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 :  البحثمقدمة 

لت ظيرت في األونة األخيرة العديد مف التطورات في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والتي الزا
مستمرة، وتتطور بشكل سريع تكاد تفوؽ سرعتنا في مواكبتيا، مما ساىـ بشكل كبير في العممية 
التعميمية مف حيث ظيور تقنيات جديدة مساعدة، وزادت الحاجة لمواكبة ىذه التطورات العممية 

يجب  والتقنية السريعة، والطريق الوحيد لمواكبة ىذه التطورات ىي التربية ومناىجيا، لذلؾ كاف
عمى المختصيف في ىذا المجاؿ أف يطوروا المناىج واالستراتيجيات وأساليب التعميـ واألنشطة؛ 

 لموصوؿ بالجيل الجديد إلي ما وصمت إليو المجتمعات المتقدمة.

وقد مرت الممارسات التربوية بقفزات نوعية لمواكبة ىذه التطورات وتوظيف التقنية الحديثة 
يعد التالميذ اليوـ شباب المستقبل، ويبنى عمييـ آماؿ كبيػرة فػي النيػوض في العممية التعميمية، و 

بالمجتمع وتقدمو، ومف ثـ تعد العناية بيـ مف أىـ أولويات المجتمعات، خاصة في ظل 
 احتياجات ىذه المرحمة ومتطمباتيا ومواصفات التالميذ فييا.

لعاب في وقتنا الحاضر؛ نظًرا وتعتبر األلعاب اإللكترونية التعميمية مف أىـ أشكاؿ األ
لمتطور التقني والتكنولوجي السريع والمتالحق لألجيزة اإللكترونية، ومف أىميا جياز الحاسب 
اإللي، وأجيزة األلعاب اإللكترونية التي أصبح مف الضرورؼ التعامل معيا، وذلؾ ألىميتيا في 

ارات العممية لدييـ، فاأللعاب اإللكترونية تعميـ التالميذ، والدور الكبير الذؼ تساىـ فيو لتنمية المي
أصبحت مف أىـ النشاطات الترفييية التي تجذب انتباه المتعمميف؛ وذلؾ لما تتميز بو األلعاب 

 (.92، ص2272القباطي وآخرون،اإلكترونية مف خصائص شكمية وتقنية )

األلعاب ( إلي أىمية 22، ص2272) عاطف عبد العال ودمحم النجار،وقد أشار كال مف 
اإللكترونية التعميمية كونيا نشاًطا تحفيزًيا وتنافسًيا، يمتـز بقواعد وأحكاـ محددة بيف شخصيف أو 
مجموعتيف، بحيث يمعباف بشكل متتابع باستخداـ الحاسوب، أو بيف الطالب والبرنامج نفسو، 

اؼ التعميمية وتتطمب ىذه األلعاب استجابة مف المتعمميف بطريقة صحيحة لكي يتـ تحقيق األىد
المنشودة، وبذلؾ تتميز األلعاب باألساليب الممتعة والشيقة التي تساىـ في جذب المتعمميف وتزيد 

وباإلضافة لذلؾ فإف األلعاب اإللكترونية  .مف دافعيتيـ لمتعمـ والسرعة في اكتساب الميارات
تساىـ في إكساب الطالب الخبرات التعميمية وتنمية التفكير وحل المشكالت مف خالؿ اندماج 

 الطالب مع التعمـ والمحتوؼ الذؼ يتـ تعميمة. 
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وقد أكدت النظريات التعميمية المعاصرة عمى ضرورة عممية جذب انتباه التالميذ مف خالؿ 
االلكترنية، ألنيا تعتبر أكثر أىمية مف التحفيز في عممية التعميـ، وىذه مف أىـ مميزات األلعاب 

 ,Ravyse األلعاب التعميمية، حيث تساىـ في توصيل المعمومة وثباتيا في ذاكرة المتعمميف.،
2017, p33))  

( 2271) رحاب الغامدي وشاهيناز عميومف النتائج التي توصمت إلييا دراسة كال مف 
لي أثر استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في التحصيل وتنمية التفكير في مقرر الحاسب إ

اإللي لدػ طالبات المرحمة المتوسطة، وأكدت الدراسة عمى أىمية استخداـ األلعاب اإللكترونية 
 التعميمية في تنمية التفكير.

مـو الوصوؿ إلى المجيوؿ، ويعتبر التفكير مف أىـ وظائف العقل حيث يقـو مف خالؿ المع
ألنو سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض إلي مثيرات تـ استقباليا 
عف طريق إحدػ الحواس الخمسة، وبذلؾ يعتمد التفكير عمى مجموعة الخبرات التي يكتسبيا 

 (.22، ص2272 أحمد،)الفرد ومدػ تنوع ىذه الخبرات، والقدرة عمى استخداميا بشتى الوسائل 

وفي ىذا اإلطار ونتيجة ألىمية االلعاب اإللكترونية التعميمية في مجاؿ التعميـ والتعمـ،  
موضوع البحث لدراسة فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى  قامت الباحثة باختيار

 تنمية ميارات التفكير وحل المشكالت التعميمية عند التالميذ.

 تحديد مشكمة البحث: أوال:

يفتقر التعميـ في المدارس اإلعدادية إلي وجود المرونة في استخداـ األدوات اإللكترونية 
 .التي تتناسب مع تمبية حاجات المتعمـ وخصائصو ومتطمباتو

األلعاب اإللكترونية التعميمية الذؼ تحدثو في عمميات إثارة التعمـ و تحقيق  ونظرا لدور
لممقررات التعميمية كانت الحاجة لدمج األلعاب اإللكترونية التعميمية في  األىداؼ التربوية

المقررات التعميمية وتنمية قدرات التالميذ وسيولة استيعابيـ لممفاىيـ التعميمية وزيادة قدراتيـ عمي 
أكدت العديد مف  .حل المشكالت التعميمية، ومف خالؿ اإلطالع عمي البحوث والدراسات السابقة

 Shi & Shih(2016، ودراسة )Qian & Clark  (2016):سات مثل دراسة كل مفالدرا
 مها الشحروري ودمحم الريماوي،ودراسة  (2271الغامدي وشاهيناز عمي )ودراسة رحاب 
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عمي فاعمية األلعاب اإللكترونية التعميمية في زيادة التحصيل واكتساب الميارات  (2277)
 البحث في : الدراسية المختمفة، وتتبمور مشكمة

دراسة فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى تنمية ميارات التفكير وحل 
 المشكالت التعميمية عند التالميذ.

 ثانيا تساؤالت البحث:

 ما فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات التفكير عند التالميذ؟ -1

 لتعميمية تنمي ميارات الفيـ والتذكر لدؼ تالميذ؟ىل األلعاب اإللكترونية ا -2

 ما فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات حل المشكالت التعميمية -3
 عند التالميذ؟

 تتمثل أىمية البحث الحالي في:ثالثا: أهمية البحث: 

جديدة تجعل عممية التعميـ استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية يبتكر أساليب تعميمية  -1
 تتمحور حوؿ المتعمـ.

ثراء العممية التعميمية لممتعمـ. -2  تساىـ في تحسيف وا 

تساعد في تطوير طرؽ واستراتيجيات التعمـ الحديثة، وتعمل عمى إضافة التشويق والمتعة في  -3
 التعميـ.

ؽ واألساليب تساىـ في زيادة األفكار والطرؽ الحديثة في تنظيـ المحتوػ، واإلثراء بالطر  -4
 المختمفة لممناىج التعميمية.

تنمية ميارات التفكير وميارات حل المشكالت التعميمية لممتعمميف يجعل مف التعمـ أثر فعاؿ  -5
 في حياة المتعمميف.

يقدـ ىذا البحث نموذجًا لأللعاب اإللكترونية التعميمية والتي قد تفيد في تنمية الجانب العقمي  -6
 لتفكير وحل المشكالت التعميمية.واألدائي لبعض ميارات ا
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 ييدؼ البحث الحالي إلي  :رابعا: أهداف البحث

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات التفكير عند  -1
 التالميذ.

 التعرؼ عمى فاعمية األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارات الفيـ والتذكر عند التالميذ. -2

عمى فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات حل المشكالت  التعرؼ -3
 التعميمية عند التالميذ.

 خامسا: فروض البحث:

يوجد فرؽ دالو إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية )التي تدرس مف خالؿ  -1
في القياس القبمي والبعدؼ لدرجات بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( 

 الكسب في اختبار التحصيل المعرفي لميارات الرياضيات لصالح القياس البعدؼ.

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية )التي تدرس مف خالؿ  -2
بالطريقة بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( والضابطة )التي تدرس 

التقميدية( في التطبيق البعدؼ في نتائج االختبار التحصيمي الخاص بميارات الرياضيات لدػ 
 تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ لصالح المجموعة التجريبية.

يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية )التي تدرس مف خالؿ  -3
اإللكترونية التعميمية( والمجموعة الضابطة )التي تدرس بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب 

 بالطريقة التقميدية( في حل المشكالت التعميمية لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات التفكير وحل  -4
 ح المجموعة التجريبية.المشكالت التعميمية في ميارات الرياضيات لصال

 :سادسا: حدود البحث

نتاج برنامج إلكتروني قائـ عمى األلعاب  -1 الحدود الموضوعية لمبحث: تتمثل في تصميـ وا 
اإللكترونية يشتمل عمى ميارات التفكيروحل المشكالت التعميمية لبعض المفاىيـ الرياضية 

 لمجبر واليندسة وفق جدوؿ زمني مالئـ لمتطبيق.
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 1/12/2119إلى  1/11/2119الزمنية: تتمثل في الفترة الزمنية مف الحدود  -2

إداره شبرا الخيمة  (1)الحدود المكانية: تتمثل في تالميذ مدرسة الشييد دمحم مجدؼ رقـ  -3
 التعميمية بالقميوبية.

 سابعا: عينة البحث:

الصف  تمميذا وتمميذة وتـ تثبيت )الذكاء، 51تـ تطبيق البحث عمي عينة عمدية قواميا 
الدراسي، المستوؼ االجتماعي واالقتصادؼ( مف تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ بمدرسة الشييد 

 نظرًا لحاجة ومواءمة مفردات البحث ألفراد ىذه العينة. (1) دمحم مجدؼ رقـ

 ثامنا: منهج البحث:

"" التي Development Researchينتمي ىذا البحث إلى فئة البحوث التطويرية 
ض تصميمات المنيج الوصفي في مرحمة الدراسة والتحميل والتصميـ، والمنيج تستخدـ بع

 التجريبي عند قياس فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية.

 متغيرات البحث: .7

 :المتغيرات المستقمة –أ 

 .برنامج قائـ عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية لمحتوؼ الرياضيات -

 :المتغيرات التابعة –ب 

 ميارات التفكير )الفيـ والتذكر( مقاسًا بدرجات الكسب باستخداـ االختبار التحصيمى. -

 ميارة حل المشكالت تقاس ببطاقة المالحظة. -

 التصميم التجريبى لمبحث:. 2

عمى ضوء المتغيرات المستقمة ومستوياتيا، سوؼ يتـ استخداـ التصميـ التجريبى 
 .( ويوضح الجدوؿ التالي التصميـ التجريبى لمبحث2×2باسـ )التصميـ العاممى المعروؼ 



 

- 799 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 التصميم التجريبى لمبحث :(7جدول )

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعات التجريبية

البرنامج القائـ عمى األلعاب اإللكترونية  المجموعة التجريبية
 التعميمية لمحتوؼ الرياضيات

 التفكير.ميارات  -

 ميارات حل المشكالت -
 التدريس بالطريقة التقميدية المجموعة الضابطة

 :أدوات البحث 

قائـ عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية لتنمية ميارات التفكير وحل  برنامج إلكتروني -أ
 المشكالت التعميمية عند التالميذ.

التفكير )الفيـ، التذكر( لدػ لقياس الجانب المعرفى المرتبط بميارات  اختبار تحصيمى: -ب
 تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ.

: لقياس ميارات حل المشكالت فى الرياضيات لدػ تالميذ الصف األوؿ  بطاقة مالحظة -جـ
 اإلعدادؼ  .

 لمدكتور عبد العزيز الشخص. مقياس المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي : -1

 إجالؿ دمحم سرؼ. اختبار الذكاء مف إعداد : -2

 :ا: مصطمحات البحثتاسع  

 :األلعاب اإللكترونية التعميمية -7

تعرؼ األلعاب اإللكترونية: أنيا أحد أساليب استخداـ الكمبيوتر في التعميـ حيث يتـ فيو 
دمج عممية التعميـ بالمعب في نموذج ترويحي تعميمي بيدؼ إثارة وتشويق المتعمميف لتنمية 

 ( .212، ص2222سالم ،معينة )مياراتيـ واتجاىاتيـ نحو موضوعات 

ويقصد بيا إجرائيا "برنامج إلكتروني قائـ عمي دمج األلعاب االكترونية بمقرر الرياضات 
 لمصف األوؿ اإلعدادؼ" 
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عممية نقوـ عف طريقيا بمعالجة عقمية واعية لممدخالت الحسية والمعمومات؛  التفكير: -2
 (.72، ص 2279الكبيسي، لتكوينيا والحكـ عمييا )

 ارات التفكير: مه -9

عبارة عف مجموعة مف الميارات األساسية والميارات الفرعية التي تعبر عف النشاط العقمي 
الواعي الذؼ مف خاللو يستطيع المتعمـ في التحكـ في العمميات المعرفية، وتتضمف ىذه 

 ،2272الطيب، الميارات: المعرفة، والترابطات، والعمميات المعرفية، وما فوؽ المعرفية )
 (.22ص

 ويقصد بيا إجرائيا العمميات المعرفية الفيـ والتذكر. -

 :حل المشكالت-2

تعرؼ حل المشكالت بأنيا عبارة عف عممية تفكيرية يستخدـ فييا المتعمـ ما لديو مف 
معارؼ مكتسبة سابقة وميارات مف اجل االستجابة إلي حدث أو موقف جديد لو، وتكوف 

المبس أو الغموض أو التناقض الذؼ يتضمنو الموقف، وقد االستجابة مباشرة مف خالؿ حل 
 يكوف التناقض عمى شكل قمة الترابط المنطقي بيف اجزاء المحتوػ.

ويقصد بيا إجرائيا استخداـ عمميتي الفيـ والتذكر في حل التدريبات الرياضية مف خالؿ 
 (.92ص ،2221جروان، تطبيق القوانيف وتطابق األشكاؿ اليندسية )

  : التالميذ-2

 يقصد بيـ إجرائيا تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ الذيف يدرسوف مقرر الرياضيات.

 : عاشرا:اإلطار النظري لمبحث

 :المحور األول األلعاب اإللكترونية التعميمية .1

( األلعاب اإللكترونية التعميمية بأنيا عبارة عف ألعاب فيديو تقـو 2272)، تشامينوعرؼ 
التدريب لممتعمـ، حيث يعبر عف التعميـ الترفييي وذلؾ مف خالؿ االندماج بتوفير التعمـ أو 

المتعمد أللعاب الفيديو والبرامج التعميمية في منتح واحد )وبذلؾ تعتبر العديد مف العنأويف التي 
يتـ وصفيا تحت برنامج التالميذ تكوف أثر جدية لمتعمـ(، ونجد مف خالؿ ىذا المصطمح، أنو 
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لتي تتعمق بالدرجة األولى مف التسمية، ولكنو يميل إلي التعميـ أيًضا تحت المظمة يصف البرامج ا
  . التعميمية

بأنيا البرمجيات التي تعتمد عمى الواقع االفتراضي، تحتاج  Schell, (2014)وعرفيا 
  إلي ىواتف ذكية لتشغيميا، وتتنوع أىدافيا بيف التعميـ والترفيو.

األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى أنيا  Noemi & Maximo, (2014كما عرؼ )
العاب فيديو أو تطبيقات تفاعمية ىدفيا الرئيس ليس فقط توفير الترفيو، ولكف أيًضا التدريب في 

 .مجاالت مختمفة مثل التعميـ، والصحة، والتسويق

بأنيا النشاط الذؼ مف خاللو ينخرط فيو  Salen et al., (2004, p22بينما عرفيا )
العبوف في جو تنافسي، محكوـ بشروط وقواعد معينة، بشكل يساعد عمى قياس كمي لمنتائج، ال

 .ويتـ تشغيميا عمى جياز الحاسب اآللي باستخداـ اإلنترنت، أو اليواتف النقالة

مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح لنا أنيا مجموعة مف األنشطة التعميمية المصممة عف 
ي وتستخدـ كوسيمة لتقديـ المادة التعميمية مف خالؿ الوسائط المتعددة طريق تقنيات الحاسب اآلل

 مف أجل تنمية ميارات التفكير لدؼ التالميذ وتحقيق األىداؼ تعميمية.

