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ملخص البحث :
استهدف البحث الحالي التعرف على أثر استخدام األلعاب التعلیمیة والرسوم التوضیحیة فـي 

اكتســاب بعــض المفــاهیم الریاضــیة لــدى تالمیــذ التربیــة الخاصــة ، ولتحقیــق هــدف البحــث وضــع 

یــذ الصــف الباحثــان ثــالث فرضــیات صــفریة أخضــعت للتجریــب ، وقــد أقتصــر البحــث علــى تالم

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧االبتـــدائیتین للعـــام الدراســـي )مـــأرب وٕامـــام مالـــك(الثالـــث االبتـــدائي فـــي مدرســـتي 

أستخدم الباحثان التصمیم التجریبي ذا المجموعات المتكافئة حیث أن المجموعة التجریبیـة األولـى 

بلغ حجم عینة درست باأللعاب التعلیمیة والمجموعة التجریبیة الثانیة درست بالرسوم التوضیحیة و 

تلمیـــذ وتلمیـــذة فـــي المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى وبواقـــع  )١١(تلمیـــذا وتلمیـــذة بواقـــع  )٢٣(البحـــث 

تلمیـذًا وتلمیــذة فـي المجموعــة التجریبیـة الثانیــة . وقــد أجریـت عملیــة تكـافؤ المجمــوعتین فــي  )١٢(

 - ٢٠٠٧الدراســي درجــات مــادة الریاضــیات لتالمیــذ المجمــوعتین للصــف الثــاني االبتــدائي للعــام

، والمعدل العام لدرجات التالمیذ للصف الثاني االبتدائي والعمـر الزمنـي للتالمیـذ محسـوبًا  ٢٠٠٨

باألشهر والمستوى التعلیمي للوالـدین ودرجـات االختبـار القبلـي للمفـاهیم الریاضـیة أمـا فیمـا یخـص 

بالتجربــة وبالتعــاون مــع تــدریس مجمــوعتي البحــث ، فقــد قــام الباحثــان بتــدریس المفــاهیم الخاصــة

معلمتـــي المـــادة فـــي المدرســـتین التجـــریبیتین حیـــث تـــم هـــذا بعـــد أن كافـــأ بینهمـــا أعـــد الباحثـــان أداًة 

سؤاًال ولغرض التأكد من صـالحیة اسـتخدامها للتالمیـذ  )٢١(لقیاس المفاهیم الریاضیة مكونة من 

الظــاهري لهـا ، ثـم طبقهــا قـام الباحثـان بعرضـها علــى مجموعـة مـن الخبــراء للتعـرف علـى الصـدق

علــى عینــة اســتطالعیة خارجیــة لقیــاس مســتوى الصــعوبة والقــوة التمیزیــة لهــا ثــم اســتخرج مـــعامل 

ویعــد هــذا المعامــل  )٠.٧٨(حیــث بلــغ  )٢٠ریتشاردســون  –كــودر (ثبــات األداة باســتخدام معادلـــة 

بیانــات إحصــائیا أظهــرت ، وبعــد معالجــة ال)خمســة أســابیع(جیــدا لالختبــار ، فتــرة التجربــة امتــدت 

النتائج ما یأتي :

بـین متوسـطي درجـات اختبـار اكتسـاب  )٠.٠٥(وجود فرق ذي داللة إحصائیة عنـد مسـتوى 

المفـاهیم الریاضــیة القبلــي والبعــدي لــدى تالمیــذ المجموعـة التجریبیــة األولــى التــي درســت باأللعــاب 

بــین  )٠.٠٥(إحصــائیة عـــند مســـتوى التعلیمیــة ولصــالح االختبــار ألبعــدي ووجـــود فــرق ذي داللـــة 
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متوســــطي درجــــات اختبــــار اكتســــاب المفــــاهیم الریاضــــیة القبلــــي والبعــــدي لــــدى تالمیــــذ المجموعــــة 

التجریبیة الثانیة التي درست بالرسوم التوضیحیة ولصالح االختبـار ألبعـدي ووجـود فـرق ذي داللـة 

التجریبیـــة األولـــى التـــي بـــین متوســـط درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة  )٠.٠٥(إحصـــائیة عنـــد مســـتوى 

درست باأللعاب التعلیمیة ومتوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست بالرسوم 

التوضیحیة في االختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجریبیة الثانیة .

The Effect of Using Educational Games and Illustrative
Figures on the Acquisition of Some Mathematical Concepts

by Special Education Pupils

Assist. Prof.
Kashman Hasan Ali

Assist. Lecture.
Ismaeel Adbdal

College of Basic Education -University of Mosul

Abstract:
This research aims at defining the effect of using

educational games and illustrative figures on the acquisition of

some mathematical concepts by special education pupils To

achieve this aim, the researchers put three null hypotheses to be

experimented The study was limited to the third graders of Ma'arb

and Imam Malik primary schools for the academic year (2007 - 2008).

The researchers used equivalent groups experimental design

where the first experimental group used educational games and

the second one used illustrative figures, the sample was (23)

pupils falling into (11) in the first group and (12) in the second .

Equalization of both groups was done in their math grades for the

second year in the academic year (2007 – 2008) ; General average

of the grades of second stage, time age of students measured in

months, academic level of parents and the grades of the pre-and

post test of mathematical concepts As for teaching both groups ,

the researcher, in cooperation with teachers of the subject in both

schools, taught by himself the concepts of the experiment after

achieving equivalence between them The researcher made a tool

to measure mathematical concepts formed out of (12) questions
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and to verify its usability , the research presented the tool to a

panel of experts to know its validity and applied them to an

external pilot sample to find the difficulty level and its

discriminating force and extracted stability conjunction facor

using Korder - Richardson 20 formula reaching (0.78) which

means the tool is good .

After treating the data statistically , the results showed :

1. statistically significant differences at the level of (0.05) between

the means of concept acquisition test (pre and post tests) for the

first experimental group using educational games with a bias

toward post test .

2. statistically significant differences at the level of (0.05) between

the means of pre-and post test of concept acquisition test for

pupils of second experimental group using illustrative figures of

post – test .

3. statistically significant differences at the level of (0.05) between

the averages of the first experimental group using educational

games and the second experimental group using illustrative

games in post - test in favour of illustrative figures .

Given the above mentioned results, the researcher made a

number of recommendations such as training mathematics

teachers at primary stage how to use educational games and

illustrative figures by participating in courses during service and

within the field of special educational programs .

One of the suggestions was to initiate a similar study on

other special education classes and a complementary study to

contain the second part of mathematics curriculum of third graders

of slow learners .
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مشكلة البحث :
بعد االطالع على األدبیات والدراسـات السـابقة ومـن ثـم االسـتعانة بخبـرة عـدد مـن معلمـي 

ومعلمات صفوف التربیة الخاصة فضًال عن استشارة عدد من المشرفین التربویین في اختصـاص 

بمـا التربیة الخاصة وذلك للتعرف على أفضل الطرائق المتبعة في تـدریس تالمیـذ التربیـة الخاصـة

.فیهم التالمیذ بطیئي التعلم 

حیــث لــم نجـــد فــي معظـــم هــذه المـــدارس إال الطریقــة التقلیدیـــة التــي یتبعهـــا المعلمــون فـــي 

تدریســهم والمدعومــة بشــيء یســیر مــن الوســائل والتقنیــات التربویــة ممــا شــكل هــذا قصــورًا كبیــرًا فــي 

لتـي حـدث تطـورًا كبیـرًا فـي أهـداف القدرات إلیصال محتوى مادة الریاضیات إلى أذهان التالمیـذ وا

تدریسها .

وباالعتماد على الخبرة لمعلمي ومعلمات التربیـة الخاصـة فـي مجـال تعلـیم الریاضـیات تـم 

التوصـــل إلـــى عـــدة اســـتنتاجات منهـــا أن لـــدى تالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة قصـــورًا كبیـــرًا فـــي اكتســـاب 

التمرینـات وخاصـة الهندسـیة منهـا التـي المفاهیم الریاضیة وتطبیقاتهـا فـي حـل المسـائل الریاضـیة و 

تحتاج إلى تصور وتخیل كبیرین.

ـــاك ضـــعفًا فـــي تحصـــیل التالمیـــذ لمـــادة الریاضـــیات وان أغلبیـــة التالمیـــذ یجـــدون  وان هن

صــعوبة فـــي فهـــم عــدد مـــن المفـــاهیم الریاضـــیة ممــا یـــؤدي تـــدریجیًا إلــى كـــرههم لمـــادة الریاضـــیات 

وقوف عند هذه المشـكلة وتحدیـدها حیـث تبـین واضـحًا للعیـان وابتعادهم عنها لذا حاول الباحثان ال

ولهــذا بــرزت الحاجــة إلــى اســتخدام أكثــر مــن طریقــة تدریســیة بهــدف إیصــال المــادة العلمیــة وهــي 

المفاهیم الریاضیة إلى أذهان تالمیذ التربیة الخاصة .

مما تقدم فقد شخص الباحثان مشكلة البحث بما یأتي : 

یقة االعتیادیة في تعلیم مادة الریاضیات في معظم المدارس .إتباع المعلمات للطر -١

ضعف الدافعیة لدى تالمیذ التربیة الخاصة نحو مادة الریاضیات .-٢

ضعف في اكتساب تالمیذ التربیة الخاصة للمفاهیم الریاضیة .-٣

أھمیة البحث :
علـــوم یمكـــن اإلشـــارة إلـــى التطـــور الكبیـــر الـــذي حصـــل فـــي اســـتخدامات الریاضـــیات فـــي ال

المختلفة فضًال عن حصول تغیرات في الریاضیات نفسـها وهـذا التطـور الواسـع شـمل جمیـع فـروع 

الریاضـــیات وعالقاتهـــا بأنظمـــة المعرفـــة األخـــرى ، رافقـــه أیضـــًا تغییـــر وتطـــور فـــي نوعیـــة وكمیـــة 

الریاضــیات ممــا یجــب أن یتناولــه مــنهج الریاضــیات فــي المراحــل المدرســیة لتســتمر فــي دورهــا فــي 

  . )١٧:  ١٩٩٧أبو زینة ، (یة األفراد التربیة الهادفة ترب
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إن الهدف األساسي من تدریس الریاضـیات هـو إعـداد الفـرد للحیـاة العامـة بصـرف النظـر 

عن تطلعاته في المستقبل من ناحیة ومن ناحیة أخرى المساهمة في إعداد الفرد لمواصلة دراساته 

اء وجـوده فـي المدرسـة وبعـد تخرجـه منهـا، كمـا في الریاضیات نفسها أو في موضوعات أخرى أثنـ

نجد إن الریاضیات الحدیثة تساعد في اإلعداد السلیم للفرد في الحیاة العامة سـواء أكـان الفـرد مـن 

، وللریاضیات الیوم دور عظیم )٩٧:  ١٩٨٨، خضر(المهتمین بالریاضیات أم من المطبقین لها

امات المختلفة لهـا حتـى شـملت كثیـرًا مـن المجـاالت في جمیع میادین الحیاة ، فقد امتدت االستخد

التطبیقیة في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة وٕادارة األعمال وغیرها من العلوم ، فتطور العلوم یعتمد 

علــــى الریاضــــیات ویصــــاحب تطورهــــا وذلــــك لتزایــــد اعتمــــاد العلــــوم علــــى األســــالیب الریاضــــیة، إذ 

بشكل كبیر وسریع مما جعل النظرة التقلیدیة إلیهـا علـى تطورت الریاضیات في القرنین الماضیین

، الهندســة ، الجبــر ، التحلیــل غیــر مقبولــة ، فــأي كونــة مــن فــروع منفصــلة هــي : الحســابأنهــا م

، وأن ظهـور البنیـة الهرمیـة للمعرفـة الریاضـیةتصنیف لهـا یجـب أن یظهـر وحـدة البنـاء الریاضـي و 

والتعلم له أثر في إعادة تنظیم بنیة المادة الریاضـیة وطرائـقالنظریات التربویة الحدیثة في التعلیم 

  . )١٠٥: ٢٠٠٢البكري والكسواني،(تدریسها

ولقــد الحــظ معظــم المهتمــین بالتربیــة والتعلــیم أن إحــدى األهــداف المهمــة التــي ینبغــي أن 

تؤكـــد علیهـــا المؤسســـات التربویـــة فـــي تـــدریس مختلـــف المـــواد الدراســـیة وخاصـــة مـــادة الریاضـــیات 

ومختلف المستویات التعلیمیة األخرى هو تعلیم المفاهیم ، لذا یعمل المدرسون ومخططو المنـاهج 

ومؤلفو الكتب المدرسیة المختلفة علـى تحدیـد المفـاهیم فـي المسـتویات التعلیمیـة المتتابعـة وتطـویر 

المشــكالت المــواد والطرائــق المناســبة لتدریســها ألن المفــاهیم تشــكل القاعــدة األساســیة للــتعلم وحــل

  .  )١٥:  ٢٠٠٣البزاز ، (

وتعــد المفــاهیم اللبنــات األساســیة للبنــاء الریاضــي ، فالمبــادئ والمهــارات الریاضــیة تعتمــد 

بشـــكل كبیـــر علـــى المفـــاهیم . فـــالمفهوم الریاضـــي هــــو ذلـــك التصـــور أو التجریـــد العقلـــي للصـــفات 

وعلیــه فـــان  )١٠٩:  ٢٠٠٢، البكــري والكســواني (المشتركـــة بــین مجموعــة الخبــرات أو الظــواهر 

بنــاء فكــرة أو مفهــوم یجــب أن یــتم وفــق مبــدأ البنائیــة التــي تؤكــد علــى أن تكــوین المفهــوم یجــب أن 

یســـبقه تحلیـــل هـــذه الفكـــرة أو المفهـــوم فمـــثال عملیـــة بنـــاء العـــدد ومعرفـــة مكوناتـــه أو أساســـیاته أو 

، ذلـك )٦٢ - ٦١: ١٩٨٩رة ، (المغیعوامله یجب أن یسبق فكرة الضرب المؤدیة إلى هـذا العدد 

