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 باللغة العربية الدراسةملخص 

توظيف معلمي المرحلة األساسية رسية في دعم دور اإلدارة المد: إلى تحديد  الدراسةهدفت 

وفق المجاالت التالية ) التخطيط , التنفيذ , التقويم ( ووضع مجموعة من بمحافظات غزة للتعلم باللعب 

 السبل لتطوير هذا الدور .
استخدم واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة،   منهج و أدوات الدراسة : 

( فقرة، موزعة على ثالث مجاالت وهي: 30من ) اإلستبانةكأداة للدراسة، وقد تكونت  اإلستبانة

 ( .)التخطيط , التنفيذ , التقويم 

س المرحلة األساسية في رامد مديرو من 543)تكون مجتمع الدراسة من ) : مجتمع وعينة الدراسة 

باستخدام  و، (%  34.25بنسبة ) ( مديرا186) عينة الدراسة فقد اقتصرت علي أما,  محافظات غزة

 ( لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة.SPSSبرنامج المعالجات اإلحصائية 

 :  أهمهالي عدة نتائج من إوقد توصلت الدراسة 

لتعلم لالمرحلة األساسية  اإلدارة المدرسية في دعم توظيف معلمي دور لدرجةبلغ المتوسط الكلي  1-

 % . 76.08وبذلك فإن الوزن النسبي  3.87) )  من وجهة نظر مديري المدارس باللعب

 وكانت المجاالت علي النحو التالي : 2-

 %( .79.93على المرتبة األولى حيث بلغ الوزن النسبي )   مجال التنفيذ للتعلم باللعبحصل -

 . 77.03%)على المرتبة الثانية حيث بلغ الوزن النسبي ) مجال التخطيط للتعلم باللعبحصل   -

 (%75.56)بة الثالثة حيث بلغ الوزن النسبي على المرت التقويم للتعلم باللعب حصل المجال الثالث -

. 

 كما وكانت النتائج حسب المتغيرات علي النحو التالي :  3- 

بين متوسطات تقديرات أفراد   )α≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ين توجد فروق العينة تعزى إلى متغير ) المؤهل العلمي، سنوات الخدمة ، الدورات التدريبية ( في ح

 ير الجنس كانت لصالح الذكور .ذات داللة إحصائية تعزي لمتغ

 : الباحثون وبناءا علي نتائج الدراسة أوصى

، وتشجيع  دارة المدرسة والجهات التربوية أهمية خاصة الستخدام األلعاب التعليميةإيالء إضرورة  -

 المعلمين على استخدام هذا األسلوب في التدريس.

 . عاب التعليمية في التدريس عقد دورات تدريبية للمعلمين في استخدام األل - 

حث المشرفين التربويين على االهتمام بتوجيه المعلمين والمعلمات نحو استخدام األلعاب التربوية في  -

 تدريسهم للطلبة.
 

Abstract 
The aim of the study was to determine the degree of exercise of the teachers of the basic 

stage of learning by playing according to the following areas (planning, implementation, 

evaluation) and developing a set of ways to develop this role. 

Methodology and tools of the study: The researchers used the analytical descriptive 

method in the study, and the researchers used the questionnaire as a tool for study. The 

questionnaire consisted of (30) paragraphs, divided into three areas: (planning, 

implementation, evaluation). 

The study population consisted of (543) principals of the basic stage schools in the Gaza 

governorates. The sample of the study was limited to (186) principals (34.25%). The 

researcher used the SPSS program to analyze the responses of the sample members. 

The study reached several results, the most important of which are: 

1. The overall average of the level of exercise of the teachers of the basic stage of learning 

by playing (3.87) and thus the relative weight of 76.08%. 

2. The areas were as follows: 
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- The field of planning for learning by play was ranked second with a relative weight of 

77.03%. 

- The field of implementation of learning by playing ranked first, with a relative weight 

(79.93%). 

- The third area of the calendar for learning by playing the third place where the relative 

weight (75.56%). 

3 - The results according to the variables as follows: 

0.05)  ≤ αThere were no statistically significant differences at the level of significance (

between the average estimates of the sample respondents due to the variable (scientific 

qualification, years of service, training courses), while there are statistically significant 

differences due to gender variable in favor of males. 

 

Based on the results of the study, the researchers recommended several recommendations, 

the most important of which are: 

- To give the school administration and educational authorities special importance for the 

use of educational games, and encourage teachers to use this method in teaching. 

 - Holding training courses for teachers in the use of educational games in teaching. 

- Urge educational supervisors of special education to pay attention to directing teachers 

and teachers to use educational games in their teaching to students.   
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 فهرس الجداول

 

 رقم الصفحة الجداول

 –المؤهل العلمي  –)الجنس ( : مجتمع الدراسة حسب المتغيرات (1-4جدول 

 ( الدورات التدريبية-سنوات الخدمة 

47 

 48 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس  2-4جدول )

 49 (: توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 3-4 جدول )

 49 (: توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة 4-4 جدول )

 50 (: توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية  5-4جدول )

التخطيط للتعلم (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  6-4 جدول )

 والدرجة الكلية للمجال باللعب

52 

مجال التنفيذ (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  7-4 جدول )

 للمجالوالدرجة الكلية  للتعلم باللعب
53 

مجال التقويم (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "   8-4جدول )

 للتعلم باللعب والدرجة الكلية للمجال

54 

ستبانة والدرجة (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإل4-9جدول )

 ستبانةلإلالكلية 

55 

 56 ستبانةات اإل(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثب 4-10 جدول )

 56 ستبانة(: طريقة التجزئة لنصفية لقياس ثبات اإل 4-11 جدول )

 59 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة5.1جدول )

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ولوزن النسبي والترتيب  5.2 جدول )

 ستبانة الرئيسية "اإل لكل مجال من مجاالت

60 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ( : 5.3جدول )

 . لتخطيط للتعلم باللعبلكل فقرة من فقرات مجال ا

62 

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 5.4جدول )

  التنفيذ للتعلم باللعبلكل فقرة من فقرات مجال 

64 

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  5.5جدول ) 

 التقويم للتعلم باللعبوالترتيب لكل فقرة من فقرات مجال 

66 

 68 الجنس –لعينتين مستقلتين "  - T(: نتائج اختبار" 5.6جدول ) 

 69 المؤهل العلمي - "( : نتائج اختبار التباين األحادي5.7جدول )

 71  سنوات الخدمة –لعينتين مستقلتين "  - Tاختبار" (: نتائج 5.8جدول ) 

 72 الدورات التدريبية" – "( : نتائج اختبار التباين األحادي5.9جدول )

إستخدام معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة سبل تطوير (: 5.10جدول )

 للتعلم باللعب من وجهة نظر مديريهم

73 

 76 ( : أهم نتائج الفرضيات التي توصل اليها الباحثون 5.11جدول ) 
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 قائمة المالحق
 

 

 

 رقم الصفحة الملحق

 86 قبل التحكيم ستبانةاإل( : 1ملحق رقم )

 89 ( : قائمة أسماء السادة المحكمين2ملحق رقم )

 89 ( : قائمة أسماء المقابلين3ملحق رقم )

 بعد التحكيم  ستبانةاإل( : 4ملحق رقم )
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 93 ( : بطاقة مقابلة5ملحق رقم )
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  إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

  إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 ) ناوالدي( إلى القلب الكبير

 

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 ) أمهاتنا ( إلى القلب الناصع بالبياض

 

والنفوس البريئة إلى رياحين إلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

 )ناناإخو ( ناحيات

 

 ( زوجاتنا الغاليات  ( ناالروح التي سكنت روحإلى 

 

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع 

مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات 

 (أصدقائنا) اوأحبون ناهماألخوة البعيدة إلى الذين أحبب
 

 ... اإلهداء
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 شكر وتقدير ..

 

لنا خزائن علمك.. وافتح لنا  اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم.. وأكرمنا بنور الفهم.. ويسر

أبواب رحمتك.. واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم.. وأنعمنا بما علمتنا انك على كل 
 شيء قدير.

من أسداه لها .. أليها ، ومعرفة الفضل ل أحسنقد جبلت على شكر من  وبعد ... فان النفوس
 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا (...)وفي حديث الرسول

وعرفانا بالجميل  ناعلي لزاما   أجدكتابة البحث ، فأني  إتمامفي  ناأتم هللا نعمته عليبعد أن 

 إياد / الدكتورالعزيز  بوافر شكرنا وتقديرنا وامتناننا لمشرف البحث .. أستاذنا تقدمنأن 

المصادر العلمية ..  وتهيئةخير عون في تقديم النصح العلمي  والذي كان لنا الدجني علي
 فجزاه هللا عني خير الجزاء..

جميعهم الذين  اإلسالميةجامعة ال -تقدم بالشكر والتقدير لألساتذة الكرام في كلية التربية ون

لعلمية وطوروها ا مراحل الدراسية الذين صقلوا خبرتناخير عون في ال ساندوننا وكانوا لنا
 . عبد الفتاح الهمص /د..أوبالخصوص  بالشكل الذي مكننا من أكمال دراستنا

 الطرشاوي عبد العزيز محمد الدكتور / دم بجزيل الشكر والتقدير إليتقكما ال يسعنا إال أن ن
لنصح والدعم والمشورة بتقديم ا ناوالذي كان ال يبخل علي رئيس قسم البصريات في الجامعة اإلسالمية 

 . في أي وقت وأي مكان جزاه هللا عني خير الجزاء متى احتجناها

اما معبرا عن فضلها قف إجالال واحترب العرفان واالعتراف بالجميل إن نويدعونني واج
 إلى الذين تحملوا عناء دراستنا داعيا المولى عز وجل إن يمكننا ويوفقنا العظيم والدينا

بوافر الشكر  طاعتهم بعد هللا عز وجل ورضاهم عنا انه نعم المجيب... ونتقدم متواضعين

مساعدة وتقديمهم المساندة وال اليين إلى عائلتنا وأقربائنا لجهودهم الكبيرة لناوالتقدير الع
 الشكر االمتنان وجزاهم هللا عني خير الجزاء .. خالل مدة الدراسة فلهم منا

بالمشورة العلمية أو المساعدة خالل  مأي اسم أمده عن كوننا قد نسينا ونويعتذر الباحث
 تقدم بالشكر والتقدير لهم.....دراسة من دون قصد ويوجب عليه إن نال

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 األولالفصل 

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 

ة والرئيس شر من المؤشرات األساسيةإن التفكير في الطفل والعمل على رعايته والعناية به ، لهو مؤ

فالشعوب المتقدمة لم تبلغ ما بلغته إال عن طريق رجالها ونسائها الذين كانوا لكل تقدم ورقي وازدهار، 

 معتنى بهم.  صغارا   ما أطفاال   يوما  

إن من نافلة القول أن األطفال في الدول المتقدمة تتاح لهم فرصا أفضل من األطفال في الدول النامية 

 لمتعددة لتمكينهم من التكيف مع ذواتهم وتقديم أفضل ما لديهم .في مجاالت المهارات ا

وتضطلع المؤسسات التربوية بدور مهم في تنشئة الطفل ورعايته سيما في المرحلة الدراسية األولى 

تسهم في تكيفه مع مجتمعه ومع التعليمات التي يتلقاها في  التي تؤثر في صبغه بقيم وسلوكات

مدرسته ، ولتحقيق ذلك يلجأ المعلم إلى مواكبة أحدث طرق التعلم ووسائله ، ومن هذه الطرق التعلم 

طريقة تعلم وتعليم في آن واحد، يشترك فيها الطالب بأنشطة متنوعة  النشط والذي يعرف بأنه "

بي والتفكير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة، حيث يتشارك المتعلمون تسمح لهم باإلصغاء اإليجا

 )سعادة وآخرونفي اآلراء بوجود المعلم الميسر لعملية التعلم مما يدفعهم نحو تحقيق أهداف التعلم" 

2011,33) 

 يذ بدنيا  هو الوسيط التربوي المهم الذي يساعد على نمو التلمأحد أساليب التعلم النشط ويعد اللعب 

نه وسيلة من الوسائل لفهم نفسيات التالميذ والوقوف أ إذ وانفعاليا   واجتماعيا   ومعرفيا   وعقليا   وحركيا  

نها فاعل مع غيره من التالميذ، لذا فإعلى استعداداتهم ، ومن خاللها يعبر التلميذ عن نفسه بحرية ويت

طريقة يكتشف بها التلميذ الحياة ويكتسب خبرات جديدة عن مهاراته الذاتية وعن غيره من  أفضلتعد 

 إلىالتالميذ ويخلق عالمه الخاص به المليء باالستكشاف والتخيل والحركة فهو يحول العالم الكبير 

عالم صغير بحجمه ومن خالله يطور نفسه ويثبت ذاته ويكون شخصيته هكذا ، فاللعب حاجة 

ال يلعب ، ولم يكن االهتمام بتربية التلميذ في  نرى تلميذا   أوال يمكن أن نتصور  إذية للتلميذ ضرور

ضرورة توجيه التلميذ الوجهة التربوية  اإلسالم أكدهو قديم جدا فقد " وإنما جديدا   أمرا  مرحلة الطفولة 

غره كالنقش على )مثل الذي يتعلم في ص وقد أوردت الحكم العربية أنالصحيحة منذ الصغر ، 

 ((http://al3loom.com/?p=6744 ) موقع الكتروني(الصخر("

القاعدة  نهاإمختلفة من األنشطة الحركية واالستكشافية حيث  أنماطلتعليم  خصبا   ميدانا   وتعد المدارس

، ويؤكد )فرج( على "أن المرحلة المتوسطة من أهم  األساسيةاألساسية لتعلم المهارات الحركية 

ففيه تنمو قدرات التلميذ وتنضج مواهبه وتكون قابلة للتأثير والتوجيه والتشكيل  اإلنسانمراحل حياة 

 .(106، 1987 )فرج ،وتحديد اتجاهاته في المستقبل" 

وممارسة من قبل التالميذ داخل الدرس وخارجه  الحركية هي األنشطة األكثر شيوعا   األنشطةوتعد 

وتسهم بدور كبير في تطوير المهارات الحركية األساسية ،حيث تعد هذه المهارات القاعدة األساسية 

أن ممارستها والعناية بتطويرها تعد دعامة أساسية للممارسة الحركية  إذللممارسات الحركية للتلميذ 

 أفضلمهارات رياضية  أداء إلىلمراحل التالية للطفولة وتقود في النشاط الرياضي التخصصي في ا

أن  إالالرغم من أن تطور هذه المهارات يرجع إلى عوامل وراثية  في حياة التلميذ المستقبلية فعلى

 (27، 2001، )الكعبيالبيئة وما يتصل بها من تعليم وتدريب لها دور كبير في تطويرها. 

،  األساسيةفي تعلم المهارات الحركية  أساسا  االستكشافية باعتبارها  باألنشطة التعلم باللعبكما يهتم 

في بيئة ذاتية  إليهملمحاولة التجريب للواجب الحركي الموكل  لألطفالمن خاللها تتاح الفرصة  ألنه

ياني )الح. بأدائهاتفاعلية مبنية على حرية الحركة كما يتمكن التلميذ من معرفة معطيات كل حركة يقوم 

 (73،   2001، والرومي
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ألن عملية  تحقيق األهداف التعليمية، نظرا   التدريس ذات أهمية للمعلم تساعده في إستراتيجيةتعد  

التدريس توصف بأنها معقدة وعناصرها مترابطة ومتداخلة مع بعضها بعض، إذ إن كل خطوة تتأثر 

, ويرى أن استراتيجيات التدريس القائمة على التعلم باللعب لها دور كبير  فيما قبلها وتؤثر فيما بعدها

في تعلم  فعاال   في تشكيل شخصية المتعلم بأبعادها المختلفة، لذلك فإن األلعاب التعليمية تؤدي دورا  

  (.2010)الصمادي،  الطفل متى أحسن تخطيط األلعاب وتنظيمها واإلشراف عليها.

التدريس وهذا التنوع يعتمد على ما يراه المعلم مناسبة للمادة التدريسية  وتتنوع استراتيجيات 

وطبيعتها، باإلضافة إلى خبرة المعلم في مجال التدريس والفروق الفردية بين المتعلمين والبيئة 

الصفية، لكن في النهاية تهدف جميعها إلى الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة من العملية التعليمية 
 2010).حريري،)ال

و يستطيع األطفال من خالل اللعب أن يخبرونا بما يفكرون به وما يشعرون به أيضا، وذلك من خالل 

اللعب التمثيلي الحر واستعمالهم للكثير من األلعاب مثل: الدمى، والمكعبات، واأللوان، والصلصال 

علومات إليهم، ويعد اللعب وغيرها. كما يسهم اللعب في تشكيل شخصية األطفال، وتسهيل إيصال الم

 . (2008)بدير، طريقة عالجية يلجأ إليها التربويون لحل الكثير من مشكالت الطلبة السلوكية 

ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من خالل لعبهم  وأكدت البحوث التربوية أن األطفال كثيرا  

 تربويا   التمثيلي الحر واستعمالهم للدمى والمكعبات واأللوان والصلصال وغيرها ويعتبر اللعب وسيطا  

يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة وهكذا فإن األلعاب العلمية متى أحسن 

ها واإلشراف عليها تؤدي دورا فعاال في تنظيم التعلم وقد أثبتت الدراسات التربوية ميتخطيطها وتنظ

 الجبالي) إذا ما أحسن استغالله وتنظيمه. إليهاالقيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة ومهارات التوصل 

,2006 ,9) 

أن المعلمين  إلى(   2008السالمة فقد توصلت دراسة ) ةخالل االطالع على الجهود السابقومن 

يستخدمون األلعاب التعليمية بدرجة متوسطة وبرر المعلمون عدم استخدام األلعاب التعليمية بالعديد من 

المعوقات تكمن أهمها في المنهج والبيئة التعليمية وكذلك التجهيزات و التقنيات التربوية والمعلم نفسه 

 (  93,  2004)الطمان , واإلدارة المدرسية 

توفر البرامج التدريبية المقدمة للمعلم في مجال األلعاب التعليمية وغيرها من المعوقات كما أن عدم و  

برامج إعداد معلم المرحلة االبتدائية ال تقدم له فكرة استخدام األلعاب التعليمية بشكل مناسب في كليات 

م بشكل نظري يفقد المعلم إعداد المعلمين وكليات التربية وهي المعني األول بإعداد المعلم حيث تقد

الممارسة والتمكين من استخدام األلعاب التعليمية، لذا فإن قضية إعداد المعلم وتدريبه من القضايا التي 

شغلت وال تزال تشغل المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية، و ذلك لإليمان بأهمية الدور الذي يقوم به 

 تعليمية، ومن ثم فقد ظهرت اتجاهات كثيرة في هذا المجال تهدفالمعلم في االرتقاء بمستوى العملية ال

إلى تحسين برامج إعداد المعلم مثل: التعليم المبرمج ، و التدريس المصغر، كما ظهرت فكرة  جميعها

الكفايات واألداة إلى غير ذلك من األفكار التي تم وضعها موضع التجريب والممارسة، ولقد أصبح 

ؤسسات التعليمة، االتجاه نحو البرامج التعليمية القائمة على الكفايات واألداة يحظى باهتمام كبير من الم

وإن برامج الكفايات تعد من أفضل الحلول المشكلة تحديد الفرد الفعال، و إعداده وأن هذه البرامج 

اله، على ألعلى المستويات في مج يفعله طبقا  تعكس بشكل واقعي ما يفعله الفرد حقيقة وما ينبغي أن 

 (. 10,  2008, )الحجاج،لى سلوك المعلم أنها تحتاج تقويم يعتمد على سلوك المتعلم أكثر من اعتماده ع

تهيئة البيئة التعليمية وتوفير  ىإن عوامل نجاح استخدام األلعاب التعليمية في عملية التدريس تعتمد عل

األلعاب وتضمين المنهج لهذه األلعاب والتشجيع المباشر من قبل المشرفين ومديري المدارس وتدريب 

 المعلمين على كيفية استخدام األلعاب وحسن اختيارها وتنفيذها التنفيذ الجيد.

بالنسبة للمعلم تجعل عملية اختيار ن عدم وضوح الهدف من استخدام األلعاب التعليمية ويؤكد الحيلة، "أ

لذا فالواجب أن يتم تنظيم استخدام األلعاب ، هذه األلعاب واالستفادة منها بالدرجة المطلوبة عقيمة"

التعليمية وتحديد معايير استخدام األلعاب التعليمية واختيارها وهو ما جعل الباحث يركز في دراسته 
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ية الالزمة الستخدام األلعاب التعليمية، ويرى الحيلة أن استثمار على جانب بناء قائمة المهارات التعليم

األلعاب في المرحلة األساسية يتطلب شروط العتمادها في اختيار األلعاب وموادها حتى تصبح هذه 

، مما يعني أن (130، 2007)الحيلة، األلعاب مواد تعليمية مالئمة للمتطلبات النمائية األطفال هذه المرحلة" 

دريب المعلمين وتأهيلهم على استخدام األلعاب التعليمية والتعامل معها داخل الفصل واتقان يتم ت

ج المقدمة في الجامعة أو مهارات استخدام األلعاب التعلمية ويتم ذلك من خالل التربية العملية أو البرام

تحديد المهارات ات للمعلمين على رأس العمل ومن هنا يحاول الباحث في دراسته هذه روتقديم د

الالزمة لمعلم المرحلة األساسية في استخدام األلعاب التعليمية والتعرف إلى مدى أهمية هذه المهارات 

المهارات لتنمية  ام األلعاب التعليمية وأهمية هذهوأن تساعد هذا الدراسة في نشر الوعي بأهمية استخد

 .ليميةالتع قدرات معلم المرحلة األساسية في استخدام األلعاب

ألهمية موضوع التعلم باللعب وإسهامه االيجابي في حاضر التعليم ومستقبله ، يرى الباحثون  ونظرا  

 أهمية الموضوع للبحث .
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 سةالدرامشكلة 

إن المعلم، هو العنصر المهم والمؤثر وحجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، والذي ترتبط به 

 والتعليمية المراد تحقيقها.النواتج التعلمية 

لذا، فإنه من الضروري أن يقوم ذلك المعلم باألدوار التي تسهم في تحسين ممارساته التدريسية ،  

وال يمكن له أن ، رف ومهارات واتجاهات وقيم متنوعةعلى ما يكتسبه طالبه من معا لتنعكس إيجابا  

 الصف، وتؤهله للقيام بواجبه على أكمل وجه.يقوم بذلك ، حتى يكتسب كفايات تدريسية يمارسها داخل 

من هنا، فإنه ال بد من االهتمام بأدوار المعلم كي تتالءم مع التطور التربوي وانعكاساته على  

للمعرفة إلى عقول الطلبة فقط ، بل امتد  الممارسات التربوية كافة داخل المدرسة ، فلم يعد المعلم ناقال  

 متعددة . هذا الدور واتسع ليشمل أدوار

يمارسه من  وتختلف هذه األدوار الجديدة للمعلم باختالف نظرته لعملية التعليم والتعلم، ولما 

ونظرا ألن الفكر التربوي في تطوره المتتابع قد أولى االهتمام الكبير للعمليات  ،استراتيجيات تدريس

حديثة ترفض الفلسفات  التربوية ومدخالتها ومن ثم مخرجاتها كافة ، ومع ظهور فلسفات تربوية

 التربوية القديمة ، فقد برزت أدوار جديدة للمعلم لم يكن ليحمل مسؤوليتها من قبل.