ويتضمف البحث الحالي برنامج إلكتروني قائـ عمي دمج األلعاب االكترونية بمقرر 
 الرياضيات لمصف األوؿ اإلعدادؼ. 

 اإللكترونية التعميمية:: تصنيفات األلعاب 2

 ( بتقسيـ األلعاب اإللكترونية إلي قسميف:2277 (مها الشحروري ودمحم الريماوي قاـ كل مف 

األلعاب اإللكترونية الموجية: ىي مجموعة األلعاب التي تـ انتقاؤىا بناء عمى  -األولى:
د الدراسة، ويتوقع أف مواصفات المعبة ذاتيا كما تقدميا الشركة الصانعة ومالءمتيا ألعمار أفرا

 المعرفية. تفيد في تطوير العمميات

األلعاب اإللكترونية غير الموجية: وىي مجموعة األلعاب التي اختيرت عشوائيًا، وبدوف  -الثانية:
 قواعد مسبقة ليذا االختيار.



 

- 792 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 بتصنيف األلعاب اإللكترونية التعميمية إلي ما يمي: Salen et al., (2004, p22بينما قاـ )

وغاية ىذا النوع االنتصار والتنافس ميما كانت الخسائر، ويسعى  :النوع األول المحارب -
الالعبوف في ىذا النوع لتحقيق أىداؼ محددة سابًقا، بحيث يشعروف بمتعة السيطرة عمى 

  أحداث المعبة، أو السيطرة عمى األحداث االجتماعية التي تدور حوليا أو تتضمنيا المعبة

: وغاية ىذا النوع في تنمية ميارات محددة إلي درجة اإلتقاف، كما يتـ الثاني المديرالنوع  -
تنمية أساليب العمميات لدػ الالعبيف إلي مستوػ يساعدىـ عمى المواصمة إلي النياية، وذلؾ 
عبر تمكينيـ مف استخداميـ لمميارات التي أتقنوىا سابقا في نفس المعبة، والعمل عمى توظيفيا 

 بيدؼ إتقاف ميارات أخرػ أكثر عمقا وشموال وتفصيال في المعبة ذاتيا. الحقا؛

يقوـ ىذا النوع عمى عرض خبرات وتجارب جديدة مشوقة، ولكف درجة  :النوع الثالث المتعجب -
التحدؼ في ىذا النوع أقل منيا مما ىو موجود في النوعيف السابقيف، والالعبوف في ىذا النوع 

 ي المتعة واالسترخاء.يتطمعوف بشكل رئيسي إل

:   يقوـ ىذا النوع عمى متعة الالعبوف باأللعاب ذات الجانب النوع الرابع المشارك -
 & Gentile, Anderson). االجتماعي، أو المشاركة في العوالـ االفتراضية المختمفة

Buckley, 2007) 

تطوير العمميات وىذا التنوع في تصنيف األلعاب اإللكترونية التعميمية يتيح الفرص في 
المعرفية لممتعمميف، وتمكينيـ مف استخداميـ لمميارات العقمية تبعا لخصائص التالميذ المختمفة 

يشجعيـ عمي التعمـ و المشاركة في العوالـ  ومالئمة الفروؽ الفردية لممتعمميف والتنافس بينيـ مما
المشكالت التعميمية، وقد تـ االفتراضية المختمفة وبالتالي قدراتيـ عمي التذكر والفيـ وحل 

االستفادة مف ىذه التصنيفات باالعتماد عمي نوعيف مف ىذه التصنيفات في ىذا البحث، وىما 
 األلعاب اإللكترونية الموجيو والمدير.

 : أهمية األلعاب اإللكترونية التعميمية:9

 عمى أف التالميذ قد يتمكنوا مف خالؿ جمسة ألعاب Cheng et al 2015)) أكد 
بسيطة عمى تصور موضوعات العموـ والرياضيات بأسموب يساعد عمى التعمـ بشكل أفضل، 
وذلؾ يساىـ بشكل كبير التالميذ الذيف يستخدموف ألعاب الفيديو التعميمية مف التحسف في 
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الميارات البصرية المكانية؛ فقد طوروا ميارات االنتباه البصرية  وتـ تنمية قدراتيـ في تصور 
 الثية األبعاد.األشياء ث

ومف خالؿ ىذا المنظور تمثمت األلعاب اإللكترونية في قطاع تعميمي ميـ مثل: األنشطة 
 التي تساىـ في ارتفاع إدراؾ التالميذ وتحسف رد فعميـ.

إلي أىمية األلعاب اإللكترونية التعميمية حيث تساىـ في  Griffith (2002)كما أشار
مساعدة المتعمميف في تطوير الميارات المعرفية، وبالنسبة لممعمميف تعمل األلعاب اإللكترونية 
التعميمية كأدوات ذات صمة إلشراؾ الطالب في العممية التعميمية، وبذلؾ يمكف استخداـ العاب 

عمى مزج التكنولوجيا الرقمية والمعب الواقعي، فمف خالؿ األلعاب  اإللكترونية كأسموب تعمـ بعمل
التعميمية يستطيع الطالب تعمـ التفكير النقدؼ، والمرونة، وميارات حل المشكالت مف خالؿ 
تحدؼ حموؿ المشكالت المختمفة، ومف خالؿ التوعية بأىمية األلعاب اإللكترونية التعميمية، يمكف 

عموا التالميذ ميتميف بالميارات التقنية والتكنولوجيا مف خالؿ التعميـ وذلؾ لممدرسيف واآلباء أف يج
 منذ سف مبكر.

  :ويتضح لنا أهمية المعب في النمو العقمي والمعرفي

أف المعب يمنح الطفل اكتساب العديد مف الخبرات ويستطيع أف يتعرؼ عمى بيئتو بشكل 
و بالتعمـ، وأف المعب يقرب المجردات عفوؼ ممئ بميولو وحاجاتو عف طريق استخداـ حواس

ويربطيا بحياة الطفل الواقعية التي يعيش فييا ويقربيا إلي ذىنو أيضا مما يدفعو إلي استيعاب 
دراؾ قيمة المعب الحقيقة والفائدة العممية مف استخدامو، أف المعب يتمكف مف اف يجعل  وا 

أف يكونوا اتجاىات إيجابيو عف  المتعمميف مندفعيف بقوة نحو التحصيل والتعمـ، ويمنحيـ
المواضيع الدراسية التي يتعممونيا عف طريق المعب، وأف استخداـ أسموب المعب في استثارة 

 دافعية المتعمـ يتـ عف طريق ما يمي :

: أف األلعاب تكوف عمى شكل أداة لتقيـ سموؾ المتعمـ واصالح ما ينبغي التقييم المستمر -
 إصالحو مف خالؿ األلعاب.

: عند الفوز بمعبة ما يكتشف المتعمـ استراتيجية الفوز فإنو بذلؾ يحصل عمى كسب المعبة -
 .(Griffiths, M.D., 2002)تغذية راجعة لمفوز باأللعاب األخرػ 
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: أف االختيار الجيد لمعبة ضرورؼ ألف األلعاب الجيدة ىي التي تستطيع أف تبقى التحدي -
دفعو إلي ما بعد المعمومات التي يكتسبيا عندما يقوـ مف المتعمـ في حالة تحدؼ باستمرار وت

 االنتياء مف ممارسة المعبة.

: تولد األلعاب عند المتعمـ رغبة في التفكير بدقة وعمق في عناصر المعبة المنافسة اإليجابية -
  .ومكوناتيا، وذلؾ يساعد في أف يحسف االتجاىات نحو المادة المتعممة إثارة الدافعية لدييا

: أف المعمميف عادة يقوموف بتعزيز جميع التحركات اإليجابية التي يستطيع التعزيز الفوري  -
فييا المتعمـ اكتشاؼ قانوف أو قاعدة وأف ذلؾ يدفع المتعمـ إلي إكماؿ الطريق في تنفيذ المعبة 
بكل حماس ونشاط واىتماـ، فمثال األلعاب الحاسوب مف األلعاب التي تقوـ بتحديد طبيعة 

جابة المتعمـ لتحركات المعبة مما يقوـ بتدعيـ وتعزيز استجابات المتعمـ الصحيحة ونصحو است
رشاده إلي المعمومات التي تمكنو مف تعديل االستجابات غير الصحيحة   ،2271الحريري ، )وا 

 (.  22ص

 :  المحور الثاني )مهارات التفكير وحل المشكالت التعميمية( -

 : مفهوم التفكير -أ

مظيرًا مف مظاىر النشاط العقمي لإلنساف الذؼ ال يمكف مالحظتو  Thinkingيعد التفكير 
ولكف يمكف االستدالؿ عمى أثره، فالتفكير بمعناه الواسع ىو بحث عف معنى شيء ما اعتمادا 
عمى الخبرة، وقد يكوف ىذا الشيء عبارة أو تصرفا أو إشارة، فعندما نفكر فإننا نستخدـ مجموعة 

نتاج مف ال عمميات العقمية المتفأوتة في درجة تعقيدىا لتساعدنا في معالجة المدخالت الحسية وا 
صدار األحكاـ )  .(72ص ،2272جمال،أفكار جديدة، وتساعدنا عمى الفيـ وا 

بالتالي يعد التفكير عممية حيوية ديناميكية نشطة ممموءة بمثيرات كما أشار جوف ديوؼ. 
تعريف التفكير فيناؾ مف عرفو مف حيث وظيفيتو أو مف حيث  وقد حأوؿ العديد مف الباحثيف

أسموبو، وعرفو البعض االخر مف حيث غايتو، ولقد تباينت تعريفات العمماء والباحثيف النفسييف 
محمود لمتفكير فقدموا تعريفات مختمفة وفقا الختالؼ اتجاىاتيـ ومدارسيـ الفكرية )

 .(72ص ،2222ولطفي،
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سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعرض وعرؼ التفكير بأنو: 
لمثير يتـ استقبالو عف طريق واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس وأما ميارات التفكير فيي: 
عمميات محددة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمومات مثل ميارات تحديد المشكمة 

يارات التفكير ىي: تمؾ العمميات العقمية التي نقـو بيا مف أجل ونقل سعادة تعريفًا لويمسوف بأف م
 جمع المعمومات وحفظيا أو تخزينيا، وذلؾ مف خالؿ إجراءات التحميل والتخطيط

 .(79ص ،2279مروح،)

ويتفق مجموعة مف عمماء عمـ النفس المعرفي عمى أف مفيوـ التفكير مفيوـ مركب يتضمف 
 أربعة جوانب أساسية وىي: 

 فكير كعممية )عمميات المعالجة والتجييز داخل النظاـ المعرفي(.الت -

التفكير عقمي ومعرفي )يتـ داخل العقل البشرؼ أو النظاـ المعرفي ويستدؿ عميو مف سموؾ حل  -
 المشكمة بطريقة مباشرة. 

 التفكير موجو )أؼ يظير في سموؾ موجو لحل مشكمة ما(.  -

  .(1، ص  2271مبروك ، ) التفكير نشاط تحميمي، تركيبي معقد لممخ -

 وىناؾ تعريفات عدة وردت في األدب التربوؼ عف التفكير نورد منيا التالي: عرفو
(John Dewy ،أف التفكير يشير إلي وجود مشكمة أو أزمة، لذلؾ ينظـ طريقة منيجية لحميا" )

ليذه  ليذا ارتبط التفكير العممي بالطريقة المنيجية التي يستخدميا اإلنساف في التصدؼ
المشكالت أو التغمب عمييا، فيو األداة الصالحة لمعالجة المشكالت والتغمب عمييا وتبسيطيا ". 
وعرفو ويمبرج بأنو: " عمل ميارؼ يتكوف مف عدة عمميات أو ميارات معرفية منفصمة وغير 
 مرتبطة تستعمل بعد تجميع أو ضـ بعضيا لتحقيق النتيجة أو اليدؼ المطموب، ويتطمب أموراً 
كثيرة ". وعرفو قطامي بأنو: " الطريقة التي يستقبل بيا المتعمـ الخبرة وينظميا ويسجميا ويخزنيا 

 .(21ص  ،2277الحسيني ،(ويدمجيا في مخزونو المعرفي 

: بأنو عممية ذىنية يتـ بواسطتيا الحكـ عمى واقع األشياء، وذلؾ وعرفه عبيد عفانة
السابقة عف ذلؾ الشيء، مما يجعل التفكير عامال ىاما في بالربط بيف واقع الشيء والمعمومات 

 .(72ص ،2279مروح ،) حل المشكالت
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 مكونات التفكير: -ب

 يتألف مفهوم التفكير من ثالث مكونات:

عمميات معرفية معقدة مثل حل المشكالت وأقل تعقيدًا كػاالستيعاب والتطبيق واالستدالؿ،  -/ب1
 وعمميات توجيو وتحكـ فوؽ معرفية. 

 معرفة خاصة بمحتوػ الموضوع أو المادة. -ب/2

  استعدادات وعوامل شخصية )اتجاىات، موضوعية، ميوؿ (. - ب/3

وميارات التفكير، ذلؾ أف التفكير عممية كمية وىناؾ حاجة لمتفريق بيف مفيومي التفكير 
نقـو عف طريقيا بمعالجة عقمية لممدخالت الحسية والمعمومات المسترجعة لتكويف األفكار 
واستدالليا أو الحكـ عمييا. وىي عممية غير مفيومة تماما، أما ميارات التفكير فيي عمميات 

يجاد مقننة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمو  مات مثل ميارات تحديد المشكمة وا 
   .(72ص ،2279الحيسوني، ) االفتراضات وتقويـ قوة الدليل

 خصائص التفكير: -ج

 تجمع أغمب كتب عمـ النفس عمى أف الخصائص العامة لمتفكير تتمخص فيما يمي:

 التفكير نشاط عقمي ىادؼ وغير مباشر.  ج/1

اإلنساف ويستدؿ عميو مف السموؾ الحادث مف  التفكير عممية معرفية تحدث داخل عقل ج/2
 اإلنساف. 

 التفكير عممية داخمية يتـ خالليا معالجة مجموعة مف المعمومات داخل نسق معرفي. ج/3

 التفكير عممية موجية تقود لسموؾ ينتج عنو حل المسألة أو المشكمة أو يتجو نحو الحل. ج/4

 يعتمد التفكير عمى ما يستقر في الذاكرة مف معمومات وخبرات. ج/5

 ينطمق التفكير مف الخبرة الحسية ولكنو ال ينحصر فييا وال يقتصر عمييا. ج/6

 يستعيف التفكير بالتذكر واإلدراؾ والتصور والتخيل واإلبداع، ولكنو ينطمق منيا إلي التركيز. ج/7

 لظواىر واألحداث واألشياء في شكل رمزؼ لفظي .التفكير انعكاس لمعالقات بيف ا  ج/8
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 . (Adams, C.K., 2006)التفكير نشاط رمزؼ يتضمف تعامل الفرد مع الرموز واستخداميا ج/9

قد يكوف التفكير سطحيا بسيطا وقد يكوف معقدا يتطمب عددا مف العمميات العقمية  ج/11
 والتفاعل بيف الرموز.