ـــاهیم الریاضـــیة هـــي مفاهــــیم مجـــردة یتطلـــب فهمهـــا وربطهـــا بالحیـــاة العملیـــة أمـــا عملیـــة  ألن المف

اكتسابها فتتطلب أن یسیر المدرس في خطین متوازیین : 

یهتم بربط المفاهیم الریاضیة بمفاهیم أخرى . األول :

شكالت واقعیة من الحیاة .یعمل على ربط هذه المفاهیم بمسائل ومالثاني :
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إن الــوعي بأهمیــة المفــاهیم لمختلــف المــواد الدراســیة وبتدریســها مــن جهــة وتزایــد االهتمــام 

بالكیفیة التي یتعلم بها المتعلمون من جهة أخـرى قـد أدى إلـى تحفیـز العدیـد مـن التربـویین لوضـع 

ن فـي تعلمهــم للمفـاهیم التــي إسـتراتیجیات ونمـاذج تعلیمیــة فعالـة ومتعــددة لغـرض مسـاعدة المتعلمــی

، كما أن هناك الكثیر من تالمیذ التربیـة الخاصـة یعـانون مـن  )١٨:  ١٩٩٩یاسین ، (یدرسونها 

صعوبة في تعلم المفاهیم العلمیة المجردة في مـادة الریاضـیات ، لـذلك كـان یجـب أن تكـون هنـاك 

مـة التـي یجـدون صـعوبة كبیـرة طرائق أخـرى غیـر الطریقـة االعتیادیـة فـي تعلـیمهم هـذه المـادة المه

إلــى أن المفــاهیم بكافــة  )١٩٨٩(ویؤكــد نشــوان ، )١٦٤:  ٢٠٠١محمــد أبــو ریــه ، (فــي تعلمهــا 

أنواعها تعتبر األساس في فهم العلم وتطوره فبالقـدر الـذي نسـتطیع بـه التوصـل إلـى الطرائـق التـي 

دیهم ، ولهـذا البـد مـن التأكیـد یمكن بها تحسین تعلم المتعلمین نكون قد نجحنا فـي إیجـاد دافعیـة لـ

من أن تعلم المفهوم یسیر وفق متطلبات النمو العقلي للمتعلمین ، ویمكن القـول بـأن هـذا یتناسـب 

مــع فئــة التالمیــذ الــذین یعــانون مــن صــعوبات فــي التوصــل إلــى تعلــم أنــواع عدیــدة مــن المفــاهیم 

 -١٠٣:  ١٩٨٩نشــوان ، (ة العلمیــة ویمكــن تصــنیف هــؤالء التالمیــذ ضــمن فئــات التربیــة الخاصــ

١٠٤(   

وأن الخصوصیة التي تنفرد بها برامج التربیـة الخاصـة تتطلـب نوعـا خاصـا مـن الخـدمات 

التربویة والخدمات الساندة ، كما إنها تفرض شكال معینا من التنظیم یختلف في مضمونه وجوهره 

ات الــتعلم تتعامــل مــع عــن ذلــك المتبــع فــي المــدارس العادیــة ألن البــرامج التــي تراعــي ذوي صــعوب

فئات غیر متجانسة في خصائصها واحتیاجاتها ، كما أن عدم التجانس ال یظهر فقط بین الفئات 

المختلفة بل ضـمن الفئـة الواحـدة هـذا األمـر یـدعو إلـى إتبـاع فریـد مـن اإلجـراءات الدقیقـة والمتقنـة 

اهتمـام العدیـد مـن الـدول ، إن تالمیـذ التربیـة الخاصـة هـم موضـع  )٥٣:  ١٩٨٦الـوالي ، (علمیا 

ویظهر هذا االهتمام على شـكل مـؤتمرات دولیـة وعربیـة ونـدوات لمعالجـة التالمیـذ الـذین یواجهـون 

صــعوبات فـــي الـــتعلم والـــذین هـــم األكثـــر تــأثرا وتماســــا بالمشـــكالت األكادیمیـــة والنفســــیة والصـــحیة 

  .  )٧:  ٢٠٠٢راشد ، (

هـو نتـاج التفاعـل بـین ذوات التالمیـذ قـوة إن نجاح تالمیذ الصفوف الخاصة في المدرسـة

أو ضعفا وبین العوامل الخاصة التي یواجهونها في الصفوف الخاصة بما في ذلك الفروق الفردیة 

بین المعلمـین واخـتالف طرائـق التـدریس والتفاعـل الصـفي والتناسـب بـین حاجـات التلمیـذ التعلیمیـة 

، وقـد أدرك فالسـفة التربیـة  )٤:  ٢٠٠٤، أبـو دیـة(والوسائل المتاحة فـي داخـل الصـف الخـاص 

والمهتمون بها أهمیة استخدام حواس التلمیذ في عملیة التعلم اعتمـادا علـى مـا جـاءت بـه البحـوث 

ــــف التعلیمیــــة  ــــي المواق ــــة الــــتعلم ف ــــي عملی والدراســــات حــــول مــــدى مســــاهمة المــــدركات الحســــیة ف

  .  )١١٩:  ١٩٩٢النهار ، (االعتیادیة . 



…اثر استخدام األلعاب التعلیمیة والرسوم التوضیحیة 

٧١

ر طرائق التدریس على مستوى فهم هؤالء المتعلمین ، وأن معرفتنـا لكیفیـة وفي الغالب تؤث

تعلیم المفاهیم وتعلیمها إلى تالمیذ الصفوف الخاصة تقودنا إلى تصمیم الخبرات التعلیمیة الالزمة 

-١٠٣:  ١٩٨٩، نشـوان(والمناسبة لكل من المتعلم وطریقة تعلـیم المفهـوم وعمقـه ومـدى تطبیقـه 

لعدید من الدراسات والبحوث حول تنویـع وتجدیـد أسـالیب وطرائـق التـدریس ومـن ، وأكدت ا )١٠٤

هذه األسالیب والطرائق، استخدام الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة مع تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

والتي تبینت فیمـا بعـد أنهـا تناسـب وبشـكل كبیـر التالمیـذ ذوي االحتیاجـات الخاصـة، وبـذلك نـادى 

تــدریس یــد مــن المــربین والتربــویین وأكــدوا وبشــكل كبیــر علــى اســتخدام الوســائل التعلیمیــة فــيالعد

  .)٢٩: ١٩٩٧االرناؤوط، (المواد الدراسیة المختلفة

لذا فأن استخدام الوسائل والتقنیات بفاعلیة وكفاءة تعمل على تجسید واقع الحیاة وخبراتها 

ك فــي العملیــة التعلیمیــة وتقــدمها للمتعلمــین لیتفــاعلوا بقــدر اإلمكــان وتزیــد مــن دور االنتبــاه واإلدرا

معهــا ، كمــا تعمــل علــى إیجــاد األســاس المناســب مــن الخبــرات الحســیة الضــروریة للتــدریس الفعــال 

والتعلیم االیجابي الذي یزید مـن فاعلیـة المعلـم والمـتعلم والمحتـوى التعلیمـي واإلدارة التعلیمیـة وهـذا 

تقنیـــات التعلـــیم فـــي تحقیـــق اإلدراك وتعزیـــز الـــتعلم وتوحیـــد اإلدراك یؤكـــد أهمیـــة اســـتخدام وســـائل و 

المتصل بالموضوع المـدرك وطبیعة الحدث المثیر فـال یقـع تنافر وال یحصـل تعـارض فـي وجهـات 

  .  )٩٦:  ١٩٨٢حمدان ، (النظر إزاءه 

وأن اســــتعمال الوســــائل التعلیمیــــة بطریقــــة فعالــــة تعمــــل علــــى حــــل كثیــــر مــــن المشــــكالت 

لیمیـــة وقـــد أثبتـــت األبحـــاث عظـــم اإلمكانیـــات التـــي توفرهـــا الوســـائل التعلیمیـــة للمدرســــة ومــــدى التع

، لــذلك فــإن اســتخدامها فــي عملیــة  )٨:  ٢٠٠٠الخطیــب ، (فاعلیتهــا فــي عملیـــة التعلیـــم والــتعلم 

ب التعلــیم والــتعلم یتــرك مــن اآلثــار اإلیجابیــة التــي تــنعكس فــي نوعیــة المخرجــات التعلیمیــة واكتســا

  ) . ١١:  ١٩٩٨محمود ، (المهارات والخبرات والمعارف بشكل أكثر فاعلیة وتطور 

ومــــن خــــالل تنفیــــذ الوســــائل والتقنیــــات الممزوجــــة بــــالطرائق الحدیثــــة فــــي التــــدریس یمكــــن 

التوصل من خاللها إلى تحقیق األدوات العامة والخاصة للبـرامج التعلیمیـة، وبـذلك یكـون التـدریس 

ات التعلیمیــة وأن هــذه الوســائل واألســالیب المســتخدمة فــي التــدریس تلعــب دورًا تنظــیم وٕادارة الخبــر 

مهمــا فــي تربیــة ذوي االحتیاجــات الخاصــة وكــذلك تســاعد علــى نمـــوهم وٕاعـــدادهم عقلیــًا ووجــدانیًا 

بـــأن  )١٩٩٠الجـــراح ومحمـــد ، (، ولـــذلك فقـــد أكـــد  )٢١:  ١٩٨٩الجبـــوري ، (وبـــدنیًا واجتماعیـــًا 

ة أهمیة كبیرة جدًا في مجال تعلیم ذوي صعوبات التعلم حیث تعمل هـذه األلعـاب لأللعاب التعلیمی

على تنمیـة مهـاراتهم البسـیطة والتـي تتعقـد بتقـدم المرحلـة ، ویمكـن اسـتخدام األلعـاب التعلیمیـة فـي 

زیادة دافعیة التالمیذ نحو التعلم ألنها تجعـل مـن تعلـم تلـك المـادة شـیئًا مسـلیًا وسـارًا وفیـه جـو مـن 

ومـن ثـمالمرح والتسلیة واالستمتاع بالوقت وهذا یتناسب وبشكل كبیر مع تالمیذ التربیة الخاصـة و 

، إن الشــخص الــذي یتأمــل أصــناف  )٤٥:  ١٩٩٠الجــراح ، (ینمــو حــب المــادة ودراســتها لــدیهم 
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اللعب الذي یمارسه تالمیذ التربیة الخاصة ویقوم بعملیة تحلیل لما ینطوي علیـه نشـاط اللعـب مـن 

دالالت إنمائیة یستخلص أن اللعب وسیط فعال لتطویر القوة العقلیة واإلدراكیة لدى التالمیذ الذین 

یمارسونه بكفایة ، وتتمثـل دالالت النمـاء العقلـي واإلدراكـي فـي تطـویر الخصـائص العقلیـة العامـة 

المالحظـــة التـــي یســـتدل علیهـــا بإنمـــاء القـــدرة علـــى التفكیـــر والتـــذكر والتصـــور والتخیـــل والتبصـــر و 

والتحلیــــل وٕادراك العالقــــات والتوقــــع والتنبــــؤ والــــتحكم وزیــــادة الفهــــم لطبیعــــة األشــــیاء وخصائصــــها 

واكتســاب معلومــات ومفــاهیم جدیــدة عنهــا، كمــا أن اللعــب یســاعد فــي إدراك المتغیــرات فــي البیئــة 

رات عقلیـة وتطویر اللغة والقدرة على التعبیر عن الذات والحوار وٕاكسـاب األطفـال بشـكل عـام مهـا

، ویمكــــن أن نعتبرهــــا مــــن  )٢١٤:  ٢٠٠٣الخوالــــدة ، (فــــي مواجهــــة المشــــكالت والتغلــــب علیهــــا 

التعلیمیة في المجاالت المعرفیـة التقنیات والوسائل التي تعد ذات أهمیة بالغة في تحقیق األهداف

بصورة خاصـة والوجدانیة والمهاریة في تدریس المواد العلمیة بصورة عامة والریاضیات ومفاهیمها

، فالرسوم التوضیحیة التعلیمیة والبیانیة والملصقات والخرائط والكرات  )١٦٤:  ٢٠٠١أبو ریا ، (

األرضیة والصور المتنوعة والرسـوم الهزلیـة السـاخرة والكاریكـاتیر والتكوینـات الخطیـة تمثـل رسـائل 

ذوي االحتیاجـــات ووســـائل اتصـــال بصـــریة مرئیـــة ولغـــة خاصـــة للتفـــاهم واالتصـــال والتواصـــل مـــع 

الخاصـة وخاصـة مـع التالمیـذ بطیئـي الـتعلم فعلینـا أن نعطـي دورهـا الصـحیح فـي عملیـات التعلـیم 

وهي من األمور المهمة التي تحث تالمیذ التربیة الخاصة على االهتمام  )١٩:  ١٩٨٨كلوب ، (

ن التالمیــذ ســوف بهــذه الرســوم وقراءتهــا وتفســیرها وٕاجــراء المقارنــات بینهــا، وبــدون هــذه الرســوم فــا

Rowntreeیتجاهلون األنشطة ( , 1986 : ، وتعد الرسوم التوضیحیة حالیًا إحدى وسائل )190

االتصال المهمة نظرا لما تحمله من معلومات في صورة رسائل رمزیة ولفظیة ، وتستعمل الرسـوم 

تســاعد فــي التوضــیحیة فــي معظــم حقــول المعرفــة ومجاالتهــا ومنهــا مجــال التربیــة الخاصــة ألنهــا 

عملیـة االتصــال ، إذ تقتصــر مضـمون الرســالة فــي تكوینـات خطیــة یفهمهــا التالمیـذ بســهولة مهمــا 

كانت مراحلهم الدراسـیة، فهـي تعبـر عـن األفكـار بـإبراز عناصـر معینـة فـي الموقـف دون عناصـر 

أخـرى وكــذلك فهــي تثیــر االنتبــاه غیــر العــادي للخطـوط واأللــوان المتواجــدة فــي صــفحات أكثــر مــن

زیتــون ، (مــادة دراســیة مهمــة ومنهــا مـــادة الریاضــیات والتــي تحتــوي علــى أكثــر مـــن مفهـــوم علمــي 

وظــائف أساســیة للرســوم التوضــیحیة فــي الكتـــب )لیفــین ودشتاســتیل(، كمــا حــدد  )١٦٩: ٢٠٠٢

المدرســیة والتــي هــي : الحفــز وٕاثــارة الدافعیــة لـــدى المــتعلم ، والتنظــیم والتفســیر ، والمســاعدة علــى 

لتصــور والتكــرار ، والتــزیین ، والتعــویض والنقــل ، والتوضــیح واالحتفــاظ بالمعلومــات لفتــرة طویلــة ا

  .  )٦٧:  ٢٠٠٣محمود ، (
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أھداف البحث : 
یهدف البحث الحالي إلى :

التعرف على أثر األلعاب التعلیمیة في اكتسـاب بعـض المفـاهیم الریاضـیة لـدى تالمیـذ التربیـة .١

الخاصة .