في نهاية القرن الماضي، وازدياد التركيز عليه في بداية القرن  باللعبلظهور مفهوم التعلم  ونظرا  

أن هناك  د الحظ الباحثفي هذا المجال، فقالحالي ، وباستقراء بعض البحوث والدراسات السابقة 

، إال أن تلك  في عملية التعلم والتعليم باللعببعض الدراسات التي ركزت على استراتيجيات التعلم 

، ومدى ممارسة هذا الدور بشكل باللعب الدراسات لم تتناول دور المعلم أو دور الطالب في التعلم 

واستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة كدراسة  فعال لتحقيق األهداف المنشودة من ذلك النوع من التعلم. 

أن هناك عددا من المعوقات التي تحد من استخدام معلمي  التي توصلت إلى(  2008) سالمة ال

الصفوف األولية لأللعاب التعليمية، و أهم هذه المعوقات هي زيادة العبء التدريسي للمعلم، وقلة 

كثافة محتوى المقررات الدراسية، و عدم توافر أماكن تضمين الكتاب المدرسي أللعاب تعليمية، و 

مناسبة االستخدام األلعاب التعليمية، و كذلك قلة توافر ألعاب تعليمية مناسبة، حيث كانت هذه المعوقات 

 موجودة بدرجة كبيرة.
 

 ودرجةباللعب بتقصي دور كل من المعلم والطالب في التعلم  ونن هذا المنطلق جاء اهتمام الباحثوم

 . ممارسة هذا الدور في الواقع التربوي

 

 

 :عن األسئلة اآلتية لتبحث في اإلجابة في ظل ذلك تبلورت مشكلة الدراسة و

 ؟ دور اإلدارة المدرسية في دعم التعلم باللعب من وجهة نظرهم ما  -1

في متوسطات استجابة أفراد   α ≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

تعزى  لدرجة تقديراتهم لدور اإلدارة المدرسية في دعم التعلم باللعب في المرحلة األساسية العينة

 ؟ ( الدورات التدريبية  –سنوات الخدمة – المؤهل العلمي –الجنس رات )يلمتغ

اللعب من وجهة نظر ستخدام معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة للتعلم باما سبل تطوير  -3

 مديريهم ؟
 

 رضيات الدراسةف

اإلدارة ممارسة  ( بين درجةα ≥ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال  -1

 ؟ )ذكر ، أنثى( تعزى لمتغير الجنس للعبالتعلم ا دعم في المدرسية
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اإلدارة بين درجة ممارسة ( α ≥ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 ؟ دراسات عليا( –)بكالوريوس  المؤهل العلميلمتغير التعلم اللعب تعزى  دعم في المدرسية

اإلدارة بين درجة ممارسة ( α ≥ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

سنوات،  10-5سنوات ، من 5) أقل من سنوات الخدمة لمتغير التعلم اللعب تعزى  دعم في المدرسية

 ؟سنوات( 10أكثر من 

اإلدارة بين درجة ممارسة ( α ≥ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

دورات،  5-3دورات، من  3)أقل من  لمتغير الدورات التدريبيةالتعلم اللعب تعزى  دعم في المدرسية

 ؟ دورات(  5أكثر من 

  أهداف الدراسة :

دور اإلدارة المدرسية في دعم وتوظيف معلمي المرحلة األساسية  هدفت الدراسة إلى التعرف علي

 مديري، في ضوء عدد من المتغيرات التي تخص المعلم من وجهة نظر  بمحافظات غزة للتعلم باللعب

 : في محافظات غزة المرحلة األساسية

 .   للتعلم باللعب ، من وجهة نظر مديري المرحلة األساسيةدور اإلدارة المدرسية  تعرف -1

المؤهل العلمي  –تعرف داللة الفروق في متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لمتغيرات )الجنس  -2

 .الدورات التدريبية ( –سنوات الخدمة –

 معلمي المرحلة األساسية في التعلم باللعب . ستخدامامجموعة من السبل لتطوير  اقتراح-3

 

 أهمية الدراسة :

، وبذلك  المفهوم واألهمية التعلم باللعبضوء على دور تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل إلقاء ال

 الدراسة قد تفيد كال من:

 المرحلة األساسية بشكل خاص ، لما يتم إعطاء هذه المرحلة من أهمية في البنية العلمية ومعلم -1

المعرفية التخصصية وخصائص المتعلمين في هذه المرحلة العمرية، ودور المعلمين في الميدان 

 .لعبالتربوي بشكل عام ، مما يؤدي إلى تقديم تفاصيل إضافية إلى أدوار المعلم والطالب في التعلم بال

 المدارس في تقييم أداء المعلمين وأدوارهم في التعلم باللعب . ورمدي -2

ن بتطوير المناهج المدرسية ، بحيث يحرصون على إبراز دوري المعلم والطالب وتفعيلهما والمعني -3

 في االستراتيجيات المقترحة في دليل المعلم لتنفيذ المناهج باستخدام التعلم باللعب .

 من أجل إجراء المزيد من البحوث حول موضوع التعلم باللعب. ونالباحث -4
 

 حدود الدراسة :

 تمثلت أهم حدود هذه الدراسة في اآلتي :

 . غزة محافظاتفي  األساسية: انحصر مجتمع الدراسة في المدارس  الحد المكاني -1

 .2018 /2019  من العام الدراسي األول: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل  الحد الزماني -2

 .قطاع غزة في  األساسيةالمدارس  ديرو: م الحد البشري -3

م باللعب ية للتعلمعلمي المرحلة األساسدور اإلدارة المدرسية في دعم توظيف  :الحد الموضوعي -4

 التقويم (  –التنفيذ  –) التخطيط واإلعداد  تبعا لمجاالت: وسبل تطويره

 غزة . محافظات المرحلة األساسية الحد المؤسسي : مدارس-5
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 حددات الدراسة :م

 إن تعميم نتائج هذه الدراسة يعتمد على ما يأتي :

 الدراسة وصدقهما وثباتهما . اأدات -

 مدی موضوعية وصدق العينة في االستجابة .  - 

 تعميم هذه النتائج على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة والمجتمعات المماثلة . -

 

 صطلحات الدراسة :م

 استخدمت الدراسة المصطلحات التالية :

 هو حدوث تغيير على األداء واالستجابة الظاهرة, ويتم التعلم عادة تحت تأثير الخبرة  : التعلم

 (149 ,2007, ) الناشف  والممارسة والتدريب وله صفة الدوام النسبي.

 :التعلم النشط 

"وهو فلسفة تربوية تعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، وتشمل جميع الممارسات 

التربوية واإلجراءات التدريسية التي تهدف إلى تفعيل دور المتعلم، حيث يتم التعلم من خالل العمل 

ارات، والبحث والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات، واكتساب المه

 (2015)وزارة التربية والتعليم، وتكوين القيم واالتجاهات". 

  :جاء في لسان العرب البن منظور: اللعب ضد الجد, و يقال لكل من عمل عمال  ال يجدي اللعب

عليه نفعا : إنما أنت العب, و يقال: رجل لعبة أي كثير اللعب, و الشطرنج لعبة, و كل ملعوب به 

 فهو لعبة ألنه اسم .

   " :هي مرحلة تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف األول وحتى التاسع وهي  التعليم األساسي

 .(2018 وزارة التربية والتعليم ,)إلزامية ومجانية في مدارس القطاع العام " 

 نشاط يمارسه تلميذان أو أكثر بهدف المتعة والتعلم في نفس الوقت حيث يسير ":  األلعاب التعليمية

التالميذ فيه وفق قواعد محددة وينتهي النشاط بفوز أحد التالميذ الذي حقق شرط الفوز المتفق عليه 

 . ( 2006) حسن ،"

 التعليم شراف اليومي من قبل مدير المدرسة على طبيعة سير عملية اإل"  :اإلدارة المدرسية

المدرسي، وإدارة البرامج التعليمية، والعمل على تحديد، وبناء غايات وأهداف، من أجل تعزيز 

قيم التعليم ورفع مستواه، وتختلف المسؤوليات التي يتم تحديدها لمدير المدرسة حسب طبيعة 

ة بين الطالب المؤسسة التعليمية، وفي أغلب األحيان يكون هذا المدير حلقة وصل مهم

 (.10 ، 2001الهندي، )  " ية المجتمعات المحلو

الدرجة  ابأنه دور اإلدارة المدرسية في دعم وتوظيف معلي المرحلة األساسية ونالباحث هوكما يعرف

من حيث التخطيط  باللعبلتعلم ل ة المعلمونلدرجة ممارس األساسيةالمدارس  ديروالتي حصل عليها م

 . من خالل األداة التي أعدت لهذا الغرضهم، مديري وجهة نظرن م والتنفيذ والتقويم، اإلعداد و

  



8 
 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 

 

 مقدمة 

 اللعب 

  نظريات اللعب 

  أهمية التعلم باللعب 

  أنواع األلعاب التربوية 

  فوائد التعلم باللعب 

  أهداف اللعبة التربوية 

 األلعاب التربوية في اإلسالم 

  اللعبالعوامل المؤثرة في 

 الفرق بين اللعبة التعليمية واللعب 

 مجاالت التعلم باللعب 

 المحور األول : التخطيط للتعلم باللعب 

 المحور الثاني : التنفيذ للتعلم باللعب 

 المحور الثالث : التقويم للتعلم باللعب 

 دور المعلم في أسلوب التعلم باللعب 

 معّوقات استخدام طرق التدريس الحديثة 
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 النظري للدراسة :اإلطار 
 تمهيد :

بين الطالب والموقف التعليمي بعناصره  تفاعليا   من األنشطة الرئيسة التي تحدث جوا  للعب ا يعد

أو غير  هو استغالل للطاقة الحركية والذهنية في آن واحد عبر نشاط ، إما أن يكون موجها  المختلفة و

 موجه ، يقوم به األطفال لتحقيق المتعة والتسلية بطريقة مباشرة .

ستراتيجيات التدريسية التي تراعى اإلطرق   برزأويعد التدريس باستخدام األلعاب التعليمية من 

سيكولوجية المتعلمين فمن خاللها يصبح للمتعلم دور ايجابي يتميز بكونه عنصر نشط وفعال داخل 

سم به هذا األسلوب التدريسي من التفاعل بين المعلم والمتعلمين خالل العملية التعليمية الصف لما يت

 وذلك من خالل أنشطة وألعاب تعليمية ثم إعدادها بطريقة عملية منظمة.

يجابيته وبتنمية وإوتعتبر األلعاب التعليمية إحدى مداخل التدريس الرئيسية التي تهتم بنشاط التعلم 

 ملة في مختلف الجوانب ألنها تعنى بتجسيد المفاهيم المجردة.شخصية تنمية شا

وبإغراء المتعلم على التفاعل مع المواقف التعليمية بما تتضمنه من مواد تعليمية جيدة وأنشطة تربوية 

 . (160-130-, 2007 الحيلة ,) . هادفة
مجاالته ثم يختتم الباحثون بأهم أنواعه وأهدافه وأهم أهميته ووسيتناول الباحثون تعريف التعلم باللعب و

 المعيقات ....

هو مصطلح يستخدم في التربية وعلم النفس ويصف إمكانية تعلم الطفل وفهمه  التعلم من خالل اللعب

 ب مهارات اجتماعية ومعرفية ونضجا  نه يمكن للطفل أن يكتسلعالم من حوله، ومن خالل اللعب فإل

 .( 500_450,ص 2010الخفاف,  (خوض التجارب والبيئات الجديدة بالنفس تساعده في ةوثقة الزم عاطفيا  

" هو نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية التعلم باللعب: 

هو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية وأسلوب التعلم باللعب 

 (2009,26) الغامدي، المعرفة وتقريب مبادئ التعلم لألطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية "  

 

 

 

 

 

 

 

  -نظريات اللعب :
هناك عدد من النظريات في علم النفس تناولت اللعب واألنشطة المرتبطة به لدى األطفال بالدراسة 

 -والتفسير منها :

 :  المعرفية في تفسير اللعبالنظرية -1

" الذي ارتبطت نظريته عن اللعب بتعريفه للذكاء من علماء مدرسة علم النفس المعرفية "جان بياجيه

حيث يعرفه بأنه: ) تنظيم الواقع على مستوى الفعل أو الفكر ال مجرد نسخه ( ، ولكي تتم عملية تكيف 

الطفل مع محيطه الطبيعي واالجتماعي والتي تتم بطريقة تدريجية ، يسلم بياجيه بوجود عمليتين 

 ثل " والتالؤم .أساسيتين هما : االستيعاب " التم

وعملية االستيعاب أو التمثل هي التغيير من خصائص الشيء حتى تتناسب مع الصورة الموجودة في  

 الذهن .
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أما التالؤم فهو تغير المعاني الداخلية لتتمشى مع المثيرات الجديدة ، مثال ذلك عندما تعلم األم ابنها  

عملية التمثل وعندما تعلمه أمه أن هذا كلب وليس كلمة قطة ، فإذا رأى كلبا  قال عنه قطة وهذه هي 

 قطة فإنه يتعلمها فتكون هذه هي المواءمة . 

 :  نظرية التحليل النفسي في تفسير اللعب -2

تشير نظرية التحليل النفسي إلى مجموعة من الفرضيات ، منها فرضية "فرويد" التي تؤكد على القوى 

إلنساني ومن بين هذه القوى الغريزة ، حيث يولد الطفل مزودا  البيولوجية التي تشكل مستقبل الكائن ا

بمجموعة من الدوافع الغريزية الالشعورية التي تحرك السلوك وتوجهه . ويؤكد فرويد على أهمية 

اللعب وعالقته بالنشاط الخيالي للطفل حيث يفترض أن السلوك اإلنساني يقرره مدى السرور أو األلم 

إليه ، وأن اإلنسان يميل إلى السعي وراء الخبرات الباعثة على السرور واللذة الذي يرافقه أو يؤدي 

 (43 ،1998) عاشور ،والمتعة وتكرارها أما الخبرات المؤلمة فيحاول المرء تجنبها واالبتعاد عنها . 

 -ويمكن استخالص مبادئ اللعب التي تؤكد عليها نظرية التحليل النفسي وهي : 

 اللعب والنشاط الخيالي واإليهامي للطفل .* الربط بين عملية  

 * يعبر الطفل عن رغباته ومشاعره من خالل اللعب. 

 * يخفف اللعب من التوتر النفسي للطفل ويساعده في حل مشكالته . 

 * يمكن دراسة نفسية الطفل من خالل اللعب. 

 خيال الحر.* يهرب الطفل من خالل عملية اللعب من عالم الواقع إلى عالم الوهم وال 

 * اللعب أداة تواصل بين الطفل والمحيطين به . 

 

 

 

 :  نظرية اإلعداد للحياة في تفسير اللعب -3 

يؤكد أنصار هذه النظرية وفالسفتها أن فترة الطفولة الطويلة لإلنسان تساعد طفله على التدرب من 

خالل اللعب على جميع المهارات التي تلزمه في مرحلة الرشد ، وذلك من أجل تحقيق تكيفه 

 والمحافظة على بقائه ، ولذلك فإن اللعب يرتبط بصراع البقاء . 

شكاال  مختلفة منها : ألعاب المقاتلة والمنافسة الجسمية والعقلية مثل ألعاب ويأخذ اللعب عند اإلنسان أ

الصيد ، ومنها األلعاب المرتبطة بنشاطات ودية وألعاب التقليد والمحاكاة والدراما وأخيرا  األلعاب 

حياة االجتماعية . وقد أكدت هذه النظرية على هدف اللعب ووظيفته وعلى تأثر اللعب بالبيئة ونوعية ال

 (52,  2005) الحيلة ، االجتماعية والثقافية . 

كما تعني هذه النظرية أن األطفال يلعبون ليقوموا باألدوار التي يقوم بها الكبار والتي يطلب منهم القيام  

بها مستقبال  عندما يكبرون وأن الطبيعة قد زودتهم بالميل للعب للتدريب على المهام والوظائف 

م بها الكبار فالولد يلعب بالسالح أو الحصان أو الطائرة ليتدرب على دور المقاتل ، المختلفة التي يقو

والبنت تلعب بعروستها وتصفف شعرها وتحيك لها المالبس وترتبها لتتدرب على دور األمومة وهكذا 

. 

فيها وهناك اعتراض على هذه النظرية هو أن هناك كثير من األلعاب التي يقوم بها األطفال يتقمصون  

أدوارا  مختلفة ال يمكن أن يقوموا بها في حياتهم المستقبلية إما لتعددها وذلك أن الطفل قد يقوم بدور 

الشرطي والمحامي والمهندس بينما هو في الواقع المستقبلي ال يمتهن إالّ دورا  واحدا  ، وإما لتضاربها 

ا كاللص أو المنحرف ، وإما الشتقاقها كدور الشرطي واللص أو المدرس والتلميذ ، وإما لعدم أخالقيته

 (48,  1996)حنوره ، عباس ،من بيئات أخرى أو شريحة اجتماعية مغايرة تكون دون شريحته في الرتبة .

ومضمون هذه النظرية  Cart: تعود هذه النظرية إلى العالم "كار"  نظرية التنفيس والتهيئة -4 

يتلخص في أن النظم االجتماعية تقيد كثيرا  من الغرائز لدى اإلنسان فيحاول كبتها مما يؤدي إلى 

) عاشور اضطراب في نفسه ويعد اللعب أحد أهم الوسائل إلخراج هذا الكبت وللتخلص من االضطراب

،1998  ,45 ) . 
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عن شيء مكبوت وليخفف من صراعاته النفسية  كما يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يلعب لينفس

وليتغلب على مخاوفه الداخلية ، فإذا كان يخاف من العفريت قام بدور العفريت أو أحضر العفريت 

لخصمه ومن يكرهه ، وإذا كان يكره تناول الدواء سقاه للدمية ، وإن كان يخشى الطبيب لعب دور 

 ي أو يحضره لالنتقام من الدمية وهكذا .الطبيب وإن كان يخشى الشرطي يلعب دور الشرط

غير أننا لو حللّنا ألعاب األطفال ال نجدها تقع كلية في بؤرة اإلسقاطات النفسية فمن األدوار التي يقوم  

بها الطفل ما هو محبوب وما هو مكروه ومنها ما هو في موقع وسط بين الحب والكراهية وما دامت 

انب الظاهرة " وهي بعض اللعاب هنا " فهي ال تصلح أساسا  النظرية قد عجزت عن تفسير بعض جو

 (49,  1996)حنوره ، عباس ،لتفسيرها . 

: تعني هذه النظرية أن الطفل لديه فائض من الطاقة وهذا الفائض يبحث عن  نظرية الطاقة الزائدة -5 

 -ة هما :طريقة مشروعة لتصريفه وهذه الطريقة هي اللعب وهناك اعتراضان على هذه النظري

أن هناك كثير من األلعاب ال تتطلب بذل مجهود كبير كالتخطيط والرسم على الرمال أو فك وتركيب  -أ

 بعض األشياء أو األلعاب اللغوية .

أن الطفل قد يلعب بعد بذل مجهود مضني استنفذ طاقته أو يلعب وهو متعب ويرى في اللعب راحة  -ب

 ن تصريف لها في اللعب .له ، إذن ليس لديه طاقة زائدة تبحث ع

: وتعني هذه النظرية أن الفرد من لحظة مولده إلى لحظة اكتمال نضجه يمّر  النظرية التلخيصية -6 

 بمراحل شبيهة بالمراحل التي مرت بها البشرية منذ ُوجد اإلنسان على األرض وحتى اآلن .

ت والخبرات الثقافية من األجيال وتنطلق هذه النظرية من افتراض توريث الصفات المكتسبة والمهارا 

السابقة لألجيال الالحقة ويرجع أحد أنصار هذه النظرية " ميل األطفال للعب بالماء واستمتاعهم به إلى 

المرحلة السمكية في تطورهم ، أي عندما كان أسالفهم أسماكا  تسبح في البحار ويفسر إصرارهم على 

هم بذلك على أنه يرتبط بالمرحلة القردية كما يرجع ميل تسلق األشجار والحواجز والجدران واستمتاع

وركوب المراكب  –بناء البيوت والقالع –سنة إلى ممارسة أعمال الصيد والبناء  12-8األطفال سن 

واآلليات إلى استعادة أنماط الحياة البدائية التي عاشها األسالف عبر التاريخ ". ونحن ال يمكن أن نقبل 

نسان القول بنظرية تزعم أن اإلنسان كان في يوم ما من الماضي السحيق سمكة أو قردا  ، بل إن اإل

 ( 2002العناني ، (خلق إنسانا  بدءا  بآدم وحواء .

: يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل بعد إنهاكه في العمل الجاد ومواجهة  نظرية االسترخاء -7 

الكبار يحتاج إلى راحة األعصاب واسترخاء العضالت والتحرر من قيود الواقع ، ويرون أن اللعب 

 يحقق له كل ذلك . 

ثيرا  من األلعاب يحتاج بذل مجهود نفسي وبدني وعقلي فترقب الفوز أو الهزيمة مجهود ولكن هناك ك

نفسي ، والجري أو حركات أعضاء الجسد مجهود بدني ، وعمل خطط الدفاع والهجوم أو اإليقاع 

بالخصم أو دقة التصويب أو عمل خطة تضع في االعتبار جميع االحتماالت التي تتوقع من المنافس 

 ( 34,  ,  2012) حماد , قلي ونفسي .مجهود ع

: يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يلعب ليجرب معطيات  نظرية اللعب جزء من فعالية الطفل -8 

النمو وما طرأ على استعداداته من تقدم ، كالقدرة على التصويب واإلمساك باألشياء والمراوغة من 

المنافس وضبط حركة أعضائه أو إعادة التوازن فيحرك عضالت يديه أو قدميه أو عنقه بعد فترة 

 ( 40 ,  2011)عرفات , سكون طويلة . 

  وبذلك تكون كل نظرية مما سبق تفسر جانبا  من جوانب اللعب .
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 الفرق بين اللعبة التعليمية واللعب:

. اللعب عشوائي ليس له قوانين محددة، في حين أن اللعبة التعليمية لها قواعد وقوانين وخطوات ١ 

 معروفة وواضحة ومحددة. 

 . اللعب ليس له أهداف واضحة في حين أن اللعبة التعليمية لها أهداف سلوكية محددة وواضحة. ٢ 

. اللعب يكون دائما  للمرح والتسلية في حين أن اللعبة التعليمية تتعلق بتحقيق وإنجاز قدرات مهارية 3

 (54, 1998) المرسي , .أو فكرية مقصودة

 أهمية التعلم باللعب :
تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة لفرض التعلم وإنماء  إن اللعب أداة -1

 الشخصية والسلوك.

 يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني األشياء . -2

يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعليم األطفال وفقا  إلمكاناتهم  -3

 وقدراتهم.

يعتبر اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكالت واالضطرابات  -4

 التي يعاني منها بعض األطفال .

, 2008) الرشيدي ,  تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن الموهبة اإلبداعية لدى األطفال. -5

 . ( 23-22, 2008,  )اللبابيدي والخاليلة ( 3
 

 أنواع األلعاب التربوية :

تستمد األلعاب التربوية خصائصها وأنواعها من األلعاب البيئية والشعبية التي يمارسها األطفال          

من خالل إدخال التعديالت الالزمة عليها لتالئم األغراض التربوية و التعليمية والمناهج الموضوعة ، 

ة العام ، وأغلب األلعاب التربوية تنضوي تحت قيم األلعاب ولتناسب غرفة الصف وجو المدرس

للمشاركة . ويمكن أن نجمل األلعاب  االجتماعية لتوفير الوقت لكل التالميذ وفتح المجال أمامهم جميعا  

 ( 70, 2008) ربيع ,  التربوية في األنواع التالية :

 : األلعاب التعليمية -1

، ويشترك فيها  لها مجموعة من القوانين التي تنظم سير اللعب نوع من أنواع األنشطة المحكمة التي  

الدارسين للوصول إلى أهداف تعليمية سبق تحديدها ، وتنتهي عادة بفائز ومغلوب  اثنان أو أكثر من

 بسبب المهارة أو الحظ أو كليهما .