ال يمكف أف يحدث التفكير ما لـ يتـ تنشيط الدوائر العصبية المناسبة لمنشاط الفسيولوجي  ج/11
 .(1ص ،2271 مبروك،والعصبي وىذا يتطمب بعض الجيد )

 :مفهوم مهارات التفكير -د

العقمية التي يقوـ بيا الفرد وذلؾ لجمع المعمومات وتخزينيا، ويتـ  تعرؼ بأنيا العمميات
عمميات التحميل والترتيب والتقييـ حتى الوصوؿ إلي استنتاجات واتخاذ القرارات، ذلؾ بواسطة 

 .تعريفا آخر لميارات التفكير عمى أنيا عبارة عف عمميات عقمية محددة يمارسيا الفرد وىناؾ

 ويستعمميا بقصد في معالجة البيانات والمعمومات وذلؾ مف أجل تحقيق أىداؼ متنوعة
التذكر والمقارنة والوصف وكتابة وتدويف المالحظات، إلي جانب التنبؤ باألمور والتصنيف  منيا

 .(92ص ،2272أبو الحاج، وتقييـ األدلة وحل المشكالت والوصوؿ إلي استنتاجات )

واعية ومدركة لكل  كما تعرؼ عمى أنيا عممية يقوـ الفرد بواسطتيا بمعالجة عقمية
عمييا  مف أجل تكويف فكرة أو استدالؿ أو الحكـ عموماتالمدخالت الحسية وأيضا الم

 .(722، ص2272حافظ،)

وىناؾ مف يعرفيا بأنو العمميات يستخدميا العقل في تنظيـ خبراتو المكتسبة بطريقة سميمة 
مشكمة محددة وتشتمل ىذه العممية عمى إدراؾ العالقات بيف الموضوعات أو عناصر  لحل

دراؾ العالقة بيف المعطيات والنواتج الموقف المراد حمو مثل إدرا ؾ العالقة بيف السبب والنتيجة وا 
 .(722ص ،2272عامر ،) وبيف العاـ والخاص وبيف شيء معموـ وآخر مجيوؿ

 :أهمية مهارات التفكير -ىػ

  .يمكف توضيح أىمية ميارات التفكير في العممية التعميمية مف خالؿ توضيح أىميتيا لمطالب

 :الطالب لمهارات التفكيرأهمية اكتساب  -و

 مساعدة الطالب عمى النظر لمقضايا مف وجية نظر اآلخريف.  -1
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تقييـ أراء اآلخريف والحكـ عمييا بدقة في مواقف كثيرة، واحتراـ أراء اآلخريف ووجيات نظرىـ  -2
 وأفكارىـ.

 جعل عممية التعمـ ممتعة وتعزيزىا . -3

 وثقتيـ بأنفسيـ.ارتفاع تقدير الذات لدػ الطالب  -4

 لممشكالت التي يناقشونيا. تحرير عقل وتفكير الطالب مف القيود عمى الحموؿ المقترحة -5

لمامو بطرؽ التعمـ والوسائل الداعمة لو. -6  إثارة التفكير لدػ الطالب وا 

 تعميـ ميارات التفكير لمطالب يجعمو مستعد لمحياة العممية بعد الدراسة.  -ؿ

 .لعقمي واالنفعإلي واالجتماعي لمطالب والتكيف مع المجتمع والمتغيراتتساعد عمى النضج ا

 :النظريات المفسرة لعممية التفكير -ـ

 :أوال : النظرية السموكية

 المدرسة السموكية القديمة: -7

ظيرت المدرسة السموكية في أوائل القرف الماضي عمى يدواطسوف، وقد اىتمت بدراسة 
عالقة المثير باالستجابة، وقد رفض واطسوف عممية التفكير وغيرىا السموؾ المالحع مف خالؿ 

مف العمميات التي تحدث داخل الفرد، ألف ىذه العمميات ال تظير نتائجيا في صورة لفظية أو 
حركية، وىي بذلؾ رفضت أف يكوف الوعي أو الشعور موضوعا لعمـ النفس، كما رفضت منيج 

 االستبطاف.

 السموكية الحديثة:. 2

التفكير نوع مف العمميات الرمزية الداخمية  عتبر كالرؾ، رائد المدرسة السموكية الحديثة،ي
 .(72، ص2277األشقر، التي تعتبر متغيرًا متوسطًا بيف المثيرات واالستجابات )

البنائية عبارة عف عممية استقباؿ لمتراكيب المعرفية الراىنة، يحدث مف :ثانيا: النظرية البنائية
بناء المتعمميف لتراکيب ومعاني معرفية جديدة مف خالؿ التفاعل النشط بيف تراکيبيـ خالليا 

 المعرفية الحالية ومعرفتيـ السابقة وبيئة التعمـ.



 

- 729 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

وتعد النظرية البنائية جزءًا مف العمل الذؼ قاـ بو المنظر التربوؼ جاف بياجيو، فقد قاـ 
المبادغ األساسية في النظرية، واعتبروا التعمـ  التربويوف الممتزموف بالنظرية البنائية باستخداـ

عممية ذاتية يقوـ المتعمـ خالليا بإدخاؿ المعرفة لتصبح جزءًا منو، وذلؾ مف خالؿ عمميات 
 .(22ص  ،2272الكبيسي،)عقمية وعاطفية مختمفة 

 :ثالثا: النظرية الجشطالتية

لمظواىر، حيث اعتبر أف الكل أشار کوىمر رائد ىذا االتجاه إلي أىمية تحقيق الفيـ الكمي 
ال يسأوؼ مجموع األجزاء، وترػ ىذه النظرية أف التفكير يجب أف يتـ بصورة كمية، مف خالؿ 
دراؾ العالقات القائمة بيف عناصر الموقف مما أدػ إلي تحديد ما عرؼ  النظرة الكمية لمموقف، وا 

ر الموقف لموصوؿ إلي الحل، بالتعمـ بالتبصر أو االستبصار الذؼ يعتمد عمى الربط بيف عناص
وحددت ىذه النظرية عددا مف العوامل التي تؤثر عمى اإلدراؾ و التفكير، عرفت بقوانيف اإلدراؾ 
مثل قانوف الصورة والخمفية، وقانوف اإلغالؽ، وقانوف التشابو، وقانوف التقارب، والتي تشير 

لذؼ يحدث فيو اإلدراؾ، ومما يوجو جميعيا إلي إمكانية تحقيق الفيـ مف خالؿ السياؽ، والمجاؿ ا
 (.72ص  ،2271رزوقي، ولطيف، )التفكير وفق ىذه القوانيف 

 مهارات التفكير العميا بحسب تصنيف بموم لألهداف المعرفية: -ن

اكتسب تصنيف بموـ لألىداؼ المعرفية شيرة بالغة في المياديف التربوية ويذكر بأف 
تصنيف بموـ يعتبر مف أفضل األدوات استخداما في الصفوؼ الدراسية العادية وباألخص مع 
صفوؼ الطمبة الموىوبيف وقد وضع تصنيف بموـ كدليل لمساعدة المعمميف في تخطيط األىداؼ 

في المدرسة وبرزت أىمية تصنيف بموـ في مجاؿ تخطيط المناىج اإلجرائية والمواقف التعميمية 
لمطمبة الموىوبيف عف طريق التركيز عمى المستويات الثالث العميا مف ميارات التفكير التي تضـ 
التحميل والتركيب والتقويـ، وىناؾ برامج عديدة اتخذت بموـ إطارا مرجعيا لتخطيط الخبرات 

لموىوبيف مثل: برنامج حل المشكالت المستقبمية، برنامج تدريبات الذاكرة التعميمية لمطمبة ا
الرئيسة في التفكير الناقد، وحسب بموـ فإف ىذه المستويات تزداد درجة تعقيدىا ويرتفع مستواىا 
 باالنتقاؿ مف أسفل السمـ تجاه أعاله وتحدد ميارات التفكير العميا في التحميل والتركيب والتقويـ

 .22ص ، 2272،خميفة، الرباح)
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 دور األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات حل المشكالت:  :ى

إف حل المشكالت ميارة يستخدميا الطفل أثناء لعبو، ويمارسيا أثناء البحث و التقصي و 
التجريب في عالمو، كأف يتساءؿ دائًما عما حولو، ويستفسر كثيًرا عف األمور التي ال يعرؼ 

ويختار المواد الالزمة و الرموز أثناء لعبو و ىو بذلؾ يستخدـ طرًقا متنوعة مبررات حدوثيا، 
 (.722-722ص ،2272األحمري، بحاذق، لحل المشكالت التي تواجيو في عالمو )

ويعرؼ حل المشكالت بأنو عمميات تفكيرية يستخدميا الفرد وىي عبارة عف معارؼ 
أو مشكمة معينة، وتكوف االستجابة بشكل مكتسبة سابقة وميارات مف أجل االستجابة لموقف 

مباشر في موقف يحتوػ التناقض أو عدـ الترابط، وىو ايًضا يعتبر المجيود المبذوؿ لحل مشكمة 
 .(2221فتحي جروان،ليس ليا حل فورؼ )

والتفكير عممية ذىنية يتـ بواسطتيا الحكـ عمى واقع األشياء، وذلؾ بالربط بيف واقع 
 سابقة عف ذلؾ الشيء، مما يجعل التفكير عامال ىاما في حل المشكالت.الشيء والمعمومات ال

 ويساعد التفكير المتعمميف عمي إستخداـ العمميات المعرفية اآلتية:

حل المشكالت التعميمية تساعد المتعمـ عمى تنمية ذكائو وقدراتو كما أنيا تشبع رغباتو مما  ●
 يساىـ في نموه العقمي . 

ى حفع القصص واألشعار و يتحوؿ التذكر لدػ الطفل مف التذكر تزيد قدرة المتعمـ عم ●
 التصورؼ الغير المفيوـ إلي التذكر المفيوـ . 

كما تزداد قدرة المتعمـ عمى التركيز واالنتباه لمصور أو الرسوـ المتحركة أو المواد المكتوبة  ●
 (.72ص ،2271أبو جعفر ،) أكثر مف الكالـ الشفوؼ 

 ت:خطوات طريقة حل المشكال

أف العمميات أو الخطوات التي يقوـ بيا المتعمـ مستخدما معارفو العقمية  Brunerيرؼ 
لموصوؿ إلي الحل المطموب ىو جوىر عممية اكتشاؼ الحل، فميس الميـ حل المشكمة التعميمية 

أف حل المشكالت يتطمب مجموعة مف  Ganeehبل األىـ طريقة الحل، كمايرؼ جانيو 
 .(212ص ،7222سالمة ،سمييا التفكير )العمميات الداخمية ي
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أؼ ليس ىناؾ طريقة واحدة يمكف إتباعيا لموصوؿ إلي حل ناجح لممشكمة، فالطريقة التي 
وقاـ العمماء بتحديد مجموعة مف  يسمكيا المتعمميف في حل المشكالت تختمف مف موقف آلخر

، 7222)قطامي،الخطوات لحل المشكالت التعميمية وجوف ديوؼ أوؿ مف وضع ىذه الخطوات 
 وىي كالتالي: (222ص

 الشعور بالمشكمة وتحديدىا وصياغتيا بوضوح. -1

 وضع الفرضيات التي تمكف المتعمـ الوصوؿ إلي حل المشكمة. -2

 إختيار الفرض المناسب والتحقق منو. -3

 تنفيذ الحل وتجريبو وتقويمو. -4

 :ومن خالل تحميل العرض السابق يتضح اآلتي

عف طريق استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية يكوف المتعمـ قادرا عمي تنمية مياراتو المعرفية 
حيث تساعده  (2222(، ومنـى جـاد )2222(، عيـادات )2229الفـار )والعقمية ، كما ذكرىػا 

 مف المشكالت التعميمية  كالتالي :عمي حل العديد 

تمكف األلعاب اإللكترونية الطالب مػف المشػاركة اإليجابيػة والفعالػة لمحصػوؿ عػمى الخبرة.  -1
 يصاحب التعمـ عف طريق األلعاب اإللكترونية عممية استمتاع باكتساب الخبرة.

وأحاسيسػو ويؤدؼ إلي يسيطر النشػاط المصػاحب لأللعػاب اإللكترونية عػمى مشػاعر الطالػب  -2
 زيادة االىتماـ والتركيز عمى النشاط الذؼ يمارسو.

يساعد استخداـ األلعاب اإللكترونية عمى إتاحة الػتعمـ لمطػالب الذيف ال ينفع معيـ الطرؽ  -3
 التقميدية في التعميـ لحاجتيـ إلي مزيد مف اإلثارة والمشاركة لػكي يتـ التعمـ.

لعمميػات العقميػة أثنػاء ممارسػة األلعاب اإللكترونية كالفيـ يمارس المتعمـ العديػد مػف ا -4
صدار األحكاـ كما يكتسب بعض العادات الفكرية المحببة لحػل  والتحميل والتركيب وا 

 المشكالت والمرونة والمبادرة والتخيل.

ة أثنػاء األلعاب اإللكترونية يمكنػو مػف مواجي اختفاء عنصر الرىبػة والخػوؼ مػف الطالػب -5
 المواقف والخبرات الجديدة.
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 التي يكتسبيا الطالب مػف إجػراء األلعاب اإللكترونية. أثراء المادة التعميمية بالخبرات والتجارب -6

تمكف األلعاب اإللكترونية مف عرض أنماط تعميميػة مختمفػة يصػعب عرضػيا بطػرؽ التدريس  -7
 التقميدية.

 المسػتمر لمطالػب لمػا يسػاعده عػمى تحسػيف وضعو باستمرار .تمكف األلعاب اإللكترونية مػف التقيػيـ  -8

 تمكف األلعاب اإللكترونية مف إظيار األىداؼ التعميمية والعمل عمى تحقيقيا. -9

تجعل األلعاب اإللكترونية الطالب إيجابيا نشطا لتحقيق األىداؼ التعميمية المرجوة و مف  -11
 .(99ص ،2271الغامدي ، ) فيـ المفاىيـ وتنمية ميارات حل المشكالت

ويتضح أف العالقة بيف األلعاب اإللكترونية التعميمية والتفكير وحل المشكالت عالقة 
متبادلة حيث أنيا تستخدـ مؤثرات سمعية وبصرية وتؤثر عمي أكثر مف حاسة لدػ المتعمـ مما 

واستخداميا في مواقف يجعل التعمـ أكثر تأثيرًا ، وتساعد في االحتفاظ بالمعمومات لمدة أطوؿ 
والفيـ وحل المشكالت أثناء تعرضو لمموقف  جديدة ممايزيد قدرات المتعمميف عمي التذكر

 التعميمي .

وتعمل األلعاب اإللكترونية التعميمية عمي تطور ذاكرة المتعمـ وتزيد مف سرعة التفكير لديو 
ب والتعامل مع التقنيات الحديثة وممارسة األلعاب اإللكترونية تساعد المتعمـ عمي التعود والتدر 

واحترافيا والعمل عمييا وتقديـ استراتيجيات تعميمية جديدة لممعمـ لمعالجة الفروؽ الفردية بيف 
المتعمميف حيث تزداد قدرة المتعمـ عمى التركيز واالنتباه باستخداـ الصور أو الرسوـ المتحركة 

لعبة الكترونية يزيد مف التركيز وحل  وعندما يعرض عمي المتعمـ المقرر الدراسي في صورة
 المشكالت التعميمية.

كما أف استخداـ األلعاب ييدؼ إلي إيجاد مناخ تعميمي يدمج فيو التحصيل مع التسمية، 
وذلؾ لغرض توليد جذب االنتباه واإلثارة والتشويق التي قد تحسف التحصيل الدراسي لدػ 

حيث يتوافر بيا عنصر اإلثارة والتحدؼ مما يثير  تزيد مف دافعية المتعمـ لمتعمـالمتعمميف، و 
دافعية اإلنساف لمتعمـ واالستمرار في الميمات. وتساعد المتعمـ عمى أف يتعمـ جميع أنواع التعمـ 
المعرفي، كتعمـ الحقائق والمفاىيـ والقيـ والميارات وحل المشكالت، مما يساعد المتعمـ عمى 

 تحقيق التعمـ واألىداؼ التعميمية.
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والتفكير عمميات عقمية منظمة لما يحيط بالمتعمـ مف معمومات وخبرات وىو بحاجة ليا 
دراؾ العالقات والمواقف، ومف أجل جمع المعمومات وتخزينيا بشكل  لموصوؿ لحل مشكمة ما، وا 
منظـ يسيل استرجاعيا ومف خالؿ األلعاب اإللكترونية التعميمية المدمجة في مقررالرياضيات 

موف القياـ بإجراءات رياضية معينة وبخطوات محددة أؼ أنيا تيدؼ إلي اكسابيـ يقوـ المتعم
أساليب تفكير منيا الفيـ والتذكروحل المشكالت، وليس مجرد استرجاع الحقائق والمعارؼ 

 الرياضية أو تطبيق الميارات الحسابية.

 حادي عشر: الدراسات السابقة: 

 :األلعاب اإللكترونية التعميمية :أوال  

 :  الدراسات العربية - أ

ىدفت الدراسة إلي التحقق مف مدػ فعالية األلعاب  (2222) الدين دمحم مطاوع ضياءدراسة  -1
الكمبيوترية في تنمية تحصيل مفاىيـ  العموـ لدػ عينة مف التالميذ معسرؼ القراءة 

.وتـ ( بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية Dyslexic Pupils)الدسمكسييف 
تحديد أىـ خصائص التالميذ معسرؼ القراءة، تـ توظيف ذلؾ في إعداد بعض األدوات 
التشخيصية التي أعدىا الباحث وىى: بطاقة مالحظة لمتشخيص األولى لمتمميذ الدسمكسى، 
واختبار شطب الكممات واألشكاؿ، واختبار تحصيمي في وحدة خواص المادة. باإلضافة إلى 

اختبار رافيف ومقياس الزيات لتقدير  تيف عمى البيئة السعودية ىما:استخداـ أداتيف مقنن
 الخصائص السموكية لذوػ صعوبات التعمـ.