أثر الرسوم التوضیحیة في اكتساب بعض المفاهیم الریاضیة لدى تالمیذ التربیـة التعرف على .٢

الخاصة .

التعــرف علــى داللــة الفــروق المعنویــة بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي .٣

دّرســت باأللعــاب التعلیمیــة ومتوســط درجــات المجموعـــة التجریبیــة الثانیــة التــي دّرســت بالرســوم 

في االختبار البعدي .التوضیحیة 

ولتحقیق أهداف البحث تمت صیاغة الفرضیات اآلتیة :

بین متوسطي درجات اختبار المفاهیم  )٠.٠٥(یوجد فرق ذو داللة معنویة عـند مستوى داللة .١

التــي درســت باأللعــاب  )األولــى(لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة )القبلــي والبعــدي(الریاضــیة 

التعلیمیة . 

بین متوسطي درجـات اختبار المفاهـیم  )٠.٠٥(ذو داللة معنویة عند مستوى داللة یوجد فرق.٢

التــي درســت بالرســوم )الثانیــة(لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة )القبلــي والبعــدي(الریاضــیة 

التوضیحیة . 

بـــین متوســـط درجـــات تالمیـــذ  )٠.٠٥(ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة .٣

التجریبیــــة األولــــى التــــي درســــت باأللعــــاب التعلیمیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة المجموعــــة 

التجریبیة الثانیة التي درست بالرسوم التوضیحیة في االختبار البعدي . 

حدود البحث :
یقتصر البحث الحالي على : 

تالمیذ الصف الثالث االبتدائي الذین یدرسون في صفوف التربیة الخاصة في مدینة الموصل.١

م .٢٠٠٨-٢٠٠٧ للعام الدراسي

-٢٠٠٧الجــزء األول مــن كتــاب الریاضــیات المقــرر للصــف الثالــث االبتــدائي للعــام الدراســي .٢

م  ٢٠٠٨
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تحدید المصطلحات : 
األلعاب التعلیمیة .أوالً 

من :لعرفها ك

-Byrne)1995( بأنها شكل من أشكال اللعب محكمة بقوانین)Deesri , 2002 : 1(

بأنهــا نشــاط مــنظم منطقیــا فــي ضــوء مجموعــة قــوانین اللعــب حیــث یتفاعــل  )٢٠٠٠(الحیلــة -

طالبــان أو أكثــر لتحقیــق أهــداف محققــة وواضــحة حیــث یعــد التنــافس عــامًال مهمــا فــي تفاعــل 

  .  )٢٤١:  ٢٠٠٠الحیلة ، (الالعبین مع المواد التعلیمیة أو مع بعضهم البعض 

اثنــین أو أكثــر مــن األطفــال ضــمن قـــوانین بأنهــا نشــاط تنافســي مــنظم بــین )٢٠٠٣(ســالمة -

ســـالمة ، (متبعـــة وأهـــداف محـــددة للعبـــة مســـبقا وتنتهـــي عـــادة بفـــائز ومغلـــوب بســـبب المهـــارة 

٥١:  ٢٠٠٣(  

بأنها نوع من النشاط الهادف یتضمن تحركات معینة یقوم بها التلمیذ أو  )٢٠٠٣(علي وآخر -

علــي وعمیـــرة ، (إنجــاز مهمـــة مــا . فریــق مــن التالمیــذ فـــي ضــوء قواعــد محـــددة یتبعهــا بغیــة 

١٧٦ ٢٠٠٣( 

هـو نشـاط مـنظم یقـوم بـه مجموعـة معینـة مـن التالمیـذ التعریف اإلجرائي لأللعاب التعلیمیة : -

بشكل فردي أو جمـاعي وتتنـافس لتحقیـق هـدف معـین أو مجموعـة مـن األهـداف الموضـوعیة 

یتناســـب مـــع المفـــاهیم مســـبقًا والـــذي یـــتم مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن الوســـائل التعلیمیـــة وبشـــكل

ومـن ثـم القـدرة )تربیـة خاصـة(الریاضیة الواردة في كتاب الریاضیات للصف الثالث االبتدائي 

على تشكیل شكل ماله معنى لیتناسب مع المفهوم المطلوب .

الرسوم التوضیحیة .ثانیاً 

من :لعرفها ك

ملونة والتي یستعین بهـا بأنها جمیع الرسوم مهما كان نوعها ملونة أو غیر )١٩٩٦(سالمة -

، (ســـالمةالمعلـــم لتوضـــیح فكـــرة معینـــة وقـــد تكـــون هـــذه الرســـوم مـــن إنتـــاج المعلـــم أو جـــاهزة . 

٢٩٧:  ١٩٩٦( 

ـــة - بأنهـــا مجموعـــة متكاملـــة مـــن الوســـائل واألدوات التعلیمیـــة التـــي یســـتخدمها  )٢٠٠٠(الحیل

دف تحســین ـرجهــا بهــة الصــف أو خاـالمعلــم لنقــل محتــوى معرفــي أو الوصــول إلیــه داخــل غرفــ

 )٤٠:  ٢٠٠٠الحیلة ، (عملیتي التعلیم والتعلم 

بأنها ما تندرج تحت مختلف الوسـائط البصـریة التـي یسـتخدمها المعلـم فـي  )٢٠٠١(منصور -

انترنـت ، (الموقف التعلیمي بغرض إیصـال المعـارف والحقـائق واألفكـار والمعـاني للدارسـین . 

٣٨:  ٢٠٠١( 



…اثر استخدام األلعاب التعلیمیة والرسوم التوضیحیة 

٧٥

شـــكال التقریبیـــة الموجـــودة فـــي الكتـــاب المدرســـي أو التـــي یرســـمها بأنهـــا األ )٢٠٠٣(محمـــود -

 )٥٨:  ٢٠٠٣محمود ، (المعلم على السبورة لتوضیح شكل ظاهرة أو فكرة من األفكار. 

ة ـوز المبسطــوالرمـنها بـالخطوطـن األشكال یتم التعبیر عــة مـبأنها مجموع)٢٠٠٤لحصري(ا-

یـــة أو مفــــاهیم أو قواعــــد أو قــــوانین أو مبــــادئ ألفكـــار أو عملیــــات أو أحــــداث أو ظــــواهر علم

ونظریــات أو عالقــات أو تراكیــب مكونــات شــيء مــا فــي صــورة مختصــرة تســهل وتیســر إدراك 

 )٣١:  ٢٠٠٤لحصري ، ا(ذه األمور بالنسبة للفرد ـوفهم ه

الرسوم واإلشكال التوضیحیة التي وفرها الباحثان إمـا التعریف اإلجرائي للرسوم التوضیحیة : -

كل جــــاهز أو قــــام بإعــــدادها وبشــــكل یتناســــب مــــع المفــــاهیم الریاضــــیة الــــواردة فــــي كتــــاب بشــــ

والتــي اســـتخدمت إثنــاء تطبیــق التجربـــة )تربیــة خاصــة(الریاضــیات للصــف الثالــث االبتـــدائي 

والغایة منها هو الوصول إلى الفكرة أو المفهوم المطلوب .

المفاهیم .ثالثاً 

عرفها كل من :

أو عبـارة )مصـطلح(ن معنى وفهم یرتبط بكلمـة ـأنها ما یتكون لدى الفرد مب)١٩٩٦(زیتون -

. )٧٨:  ١٩٩٦زیتون ، (ة . ـعلمیة معین

ــدة وآخــرون - بأنهــا الســمات أو الخصــائص الجوهریــة التــي تمیــز األشــیاء أو  )١٩٩٧(الخوال

األحــــداث أو األســــماء عــــن بعضــــها الــــبعض وترســــم صــــورة ذهنیــــة لمنطــــوق الشــــيء ذاتــــه . 

.  )١٢٥:  ١٩٩٧والدة وآخرون ، الخ(

هــــو مجموعــــة مــــن األشــــیاء المدركــــة بــــالحواس أو اإلحــــداث التــــي یمكــــن  )٢٠٠٠(عقــــیالن -

عقـیالن (تصنیفها مع بعضها البعض على أساس الخصائص المشتركة والممیـزة لهـذا الشـيء 

 ،١٠٩،  ٢٠٠٠( 

فات المشــتركة بــین بأنهــا ذلــك التصــور أو التجریــد العقلــي للصــ)٢٠٠٢( البكــري والكســواني-

.  )١٠٩:  ٢٠٠٢البكري والكسواني ، (مجموعة من الخبرات أو الظواهر 

بأنهــا كلمــة أو كلمــات تطلــق علــى صــورة ذهنیــة لهــا ســـمات ممیــزة  )٢٠٠٢(الحیلــة ومرعــي -

.  )٢١١:  ٢٠٠٢الحیلة ومرعي ، (وتعمم على أشیاء ال حصر لها .

وم واإلشـكال التوضـیحیة التـي وفرهـا الباحثـان إمـا هي تلـك الرسـالتعریف اإلجرائي للمفاهیم : -

بشــــكل جــــاهز أو قــــام بإعــــدادها وبشــــكل یتناســــب مــــع المفــــاهیم الریاضــــیة الــــواردة فــــي كتــــاب 

والتـــي اســـتخدمته إثنـــاء تطبیـــق التجربـــة )تربیـــة خاصـــة(الریاضـــیات للصـــف الثالـــث االبتـــدائي 

والغایة منها هو الوصول إلى الفكرة أو المفهوم المطلوب .
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تالمیذ التربیة الخاصة : رابعا. 

عرفها كًال من :

هم األطفال الذین یكونون غیر قـادرین علـى مجـارات اآلخـرین تعلیمیـا  )٢٠٠٠عبد الهادي (-

أو تحصـــیلیًا فـــي موضـــوع دراســـي وهـــذا یعـــود ألســـباب ظـــاهرة أو كامــــنة بحاجـــة إلـــى عملیــــة 

.  )٢٠:  ٢٠٠٠عبد الهادي ، (تشخیص 

بـأنهم أوالئـك الـذین ینحرفـون عـن المتوسـط الطبیعـي فـي الخصـائص  )٢٠٠١(شنتماني كار -

الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة لدرجة یتطلبون فیهـا خـدمات تربویـة لتطـویر قـدراتهم 

.  )١١:  ٢٠٠١شنتماني كار ، (القصوى 

درجـة وال  )٩٥ - ٧٥(بأنهم ُأوالئك األطفـال التـي تتـراوح نسـبة ذكـائهم مـابین  )٢٠٠٢(راشد -

یعتبرون ضمن فئة المتخلفین عقلیًا بل هم فئة یمكن اعتبارهم دون مـعدل المتوسط في القــدرة 

.  )٣٤:  ٢٠٠٢راشد ، (العقلیة . 

بـأنهم فئــة مـن التالمیـذ الــذین تـم تشخیصـهم ووضــعهم فـي صـفوف التربیــة )٢٠٠٦(العبیـدي -

من صعوبات تعلیمیة في واحدة أو أكثر الخاصة بوصفهم تالمیذ بطیئي التعلم والذین یعانون

من المواد الدراسیة ویحتاجون إلى رعایة خاصة في البیئة التعلیمیة من ناحیة طرائق التدریس 

والوســائل التعلیمیــة لكــي نســاعدهم علــى تخطــي الصــعوبات التــي تــواجههم حتــى یتمكنــوا مــن 

:  ٢٠٠٦العبیـــدي ، (نـــي .مجــارات غیـــرهم مـــن االعتیـــادیین الـــذین یمـــاثلونهم فـــي العمـــر الزم

١٤( .

ــة الخاصــة فهــو :- ــذ التربی ــان لتالمی ــف الباحث هــم التالمیــذ الــذین یــتم تدریســهم فــي أمــا تعری

الصــفوف الخاصــة ، والــذین یعــانون مــن صــعوبات فــي الــتعلم والســلوك نتیجــًة لمجموعــة مــن 

یســتدعي ذلــك المشــكالت والتــي تتعلــق إمــا بالناحیــة الجســمیة أو النفســیة أو االجتماعیــة ممــا

الحاجة إلى رعایة تربویة خاصة تتناسب وٕامكانیاتهم التحصیلیة لغرض إیصـالهم إلـى مسـتوى 

األسویاء من أقرانهم وتخطي حالة البطء ألذي یتعرضون له في الصفوف االعتیادیة .