 

 :  األلعاب الشعبية -2

، كلعبة الكراسي الموسيقية ، والمسابقات يمكن أن تستخدم هذه األلعاب في التعليم مع بعض التعديل   

واأللعاب التي يتعلم من خاللها األطفال بصورة عفوية غير رسمية . وهناك أنماط لهذه األلعاب الشعبية 

 . كثيرة

  األلعاب الحركية : -3

وهي األلعاب التي تستخدم فيها جميع عضالت الجسم ، وتفيد في تفريغ الطاقة ، وتشبع الرغبة في 

، ويزداد معها " بصورة محسوسة عدد األلعاب الحركية عند ( 7- 5التي تزداد في هذا العمر )الحركة 

وتتمثل .   7 - 6 سنوات(، ويكتسب اللعب الحركي ذو األصول مكانة رئيسة في عمر 6 - 5األطفال )

 هذه األلعاب باأللعاب الرياضية والتمرينات التي تكون هادفة ذات قواعد محددة .

  األحاجي :ألعاب  -4
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) من أنا .  تستخدم هذه األلعاب في اللغة العربية بمسميات مختلفة مثل : الفوازير واأللغاز مثل لعبة  

.. ( ، وتستخدم في الرياضيات حيث تتحول األرقام والمفاهيم الرياضية إلى أحاجي الكلمات المتقاطعة .

 يحاول التالميذ حلها .

 األلعاب التمثيلية : -5

" تقوم هذه األلعاب على مبدأ تمثيل األدوار، فمن خالله يتعلم األطفال تكييف مشاعرهم من خالل   

تعبيرهم عن الغضب والحزن والقلق، ويتيح لهم فرصة التفكير بصوت عال حول تجارب قد تكون 

ه فقط إيجابية أو سلبية. وترتكز على تعاون معقد بين الجسم والعقل، فالطفل ال يستعمل دماغه وصوت

 بل يستعمل جسمه أثناء اللعب ". 

 ألعاب الغناء والرقص : -6

 وهي تمثل الغناء التمثيلي، وتقليد األغاني ، واألناشيد والرقص الشعبي.. الخ . 

وهي األلعاب التي تساعد التالميذ على نطق الحروف والكلمات عن طريق  األلعاب الهجائية :-7

تحويل الجمل والكلمات إلى مقاطع ، توزع على التالميذ حيث يذكر أحدهم المقطع األول ويطلب من 

تلميذ أخر إكمالها ، أو إلى صور تبدأ بالحرف المطلوب أو ذكر عدة كلمات تختلف بالحرف األول فقط 

 . ... إلخ

 

. 

 

  فوائد التعلم باللعب :
 فوائد التعلم باللعب وأنواع األلعاب التربوية يجني الطفل عدة فوائد من األلعاب التربوية منها :

 آلخرين فرديا  وفي نطاق الجماعة .يؤكد الطفل ذاته من خالل التفوق على ا .1

 .  يتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرين .2

 .يتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها   .3

 .يعزز انتمائه للجماعة  .4

 0يساعد في نمو الذاكرة والتفكير واإلدراك والتخيل  .5

 الدليمي) 34) , 2018الزامل ,  (.يكتسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها  .6

,2012 ,139 ). 
 

 . األهداف التي تسعى األلعاب التربوية الى تحقيقهاأهداف اللعبة التربوية 
 .مساعدة الطفل على التعلم، وعلى استكشاف العالم الذي يعيش فيه-1

 تنمية الجوانب المعرفية المختلفة للطفل.-2

 تنمية النواحي االجتماعية والوجدانية للطفل.-3 

 م.تخليص األطفال من توتراتهم النفسية المختلفة، وحل مشكالته-4 

 تنمية القدرة التعبيرية لدى األطفال.-5 

 مساعدة الطفل على النمو الجسمي المتوازن.-6 

 لدى الطفل. بتكارياإلتنمية التفكير اإلبداعي و -7 

 .(2007,87)الحيلة،اكتشاف مشاعر األطفال واتجاهاتهم وقيمهم ومدركاتهم -8 
 

 األلعاب التربوية في اإلسالم:
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اهتم اإلسالم والتربية اإلسالمية باللعب؛ لما له من أهمية في تربية اإلنسان المسلم في مختلف     

 مية التي تؤكد على تنمية اإلنسانمراحل نموه، وتستمد التربية اإلسالمية مبادئها من العقيدة اإلسال

 تنمية شاملة ومتوازنة في جميع جوانب نموه.

باء والمعلمين نحو تعليم مجالس التعليمية بتوجيه اآلالوسلم " في  فقد عني الرسول صلى هللا عليه

كما األبدان،  لاألبناء والصغار، وقد قال اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه " أن القلوب تم

فابتغوا لها الطرائف" ، ويؤكد اإلمام الغزالي على العناية بالتربية الرياضية، حتى أنه يرى في اللعب 

هامة للتعلم والرقي، وينظر إلى اللعب بالنسبة لألطفال كالعمل بالنسبة للكبار، فقد قال : " وسيلة 

"، ويستريح إليه من تعب جميال   االنصراف من الكتاب أن يلعب لعبا   وينبغي أن يؤذن للصبي بعد

هذا يميت قلبه الكتب، وحيث ال يتعب في اللعب، فإن مل الطفل من اللعب وتم إرهاقه في التعليم دائما، ف

 "ذكائه ويبطئ

، ويهدف اجة إلى اللعب والترويح عن النفسإن الطفل من منظور اإلسالم والتربية اإلسالمية في ح

ب فيه تربية اللعب إلى إعطاء المتعلم فرصة للراحة، واللعب، والترويح الجميل عن النفس، واللع

الحواس والعقل والروح، كما أنه أداة للترويح كما أن اللعب أداة مهمة لتربية , و الروح والجسم والعقل

عن النفس والتخلص من التعب والملل والضغوط النفسية، كما أنه أساس النمو في مرحلة الطفولة، وقد 

وإضاعة الوقت، والجهد، والمالي، وليس له  ورسوله ، نهى اإلسالم عن اللعب الذي يأخذ شكل هللا

 القمار، وغيره...فائدة مرغوب بها، مثل: لعب الورق، و

كما يرى المربون المسلمون في اللعب أداة ووسيلة للتعليم والتعلم، ووسيلة لإلعداد للحياة، وتهذيب 

النفس وتربيتها على العفة والفضيلة، وإعداد اإلنسان القوي في جسمه وعقله، واللعب أداة التربية الفكر 

مختلفة في اإلسالم، منها: المشي، الركض، المبارزة، والسباحة، وألعاب  القويم، ويأخذ اللعب أشكاال  

 (.77، 2007)جامعة القدس المفتوحة، القوى، والمسابقات والصيد. 

فمثال ألعاب الحاسوب هي نوع من أنواع األلعاب التعليمية، كما أن معظم األلعاب التي يمارسها 

 (.2007،164. )عفانة وزيدان ،م توجيهها واستغاللها جيدا  ذا ما تاألطفال قد تكون لها قيمة تعليمية إ

ويرى الباحثون أن األلعاب التربوية هي نوع من األنشطة المحكمة ذات القوانين التي تنظم سير اللعب، 

وعادة ما يشترك فيها اثنان أو أكثر للوصول إلى أهداف سبق تحديدها، ويدخل في هذا التفاعل عنصر 

 الصدفة، وتحقيق نتاج تعليمي مقصود.المنافسة، وعنصر 
 

 :العوامل المؤثرة في اللعب
ا و أنماط   أثبتت الدراسات الميدانية وجود عوامل مؤثرة تتحكم في لعب األطفال, وتمنحه أشكاال   

 : العوامل  متباينة. ومن بين هذه

أقل باللعب,  اهتماما  : فالطفل الذي يعاني من تغذية ورعاية صحية ناقصتين يبدي العامل الجسدي-أ(

 كما أن ضعف التناسق الحركي يعيق الطفل عن ممارسة ألعاب تتطلب النضج العصبي و العضلي.

: يرتبط اإلقبال على اللعب كذلك بمستوى ذكاء الطفل و نباهته, فاألطفال األكثر العامل العقلي-ب(

الذي يتضمن عنصر  اللعب سرعان ما يغيرون أسلوب لعبهم فيرتقون من اللعب الحسي إلى ا  ذكاء

 الخيال و المحاكاة بينما ال يظهر هذا التطور على من هم أقل ذكاء.

واضحة بين لعب الصبيان و لعب  : فقد لوحظ في معظم المجتمعات أن هناك فروقا   عامل الجنس-ج(

البنات, ففي لعب الصبيان هناك ميل أكبر نحو اللعب الذي يرمز إلى القوة والسيطرة, بينما يكون لعب 

 البنات أقل حركة.

: يؤثر عامل المكان على لعب األطفال بشكل كبير بحيث تختلف أنماط اللعب باختالف  عامل البيئة-د(

 (205-108 ,2001 ) شاش,.ةريفية, صحراوية, غنية , فقير بيئة الطفل ساحلية, صناعية,
 

 مجاالت التعلم باللعب
 :  لتخطيطا* 
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هو منهج أو أسلوب الهدف منه حصر اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة ودراستها لتعيين إجراءات 

 االستفادة منها لتحقيق أهداف مقصودة من خالل فترة زمنية محددة. 

فترة تحضير ذهني وكتابي يضعه المعلم لإللمام بجميع الخطوات  : إلعداد الدروسمفهوم التخطيط 

واألفكار المراد وضعها في الدرس ويجب أن تتم قبل الدرس بفترة كافية حيث إنها تحتوي على 

 (2009الطناوي ) عناصر لتحقيق أهداف محددة.

يقوم بها المعلم  مسبق هادف يتضمن أفعاال   بأنه "إعداد ونيعرفه الباحثكما والتخطيط للتعلم باللعب : 

 أو مجموعة من الطالب لتحقيق األهداف المرغوبة" .
 

:  للتعلم باللعب أهمية التخطيط  

-:أهمية كبيرة وتتلخص هذه األهمية فيما يلي للتعلم باللعب للتخطيط  

 1- تشخيص األوضاع التعليمية والتربوية .

 2-  رسم السياسة التعليمية .

 3- النظرة البعيدة الواعية إلى المستقبل .

 4- التوعية واإلصالح الفني للعملية التربوية وتحديدها وتطويرها .

 5- العمل على التخفيف من حدة اإلهدار في التعليم ورفع مستوى كفاءته .

 (93, 2011) الخزاعلة و الزبون ,  تحقيق الثقة بين التعليم والمجتمع6-  
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 (:2013اللعبة التربوية يرى أبو الحديد )خطوات تدريس 

عندما يريد المعلم توظيف ألعاب تربوية خالل الحصة، عليه أن يقوم بعدة خطوات كي يحقق أهدافه، 

 : وهذه الخطوات

تحديد األهداف التعليمية التي يسعى إلى تحقيقها في صياغة سلوكية تشمل المعارف والمهارات  -1 

 لتعلم.واالتجاهات المتوقعة من ا

 لألهداف ومستوى التعلم واإلمكانات المتاحة. اختيار األلعاب المناسبة للدرس والموقف تبعا  -2

تصميم اللعبة بما تتضمنه من تحديد أهدافها وقواعد الفوز بها وإجراءاتها والزمن الالزم وأدواتها -3 

 وموادها الالزمة لها.

 تهيئة أذهان التالميذ لموضوع اللعب.-4 

 تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وعادة تنظيم الفصل ليالئم كل لعبة .-5 

 لقدراتهم واستعداداتهم. توزيع األدوار بين التالميذ تبعا  -6 

 الفرصة للتالميذ بتنفيذ اللعبة والمعلم يراقب ويسجل المالحظات. إتاحة-7 

 يق األهداف المحددة لكل لعبة.تقويم اللعبة فيتعرف المعلم على مدى نجاح تالميذه من تحق-8 
 

  : متى نستخدم أسلوب التعلم باللعب

 ه قبل الدرس .تدم أسلوب اللعب کتهيئيستخ-1

 .يستخدم لتنشيط الدراسات وتحريك األجواء وإبعاد الملل والسآمة عن أنفس التالميذ-2

 . كوسيلة تعليمية-3

 . لتحقيق األهداف الوجدانية والسلوكية -4

 (70, 2007)عيسي ,  . التقويمفي   -5
 

 المعايير التي تحكم المعلم عند اختيار األلعاب التعليمية:

  :يعتمد اختيار األلعاب التعليمية على بعض المعايير، والتي من أهمها ما يلي

 مدى اتصال األلعاب باألهداف التعليمية التي يسعى المعلم لتحقيقها.  -1

 ألعمار المتعلمين ومستوى نموهم العقلي والجسمي. مناسبة األلعاب  -2

بخطوات  لمستوى التفكير، والتأمل، والمالحظة، والموازنة، والوصول إلى الحقائقمراعاتها  -3

 مرئية ومنطقية. 

 صحيحة.  خلوها من الخطر الذي قد يعرض المتعلمين لإلصابة نتيجة الستخدامها بطريقة غير -4

 . أن تكون مرتبطة ببيئة المتعلم -5

 المتعلم بالخبرات المناسبة.  أن تساعد على تزويد -6

 أن تكون مناسبة لطبيعة غرفة الدراسة، وعدد المتعلمين بحيث يمكن استعمالها وتنفيذها.  -7

 أن يراعي تكلفتها، وإمكانية استعمالها واالستفادة منها.  -8

المتعلمين،  اماتأن تحتوي اللعبة من كافة جوانبها وإجراءات تنفيذها على كل ما يثير اهتم  -9

 ويرفع مستوى دافعيتهم للتعلم.

 ة على أساس العمل في نطاق فريق .أن تقوم اللعب  -10
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 تدفع المتعلمين إلى توجيه األسئلة والحصول على إجابات.  -11

األدوار  أن اللعبة التربوية تقدم المشكلة في قالب منظم، وكذلك في إطار تنظيم ويرى الباحثون    

 وتوزيع االختصاصات وفق قواعد اللعبة وإجراءاتها. 

 يكون المعلم مخططة وموجها لعملية التعلم من خالل تقديم اللعب للمتعلمين، وبيان  -12

 . فكرتها األساسية وتوزيع العمل وخطوات تنفيذها وتوجيههم إلى مصادر التعلم

الحوار بين مجموعات  أن تتيح فرصة التدريب وتحمل المسئولية، وكيفية إدارة  -13

جامعة القدس المفتوحة، )المتعلمين، كذلك داخل المجموعة الواحدة مما يزيد من إيجابياتهم وتفاعلهم.

2007،125)  

 

 االستخدامات المختلفة لأللعاب ) ذات القواعد ( في العملية التعليمية  

 يمكن إيجاز هذه االستخدامات في اآلتي :

 تهيئة األطفال للدراسة.يستخدمها المعلم في  -

 يستعين بها أولياء األمور في مساعدة أبنائهم على الدراسة.  - 

 يمكن أن يصمم من خاللها مناهج إضافية يمارسها األطفال خارج المدرسة . -

 منهج لواقع الطفل من خالل ألعاب المحاكاة في الكمبيوتر.لتستخدم في تقريب ا - 

  ( 36, , 2006)حسن :  الثقافة المختلفة . منهج بأوجهلتستخدم في ربط ا - 
 

 :* التنفيذ 

واستراتيجيات  داخل  أساليبوهي المرحلة الثانية , ويتم فيها عمليتي التعليم والتعلم ,وباستخدام 

وتوجيه وقيادة المعلم وتفاعل المتعلمين باألنشطة )محتوى المادة  إشرافالمدرسة وخارجها تحت 

 التطبيقية (.

بالمواد واألدوات المستخدمة في اللعب.وضع قائمة  -1 

 2-تحديد وقت التنفيذ ومكانه.

 3-تحديد خطوات التنفيذ، كيف تبدأ وكيف تنتهي.

 4-تحديد األدوار ووضع القوانين وشرح المعايير.

.أنفسهم(متساوي من حيث القدرات ) ال تدع الطلبة يقسمون  أوتقسيم الطلبة بشكل عشوائي -5  

المتعلمين وتشويقهم للعبة، وإثارة اهتمامهم وتوضيح الفائدة من اللعب.تهيئة أذهان -6  

نجاز والقدرة على التركيز ع المتعلمين من حيث السرعة في اإلمراعاة الفروق الفردية عند توزي-7

 حتى ال تكون اللعبة سببا  في إحباط المتعلمين.

االنتباه إلي مدى استجابة كل فريق للمنافسة.-8  

  ارنة بين أداء المتعلمين في اللعبة بل تعزيز نقاط القوة وبث الحماس فيهم.عدم المق-9
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لالحتكاك بهم عن قرب. لعبة فهي فرصةالمعلم في ال مشاركة-10  

 ( 187 , 2011)حسن , التنفيذ، فهذا طبيعي. أثناءتنزعج من الفوضى التي تحصل  ال -11
  

 شروط األلعاب التربوية:

 ومسلية وذات هدف تعليمي.أن تكون اللعبة ممتعة -1

كانت  إذاكانت فردية أو من حيث الحجم  إذاأن تتوافق اللعبة مع عدد الطالب من حيث العدد -2

 جماعية .

  أن تتناسب اللعبة مع المستوى المعرفي والعمري والجسدي للمشتركين.-3

 أن تكون قابلة للقياس.- 4

 الخطورة.أن تكون قابلة للتنفيذ بحيث تخلو من التعقيد و-5

)أبو لوم، أبو هاني ه، ليحدد طريقة وقواعد تنفيذها كانت جديدة علي إذااللعبة وخاصة  أن يختبر المعلم-6

 . ( 39-28 ،1989, )محمود،  (2002،

 

 محددات استخدام األلعاب التعليمية: 

كأي  لها حدودا  وبالرغم من إمكانية أن تكون األلعاب أنشطة فعالة في تعلم المواد الدراسية إال أن 

إستراتيجية أو نموذج آخر للتعليم والتعلم، فاأللعاب يمكن أن تكون فعالة إذا ما أحسن اختيارها 

واستخدامها، والبد من الحذر حتى ال يتحول األمر إلى مجرد فوز وخسارة، مما قد يؤدي إلى حاالت 

ما قد يتحول الهدف إلى مجرد من التوتر بين الالعبين أو سلبية الخاسرين وهروبهم من المشاركة ك

 (.1542, 2004)إبراهيم، الفوز وليس الحصول على أهداف معرفية. 

بالرغم من الفوائد الكثيرة التي تحققها األلعاب التعليمية ، إال أنه ينتج عن استخدامها بعض السلوكيات 

 االنتباه للهدف التعليمي لها .السلبية مثل الغش والخداع واإلزعاج والصراع أو االهتمام باللعبة وعدم 

 (145, 2009،)مصطفی 
 

 ولتجنب الوقوع في مثل هذه السلبيات يجب مراعاة األمور التالية :

يجب أن ال يتحول استخدام األلعاب إلى نشاط ترويحي أو ترفيهي ، ألن ذلك يرافقه عدم انضباط  -1 

 صفي . 

، ألن البحث عن الفوز بأي وسيلة وهو سلوك يجب أن ال تتحول اللعبة إلى فوز أو خسارة فقط  -2

يقضي على روح التنافس اإليجابي الشريف ويؤدي إلى الغش والخداع وال يساعد على اكتساب 

 مهارات جديدة أو تنميتها .

 يجب أن تتوافق اللعبة مع القيم اإلجتماعية والدينية  -3 

ويرى الباحثون أن األلعاب التربوية هي وسيلة لتربية الطالب على احترام القوانين وعدم الغش 

تحقق اب التربوية خالل الحصة الصفية األلع لذا على المعلم أن ينتبه لمحدداتوالمنافسة الشريفة؛ 

 .(13-14 ,2002)أبو لوم وأبو هاني، أهدافها
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 : التقويم* 

التعلم ,وهي عملية تشخيصية وقائية عالجية للتعرف  ويتم فيها قياس حصيلةحلة الثالثة وهي المر

, يتم من خالل ذلك متابعة  على مدى تحقيق أهداف الدرس ,وحسن توجيه مسار عملية التدريس

المتعلم والعمل على تنويع الخبرات التي تؤدي إلى زيادة الخبرة بالتدريج، وبالمثل فإن تنويع 

ؤدي إلى الحصول على الخبرة نفسها حتى يتأكد من أن المتعلم قد وصل إلى األلعاب التربوية ي

(. 2007,  20) القدومي ,  المستوى المطلوب من األداء، وبذلك ينتقل للخبرة التالية.  

 

 وظائف األلعاب التربوية

 تزود المتعلم بخبرات أقرب إلى الواقع العملي من أي وسيلة تعليمية أخرى.-1 

 عوامل الضجر والملل والسأم.القضاء على -2

 تساعد المعلم في وضع إستراتيجية جديدة..-3 

 يمثل اللعب أداة فعالة في إعطاء الوالء للجماعة والتكيف معها .-4 

  (2007)زيدان ، عفانة،  اللعب أداة تربوية ووسيلة تساعد في إحداث تفاعل الطفل مع عناصر البيئة.-5
 

 خدام األلعاب التربوية:الكفايات الالزمة للمعلم الست

على المعلمين التمتع بكفايات تساعدهم على توظيف األلعاب التربوية في الغرفة الصفية        

الستخدام األلعاب يات التي على المعلم أن يمتلكها واالستفادة منه في تحقيق نتاجات تعليمية، ومن الكفا

 (. 31-2007،27)عفانة، التربوية ما يلي: 

 : اختيار اللعبةكفايات  .1

وهذه الكفايات تتضمن ما يلي: اختيار المعلم للعبة على أساس أنها جزء من البرنامج التعليمي أو 

المساق المراد تدريس مكوناته، حيث تكون أهداف اللعبة منبثقة من أهداف المساق، وأن يكون 

ا لحاجات المتعلمين محتوى اللعبة معبرة عن جزئيات محتوى المساق، ويحدد المعلم اللعبة طبق

واهتماماتهم، سواء أكانت تلك الحاجات أو االهتمامات عامة أو خاصة، بحيث يتم اختيار اللعبة 

على أساس مراعاة خصائص نمو المتعلمين وقدراتهم المتمايزة، وأن يكون بمقدور المعلم اختيار 

كية المختارة من المساق أنواع مختلفة من األلعاب، وهذا يرجع إلى االختالف في األهداف السلو

 المقرر. 