تمميذًا، كشفت النتائج عف وجود  61تـ تطبيق األدوات التشخيصية لمعسر القرائى عمى 
المادة، خمسة تالميذ منيـ يعانوف مف صعوبات مثموا العينة التجريبية، وتـ تحميل وحدة خواص 

وتحديد المفاىيـ العممية المضمنة بيا التي يواجو الدسمكسيوف صعوبة في فيميا وأعد الباحث 
برنامجا كمبيوتريا تضمف خمس ألعاب تـ تجريبيا عمى العينة التجريبية لتيسير صعوبات التعمـ 

ب داللة لدييـ. وقد عولجت النتائج إحصائيا باستخداـ اختبار ولكوكسوف )الالبارامترػ( لحسا
( 1.15دالة إحصائيا )عند مستوػ   Z  2.8الفروؽ بيف العينات الصغيرة المرتبطة وبمغت قيمة 

تشير إلى وجود فروؽ في تحصيل العينة التجريبية عقب تطبيق البرنامج عمييـ. كما بمغت نسبة 
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ترية في وىى أيضا قيمة دالة عمى فعالية األلعاب الكمبيو  1.218بميؾ المحسوبة قيمة مقدارىا 
 مطأوع،) تنمية تحصيل تالميذ العينة التجريبية لممفاىيـ العممية بوحدة خواص المادة

  .(2222ضياء،

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر األلعاب  (2222)دمحم الحيمة وعائشة غنيم دراسة  -2
قارنة المغوية المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية لدػ طمبة الصف الرابع م

بالطريقة االعتيادية في مدرستيف مف المدراس في مدينة عماف، وقد تكونت عينة الدراسة مف 
طالبا وطالبة تـ اختيارىـ بناء عمى نتائج تطبيق أداتاف ىما: "مايكل بست" المعرب  48

والمطور لمبيئة األردنية، واختبار تشخيص في المغة العربية. وقد وزع أفراد الدراسة عشوائيا 
 .طالب وطالبة 16إلي ثالث مجموعات حيث تشكمت كل مجموعة مف 

تمت معاجمة الصعوبات القرائية لدػ أفراد المجموعة األولى باستخداـ األلعاب المغوية 
المحوسبة، والمجموعة الثانية استخدمت األلعاب التربوية العادية، والمجموعة الثالثة تمت 

ية، وقد صمـ الباحثاف مجموعة مف األلعاب التربوية المغوية معاجمتيا بالطريقة االعتيادية التقميد
بعد تشخيص الصعوبات القرائية، وقاما ببناء الخطة العالجية. وكشفت نتائج الدراسة عف فروؽ 
ذات داللة إحصائية لصالح الطمبة الذيف تمت معالجتيـ باأللعاب التربوية المغوية المحوسبة أوال، 

 . (2222الحيمة ،غنيم،)ت معاجمتيـ بالطريقة االعتيادية ثـ لصالح الطمبة الذيف تم

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر ممارسة : (2221)مها حسني الشحروري دراسة  -3
األلعاب اإللكترونية عمى عمميات التذكر وحل المشكالت واتخاذ القرار لدػ أطفاؿ مرحمة 

تـ اختيار أفراد الدراسة مف طمبة الصف الطفولة المتوسطة في األردف. ولتحقيق ىذا اليدؼ 
ناثًا مف مدارس المنيل ومدرسة الريادة العممية. حيث بمغ عدد أفراد  الخامس االبتدائي ذكورًا وا 

طالبًا وطالبة قسمت  36طالبًا وطالبة، قسموا إلى مجموعة تجريبية عدد أفرادىا  75الدراسة 
ية ومجموعة تمعب ألعابًا غير موجية، إلى مجموعتيف فرعيتيف مجموعة تمعب ألعابًا موج

طالبًا وطالبة. تـ إعداد بطاريتي ألعاب إلكترونية،  39ومجموعة ضابطة بمغ عدد أفرادىا 
البطارية األولى تضمنت ألعابًا موجية والبطارية الثانية ألعابًا غير موجية. مارست المجموعة 

ناثًا ىذه األلعاب بواقع  حصة واحدة أسبوعيًا عمى مدػ الفصل التجريبية بنوعييا ذكورًا وا 
 .2116/2117الدراسي األوؿ 
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وبعد االنتياء مف جمع البيانات حسبت متوسطات األداء القبمي والبعدؼ واالنحرافات 
المعيارية ألفراد المجموعتيف التجريبية بنوعييا التجريبية الموجية والتجريبية غير الموجية وكذلؾ 

(، ثـ متوسطي MANCOVAميل التبايف المتعدد المتغيرات )المجموعة الضابطة، واستخدـ تح
ناث المجموعة التجريبية بفرعييا والمجموعة الضابطة. أظيرت  األداء البعدؼ المعدؿ لذكور وا 
نتائج الدراسة أف لأللعاب اإللكترونية أثرًا عمى عمميات التذكر وحل المشكالت واتخاذ القرار لدػ 

مقارنة بالمجموعتيف الموجية والضابطة. كما أظيرت أف لأللعاب أفراد المجموعة غير الموجية، 
الشحروري، ) اإللكترونية أثرًا عمى عممية اتخاذ القرار لدػ ذكور المجموعة غير الموجية

 .(2277الريماوي،

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمي أثر األلعاب  :(2222)زهراء عبد الرحمن دراسة  -4
طالبػا وطالبػة مػف  32ات العقمية وأجريت عمى عينة تمثمػت في اإللكترونية في تنمية القدر 

المدارس النموذجية والحكومية بوالية الخرطوـ مستخدمة المنيج التجريبي بيػدؼ معرفػة أثر 
األلعاب اإللكترونية في تنمية القدرات العقمية ، و قامت الباحثة بتطبيػق أداة اختبػار الػذكاء 

رؼ، حيػث توصػمت نتػائج الدراسػة إلي فاعميػة األلعاب اإللكترونية في العػالي لمسيد /دمحم خي
تنميػة القػدرات المفظيػة والحسية التجريدية وأف ليذه األلعاب  اإللكترونية مزايا عديدة عػمى 

كسػاب الفػرد ميػارات التػذكرو التوقع  عبد )الفػرد تتمثػل في رفػع درجػات االدراؾ واالنتبػاه وا 
 .(2222،الرحمن 

ىدفت الدراسة إلي الكشف عف فاعمية األلعاب التعميمية  :(2272)عبد هللا الحربي  دراسة -5
اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي المباشر وبقاء أثر التعمـ في دروس الضرب لمادة 
الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي بالمدينة المنورة. وقد اعتمدت الدراسة المنيج شبو 

{ تمميذا تـ اختيارىـ عشوائيا مف تالميذ الصف الثاني 36بي، وتكونت العينة مف }التجري
االبتدائي بمدارس سنابل المدينة المنورة األىمية بالمدينة المنورة، أما أدوات الدراسة فاختار 

إلكترونية مناسبة لتعميـ دروس الضرب، وقاـ بإعداد التحصيل الدراسي  الباحث ألعابا تعميمية
دروس الضرب وتطبيقو بعد التحقق مف صدقو وثباتو، واالختبار القبمي، وتطبيق أدوات في 

 .الدراسة واالختبار، البعدؼ والمؤجل



 

- 722 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

وتوصمت الدراسة إلي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي مجموع درجات تالميذ 
ؼ عند مستوػ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي البعد

التذكر ومستوػ الفيـ واالختبار ككل لصالح المجموعة التجريبية، وتوجد فروؽ دالة إحصائيا بيف 
متوسطي مجموعات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 

ر ككل البعدؼ المؤجل )بقاء أثر التعمـ( عند مستوػ التذكر ومستوػ الفيـ واالختبا التحصيمي
 (.2272الحربي ،) لصالح المجموعة التجريبية

ىدؼ البحث إلي قياس أثر استخداـ األلعاب التعميمية : (2277)الصائغ دمحم  دراسة -6
اإللكترونية عمى الدافعية لتعمـ الرياضيات و الميارات الرياضية لدػ طالبات الصف الخامس 

( طالبة مف 54شممت عينة البحث )االبتدائي ورضا أولياء أمورىف عف طريقة التعمـ. 
طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدارس التعميـ العاـ الحكومي التابعة لمنطقة حولي 
التعميمية بدولة الكويت و الالتي تـ اختيارىف بطريقة عشوائية. وتـ تقسيـ العينة إلي ثالث 

اـ األلعاب التعميمية مجموعات متسأوية و متكافئة، حيث تـ تدريس المجموعة األولى باستخد
اإللكترونية باعتبارىا المجموعة التجريبية، و الثانية و الثالثة بالطريقة التقميدية باعتبارىما 
المجموعتيف الضابطتيف. تـ تطبيق ثالثة مقاييس قبمية، األوؿ لقياس ميارات الرياضيات 

مور عف طريقة تعمـ المحددة و الخاصة بوحدة الكسور، و الثاني يقيس درجة رضا أولياء األ
بناتيف باأللعاب التعميمية، أما الثالث فيقيس دافعية الطالبات لتعمـ الرياضيات. وبعد انتياء 

 .التجربة

تـ تطبيق االختبارات البعدية ومف ثـ مقارنة نتائج القياس القبمي والبعدؼ لمعرفة تأثير 
و الدافعية لتعمـ الرياضيات و رضا  األلعاب اإللكترونية عمى تنمية الميارات الرياضية المطموبة

أولياء األمور عف طريقة التعمـ. أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المجموعة 
تأدية الواجبات( وعدـ وجود فروؽ -ور : )االنتباهاالقبمي و البعدؼ في محالقياس  التجريبية بيف

االعتماد عمى -االىتماـ-ور: )المشاركةادالة إحصائيا بيف القياس القبمي و البعدؼ في المح
 النفس(. 

وأظيرت النتائج كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ في 
المقارنة بيف الكسور(، وعدـ وجودىا في -ور: )الكسور المتكافئةاالمجموعة الضابطة عمى مح
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ؼ عمى الكسور وترتيب الكسور(. ور: )التعر االمجموعة التجريبية عمى المقياس الكمي ومح
وكشفت النتائج كذلؾ عف الدور اإليجابي لممعالجة عمى دافعية الطالبات لتعمـ الرياضيات. 
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رضا أولياء أمور الطالبات في المجموعة التجريبية و 

ختيار طريقة التدريس الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. و تبرىف ىذه النتيجة عمى أف ا
المناسبة تزيد مف درجة رضا أولياء األمور و تزيد الدافعية لمتعمـ و تحسف بعض الميارات 

 .الرياضية

ىدفت الدراسة الي معرفة تأثير األلعاب اإللكترونية  (2277) شرين أبو عودةدراسة  -7
التعميمية عمى تعمـ طالب الصف األوؿ االبتدائي ومستوػ تحصيميـ في العموـ والرياضيات 
والقراءة والتيجئة. واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمعرفة ىذا األثر، تمثمت أدوات الدراسة 

 تعميمية.  باختبار تحصيمي معد مسبقا، وأربعوف لعبة

( طالبا تترأوح أعمارىـ مف بيف الخامسة والسادسة تـ 47وتكونت عينة الدراسة مف )
اختيارىـ عشوائيا مف إحدػ الروضات في المنطقة الشمالية الشرقية بالواليات المتحدة األمريكية 

 وتـ تقسيـ أفراد العينة إلي مجموعتيف:

( 23انية المجموعة الضابطة تكونت مف )( طالبا، والث24األولى تجريبية عدد أفرادىا )
( دقيقة 41طالبا، وقد درست المجموعة التجريبية باستخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية بواقع )

 يوميا لمدة خمسة أياـ أسبوعيا،

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في تحصيل الطالب في القراءة والتيجئة 
طة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ بيف المجموعتيف الضاب

 .دالة إحصائيا في تحصيل الطالب في الرياضيات والعمـو بيف المجموعتيف

استيدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى دور : (2272)زهرة األحمري ورجاء بحاذق دراسة  -8
 6-5األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارات حل المشكالت بطرؽ إبداعية لدػ األطفاؿ مف 

( طفاًل وطفمة، 16سنوات، واعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي، وطبقت عمى عينة قواميا )
العاب منتسورؼ واختبار واستخدمت الباحثة ثالث أدوات بدأت في األلعاب اإللكترونية و 

 (، و توصمت الباحثة إلي مجموعة مف النتائج:British Ability Scalesالقدرات البريطاني )
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المجموعة التجريبية في ميارات التفكير اإلبداعي  -أ
 .)مرونة و طالقة( بعد استخداـ التطبيقات القبمية في األلعاب اإللكترونية

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة في ميارات  -ب
التفكير اإلبداعي )مرونة وطالقة( بعد استخداـ التطبيقات القبمية والبعدية في األلعاب 

 اإللكترونية .

ميارة حل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعات الدراسة التجريبية و الضابطة في  -ج
 .المشكالت عمى أبعاد اختبار القدرات البريطاني الثالثة بعد استخداـ األلعاب اإللكترونية

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية  :(2272)منصور عبد هللا صياح دراسة  -9
األلعاب التعميمية اإللكترونية لتنمية تحصيل وحدات في مادة الرياضيات لذوؼ صعوبات 

لمرحمة االبتدائية، و اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي، و طبقت عمى عينة التعمـ ا
( طالبة ذوات صعوبات تعمـ مف الصف الثالث االبتدائي، استخدمت الباحثة 21قواميا )

اختبار تحصيمي في ميارة وحدات القياس )الكتمة، الزمف، الطوؿ(، و توصمت الباحثة إلي 
جد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة مجموعة مف النتائج : تو 

 التجريبية في االختبارات القبمية والبعدية. 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعات الضابطة و التجريبية في  -أ
 االختبار البعدؼ ، واف متوسط المجموعة التجريبية اعمى مف المجموعة الضابطة. 

 .األلعاب اإللكترونية التعميمية نسبة أكبر في تنمية التحصيل في ميارات القياسحققت  -ب

 : الدراسات األجنبيةب. 