الدراسات السابقة :
أوالً : الدراسات التي تناولت األلعاب التعلیمیة

Goldبریطانیا )١٩٩٠(دراسة جولد و برج-١ & Berg
هـــدفت الدراســـة إلـــى تحدیـــد اثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیة األلعـــاب علـــى مهـــارة حـــل المســـائل 

الریاضــیة لــدى تالمیــذ الصــف الســابع وتحدیــد العالقــة بــین حــل المســائل وعامــل الجــنس أمــا عینــة 

في كل مجموعة )تلمیذ ١٠٠(الدراسة فقد اشتملت على مجموعتین من تالمیذ الصف السابع بلغ 

أسـابیع  ١٠(أما اإلجراءات فقد تضمن تصمیم البحـث اختبـارا قبلیـًا وأخـر بعـدیًا واسـتمرت الدراسـة 
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إستراتیجیة مختلفة للعب  ١٦دقیقة وتم تقدیم  ٤٥بمعدل جلسة كل أسبوع ومدة كل جلسة )متتالیة

من االختبار القبلي كما تم استخدام شكلین من المسائل اللفظیة للحصول على مجموعة معلومات

والبعدي من اجل تحلیل النتـائج وتمثلـت الوسـائل اإلحصـائیة بتجلیـل التبـاین المصـاحب واسـتخدام 

كتكملة لتحلیل التبـاین المصـاحب وقـد توصـل الباحـث إلـى انـه لعینتین مستقلتینT-Testاختبار 

ى حــل المســائل مــن حیــث القــدرة علــ ٠.٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

اللفظیــة لصــالح تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة باســتخدام األلعــاب ، كمــا إن اســتخدام األلعــاب یــؤدي 

   )٣٢:  ٢٠٠٣نقًال عن الخشاب ، (إلى نمو القدرة على حل المسائل اللفظیة بین الجنسین 

Allal(دراسة االل -٢ 1991(
م األلعـــاب التحلیلیـــة فـــي تـــدریس اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى اثـــر طـــریقتین الســـتخدا

تلمیــذا مــن  )٦٤(العملیــات الحســابیة نفســها لكــن بــاختالف التنظــیم إمــا العینــة فقــد اشــتملت علــى 

تالمیذ الصفین الثاني والثالث فـي مدرسـتین ابتـدائیین حكـومیتین بسویسـرا وٕامـا بالنسـبة لإلجـراءات 

التنــافس والتعــاون بــین الالعبــین لبلــوغ فقــد تــم اســتخدام عــدد مــن العــاب التحلیــل وتــم تحلیــل عالقــة 

النجـاح كمـا تـم اسـتخدام القیـاس الكمـي والنـوعي لتجدیـد تماثـل شخصـیات الالعبـین وكـان السـلوك 

یؤثر في النتیجة النهائیة وتم استخدام تحلیل التباین الثنائي في تحلیل النتائج لقیاس نسبة التفاعل 

اب التحلیلیــة لهــا اثــر ذو داللــة إحصــائیة فــي الضــبط والتعــاون المشــترك أمــا النتــائج وجــد إن األلعــ

والمراقبة ولیس لها اثر في جوانب أخـرى كمـا أن النتـائج أشـارت إلـى انسـجام سـلوك الالعبـین مـع 

  . )٣٢:  ٢٠٠٣نقًال عن الخشاب ، (اللعب 

ثانیاً : الدراسات التي تناولت الرسوم التوضیحیة 
)١٩٩٢(دراسة عبانیة .١

إلــى معرفـة فاعلیـة اســتخدام الرسـوم التوضـیحیة والتجــارب العلمیـة فـي فهــم هـدفت الدراسـة

تالمیــذ الصــف الســادس األساســي للمعلومــات فــي مــادة العلــوم . واعتمــدت الدراســة علــى تصــمیم 

تلمیذا وتلمیذة تم اختبارهم من ثالث  )٩١(التجریبي ذات المجامیع المتكافئة ، وتكونت العینة من 

س بعمــان تــم اختیارهــا قصــدیًا ، وتــم تــوزیعهم فــي مجمــوعتین تجــریبیتین شــعب فــي إحــدى المــدار 

ومجموعــة ضــابطة . تــم تــدریس المجموعــة التجریبیــة األولــى بطریقــة الرســوم التوضــیحیة ، بینمــا 

درست المجموعة الثانیة بطریقة التجارب العلمیة ، في حین درست المجموعـة الضـابطة بالطریقـة 

فقـرة مـن  )٣٠(اسـة اختبـارًا تحصـیلیًا مـن نـوع االختبـار مــن متعـدد ضـم ، واستخدمت الدر التقلیدیة

أســابیع وعولجــت )٧(إعــداد الباحــث لقیــاس فهــم المعلومــات العلمیــة التــي تــم تدریســها خــالل فتــرة 

البیانــات باســتخدام تحلیــل التبــاین ومعامــل ارتبــاط بیرســون . فــأظهرت النتــائج تفــوق المجمــوعتین 
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 ١٩٩٢عبانیـة ، (وعة الضابطة في تحصیلهم وفهمهـم للمعلومـات العلمیـة التجریبیتین على المجم

 :١٨(  .  

)١٩٩٣(دراسة محمد والنعیمي .٢
اثـر اسـتخدام الصـور المتحركـة فـي تنمیـة مهـارات أدراك (هدف الدراسة إلى التعرف علـى 

نـة البحـث . وتكونـت عی)العالقات المكانیـة عنـد تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي دولـة قطـر

تلمیـــذا وتلمیـــذة مـــن الصـــف الخـــامس االبتـــدائي مـــوزعین علـــى أربـــع مجموعـــات فـــي  )١٢٠(مـــن 

مدرســتین ابتــدائیتین مــن مــدارس الدوحــة. وجــرى اختبــار المجموعــات عشــوائیًا ، حیــث تــم اختیــار 

ربـع مجموعـات هـي : تجریبیـة بنـین وتجریبیـة أالمدارس أوًال ثم المجموعـات ثانیـًا . وبـذلك تكونـت 

بنات . وضابطة بنات وضابطة بنـین واسـتخدم فـي تـدریب تالمیـذ المجمـوعتین التجـریبیتین عشـرة 

بـــرامج فیـــدیو تعـــالج األشـــكال الهندســـیة مثـــل الخـــط والزاویـــة والمثلـــث والمربـــع والمســـتطیل بطریقـــة 

مفـاهیم وٕانشـاءات (الرسوم المتحركة وتم تدریب المعلم والمعلمة على استخدامها فـي تـدریس وحـدة 

مــن كتــاب الریاضــیات للصــف الخــامس االبتــدائي . كمــا اســتخدم اختبــار إدراك العالقــات )هندســیة

المكانیــة وهــو واحــد مــن ثمانیــة اختبــارات ضــمن بطاریــة اختبــارات القــدرات العقلیــة األولیــة لتالمیــذ 

المرحلة االبتدائیة . 

لبحـث وجـود فـرق دال وتم استخدام معادلة تحلیل التباین وسیلة إحصائیة وأظهرت نتائج ا

إحصــــائیًا بــــین متوســــطي اكتســــاب التالمیــــذ لمهــــارة أدراك العالقــــات المكانیــــة لصــــالح المجموعــــة 

التجریبیـــة . ویعـــزى هـــذا الفـــرق للتـــدریب بمشـــاهدة بـــرامج الرســـوم المتحركـــة وعـــدم وجـــود فـــرق دال 

ووجـود فـرق دال إحصائیًا بـین متوسـطي اكتسـاب الـذكور واإلنـاث لمهـارة إدراك العالقـات المكانیـة

محمد والنعیمي ، (إحصائیًا یدل على تفاعل برامج التدریب بالصورة المتحركة مع جنس التلمیذ . 

١٠ - ٩:  ١٩٩٢(  .  

)١٩٩٤(دراسة النصیر وأبو جابر .٣
ـــى  ـــى التعـــرف عل ـــى (هـــدفت الدراســـة إل ـــر اســـتخدام الرســـوم التوضـــیحیة بالشـــفافیات عل اث

وطالبــة طالبــاً  )١٢٨(تكونــت عینــة البحــث مــن )توى االســتیعابالمحصــول المباشــر والمؤجــل بمســ

من الصف الثامن من مدرسة الكـرك فـي جنـوب األردن . وقـد تـم توزیـع الشـعب التـي ینتمـي إلیهـا 

أفـراد العینـة عشـوائیا إلـى مجمـوعتین . ضــابطة وتجریبیـة إذ تـم إعطـاء المجموعـة التجریبیـة رســما 

.أعطیت المجموعة الضابطة النص فقطص في حین توضیحیا على شفافیة فضًال إلى الن

وأظهـــــرت نتـــــائج االختبـــــار القبلـــــي عـــــدم وجـــــود فـــــرق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین هـــــاتین 

لفحــص اثــر  ٢×  ٢المجمــوعتین وقــد تــم تحلیــل نتــائج االختبــار ألبعــدي باســتخدام تحلیــل التبــاین 
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بـة على االختبار الفوري طلمتغیري استخدام الرسوم التوضیحیة بشفافیات والجنس على تحصیل ال

، وبینـت ) للمقارنـات البعدیـةNewman-keuls()نیومــن كـولز(وكـذلك اسـتخدام اختبار والمؤجل.

نتــائج التحلیــل أن هنــاك فرقــًا ذو داللــة إحصــائیة فــي التحصــیل لصــالح أفــراد المجموعــة التجریبیــة 

بـار الفـوري والمؤجـل علـى حـد سـواء استخدام الرسوم التوضیحیة بشفافیات ذكـورًا وٕاناثـًا علـى االخت

وعــدم وجــود )اســتخدام الرســوم التوضــیحیة بالشــفافیات دون(مقارنــة مــع أفــراد المجموعــة الضــابطة 

فــرق داللــة إحصــائیة یعــزي إلــى التفاعــل بــین اســتخدام الرســوم التوضــیحیة والجــنس علــى تحصــیل 

ة إحصــائیة لصــالح مجموعــة الطلبــة فیمــا یتعلــق باالختبــار الفــوري . فــي حــین وجــد فــرق ذو داللــ

اإلنــاث التــي زودت برســوم توضــیحیة بشــفافیات علــى جمیــع المجموعــات األخــرى علــى االختبــار 

  . )٤٤١:  ١٩٩٤النصیر وماجد أبو جابر ، (المؤجل 

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة
لعـاب بعد أن اطلع الباحثان على العدید مـن الدراسـات السـابقة التـي تخـص موضـوعي األ

ــــك  ــــبعض تل التعلیمیــــة والرســــوم التوضــــیحیة، وملخصــــات الرســــائل حــــاول تقــــدیم عــــرض مــــوجز ل

الدراسات بغیة االستفادة مما ورد فیها من مؤشرات ودالالت والتي جاءت على النحو األتي : 

یتضــح مــن االســتعراض الســابق للدراســات الخاصــة باأللعــاب التعلیمیــة أن تلــك الدراســات 

ا فمنها ما هدف إلـى التعـرف علـى اثـر طـریقتین السـتخدام األلعـاب فـي تـدریس اختلفت في أهدافه

Allal(العملیـات الحسـابیة كمـا فـي دراسـة االل  , Gold(فـي حـین هـدفت دراسـة )1991 and

Berg , إلـى اثـر اسـتخدام اللعـاب فـي مهـارة حـل المسـائل الریاضـیة لـدى تالمیـذ الصـف )1980

إلـــى التعــرف علـــى اثــر اســـتخدام  )١٩٩١مصــطفى ســلیمان ، (الســابع ، فــي حـــین هــدفت دراســـة 

المعلـم أمـا بالنسـبة للدراسـات الخاصـة -األلعاب التعلیمیـة فـي فهـم المفـاهیم الریاضـیة لـدى الطالـب

فمنهــا مــا هــدفت إلــى معرفــة فاعلیــة بالرســوم التوضــیحیة فأنهــا أیضــًا اختلفــت مــن حیــث األهــداف

علمیة في فهم تالمیذ الصف السادس األساسي للمعلومات استخدام الرسوم التوضیحیة والتجارب ال

 )١٩٩٣محمـد والنعیمـي (فـي حـین هـدفت دراسـة  )١٩٩٢عبانیـة (في مادة العلوم كما في دراسـة 

إلى اثر استخدام الصور والرسوم المتحركة في تنمیة مهارات إدراك العالقات المكانیة عنـد تالمیـذ 

فقـد هـدفت إلـى  )١٩٩٤النصـیر وأبـو جـابر (مـا دراسـة الصف الخامس االبتـدائي فـي دولـة قطـر أ

ـــر اســـتخدام الرســـوم التوضـــیحیة بالشـــفافیات علـــى المحصـــول المباشـــر والمؤجـــل  التعـــرف علـــى اث

بمســـتوى االســـتیعاب ، فیمـــا یخـــص التصـــمیم التجریبـــي التـــي تـــم اســـتخدامه فـــي الدراســـات الســـابقة 

ت علــى المــنهج التجریبــي وجــاء هــذا تبعــا ودراســات األلعــاب التعلیمیــة فقــد اعتمــدت جمیــع الدراســا

Gold(لتبـاین أهـداف تلـك الدراسـات والمتغیـرات التـي تناولتهـا والتـي هـي دراسـة جولـد وبـرج  &

Berg ، أما فیما یخص دراسات الرسوم التوضـیحیة فقـد اعتمـدت علـى المـنهج التجریبـي )1990
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 )١٩٩٢عبانیــة (تهــا وكمــا فــي دراســة وجــاءت تبعــًا لتبــاین أهــداف الدراســات والمتغیــرات التــي تناول

، أما الدراسة الحالیة  )١٩٩٤النصیر وأبو جادو (وكذلك دراسة  )١٩٩٣ودراسة محمد والنعیمي (

فقـــد اعتمـــدت أیضـــًا علـــى المـــنهج التجریبـــي وبالـــذات تصـــمیم المجموعـــات المتكافئـــة الـــذي یضـــم 

این أهـداف الدراسـة والمتغیـرات مجموعتین تجریبیتین إحـداهما ضـابطة لألخـرى وجـاء هـذا تبعـًا لتبـ

التي تناولتها .