 كفايات تصميم اللعبة: .2

وتمثل هذه الكفايات ما يلي: أن يكون بمقدور المعلم تحديد األهداف الخاصة لالعبين والتي يسعون  

لتحقيقها، وأن يستطيع المعلم تحديد هوية الالعبين ومستوياتهم، وعدد المشاركين في اللعبة  ا  حثيث

التي يريد بنائها أو تصميمها، وأن يكون بمقدور المعلم تحديد الزمن المالئم ألنشطة اللعبة، إذ أن 

 هيكل اللعبة وعناصرها.  ذلك يتطلب منه التعرف على

 كفايات تطوير اللعبة: .3

يكون باستطاعة المعلم إعادة صياغة سيناريو اللعبة التي اختارها بأسلوب واضح وهي أن  

ومحدد، ويصف التعليمات أو اإلرشادات الالزمة ألفراد اللعبة وتوقعه لها، ويستطيع تعديل قواعد 

لها قوانينها الخاصة، وأن يكون بمقدور  فقد يستعين المعلم بألعاب اللعبة التي يريد استخدامها،

 لخصائص الالعبين ، وطبيعة األهداف المراد تحقيقها من اللعبة. لم تحسين أدوات اللعبة طبقا  المع

 كفايات تنفيذ اللعبة: .4
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وتمثل هذا الكفايات ما يلي: أن يكون بمقدور المعلم تنظيم البيئة الصفية بصورة تكفل تنفيذ اللعبة  

التي تم تصميمها وأن يستطيع المتعلم مراجعة أدوات اللعبة أثناء عملية التنفيذ، ومدى مالئمتها 

اللعبة، وتأثيرها في  للبيئة الصفية، وسهولة استعمالها، وإمكانية المحافظة عليها عند االنتهاء من

المعلم توجيه تحركات الالعبين طبقا للتعليمات واإلرشادات  هداف المنشودة، وأن يكون بمقدوراأل

 التي تم تحديدها مسبقا.

  كفايات تقويم اللعبة: .5

وتمثل هذه الكفايات ما يلي: أن يناقش المعلم الالعبين حول استراتيجيتها وعناصرها، ويراجع قوانين 

عد تنفيذها؛ للتعرف على مدى مالئمتها المستوى الالعبين وخصائصهم، ومدى مناسبتها اللعبة ب

 اللعبة : لقواعد هلألهداف المحددة مسبقا، وبذلك على المعلم أن يراعي األمور التالية عند تقويم

وضوح القواعد وفهمها لدى كافة الالعبين، واختصار القواعد بألفاظ سهلة من األمور المرغوب فيها،  

 وإعادة صياغة القواعد من قبل الالعبين يؤكد فهمها.

 

 

 

 
 

 -: ميزات اللعبة التربوية

تعليمية، لأللعاب التربوية مميزات تميژها عن اللعب بشكل عام، وتجعلها وسيلة ناجحة لتحقيق أهداف 

 :وإكساب الطالب مهارات عدة، ويمكن تحديد مميزات اللعبة التربوية كما يلي

 .زيادة التفاعل الصفي -1 

 تنمية روح الفريق والتعاون االيجابي من خالل تطبيق األنشطة الجماعية.-2 

 تنمية روح المبادرة االيجابية عند الطالب.-3 

 الدافعية نحو التعلم من خالل القيام بأعمال يحبونها ويرغبون القيام بها. إثارة -4 

 (30,  2008( ) السالمة ,  141, 2008) الحيلة , تغرس في نفوس الطالب احترام إزاء اآلخرين.  -5 
 

 : عيوب اللعبة التعليمية( 2010دي والخطيب والقضاة،ويذكر )حم

 والتحضير. اإلعدادفي  طويال   تستلزم اللعبة التعليمية وقتا  -1

 صعوبة فهم تعليمات اللعبة.-2 

 صعوبة تنفيذ اللعبة مع األعداد الكبيرة.-3 

 ارتفاع تكاليف األلعاب التعليمية.-4 

 عدم وضوح المفاهيم التي تتضمنها األلعاب التعليمية بسهولة.-5 
 

  دور المعلم في أسلوب التعلم باللعب:

ستخدام األمثل أصبحت تلك األلعاب ن من استخدام األلعاب التعليمية اإلالمتمكمتي ما وجد المعلم 

 له على التدريس و تحقيق األهداف والعكس صحيح. و معينا   مساعدا  

وهنا تتوقف االستفادة من األلعاب التعليمية على قدرة المعلم على توظيفها ضمن المواقف التعليمية 

أثناء سير الدرس وفق إستراتيجيات مدروسة من المعلم وجديته في واستخدامها االستخدام األمثل في 
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في  تنفيذ اللعبة وتطبيق األنظمة والقوانين الخاصة باللعبة، لذا يمكن تحديد دور المعلم أن يكون جادا  

 تنفيذ اللعبة وتطبيق األنظمة والقوانين.

دم التفريط من خالل التساهل وعند استخدام األلعاب التعليمية  فإنه يجب الحرص كل الحرص على ع

أو تحويل اللعبة إلى مضيعة للوقت و شغل فراغ الحصة وأن يتم استخدام األلعاب بحذر ورقابة وإعداد 

مسبق، ألن هناك بعض السلوكيات والتصرفات السلبية مثل الغش والخداع والصراخ والميل للتنافس 

 ية.من أجل الفوز وتصفية الحسابات أو تكوين الشلل الجماع

وتؤكد التربية الحديثة أهمية اللعب في حياة التلميذ؛ لذلك أصبحت األلعاب واألنشطة التربوية جزء ال  

يتجزأ من المناهج التربوية، ويقع على عاتق المعلم الدور األكبر في استغالل األلعاب وتوظيفها في 

 العملية التعليمية عن طريق :

 ة في بيئة التلميذ.* إجراء دراسة لأللعاب والدمى المتوفر

 * التخطيط السليم الستغالل هذه األلعاب والنشاطات لخدمة أهداف تربوية تتناسب وقدرات الطفل. 

 * توضيح قواعد اللعبة للتالميذ. 

 * ترتيب المجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ. 

 * تقديم المساعدة والتدخل في الوقت المناسب 

 * تقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي رسمها.  

 * أن يحدد المعلم الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ اللعبة. 

 أثناء التطبيق يجب على المعلم أن يتقن اللعبة ويحدد نتاجها التعليمي قبل التنفيذ.  * لتفادي األخطاء

تطبيقها من أجل إيجاد عنصر التشويق لدى الطالب  * أن يقوم المعلم بالتمهيد للعبة قبل المشروع في

 وربط اللعبة بالموقف الصفي.

 من التنافس بين الطالب.  * أن يقدم المعلم شروط اللعبة بوضوح ليخلق جوا   

 في النتيجة  في تنفيذ اللعبة و عادال   * أن يكون المعلم جادا  

 ( 15, 2003) الحيلة ,  * أن يعزز المعلم النتاج التعليمي للعبة.
 

 معّوقات استخدام طرق التدريس الحديثة
 كثرة الطالب داخل الصف 

يُعتبر عدد الطالب المرتفع في الغرفة الصفية الواحدة من أهّم وأكبر معّوقات استخدام طرق وأساليب  

التدريس الحديثة؛ فكلّما زاد عدد الطالب أصبح من الصعب على المعلّم ضبط الغرفة الصفية وبذلك 

يرة إحدى المدارس تأّخر في طرح محتوى المنهاج وتثبيته عند الطالب، وتشير اختصاصية التربية ومد

، وبالتالي يمكن للمعلم استخدام الثانوية أّن انخفاض عدد الطالب في الصف يجعل التعليم ممتعا  أكثر

ستراتيجية رائعة في التعليم، مؤكدة  أن المدارس الحكومية تقدّم أدنى مستوى جيد من الخدمة الرتفاع إ

 عدد الطالب في صفوفها.

 

 
 

 ارتفاع نصاب المعلم من الحصص 

إّن ارتفاع نصاب المعلم من الحصص األسبوعية يزيد من العبء المترتّب عليه؛ فيصبح من الواجب  

عليه أن يُنهي عددا  معينا  من الصفحات أو الدروس في مدّةٍ زمنيٍة محددة دون استخدام األساليب التي 

ؤدّي إلى ضعف المستوى التعليمي في المدارس . تشّجع الطالب على التحصيل والدراسة وهذا ما ي

عدم وجود مرافق وأماكن مناسبٍة داخل المدرسة تحتاج طرق التدريس الحديثة إلى مختبرات ومرافق 
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تعليميٍة مختلفة تُمّكن المعلّم من إيصال المعلومة إلى الطالب بأحسن صورها وأكملها؛ فعلى سبيل 

ج مختبرا  علميا  مجّهزا  بجميع األجهزةِ المتطّورة لضمان نجاح هذه المثال القيام بتجربٍة علميٍة يَحتا

التجربة، وعدم وجود مثل هذه المختبرات واألجهزة يَنعكس سلبا  على األداء . افتقاد المعلمين للخبرة 

تساعد خبرة المعلّم على نجاحه في التدريس وتكريس التكنولوجيا والتطّور في خدمة الطالب، ولكن مع 

اد الحاجة إلى المعلّمين أصبح من الصعب اختيار المعلمين ذوي الخبرة دون غيرهم، وهذا قد ازدي

) موقع الكتروني , أساليب  يكون سببا  من أسباب ضعف استخدام الطرق الحديثة والمتطّورة في التدريس

 .التعلم , معوقات استخدام طرق التدريس الحديثة (
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

  الدراسات العربية 

  الدراسات األجنبية 

 التعقيب على الدراسات السابقة 
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 الدراسات السابقة
ن باإلطالع على الدراسات السابقة القريبة في مضمونها من الدراسة الحالية، يمقدمة : بعد قيام الباحث

تبين لها أن أغلب الدراسات اتجهت نحو بيان أثر التعلم باللعب ، وقد قامت غالبية الدراسات أيضا 

راء أفراد عينة بالكشف عن أبالمقارنة بين طريقة التدريس باستخدام األلعاب مع الطرائق المعتادة ، 

من الباحثين بأهمية األخذ برأي الشريحة المستهدفة . وفيما يلي عرض لدراسات سابقة  ل منها، إيمانا  ك

،  الدراسات العربية، و الدراسات األجنبيةفي مجال الدراسة الحالية ، وقد تم تصنيفها في محورين 

 -مرتبة من األحدث إلى األقدم بغض النظر عن مكان إجرائها ، وفق اآلتي: 

 أوال الدراسات العربية

 (بعنوان:2016دراسة أحمد ) .1

 " فاعلية استخدام األلعاب الكمبيوترية في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير المنظومي ". 

التعرف فاعلية استخدام األلعاب الكمبيوترية في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير  هدف الدراسة :

 االبتدائي. المنظومي لدى تالميذ الصف السادس

 شبه التجريبي .المنهج :  منهج الدراسة

 . ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 وتلميذة. ( تلميذا  46: )  عينة الدراسة

: فاعلية استخدام األلعاب الكمبيوترية في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير المنظومي نتائج الدراسة 

 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
 

 بعنوان: (2016الصعيدي )دراسة  .2

" األلعاب التعليمية االلكترونية في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات التصور البصري وبقاء أثر  

 التعلم لدى المتفوقين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ".

في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات  التعرف إلى األلعاب التعليمية االلكترونية هدف الدراسة :

التصور البصري وبقاء أثر التعلم لدى المتفوقين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة 

 العربية السعودية .

 شبه التجريبي .المنهج  : منهج الدراسة

 . ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 .( تلميذا  27: )  عينة الدراسة

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية في : نتائج الدراسة 

اختبار التصور البصري في وحدة القياس، واختبار التحصيل البعدي ككل، وفي كل هدف تعليمي في 

 وحدة القياس .
 

 بعنوان: (2014دراسة الشوا و الوريكات ) .3

" أثر التدريس الرياضيات بإستراتيجية التعلم باللعب في اكتساب المهارات الرياضية وتحسين  

 مهارات التواصل االجتماعي لدى طلبة الصف األول األساسي في األردن ".

تقصي أثر التدريس الرياضيات بإستراتيجية التعلم باللعب في اكتساب المهارات  هدف الدراسة :

 ارات التواصل االجتماعي لدى طلبة الصف األول األساسي في األردن .الرياضية وتحسين مه

 شبه التجريبي .المنهج :  منهج الدراسة
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 . ستبانةاإل:  أداة الدراسة

( 26وطالبة درسوا بالطريقة االعتيادية واألخرى تجريبية تكونت من ) ( طالبا  24: )  عينة الدراسة

 بإستراتيجية التعلم باللعب .طالبا وطالبة درسوا الرياضيات 

: وجود فرق ذو داللة إحصائية متوسطي عالمات المجموعتين على اختبار المهارات نتائج الدراسة 

الرياضية البعدي وعلى مقياس التواصل االجتماعي البعدي من وجهة نظر المعلمة وصالح المجموعة 

 التجريبية .
 

 بعنوان: (2013الجهني، ) دراسة .4

" عن أثر استخدام األلعاب التعليمية في اكتساب مهارات التفكير الناقد بمقرر الرياضيات لدى طالبات  

 الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة ".

الكشف عن أثر استخدام األلعاب التعليمية في اكتساب مهارات التفكير الناقد بمقرر  هدف الدراسة :

 ول المتوسط بمدينة مكة المكرمة .الرياضيات لدى طالبات الصف األ

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 . ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 ( طالبة .60: )  عينة الدراسة

: طالبات المجموعة التجريبية تفوقا على المجموعة الضابطة في متوسط درجات نتائج الدراسة 

 . التفكير الناقد البعدي في جميع المهارات
 

 ( بعنوان: 2012العون )دراسة  .5

أثر األلعاب التعليمية في تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض األطفال في البادية الشمالية الشرقية 

 : دنيةاألر

: تعرف أثر األلعاب التعليمية في تنمية مهارة التخيل لدى طلبة رياض األطفال في  هداف الدراسة 

 البادية الشمالية الشرقية األردنية.

 : شبه التجريبي . الدراسة منهج

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

وطالبة  طالبا   31طالبة من طلبة رياض األطفال ، منهم  56: عينة عشوائية مؤلفة من  عينة الدراسة 

 وطالبة شكلوا المجموعة الضابطة . وطالب 25شكلوا المجموعة التجريبية، و

 نتائج الدراسة :

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد المجموعات الدراسية ألثر األلعاب 1 

 التعليمية في تنمية مهارات التخيل لدى طلبة رياض األطفال تعزى إلى جنس الطلبة.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الدراسية التجريبية والضابطة لصالح التجريبية 2 

 . ي تعلمت باأللعاب التعليميةالت
 

 ( بعنوان: 2012دراسة قويدر ) .6

أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال الجزائريين في المرحلة االبتدائية في 

 الجزائر:
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: معرفة أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال الجزائريين في  هداف الدراسة 

 المرحلة االبتدائية في الجزائر.

 : المنهج الوصفي التحليلي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

عاما والذين يمارسون األلعاب  12و  7يتراوح سنهم ما بين  ئريطفل جزا 200:  عينة الدراسة 

 . حياء الراقية والمتوسطة والشعبية، تم اختيارهم من مدارس في األكترونية ويقطنون بالجزائراإلل

 نتائج الدراسة :

األلعاب اإللكترونية في مقدمة النشاطات الترفيهية التي يحبها األطفال المدروسين ويميلون لشرائها 

واقتناءها، فهم يتمتعون بقدر كبير من الحرية في شراء وممارسة هذه األلعاب مع مراقبة وتوجيه 

ة الحديثة التي وإرشاد األولياء في ذلك، وكل هذا بفعل عناصر اإلبهار والخصائص الشكلية والتقني

تتمتع بها األلعاب اإللكترونية والتي تجنب انتباه األطفال وتجعلهم يقبلون عليها بشكل كبير وملفت 

لألنظار، بحيث تمثل التكنولوجيات الحديثة كالتليفزيون واإلنترنت البوابة الرئيسية لألطفال للتعرف 

 . على آخر اإلصدارات الحديثة لأللعاب اإللكترونية
 

 ( بعنوان: 2011الشحروري والريماوي ) دراسة .7

أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على عمليات التذكر و حل المشكالت واتخاذ القرار لدى أطفال 

 المرحلة المتوسطة في األردن:

: استقصاء أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على عمليات التذكر و حل المشكالت  هداف الدراسة 

 واتخاذ القرار لدى أطفال المرحلة المتوسطة في األردن .

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

وطالبة  ( طالبا  36وطالبة، قسموا إلى مجموعة تجريبية عدد أفرادها ) ( طالب7: ) عينة الدراسة 

غير موجهة،  قسمت إلى مجموعتين فرعيتين مجموعة تلعب ألعابا موجهة ومجموعة تلعب ألعابا  

 ( طالبة وطالبة .39ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها )

 نتائج الدراسة :

ر وحل المشكالت واتخاذ القرار لدى أفراد المجموعة غير على عمليات التذك األلعاب اإللكترونية أثرا  

على  الموجهة مقارنة بالمجموعتين الموجهة والضابطة .كما أظهرت أن لأللعاب اإللكترونية أثرا  

  .عملية اتخاذ القرار لدي ذكور المجموعة غير الموجهة 
 

 ( بعنوان :2011دراسة الشيخة ) .8

" برامج التلفاز واأللعاب الحاسوبية العنيفة وعالقتها بالسلوك العدواني وإضعاف الحساسية لدى  

 األطفال" :

 : بيان العالقة بين برامج التلفاز واأللعاب الحاسوبية العنيفة ، وسلوك األطفال. هدف الدراسة

 : التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

 400سنة من الذكور واإلناث ) 11تلميذة من تالمذة التعليم األساسي في عمر  764:  عينة الدراسة 

 تلميذة ( وتم سحب العينة بشكل عشوائي. 364و  تلميذ
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  نتائج الدراسة :

( توجد فروق بين متوسط درجات مستوى العنف المشاهد في التلفاز ومتوسط درجات مستوى العنف 1

 من حيث مستويات إضعاف الحساسية .  الممارس في األلعاب الحاسوبية

 ( توجد فروق بين متوسط درجات مدى التقليد )تلفاز ، ألعاب الكترونية ( تبعا لمتغير الجنس.2
 

 ( بعنوان : "2010دراسية محمد و عبيدات ) .9

الصف الثالث األساسي  أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية لتالميذ 

 : ريد األوليفي مديرية أ

: استقصاء أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية التالميذ  هدف الدراسة

 الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية. 

 : التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

سموا إلى مجموعتين، تجريبية ( تلميذ وتلميذة، ق68: تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة

 وضابطة درست وحدات الضرب والقسمة والكسور.

 نتائج الدراسة :

ين تعلموا المفاهيم ( ال يوجد فرق بين متوسطات التحصيل المباشر لتالميذ الصف الثالث األساسي الذ1

 لجنس التلميذ.  الرياضية يعزى

ين تعلموا المفاهيم ال يوجد بين متوسطات التحصيل المباشر لتالميذ الصف الثالث األساسي الذ( 2 

 لجنس التلميذ. الرياضية يعزى
 

 ( بعنوان : 2010دراسة الحربي .) .10

 " فاعلية األلعاب التعليمية على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في الرياضيات" :

: الكشف عن فاعلية األلعاب التعليمية على التحصيل الدراسي المباشر، وبقاء أثر التعلم  هدف الدراسة

 في دروس الضرب لمادة الرياضيات بالصف الثاني االبتدائي.

 : شبه التجريبي . منهج الدراسة

 :  فاختار الباحث ألعاب تعليمية مناسبة لتعليم دروس الضرب، وقام بإعداد اختبار أدوات الدراسة

 التحصيل الدراسي في دروس الضرب وتطبيقه بعد التحقق من صدقه وثباته.

تم اختيارهم عشوائية من تالمذة الصف الثاني االبتدائي بمدارس  ( تلميذا   36: من )  عينة الدراسة

 سنابل المدينة المنورة األهلية بالمدينة المنورة .

 نتائج الدراسة :  

المذة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار ( توجد فروق بين متوسطي درجات ت1

التحصيل الدراسي البعدي عند مستوى التذكر ومستوى الفهم واالختبار ككل ، لصالح المجموعة 

 التجريبية

( توجد فروق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار 2 

جل ) بقاء أثر التعلم ( عند مستوى التذكر ومستوى الفهم واالختبار ككل ، التحصيلي البعدي المؤ

 لصالح المجموعة التجريبية.
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 (  بعنوان: 2010 دراسة النجدي ) .11

أهمية األلعاب التعليمية الرياضية )التقليدية، والمحوسبة، واألحاجي واأللغاز( على اتجاهات 

 المتعلم والمعلم في الصفوف األساسية .المتعلمين نحو تعلم الرياضيات من وجهة نظر 

: استقصاء أهمية األلعاب التعليمية الرياضية )التقليدية، والمحوسبة، واألحاجي  ف الدراسةهد 

واأللغاز( على اتجاهات المتعلمين نحو تعلم الرياضيات من وجهة نظر المتعلم والمعلم في الصفوف 

 األساسية.

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل : أداة الدراسة

ومتعلمة من الصفوف السادس والسابع والعاشر األساسية في القدس  ( متعلم54: ) عينة الدراسة 

 الشريف تم اختيارهم بطريقة قصدية .

 نتائج الدراسة :

المتعلمين أهمية تعلم الرياضيات باللعب بأشكاله المختلفة في بلورة اتجاهات إيجابية نحو المادة من قبل 

 وإقرار من المعلمين بأهمية تعلم الرياضيات باللعب في تكوين اتجاهات ايجابية عند المتعلمين.
 

 

 (  بعنوان: 2008السالمة ) دراسة .12

 واقع استخدام معلمي الصفوف األولية لأللعاب التعليمية في محافظة الرس من وجهة نظرهم.

: التعرف على واقع استخدام معلمي الصفوف األولية لأللعاب التعليمية في محافظة  هداف الدراسة 

 الرس من وجهة نظرهم.

 : المنهج الوصفي المسحي. منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 ( معلم من معلمي المرحلة األولية في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الرس .424: ) عينة الدراسة 

 ج الدراسة :نتائ

يستخدم معلمو الصفوف األولية في المدارس الحكومية التابعة إلدارة التربية والتعليم بمحافظة 1-

 الرس األلعاب التعليمية بدرجة متوسطة.

أن هناك عددا من المعوقات التي تحد من استخدام معلمي الصفوف األولية لأللعاب التعليمية، و  2-

العبء التدريسي للمعلم، وقلة تضمين الكتاب المدرسي أللعاب أهم هذه المعوقات هي زيادة 

تعليمية، و كثافة محتوى المقررات الدراسية، و عدم توافر أماكن مناسبة االستخدام األلعاب 

التعليمية، و كذلك قلة توافر ألعاب تعليمية مناسبة، حيث كانت هذه المعوقات موجودة بدرجة 

 كبيرة.

صفوف األولية ت داللة إحصائية بين متوسطات درجة استخدام معلمي العدم وجود فروق ذا 3-    

 لمتغيري التأهيل التربوي أو الخبرة في مجال التدريس . تعزىلأللعاب التعليمية 
 

 (  بعنوان: 2007الجوابرة ) دراسة .13

واتجاهاتهم أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية لدى طلبة الصف الثالث األساسي على تحصيلهم 

 نحو الرياضيات .

: تقصي أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية لدى طلبة الصف الثالث األساسي على  ف الدراسةهد 

 تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات .
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 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 : أوراق عمل , اختبار تحصيلي . أداة الدراسة

وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي في مديرية التربية والتعليم  طالب 126:  عينة الدراسة 

لمحافظة جرش توزعت على أربع مجموعات، مجموعتين تجريبيتين مجموعة للذكور واألخرى 

لإلناث، ومجموعتين ضابطتين واحدة للذكور والثانية لإلناث. وقد تم اختيار المجموعات بطريقة 

 قصدية .

 نتائج الدراسة :

ضابطة ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطلبة للمجموعتين التجريبية والوج -1

طريقة التدريس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات في االختبار البعدي تعزى 

 عالمات الذكور واإلناث في االختبار التحصيلي البعدي تعزى للجنس .

إحصائية بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث على مقياس االتجاهات وجود فروق ذات داللة -2

 البعدي تعزى للجنس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .-: األجنبيةثانيا الدراسات 

(:2015  ,Berna et al ).1 

Effectiveness of the use of computer-aided learning strategies in the 

teaching of mathematics on the development of achievement and 

mathematical concepts  

فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم بمساعدة الحاسوب في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل  

 " ةوالمفاهيم الرياضي
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: التعرف على فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم بمساعدة الحاسوب في تدريس  هدف الدراسة 

 الرياضيات على تنمية التحصيل والمفاهيم الرياضي لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط.