ىدفت إلي دراسة تأثير األلعاب اإللكترونية   Malone & Lepper، (7221دراسة ) -11
طفل وطفمة، وأظيرت نتائج الدراسة أف  326عمى الجوانب المعرفية لدػ عينة تكونت مف 

األلعاب اإللكترونية تزيد مف قدرة الالعب عمى حل المشكالت واكتساب الميارات المنطقية، 
وتزيد مف اىتماـ الطفل بالمعمومات التكنولوجية، وتحسف دافعية المتعمـ لمتعمـ، بحيث ترفع 
نسبة إقبالو عمى عممية التعمـ، وأشارت إلي أف األلعاب اإللكترونية ال يقتصر أثرىا عمى 

نما تسيل عممية التعمـ وتعمل عمى توجيو التعمـ الذاتي،  زيادة مستوػ االنتباه البصرؼ، وا 
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وتساعد الفرد عمى اإلبداع واالبتكار؛ ألف فيمو لقوانيف المعبة وقدرتو عمى تغييرىا، والتالعب 
 .بيا يساعده عمى تنمية ميارات التفكير العميا

عمى أثر ألعاب الحاسب اآللي  بدراسة استيدفت التعرؼ Schunk, (1998كما قاـ ) -11
في األطفاؿ، وكانت عينة الدراسة عبارة عف مجموعة مف األطفاؿ بيف سف التاسعة والثانية 
عشرة، واتضح مف النتائج أف ألعاب الحاسب اآللي تعمل عمى تحسيف الميارات اإلدراكية، 

جة اإلبداع تزداد وتزود األطفاؿ بخبرات متنوعة لتطوير المواقف اإليجابية، وأف زيادة در 
 . بزيادة تعقيد وغموض المعبة

: استيدفت الدراسة معرفة تأثير األلعاب اإللكترونية التعميمية Din , (2001)دراسة  -12
عمى تعمـ طالب الصف األوؿ االبتدائي ومستوػ تحصيميـ في العموـ والرياضيات والقراءة 
والتيجئة، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمعرفة ىذا األثر ، وتمثمت أدوات الدراسة 

( ، وىو  Light Spanعبة تعميمية تستخدـ جياز ) باختبار تحصيمي معد مسبقا، وأربعوف ل
( طالبا تتراوح أعمارىـ بيف  47جياز مف صنع شركة سوني، وتكونت عينة الدراسة مف ) 

الخامسة والسادسة، تـ اختيارىـ عشوائيا مف إحدػ الروضات في المنطقة الشمالية الشرقية 
إلى مجموعتيف : األولى تجريبية ، عدد  بالواليات المتحدة األمريكية، وتـ تقسيـ أفراد العينة

( طالبا ، وقد 23( طالبا، والمجموعة الثانية المجموعة الضابطة وتكونت مف )24أفرادىا )
( دقيقة يوميا  41درست المجموعة التجريبية باستخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية بواقع ) 

فروؽ دالة إحصائيا في تحصيل لمدة خمسة أياـ أسبوعيا، أظيرت نتائج الدراسة وجود 
الطالب في القراءة والتيجئة بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة 
التجريبية، في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا في تحصيل الطالب في الرياضيات 

  .والعمـو بيف المجموعتيف

ستخداـ األلعاب ىدفت الدراسة إلى معرفة أىمية إ :Kablan (2010)دراسة  -13
 Kocaeliاإللكترونية التعميمية في تعمـ طالب كمية قوجا لمعممي الرياضيات المبتدئيف )

University Primary Maths Teacher ' s College لممبادغ الرياضية، كما ىدفت )
الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في تدريس الطالب 
ستراتجياتو، انتيجت الدراسة المنيج التجريبي بحيث قسمت العينة إلى  لتقنيات التعميـ وا 
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ونية التعميمية وقد مجموعتيف، المجموعة التجريبية التي تعممت باستخداـ األلعاب اإللكتر 
( طالبا وطالبة، والمجموعة الضابطة التي تعممت باستخداـ السبورة 66تألفت مف ) 

والمناقشة، واستخدمت أداتاف في ىذه الدراسة وىي: لعبة بناء المواد التعميمية التدريس 
المسائل التي صممت باستخداـ برنامج ماكروميديا ، أما األداة الثانية فيي االختبار 

لتحصيمي، تـ تطبيق االختيار عمى مجموعتي الدراسة قبل بداية الدراسة وبعد االنتياء ا
مباشرة مف دراسة التقنيات واإلستراتيجيات الخاصة بعممية التعميـ . وباستخداـ اختبار ) ت ( 
لتحميل بيانات االختبار، أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوػ الداللة في 

تعود لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي صيل طالب الكمية متوسط تح
 .تعممت باستخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى تأثير استخداـ العبة : Swearingen (2011)دراسة  -14
واعتمدت الدراسة  التعميمية الرقمية في تحصيل طالب الصف التاسع في مادة الرياضيات،

( طالبا مف الصف التاسع،  281عمى المنيج شبو التجريبي، و طبقت عمى عينة قواميا )
واستخدـ الباحث أسئمة الرياضيات ونماذج مف االختبارات لمصفوؼ المتقدمة ليحدد ما اذا 
كانت المعبة التعميمية الرقمية تدعـ التحصيل بالرياضيات، و توصل الباحث إلي مجموعة 

 ف النتائج :م

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالب في المجموعة التجريبية و لـ توجد  -1
 فروؽ ذات دالة إحصائية لعامل الجنس.

أظيرت الدراسة عالقة طردية بيف التحصيل والمستوؼ االجتماعي واالقتصادؼ، أؼ أف  -2
أقل مف الطالب  الطالب منخفضي األوضاع االقتصادية و االجتماعية كانت نتائجيـ

 .مرتفعي المستوػ االجتماعي واالقتصادؼ

 :ثانيا: دراسات تناولت مهارات التفكير وحل المشكالت

 الدراسات العربية التي تناولت التفكيروحل المشكالت: -أ

استيدفت ىذه الدراسة تحديد عالقة التفكير اإلبداعي بكل :  (2222)خالد أبو ندى  دراسة. 1
مستوػ الطموح لدػ طمبة الصف الخامس والسادس االبتدائي في مدارس مف العزو السببي و 
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ـ. المنيج الذؼ 2114 - 2113وكالة الغوث لالجئيف في محافظة رفح لمعاـ الدراسي 
اعتمده الباحث عمي المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي "واألسموب االرتباطي يحأوؿ تحديد 

ف أو أكثر ومعرفة حجـ ىذه الرابطة أو العالقة، ما إذا كاف ىناؾ رابطة بيف متغيريف اثني
مكانية استخداميا في عمميات التنبؤ.وتوصمت الدراسة إلي النتائج التالية:  وا 

 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التفكير اإلبداعي وبعد العزو لمجيد. -

 .بداعي وأبعاد العزوعدـ وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التفكير اإل -

 المحدد(. األخرػ وىي )العزو لمقدرة، والعزو لمستوػ الصعوبة، والعزو لمحع، والعزو غير -

 وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف التفكير اإلبداعي ومستوػ الطموح. -

 ال يوجد عامل عاـ بيف التفكير اإلبداعي والعزو السببي ومستوػ الطموح. -

 فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي لدػ أفراد العينة تبعا لمتغير النوعوجود  -

 أنثى( لصالح الذكور. -)ذكر  -

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعدؼ العزو لمجيد والعزو غير المحدد لدػ أفراد العينة  -
 أنثى( لصالح الذكور. -تبعا لمتغير النوع )ذكر 

داللة إحصائية في أبعاد العزو لمقدرة، والعزو لمستوػ الصعوبة، العزو وعدـ وجود فروؽ ذات  -
 لمحع.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ الطموح لدػ أفراد العينة تبعا لمتغير -

 .أنثى( -النوع )ذكر  -

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي أثر : (2222دمحم خير نواف حسين نوافمه )دراسة  .2
قائـ عمى األنشطة في العموـ في اكتساب أطفاؿ رياض األطفاؿ لميارات  -بي برنامج تدري

التفكير العممي والمفاىيـ والميوؿ العممية، تـ جمع بيانات الدراسة باستخداـ األدوات و اختبار 
 ميارات التفكير العممي و اختبار المفاىيـ العممية ومقياس الميوؿ العممية.
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وتـ حساب معامل الثبات لكل منيا فبمغ معامل ثبات وتـ التأكد مف صدؽ المحتوػ 
( ومعامل 1.87( ومعامل ثبات اختبار المفاىيـ العممية )1.91) اختبار ميارات التفكير العممي
( طفال وطفمة، تـ اختيارىـ 38وتكونت عينة الدراسة مف )( 1.83ثبات مقياس الميوؿ العممية )

ضة أدريا التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمنطقة إربد بالطريقة القصدية توزعت في شعبتيف في رو 
( وتـ استخداـ عدد 2*2األولى، وقد كانت الدراسة مف الدراسات شبو التجريبية ذات التصميـ )

مف األساليب اإلحصائية تمثمت في حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحميل 
(، الختبار فرضيات الدراسة. وأظيرت الدراسة 2*2صميـ )( ذؼ التANOVAالتبايف الثنائي  )
 النتائج اآلتية :

وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي أداء أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى  -أ
كل مف : اختبار ميارات التفكير العممي، واختبار المفاىيـ العممية، ومقياس الميوؿ العممية، 

 التجريبية.ولصالح المجموعة 

عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي أداء كل مف :الذكور واإلناث عمى كل  -ب
 ميارات التفكير العممي واختبار المفاىيـ العممية ومقياس الميوؿ العممية.

عدـ وجود أثر لمتفاعل بيف طريقة التدريس والجنس في اكتساب أطفاؿ رياض األطفاؿ لكل  -ج
 .(  2222نوافمة،   (التفكير العممي والمفاىيـ العممية ومقياس الميوؿ العمميةمف: ميارات 

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر : (2222)أسماء دمحم عمي سميمان خضير دراسة  .3
استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيـ الرياضية ) المفاىيـ اليندسية، المفاىيـ 

لترتيب، مفاىيـ األعداد( والتحصيل الكمي في ىذه المفاىيـ لدػ أطفاؿ المكانية، مفاىيـ ا
 رياض المستوػ الثاني.

تـ اختيار أفراد الدراسة بطريقة قصدية مف روضة راىبات الوردية وروضة المدرسة 
النموذجية بجامعة اليرموؾ بمدينة أربد مف أطفاؿ المستوػ الثاني لرياض األطفاؿ وتـ توزيعيا 

( طفمة 25( طفل، و)18( طفال وطفمة:)43يث تكونت المجموعة التجريبية مف )عشوائيا ح
( طفمة. وقد توصمت 23( طفال و )13( طفال وطفمة )36وتكونت المجموعة الضابطة مف )

 الدراسة إلي النتائج اآلتية:
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بيف متوسطات عالمات أطفاؿ المجموعتيف  1.15توجد فروؽ داللة احصائية عند مستوػ  -أ
التجريبية والضابطة في كل مف )التحصيل الفورؼ / المؤجل( الختبارات المفاىيـ )اليندسية، 

وىذه الفروؽ جميعيا لصالح أداء أفراد   المكانية، الترتيب، االعداد( وكذلؾ الدرجة الكمية
 المجموعة التجريبية.

يل الكمي في ال يوجد تفاعل داؿ احصائيا بيف طريقة التدريس والجنس بالنسبة لمتحص -ب
المفاىيـ الرياضية، في حيف وجد تفاعل داؿ احصائيا بالنسبة لبعض المفاىيـ )المفاىيـ 

 .اليندسية في القياس الفورؼ و المؤجل( مفاىيـ الترتيب قياس فورؼ فقط

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر :  (2221)أحمد عمي إبراهيم عمي الخطاب دراسة  .4
راء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى التحصيل وتنمية التفكير استخداـ استراتيجية ما و 

 اإلبداعي لدػ تالميذ الحمقة الثانية مف التعمـ األساسي

واعتمدت ىذه عمى المنيج التجريبي وطبقت عمى عينة مف تالميذ الصف الثاني مف الحمقة  
( 2116/2117ـ الدراسي )الثانية مف التعميـ األساسي مف مدارس مدينة الفيوـ المقيديف في العا

 حيث استخدـ الباحث أداة )االختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات(         

 وتوصمت إلي مجموعة مف النتائج 

تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار  -
فعالية استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس التحصيل الدراسي، مما يدؿ عمى 

 الرياضيات في زيادة التحصيل الدراسي. 

 فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات في زيادة التحصيل الدراسي. -

فعالية استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير اإلبداعي  -
 الرياضيات في الرياضيات. في

فعالية استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير اإلبداعي  -
 في الرياضيات. 
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فعالية استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى زيادة التحصيل الدراسي  -
 وتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدػ تالميذ المجموعة التجريبية. 

وفي النياية تشير نتائج البحث في مجمميا إلي أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة 
عمى التحصيل الدراسي وتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدػ  في تدريس الرياضيات

 ( 2221الخطاب ، تالميذ الصف الثاني اإلعدادؼ )

ىدفت الدراسة إلي معرفة أثر استخداـ برنامج كورت : (2221)خالد العتيبي دراسة   .5
التحصيل )توسعة مجاؿ اإلدراؾ والتفاعل( في تنمية ميارات التفكير الناقد وتحسيف مستوػ 

الدراسي لدػ عينة مف طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. واتبع الباحث المنيج التجريبي 
استخدمت الدراسة األدوات التالية: اختبار ميارات التفكير الناقد، وكذلؾ برنامج كورت )توسعة 

قيقة، ( د45مجاؿ اإلدراؾ؛ التفاعل(، بواقع ثالثة دروس أسبوعيا، ومدة الدرس الواحد )
واختبار المتشابيات لضبط متغير الذكاء، واستمارة البيانات األولية لضبط المتغيرات 
الديموجرافية. وقد قاـ الباحث بالتحقق مف صدؽ  وثبات أدوات دراستو قبل تطبيقيا. وتوصمت 
الدراسة إلي النتائج إجماال وجود فروؽ دالة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطة في 

ارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية. وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة مي
إحصائية بيف القياس القبمي والبعدؼ في ميارات التفكير الناقد لصالح القياس البعدؼ، كما 
كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعة التجريبية والضابطة في 

 .لدراسيمستوػ التحصيل ا

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر استخداـ األلغاز : (2222)إيهاب خميل نصار دراسة  .6
في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميل نحوىا لدػ تالميذ الصف الرابع االساسي بغزة، 
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصف الرابع االساسي بالمدارس الحكومية بمحافظة 

( 1417ـ والبالغ عددىـ )  2118/2119غزة في الفصل الثاني مف العاـ الدراسي  شماؿ
( طالبا، تـ اختيارىـ بصورة قصدية مف مدرسة بيت 82طالبا، وتكونت عينة الدراسة مف )

( 41الىيا األساسية لمبنيف 'ب'، وقسمت العينة إلي مجموعتيف مجموعة تجريبية مكونة مف )
( طالبا درست 41لغاز الرياضية ومجموعو ضابطو مكونة مف )طالبا درست باستخداـ األ

 بالطريقة التقميدية، وألغراض الدراسة قاـ الباحث بإعداد األدوات التالية :
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( 1.86اختبار لقياس ميارات التفكير الناقد وبمغ ثبات االختبار عف طريق التجزئة النصفية )-أ
 ( عف طريق إعادة االختبار.1.72وبمغ )

 وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية : )1.93الميل نحو الرياضيات وبمغ ثبات المقياس ) مقياس -ب

( بيف متوسط درجات تالميذ a=1.11وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ ) -1
المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد في الرياضيات ومتوسط أقرانيـ في المجموعة 

 (.138المجموعة التجريبية وبمغ حجـ التأثير مربع ايتا )الضابطة لصالح تالميذ 

( بيف متوسط درجات تالميذ a=1.11وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ )-2
المجموعة التجريبية في مقياس الميل نحو الرياضيات ومتوسط أقرانيـ في المجموعة 

 (.1.18مربع ايتا ) الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية وبمغ حجـ التأثير

( بيف مستوػ التفكير الناقد في a=1.11وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ ) -3
الرياضيات بيف متوسط درجات التالميذ الذيف لدييـ ميوؿ قوية في المجموعة التجريبية 

مربع وأقرانيـ في المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية وبمغ حجـ التأثير 
 (.1.73ايتا )

( في مستوػ التفكير الناقد في a=1.15وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوػ ) -4
الرياضيات بيف متوسط درجات التالميذ الذيف لدييـ ميوؿ ضعيفة في المجموعة التجريبية 
ع وأقرانيـ في المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية وبمغ حجـ التأثير مرب

 .(1.59ايتا )

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي : (2277)ذياب صالح الحسيني دراسة  -7
مطور قائـ عمى نموذجي دورة التعمـ الخماسي والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، وقياس أثره 

سة في التحصيل وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدرا
اآلتية: السؤاؿ األوؿ: ما مكونات البرنامج التعميمي المطور القائـ عمى نموذجي دورة التعمـ 
الخماسي، والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ؟ السؤاؿ الثاني: ىل ىناؾ أثر لمبرنامج التعميمي 
المطور القائـ عمى نموذجي دورة التعمـ الخماسي، والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في 

حصيل لدػ الطمبة؟ السؤاؿ الثالث: ىل ىناؾ أثر لمبرنامج التعميمي المطور القائـ عمى الت
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نموذجي دورة التعمـ الخماسي، التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في تنمية ميارات التفكير 
اإلبداعي لدػ الطمبة ؟ ولتحقيق أىداؼ الدراسة، واختبار فرضياتيا، اختير أفراد الدراسة 

( طالبًا مف طمبة المرحمة الثانوية لمصف الحادؼ عشر في 11مكونة مف )بطريقة قصدية 
، تـ توزيع  2111/  2111مدرسة ثانوية الجيراء بنيف ، في الفصل الدراسي األوؿ لمعاـ 

( طالبًا، درست باستخداـ البرنامج ۳۳أفراد الدراسة عمى مجموعة تجريبية ، وبمغ عددىا )
وذجي دورة التعمـ الخماسي والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، التعميمي المطور القائـ عمى نم

 ( طالبًا ، درست بالطريقة االعتيادية  ۳۳ومجموعة ضابطة، وبمغ عددىا ) 