وقـد اختلفـت حجـم العینـة فـي الدراسـات الخاصــة باأللعـاب التعلیمیـة أیضـا مـن دراسـة إلــى 

Gold(أخرى ففي دراسة and Berg , Allal(تلمیذ وأما بالنسبة لدراسة  )١٠٠(بلغت )1980

, فقــد شــملت  )١٩٩١(دراســة ســلیمان تلمیــذ إمــا )٦٤(فقــد اشــتملت عینــة الدراســة علــى )1991

طالـــب ، وأمـــا فـــي الدراســـات الخاصـــة بالرســـوم التوضـــیحیة فقـــد ظهـــرت فیهـــا  )٣١(عینتهـــا علـــى 

تلمیـذًا وتلمیــذة .  )٩١( )عبانیـة(اختالفـات متفاوتـة مـن حیـث العینـة فقـد بلغــت حجمهـا فـي دراسـة 

لمیذا وتلمیذة في حین بلغت ت )١٢٠(فقد تكونت عینة البحث من )محمد والنعیمي(أما في دراسة 

طالبًا وطالبة . )١٢٨(حوالي )النصیر وأبو جابر(حجمها في دراسة 

اســـتخدمت التعلیمیــة مـــن حیـــث األدوات فقـــداختلفــت جمیـــع الدراســـات الخاصـــة باأللعـــاب 

Allal(دراسة  , فقـد تـم فیهـا )مصطفى سـلیمان(عدد من األلعاب ، أما دراسة أما دراسة )1991

ختبار المفاهیم الریاضیة .استخدام ا

أما بالنسبة لـألداة فـي الدراسـات الخاصـة بالرسـوم التوضـیحیة فقـد اختلفـت هـي أیضـًا مـن 

اختبـارًا تحصـیلیًا مـن نـوع االختیـار مـن  )١٩٩٢عبانیـة (دراسة إلى أخرى حیث استخدمت دراسـة 

ـــان لقیـــاس فهـــم المعلومـــات العلمیـــة أمـــ )٣٠(متعـــدد ضـــم  محمـــد (ا دراســـة فقـــرة مـــن إعـــداد الباحث

فقد تم اسـتخدام اختبـار إدراك العالقـات المكانیـة وهـو واحـد مـن ثمانیـة اختبـارات ضـمن )والنعیمي

النصــیر (بطاریــة اختبــارات القــدرات العقلیــة لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي حــین اســتخدمت دراســة 

د علــــى االختبــــار تــــم االعتمــــا)الســــاعدي(اختبــــار نیــــومن كــــولز إال أن وفــــي دراســــة )وأبــــو جــــابر

ألتحصــیلي الــذي أعــده الباحثــان ، أمــا الدراســة الحالیــة فقــد اســتخدم فیهــا الباحثــان اختبــارًا خاصــًا 

الكتساب المفاهیم الریاضیة .

اختلفــــت الوســــائل اإلحصــــائیة فــــي دراســــات األلعــــاب التعلیمیــــة ففــــي دراســــة بــــریج وكولــــد 

)Gold and Berg , -t(لمصـاحب كمـا تـم اسـتخدام اختبـار تم استخدام تحلیـل التبـاین ا)1980

test( لعینتــین مســـتقلتین أمــا دراســـة)Allal( فقـــد اســتخدمت تحلیـــل التبـــاین الثنــائي . أمـــا دراســـة

)Hart( فقد استخدمت اختبار)t-test(. بین الضابطة والتجریبیة وتحلیل التباین الثنائي

ي أیضــًا أظهــرت ففـــي وفیمــا یخــص دراســـات الرســوم التوضــیحیة فـــي تحلیــل البیانــات فهـــ

محمــد (تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین ومعامــل ارتبــاط بیرســون . أمــا دراســة  )١٩٩٣عبانیــة (دراســة 
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فقد استخدمت تحلیل التباین كوسیلة إحصائیة . في حین اسـتخدمت فـي دراسـة  )١٩٩٣والنعیمي 

  .  ٢×٢تحلیل التباین الثنائي  )١٩٩٤النصیر وأبو جابر (

ءاتھ : منھجیة البحث وإجرا
أوالً : التصمیم التجریبي : 

تعد عملیة اختیار التصمیم التجریبي المالئـم ألهـداف البحـث أمـرًا ضـروریا كونهـا تضـمن 

الوصــول إلـــى نتـــائج دقیقـــة وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تســـاعد الباحثـــان علـــى تـــذلیل الصـــعوبات التـــي 

التصــمیم التجریبــي هــو و  )٤٠٦:  ١٩٨٤فــان دالــین وآخــرون ، (تواجهــه عنــد التحلیــل اإلحصــائي 

ترتیــب األحــوال والعوامــل المحیطــة بالظــاهرة التـــي ندرســها بطریقــة معینــة ومالحظــة مــا یحـــدث . 

، وبهـــذا فقـــد أســـتخدم الباحثـــان فـــي هـــذه الدراســـة تصـــمیم  )٢٥٦:  ١٩٩٠داؤد وعبـــد الـــرحمن ، (

جـــابر (المجموعـــات المتكافئـــة وهـــو تصـــمیم ذو مجمـــوعتین تجـــریبیتین أحـــداهما ضـــابطة لألخـــرى

، وحیث یمكن للباحث أن یستخدم مجموعتین تتعـرض األولـى للمتغیـر  )٢٢٠:  ١٩٧٣وكاظم ، 

التجریبي األول وتتعرض الثانیـة للمتغیـر التجریبـي الثـاني ویجعـل مـن إحـدى المجمـوعتین بالنسـبة 

، وعلیــــه فســــوف تتعــــرض  )٢٢:  ١٩٨٣جــــابر وكــــاظم ، (لألخــــرى بمثابــــة مجموعــــة ضــــابطة . 

لتجریبیـة األولــى للمتغیـر المسـتقل المتمثــل باأللعـاب التعلیمیـة أمــا المجموعـة التجریبیــة المجموعـة ا

الثانیة فسوف تتعرض للمتغیر المستقل المتمثل بالرسوم التوضیحیة ، ومن ثم معرفة تأثیریهما في 

ل المتغیر التابع وهو بعض المفاهیم الریاضیة في اختبارین قبلي وبعدي وكما هو مبین في الجـدو 

أدناه : 

  )١(جدول ال

التصمیم التجریبي للمجموعتین

المتغیر المستقلاختبار قبليالمجموعة التجریبیةت
المتغیر التابع 

اختبار بعدي

المفاهیم األولى١

الریاضیة

األلعاب التعلیمیة والرسوم 

التوضیحیة
المفاهیم الریاضیة

الثانیة٢
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ثانیاً : مجتمع البحث وعینتھ :
مجتمع البحث -أ

بعــد الحصــول علــى الموافقــات الرســمیة إلجــراء البحــث وبهــدف تحدیــد مجتمــع البحــث فقــد 

حصل الباحثان على إحصائیة تخص عدد المدارس االبتدائیة الموجودة في مركز محافظـة نینـوى 

تمـع حیـث تكـون مجفـي الصـف الثالـث)البطیئي الـتعلم(والمشمولة بدراسة تالمیذ التربیة الخاصة 

مدرسة حیث قسمت إلى وحدتین، وحدة الجانب األیسر وبلغ عدد المدارس فیهـا  )٩٦(البحث من 

مدرســـة وبلـــغ عـــدد  )٢٥(مدرســـة فـــي حـــین بلـــغ عـــدد المـــدارس فـــي وحـــدة الجانـــب األیمـــن  )٧١(

  .  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧تلمیذا للعام الدراسي  )١٢٢٩(تالمیذها 

العینة : -ب
علیـه الدراسـة یختارهــا الباحثـان إلجـراء دراسـته علیهــا وهـي جـزء مـن المجتمـع التــي تجـري

ومـن أجـل  )٦٧:  ١٩٩٠داؤد وعبـد الـرحمن ، (وفق قواعد خاصة تمثل المجتمع تمثیال صحیحا 

اختیار عینة البحث أتبع الباحثان ما یأتي : 

اختـــار الباحثـــان بصـــورة قصـــدیة مدرســـة مـــأرب االبتدائیـــة للبنـــین اختیـــار عینـــة المـــدارس : -١

مدرسة اإلمام مالك االبتدائیة للبنین لتكونا عینة البحث ولألسباب اآلتیة .و 

تالمیــذ المدرســتین مــن رقعــة جغرافیــة واحــدة ممــا یضــمن تقــارب المســتوى الثقــافي واالجتمــاعي -

ألفراد العینة إلى حد كبیر .

تعاون إدارتي المدرستین ومعلمتي مادة الریاضیات في تطبیق البحث .-

المــــادة الشــــدیدة فــــي االســــتفادة مــــن الخطــــط التدریســــیة التــــي أعــــدها الباحثــــان رغبــــة معلمتــــي -

ألغراض البحث تعبیرا منهما عن الرغبة في التطویر والتغییر في طرائق التدریس .

احتواء المدرستین على العدد المالئم من التالمیذ لتنفیذ تجربة البحث .-

العمــر –مــدة الخدمــة (رســتین مـن ناحیــة وجـود التكــافؤ بــین معلمتــي مـادة الریاضــیات فــي المد-

.)عدد الدورات التي اشتركن فیها–جهة التخرج –الزمني 

قـام الباحثـان بزیـارة المدرسـتین اللتـین حـددهما مسـبقا بصـورة قصـدیة اختیار عینـة التالمیـذ :  -٢

لمتــي واللتــین ســیختار منهمــا عینــة بحثــه ، حیــث قــام الباحثــان بالتنســیق مــع إدارتیهمــا ومــع مع

مـــــادة الریاضـــــیات بشـــــأن تســـــهیل إجـــــراء التجربـــــة . وبمـــــا أن المدرســـــتین التـــــي قـــــام الباحثـــــان 

باختیارهما إلجراء التجربة احتوت كل من المدرستین على صفین من صفوف التربیة الخاصة 

فــي كلتــا )بطیئــي الــتعلم(حیــث اختــار الباحثــان الصــف الثالــث )الثــاني والثالــث(وهمــا الصــف 

ورة قصدیة وذلك بعد أن تأكد الباحثـان مـن مالئمتهمـا إلنجـاح وٕاجـراء التجربـة، المدرستین بص

وقد وزع الباحثان الطریقتین على المدرستین أیضا بصورة عشوائیة فكانت المجموعة التجریبیة 
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أمــا المجموعــة )ابتدائیــة اإلمــام مالــك للبنــین(األولــى باســتخدام األلعــاب التعلیمیــة مــن نصــیب 

.)ابتدائیة مأرب للبنین(نیة باستخدام الرسوم التوضیحیة فكانت من نصیب التجریبیة الثا

وبعــد أن تــم اســتبعاد التالمیــذ الراســبین مــن كلتــا المجمــوعتین التجــریبیتین األولــى والثانیــة 

تلمیـذ  )٢٣(بواقع تلمیـذ واحـد فـي كـل صـف حیـث أصـبح عـدد العینـة النهـائي  )٢(والبالغ عددهم 

تلمیــذا فــي المجموعــة التجریبیــة األولــى وبواقــع  )١٢( ین التجــریبیتین بواقــعوتلمیــذة فــي المجمــوعت

سیوضـح ذلـك  )٢(تلمیذا في المجوعة التجریبیة الثانیة من التالمیـذ بطیئـي الـتعلم والجـدول  )١١(

.

  )٢(الجدول 

توزیع أفراد العینة تبعا للمدارس والمجموعات

المجموعةالمدرسة
عدد التالمیذ 

دقبل االستبعا
عدد الراسبین

عدد التالمیذ بعد 

االستبعاد

١٣١١٢التجریبیة األولىاإلمام مالك

١٢١١١التجریبیة الثانیةمأرب

٢٥٢٢٣المجموع

ثالثاً : تكافؤ مجموعتي البحث : 
على الرغم من أن أفراد العینة قد اختیروا من منطقة واحدة ومن وسط اجتماعي متجانس 

عاد التالمیــذ الراســبین ، فــإن الباحثــان وحرصــًا منــه علــى زیــادة ضــبط المتغیــرات وفضــًال عــن اســتب

التــي قــد تــؤثر فــي ســیر التجربــة ودقــة النتـــائج التــي تمخــض عنهــا ، فقــد كافــأ مجمــوعتي البحـــث 

إحصائیًا بالمتغیرات اآلتیة : 

ظهــرت أ ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ )تربیــة خاصــة(درجــة الریاضــیات لتالمیــذ الصــف الثــاني االبتــدائي -

نتــائج اســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین 

متوسطي درجات تالمیذ مجموعتي البحث في مادة الریاضـیات للصـف الثـاني االبتـدائي بطیئـي 

وبــذلك فالمجموعتــان متكافئتــان فــي هــذا المتغیــر كمــا موضــح فــي  )٠.٠٥(الــتعلم عنــد مســتوى 

   )٣(الجدول 
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  )٣(جدول ال

نتیجة االختبار التائي لمتوسط لدرجات تالمیذ مجموعتي البحث في مادة الریاضیات في الثاني 

االبتدائي تربیة خاصة

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

درجة مادة 

الریاضیات

١١٢٨.٨٣٣١.٣١١ت
٠.٨٤٨٢.٠٨٠

غیر دالة عند 

)٠.٠٥(مستوى  ٢١١٧.٦٣٦١.٢٠٦ت

.الدراسـیةلجمیـع المـواد)تربیـة خاصـة(المعدل العـام لـدرجات التالمیـذ للصـف الثـاني االبتـدائي -

حیـث قـارن الباحثــان المعـدالت العامـة للصــف الثـاني االبتـدائي تربیــة خاصـة لتالمیـذ مجمــوعتي 

باسـتخدام االختبـار التــائي وتبـین عـدم وجــود فـروق دالـة إحصــائیًا بـین متوسـطي درجــات البحـث 

 )٠.٠٥(المعــدل العــام لجمیــع الــدروس فــي الصــف الثــاني بــین مجمــوعتي البحــث عنــد مســتوى 

  . )٤(وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر وكما مبین في الجدول 

  )٤(جدول ال

لمعدل المواد الدراسیة لتالمیذ مجموعتي البحث للصف الثاني االبتدائي نتیجة االختبار التائي 

)تربیة خاصة(

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

المعدل 

العام

١١٢٨.٧٥٠٠.٨٦٦ت
٠.٧٨٧٢.٠٨٠

غیر دالة عند 

)٠.٠٥مستوى ( ٢١١٨.٤٥٤٠.٩٣٤ت

العمـــر الزمنـــي للتالمیـــذ محســـوبا باألشـــهر . أظهـــرت نتـــائج اســـتخدام االختبـــار التـــائي لعینتـــین -

مســتقلتین عــدم وجــود فروقــا دالــة إحصــائیًا بــین متوســط أعمــار تالمیــذ المجمــوعتین عنــد مســتوى 

   )٥(ا في الجدول وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر وكم )٠.٠٥(داللة 