 : المنهج شبه التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 وتلميذة . ( تلميذ80: ) عينة الدراسة

 نتائج الدراسة:  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية

 

: The effectiveness of educational games in the Slimon (2013) . 2

teaching of mathematics 

 فاعلية األلعاب التعليمية في تعليم مادة الرياضيات" 

: تعرف فاعلية األلعاب التعليمية في تحصيل تالمذة الصف الثاني األساسي من الحلقة  الدراسةأهداف  

األولى للتعليم األساسي في مادة الرياضيات، تعرف فاعلية األلعاب التعليمية في االحتفاظ بالمعلومات 

لى تعرف اتجاهات لدى تالمذة الصف الثاني األساسي من الحلقة األولى للتعليم األساسي، باإلضافة إ

 تالمذة الصف الثاني األساسي نحو طريقة التعليم باستخدام األلعاب التعليمية .

 : التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

 تلميذ وتلميذة من تالمذة الصف الثاني من الحلقة األولى للتعليم األساسي. 134:  عينة الدراسة

 نتائج الدراسة:  

( من الصف الثاني بالمقارنة مع وإناثا   مستوى تحصيل تالمذة المجموعة التجريبية )ذكورا   ( زيادة1

 تحصيل تالمذة المجموعة الضابطة.

( تفوق تالمذة المجموعة التجريبية على تالمذة المجموعة الضابطة من حيث التحصيل الدراسي 2

 المباشر والبعدي المؤجل. والقدرة على االحتفاظ بالمعلومات في كال االختبارين البعدي

 ( عدم وجود أثر لمتغير الجنس في طريقة التعليم والتعلم باستخدام األلعاب التعليمية .3 

Effect of Digital Game Based Learning on Ninth  Swearingen (2011) :. 3

"Grade Students Mathematics Achievement 

 على تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة الرياضيات ":أثر استخدام اللعبة الرقمية التعليمية 

: معرفة أثر لعبة )موغ( على االنترنت على تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة  هدف الدراسة

 الرياضيات .

 : التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

وطالبة في المناطق الريفية الواقعة في الغرب  ( طالبا  208: بلغ عدد أفراد العينة ) عينة الدراسة

 األوسط من الواليات المتحدة األمريكية

لمتغير الطريقة ، ولصالح  ة إحصائية في تحصيل الطلبة ، يعزى: وجود فرق ذو دالل نتائج الدراسة 

ائية تعزی الطلبة الذين تعلموا الرياضيات بواسطة اللعبة الرقمية ، بينما لم تظهر أي نتائج دالة إحص

 المتغير الجنس .
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(:2011  ,King ).4 

The Effect of Math Games on the Achievement Results of Post-Student 

Exams " 

 أثر ألعاب الرياضيات على النتائج التحصيلية لالمتحانات البعدية للطلبة "

: تقصي أثر ألعاب الرياضيات على النتائج التحصيلية لالمتحانات البعدية للطلبة .  هدف الدراسة 

تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات من طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة حكومية ريفية 

 في منطقة اطلنطا في الواليات المتحدة األمريكية

 : المنهج شبه التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  سةأداة الدرا

( طالبة 30( طالبة تم تقسيمهم لثالث مجموعات، المجموعة األولى ضمت )128: ) عينة الدراسة

( طالبة تلقوا 32حصلوا على لعبة إلكترونية كجزء من التعليم العالجي، المجموعة الثانية ضمت )

لب يحصلوا ( طا66تضمنت )تعليم عالجي ولكن دون استخدام ألعاب إلكترونية، أما المجموعة الثالثة 

 ( أسبوعا .18ألعاب إلكترونية، تم إجراء الدراسة خالل )على خطة عالجية و 

 نتائج الدراسة:  

المجموعة التجريبية التي خضعت للخطة العالجية واأللعاب اإللكترونية كانت نتائجها متفوقة مقارنة 

أكثر من التدريب  ا  الثانية أظهرت تفوقوأن المجموعة بالمجموعة المقارنة والمجموعة الضابطة، 

 العالجي المطبق على المجموعة الضابطة.

 

(:2011  ,Vos et al ).5 

The impact of learning by playing in stimulating student motivation 

towards learning  

 أثر التعلم باللعب في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم "

 : التعرف على أثر التعلم باللعب في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم . هدف الدراسة 

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

من أربع مدارس في هولندا، قسموا إلى مجموعتين: األولى تكونت من  ( طالب235: ) عينة الدراسة

المجموعة األولى اعتمدت على الذاكرة في بناء األلعاب، ( طالب، 107والثانية من ) ( طالبة128)

 والمجموعة الثانية استخدمت ألعاب جاهزة .

 نتائج الدراسة:  

المجموعة التي قامت ببناء األلعاب كان لها األثر األكبر في إثارة دافعية الطالب وترك أثر أكبر في 

 . التعلم مقارنة مع المجموعة التي استخدمت ألعاب جاهزة

 

 

 

 

(:2011  ,Ghanbari et al ).6 
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The impact of educational games on learning mathematics concepts in 

the basic stage. 

 تأثير األلعاب التعليمية على تعلم مفاهيم الرياضيات في المرحلة األساسية .

 : التعرف على أثر التعلم باللعب في إثارة دافعية الطالب نحو التعلم . هدف الدراسة 

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  أداة الدراسة

وأخرى ضابطة في  ألول، قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين( طالبة من الصف ا50: ) عينة الدراسة

 ( طالبة .25كل مجموعة )

 نتائج الدراسة:  

 األلعاب التعليمية اإليجابي على تعلم المفاهيم الرياضية في الجمع والطرح .أثر 

 

(:2011  ,Swearingen ).7 

The impact of electronic educational games on the achievement of ninth 

grade students and on their performance on the national mathematics 

exam.. 

التعليمية اإللكترونية على تحصيل طلبة الصف التاسع وعلى أدائهم على امتحان أثر األلعاب 

 الرياضيات الوطني.

: تقصي أثر األلعاب التعليمية اإللكترونية على تحصيل طلبة الصف التاسع وعلى  هدف الدراسة 

 أدائهم على امتحان الرياضيات الوطني.

 : المنهج التجريبي . منهج الدراسة

 .ستبانةاإل:  ةأداة الدراس

 من الصف التاسع من مدارس الضواحي الريفية في الواليات المتحدة . ( طالب280: ) عينة الدراسة

 نتائج الدراسة:  

تم تحليل البيانات ولم تظهر أي نتائج على االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، 

ولم تظهر أي فروق لعامل الجنس، وعلى الرغم من ذلك ظهرت فروق في النتائج بين المجموعتين 

ي األوضاع التجريبية والضابطة فيما يتعلق باألوضاع االجتماعية واالقتصادية، إذ أن الطلبة ذو

االقتصادية واالجتماعية المنخفضة نتائجهم أقل، بينما الطلبة ذوي األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 علی .أ المرتفعة كانت نتائجهم

 

(:0201  ,Folta ).8 

The impact of student learning of science through the employment of 

educational games .  

 للعلوم من خالل توظيف األلعاب التعليمية . أثر تعلم الطلبة

 : تقصي أثر تعلم الطلبة للعلوم من خالل توظيف األلعاب التعليمية. هدف الدراسة 

 : دراسة مسحية . منهج الدراسة

 : لعب األدوار . أداة الدراسة
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 . ( طالبا  23: ) عينة الدراسة

 نتائج الدراسة:  

للطلبة المشاركين، باستثناء طالب واحد عبر عن عدم رضاه باللعب، أما كانت النتائج إيجابية بالنسبة 

 اآلخرون لم يشعروا بالسعادة فقط بل اعتبروها أداة تعليمية جيدة .

( :2002 ,Taylor and Steel) .9 

The relationship between play and creativity in a pre-school child in 

Japan 

 واإلبداع لدى طفل ما قبل المدرسة في اليابان .العالقة بين اللعب 

 : الكشف عن العالقة بين اللعب واإلبداع . هدف الدراسة

 : التجريبي . منهج الدراسة

 : المقابلة والمالحظة . أداة الدراسة

 ، سنوات، في برنامج موجه جماعيا   6-5تراوحت أعمارهم بين  ( طفال  164: من ) عينة الدراسة

 الدراسة :نتائج 

الدراسة أن األطفال المشغوفين باللعب يتمتعون بالقيادة النشيطة وحب االستطالع واإلبداع والتحفز 

 الذاتي.

 التعقيب علي الدراسات السابقة

 التعلم باللعبعلى العديد من الدراسات السابقة وجدت أن موضوع  طالع الباحثونمن خالل ا –

 حديث، حيث أن جميع الدراسات حديثة نسبية.

 لما له من منافع ، ووضعه في مقدمة التعليم،التعلم باللعبأظهرت بعض الدراسات ضرورة االهتمام  –

 للطالب ومجتمعه. 

 .للتعلم باللعبأشارت بعض الدراسات لضرورة وضع هيكلية واضحة  –

 . م باللعبالتعلليمية لمجال كشفت الدراسات السابقة عن قصور في المناهج التع –

االتفاق وأوجه  في بناء هذه الدراسة، ومن خاللها تدوين أوجه يل الدراسات السابقة األثركان لتحل –

 االختالف فيما بينها .
 

 :الدارسات بين واالختالف االتفاق أوجه :أوال 

 :سة راالد في المستخدم المنهج حيث من 1-

 المنهج الوصفي التحليلي وقد اتفقت مع الدراسة الحالية.استخدمت دراسة  ) قويدر ( 

( المنهج  , بيرنا , كينغ  الحربي ,العون  ,الشوا  ,حمد والصعيدي استخدمت كل من دراسة , ) أبينما  

 شبه التجريبي

كل من دراسة , ) الجهني , الشحروري , الريماوي , الشيخة , محمد وعبيدات , النجدي ,  تاستخدم و

 الجوابرة , سليمون , سوبرنجن , فوس , تايلور , جنبري ( المنهج التجريبي .

 ( المنهج الوصفي المسحي . , فولت استخدمت دراسة ) السالمة و
 

 :سة راالد في المستخدمة األداة حيث من 2-
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دراسة , ) احمد والصعيدي , الشوا , وأيضا  كأداة للدراسة ستبانةاإلأداة  الدراسة الحاليةاستخدمت 

,  العون , الجهني , قويدر , الشيخة , محمد وعبيدات , النجدي , السالمة , الشحروري والريماوي

 (  بيرنا , سليمون , كينغ , سوبرنجن , فوس , جنبري

 اختبار التحصيل . أداةبينما استخدمت دراسة , ) الحربي ( 

 العمل و اختبار التحصيل  . أوراقة ( أداة بينما استخدمت دراسة ) الجوابر

 لعب األدوار . أداةبينما استخدمت دراسة , ) فولتا ( 

 المقابلة والمالحظة . أداةبينما استخدمت دراسة , ) تايلور ( 
 

 .السابقة تالميذ المرحلة األساسيةفقد استخدمت جميع الدراسة  :الدراسة  وعينة مجتمع حيث من  3-

 

 :السابقة  الدراسات من االستفادة أوجه : ثانيا

 :يلي فيما السابقة الدراسات من الباحثون  استفاد

 . للدراسة لمناسبةا متغيراتال تحديد .1

 . للدراسة لمناسبا لمنهجا اختيار .2

 الدراسة  و تحديد مجاالتها . دواتأ اختيار .3

 .الدراسة ٌوتفسيرها تائجن مناقشةو  عرض .4

 

 :السابقة  الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجه :ثالثا

التعلم  األساسيةي المرحلة لدرجة ممارسة معم تحتل الدراسة الحالية مكانة مهمة كونها تهتم  -

 ، باللعب

 باقي الدراسات تناولت أثر األلعاب التربوية على موضوعات مختلفة مثل العلوم والقراءة وغيرها . أما

 المقابلة المفتوحة . أسلوبالسابقة كونها استخدمت  الدراساتتميزت الدراسة الحالية عن  -  

التي تعد عصب مرحلة التأسيس للعملية التعليمية بأكملها، الدراسة من كونها تستهدف الفئة  تتميز  - 

التعلم باللعب في تحسين مهارات الطلبة وهذا لم تتناوله أي دراسة  إستراتيجيةوأيضا ألنها تدرس أثر 

 . من الدراسات السابقة
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 لرابعالفصل ا

 الطريقة واإلجراءات منهجية الدراسة

 

 

 

 منهج الدراسة. 

 مجتمع الدراسة. 

 عينة الدراسة. 

 أدوات الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات

 : المقدمة

نجاز الجانب التطبيقي من  يتم من خالله إرئيسيا   محورا   جرائهاوإتعتبر منهجية الدراسة           

 إليللتوصل  اإلحصائيالتحليل  إلجراءيتم الحصول علي البيانات المطلوبة  الدراسة , وعن طريقها

وبالتالي تحقق األهداف  لدراسة المتعلقة بموضوع الدراسةا أدبياتالنتائج التي يتم تفسيرها في ضوء 

 تحقيقها . إليالتي تسعي 

لإلجابة عن أسئلة  الباحثون راءات البحث التي اتبعهايتناول هذا الفصل طريقة وإج وبناء علي ذلك

الدراسة، واختبار فروضها، ثم الحديث عن منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف المجتمع وعينة 

اتها، واتساقها الداخلي الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بناء أداة الدراسة، واستخراج صدقها وثب

المعالجة وينتهي الفصل ب كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها , والتصميم التجريبي، وضبط المتغيرات،

  ., وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات واستخالص النتائج اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات
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 منهج الدراسة :

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من       

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح 

 (.104، 2005حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها. )أبو حطب وصادق، 
 

 مصدرين أساسين للمعلومات: الباحثون وقد استخدم

 في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر حيث اتجه الباحثون : . المصادر الثانوية1 

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 

والمطالعة في مواقع  والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحثوالتقارير، واألبحاث 

 اإلنترنت المختلفة.

البيانات  إلى جمع نب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحثونلمعالجة الجوا : . المصادر األولية2 

لهذا  مت خصيصا  كأداة رئيسة للدراسة وأداة المقابلة المفتوحة، صم اإلستبانةاألولية من خالل 

 الغرض.

 
 

 مجتمع الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث , و    

 الجدول اآلتيو ا  مدير 186 ) البالغ عددهم )  من كال الجنسين األساسيةمدارس المرحلة  مديريمن 

 مدرسة وكالة , 244 كومية , مدرسة ح  262  ( موزعة كالتالي 543عدد المدارس األساسية )يوضح 

 مدرسة خاصة . 37
 

سنوات  –المؤهل العلمي  –الجنس ت )امجتمع الدراسة حسب المتغير : يوضح ((1-4جدول 

 الدورات التدريبية ( –الخدمة

 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان

 56.40 92 ذكور الجنس

 43.60 71 إناث

 

 المؤهل العلمي

 67.48 110 بكالوريوس

 32.52 53 دراسات عليا

 

 سنوات الخدمة

 15.33 25 سنوات 5أقل من 

 24.53 40 سنوات  10 -5من 

 65.60 107 سنوات فأكثر 10

 

 الدورات التدريبية

 27.0 44 دورات3أقل من 

 32.50 53 دورات 5-3من 

 40.50 66 دورات 5أكثر من 
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 الدراسة:عينة 

 العينة االستطالعية 

مديري مدارس المرحلة األساسية، وقد تم اختيارهم  (30)تكونت عينة الدراسة االستطالعية من         

بغرض تقنين أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم إدخالهم في 

 . لعدم وجود اختالف في النتائج عينة الدراسة التي تم التطبيق عليها نظرا  

 العينة األصلية "الفعلية :

من مجموع مجتمع الدراسة، مدير مدرسة مرحلة أساسية ( 186 ) تكونت عينة الدراسة األصلية من 

ائية وهي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحص (87.60%)أي بنسبة  إستبانة( 163وتم استرداد )

 عليها .

 النقاط التالية توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية لألفراد فيها:ويتضح من خالل 
 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:  

 وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس  -1

 إناث.  43.60%من عينة الدراسة ذكور، بينما  %  56.40( أن ما نسبته 2-4 يبين جدول )

ناث وهذا يدل علي مدي اهتمام المجتمع الفلسطيني إن نسبة كبيرة من عينة الدراسة شملت أيتضح 

 ناث وتوظيفهم .بخاصة قطاع غزة بتعليم اإل

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس  2-4جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 56.40 92 ذكر

 43.60 71 نثيأ

 100 163 المجموع

 

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  -2

 % 32.52 ، بينمابكالوريس من عينة الدراسة  % 67.48 ( أن ما نسبته  3-4يبين جدول )

 .دراسات عليا 

 المؤهل العلمي(: توزيع أفراد العينة حسب  3-4 جدول )
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 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 67.48 110 بكالوريس

 32.52 53 دراسات عليا

 100 163 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة -3

 24.53، بينما سنوات 5أقل من من عينة الدراسة  % 15.33( أن ما نسبته 4-4 يبين جدول )

 . سنوات فأكثر( (10  % 65.60, و سنوات  10 -5من  %

. 

 العينة حسب سنوات الخدمة(: توزيع أفراد  4-4 جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 15.33 25 سنوات 5أقل من 

 24.53 40 سنوات  10 -5من 

 65.60 107 سنوات فأكثر 10

 100 163 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية  -4

  32.50 ، بينما دورات 3أقل من من عينة الدراسة  % 27.0 ( أن ما نسبته 5-4 يبين جدول )

 . دورات 5أكثر من   40.50%, و  دورات5 -3من  %

. 

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية  5-4جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدورات التدريبية

 27.0 44 دورات 3أقل من 

 32.50 53 دورات5 -3من 

 40.50 66 دورات 5أكثر من 

 100 163 المجموع

 

 أداتي الدراسة:

 :اإلستبانة. 1

 اإلستبانة، وتعرف وانتشارا   أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخداما   اإلستبانةتعد 

بأنها: "أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء يقوم باالستجابة لها المفحوص 

 (.116، 2004نفسه، وهي كتابية تحريرية" )األغا واألستاذ، 
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دور اإلدارة المدرسية في دعم توظيف معلمي المرحلة األساسية لقياس " اإلستبانة وقد تم استخدام 

 إلى أربع أقسام رئيسة هم:اإلستبانة "، وقد قسمت .طويره للتعلم باللعب وسبل ت

سنوات  –المؤهل العلمي  –الجنس القسم األول: وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين ) 

 (. الدورات التدريبية –الخدمة

 .فقرة  12، ويشتمل على  مجال  التخطيط للتعلم باللعبالقسم الثاني: يتمثل في 

 .فقرات  8، ويشتمل على  مجال  التنفيذ للتعلم باللعبالقسم الثالث: يتمثل في 

 فقرات . 10، ويشتمل على  مجال  التقويم للتعلم باللعبالقسم الرابع: يتمثل في 
 

 : اإلستبانةخطوات بناء  

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة -1

 . وصياغة فقراتهااإلستبانة منها في بناء 

 وفقراتها. اإلستبانة من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت  عددا   استشار الباحثون -2

 .اإلستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4

 ( فقرة، ملحق30( مجاالت و )3تكونت من )في صورتها األولية وقد اإلستبانة تم تصميم   -5

 (.1رقم )

 من قبل المشرف.اإلستبانة تم مراجعة وتنقيح  -6

جامعة المن  كاديميين في كلية التربيةمن الباحثين واأل ( محكمين5على )اإلستبانة تم عرض  -7

 ( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.2اإلسالمية والملحق رقم )

 من حيث الحذف أو اإلضافةاإلستبانة في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  -8

 ( 4( فقرة، ملحق )30في صورتها النهائية على )اإلستبانة والتعديل، لتستقر 

 

 صدق االستبيان.

، كما يقصد (105, 2010" )الجرجاوي، يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسهاإلستبانة صدق          

بالصدق الشمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها 

 (. 179,  2001، عبيدات )ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 

 كما يلي:اإلستبانة تأكد من صدق وقد تم ال

 الصدق الظاهري":"صدق المحكمين  -1 

من المحكمين المتخصصين في مجال  عددا   ونيقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث          

على مجموعة اإلستبانة حيث تم عرض (، 105, 2010الجرجاوي، )الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" 

في  متخصصين في اإلدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس محكمين(  5)   من المحكمين تألفت من

(، وقد استجاب الباحثون آلراء المحكمين 2مين بالملحق رقم )، وأسماء المحكالجامعة اإلسالمية 

في اإلستبانة بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجت  وقاموا

 (4رقم ) انظر الملحق-صورتها النهائية 
 

 Internal Validityصدق االتساق الداخلي 
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مع المجال الذي تنتمي اإلستبانة يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات          

إلية هذه الفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبيان وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه.اإلستبانة كل فقرة من فقرات 

 

 "  مجال التخطيط للتعلم باللعباالتساق الداخلي "  - 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االتصال والتواصل "  6-4 يوضح جدول )          

  α ≥ 0.05 معنويةوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقا  

والدرجة  التخطيط للتعلم باللعب(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  6-4 جدول )

 " الكلية للمجال

معامل  الفقرة م

بيرسون 

 لالرتباط

قيمة 

االحتمالية 

(sig) 

ونقاط الضعف في  تقوم اإلدارة المدرسية بتحديد نقاط القوة  -1

 استراتيجيات التعلم باللعب .
0.450* 0.006 

 0.001 *0.537 تتضمن الرسالة محاور إستراتيجية في التعلم باللعب .   -2

 0.025 *0.361 يطلع المعلمون علي أهمية اللعب لألطفال .   -3

 0.000 *0.644 ترصد موازنة كافية ألنشطة التعلم باللعب .   -4

 0.000 *0.807 على تحديد أنشطة التعلم .تهيئ بيئة تساعد   -5

تضع خطة تراعي عوامل األمن والسالمة لمرافق األلعاب التعليمية   -6

 بالمدرسة.
0.627* 0.000 

تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة التعلم   -7

 باللعب .
0.470* 0.004 

الخاصة في التعلم تتضمن الخطة برامج هادفة لذوي االحتياجات   -8

 باللعب.
0.591* 0.000 

تضع خطة لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق استراتيجيات   -9

 تربوية حديثة. 
0.902* 0.000 

تضع زمنا  محددا  لبدء ونهاية مجاالت التعلم باللعب خالل العام   -10

 الدراسي. 
0.641* 0.000 

 0.000 *0.805 . للتفكير اإلبداعيتعمل على إقامة ألعاب تعليمية مثيرة   -11

تعمل على تطوير النمو المهني لمعلمي التربية األساسية بشكل مستمر   -12

. 
0.696* 0.000 

  .  α ≥ 0.05حصائية عند مستوى داللة إ*االرتباط دال 

 

 "  مجال التنفيذ للتعلم باللعباالتساق الداخلي "  -

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االتصال والتواصل "  7-4 يوضح جدول )          

  α ≥ 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقا  
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والدرجة  مجال التنفيذ للتعلم باللعب(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  7-4 جدول )

 "  الكلية للمجال

معامل  الفقرة م

بيرسون 

 لالرتباط

قيمة االحتمالية 

(sig) 