 :توصمت الدراسة إلي النتائج اآلتيةوقد 

( بيف متوسطات درجات الطمبة 15،  1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ الداللة ) ●
إلي طريقة التدريس )البرنامج التعميمي المطور القائـ عمى نموذجي دورة  في التحصيل تعزػ 

التعمـ الخماسي، والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة، االعتيادية( . لصالح المجموعة التجريبية 
التي درست وفق البرنامج التعميمي المطور في اختبار التحصيل البعدؼ ، توجد فروؽ ذات 

 مجموعتي في الطمبة درجات متوسطات بيف( 15 ٫ 1الداللة ) داللة إحصائية عند مستوػ 
 التعمـ و الخماسي، التعمـ دورة في نموذجي عمى القائـ المطور التعميمي البرنامج) الدراسة

 البعدؼ اإلبداعي التفكير الختبار الكمي المجموع عمى(  االعتيادية المشكمة، حوؿ المتمركز
ست وفق البرنامج التعميمي المطور في اختبار التفكير در  التي التجريبية المجموعة لصالح

 . اإلبداعي البعدؼ

ىدفت ىذه الدراسة إلي التحقق مف فاعمية برنامج سكامبر : (2272دراسة وئام صالح ) .7
Scamper في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ طمبة الصف الخامس األساسي في "

الدراسة عمي المنيج شبو التجريبي لمكشف عف  مدينة دمشق، واعتمدت الباحثة في ىذه
فاعمية برنامج سكامبر لتوليد األفكار في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ تالمذة 
الصف الخامس واعتمدت الباحثة عمى استخداـ مجموعتيف متكافئتيف في عينة الدراسة 

 التجريبية وفقا لممتغيرات التالية:
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 ":Scamperسكامبر  : برنامجالمتغير المستقل -

: ميارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، المرونة، األصالة( وتوصمت الدراسة إلي المتغير التابع -
النتيجة التالية: عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث مف حيث تأثرىـ معًا بالبرنامج التدريبي 

ة المتأنية ألنشطة وألعاب موضوع الدراسة، إلي طبيعة األنشطة والتدريبات، حيث تشير المراجع
البرنامج إلي عدـ وجود أنشطة يمكف اعتبارىا ذات عالقة بجنس دوف غيره، فيي تتناسب 

  .   (2272صالح، )األفراد الذكور واإلناث عمى حد سواء 

ىدفت الدراسة إلي التأكد مف فعالية البرنامج التدريبي : (2272)أمل دمحم حسونة دراسة  .9
خصائص التفكير اإليجابي لدػ أطفاؿ ما قبل المدرسة ذوؼ صعوبات المقترح لتنمية بعض 

( طفاًل وطفمة مف أطفاؿ الروضة ذوؼ صعوبات التعمـ 21التعمـ. و تكونت عينة البحث مف )
( سنوات مف أطفاؿ المستوػ 6-5وحت أعمارىـ بيف )امف أطفاؿ المستوػ الثاني والتي تر 

ستطالعية التي قامت بيـ الباحثة حيث تـ تقسمييـ الثاني تـ اختيارىـ بناء عمى الدراسة اال
( أطفاؿ مف المجموعة الضابطة. أدوات 11( أطفاؿ مف المجموعة التجريبية و)11إلي )

البحث: اختبار رسـ الرجل جودانف ىاريس، واستمارة المستوػ االجتماعي واالقتصادؼ، 
ابي لطفل الروضة وتوصمت بطارية صعوبات التعمـ النمائية، مقياس خصائص التفكير اإليج

 :ىالدراسة إل

( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ كل مف أطفاؿ المجموعة أ
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة عمى مقياس خصائص التفكير اإليجابي لصالح 

 التطبيق البعدؼ.

أطفاؿ المجموعة التجريبية في  ( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب درجاتب 
القياس القبمي والبعدؼ عمى مقياس خصائص التفكير اإليجابي وأبعاده الفرعية لصالح 

 التطبيق البعدؼ . 

( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ج
بعد مرور شير مف انقضاء البرنامج  في القياس البعدؼ بعد تطبيق البرنامج والقياس التتبعي
 .عمى مقياس خصائص التفكير اإليجابي وأبعاده الفرعية
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ييدؼ البحث إلى دراسة فاعمية برنامج أنشطة تعميمية : (2272)عبير صديق آمين دراسة  .11
لتنمية بعض ميارات التفكير لدػ ذوؼ صعوبات التعمـ النمائية في رياض األطفاؿ، وتكونت 

( سنوات، واعتمد البحث عمى 6-4( أطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف )11)عينة البحث مف 
المنيج شبو التجريبي مف خالؿ تصميـ المجموعة التجريبية الواحدة باستخداـ القياس القبمي 

بينيو  –والبعد ألفراد المجموعة، واستخدـ البحث مجموعة مف األدوات: مقياس ستانفورد 
عف ذوؼ صعوبات التعمـ النمائية، مقياس ميارات  لقياس ذكاء األطفاؿ، بطارية الكشف

التفكير المصور لذوؼ صعوبات التعمـ النمائية في رياض األطفاؿ، إعداد/ الباحثة، بطاقة 
مالحظة ميارات التفكير لذوؼ صعوبات التعمـ النمائية في رياض األطفاؿ، برنامج أنشطة 

عمـ النمائية في رياض األطفاؿ، تعميمية لتنمية بعض ميارات التفكير لذوؼ صعوبات الت
وأشارت النتائج إلى فاعمية برنامج األنشطة المتنوعة في تنمية ميارات التفكير لدػ األطفاؿ 

 ذوؼ صعوبات التعمـ النمائية في رياض األطفاؿ.

 الدراسات األجنبية:-7

درجات أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ميمة بيف . Angela, (2005) انجلدراسة  -أ
اختبار الذكاء ودرجات اختبار اإلبداع، وأف ىناؾ العديد مف الطالب والمدرسيف ينظروف إلى 
قدرات الطالب اإلبداعية والفكرية بشكل إيجابي، وقاـ المعمميف والطالب بتعريف الذكاء بأنو 

وا دور المنطق والمعرفة، اعتبر كل مف المدرسيف والطالب اإلبداع كقدرات تفكير متباينة وأدرك
 المعرفة في حل المشكالت، واعتبر الطالب والمعمموف اإلبداع والذكاء موردا لتنمية المجتمع.

التحقق مف استجابات  : ىدفت الدراسة إلي(2222)كوبير وتونى هاريس  بييردراسة  -ب
 Children’s responses toاألطفاؿ لمقارنة مشكالت الرياضيات المنطقية

contrasting realistic mathematics problem  وتوصمت نتائج الدراسة إلي أنو مف
الضرورؼ تشجيع األطفاؿ لإلسياـ في استخداـ حل المشكالت الرياضية مف واقع الحياة( 

 أؼ ضرورة ربط الرياضيات بالحياة خارج إطار المدرسة.

والمعارؼ الرياضية العمل عمى زيادة العالقة الوثيقة بيف معارؼ األطفاؿ وتجاربيـ اليومية  -
 المجردة.
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كشفت نتائج البحث عف فكرة جيدة وىى أف تدريب األطفاؿ وتعريضيـ باستمرار لممشكالت  -
 مف مجرد تقديـ تخمينات.  يجعميـ قادريف عمي إيجاد حموؿ منطقية أكثر

ىدفت الدراسة إلي معرفة تفكير األطفاؿ  Janet and Arfield (2001)دراسة ج. 
بالمفيومات الرياضية التالية العدد األعداد، اإلضافة والطرح، التوزيع، والقسمة، وتصميـ 
ورشة عمل موجية لألطفاؿ لمنحيـ فرص متعددة لممشاركة في أنشطة متنوعة وبالتالي 

و كشف  تدريبيـ عمي التفكير الرياضي مف خالؿ مشكالت كالمية تعرض عمييـ
 استراتيجيات التفكير الرياضي عند األطفاؿ وتوصمت الدراسة إلي النتائج التالية:

 إف التفكير الرياضي عند األطفاؿ ينمو ويتغير بنموىـ وزيادة معارفيـ وخبراتيـ. -

تأكيد أىمية ربط المشكالت الرياضية بالمشكالت الحياتية اليومية ألف ىذا يساعد عمى تنشيط  -
 ضي عند الطفل.التفكير الريا

إف ورشة العمل التي أجريت كشفت أف تعميـ الكثير مف المعارؼ والحقائق واألفكار الرياضية  -
لألطفاؿ يتـ عند منحيـ الفرص المناسبة تتيح ليـ المشاركة والعمل بفعالية ونشاط بشكل 
فردؼ أو جماعي مف أجل حل المشكالت المقدمة وأف ىذه النشاطات تشجعيـ عمى الحوار 

المناقشة وتبادؿ اآلراء واألفكار وطرح الحموؿ. وبالتالي معرفة آلية تفكير األطفاؿ بالمشكالت و 
وكيفية حميا أؼ كشف استراتيجيات تفكير األطفاؿ وتحديد معارفيـ ومعموماتيـ الرياضية التي 

  .يمتمكونيا مف اجل معالجة ما يطرح عمييـ مف مشكالت

ىدفت الدراسة إلي : Tiggert Ridley K. and Road B. Befield, (2005)دراسة  -د
معرفة الطرائق التعميمية التي تمارس لتنمية ميارات التفكير العامة لدؼ األطفاؿ والتعرؼ عمي 
ميارات التفكير التي يستطيع االطفاؿ إظيارىا والتعرؼ عمي العالقة بيف الميارات الفكرية 

صمت الدراسة إلي أكدت الدراسة أف ميارات والطرؽ التعميمية التي تيدؼ إلي تطويرىا وتو 
تصنيف األشياء وفقا ألكثر مف  -التفكير التي يستطيع األطفاؿ القياـ بيا ميارة حل المشكالت

تقديـ حموؿ وفرضيات ألحداث مستقبمية، تقديـ مقترحات متعددة البدائل ألفعاؿ كانت  -معيار
ي ألؼ مشكمة تطرح عمي األطفاؿ،  قد حدثت في الماضي، تقديـ ميارات التفكير العقالن

أكدت الدراسة أف الطرائق التعميمية المتبعة مع األطفاؿ قد ساعدت عمى تنمية ميارات التفكير 
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القدرة عمى حل المشكالت، افتراض النيايات الممكنة، اقتراح البدائل المتعددة )ومف ىذه  مثل(
 . مف خالؿ التواصل مع اآلخريفالطرائق المتبعة الطريقة الحوارية التي تنمي التفكير 

 :الحالى إجراءات البحث ثاني عشر:

تـ اإلطالع عمى الدراسات واألدبيات ذات الصمة باأللعاب اإللكترونية التعميمية وميارات  -1
وحل المشكالت وذلؾ بغرض تحميميا ومناقشتيا واالستفادة منيا فى إعداد اإلطار  التفكير

جراءات البحث. النظرػ وتوظيفيا فى معالجة مشكمة  وا 

 تـ تحديد ميارات التفكير )التذكر والفيـ( وميارات حل المشكالت التعميمية. -2

نتاج برنامج إلكترونى قائـ  -3 تـ إعداد قائمة بالمعايير واألسس التى يتـ فى ضوئيا تصميـ وا 
عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية وعرض ىذه القائمة عمى مجموعة مف المحكميف 

جراء التعديالت المطموبة. والمتخصصيف  فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، وا 

مشكالت تعميمية لحل تـ تصميـ برنامج إلكتروني قائـ عمي أسموب األلعاب اإللكترونية  -4
 وتوصيل واختيار اإلجابات الصحيحة لمقرر الرياضيات لممرحمة اإلعدادية .

 التعميمية كما يمى:وتصميـ البرنامج القائـ عمي األلعاب اإللكترونية 

وذلؾ عف طريق تحميل محتوػ الوحدات التعميمية لممقرر التعميمى  : مرحمة التحميل -أ 
)رياضيات الصف األوؿ اإلعدادؼ( وحدة بالجبر ووحدة باليندسة، وصياغة األىداؼ العامة 
يذ لكل وحدة مف ىذه الوحدات ، وتحديد المياـ واألنشطة التعميمية التى يجب عمى التالم

 إنجازىا عند دراستيـ لممقرر.

وذلؾ عف طريق تحديد األىداؼ اإلجرائية الخاصة بكل مديوؿ مف وحدات  :مرحمة التصميم -ب
المحتوػ وتنسيق األىداؼ واأللعاب اإللكترونية، وتحديد االرتباطات بيف العناصر بشكل 

 يسير لمتنقل واالستخداـ.

لصور المختمفة والرسوـ المتحركة ، وكذلؾ وذلؾ مف خالؿ إدخاؿ ا : مرحمة اإلنتاج -جػ
الرياضيات ويقوـ  في ألعاب إلكترونية لمقرر العناصر التفاعمية التى تستخدـ فى المقرر

المتعمـ القياـ بإجراءات رياضية معينة وبخطوات محددة تتضمف أساليب تفكير منيا الفيـ 
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ثـ دمج وبرمجة ىذه العناصر فى صورة تفاعمية لأللعاب  وحل المشكالت، والتذكر
 اإللكترونية.

: بعد االنتياء مف إنتاج البرنامج القائـ عمي األلعاب اإللكترونية  ، وتحميمو  مرحمة النشر -د
 عمي أجيزة المعمل المدرسي.

، متخصصيفوال وذلؾ مف خالؿ عرض المقرر عمى مجموعة مف الخبراء :مرحمة التجريب المبدئى -ىػ
 وتجريبو عمى عينة استطالعية مف التالميذ بيدؼ التأكد مف صالحية المقرر لمتطبيق.

وذلؾ مف خالؿ تطبيق البرنامج عمى عينة التالميذ الفعمية، وتحميل نتائج  :مرحمة التقويم –و
 التطبيق وتفسيرىا.

 : إعداد أدوات البحث كما يمى -5

المصمـ عمي تنمية ميارات التفكير وحل المشكالت اختبار تحصيمي لمعرفة فاعمية البرنامج  -
التعميمية وتحكيـ األدوات مف قبل مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا 

 التعميـ.

 تـ إعداد بطاقة مالحظة لقياس ميارات حل المشكالت. -

 لمدكتور عبد العزيز الشخص. مقياس المستوؼ االقتصادؼ االجتماعي: -

 إجالؿ دمحم سرؼ. اختبار الذكاء مف إعداد :  -

عرض األدوات عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس  -
جراء التعديالت الالزمة.  وتكنولوجيا التعميـ لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيق، وا 

 التجربة االستطالعية : -2

بمدرسػة تـ إجراء التجربة االسػتطالعية عمػى مجموعػة مػف تالميػذ الصػف األوؿ اإلعػدادؼ 
وتمميػذة، تػـ  تمميػذا 21، بمػغ قواميػا 2119/2121، فػي العػاـ الجػامعي 1الشػييد دمحم مجػدؼ رقػـ

 .اختيارىـ بطريقة عشوائية، حيث طبقت عمييـ أدوات القياس بعد تعرضيـ لمعبة اإللكترونية

 الحاسب اآللي بالمدرسة لتنفيذ إجراءات التجربة االستطالعية لمبحث.اختير معمل  -



 

- 722 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

أثنػػاء دراسػػة المعبػػة اإللكترونيػػة، قامػػت الباحثػػة بمشػػاىدة أفػػراد العينػػة، وقامػػت بمالحظػػة التالميػػذ  -
 ومدػ انتباىيـ، وردود أفعاليـ تجاه محتوػ المقرر، وقامت بتدويف الميـ مف ىذه المالحظات.

مواد المعالجة التجريبية قامت الباحثة بمناقشة التالميذ فيما درسػوه، والػرد  بعد انتياء عرض كل -
 عمى استفساراتيـ، واستطالع رأييـ حوؿ جودة المعبة اإللكترونية، وتدويف ىذه المالحظات.

تـ تطبيق االختبار التحصيمى، وبطاقة مالحظة األداء العممػي لمميػارات وحػل المشػكالت لمعبػة  -
المجموعة االستطالعية بعد تعرضػيـ لممقػرر لمتأكػد مػف مػدػ فاعميػة البرنػامج اإللكترونية عمى 

بجانبييػػا المعرفػػي واألدائػػي ، وكػػذلؾ لمتأكػػد مػػف ثبػػات كػػل مػػف  الرياضػػياتفػػي اكسػػاب ميػػارات 
 واكتشاؼ العقبات التي تعوؽ استخداميا.االختبار التحصيمى، وبطاقة مالحظة األداء ، 

لمبرنامج القائـ عمي األلعاب اإللكترونية وأدوات البحث، تـ التأكد عمى ضوء التجريب الميداني  -
والتأكد مف صالحيتيا لالستخداـ عمى  –مواد المعالجة التجريبية  –مف فاعمية البرنامج 

المستوػ الميداني وكذلؾ التأكد مف ثبات كل مف االختبار التحصيمى، وبطاقة مالحظة األداء 
التحصيمى، باإلضافة إلى تحديد الصعوبات التي واجيت  العممي، وتحديد زمف االختبار

 الباحثة وتالميذ المجموعة االستطالعية لتالفييا عند إجراء التجربة األساسية لمبحث.

