والمعرفة

أثر استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل : م(0221)زيدان وانتصار عفانة  عفيف -54
ي في مدارس ضواحي الفوري والمؤجل في الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساس

 .0، ع 50فمسطين، مج  -القد س، مجمة جامعة النجاح لمعموم االنسانية

فوائد استخدام المعممين إستراتيجية األلعاب التربوية  :م(0222) عمم الدين الخطيب -50
لتبلميذ المرحمة األساسية من وجية نظر المعممين، مجمة كمية التربية، جامعة 

 .0، ع  50مصر، مج  -أسيوط

فعالية استخدام التعمم التعاوني والتعمم  :م(2333) عمي عبد الرحيم عمي حسانين -55
الفردي في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير االبتكاري والدافع لئلنجاز لدى 

 (.00تبلميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيق العدد )

ح باستخدام األلعاب التربوية في إكساب فاعمية برنامج مقتر : م(0222)عمى عطية  -50
بعض المفاىيم الجغرافية لدى أطفال الروضة، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات 

 .05مصر، العدد  -االجتماعية

تنمية مفيوم العدد لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية : م(2330)عماد ثابت سمعان  -50
يمية الموجو وأثر ذلك عمى تحقيق بالجميورية اليمنية باستخدام أسموب األلعاب التعم

األىداف المرتبطة بيذا المفيوم، مجمة العموم التربوية، كمية التربية بقنا، جامعة 
 (.2) 0أسيوط، 

، األردن: 5"الرياضيات مناىجيا وطرق تدريسيا"، ط :م(2322)فريد كامل أبو زينة  -52
 دار الفرقان.

دمة في التكنولوجيا مق :م(0220) محمد ذبيان غزاوىو  كمال يوسف إسكندر -51
 ، الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.5التعميمة، ط

، اإلمارات 0طرائق التدريس واستراتيجياتو، ط  :م(0220) محمد محمود الحيمة -55
 العربية المتحدة دار الكتاب الجامعي.
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تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق، الطبعة الرابعة، : م(0222)محمد الحيمة   -58
 ان: دار المسيرة، األردن.عم

أثر استخدام األلعاب المحوسبة والعادية في  :م(0222) محمد محمود الحيمة -53
تحصيل طالبات الصف الثاني األساسي في مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة 

 (.5) 54التقميدية، مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات، 

الرياضية المحوسبة في  أثر استخدام األلعاب: م(0221)محمد خميل عباس  -04
تحصيل طمبة الصف الثالث األساسي في مادة الرياضيات موازنة بالطريقة التقميدية، 

 .0، ع 55تونس، مج  -المجمة العربية لمتربية

االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات، الرياض،  :م(2331) محمود أحمد شوق -00
 .0دار المريخ ، ط 

إستراتيجية األنشطة األلعاب التعميمية، مجمة رسالة المعمم  :م(0222) مريم موسى -05
 .0، ع08األردن، مج  –

فعالية نموذج بابيي : م(0222)مرفت محمد كمال محمد آدم و  مكة عبد المنعم البنا -00
البنائي في تنمية الحس العددي والقدرة عمى حل المشكبلت الرياضية لدى تبلميذ 

(، 000في المناىج وطرق التدريس، العدد )الصف الخامس االبتدائي،  دراسات 
 مارس.

"تربويات الرياضيات"، : م(2330)وسمير إيميا  وليم تاضروس عبيد ومحمد المفتي -00
 ، القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية.0ط

تربويات الرياضيات، طبعة مطورة، القاىرة، مكتبة : م(0222) وليم عبيد وآخرون -02
 األنجمو المصرية.

األساليب الحديثة في التعميم والتعمم، عمان: دار اليازوري : م(0222)يحيى نبهان  -01
 العممية لمنشر والتوزيع، األردن.
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The role of educational games in the acquisition of some 
mathematical skills of students low academic achievement primary 

school in Kuwait 

A / Sawsan Ali Hussein Al Balushi* 
A / Maysa Rubaiaan* 

Summary of the research 
 The current research aims to identify the effectiveness of 
educational games in the acquisition of some mathematical skills of 
students low academic achievement primary school in Kuwait, used the 
researchers descriptive method using a screening method due to its 
relevance to the nature of the research, was the research sample to choose 
the way intentional, represented by the pupils low academic achievement 
primary school the State of Kuwait and are third graders elementary school, 
Ibn Rushd elementary Boys' educational capital area, and that the number 
of 40 students representing the number five semesters by (8) students per 
semester, where the sample reconnaissance reached the number of 10 
students and a percentage of (25 %), and it reached the basic sample 
number (30) students as a percentage of (75%) evenly divided into two 
groups, one officer and the other a pilot by 15 pupils for each group, and it 
was the most important results the impact and effectiveness of clear 
educational games in the change and development of sports skills of pupils 
low academic achievement primary school state educational games lend an 
air of joy in the classroom, and earns students a new unpleasant 
experiences by participating in educational games and educational games 
lend an air of joy in the classroom, and earns students a new unpleasant 
experiences by participating in educational games and the presence of 
significant differences differences between the two measurements pre and 
post experimental group at the level of mathematical skills among primary 
school students in the State of Kuwait for the benefit of the dimensional 
measurement result of the use of educational games in teaching sports 
skills and no differences statistically significant between the indices Badaan 
experimental group and the control group in the level of mathematical skills 
of students low academic achievement primary school the State of Kuwait 
for the experimental group by the use of educational games in teaching 
sports skills 
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