 0.000 *0.700 تدعم اإلدارة المدرسية تنفيذ األلعاب التعليمية ماديا  .  -1

 0.000 *0.749 تخطط ورش عمل وندوات لكيفية إدارة األلعاب التعليمية .  -2

تقوم بمشاركة المعنيين من أعضاء الهيئة التدريسية في األلعاب   -3

 التعليمية . 
0.868* 0.000 

 0.000 *0.618 توفر وسائط تكنولوجية متعددة في األلعاب التعليمية .    -4

 0.000 *0.756 تحرص على تغطية األلعاب التعليمية إعالميا  .  -5

 0.000 *0.865 الدراسية المختلفةتحث على ربط األلعاب التعليمية بالمواد   -6

 0.000 *0.761 يشارك المجتمع المحلي في مهرجانات األلعاب التعليمية .  -7

تعزز أهمية  األلعاب التعليمية من خالل اإلذاعة المدرسية والمسرح   -8

 المدرسي .
0.696* 0.000 

 .  α ≥ 0.05حصائية عند مستوى داللة إ*االرتباط دال 

 

 "  مجال التقويم للتعلم باللعباالتساق الداخلي "  -

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االتصال والتواصل "  8-4 يوضح جدول )          

  α ≥ 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقا  

والدرجة  مجال التقويم للتعلم باللعب(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "   8-4جدول )

 " الكلية للمجال

 

 م

 

 الفقرة

معامل بيرسون 

 لالرتباط

قيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 0.000 *0.685 تستخدم اإلدارة المدرسية أساليب تقييم األلعاب التعليمية المثمرة.  -1

 0.000 *0.777 تنشر ثقافة  معايير ومؤشرات األداء .  -2

لعاب التعليمية )التغذية تستمع آلراء أولياء األمور في األ  -3

 (.الراجعة
0.658* 0.000 

تراعي انسجام األلعاب التعليمية مع أهداف دائرة التربية والتعليم   -4

. 
0.747* 0.000 

تعزز التنوع في استخدام أساليب التقويم من قبل معلمي التربية   -5

 األساسية بالتعلم باللعب 
0.699* 0.000 

 0.000 *0.768 يطبق استمارة التأمل الذاتي بعد كل لعبة تربوية .  -6

 0.000 *0.829 تشرك الطلبة في التقويم للتأكد من تحقق األهداف المرجوة.  -7

 0.000 *0.693 تقييم األلعاب التعليمية . توظيف القياس والتقويم في  -8

 0.000 *0.560 تقوم بتقييم معلمي التربية األساسية من خالل مقاييس محددة.  -9
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تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي التربية األساسية  حول أدائهم   -10

 في التعلم باللعب.
0.807* 0.000 

  .  α ≥ 0.05حصائية عند مستوى داللة إ*االرتباط دال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة       

 .اإلستبانةلفقرات  الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية

 دالة إحصائية عند مستوى  اإلستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 9-4 يبين جدول ) 

 لما وضعت لقياسه. صادقة اإلستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت     )α ≥ 0.05 (معنوية

 

 اإلستبانةوالدرجة الكلية  اإلستبانة(: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 9-4جدول )

 (sigقيمة االحتمالية ) بيرسون لالرتباط معامل المجال

 0.000 *0.880 مجال التخطيط للتعلم باللعب

 0.000 *0.876 مجال التنفيذ للتعلم باللعب

 0.000 *0.858 مجال التقويم للتعلم باللعب

 

  Reliability اإلستبانةثبات 

هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية، ويقصد به اإلستبانة يقصد بثبات 

أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه 

ق ، وقد تم التحق(97، 2010)الجرجاوي، ستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة إوانسجامه و

 من خالل طريقتين وذلك كما يلي: اإلستبانة من ثبات 

ستخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس إ: تم  Cronbach ' s Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 10-4 ، وتشير النتائج الموضحة في جدول ) اإلستبانة ثبات 

)  اإلستبانة(. بينما بلغت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات 0.945 ,  0.861مجال حيث تتراوح بين ) 

 .(. وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا  0.962
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 اإلستبانة(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  10-4 جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.861 12 مجال التخطيط للتعلم باللعب

 0.888 8 مجال التنفيذ للتعلم باللعب

 0.903 10 مجال التقويم للتعلم باللعب

 0.962 30 جميع المجاالت معا  

 

 Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية: 

تم تجزئة فقرات االستبيان إلى جزأين )األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام الزوجية( ثم 

تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية وبعد ذلك تم تصحيح 

  المعدل=: معامل االرتباط Spearman Brownمعامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 
r

r

1

2
  

 معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية.  rحيث

 (.  11-4 وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول )

 اإلستبانةلنصفية لقياس ثبات ا(: طريقة التجزئة  11-4 جدول )

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المجال

 0.944 0.893 مجال التخطيط للتعلم باللعب

 0.936 0.879 مجال التنفيذ للتعلم باللعب

 0.935 0.878 مجال التقويم للتعلم باللعب

 0.990 0.979 اإلستبانةجميع مجاالت 

 حيث أن عدد األسئلة الفردية ال يساوي عدد األسئلة الزوجية . جثمانتم استخدام معادلة  *
 

( أن قيم معامل االرتباط المعدل )سبيرمان 4.11واضح من النتائج الموضحة في جدول )

 .( مرتفعة ودالة إحصائيا  Spearman Brownبراون

ويكون الباحثون قد  ( قابلة للتوزيع. 1في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) اإلستبانةوبذلك تكون 

وصالحيتها لتحليل  اإلستبانةالدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة إستبانة من صدق وثبات  اتأكدو

 النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
 

 أداة المقابلة:

المقابلة هي محادثة أو حوار موجه بين الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى  

بغرض جمع المعلومات الالزمة للبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعة من األسئلة من الباحث التي 

 م، موقع الكتروني(.2011يتطلب اإلجابة عليها من األشخاص المعنيين بالبحث. ) قاسم، 

تعزيز التعلم باللعب في جابة على السؤال الثالث الذي يتمثل ) ما سبل وقد تم استخدام المقابلة لإل 

، ديميين في مجال التربية من الخبراء واألكا 5؟( حيث وزعت على مجاالت التخطيط , التنفيذ ,التقويم 

 مجال التخطيط للتعلم باللعبقسام تضمنت نتائج المجاالت الثالث )ألي ثالث إسئلة المقابلة وقد قسمت أ
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( وسبل تفعيل كل مجال على حدا، موضحة في مجال التقويم للتعلم باللعب, مجال التنفيذ للتعلم باللعب ,

 (.5ملحق رقم )
 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 

 (: لوصف عينة الدراسة.Frequencies  &Percentages. النسب المئوية والتكرارات )1 

 . المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري. 2 

 ( وكذلك طريقة التجزئة النصفية لمعرفة ثباتCronbach ' s Alpha. اختبار ألفا كرونباخ ) 3

 ستبانة.فقرات اإل

وقد ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficient. معامل ارتباط بيرسون )4

 ستبانة.لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لإل استخدمته الباحثون

( لمعرفة ما إذا كان هناك Independent Samples T- Testفي حالة عينتين ) T. اختبار 5

 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( لمعرفة ما ANOVA- One Way Analysis of Variance ) باين األحادي. اختبار تحليل الت6

 ثونالباح استخدمه إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات

 للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

 (Scheffe Post Hoc Test For Multipleللمقارنات البعدية المتعددة  . اختبار شفهية7 

Comparisons) .وذلك لمعرفة اتجاه الفروق 

 

 

 
 الفصل الخامس

 "نتائج الدراسة الميدانية 

 " إجابة التساؤالت ومناقشتها
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة الميدانية

 " إجابة التساؤالت ومناقشتها "

 المقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض 

درجة  ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف علىأبرز نتائج اإل

 ".م باللعب وسبل تطويره سة معلمي المرحلة األساسية للتعلممار

الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم إستبانة لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 

( للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في SPSSاإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 هذا الفصل.
 

 (:Ozenet al,. 2012المحك المعتمد في الدراسة )

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل 

( ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول 4=1-5بين درجات المقياس ) المدىحساب 

داية ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )ب0.80=5/4على طول الخلية أي ) 

يا كما هو المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخال

 ( 45,   2004) التميمي ,  موضح في الجدول التالي

 لمحك المعتمد في الدراسةا(: يوضح 5.1جدول )

 درجة الموافقة لوزن النسبي المقابل لها طول الخلية

 قليلة جدا %36-%20من  1.80-1من 

 قليلة %52-%36أكثر من  2.60-1.80أكثر من 

 متوسطة %68-%52أكثر من  3.40-2.60أكثر من 

 كبيرة %84-%68أكثر من  3.40-4.20أكثر من 

 كبيرة جدا %100-%84أكثر من  5.00-4.20أكثر من 

 

على ترتيب المتوسطات  مستوى االستجابة، اعتمدت الباحثون ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على     

درجة  توى الفقرات في كل مجال، وقد حدد الباحثونالحسابية على مستوى المجاالت لالستبيان ومس

 الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.
 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة
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باللعب من دور اإلدارة المدرسية في دعم توظيف معلمي المرحلة األساسية للتعلم السؤال األول : ما  

 ؟  وجهة نظرهم

 تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي سؤاللإلجابة عن هذه ال

 لك.والترتيب، والجدول التالي يوضح ذ

لوزن النسبي والترتيب لكل مجال من ا( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 5.2 جدول ) 

 االستبانة الرئيسية " مجاالت

المتوسط  المجال م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة  الترتيب

 التوافر

مجال التخطيط للتعلم  1

 باللعب

 كبيرة 2 77.03 0.59 3.85

مجال التنفيذ للتعلم  2

 باللعب

 كبيرة 1 79.93 0.61 4.00

مجال التقويم للتعلم  3

 باللعب

 كبيرة 3 75.56 0.60 3.78

 كبيرة  76.08 0.56 3.87 اإلستبانةجميع مجاالت  

 

وبذلك فإن الوزن  3.87) يساوي) اإلستبانة بي لجميع فقرات ( أن المتوسط الحسا5.2يبين جدول )

 بشكل عام.اإلستبانة على فقرات  بدرجة كبيرة % وهذا يعني أن هناك موافقة 76.08النسبي 

 .المرحلة األساسية ممارسة كبيرة للتعلم باللعب لدي معلمي يدلل على أن 

  "على المرتبة األولى حيث بلغ الوزن  مجال التنفيذ للتعلم باللعبوقد حصل المجال الثاني "

 %(، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات المجال بشكل عام.79.93النسبي ) 

بالموارد المادية والتكنولوجية، وأنها تعمل بكل جهد  اإلدارة المدرسيةإلى اهتمام  ويعزو الباحثون ذلك

على توفير احتياجاتها الالزمة من الموارد المادية والتكنولوجية من أجل تحقيق أهدافها وهذا ما أكدته 

  (5.4انظر جدول ) -( في نفس المجال حيث جاءت درجة التوافر كبيرة 1نتائج الفقرة رقم )
 

 قد حصل على المرتبة  مجال التخطيط للتعلم باللعبمجال األول " ويتضح أيضا من الجدول أن ال "

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات  77.03%)حيث بلغ الوزن النسبي )الثانية( 

 .المجال بشكل عام

ألساسية للنهوض تعتبر الركيزة ا التخطيط للتعلم باللعببأن  مديرونالإلى وعي ويعزو الباحثون ذلك 

المعلمون علي أهمية اللعب عند في تطلع  ر ذلك جليا  ولتحقيق أهدافها، ويظه بالمؤسسة التعليمية

( في نفس المجال حيث جاءت درجة التوافر كبيرة ، 3و 2)  وهذا ما أكدته نتائج الفقرة رقمطفال األ

ي بإعداد البرامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات العاملين ف دارة المدرسيةاإلباإلضافة إلى قيام 

( 12من أجل تطوير وتنمية قدرات العاملين، وهذا ما أكدته أيضا نتائج الفقرة رقم ) مجال النمو المهني

  (5.3انظر جدول ) -في نفس المجال حيث جاءت درجة التوافر كبيرة 

  " لثالثة حيث بلغ الوزن " على المرتبة ا للتعلم باللعب مجال التقويمبينما حصل المجال الثالث

 .(، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات المجال بشكل عام75.56النسبي )

لى تبسيط اإلجراءات إمنظومة إدارية قوية متطورة، تسعى  تلك إلى امتالك المدارس ونويعزو الباحث

تمتلك قنوات اتصاالت فعالة بين الوحدات اإلدارية تسهم في  اإلدارية وتوحيد طرق العمل، كما أنها
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رفع كفاءة العاملين، باإلضافة إلى أنها تعمل على إجراء التحسينات على األنظمة واإلجراءات اإلدارية 

ون الحتكاك الباحث باستمرار من أجل ضمان استمرارية العمل ورفع كفاءة إنتاجية العاملين، ونظرا  

 اإلدارية المتبعة في هذه المدارسبأن األنظمة والعمليات  وندراسة فقد الحظ الباحثمحل ال بالمدارس

  هي أنظمة جيدة وتتبع طرق وأساليب فعالة لتأدية األعمال بكفاءة عالية.
 

 :اإلستبانةتحليل فقرات مجاالت 

 " التخطيط للتعلم باللعب. تحليل فقرات مجال " 1

 تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة التوافر. 

 (.5.3النتائج موضحة في جدول )

 

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من 5.3جدول )

 فقرات مجال

 " التخطيط للتعلم باللعب"

المتوس الفقرة م

 ط

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

درجة 

 التوافر

تقوم اإلدارة المدرسية بتحديد نقاط القوة  -1

ونقاط الضعف في استراتيجيات التعلم 

 باللعب .

 كبيرة 1 87.85 0.65 4.39

تتضمن الرسالة محاور إستراتيجية في  -2

 التعلم باللعب .
 كبيرة 2 86.13 0.66 4.31

يطلع المعلمون علي أهمية اللعب لألطفال  -3

. 
 كبيرة 3 82.09 0.75 4.10

ترصد موازنة كافية ألنشطة التعلم  4-

 باللعب .
 كبيرة 5 78.51 0.81 3.93

تهيئ بيئة تساعد على تحديد أنشطة التعلم  5-

. 
 كبيرة 4 79.50 0.81 3.98

تضع خطة تراعي عوامل األمن  6-

التعليمية والسالمة لمرافق األلعاب 

 بالمدرسة.

 كبيرة 6 76.93 0.83 3.85

تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء  7-

 أمور" عند إعداد خطة التعلم باللعب .
 كبيرة 11 70.18 1.08 3.51

تتضمن الخطة برامج هادفة لذوي  8-

 االحتياجات الخاصة في التعلم باللعب.
 كبيرة 10 71.90 1.03 3.60

لتنمية كفايات معلمي التربية تضع خطة  9-

األساسية وفق استراتيجيات تربوية 

 حديثة.

 كبيرة 12 69.88 0.91 3.49

تضع زمنا  محددا  لبدء ونهاية مجاالت  10-

 التعلم باللعب خالل العام الدراسي.
 كبيرة 8 73.54 0.79 3.68

تعمل على إقامة ألعاب تعليمية مثيرة  11-

 . للتفكير اإلبداعي
 كبيرة 9 72.17 0.87 3.61
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تعمل على تطوير النمو المهني لمعلمي  12-

 التربية األساسية بشكل مستمر .
 كبيرة 7 75.43 0.84 3.77

 

 ( تبين أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا: 5.3من النتائج الموضحة في جدول )

تقوم اإلدارة المدرسية بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في " على ( والتي نصت 1الفقرة رقم ) 

% وهي درجة توافر  87.85" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره استراتيجيات التعلم باللعب 

 كبيرة. 

نقاط القوة ونقاط ، إلى أن اإلدارات المدرسية تمتلك بيانات كاملة ومفصلة عن ويعزو الباحثون ذلك

، وتسعى بشكل دائم ومستمر إلى تنمية وتطوير هذا المجال ، مما الضعف في استراتيجيات التعلم باللعب 

 يجعل اهتمام القائمين على التخطيط للتعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها.

" احتلت  جية في التعلم باللعبتتضمن الرسالة محاور إستراتي"  ( والتي نصت على2الفقرة رقم )

 .%، وهي درجة توافر كبيرة86.13المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

تضمن الرسالة محاور ، إلى حصول المدارس على نتائج دقيقة جراء عملية ويعزو الباحثون ذلك

األمر الذي  التي تقوم بها، والتعرف على نقاط القوة والضعف بشكل دقيق،إستراتيجية في التعلم باللعب 

 يمكن المدارس من تحديد االحتياجات المطلوبة من العاملين بدقة لمعالجة نقاط الضعف .

 وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:  

تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة "  ( والتي نصت على7الفقرة رقم )

 ، وهي درجة توافر كبيرة.( % ( 70.18الحادية عشر بوزن نسبي قدره" احتلت المرتبة  التعلم باللعب

، هو  تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة التعلم باللعب ون أنويعلل الباحث

الخطة التعليمية باللعب وبالرغم من  إعدادوالمؤسسات التعليمية في   األمور أولياء إلشراك إسهام

 وذلك حاليا  وأنها يمكن أن تحتل المراتب األولى في هذا المجال،  درجة التوافر الكبيرة لهذه الفقرة ,

 . األمور أولياءوذلك بعد زيادة الوعي لدي  األمور وأولياءزيادة التواصل بين المؤسسات التعليمية 

تضع خطة لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق ( والتي نصت على " 9الفقرة رقم )

، وهي درجة (%69.88) " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره. استراتيجيات تربوية حديثة

 توافر كبيرة. 

تنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق ذلك، لوجود رؤية واضحة ألهداف عملية  ونويعزو الباحث

تضع خطة خبرات ومهارات العاملين، باإلضافة إلى أن  من أجل زيادة حديثةاستراتيجيات تربوية 

مسبق، إال أن  تقوم على تخطيط لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق استراتيجيات تربوية حديثة

حتالل هذه الفقرة للمرتبة األخيرة يعود إلى أن بعض أفراد عينة الدراسة يفضلون البقاء في أماكنهم إ

ويبقي بعض المعلمين في االكتفاء بما يمتلكونه من خبرات وال ينمي خبراته الوظيفية بما ما  لوظيفية ،ا

 . يتناسب مع التقدم العلمي 
 

 " التنفيذ للتعلم باللعب. تحليل فقرات مجال" 2

 تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة التوافر. 

 (. 5.4النتائج موضحة في جدول )

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من 5.4جدول )

 فقرات مجال

 " التنفيذ للتعلم باللعب"

درجة  الترتيبالوزن االنحراف  المتوسط الفقرة م
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 التوافر النسبي المعياري الحسابي

تدعم اإلدارة المدرسية تنفيذ األلعاب  -1

 التعليمية ماديا  .
 كبيرة 1 83.80 0.77 4.19

تخطط ورش عمل وندوات لكيفية  -2

 إدارة األلعاب التعليمية .
 كبيرة 2 81.73 0.75 4.09

أعضاء تقوم بمشاركة المعنيين من  -3

الهيئة التدريسية في األلعاب التعليمية 

. 

 كبيرة 3 81.24 0.72 4.06

توفر وسائط تكنولوجية متعددة في  4-

 األلعاب التعليمية .
 كبيرة 6 78.52 0.81 3.93

تحرص على تغطية األلعاب التعليمية  5-

 إعالميا  .
 كبيرة 5 80.00 0.80 4.00

تحث على ربط األلعاب التعليمية  6-

 بالمواد الدراسية المختلفة
 كبيرة 7 78.16 0.88 3.91

يشارك المجتمع المحلي في  7-

 مهرجانات األلعاب التعليمية .
 كبيرة 4 80.37 0.77 4.02

تعزز أهمية  األلعاب التعليمية من  8-

خالل اإلذاعة المدرسية والمسرح 

 المدرسي .

 كبيرة 8 75.71 0.82 3.79

 

 ( تبين أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا: 5.4جدول )من النتائج الموضحة في 

" احتلت تدعم اإلدارة المدرسية تنفيذ األلعاب التعليمية ماديا  ( والتي نصت على " 1الفقرة رقم )

 درجة توافر كبيرة. ، وهي(% (83.80المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

ا تعتبرها ية والتكنولوجية، كمبأهمية الموارد الماد ، إلى إدراك إدارة المدارسون ذلكويعزو الباحث

لذلك كان حري على  ،اإلستراتيجيةومن أهم الوسائل لتحقيق األهداف  العصب األساسي للمدارس

 أن يولوا اهتمامهم بالموارد المادية والتكنولوجية وتحديد أهم االحتياجات منها. إدارة المدارس

" .تخطط ورش عمل وندوات لكيفية إدارة األلعاب التعليمية والتي نصت على "  (2الفقرة رقم )

 ، وهي درجة توافر كبيرة.(% (81.73 احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

يا الحديثة في جميع على التوجه نحو توظيف التكنولوج ، إلى تركيز المدارسذلك ونو الباحثويعز 

اإلدارية أو حتى الخدماتية ومتابعتها بشكل خاص وتوفير كل ما هو جديد  أنشطة المدرسة سواء

تسهيل أداء األعمال بدرجة عالية من  ومتطابق مع معايير التطور التكنولوجي لما لها من أثر كبير على

ي أصبح ركيزة أساسية لدى الكفاءة، فالتوجه نحو توظيف التكنولوجيا ومواكبة التطور التكنولوج

 من أجل رفع كفاءة العاملين وتحقيق الميزة التنافسية. المدارس
 

 وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

" تحث على ربط األلعاب التعليمية بالمواد الدراسية المختلفة( والتي نصت على " 6الفقرة رقم )

 %، وهي درجة توافر كبيرة. 78.16احتلت المرتبة السابعة بوزن نسبي قدره 

الفصول من حيث تصميم  اهتمام إدارة المدارس بالبيئة المادية للمدارس إلىون ذلك، الباحثويعزو 

، إال أن حصول  بالمدرسةالخاصة لأللعاب ، و تراعي عوامل األمن والسالمة لمرافق األلعاب التعليمية 

والتكنولوجية في  المادية عينة يرون أن المواردالهذه الفقرة على المرتبة السابعة يعزي إلى أن أفراد 

 المباني و الموارد التكنولوجية . تحتاج إلى مزيد من التطوير وخاصة فيما يتعلق بتصميم المدارس
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تعزز أهمية  األلعاب التعليمية من خالل اإلذاعة المدرسية ( والتي نصت على " 8الفقرة رقم )

، وهي درجة توافر (% (75.71" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره .والمسرح المدرسي 

 كبيرة.

منهجية التي ترتبط ارتباطا  وثيقا   اإلذاعة المدرسيّة أحد النشاطات الال أن، إلى لكذ ونويعزو الباحث 

باح عند بداية الدوام وقبل الدّخول إلى الفصل  بالمدرسة، فغالبا  ما يتم تفعيل اإلذاعة المدرسيّة في الصه

 عبارة عن إذاعٍة مسموعةٍ ألخذ المعلومات والدروس، وهي 
 

 " التقويم للتعلم باللعبتحليل فقرات مجال " . 3

 تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة التوافر. 