  )٥(جدول ال

نتیجة االختبار التائي للعمر الزمني لتالمیذ مجموعتي البحث

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

العمر 

باألشهر

١١٢١١٤.٨٣٩.٥٠٤ت
١.٥٥١٢.٠٨٠

غیـــــر دالـــــة عنـــــد 

)٠.٠٥ستوى (م ٢١١١٠٧.٥٤١٢.٩١٠ت

المستوى التعلیمي لآلبـاء . ویقصـد بـه عـدد سـنوات الدراسـة التـي حصـل علیهـا الشـخص ، وقـد -

   )٦(وضع الباحثان درجة المستویات التعلیمیة لكل من اآلباء واألمهات وكما في الجدول 
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  )٦(جدول ال

المستوى التعلیمي لآلباء

المستوى 

التعلیمي
د.كما.جب.كمعهدإعدادیةمتوسطةابتدائيیقرأ ویكتبيأم

عدد سنوات 

الدراسة
١٣٦٩١٢١٤١٦١٨٢١

وباستخدام االختبار التائي لعینتین مسـتقلتین تبـین عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 

فـــي المســـتوى التعلیمـــي آلبـــاء تالمیـــذ مجمـــوعتي البحـــث وهـــذا یعنـــي تكـــافؤ )٠.٠٥(عنـــد مســـتوى 

   )٧(مجموعتي البحث في هذا المتغیر وكما موضح في الجدول 

  )٧(جدول ال

نتیجة االختبار التائي للمستوى التعلیمي الباء التالمیذ في مجموعتي البحث

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

تحصیل 

ألبا

١١٢١٠.٢٥٠٤.١٥٨ت
١.٨٨١٢.٠٨٠

غیر دالة عند 

)٠.٠٥مستوى ( ٢١١٧.٦٣٦٢.٠٦٢ت

المستوى التعلیمي لألمهات . أظهرت نتائج االختبار التائي لعینتین مستقلتین عدم وجود فروق -

ن فـي یبین المجموعتین وبذلك تكون المجموعتان متكـافئت )٠.٠٥(ذات داللة إحصائیة بمستوى 

، هــــذا وقــــد تــــم التعامــــل مــــع المســــتوى التعلیمــــي ســــتوى تحصــــیل أمهــــات التالمیــــذ ألتحصــــیليم

   )٨لجدول(بالطریقة التي تم التعامل بها مع المستوى التعلیمي لإلباء وكما موضح في ا

  )٨(جدول ال

نتیجة االختبار التائي للمستوى التعلیمي ألمهات التالمیذ في مجموعتي البحث

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

تحصیل 

األم

١١٢٧.٥٨٣٣.١١٧ت
٠.٨١٩٢.٠٨٠

غیـــــر دالـــــة عنـــــد 

)٠.٠٥مستوى ( ٢١١٦.٥٤٥٢.٩٤٤ت

البحـث فیمـا یخـص ، وللتأكد من تكافؤ مجمـوعتي)للمفاهیم الریاضیة(درجات االختبار القبلي -

االختبار القبلي بالنسبة للمفاهیم الریاضـیة ، تـم إجـراء اختبـار قبلـي للمجمـوعتین وباسـتخدام أداة 

االختبـــار التـــي أعـــدها الباحثـــان كجـــزء مـــن مســـتلزمات تطبیـــق البحـــث وهـــي نفســـها األداة التـــي 

متوسط درجات كـل الباحثان في االختبار ألبعدي بعد انتهاء التجربة وقد تم حساب سیستخدمها

مجموعــــة وعنــــد حســــاب داللــــة الفــــروق بــــین المتوســــطین وباســــتخدام االختبــــار التــــائي لعینتــــین 
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ــــة  ــــد مســــتوى دالل ــــة إحصــــائیًا عن ــــي هــــذا أن  )٠.٠٥(مســــتقلتین أتضــــح أنهــــا لیســــت دال . ویعن

مجموعتي البحث متكافئتان في متغیر االختبار القبلي لمجموعتي البحـث وكمـا هـو موضـح فـي 

   )٩(الجدول 

  )٩(جدول ال

نتیجة االختبار التائي للمفاهیم الریاضیة لمجموعتي البحث

العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

المعدل 

العام

١١٢١١.٤١٦٤.٣٣٧ت
٠.٩٤٨٢.٠٨٠

غیـــــر دالـــــة عنـــــد 

)٠.٠٥مستوى ( ٢١١١٣.٩٠٩٤.١٠٩ت

رابعاً : تحدید المتغیرات وكیفیة ضبطھا :
فضًال عمـا تقـدم مـن إجـراءات التكـافؤ اإلحصـائي بـین تالمیـذ مجمـوعتي البحـث فـي سـتة 

متغیــرات فقــد حــرص الباحثــان علــى تحدیــد تــأثیرات المتغیــرات الدخیلــة غیــر التجریبیــة والتــي یمكــن 

أبو (.)تائج التجربة إال أنها لیست ذات عالقة وثیقة بالتجربةظروف قد تؤثر في ن(تعریفها بأنها 

  .  )٢٤٤:  ٢٠٠٠جادو ، 

ولــذلك حــاول الباحثــان قــدر اإلمكــان أن یضــبط تلــك العوامــل للوصــول إلــى نتــائج دقیقــة ، 

وفیما یأتي عرض ألهم هذه المتغیرات والتي تهدد السالمة الداخلیة والخارجیة وهي : 

تتحقق السالمة الداخلیة للتصـمیم عنـدما یتأكـد الباحثـان مـن أن ة للتصمیم :السالمة الداخلی -١

العوامــل الدخیلــة قــد أمكــن الســیطرة علیهــا فــي التجربــة بحیــث لــم تحــدث أثــرا فــي المتغیــر التــابع 

وهـــذه ) ٩٥،  ١٩٨١الزوبعـــي والغنـــام ، (غیـــر األثـــر الـــذي أحدثـــه المتغیـــر المســـتقل بالفعـــل . 

العوامل هي : 

التجریبیة األولـى (لم یتعرض البحث وأفراد المجموعتین ف التجربة والعوامل المصاحبة :ظرو  -أ

إلى أي ظرف طارئ أو حادث یعرقل سـیر التجربـة ، إذ لم یتعـرض أفــراد المجموعــتین )والثانیة

إلــــى التــــرك أو االنقطــــاع أو االنتقــــال مــــن المدرســــة طــــوال مــــدة التجربــــة فیمــــا عــــدا یــــوم األحــــد 

وكــان ســبب ذلــك هــو حــدوث اجتمــاع خــاص لمعلمــي ومعلمــات  ٢٠٠٧ / ١١ / ١١ المصــادف

التربیة الخاصة في مدرسة نینوى االبتدائیة ، لذا فقد تم تعویض ذلك في الیوم التالي . 

ــات المتعلقــة بالنضــج : -ب أســتبعد الباحثــان تــأثیر هــذا المتغیــر ألن مــدة التجربــة موحــدة العملی

قام بتحقیـق التكـافؤ فـي العمـر الزمنـي للتالمیـذ والـذي مـن شـأنه تقلیـل وقصیرة، كما أن الباحثان 

تأثیر هذا العامل . 
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من العوامل التي تؤثر فـي البحـوث التجریبیـة هـي طریقـة اختیـار العینـة اختیار أفراد العینة : -ج

تغیـر ، فقد تؤدي طریقة االختیار إلى وجود فروق بین المجموعتین ، إال أنه أستبعد أثر هـذا الم

ألن المجمــوعتین متكافئتــان فضــال عــن أن المجمــوعتین تنتمیــان إلــى بیئــة اجتماعیــة واقتصــادیة 

وثقافیة تكاد تكون متشابه . 

أسـتخدم الباحثـان أداة موحـدة الختبـار اكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة للمجمـوعتین أداة القیاس : -د

فضــًال عــن قیــام الباحثــان بتصــحیح )یــةالمجموعــة التجریبیــة األولــى والمجموعــة التجریبیــة الثان(

.إجابات التالمیذ بنفسه

لتحقیـق السـالمة الخارجیـة للتصــمیم التجریبـي یتطلـب الســیطرة السـالمة الخارجیـة للتصــمیم : -٢

على العوامل اآلتیة : 

أثــر اإلجــراءات التجریبیــة : أتفــق الباحثــان مــع إدارتــي المدرســتین علــى ضــرورة ســریة البحــث  -أ

خبار التالمیذ بطبیعة البحث وأهدافه، وٕاعالمهم بأن الباحثان هو معلم جدیـد علـى مـالك وعدم إ

المدرســـة لضـــمان اســـتمرار نشـــاطهم وتعـــاملهم مـــع التجربـــة بشـــكل طبیعـــي ال یـــؤثر فـــي ســـالمة 

النتائج ودقتها .

البیئـــة التعلیمیـــة : حـــدثت التجربـــة فـــي مدرســـتین متشـــابهتین مـــن حیـــث التصـــمیم والمســـاحة  -ب

اإلضــــاءة وســــعة الصــــفوف وعــــدد المقاعــــد وحجمهــــا وتــــوفیر الوســــائل التعلیمیــــة والمســــتلزمات و 

عــن أن المدرســتین تقعــان فــي حــي واحــد والتالمیــذ فیهــا مــن الخاصــة والضــروریة بــالتعلیم فضــالً 

.بیئة اجتماعیة متشابهة تقریباً 

خامساً : مستلزمات تطبیق التجربة : 
اعتمد الباحثان على الموضوعات في مادة الریاضیات ضمن المنهج تحدید المادة الدراسیة : -أ

وكذلك اعتمد الباحثان على كتاب النشـاط والـذي یعتبـر  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧المقرر للعام الدراسي 

جزء مكمل بالنسبة للمـنهج المقـرر وبعـد ذلـك تـم تحدیـد المـادة التعلیمیـة الخاصـة بالتجربـة حیـث 

ألولى والتجریبیة الثانیة هذه الموضوعات وبشكل متساوي . درست مجموعتا البحث التجریبیة ا

ـــع الحصـــص : -ب ـــة (خصصـــت بتـــدریس مـــادة الریاضـــیات للصـــف الثالـــث االبتـــدائي توزی تربی

، وبعـــد حصـــص فـــي األســـبوع بحســـب مـــنهج توزیـــع الحصـــص وكمـــا هـــو مقـــرر )٦( )خاصـــة

ات أصبحت الحصة األولى االتفاق مع إدارتي المدرستین على تنظیم توزیع جدول مادة الریاضی

ـــوم للمجموعـــة  ـــة مـــن كـــل ی ـــى وأصـــبحت الحصـــة الثالث ـــة األول ـــوم للمجموعـــة التجریبی مـــن كـــل ی

التجریبیة الثانیة .

تعــرف الخطــة التدریســیة بأنهــا : عملیــة تصــور مســبقة للمواقــف إعــداد الخطــة التدریســیة : -ج

شــودة بفاعلیــة وكفایــة فــي فتــرة زمنیــة التعلیمیـة التــي تهیؤهــا المعلــم لتحقیــق األهــداف التربویـة المن
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الخوالدة وآخرون ، (محددة ولمستوى محدد من التالمیذ في ظل الظروف واإلمكانات المتوافرة . 

التدریســـیة وســـیلة یهتـــدي بهـــا المعلـــم للســـیر علـــى وفـــق ، ولمـــا كانـــت الخطـــط )١٧٠:  ١٩٩٧

عهـــا حیـــث ترتـــب علـــى خطواتهـــا المرســـومة مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف الـــدرس بالطریقـــة التـــي یتب

الباحثان إعداد الخطط التدریسیة على وفـق المـادة العلمیـة المحـددة وبطریقتـي األلعـاب التعلیمیـة 

والرســـوم التوضـــیحیة، ومـــن ثـــم قـــام الباحثـــان بعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي 

مـن خـالل االختصاص في العلوم التربویة والنفسیة وطرائق تدریسها وطرائق تدریس الریاضیات

اســـتبانه أعـــدت لهـــذا الغـــرض وأجریـــت التعـــدیالت الالزمـــة فـــي ضـــوء مالحظـــاتهم وتوجیهـــاتهم 

فأصبحت الخطط بشكلها النهائي جاهزة .

سادساً : أداة البحث : 
تطلـــب تحقیـــق هـــدف البحـــث وفرضـــیاته بنـــاء سلســـلة مـــن االختبـــارات الخاصـــة باكتســـاب 

وقـــد تـــم ذلـــك فـــي ضـــوء األغـــراض الســـلوكیة )اضـــیةأي اختبـــار اكتســـاب المفـــاهیم الری(المفـــاهیم 

لمحتوى كتاب الریاضـیات للصـف الثالـث االبتـدائي بعـد أن قـام الباحثـان بتحلیلهـا وانتقـاء المفـاهیم 

الخاصة بالتجربة . فضًال عن ذلك فقد اطلع الباحثان علـى عـدد مـن األدبیـات والدراسـات السـابقة 

الباحثان في إعداد أداة البحث .والتي اعتمدها )٢٠٠٣(منها دراسة الخشاب 

حلـــل الباحثـــان محتـــوى كتـــاب الریاضـــیات المقـــرر للصـــف الثالـــث تحلیـــل محتـــوى الكتـــاب : -١

للمادة المقررة تدریسها للفصل الدراسـي األول، ونتیجـة للتحلیـل حـدد )تربیة خاصة(االبتدائي 

مـن هـذه المفـاهیم لیتناسـب مفهومـًا  )١٥(مفهوما ریاضیا وقد أختار الباحثان  )٣٠(الباحثان 

مــع تطبیــق التجربــة ولغــرض التأكــد مــن صــحتها قــام الباحثــان بعرضــهما علــى مجموعــة مــن 

الخبـــراء مـــن ذوي االختصـــاص فـــي مجـــال طرائـــق تـــدریس الریاضـــیات وكـــذلك مجموعـــة مـــن 

الخبــراء فــي مجــال العلــوم التربویــة والنفســیة وقــد اتفــق الخبــراء والمحكمــون علــى صــحة جمیــع 

م بعد أن قاموا ببعض التعدیالت الفنیة لها .المفاهی

اإلغــراض الســلوكیة : عبــارة عــن نــوع مــن الصــیاغات التــي صــیاغة اإلغــراض الســلوكیة : -٢

تصــف ســلوكًا معینــًا یمكــن مالحظتــه وقیاســه ویتوقــع أن یكــون المــتعلم قــادرًا علــى أدائــه فــي 

قطـــامي ، (تعلیمیـــة المتوقـــع نهایـــة أي نشـــاط تعلیمـــي محـــدد أي أنهـــا توضـــح أنـــواع النتـــائج ال

. بعــد تحدیــد المحتـــوى واســتخالص المفــاهیم الریاضـــیة منــه واالطـــالع علـــى  )٧٠،  ١٩٩٨

أسالیب االسـتدالل عـن اكتساب المفهوم هــذا ممــا جعـل الباحثـان أن یعتمــد علـى المســتویات 

Bloom( )قالتذكـــر ، الفهـــم ، التطبیــ(الثالثـــة األولــى بتصــنیف بلــوم للمجــال المعرفـــي  ,

1971 : وبذلك تم صیاغة غرض سلوكي لكل مفهوم ریاضي وبالمستوى الذي یتناسب )77

غرضــًا  )١٣(أغــراض فــي مســتوى الفهــم و  )٦(أغــراض فــي مســتوى التــذكر و  )٥(وبواقــع 
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ســلوكیًا فــي مســتوى التطبیــق وقــد تأكــد الباحثــان مــن صــیاغة األغــراض الســلوكیة ومســتویاتها 

اللجنـة ذاتهـا عنـد عـرض المفـاهیم الریاضـیة فـي ضـوء آرائهـم أیضـا من خالل عرضـها علـى

اتفقوا على جمیع األغراض السلوكیة إال أنهم أیضا قاموا بتغییر وتعدیل وٕاعادة صیاغة جزء 

من هذه األغراض . 