 التجربة األساسية لمبحث:-1

أجريت التجربة األساسية لمبحث عمي تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ وتطبيق البرنامج  -
بية مف المتعمميف في مدرسة الشييد دمحم مجدؼ اإلعدادية.لمعاـ اإللكتروني عمي مجموعة تجري

 .2119/2121الجامعي 

تـ تقسيـ المتعمميف إلي مجموعتيف )تجريبية وضابطة(، المجموعة التجريبية )التي تدرس مف  -
خالؿ بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( والضابطة )التي تدرس بالطريقة 

 .ية(التقميد

ثـ تفسير النتائج في ضوء فروض البحث ومتغيراتو؛ حيث قامت الباحثة بمعالجة البيانات 
، 24( إصدارSPSSواختبار الفروض باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

، Test-Paired Sample Tمف خالؿ أسموبيف مختمفيف ىما اختبار)ت( لعينتيف مرتبطيف 



 

- 721 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

،وفي النياية مناقشة تمؾ   Test-Independent Sample Tواختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف 
 النتائج في ضوء الدراسات السابقة، ثـ تقديـ التوصيات والمقترحات.

 :ثالث عشر: نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات والمقترحات:

ىذا البحث بعد تطبيق أدوات البحث المتمثمة في االختبار التحصيمي تـ تناوؿ نتائج 
وبطاقة المالحظة، ومف خالليا تـ تفسير نتائج البحث مف خالؿ فروض ومتغيرات البحث؛ حيث 
قامت الباحثة بمعالجة البيانات واختبار الفروض باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ 

خالؿ األساليب االحصائية التالية: اختبار)ت( لعينتيف  مف24( إصدارSPSSاالجتماعية )
 Independent، واختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف Paired Sample T-Testمرتبطيف 

Sample T-Test،  وفي النياية مناقشة تمؾ النتائج في ضوء الدراسات السابقة، ثـ تقديـ
 التوصيات والمقترحات.

: اختبار صحة الفروض البحثي   ةأوال 

 :اختبار صحة الفرض األول

الذؼ ينص عمى: "الذؼ ينص عمى: " يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات 
المجموعتيف التجريبية )لتي تدرس مف خالؿ بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( 

ارات الرياضيات في القياس القبمي والبعدؼ لدرجات الكسب في اختبار التحصيل المعرفي لمي
لصالح القياس البعدؼ." وتـ حساب المتوسط الحسابي )ـ(، االنحراؼ المعيارؼ )ع(، درجات 
الحرية في التطبيقيف القبمي والبعدؼ، وتـ استخداـ اختبار )ت( لتوافر شروط استخدامو، وحساب 

طبيقيف القبمي حجـ التأثير وتـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة في الت
 والبعدؼ لالختبار التحصيمي.
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وحجم التأثير لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  t-testنتائج اختبار  :(2جدول )
 المجموعة التجريبية في نتائج االختبار التحصيمي القبمي والبعدي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت

 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

   
حجم 
 التأثير

 2.36 4.80 25 تجريبية  قبمي
24 20.48 

0.00 

 دال
0.94 

كبير 
ا  2,15 17,32 25 تجريبية  بعدي جد 

      

( أف قيمة "ت" لمفرؽ بيف المتوسطيف باستخداـ اختبار )ت(، 2ويتضح مف نتائج جدوؿ)
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي تساوؼ 5.41تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة تساوؼ )

(، مما يشير إلي صحة الفرض 24( بدرجات الحرية )1.15(  عند مستوؼ الداللة )2.16)
د فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة الثانية التجريبية األوؿ، حيث تبيف انو يوج

)التي تدرس مف خالؿ االلعاب التعميمية( في التطبيقيف القبمي والبعدؼ في نتائج االختبار 
التحصيمي الخاص بمحتوػ مادة الرياضيات لمصف االوؿ االعدادؼ وذلؾ لصالح التطبيق 

 مربع إيتا" مف خالؿ المعادلة االتية:  البعدؼ، وقد تـ حساب حجـ التأثير "

    
  

     
0.94= 

 n2 = 0.94وبحساب حجـ التأثير وجد إف 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبير أو متوسًطا أو صغيًرا كاآلتي:

 = تأثير صغير. 1.11 ●

 = تأثير متوسط. 1.16 ●

 = تأثير كبير. 1.14 ●

 = تأثير كبير جًدا 1.2 ●
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 يوضح درجات المجموعة التجريبية في نتائج االختبار التحصيمي القبمي والبعدي :(2) شكل

ودراسة منصور عبد هللا  (2277)ياب صالح الحسيني دوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  -
ودراسة شرين أبو عودة ( 2272)ودراسة زهرة االحمري ورجاء بحاذق ( 2272)صياح 

 .(2221) ودراسة مها حسني الشحروري  (2277)

 :اختبار صحة الفرض الثاني

الذؼ ينص عمى: " يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية 
)التي تدرس مف خالؿ بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( والضابطة )التي 

اإلختبار التحصيمي الخاص بميارات تدرس بالطريقة التقميدية( في التطبيق البعدؼ في نتائج 
الرياضيات لدػ تالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ لصالح المجموعة التجريبية" وتـ حساب متوسط 
الحسابي )ـ(، االنحراؼ المعيارؼ )ع(، درجات الحرية، وتـ استخداـ اختبار )ت( لتوافر شروط 

سطات درجات أفراد استخدامو، وحساب حجـ التأثير وتـ حساب داللة الفروؽ بيف متو 
 المجموعتيف في التطبيق البعدؼ لنتائج االختبار التحصيمي.
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وحجم التأثير لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  t-testنتائج اختبار  :(9جدول )
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت

 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

   
حجم 
 التأثير

 3.04 12.92 25 ضابطة

48 5.90 
0.00 

 دال
0.42 

 

كبير 
ا  جد 

 2.15 17.32 25 تجريبية

( أف قيمة "ت" لمفرؽ بيف المتوسطيف باستخداـ اختبار )ت(، 3مف نتائج جدوؿ)ويتضح 
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي تساوؼ 5.91تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة تساوؼ )

(، مما يشير إلي وجود فروؽ بيف 48( بدرجات الحرية )1.15(  عند مستوؼ الداللة )2,11)
والتجريبية في التطبيق البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية، مما يثبت نتائج المجموعتيف الضابطة 

   :صحة الفرض الثاني، وقد تـ حساب حجـ التأثير "مربع إيتا" مف خالؿ المعادلة االتية

    
  

     
0.42= 

 n2 = 0.42وبحساب حجـ التأثير وجد إف 

 ا كاآلتي:ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبير أو متوسًطا أو صغيرً 

 = تأثير صغير. 1.11 ●

 = تأثير متوسط. 1.16 ●

 = تأثير كبير. 1.14 ●

 = تأثير كبير جًدا 1.2 ●

 



 

- 717 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 
  يوضح درجات المجموعة التجريبية في نتائج االختبار التحصيمي القبمي والبعدي :(2) شكل

دمحم خير نواف حسين ودراسة  (2272)عبير صديق آمين وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
 .(2222)نوافمه 

 :اختبار صحة الفرض الثالث

" يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف أنوالذؼ ينص عمى: "
التجريبية )التي تدرس مف خالؿ بيئة التعمـ القائـ عمي األلعاب اإللكترونية التعميمية( والمجموعة 

التقميدية( في تطبيق في نتائج بطاقة المالحظة الخاصة بميارات الضابطة )التي تدرس بالطريقة 
حل المشكالت التعميمية بمحتوؼ مادة الرياضيات لمصف االوؿ االعدادؼ لصالح المجموعة 
التجريبية " وتـ حساب متوسط الحسابي )ـ(، االنحراؼ المعيارؼ )ع(، درجات الحرية، وتـ 

مو، وتـ حساب حجـ التأثير، وتـ حساب داللة الفروؽ استخداـ اختبار )ت( لتوافر شروط استخدا
 بيف متوسطات درجات أفراد المجموعتيف في التطبيق البعدؼ لنتائج بطاقة المالحظة.

وحجم التأثير لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  t-testنتائج اختبار  :(2جدول )
 حظة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في بطاقة المال

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
 المحسوبة

مستوي 
 الداللة

   
حجم 
 التأثير

 3.32 15.96 25 ضابطة
 
48 

 
5.30 

0.00 
 دال

 
0.36

9 

 كبير
ا  2.42 20.32 25 تجريبية جد 
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( أف قيمة "ت" لمفرؽ بيف المتوسطيف باستخداـ اختبار )ت(، 3ويتضح مف نتائج جدوؿ)
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي تساوؼ 5.31تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة تساوؼ )

(، مما يشير إلي وجود فروؽ بيف 48( بدرجات الحرية )1.15(  عند مستوؼ الداللة )2.11)
لمالحظة بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية نتائج درجات بطاقة ا

، مما يثبت صحة الفرض الثالث، وقد تـ حساب حجـ التأثير "مربع إيتا" مف خالؿ المعادلة 
 االتية:  

    
  

     
0.369= 

 

 n2 = 0.369وبحساب حجـ التأثير وجد إف 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبير أو متوسًطا أو صغيًرا كاآلتي:   

 = تأثير صغير. 1.11 ●

 = تأثير متوسط. 1.16 ●

 = تأثير كبير. 1.14 ●

 = تأثير كبير جًدا 1.2 ●

 
 يوضح درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في نتائج بطاقة المالحظة :(9) شكل
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 .(2272)زهرة االحمري ورجاء بحاذق وتتفق ىذه النتيجو مع دراسة 

 :اختبار صحة الفرض الرابع

توجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى األلعاب اإللكترونية التعميمية في  الذؼ ينص عمى: "
تنمية ميارات التفكير الرياضيات"، ولقياس فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات 

 Black Modifiedالتفكير الرياضيات قامت الباحثة باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" 
Gain Ratio ؾ لحساب فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير وذل

 الرياضيات ويعبر عنيا بالمعادلة اآلتية:

 س –س           ص  –نسبة الكسب المعدؿ=  ص 

 س        +           د -د

 حيث إف:

 .متوسط الدرجة في االختبار البعدؼص= 

  .متوسط الدرجة في االختبار القبميس= 

 النياية العظمى لمدرجة التي يمكف الحصوؿ عمييا في االختبار.د= 

( وحدا 1.2ويقترح "بالؾ" أف البرنامج ذو فاعمية إذا حقق حدا أدنى ليذه النسبة قدرة )
(، والجدوؿ التالي يوضح نسبة الكسب المعدؿ ؿ "بالؾ" القياس فاعمية األلعاب ۲أعمى قدرة )

 مية ميارات التفكير الرياضيات. التعميمية اإللكترونية في تن

 (: نسبة الكسب المعدل لـ "بالك"2دول )ج

 الداللة نسبة الكسب المعدل الدرجة النهائية المتوسط التطبيق

 4.80 قبمي
 دال 1.45 20

 17,32 بعدي
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أف نسبة معدؿ الكسب لفاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية  (5رقـ ) ويتضح مف الجدوؿ
(، وىي تزيد عف الحد األدنى الذؼ وضعة" 1.45في تنمية ميارات التفكير الرياضيات تبمغ )

 تنمية في اإللكترونية التعميمية لأللعاب فاعمية ىناؾ إف القوؿ يمكف وبالتالي( ۱٫۲بالؾ" )
 الرياضيات لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية. تعميمية لمقرروحل المشكالت ال التفكير ميارات

 وبذلؾ يكوف تـ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمبحث والذؼ ينص عمى:

ما فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى تنمية ميارات التفكير وحل 
 المشكالت التعميمية عند األطفاؿ؟

 ذياب صالح الحسينيد مف الدراسات منيا دراسة وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج العدي
ودراسة زهرة االحمري ورجاء بحاذق ( 2272)منصور عبد هللا صياح ودراسة  (2277)

 .(2221)مها حسني الشحروري ودراسة  (2277)و دراسة شرين أبو عودة 2272

 :ثاني ا: تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بفروض البحث

وجود فرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية  يتضح من خالل نتائج البحث
)التي تدرس مف خالؿ األلعاب التعميمية( والمجموعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( 

بمحتوؼ ميارات  ةفي التطبيق البعدؼ في نتائج االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة الخاص
 .مادة الرياضيات لمصف األوؿ اإلعدادؼ

تـ حساب نتائج المجموعتيف في التطبيق البعدؼ، وقد كشفت نتائج البحث عف  حيث
حيث حققت فاعمية  .وجود فاعمية ألساليب استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية بصفة عامة

كبيرة جًدا فيما يتعمق بزيادة الدرجات في التحصيل ونسبة التحصيل المعرفي لدػ تالميذ 
يمكف تفسير فاعمية استخداـ األلعاب التعميمية في ضوء االعتبارات و  .المجموعة التجريبية

 التالية:

وسائل تعميمية ترفييية مع المواقف التعميمية وذلؾ و احتواء األلعاب التعميمية عمي أساليب   -
 يوفر جو مف المتعة ويساىـ في زيادة المعرفة بسبب خروج التالميذ مف التكرار والممل.

، والفيديوىات المعززة تنوع أشكاؿ باختالؼ  - أنماط وأشكاؿ التوجييات: كالصور والرسـو
 بتفاصيل وأساليب مساعدة مختمفة الستيعاب أىداؼ المحتوػ.
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اعتماد األلعاب عمي الحركة والمثيرات البصرية ساعد التالميذ كثيرا عمي إستيعاب المفاىيـ  -
 الرياضية وزاد تفاعل التالميذ مع المحتوػ التعميمي .

العديد مف الدراسات بدراسة فاعمية طريقة حل المشكالت عمى عينتيف تجريبية وضابطة  اىتماـ -
أىمية األلعاب  عمى أكدت الدراساتو  .التقميدية غير وتفوؽ المجموعات التي تعممت بالطرؽ 

اإللكترونية التعميمية واألنشطة والفعاليات التربوية التي تجعل مف المتعمـ فاعال ونشطا لتطوير 
 ت التفكير وحل المشكالت.ميارا

 مدي االستفادة من البرنامج من خالل نتائج البحث:

أظيرت نتائج البحث فاعمية األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات التفكير وحل 
المشكالت التعميمية لتالميذ الصف االوؿ اإلعدادؼ ويتفق ذلؾ أيًضا مع العديد مف الدراسات 
التي أكدت فاعمية استخداـ األلعاب التعميمية اإللكترونية في التحصيل الدراسي وتنمية ميارات 

 التفكير وحل المشكالت، مثل دراسة كل مف: 
( التي أشارت إلي أىمية تقديـ المناىج الدراسية متضمنة األلعاب 2271) ثناء ابو زيد،

 .التعميمية ألف ذلؾ يساعد عمى زيادة تركيز المتعمميف المتعمميف ويساىـ عمى تنظيـ التعمـ
مى ضرورة تقديـ األلعاب التي أشارت ع Cheng et al., (2015ودراسة شنج وآخروف )

التعميمية في المحتوػ التعميمي؛ وذلؾ لممساىمة في تمييد التعميـ والعمل عمى زيادة حب وشعف 
( إلي أىمية األلعاب 2277) مها الشحروري و دمحم الريمأوي،وأشارت دراسة  .التالميذ لمتعمـ

ئية التعمـ بصورة بسيطة التعميمية في المحتوؼ التعميمي وعرضيا بعدة اشكاؿ والعمل عمى تي
التي أكدت دور األلعاب  (2272)زهرة االحمري ورجاء بحاذق  دراسة وأسيل وبطريقة جديدة،

 .اإللكترونية في تنمية ميارات حل المشكالت بطرؽ إبداعية لدػ األطفاؿ
 : بناء عمي النتائج التي توصمت إلييا الباحثة تـ التوصية بالتالي:لتوصياتا ●
 باستخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية لمقررات تعميمية مختمفة.تصميـ برامج  -1
تدريب التالميذ عمى استخداـ أساليب األلعاب التعميمية المختمفة والتطوير منيا لالستفادة منيا  -2

 .في العممية التعميمية والمحتوػ الدراسي
 لكترونية التعميمية. ضرورة استخداـ استراتيجات تدريس حديثة لمتواكب مع برامج األلعاب اإل -3
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 تدريب المعمميف والمتعمميف عمى أستخداـ برامج االنترنت في التعميـ عف بعد. -4
توجيو النظر لنوعية األبحاث التي تيتـ باأللعاب التعميمية ومحفزات األلعاب والتي يمكف  -5

 ادراجيا في جميع محتويات المنيج التعميمي.
بأساليب األلعاب التعميمية حتي تتيح فرصة  العمل عمى إعادة تصميـ المقررات الدراسة -6

 لمتالميذ بالتعامل مع المحتوؼ التعميمي بسيولة داخل المدرسة وفي البيت وفي كل مكاف.
 تفعيل استخداـ األلعاب اإللكترونية داخل فصوؿ مدارس التعميـ األساسي. -7
 تدريب المعمميف عمى استخداـ التقنيات الحديثة وتفعيميا. -8
 :مقترحات البحث ●

في ضوء نتائج البحث التي أثبتت وجود فاعمية استخداـ األلعاب اإللكترونية التعميمية في 
تنمية ميارات التفكير وحل المشكالت لتالميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ تقترح الباحثة المزيد مف 

 الدراسات والبحوث كما يمي:
ثة عمي التحصيل الدراسي في دراسة أثر استخداـ األنماط التصميمية لأللعاب التعميمية الحدي -1

مقررات دراسية أخرؼ وعمى مستويات مختمفة مف المراحل الدراسية: االبتدائية والثانوية 
 والجامعة.