 (.5.5النتائج موضحة في جدول )

 

( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من  5.5جدول )  

 فقرات مجال

 " التقويم للتعلم باللعب"

المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة  الترتيب

 التوافر

تستخدم اإلدارة المدرسية أساليب تقييم  -1

 األلعاب التعليمية المثمرة.
 كبيرة 1 80.37 0.70 4.02

 كبيرة 10 57 .69 0.81 3.48 تنشر ثقافة  معايير ومؤشرات األداء . -2

تستمع آلراء أولياء األمور في  -3

 األلعاب التعليمية )التغذية الراجعة (.
 كبيرة 2 77.91 0.75 3.90

تراعي انسجام األلعاب التعليمية مع  4-

 أهداف دائرة التربية والتعليم .
 كبيرة 4 75.56 0.77 3.83

تعزز التنوع في استخدام أساليب  5-

التقويم من قبل معلمي التربية 

 األساسية بالتعلم باللعب 

 كبيرة 7 75.06 0.81 3.75

يطبق استمارة التأمل الذاتي بعد كل  6-

 لعبة تربوية .
 كبيرة 3 76.77 0.85 3.84

تشرك الطلبة في التقويم للتأكد من  7-

 األهداف المرجوة.تحقق 
 كبيرة 8 74.57 0.82 3.73

توظيف القياس والتقويم في تقييم  8-

 األلعاب التعليمية .
 كبيرة 6 75.56 0.78 3.78

تقوم بتقييم معلمي التربية األساسية  9-

 من خالل مقاييس محددة.
 كبيرة 5 75.83 0.81 3.79

تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي  10-

األساسية  حول أدائهم في التربية 

 التعلم باللعب.

 كبيرة 9 73.58 0.87 3.68

 

 ( تبين أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:5.5من النتائج الموضحة في جدول )

" .تستخدم اإلدارة المدرسية أساليب تقييم األلعاب التعليمية المثمرةوالتي نصت على " ( 1الفقرة رقم ) 

 وهي درجة توافر كبيرة.، (% (80.37بوزن نسبي قدره احتلت المرتبة األولى
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قيام اإلدارات المدرسية بدورها على أكمل وجه، حيث تعمل على وضع نظام  ذلك ونويعزو الباحث

فعال لتقييم أداء العاملين بشكل سنوي ونصف سنوي وجدولتها في برامج محوسبة ومتابعتها بشكل 

 دوري، من أجل تحديد مواطن الضعف والقوة لدى العاملين وتحديد احتياجاتهم
 

تمع آلراء أولياء األمور في األلعاب التعليمية )التغذية الراجعة تس( والتي نصت على " 3الفقرة رقم )

 ، وهي درجة توافر كبيرة.(% (77.91" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره.(

بدورها على أكمل وجه، حيث تعمل على وضع نظام  اإلدارات المدرسيةتلك إلى قيام  ونويعزو الباحث

، من أجل تحديد مواطن الضعف والقوة لدى األمور في األلعاب التعليمية  أولياء ألراءلالستماع فعال 

لتقييم أداء المعلمين وتحديد طبيعة التدخالت العالجية لتحسين إنتاجية  العاملين وتحديد احتياجاتهم،

 . المعلمين على درجة كبيرة
 

 وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا: 

تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي التربية األساسية  حول أدائهم ( والتي نصت على " 10الفقرة رقم )

 ، وهي درجة توافر كبيرة.(%73.58 )احتلت المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره "في التعلم باللعب.

هو أساس نجاحها، ومن  إلى أن اإلدارة المدرسية ترى أن نمط التغدية الراجعة ذلك ونالباحثويعزو 

نالحظ أن أحد أهم هذه  تكزات عمليات التخطيطخالله ترسم مسارها الصحيح، ومن خالل مراجعة مر

بكفاءة، كما أنه يؤدي  مما يدعم استثمار قدرات المعلمين المرتكزات هي التشاركية في االستراتيجيات،

 . تصاالت فعالة بينها وبين المعلمينإلى توفير قنوات ا

احتلت المرتبة األخيرة  تنشر ثقافة معايير ومؤشرات األداء .والتي نصت على "  (2قرة رقم )الف

 . ، وهي درجة توافر كبيرة(% (57 .69قدره بوزن نسبي

المتعلقة  ى مشاركة العاملين في وضع المعاييرعل إلى تركيز اإلدارات المدرسية ذلك ونالباحث ويعزو

إال أن احتاللها للمرتبة األخيرة في هذا  تحقيق األهداف المرجوة من الخطة المدرسية ، بهم لضمان

يكون مقتصرة في الغالب على لجان التخطيط والجودة والفئات  إلى أن أعداد الخطة جال يعزىالم

 ون مشاركة العاملين فيها قليلة .العليا وبعض الفئات الوسطى والتي قد تك
 

في متوسطات   α ≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  السؤال الثاني:

استجابة أفراد العينة لدرجة تقديراتهم لدور اإلدارة المدرسية في دعم التعلم باللعب في المرحلة 

 الدورات التدريبية ( –سنوات الخدمة –المؤهل العلمي  –األساسية تعزى لمتغيرات )الجنس 
 

 

 ا التساؤل تم اختبار الفرضيات التالية:لإلجابة عن هذ

( بين درجة α ≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الفرضية األولى 

 ؟ ()ذكر، أنثى التعلم اللعب تعزى لمتغير الجنس دعم في اإلدارة المدرسيةممارسة 

 لعينتين مستقلتين "، والجدول التالي يوضح ذلك. - Tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار" 

 لجنسا –لعينتين مستقلتين "  - T(: نتائج اختبار" 5.6جدول ) 

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوي  tقيمة 

 الداللة

التخطيط 

 للتعلم باللعب

 0.059 1.908 0.51 3.93 92 ذكر

 0.68 3.75 71 أنثي

 0.007* 2.745 0.51 4.11 92 ذكرالتنفيذ للتعلم 
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 0.68 3.85 71 أنثي باللعب

التقويم 

 للتعلم باللعب

 0.206 1.121 0.56 3.83 92 ذكر

 0.64 3.72 71 أنثي

جميع 

مجاالت 

 اإلستبانة

 0.061 1.892 0.49 3.88 92 ذكر

 0.63 3.71 71 أنثي

 α 0 ≥ 0.05  عند مستوى داللة * الفرق بين المتوسطين دال إحصائية
 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.6من النتائج الموضحة في جدول )

لعينتين مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  - T( المقابلة الختبار" Sigتبين أن القيمة االحتمالية ).

داللة إحصائية بين " وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات التنفيذ للتعلم باللعب  لمجال "  0.05

 .الذكور  عزى إلى متغيرمجال تمتوسطات تقديرات أفراد العينة حول هذا ال

إلى درجة اهتمام المعلمين الذكور بالتعلم باللعب ، بدرجة أكبر من اهتمام  ، ذلك ونويعزو الباحث      

 .المعلمات اإلناث

( أكبر من Sigأن القيمة االحتمالية ).أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة مع فقد تبين 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 0.05    مستوى الداللة 

 .نسإلى متغير الج تعزىتقديرات أفراد العينة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 

( بين درجة α ≥ 0.05 د مستوى الداللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنالفرضية الثانية: 

) بكالوريس, دراسات  التعلم اللعب تعزى لمتغير المؤهل العلمي دعم في اإلدارة المدرسيةممارسة 

 (عليا

 ختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار التباين األحادي "، والجدول التالي يوضح ذلك.ال

 المؤهل العلمي - "( : نتائج اختبار التباين األحادي5.7جدول )

 مصدر المجال

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 مستوي Fقيمة 

 الداللة

التخطيط 

للتعلم 

 باللعب

 0.381 1.030 0.364 3 1.091 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

56.116 159 0.353 

  162 57.207 المجموع

التنفيذ 

للتعلم 

 باللعب

 0.712 0.459 0.170 3 0.511 المجموعاتبين 

داخل 

 المجموعات

59.047 159 0.371 

  162 59.558 المجموع

التقويم 

للتعلم 

 باللعب

 0.537 0.727 0.263 3 0.790 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

57.544 159 0.362 
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  162 58.334 المجموع

جميع 

مجاالت 

 اإلستبانة

 0.651 0.547 0.173 3 0.520 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

50.359 159 0.317 

  162 50.878 المجموع

 

( المقابلة االختبار" التباين Sig( تبين أن القيمة االحتمالية ).5.7من النتائج الموضحة في جدول )

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05 األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

 (% 32.52 ) وهم يمثلون نسبة -ذلك إلى أن الحاصلين على مؤهالت علمية عالية  ونويعزو الباحث

وم وأهداف عملية ممارسة التعلم باللعب، هذا وإلماما ألهمية ومفه إدراكاهم أكثر  -من عينة الدراسة

غير أن مستوى المؤهل العلمي ال يحد من رؤية أفراد العينة درجة ممارسة معلمو المرحلة األساسية 

للتعلم باللعب، حيث أن هذا الدور يكون محسوس وملموس بالنسبة للجميع بغض النظر عن مؤهالتهم 

هذا الدور، لذلك تراهم يقيمون األمور بشكل دقيق دون مبالغة العلمية، وأنهم يتأثرون بنفس المستوى ب

 في تقديرها أو التقليل من أهميتها.

( بين درجة α ≥ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) : الفرضية الثالثة

,  سنوات 5التعلم اللعب تعزى لمتغير سنوات الخدمة ) اقل من  دعم في اإلدارة المدرسيةممارسة 

 ؟ سنوات فاكثر (10سنوات ,  10اقل من -5من

  سنوات الخدمة –لعينتين مستقلتين "  - T(: نتائج اختبار" 5.8جدول ) 

المتوسط  العدد سنوات الخدمة المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوي  tقيمة 

 الداللة

التخطيط 

للتعلم 

 باللعب

 0.047* 2.002- 0.45 3.74 56 سنوات فأقل10

أكثر من 

 سنوات10

107 3.91 0.65 

التنفيذ للتعلم 

 باللعب

 0.348 0.942- 0.50 3.94 56 سنوات فأقل10

أكثر من 

 سنوات10

107 4.03 0.65 

التقويم 

للتعلم 

 باللعب

 0.017* 2.411- 0.49 3.64 56 سنوات فأقل10

أكثر من 

 سنوات10

107 3.85 0.64 

جميع 

مجاالت 

 اإلستبانة

 *0.028 2.220- 0.44 3.68 56 سنوات فأقل10

أكثر من 

 سنوات10

107 3.87 0.61 

 α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائية عند مستوى داللة 

( Sigاالحتمالية ).( يمكن استنتاج ما يلي: تبين أن القيمة 5.8من النتائج الموضحة في جدول )

التنفيذ للتعلم لمجال " 0.05 لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  - Tالمقابلة الختبار" 
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" وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد باللعب 

 العينة حول هذا المجال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

هو مجال محسوس وملموس لجميع التنفيذ للتعلم باللعب ، إلى أن طبيعة مجال لباحثون ذلكويعزو ا

المعلمين بغض النظر عن سنوات الخدمة التي قضوها في المدرسة، وأيضا محسوس وملموس لجميع 

 ، فتقييم فصول األلعاب التعليمية والمرافق المتنوعة داخل المدرسة أمر متاح المستفيدين من المدرسة

وليس له عالقة بسنوات الخدمة ، وبالتالي ينظر جميع أفراد العينة لهذا , جميع لللمالحظة المباشرة ل

المجال من زاوية واحدة ، ويتأثرون بهذا المجال بنفس المستوى ، األمر الذي يؤدي ألن تكون نتيجة 

 الحكم على هذا المجال متوافقة.

( أقل من Sigفقد تبين أن القيمة االحتمالية ). معة معا  أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجت

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  0.05مستوى الداللة 

تعزى إلى متغير سنوات الخدمة وذلك لصالح  أفراد العينة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  

 .سنوات  10ر من ن سنوات خدمتهم أكثالذي

سنوات تبلغ نسبتهم  10، إلى أن أفراد عينة الدراسة ممن أمضوا خدمة أكثر من ذلك  ونويعزو الباحث

يع مراحل النمو %( من عينة الدراسة وهي نسبة كبيرة ، كما أنهم يكونوا على دراية تامة بجم65.50) 

بسبب تعمق الخبرة ووضوح الفكرة لديهم مع مرور سنوات الخدمة الطويلة،  التطور في المدارس

في هذه المجاالت  ة على تحديد الدور الفعال لدرجة ممارسة التعلم باللعبوبذلك يكون لديهم القدر

الثالثة ، فهم يشعرون بمدى التحسن والتطور الذي طرأ على هذه المجاالت أكثر من الذين خدموا أقل 

 وات.سن 10من 
 

( بين درجة α ≥ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) : الفرضية الرابعة

,  دورات 3)اقل من  التعلم اللعب تعزى لمتغير الدورات التدريبية دعم في اإلدارة المدرسيةممارسة 

 دورات ( ؟ 5دورات , أكثر من  5 -3من

 

 الدورات التدريبية" – "األحادي ( : نتائج اختبار التباين5.9جدول )

 مصدر  المجال

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

 مستوي Fقيمة 

 الداللة 

التخطيط 

للتعلم 

 باللعب

 0.397 0.929 0.328 2 0.656 بين المجموعات

 0.353 160 56.551 داخل المجموعات

  162 57.207 المجموع

التنفيذ 

 للتعلم

 باللعب

 0.837 0.178 0.066 2 0.132 بين المجموعات

 0.371 160 59.426 داخل المجموعات

  162 59.558 المجموع

التقويم 

للتعلم 

 باللعب

 0.391 0.945 0.340 2 0.681 بين المجموعات

 0.360 160 57.653 داخل المجموعات

  162 58.334 المجموع

 0.564 0.547 0.181 2 0.363 بين المجموعاتجميع 



55 
 

مجاالت 

 االستبانة

 0.316 160 50.515 داخل المجموعات

  162 50.878 المجموع
 

( المقابلة االختبار" التباين Sig( تبين أن القيمة االحتمالية ).5.9من النتائج الموضحة في جدول )

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 .الدورات التدريبيةبين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إلى متغير 

 وإلماما   دراكا  هم أكثر إ -من عينة الدراسة الحاصلين على دورات تدريبية إلى أن ذلك ونويعزو الباحث

الدورات  ، هذا غير أن مستوىالمرحلة األساسية التعلم باللعبممارسة معلمي ألهمية ومفهوم وأهداف 

ال يحد من رؤية أفراد العينة ، حيث أن هذا الدور يكون محسوس وملموس بالنسبة للجميع تدريبية ال

، وأنهم يتأثرون بنفس المستوى بهذا الدور، لذلك تراهم يقيمون تدريبية الالدورات بغض النظر عن 

 ن مبالغة في تقديرها أو التقليل من أهميتها.األمور بشكل دقيق دو
 

 

 

المرحلة األساسية  معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف ما سبل تطوير دور السؤال الثالث: 

 ؟لتعلم باللعب ل

باالطالع على األدب التربوي والدراسات المهتمة بالمجال،  احثونلإلجابة عن هذا التساؤل قامت الب

بتصميم بطاقة مقابلة للتعرف على سبل تطوير  الموضوع للمدارس فقد قام الباحثونهمية أل ونظرا  

بإجراء  ، وقام الباحثون لتعلم باللعبلالمرحلة األساسية  اإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور

( يبين أسماء الخبراء 3، ملحق رقم )ن في مجال التربية ( من خبراء ومختصي5مقابالت مع )

 الذين تمت معهم المقابلة.والمختصين 

لتخطيط وقد اشتملت أسئلة المقابلة على نتائج الدراسة بالوزن النسبي للمجاالت الثالثة التي تم قياسها )ا

 المقابلة. ( يوضح بطاقة5( ملحق رقم ), التنفيذ , التقويم
 

رارات والنسب بحساب التك لفقرات متشابهة لهذا قام الباحثونوقد جاءت بعض االستجابات على ا

% فما فوق، وجاء نص 50اإلجابات الحاصلة على وزن نسبي  المئوية، وقد اعتمد الباحثون

 االستجابات والتكرارات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول التالي:

معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة للتعلم باللعب من  إستخدامسبل تطوير  (:5.10جدول )

 وجهة نظر مديريهم

 النسبة التكرار الفقرة م

توفير وسائل تكنولوجيا ومصادر  1-

 الوسائل التعليمية

12 %100 

تحديد األلعاب المطروحة في الخطة  2-

 الدراسية

11 %91.60 

 75% 9 االلتزام الجيد بالخطة المجهزة للتعليم 3-

 إعدادمشاركة الهيئة التدريسية في  4-

 استراتيجيات التعلم باللعب

9 %75 

 75% 9 توفير الوقت الكافي للتعلم باللعب 5-
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 58.30% 7 توفير العاب تعليمية خاصة لكل معلم 6-

 58.30% 7 ورش عمل وندوات مستمرة 7-

 50% 6 األهدافمن تحقيق  التأكد 8-

األساسية من خالل تقويم معلمو التربية  9-

 مقاييس محددة

6 %50 

توظيف القياس والتقويم في تقييم  10-

 األلعاب

6 %50 

 

لنسب بحساب التكرارات وا ات على الفقرات متشابهة لهذا قام الباحثونوقد جاءت بعض االستجاب

% فما فوق، وجاء نص 50اإلجابات الحاصلة على وزن نسبي  الباحثون المئوية، وقد اعتمد

 -االستجابات والتكرارات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول التالي: 

 من وجهة نظر المقابلين هي االقتراحاتيتبين من خالل الجدول السابق أن أهم 

وجاءت بنسبة توفير وسائل تكنولوجيا ومصادر الوسائل التعليمية والتي تنص  (1الفقرة رقم ) 

100.% 

االلتزام الجيد بالخطة المجهزة للتعليم , مشاركة الهيئة والتي تنص على  (2تليها الفقرة رقم )

، حيث حصلوا على استراتيجيات التعلم باللعب , توفير الوقت الكافي للتعلم باللعب  إعدادالتدريسية في 

 %75وزن نسبي 

توفير العاب تعليمية خاصة لكل معلم , ورش عمل وندوات التي تنص على  (6,7ثم الفقرات رقم )

 %.58، حيث حصلوا على وزن نسبي مستمرة 

التأكد من تحقيق % وقد نصت الفقرات على 50بوزن نسبي  (10 , 9,  8 وقد جاءت الفقرات رقم ) 

توظيف القياس والتقويم في تقييم ، تقويم معلمو التربية األساسية من خالل مقاييس محددة ، األهداف

 .األلعاب 
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 ملخص نتائج أسئلة الدراسة:

درجة ممارسة ل ممن خالل دراسته إليها الباحثون النتائج التي توصلفيما يلي ملخص ألهم          

من أجل جمع  اإلستبانةوسبل تطويره، والتي تم فيها استخدام معلمي المرحلة األساسية للتعلم باللعب 

 ج الدراسة وتفسيرها، كما واستخدموابتحليل نتائ حول مجاالت الدراسة، ومن ثم قام الباحثون البيانات

تطوير دور معلمي المرحلة األساسية في أداة المقابلة لإلجابة على السؤال الثالث الذي يتمثل بما سبل 

 .التعلم باللعب

 :ليها الباحثون إ لي خالصة ألهم النتائج التي توصلوفيما ي

لتعلم لالمرحلة األساسية  معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور بلغ المتوسط الكلي لدرجة1- 

 % . 76.08وبذلك فإن الوزن النسبي  3.87) )  باللعب

 وكانت المجاالت علي النحو التالي : 2-

 %( .79.93على المرتبة األولى حيث بلغ الوزن النسبي )   مجال التنفيذ للتعلم باللعبحصل  -

 . 77.03%)على المرتبة الثانية حيث بلغ الوزن النسبي ) مجال التخطيط للتعلم باللعبحصل   -

 ( .75.56على المرتبة الثالثة حيث بلغ الوزن النسبي ) التقويم للتعلم باللعب حصل المجال الثالث -

 كما وكانت النتائج حسب المتغيرات علي النحو التالي :  3- 

ات أفراد العينة بين متوسطات تقدير  )α ≥ 0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 عزى إلى متغير الذكور .حول هذا المجال ت

بين متوسطات تقديرات أفراد   )α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 العينة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي .

بين متوسطات تقديرات أفراد  )α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 العينة حول هذا المجال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة .

بين متوسطات تقديرات أفراد  )α ≥ 050. (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 العينة تعزى إلى متغير الدورات التدريبية.

 

 

 

 

 

 ملخص نتائج الفرضيات:

 

 فيما يلي , يستعرض الباحثون أهم نتائج الفرضيات التي توصلت اليها الدراسة :

 ( : أهم نتائج الفرضيات التي توصل اليها الباحثون 5.11جدول ) 

 النتيجة المجال الفرض م

 

1 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين α ≥ 0.05مستوى داللة )

متوسطات تقديرات أفراد العينة درجة 

 قبول مهارة التخطيط

رفض ) لصالح  مهارة التنفيذ

 (الذكور
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ممارسة المعلم لدوره في التعلم اللعب  

 تعزى لمتغير الجنس  )ذكر، انثى(.

 قبول مهارة التقويم

 

2 

 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند ال 

( بين درجة α ≥ 0.05 مستوى الداللة )

ممارسة المعلم لدوره في التعلم اللعب 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي ) بكالوريس 

 , دراسات عليا , غير ذلك (

 قبول مهارة التخطيط

 قبول مهارة التنفيذ

 قبول مهارة التقويم

 

3 

داللة إحصائية عند ال توجد عالقة ذات 

( بين درجة α ≥ 0.05 مستوى الداللة )

ممارسة المعلم لدوره في التعلم اللعب 

 5تعزى لمتغير سنوات الخدمة ) اقل من 

سنوات ,  10اقل من -5, من سنوات

 سنوات فاكثر (10

 قبول مهارة التخطيط

 قبول مهارة التنفيذ

 قبول مهارة التقويم

 

4 

داللة إحصائية عند ال توجد عالقة ذات 

( بين درجة α ≥ 0.05 مستوى الداللة )

ممارسة المعلم لدوره في التعلم اللعب 

تعزى لمتغير الدورات التدريبية )اقل من 

 5دورات , أكثر من  5 -3, من دورات 3

 دورات (

 قبول مهارة التخطيط

 قبول مهارة التنفيذ

 قبول مهارة التقويم

 

 توصيات الدراسة

 بما يلي: وصي الباحثونث على الوجه األمثل، يلالستفادة من نتائج هذا البح

المزيد من الدراسات المماثلة والمتعلقة باستخدام األلعاب التعليمية في الموضوعات الدراسية  إجراء - 

 األخرى وفي صفوف مختلفة.

المدرسة والجهات التربوية أهمية خاصة الستخدام األلعاب التعليمية، وتشجيع المعلمين  إدارةيالء إ - 

 على استخدام هذا األسلوب في التدريس.

 . عاب التعليمية في التدريسعقد دورات تدريبية للمعلمين في استخدام األل - 

وي على األلعاب التربوية المكتبات المدرسية بالمراجع والكتب والمجالت الحديثة التي تحت إثراء -

 ثقافتهم الرياضية وفي تنمية تفكيرهم الناقد.  إثراءبهدف مساعدة كل من المتعلمين والمعلمين في 

 التأكيد على استخدام األلعاب التربوية بأنواعها مع التالميذ وتقديمها على نحو علمي ومخطط له. -

 لعقلي للطلبة. ضرورة استخدام ألعاب تربوية بسيطة مالئمة للعمر ا -

 تضع خطة تراعي عوامل األمن والسالمة لمرافق األلعاب التعليمية بالمدرسة. -

 تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة التعلم باللعب . -

 تتضمن الخطة برامج هادفة لذوي االحتياجات الخاصة في التعلم باللعب. -

 تضع خطة لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق استراتيجيات تربوية حديثة.  -

 . تعمل على إقامة ألعاب تعليمية مثيرة للتفكير اإلبداعي -

 تضع زمنا  محددا  لبدء ونهاية مجاالت التعلم باللعب خالل العام الدراسي.  -

 المدرسية والمسرح المدرسي .تعزز أهمية  األلعاب التعليمية من خالل اإلذاعة  -
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 تحث على ربط األلعاب التعليمية بالمواد الدراسية المختلفة -

 توفر وسائط تكنولوجية متعددة في األلعاب التعليمية .   -

 تنشر ثقافة  معايير ومؤشرات األداء . -

 .تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي التربية األساسية  حول أدائهم في التعلم باللعب -

 تشرك الطلبة في التقويم للتأكد من تحقق األهداف المرجوة. -

 تعزز التنوع في استخدام أساليب التقويم من قبل معلمي التربية األساسية بالتعلم باللعب -

 تعزز التنوع في استخدام أساليب التقويم من قبل معلمي التربية األساسية بالتعلم باللعب -

 تقييم األلعاب التعليمية .توظيف القياس والتقويم في -

 اقتراحات الدراسة

 اآلتي:  قترح الباحثونت عنها هذه الدراسة يبعد معرفة النتائج التي كشف 

 .واإلناثتوظيف استخدام األلعاب التربوية في تدريس مرحلة التعليم األساسي للذكور  -

 بتكار. معلمين على اإللمساعدة ال ير األلعاب التربويةمناشدة وزارة التربية والتعليم بتوف - 

ألعاب تربوية جديدة تتفق وخصائص المتعلمين النفسية في مجاالت مختلفة  وإنتاجالعمل على تصميم  -

 وبأساليب وشكليات مختلفة. 