بعـد أن اطلـع الباحثـان علـى مجموعـة مـن األدبیـات والدراسـات السـابقة اختیار نوع الفقرات :  -٣

وكـان هـذا االطـالع بهـدف )بطیئـي الـتعلم(ب الریاضـیات للصـف الثالـث االبتـدائي ومنها كتا

التوصــل إلــى نــوع االختبــار المالئــم والمناســب بفقــرات المقیــاس . وبهــذا فقــد اختــار الباحثــان 

فقــرات مــن نــوع االختیــار مــن متعــدد و  )٨(نــوعین مــن االختبــارات األول موضــوعي احتــوى 

حــل تمــرین (فقــرة مقالیــه مــن نــوع  )١٦(الثــاني مقــالي أحتــوى فقــرات مــن نــوع التكمیــل و  )٤(

فقرتان .  )٢(بینما كانت بقیة الفقرات مقالیه محددة اإلجابة وكان عددها )ریاضي

تعـــد جوانـــب الصـــدق مـــن أهـــم خصـــائص االختبـــارات والمقـــاییس التربویـــة صـــدق االختبـــار :  -٤

،  ٢٠٠٠عـالم ، (الختبـار مـن اجلـه والنفسیة ، فصدق االختبار یتعلق بالهـدف الـذي یبنـى ا

ویكون االختبار صادقا عندما یتمیـز بقیـاس السـمة أو الظـاهرة التـي وضـع مـن اجلهـا  )١٩٠

وقد حرص الباحثان على أن تكون أداتهما صـادقة وان  )٥٣،  ٢٠٠٠الداهري والكبیسي ، (

قائمــة یحقــق أهــداف بحثــه لــذا أســتخدم الصــدق الظــاهري وذلــك بعــرض فقــرات االختبــار مــع

ــــــرة  ــــــة محكمــــــة مــــــن ذوي الخب ــــــى لجن ــــــاهیم الریاضــــــیة عل اإلغــــــراض الســــــلوكیة وقائمــــــة المف

ـــة والنفســـیة وطرائـــق تـــدریس الریاضـــیات وعـــدد مـــن  واالختصـــاص فـــي مجـــال العلـــوم التربوی

في مجال الریاضیات لغرض الحكم على صـالحیة الفقـرات ولـذلك االختصاصیین التربویین

قـرات االختبـار مـع تعـدیل وٕاعـادة صـیاغة جـزء منهـا ولـذلك اتفق الخبراء علـى صـحة جمیـع ف

وقـــد حصـــلت جمیـــع الفقـــرات علـــى هـــذه النســـبة وبـــذلك  )% ٨٠(اتخـــذ الباحثـــان نســـبة اتفـــاق 

تحقق لألداة الصدق الظاهري .

ــار : -٥ ــل اإلحصــائي لفقــرات االختب بعــد التحقــق مــن صــدق المحتــوى لالختبــار ولغــرض التحلی

صائي لفقرات االختبار من الصعوبة وقوة التمیز والثبات . التأكد من التحلیل اإلح

 مدى صالحیة األداة ومناسبتها وهماستعان الباحثان بآراء بعض التدریسیین في اختصاص التربیة وعلم النفس لتحدید:

عمید كلیة التربیة األسـاسیة ./ جامعة الموصل /أ.د. فاضل خلیل ابراهیم -

التربویة والنفسـیة ./ قسـم العلومكلیة التربیة/ جامعة الموصل /د. كامل عبد الحمیدأ.م.-

/ قسـم العلوم التربویة والنفسـیة .یة التربیةكل/ جامعة الموصل /د. فاتح ابلحدأ.م.-

/ قسـم العلوم التربویة والنفسـیة .كلیة التربیة/ جامعة الموصل /أ.م.د. عبد الرزاق یاسین-

اسیة / قسم ریاض األطفال .كلیة التربیة األسـ/ جامعة الموصل /م. ثابت محمد خضیرأ.-

/ قسـم العلوم التربویة والنفسـیة .كلیة التربیة/ جامعة الموصل /د. سمیر یونس محمودأ.م.-

كلیة التربیة األسـاسیة / قسم التربیة الخاصة ./ جامعة الموصل /أ. م. د. احمد محمد نوري-
جج
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تلمیــذًا وتلمیــذة  )١٤(قــام الباحثــان بتطبیــق االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة مكونــة مــن 

تـم اختیـارهم بصـورة عشـوائیة مـن الصـف الثالـث ضـمن صــفوف  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦للعـام الدراسـي 

غیر الخاضعین للتجربة وهم عینة مماثلـة لعینـة ومن )مكة االبتدائیة(التربیة الخاصـة في مدرسـة 

اختبـــار البحـــث ویدرســـون المفـــردات نفســـها فـــي مـــادة الریاضـــیات . بعـــدها طبـــق علـــیهم الباحثـــان

، وبعد تصـحیح  ٢٠٠٧ - ٩ – ٢٤اكتساب المفاهیم الریاضیة في الفصل الدراسي األول بتاریخ 

للتصــحیح رتبــت تنازلیــا ثــم أخــذت منهــا اســتجابات أفــراد هــذه العینــة االســتطالعیة وبموجــب مفتــاح

تالمیذ في كل فئة وأصبحت  )٧(كفئتین متطرفتین علیا ، دنیا وبذلك أصبح هناك  )%٥٠(نسبة 

البیانات جاهزة للتحلیل اإلحصائي على النحو األتي : 

 )٠.٨٠-٠.٢٠(أستخرج الباحثان صعوبة الفقرة بعدما أتخذ الباحثـان نسـبة صعوبة الفقرات : -أ

وعنــد حســاب قــوة صــعوبة كــل فقــرة مــن  )٨٥:  ١٩٩٢الروســان ، (یــارًا لنســبة قبــول الفقــرات مع

كمـا وهذا یعني أن الفقـرات ضـمن النسـب )٠.٧١-٠.٢١تبین أنها تتراوح بین (االختبارفقرات 

  .  )٦(مبین في ملحق 

المفاهــیم الریاضـیة أستخرج الباحثـان القـوة التمییزیـة لفقـرات اختبـار القوة التمییزیة للفقرات : -ب

، وكمــا أتخـذ ختبار بنوعیه الموضوعي والمقـاليمعادلة التمییز الخاصة لفقرات االوذلك بتطبیق

فأكثر معیارا لقبول القوة التمیزیة للفقرات وبعد تطبیق المعادلة لكـل فقـرة  )٠.٢٥(بة ـالباحثان نس

وأعلى قوة تمیزیة للفقرات هي  )٠,٢٨(من فقرات االختبار تبین أن أقل قوة تمییزیة للفقرات هي 

وبهذا تعتبر جمیع الفقرات ممیزة . )٠,٧١(

كمــا أن  )٥٢،  ١٩٩٩الــداهري ، (یعــرف الثبــات بأنــه االتســاق فــي النتــائج ثبــات االختبــار : -٦

ـــى  ـــد تطبیقـــه عل ـــائج نفســـها تقریبـــًا كلمـــا أعی ـــار الـــذي یعطـــي النت االختبـــار الثابـــت هـــو االختب

وهناك عدة طرائق لحساب الثبات  )١٠٩،  ٢٠٠٣العیسوي ، (تالمیذ المجموعة نفسها من ال

Kuder(وقد أستخدم الباحثان معادلـة كـودر ریتشـارد سـون  )٣١٩،  ١٩٩٨أبو جادو ، ( -

Richardson - لحســاب الثبــات ویعــود الســبب فــي اختیــار هــذه المعادلــة ألنــه یمكــن )20

الفقــرة إمــا صــحیحة فتأخــذ درجــة واحــدة تطبیقهــا فــي االختبــار الــذي تكــون درجــة اإلجابــة عــن

وأما خطأ فتأخذ صفرًا ، كما أن معامل الثبات المسـتخرج علـى وفـق هـذه الطریقـة هـو معامـل 

،  ١٩٨٥الغریــب ، (ثبــات لالتســاق الــداخلي وهــذا یعنــي تجــانس فقــرات االختبــار فیمــا بینهــا 

د هــذا المعامــل جیــدًا ویعــ )٠، ٧٨( وبعــد تطبیــق المعادلــة بلــغ معامــل ثبــات االختبــار )٢٦١

وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبیق .

سابعاً : تنفیذ التجربة : 
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٩١

بعد أن قام الباحثان بتحدید التكافؤ بین مجموعتي البحث التي ستدرس أثناء مـدة التجربـة 

وٕاعـــداد الخطـــط التدریســـیة وٕاعـــداد اختبـــار اكتســـاب المفـــاهیم الریاضـــیة فضـــال عــــن تنظـــیم جــــدول 

حصــص فــي كــل أســبوع ، طبــق الباحثــان تجربتــه علــى أفــراد  )٦(ي المدرســـتین بواقــع الحصــص فــ

التجریبیــة (وأســـتمر التــدریس فــي مجمــوعتي البحــث  )٢٠٠٧ / ١٠ / ٢١(مجمــوعتي البحــث فــي 

حیـــث قـــام الباحثـــان  )٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧(خمــــس أســــابیع وانتهـــت التجربــــة فـــي )األولـــى والثانیــــة

ة الخاصة بالتجربة ضـمن المدرسـتین التجـریبیتین وبالتعـاون مـع معلمتـي بتدریس المفاهیم الریاضی

المادة في المدرستین ، حیث تم تدریس المفاهیم الخاصة بالمجموعـة التجریبیـة األولـى عـن طریـق 

اسـتخدام األلعــاب التعلیمیــة أمــا المجموعـة التجریبیــة الثانیــة فــتم تـدریس المفــاهیم الخاصــة بهــا عــن 

ســوم التوضــیحیة حیــث قــام الباحثــان بتهیئــة المســتلزمات الخاصــة بــالمجموعتین طریــق اســتخدام الر 

التجــریبیتین وبالتعــاون مــع كــل مــن معلمتــي المجمــوعتین وكــان الباحثــان قـــد هیــأ العینــة الخاصــة 

مـــع التواجـــد بشـــكل مســـتمر فـــي المدرســـتین  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧بالبحـــث مــــنذ بدایــــة العـــام الدراســـي 

حظات الخاصة بالتجربـة وتـدوینها بشـكل دقیـق وكـذلك التأكیـد علـى السـیر التجریبیتین لكتابة المال

وفقــًا للخطــط التدریســیة التــي أعــدها الباحثــان علمــًا بأنــه لــم یحــدث أي انــدثار تجریبــي خــالل مــدة 

بمعلمتــي التجربــة ولــم یتســرب أي مــن طــالب مجمــوعتي البحــث علمــًا أن الباحثــان قــام باالســتعانة

ین لتدریس المواضیع وذلك لألسباب اآلتیة :المجموعتین التجریبیت

لدى المعلمة خبرات سابقة في مجال التدریس .  -١

تغییر معلمة مادة الریاضیات بشكل كلي قد یؤثر على أداء التالمیذ ومستویاتهم . -٢

ثامناً : تطبیق األداة :
الختبـار الخـاص بعد االنتهـاء مـن تطبیـق التجربـة وفقـا للخطـط التدریسـیة طبـق الباحثـان ا

، وع الـذي تــال االنتهـاء مـن التجربــةباكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة علــى أفـراد عینـة البحــث فـي األسـب

وبإشـــــراف  ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٠وتـــــم إجـــــراء االختبـــــار ألتحصـــــیلي للمجمـــــوعتین التجـــــریبیتین فـــــي 

د لالختبـار ن ومساعدة معلمتـي المـادة وألجـل تحقیـق التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي االسـتعدایالباحث

حیث تم إخبارهم بموعد االختبار وقام الباحثان بتوجیه التالمیذ بعدم ترك أیـة فقـرة مـن دون إجابـة 

.
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تاسعاً : تصحیح االختبار : 
باكتســاب المفــاهیم الریاضــیة والــذي كــان بعــد االنتهــاء مــن عملیــة تطبیــق االختبــار الخــاص

واحدة لإلجابة الصـحیحة وصـفرا لإلجابـة الخاطئـة أو اختبارًا موضوعیًا ومقالیًا وفقراته تأخذ درجة

درجـــة ودّون الباحثـــان  )٤٠ -صـــفر (المتروكـــة أو المكـــررة ، حیـــث تراوحـــت درجـــة اإلختبـــار مـــن 

الدرجات في الجداول وأصبحت مهیئة للمعالجة اإلحصائیة للوصول إلى نتائج البحث . 

عاشراً : المعالجات اإلحصائیة : 
لوسائل اإلحصائیة اآلتیة :أستخدم الباحثان ا

 االختبار التائي لعینتین مستقلتین)t-test(التكافؤ الختبار الفروق بین المجموعتین من اجل

عالم ، (.، وكذلك الختبار الفروق بین المجموعتین في االختبار ألبعدي للمفاهیم الریاضیة 

٢٠٢:  ٢٠٠٥( .   