إجراء دراسات لمقارنة أثر استخداـ محفزات األلعاب الحديثة في التدريس عمى التحصيل  -2
 الدراسي عند كال الذكور واإلناث.

جوانب المعرفية العميا عمى مراحل دراسية مختمفة لكي يتـ إجراء دراسات تقوـ بمعالجة ال -3
 تعميـ نتائج ىذا البحث.

إجراء دراسات مماثمة لقياس أثر األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى ميارات التحميل والتركيب  -4
 والتطبيق.

 اإلبداعي إجراء دراسات مماثمة لقياس أثر األلعاب اإللكترونية التعميمية عمى ميارات التفكير  -5
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 ممخص البحث :

استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمي فاعمية األلعاب اإللكترونية التعميمية عمي تنمية 
ميارات التفكير وحل المشكالت التعميمية عند التالميذ، نظرا لمتطور التكنولوجي في مجاؿ التعميـ 
والتعمـ ولموصوؿ إلي ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة منيجي البحث الوصفي وشبو التجريبي، 

يتعمقاف بتصميـ األلعاب اإللكترونية وفاعميتيا عمي ميارات التفكير وحل المشكالت المذيف 
التعميمية لدؼ التالميذ حيث تصميـ لعبة إلكترونية تعميمية في مقرر الرياضيات لتالميذ الصف 
األوؿ اإلعدادؼ، وتـ إعداد أدوات البحث، وىي عبارة عف: اختبار تحصيمي، وبطاقة مالحظة 

( تمميًذا مف تالميذ 51ميارات التفكير وحل المشكالت، وتكونت عينة البحث مف )تحتوؼ عمي 
مدرسة الشييد دمحم مجدؼ اإلعدادية، بمحافظة القميوبية، تـ تقسيميـ إلي مجموعتيف وىما 
مجموعة ضابطة ومجموعة أخرػ تجريبية، وتـ إجراء التجربة، وتطبيق أساليب المعالجة 

( ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا البحث تأكيد SPSS V.25ج )اإلحصائية باستخداـ برنام
فاعمية األلعاب اإللكترونية التعميمية في تنمية ميارات التفكير وحل المشكالت واحتواء األلعاب 
التعميمية عمي أساليب وسائل تعميمية ترفييية مع المواقف التعميمية ذلؾ يوفر جو مف المتعة 

وأيضا تنوع أشكاؿ وأنماط  ة بسبب خروج التالميذ مف التكرار والممل.ويساىـ في زيادة المعرف
، والفيديوىات المعززة بتفاصيل وأساليب مساعدة  األلعاب اإللكترونية التعميمية: كالصور والرسـو

وتبيف مف خالؿ النتائج فاعمية األلعاب التعميمية  مختمفة يساعد عمى استيعاب أىداؼ المحتوػ.
تنمية ميارات التفكير وحل المشكالت، والتأكيد عمى ضرورة تقديـ األلعاب اإللكترونية في 

التعميمية في المحتوػ التعميمي؛ وذلؾ لممساىمة في تمييد التعميـ والعمل عمى زيادة حب وشعف 
براز أىمية األلعاب اإللكترونية التعميمية في المحتوؼ  التالميذ لمتعمـ والتفكير وحل المشكالت، وا 

وعرضيا بعدة اشكاؿ والعمل عمى تييئة التعمـ بصورة بسيطة وأسيل وبطريقة جديدة  التعميمي
 ومتطورة.

 حل المشكالت.  -ميارات التفكير   -األلعاب التعميمية اإللكترونية  الكممات المفتاحية:

 المراجع :

مركز ديبونو لتعميـ  ،الطبعة األولى ،مفاتيح التفكير العشريف (.2272أبو الحاج، سها )
 األردف.  ،عماف ،التفكير



 

- 711 - 
  2222 ايرين –(77مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 األردف.، عماف ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمـ نفس النمو (.2271ابوجعفر، دمحم عبدهللا )

اإللكترونية التعميمية في تحصيل طمبة "أثر استخداـ األلعاب  (.2277أبو عودة، شيرين )
 غير رسالة ماجستيرالصف الخامس األساسي بمدارس راـ هللا والبيرة في مادة العموـ "

 فمسطيف. ،منشورة

"التفكير اإلبداعي وعالقتو بكل مف العزو السببي ومستوػ الطموح  (.2222أبو ندى، خالد )
كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،االبتدائييف"لدػ تالميذ الصفيف الخامس والسادس 

 غزة. ،الجامعة اإلسالمية ،التربية

 األردف. ،عماف ،مركز الكتاب األكاديمي ،أساليب التفكير لدػ المعمميف (.2271أحمد، مبروك )

"دور تطبيقات مبادغ وطرؽ وأساليب التفكير اإلبداعي وحل  (.2272رحمه )، أحمد
 ،(1) .17مجمة العموـ اإلنسانيةالمشكالت في تطوير عممية تصميـ المنتجات الصناعية"، 

.198-217 

 ،دارالفكر العربي ،الطبعة األولى ،ميارات التفكير وعادات العقل (.2272الجمال، دمحم )
 القاىرة.

"دور األلعاب اإللكترونية في تمنية ميارات حل  (.2272رجاء ) زهرة وباحاذق، األحمري،
 :(27)8مجمة رابطة التربية الحديثةسنوات"  5-6المشكالت بطرؽ إبداعية لدػ األطفاؿ مف 

145-199. 

دار  ،الطبعة األولى ،فمسفة التفكير ونظريات في التعمـ والتعميـ (.2277األشقر، فارس )
 االردف. ،عماف ،زىراف لمنشر

"أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات  (.2221) الخطاب، أحمد
مجمة عمى التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدػ تالميذ الحمقة الثانية مف التعمـ األساسي". 

 مصر. ،. جامعة الفيوـكمية التربية

 ،الطبعة األولى ،تعمـ التالميذ األلعاب التربوية وانعكاساتيا عمى (.2271) رافدة الحريري،
 األردف. ، لمنشر والتوزيع دار إليازورؼ 
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"أثر برنامج تعميمي مطور قائـ عمى نموذجي دورة التعمـ  .(2277الحسيني، دياب )
 ،الخماسي والتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة في التحصيل وتنمية ميارات التفكير االبداعي"

 .77-47ص، األردف ،جامعة عماف العربية ،والنفسيةمجمة كمية العمـو التربوية 

"فاعمية األلعاب التعميمية في التحصيل والدافعية نحو تعمـ  (.2272الحربي، عبد هللا )
-321ص ، المممكة العربية السعودية ،جامعة طيبة ،كمية التربية مجمة ،الجمع والطرح"

359. 

رنامج لمتفكير في تطوير ميارات أثر ب (.2272) الرباح، مشاعل وعبد المطيف، خميفة
، المنامة ،دار المسيرة، التفكير العميا واالتجاه نحو الرياضيات لدػ الطالبات الموىوبات

 . البحريف

أثر األلعاب اإللكترونية عمى عمميات التذكر  (.2277الشحروري، مها والريماوي دمحم )
مجمة العمـو وحل المشكالت واتخاذ القرار لدػ أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة في األردف. 

 . 649 -637   .38 .التربوية

"أثر استخداـ األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى الدافعية لتعمـ . (2277الصائغ، دمحم )
رسالة الرياضية ورضا أولياء األمور عف طريق تعمـ بناتيـ ". الرياضيات والميارات 
 كمية الدراسات العميا .جامعة الخميج العربي. البحريف . ماجستيرغير منشورة.

"أثر استخداـ بعض أجزاء برنامج كورت في تنمية ميارات التفكير  (.2221العتيبي، خالد )
رسالة ف المرحمة الثانوية بالرياض". الناقد وتحسيف مستوػ التحصيل الدراسي لدػ عينة م

 .. كمية التربية. جامعة أـ القرػ. مكة المكرمةدكتوراه غير منشورة

 .مركز الكتاب األكاديمي.  ليبيا.1.ط التحصيل الدراسي (.2271الفاخري، سالم )

. النظرية والتطبيق. برنامج سكامبر لتنمية التفكير اإلبداعي (.2272الهيالت، مصطفى )
 ديبوني لتعميـ التفكير. االردف. مركز 

 القاىرة. ،عالـ الكتب ،دور األلعاب اإللكترونية في نمو الطفل وتعميمو (.2272) آندي، حجازي 
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"فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض خصائص التفكير  (.2272حسونة، أمل )
 ،رياض األطفاؿمجمة كمية  ،اإليجابي لدػ أطفاؿ ما قبل المدرسة ذوؼ صعوبات التعمـ"

 .67-33،(14)9جامعة بورسعيد 

أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية بعض المفاىيـ  " (.2222خضير، أسماء )
كمية الدراسات  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"الرياضية لدػ أطفاؿ الرياض في األردف

 .عماف ،التربوية العميا. جامعة عماف العربية لمدراسات العميا

.  1ط ،المواد واألجيزة التعميمية في منظومة تكنولوجيا التعميـ (.2222أحمد دمحم ) سالم،
 .السعودية ،الرياض ،دار الزىراء لمنشر والتوزيع

في تنمية ميارات التفكير  SCAMPER"فاعمية برنامج سكامبر  .(2272) صالح، وئام
 ،كمية التربية ،ماجستير غير منشورةرسالة  ،اإلبداعي لدػ تالمذة الصف الخامس األساسي"

 جامعة دمشق .

"فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية لتنمية تحصيل  (.2272صياح، منصور عبد هللا )
غير  رسالة ماجستير ،وحدات في مادة الرياضيات لذوؼ صعوبات التعمـ المرحمة االبتدائية"

 البحريف. ،المنامة ،جامعة الخميج األولى ،كمية الدراسات العميا، منشورة

"فعالية األلعاب التعميمية اإللكترونية في تحسيف  (.2271الغامدي، رحاب جمعان عبد هللا )
المجمة  ،التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة الحاسب اآللي لدػ طالبات المرحمة المتوسطة"

 .165-113، 3ع ،األردف ،الدولية ببحوث النوعية المتخصصة

" فاعمية برنامج العاب تعميمية الكترونية في تنمية (.2272دمحم ) عاطف والنجار، عبد هللا،
 .649-637 .2 .مجمة العمـو التربوية ،ميارات استخداـ الكمبيوتر ألطفاؿ مرحمة الرياض"

المجموعة العربية لمتدريب ، الطبعة األولى ،التفكير البصرؼ  (.2272عامر، والمصري )
 القاىرة .  ،والنشر

المجموعة  الطبعة األولى،، برنامج الكورت والقبعات الست لمتفكير (.2272) عامر، طارق 
 العربية لمتدريب والنشر، القاىرة. 
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غير  رسالة ماجستير ،"تنمية ميارات التفكير في القرآف الكريـ" (.2272) عبد هللا الطيب،
 السوداف.، جامعة أـ درماف االسالمية ،منشورة

دار ، الطبعة األولى ،تأمالت تربوية في تعميـ التفكير والمغة (.2272) مصطفى ،عبدالعال
 المممكة العربية السعودية. ،الظيراف، الكتاب التربوؼ لمنشر

"فاعمية برنامج أنشطة تعميمية لتنمية بعض ميارات التفكير لدػ  (.2272) أمين، عبير
كمية رياض ، غير منشورة رسالة ماجستيرفاؿ" ذوؼ صعوبات التعمـ النمائية في رياض األط

 أطفاؿ. جامعة اإلسكندرية. 

 . دار الفكر.عماف . 3ط تعميـ التفكير )مفاىيـ وتطبيقات(. (.2221فتحي ) جروان،

 ،دار الكتب العممية ،الطبعة األولى ،1سمسة التفكير وأنماطو (.2271رزوقي، ولطيف )
 لبناف.

برنامج تدريبي لتنميو ميارات التفكير لدػ معممي تالميذ "فعالية  (.2222محمود ) لطفي،
المركز القومي  مجمة، ذوؼ االحتياجات الخاصة المكفوفيف" شعبو بحوث تطوير المناىج

 .65 -26( 15) 11،القاىرة  ،لمبحوث التربوية والتنمية

يـ مركز ديبونو لتعم ،الطبعة األولى ،تدريس التالوة والتجويد (.2279مروح، محمود )
 االمارات واالردف. ،التفكير

"فاعميػػة ألعػػاب الكمبيػػوتر في تحصػػيل التالميػػذ مػػعسرؼ القػػراءة  (.2222) مطــاوع، ضــياء
مجمة لبعض مفاىيـ العموـ بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ". )الدسمكسييف(
 .66-22( 17)4 ،جامعة الممؾ خالد، كمية التربية

في العمـو في اكتساب أطفاؿ  األنشطةأثر برنامج تدريسي قائـ عمى " (.2222نوفمة، دمحم ) 
رسالة دكتوراه غير " رياض األطفاؿ لميارات التفكير العممي والمفاىيـ والميوؿ العممية

 عماف ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،كمية الدراسات التربوية العميا ،منشورة
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أثر استخداـ األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميل " (.2222نصار، إيهاب )
 ،كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة، "نحوىا لدػ تالميذ الصف الرابع االساسي بغزة

 غزة ،الجامعة اإلسالمية

اإللكترونية "أثر اختالؼ التغذية الراجعة في األلعاب التعميمية  (.2272القباطي وآخرون )
المجمة العربية لمتربية  ،عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدػ أطفاؿ الروضة بالجميورية اليمنية"

 32-2. ،(8)العممية والتقنية

" فاعمية األلعاب اإللكترونية واأللعاب االجتماعية في مجاؿ العمـو  (.2272مهدي، ياسر )
مجمة ، فاؿ مرحمة رياض التالميذ"في تنمية التفكير األساسية وحب االستطالع لدػ أط

 .54-1،(2)17 ،جامعة أسيوط  ،التربية
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The Effectiveness of the Use of Educational E-Games to 

Develop Thinking Skills and Solving Educational  Problems 

In Pupils 

Abstract: 

The current research examines the effect of educational games on 

developing thinking skills and solving educational problems in children. 

To reach this goal, the researcher has used both descriptive and quasi-

experimental research methodologies which relate to designing electronic 

games and thinking skills and problem-solving in mathematics for first-

grade middle school students. The tools  that have been used by the 

researcher  consist of an achievement test, a note card containing thinking 

skills and problem solving, and a sample that consisted of (50) students 

from The Martyr Muhammad Majdi Preparatory School in Qaliubiya 

Governorate. The sample is divided into two groups:  group A was not 

exposed to any electronic games while the experimental group was 

exposed to the electronic games. The experiment was conducted by 

applying the statistical treatment methods using the SPSS V.25 program. 

The most important research findings conclude the effectiveness of 

presenting educational games which has the greatest impact on 

developing thinking skills in children. These educational games have 

influenced the problem solving of children at that age.  

Key words: Electronic educational games - Thinking skills - Problem 

Solving 

 

 

 