المزيد من الدراسات حول أثر استخدام األلعاب في تعليم الصفوف الثالثة األولى تشمل  إجراء -

 .س جزءا منه، ولفترات زمنية طويلةالمنهاج بأكمله، ولي
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 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

ن الكريمآالقر - 

 اوال : المراجع العربية :

( . التعلم 2011سعادة ، جودت و عقل، فواز وزامل، مجدي وإشتية، جميل وأبو عرقوب، هدی ) 1-

 الشروق للنشر والتوزيع .النشط بين النظرية والتطبيق. عمان : دار 

، مديرية دار الكتب 3تاريخ طب األطفال عند العرب ، ط(: 1989محمد ، محمود الحاج قاسم ) 2-

 . للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، الموصل

العالج النفسي الجماعي لألطفال ، مكتبة النهضة المصرية ، (.: 1975عبد الفتاح ، كاميليا ) 3-

 .القاهرة

 . القاهرة دليل مدرس التربية الرياضية ، دار الفكر العربي ،(: 1987عنايات محمد )فرج ،  4-

 تأثير منهاج مقترح في التربية الحركية لتطوير(: 2001الكعبي ، بسمة نعيم محسن ) 5-

بعض المهارات الحركية االساسية ألطفال ما قبل سن المدرسة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

 الرياضية ، جامعة بغداد ، بغدادالتربية 

 أثر برنامج مقترح(: 2002الحياني ، محمد خضر اسمر و الرومي ، جاسم محمد نايف ) 6-

لالستكشاف الحركي في بعض متغيرات النمو الحركي ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة ، مجلة ديالى 

 الرياضية ، المجلد األول ، جامعة ديالى ، ديالی .

(، عمان : دار 1، استراتيجيات التدريس بين النظريةوالتطبيق، )ط2010حارب على، الصمادي، م 7-

 قنديل للنشر والتوزيع .

(،عمان: دار الفكر ناشرون 1، طرق التدريس بين التقيد والتجديد، )ط2010الحريري، رافدة،  8-

 . وموزعون

المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة (، عمان : دار 1، التعلم النشط، )ط2008بدير ، كريمان محمد،   9-

. 

 , أهمية اللعب في حياة الطفل 2006الجبالي , حمزة  10-

 م 2009شباط  26فهد ، مقال التعلم باللعب، شبكة الخليج اإللكترونية، السعودية، الغامدي ,  11-

: عالم , ألعاب وألغاز تعليمية في الرياضيات القاهرة, ] مصر [  2006محمد , مديحة حسن,  12-

 1الكتب ط 

دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدي طلبة الصف  ( . 2001الهندي , سهيل احمد )  13-

الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم . ) رسالة ماجستير غير منشورة ( , الجامعة االسالمية 

 , غزة , فلسطين .

سيكولوجيا وتعليميا  -التربوية وتقنيات انتاجها  ( . االلعاب 2007الحيلة , محمد محمود , )  14-

 . 4وعمليا النشر : عمان, ] األردن [ : دار المسيرة , الطبعة : 

 ( . اللعب: استراتيجيات تعليم حديثة . دار المناهج 2010الخفاف , ايمان عباس , )  15-

 ( . التعليم االلكتروني الفعال . 2008الخاليلة و اللبابيدي , عبد الكريم , عفاف )  16-
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تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير : بين القول  ( . 2009, )  الحيلة ، محمد محمود -17

 .  والطباعةعمان, ] االردن [ : دار المسيرة للنشر والتوزيع .  والممارسة

 ( التدريس رؤية في طبيعة المفهموم . عالم الكتاب القاهرة.2003حسن , حسين زيتون . )  18-

( . استخدام األلعاب في تنمية بعض المفاهيم البيئية بين  2004الطيمان , العنود طامي ناصر )  19-

 القاهرة . -جامعة القاهرة–غير منشورة  تالميذ االول االبتدائي . دراسة ما جستير

( استخدام تقنيات التعليم في مرحلة األساسي , مجلة التربية  1990الحسن , محمد هاشم . ) 20-

 الجديدة , مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في البالد العربية .

 الكتب العلمية( . اساليب في التعلم الحركي . دار  2012الدليمي , ناهدة عبد زيد .)  21-

, دار الفرقان  1. الميسر في علم النفس التربوي , ط  1982)احمد بلقيس , توفيق مرعي . )  22-

 للنشر والتوزيع , عمان .

 ( .وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم . دار القلم الكويت 1987الطوبجي . حسين حمدي ) 23-

ام األلعاب التعليمية الموجهة في تنمية مهارات حل ( أثر استخد 1991منصور , فايز محمد )  24-

المسائل اللفظية في الرياضيات لدي تالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي , رسالة ماجستير , معهد 

 الدراسات والبحوث التربوية , جامعة القاهرة .

 الواقع والتطلعات .( .األلعاب التعليمية (1998عفاف اللبابيدي وعبد الكريم الخالليه،  25-

فعالية نموذج التعلم البنائي في تحصيل تالميذ الصف األول الثانوي  ( . 1999الحبشي , فوزي ) 26-

في مادة الفيزياء ومعتقداتهم المعرفية واتجاهاتهم العلمية، بحث مقبول للنشر بمجلة كلية التربية جامعة 

 الزقازيق، مصر .

 .ها . دار المسيرة للنشر والتوزيعاأللعاب التربوية وتقنيات انتاج( 2007الحيلة , محمد محمود )  27-

 (.2007، 77)جامعة القدس المفتوحة , 28-

( . أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل في  2007زيدان , عفانة )  29-

 الرياضيات لدي الصف الثالث في مدارس ضواحي القدس , جامعة القدس المفتوحة لألبحاث.

 . (  :اللعب وتنمية اللغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية, دار القاهرة 2001شاش,سهير سالمة ) -30

( استخدام الحاسب اآللي في التعليم. الطبعة األولى، مكتبة الشقري، 2001هللا عبد العزيز )الموسى، عبد   -31

  .الرياض
(. التدريس الفعال: تخطيطه ، مهاراته، استراتيجياته، تقويمه. 2009الطناوي, عفت مصطفى) 32-

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

( . اللعب عند األطفال  2011الخزاعلة ,الزبون .محمد سليمان فياض , حسين عبد الرحمن )   33-

 وتطبيقاته التربوية .دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , األردن .

(  .طرق تعليم الرياضيات وتاريخ تطورها , دار صفاء للنشر 2013أبو حديد , فاطمة  )  34-

 والتوزيع .

( . فاعلية األلعاب التعليمية في اكساب بعض المفاهيم العلمية  2006ي , احمد نبوي عبده ) عيس 35-

 .لة ماجستير, جامعة القاهرة , مصرألطفال الرياض المعاقين سمعيا بالمملكة السعودية . رسا

 ( علم نفس اللعب,دار المسيرة 2007صالحة , محمد أحمد)  -36

 (اللعب والطفولة ,مكتبة المجتمع العربي . 2008ربيع,هادي مشعان )  -37

 .( الجمعية البحرينية لمتالزمة دوان  2007الحسن, سماح حسن ) -38

 . ( تربية الطفل ما قبل المدرسة , الطبعةالثانية , دار الفكر 1999أحمد , سعد مرسي) -39
م الكتب الحديث للنشر ( ألعاب تربوية مثيرة للتفكير .الطبعةاألولى. عال 2007شواهين , خير) -40

 والتوزيع . 

 (. موسوعة التدريس، الجزء الثالث، دمياط: دار المسيرة للنشر والتوزيع.2000براهيم، مجدي )إ 41-

 3في تعليم الرياضيات، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.  (. استراجيات1989ابراهيم، مجدي ) 42- 

(. طرق تعليم الرياضيات وتاريخ تطورها ، عمان: دار صفاء للنشر 2013أبو الحديد، فاطمة )

 والتوزيع.

https://libserver.bethlehem.edu/webopac/records/1/99859.aspx
https://libserver.bethlehem.edu/webopac/records/1/99859.aspx
https://libserver.bethlehem.edu/webopac/records/1/99859.aspx
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(. تدريس الرياضيات للمبتدئيين، دولة االمارات 1997ابو زينة، فريد و عبابنة، عبد هللا ) 43- 

 بة الفالح للنشر والتوزيع.العربية المتحدة: مكت

، عمان : دار 2(. األلعاب في تدريس الرياضيات ، ط2002أبو لوم ، خالد وأبو هاني ، سليمان ) 44-

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 (. دليل المعلم لمبحث الرياضيات2013اكتيع، باسمة و آخرون )45- 

 عمان: دار الفكر.(. ألعاب وألغاز الرياضيات، 2011بدوي، رمضان ) 46-

(. مدى توافق محتوى الهندسة في كتب 2011جبر، معين و الطيطي، محمد و فوارعة، عادل ) 47- 

 الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطين مع معايير الرياضيات العالمية

 والتوزيع.(. األلعاب التربوية وتقنيات انتاجها، عمان: دار المسيرة للنشر 2007الحيلة، محمد) 48-

 (. الموسوعة العربية العالمية ، الرياض : مؤسسة أعمال1996دائرة المعارف العالمية ) 49- 
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(1)االستبانة قبل التحكيم ملحق رقم   

 

 غزة – اإلسالمية الجامعة

 التربية كلية

 التعليم األساسي قسم

 

استبــــــــانة طلب تحكيمالموضوع/   
 مدارس المرحلة األساسية في محافظة غزة   "حفظكم هللا" مديرواألخوة / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

التّحايا والتقدير لجهودكم البناءة في المسيرة التعليميّة، ونّود اإلشارة إلى أن الباحث نبعث لكم بعظيم 

لتعلم لالمرحلة األساسية  معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور يقوم بإجراء دراسة بعنوان"

وقد تم اختيار حضرتكم ضمن العينة المشاركة في هذه الدراسة؛ لذا نرجو  ،". وسبل تطويره باللعب

فقرة،   30)من سيادتكم التّفّضل باإلجابة على األسئلة الواردة في االستبانة المرفقة، والمكونة من)

موزعة على ثالثة مجاالت، هي: التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، والتي تهدف إلى التعرف إلى درجة 

 معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة،  في ممارسة

أمام درجة الممارسة   √ )، آملين منكم وضع إشارة ) وسبل تطويره لتعلم باللعبلالمرحلة األساسية 

التي ترونها مناسبة، علما  بأن آراءكم ستساهم في تحقيق أهداف الدراسة، وستستخدم ألغراض البحث 

 . العلمي فقط

 وتفضلوا بفائق االحترام والتقدير 

 ونالباحث

 محمد صافي صافي

 محمد معين الخضري

 عبد الرحمن ابو مصطفي

 الجزء األول، بيانات شخصية:

 أنثى.    ذكر.                   الجنس:            -1

 دراسات عليا.           بكالوريوس.         المؤهل العلمي:    -2

    سنوات.   10أقل من  -5من             سنوات.  5أقل من  سنوات الخدمة:        -3

 10 .سنوات فأكثر 

 5أكثر من       دورات.   5-3من     دورات   3أقل من  الدورات التدريبية        -4

 دورات.

 

 الجزء الثاني: درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية للتعليم باللعب وسبل تطويره.

 درجة الممارسة  الفقرة

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   مجال  التخطيط للتعلم باللعب

ونقاط الضعف في مجال التعلم تقوم اإلدارة المدرسية بتحديد نقاط القوة   .1

 باللعب .
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      تتضمن الرسالة محاور إستراتيجية في التعلم باللعب .   .2

      تضع أهدافا  شاملة تغطي مجاالت التعلم باللعب .   .3

      ترصد موازنة كافية ألنشطة التعلم باللعب .   .4

      تهيئ بيئة تساعد على تحديد أنشطة التعلم .  .5

لعاب التعليمية عوامل األمن والسالمة لمرافق األ خطة تراعيتضع   .6

 بالمدرسة.

     

تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة التعلم   .7

 باللعب .

     

      تتضمن الخطة برامج هادفة لذوي االحتياجات الخاصة في التعلم باللعب.  .8

تضع خطة لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق استراتيجيات تربوية   .9

 حديثة. 

     

      تضع زمنا  محددا  لبدء ونهاية مجاالت التعلم باللعب خالل العام الدراسي.   .10

  مجال  التنفيذ للتعلم باللعب
      تدعم اإلدارة المدرسية تنفيذ األلعاب التعليمية ماديا  .  .1

      تنظم ورش عمل وندوات إلدارة وتنفيذ األلعاب التعليمية .  .2

      تقوم بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في األلعاب التعليمية .   .3

      تعمل على إقامة ألعاب تعليمية مثيرة للتفكير اإلبداعي .  .4

      توفر وسائط تكنولوجية متعددة في األلعاب التعليمية .    .5

      على تغطية األلعاب التعليمية إعالميا  .تحرص   .6

      تحث على ربط األلعاب التعليمية بالمواد الدراسية األخرى  .7

      تنسق مع دائرة التربية والتعليم لحضور مهرجانات األلعاب التعليمية .  .8

      تعمل على تطوير النمو المهني لمعلمي التربية األساسية بشكل مستمر.  .9

      أهمية  األلعاب التعليمية من خالل اإلذاعة المدرسية.تعزز   .10

  مجال  التقويم للتعلم باللعب
      تستخدم اإلدارة المدرسية أساليب تقييم األلعاب التعليمية.  .1

      تنشر ثقافة  معايير ومؤشرات األداء .  .2

      الراجعة (.تستمع آلراء أولياء األمور في األلعاب التعليمية )التغذية   .3

      تراعي انسجام األلعاب التعليمية مع أهداف دائرة التربية والتعليم .  .4

تعزز التنوع في استخدام أساليب التقويم من قبل معلمي التربية األساسية   .5

 بالتعلم باللعب 

     

      األساليب الحديثة في التقويم للطلبة. تواكب   .6

      للتأكد من تحقق األهداف المرجوة.تشرك الطلبة في التقويم   .7

      تلم بمعايير القياس والتقويم في األلعاب التعليمية .  .8

      تقوم بتقييم معلمي التربية األساسية من خالل أدوات القياس .  .9

تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي التربية األساسية  حول أدائهم في التعلم   .10

 باللعب.

     

 

 

 السؤال المفتوح: 

 من خالل خبرتك في الميدان اقترح سبل تعزيز التعلم باللعب في مجاالت

 التخطيط: -1

.......................................................................................... 
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.......................................................................................... 

التنفيذ:  -2

..................................................................................................................

................................................................  

التقويم:  -3

..................................................................................................................

................................................................  

 

(2) قائمة أسماء السادة المحكمين ملحق رقم   

 م االسم مكان العمل

اإلسالميةالجامعة   1- أ. د عبد الفتاح الهمص 

اسر األشقرد . ي اإلسالميةالجامعة   -2 

النبيه إيادأ . اإلسالميةالجامعة   -3 

روان حمدد. م اإلسالميةالجامعة   -4 

 5- أ .عبد المجيد األشقر اإلسالميةالجامعة 

 

 

(3) قائمة أسماء المقابلين ملحق رقم   

 م االسم مكان العمل

 1- يوسف زنون مدير مدرسة

بو الخيرإيمان أ مديرة مدرسة  -2 

 3- جبريل شعبان مدير مدرسة

 4- مريم الحمراني مدرسة ةمدير

بو دانعاد أس مدرسة ةمدير  -5 

 

 

 

 

 

 

 

في صورتها النهائية اإلستبانة (4) ملحق رقم   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 غزة – اإلسالمية الجامعة

 التربية كلية

 التعليم األساسي قسم

 

ستبــــــــانةإالموضوع/ تعبئة   
 األخوة / مديرو مدارس المرحلة األساسية في محافظة غزة   "حفظكم هللا"

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

ة إلى أن الباحثون نبعث لكم بعظيم التّحايا والتقدير ؛ لجهودكم البناءة في المسيرة التعليميّة، ونّود اإلشار

المرحلة األساسية  معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور مون بإجراء دراسة بعنوان"يقو

وقد تم اختيار حضرتكم ضمن العينة المشاركة في هذه الدراسة؛ لذا  ،".وسبل تطويره لتعلم باللعبل

فقرة،   30)المرفقة، والمكونة من) اإلستبانةنرجو من سيادتكم التّفّضل بإجابة األسئلة الواردة في 

موزعة على ثالثة مجاالت، هي: التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، والتي تهدف إلى التعرف إلى درجة 

 معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة،  في ممارسة

أمام درجة الممارسة   √ )منكم وضع إشارة )، آملين  وسبل تطويره لتعلم باللعبلالمرحلة األساسية 

التي ترونها مناسبة، علما  بأن آراءكم ستساهم في تحقيق أهداف الدراسة، وستستخدم ألغراض البحث 

 العلمي فقط.

 وتفضلوا بقبول بفائق االحترام والتقدير 

 الباحثون

 محمد صافي صافي

 محمد معين الخضري

 عبد الرحمن ابو مصطفي

 بيانات شخصية:الجزء األول، 

 أنثى.    ذكر.                   الجنس:            -1

 .   دراسات عليا           بكالوريوس.         المؤهل العلمي:    -2

  10    سنوات.   10أقل من  -5من   سنوات.       5أقل من  سنوات الخدمة:        -3

 سنوات فأكثر.

                     دورات.   5-3من     دورات   3أقل من  الدورات التدريبية        -4

 دورات. 5أكثر من 

 

 الجزء الثاني: درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية للتعليم باللعب وسبل تطويره.

 درجة الممارسة  الفقرة

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   مجال  التخطيط للتعلم باللعب

اإلدارة المدرسية بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في استراتيجيات تقوم   .1

 التعلم باللعب .

     

      تتضمن الرسالة محاور إستراتيجية في التعلم باللعب .   .2

      يطلع المعلمون علي أهمية اللعب لألطفال .   .3

      ترصد موازنة كافية ألنشطة التعلم باللعب .   .4

      على تحديد أنشطة التعلم .تهيئ بيئة تساعد   .5

تضع خطة تراعي عوامل األمن والسالمة لمرافق األلعاب التعليمية   .6

 بالمدرسة.

     

     تشرك المستفيدين" طلبة، معلمين، أولياء أمور" عند إعداد خطة التعلم   .7
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 باللعب .
      تتضمن الخطة برامج هادفة لذوي االحتياجات الخاصة في التعلم باللعب.  .8

تضع خطة لتنمية كفايات معلمي التربية األساسية وفق استراتيجيات تربوية   .9

 حديثة. 

     

      تضع زمنا  محددا  لبدء ونهاية مجاالت التعلم باللعب خالل العام الدراسي.   .10

      . تعمل على إقامة ألعاب تعليمية مثيرة للتفكير اإلبداعي  .11

      لمعلمي التربية األساسية بشكل مستمر .تعمل على تطوير النمو المهني   .12

  مجال  التنفيذ للتعلم باللعب
      تدعم اإلدارة المدرسية تنفيذ األلعاب التعليمية ماديا  .  .1

      تخطط ورش عمل وندوات لكيفية إدارة األلعاب التعليمية .  .2

      تقوم بمشاركة المعنيين من أعضاء الهيئة التدريسية في األلعاب التعليمية .   .3

      توفر وسائط تكنولوجية متعددة في األلعاب التعليمية .    .4

      تحرص على تغطية األلعاب التعليمية إعالميا  .  .5

      تحث على ربط األلعاب التعليمية بالمواد الدراسية المختلفة  .6

      يشارك المجتمع المحلي في مهرجانات األلعاب التعليمية .  .7

تعزز أهمية  األلعاب التعليمية من خالل اإلذاعة المدرسية والمسرح   .8

 المدرسي .

     

  مجال  التقويم للتعلم باللعب
      تستخدم اإلدارة المدرسية أساليب تقييم األلعاب التعليمية المثمرة.  .1

      معايير ومؤشرات األداء .تنشر ثقافة    .2

      تستمع آلراء أولياء األمور في األلعاب التعليمية )التغذية الراجعة (.  .3

      تراعي انسجام األلعاب التعليمية مع أهداف دائرة التربية والتعليم .  .4

تعزز التنوع في استخدام أساليب التقويم من قبل معلمي التربية األساسية   .5

 بالتعلم باللعب 

     

      يطبق استمارة التأمل الذاتي بعد كل لعبة تربوية .  .6

      تشرك الطلبة في التقويم للتأكد من تحقق األهداف المرجوة.  .7

      . توظيف القياس والتقويم في تقييم األلعاب التعليمية  .8

      تقوم بتقييم معلمي التربية األساسية من خالل مقاييس محددة.  .9

تقدم تغذية راجعة مستمرة لمعلمي التربية األساسية  حول أدائهم في التعلم   .10

 باللعب.

     

 

 السؤال المفتوح: 

 من خالل خبرتك في الميدان اقترح سبل تعزيز التعلم باللعب في مجاالت

 التخطيط: -1

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

التنفيذ:  -2

..................................................................................................................

................................................................ 

التقويم:  -3

..................................................................................................................

................................................................  
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(5)بطاقة مقابلة ملحق رقم   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 غزة – اإلسالمية الجامعة

 التربية كلية

 التعليم األساسي قسم

 

 بطاقة مقابلة
 دراسة بعنوان  بإعداديقوم الباحثون 

  وسبل تطويره لتعلم باللعبلالمرحلة األساسية  معلمياإلدارة المدرسية في دعم توظيف  دور

حول  رائكمإبداء أرجو من حضرتكم التكرم بستبانة  . نداء اإلأوقد قام الباحثون بقياس الدور من خالل 

 سبل تطوير هذا الدور بما ترونه مناسب .

 

 شراف الدكتور : إالباحثون                                                                               

 إياد علي الدجني                                                                صافي محمد صافي

 الخضري معين محمد

 بو مصطفيعبد الرحمن أ

 

 وكانت نتائج الدراسة كالتالي : 

 المجال األول الوزن النسبي

 التخطيط 77.03

 

 سبل تطوير مجال التخطيط

1-....................................................................................... 

2-...................................................................................... 

3-...................................................................................... 

4-...................................................................................... 

 

 المجال الثاني الوزن النسبي

 التنفيذ 79.93

 

 سبل تطوير مجال التنفيذ

1-...................................................................................... 

2-...................................................................................... 

3-...................................................................................... 

4-...................................................................................... 

 

 المجال الثالث الوزن النسبي
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باللعب التقويم للتعلم 75.56  

 

 سبل تطوير مجال التقويم

1-...................................................................................... 

2-...................................................................................... 

3-....................................................................................... 

4-....................................................................................... 

 


	أهمية التخطيط للتعلم باللعب  :