لفروق بین االختبارین القبلي والبعدي ضمن االختبار التائي لعینتین مترابطتین الختبار ا

لبیاتي ا(.  )التجریبیة األولى والتجریبیة الثانیة(المجموعة الواحدة لكـل مـن المجموعتین 

  )٢٦٣:  ١٩٧٧واثناسیوس ، 

٣٥٥: ١٩٩٩عودة،(ساب ثبات أداة المفاهیم الریاضیةلح)٢٠(ریتشارد سون -معادلة كوردر(  

عرض النتائج ومناقشتھا 
من هذا الفضل عرض النتائج وفق هـدف البحـث وفرضـیاته ومـن ثـم مناقشـتها وعلـى یتض

النحو األتي :

یهدف إلى التعـرف علـى أثـر األلعـاب التعلیمیـة فـي اكتسـاب بعـض المفـاهیم الهدف األول :.أوالً 

الریاضیة لدى تالمیذ التربیة الخاصة ولتحقیق هذا الهدف تم صیاغة الفرضیة اآلتیة :

بــین متوســطي درجــات اختبــار  )٠.٠٥(ق ذو داللــه معنویــة عنــد مســتوى داللــه یوجــد فــر 

اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة القبلــي والبعــدي لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت 

باأللعاب التعلیمیة ولصالح االختبار ألبعدي . 

لفـرق االختبـارین ولغرض التحقـق مـن هـذه الفرضـیة اسـتخرج الباحثـان المتوسـط الحسـابي

القبلــي والبعــدي فــي اختبــار اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة لتالمیــذ المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي 

درســت المــادة بأســلوب األلعــاب التعلیمیــة ثــم طبــق االختبــار التــائي لعینتــین متــرابطتین ولمجموعــه 

   . )١٢(واحده وكما موضح في الجدول 
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٩٣

  )١٢(جدول ال

ین االختبارین القبلي والبعدي للمفاهیم الریاضیة لدى تالمیذ المجموعة القیمة التائیة ب

التجریبیة األولى

العینةالمجموعة

المتوسط الحسابي الختبار 

المفاهیم الریاضیة
االنحراف المعیاري 

لمتوسط الفرق

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبةالفرقالبعديالقبلي

التجریبیة 

األولى
١٢١١.٤١٣٣.٩١٢٢.٥٤.٣١٦١٨.٠٥٢.٢٠١٠.٠٥

وهـــي اكبـــر  )١٨.٠٥(أن القیمـــة التائیـــة المحســـوبة قـــد بلغـــت  )١٢(یتضـــح مـــن الجـــدول 

وهـــذا  )١١(ودرجـــة حریـــة  )٠,٠٥(بمســـتوى داللـــه ) ٢,٢٠١(بكثیـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة 

لـي والبعـدي فـي اكتسـاب المفـاهیم یعني وجود فرق ذي دالله إحصائیة بین متوسط االختبارین القب

وبذلك تقبل الفرضیة البدیلة .الریاضیة ولمصلحة االختبار ألبعدي

وتؤكد هذه النتیجة على أن التفوق الـذي حصـل ولصـالح االختبـار ألبعـدي فـي المجموعـة 

ل التجریبیـة األولـى التـي درسـت باأللعـاب التعلیمیـة یعــزى إلـى فاعلیـة األلعـاب التعلیمیـة التـي تجعــ

مـن التلمیــذ مركـزا للعملیــة التعلیمیـة ومشــاركًا فعـاال فیهــا كمـا أن ثقــة التلمیـذ بنفســه واعتمـاده علیهــا 

تنمـــو مـــن خـــالل األلعـــاب التعلیمیـــة وأن لطریقـــة األلعـــاب دورًا هامـــًا وفعـــاًال فـــي إكســـاب التالمیـــذ 

جابیـة وبالتـالي تمشـیتها المفاهیم الریاضیة نظرًا العتمادها الكبیر على نشاط التلمیذ ومشاركته اإلی

مع حاجاته ورغباته والعمل والحركة وكذلك فأن المثیرات الحسیة المتنوعة وٕاتاحة فرص اللعب قـد 

أسهم إسهامًا كبیـرًا وجیـدًا فـي إكسـاب التالمیـذ للمفـاهیم الریاضـیة فاللعـب قـد حقـق للتالمیـذ المتعـة 

جــاتهم ویرضــي فضــولهم كمــا یجعلهــم والــتعلم فــي أن واحــد وهــو طــریقهم فــي الــتعلم ألنــه یلبــي حا

محورًا للعملیة التعلیمیة كما أن تنمیة المفاهیم الریاضیة وتطویرها یكون أفضل بكثیر عند ممارسة 

ودراســة  )١٩٩٧آالل (التالمیــذ إلجــراء األلعــاب التعلیمیــة وجــاءت هـــذه النتیجــة متفقــة مـــع دراســـة 

  )١٩٩١سلیمان (ودراسة  )١٩٩٣هارت (

التعرف على أثر استخدام الرسـوم التوضـیحیة فـي اكتسـاب بعـض المفـاهیم دف الثاني :اله .ثانیاً 

الریاضیة لدى تالمیذ التربیة الخاصة ولتحقیق هذا الهدف تم صیاغة الفرضیة اآلتیة :

بــــین متوســــطي درجــــات اختبــــار ) ٠,٠٥(یوجــــد فــــرق ذو داللــــه معنویــــة عنــــد مســــتوى داللــــه 

ي والبعــدي لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة القبلــ

بالرسـوم التوضیحیة ولصالح االختبار ألبعدي .
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ولغـــرض التحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة أســـتخرج الباحثـــان المتوســـط الحســـابي لفـــرق االختبـــارین 

لثانیــة التــي القبلــي والبعــدي فــي اختبــار اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة لتالمیــذ المجموعــة التجریبیــة ا

درست المادة بأسلوب الرسـوم التوضـیحیة ثـم طبـق االختبـار التـائي لعینتـین متـرابطتین ولمجموعـة 

  . )١٣(واحدة وكما موضح في الجدول 

  )١٣(جدول ال

القیمة التائیة بین االختبارین القبلي والبعدي للمفاهیم الریاضیة لدى تالمیذ المجموعة 

التجریبیة الثانیة

ینةالعالمجموعة

المتوسط الحسابي الختبار 

المفاهیم الریاضیة

االنحراف 

المعیاري لمتوسط 

الفرق

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبةالفرقالبعديالقبلي

التجریبیة 

الثانیة
١١١٣.٠٩٣٦.٤٥٢٣.٣٦٤.١٥١٨.٦٥٢.٢٢٨٠.٠٥

وهــي اكبــر  )١٨,٦٥٥(بلغــت أن القیمــة التائیــة المحســوبة قــد  )١٣(یتضــح مــن الجــدول 

وهـــذا  )١٠(ودرجـــة حریـــة  )٠,٠٥(بمســـتوى داللـــه ) ٢,٢٢٨(بكثیـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة 

یعنــي وجــود فــرق ذي داللــه معنویــة بــین متوســط االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي اكتســاب المفــاهیم 

بعـدي وبـذلك تقبـل الفرضـیة الریاضیة عند تالمیذ المجموعة التجریبیة الثانیة ولمصلحة االختبار أل

البدیلة .

وتؤكـــد هـــذه النتیجـــة أن التفـــوق الـــذي حصـــل ولمصـــلحة االختبـــار ألبعـــدي فـــي المجموعـــة 

التجریبیة الثانیـة التـي درسـت بالرسـوم التوضـیحیة یعـزى إلـى فاعلیـة الرسـوم التوضـیحیة فـي زیـادة 

إفراد العینـة ذلـك أن الرسـوم التفكیر البصري لدى التالمیذ مما ساعد على زیادة معلومات متعلمي

التوضـــــیحیة واألشـــــكال التعلیمیـــــة تـــــؤدي أغراضـــــا تربویـــــة تعلیمیـــــة تعلمیـــــه وأن اســـــتخدام الرســـــوم 

التوضـــیحیة قـــد ســـاعد علـــى تنمیـــه مســـتویاتها المختلفـــة وكـــأن لهـــا األثـــر االیجـــابي الواضـــح علـــى 

ـــاهیمي لمـــادة الریاضـــیات وجـــاءت هـــذه النتیجـــة متفقـــه مـــع درا محمـــد والنعیمـــي (ســـة التكـــوین ألمف

  . )١٩٩٨كشكول (ودراسة ) ١٩٩٢عبانیة (ودراسة  )١٩٩٢

یهــدف إلــى التعــرف علــى داللــة الفــروق اإلحصــائیة بــین متوســط درجــات الهــدف الثالــث :.ثالثــاً 

المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت باأللعـــاب التعلیمیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة 

لرسـوم التوضـیحیة ولتحقیـق هـذا الهـدف تـم صـیاغة الفرضـیة التجریبیة الثانیة التي درسـت با

اآلتیة :
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بـین متوسـط درجـات تالمیـذ  )٠,٠٥(ال یوجد فـرق ذو داللـه إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة 

المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت باأللعــاب التعلیمیــة ومتوســط درجــات تالمیــذ المجموعــة 

لبعدي .التوضیحیة في االختبار التجریبیة الثانیة التي درست بالرسوم ا

ولغـرض التحقــق مــن هـذه الفرضــیة اســتخرج الباحثــان متوسـط اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة 

عند المجمـوعتین التجـریبیتین األولـى والثانیـة . ثـم طبـق االختبـار التـائي ولعینتـین مسـتقلتین وكمـا 

  .  )١٤(هو مبین في الجدول 

  )١٤(جدول ال

المفاهیم الریاضیة عند المجموعتین التجریبیتینالقیمة التائیة الكتساب

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

ت 

المحسوبة

ت 

الجدولیة
الداللة

١٢٣٣.٩١٦٧٢.٤٢٩٣٠ت األولى
٣.١٢٢٢.٠٨٠٠.٠٥

١١٣٦.٤٥٤٥١.٢١٣٥٦ت الثانیة

وهــي أكبــر مــن القیمــة  )٣، ١٢٢(أن القیمــة التائیــة المحســوبة  )١٤(یتضــح مــن الجــدول 

وهـذا یعنـي وجـود فـرق ذي  )٢١(ودرجة حریـة  )٠,٠٥(بمستوى دالله ) ٢,٠٨٠( الجدولیة البالغة

دالله إحصـائیة بـین متوسـطي اكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة عنـد المجمـوعتین ولمصـلحة المجموعـة 

ضــیة وتقبــل الفرضــیة والتــي درســت بالرســوم التوضــیحیة وبــذلك تــرفض هــذه الفر التجریبیــة الثانیــة

البدیلة .

وفي ضوء هذه النتیجة تتضح أهمیة أسلوب الرسوم التوضیحیة التي حققت نتائج تعلیمیة 

أفضــل وكــذلك حققــت الهــدف بالشــكل المطلــوب وســاعدت علــى اكتســاب المفــاهیم بأســلوب أیســر 

لیمیـــة فـــي ویعـــزى هـــذا إلـــى أهمیـــة الرســـوم التوضـــیحیة التعوأســـهل مـــن أســـلوب األلعـــاب التعلیمیـــة

تحقیــق أهــداف الــدروس ووضــوحها وارتباطهــا بــالواقع التعلیمــي ومناســبتها لمســتوى تالمیــذ التربیــة 

الخاصـــة بمـــا فـــیهم التالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم وتنمیـــة التفكیـــر البصـــري لـــدیهم فضـــًال إلـــى أنهـــا تخـــدم 

المحتوى التعلیمي المقصود .

ــتعلمممــا یــدل هــذا علــى أهمیتهــا ومناســبتها وقربهــا مــن بیئــة وكــذلك وضــوح عناصــرها ال

visual(ودورهــا فــي تنمیــة الــتعلم البصــري  learning( لــدى المتعلمــین ومســاعدتهم علــى قــراءة

وفهـــم الرســـمة الخاصـــة بـــالمفهوم المطلـــوب علـــى مســـتویات متنوعـــة ، هـــذا بمـــا یزیـــد مـــن التفكیـــر 

الثقافــة البصــریة البصــري والتواصــل البصــري وتوصــیل المعنــى لآلخــرین وبالتــالي زیــادة محصــول 
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 )١٩٩٨كشـكول (ودراسـة  )١٩٩٢عبانیـة (عند التالمیذ ، وجاءت هذه النتیجـة متفقـه معـه دراسـة 

. )١٩٩٢محمد والنعیمي (ودراسة 

االستنتاجات :
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث یمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتیة :

.یذ المفاهیم الریاضیة في مادة الریاضیات فاعلیة الرسوم التوضیحیة في اكتساب التالم -١

.فاعلیة األلعاب التعلیمیة في اكتساب التالمیذ المفاهیم الریاضیة في مادة الریاضیات -٢

فـي اكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة بشـكل أفضـل مـن األلعـاب اً واضحأثراً إن للرسوم التوضیحیة  -٣

التعلیمیة . 

التوصیات :
توصلت إلیها الدراسة یوصي الباحثان بما یأتيفي ضوء النتائج التي

تــوفیر األلعــاب التعلیمیــة ذات العالقــة بــالمنهج المقـــرر والتــي یحتــاج إلیهــا معلمــي ومعلمـــات  -١

التربیة الخاصة لتدریس مادة الریاضیات . 

تــوفیر الرســوم التوضــیحیة ذات العالقــة بــالمنهج المقــرر والتــي یحتــاج إلیهــا معلمــي ومعلمــات  -٢

لتربیة الخاصة لتدریس مادة الریاضیات .ا

إعـداد دورات تدریبیـه خاصــة حـول كیفیـة اســتخدام األلعـاب التعلیمیـة والرســوم التوضـیحیة فــي  -٣

تدریس مادة الریاضیات .

ضــرورة توجیــه االهتمــام بالتقنیــات والوســائل ومــن ضــمنها الوســائل الحســیه والبصــریة وتعلــیم  -٤

مهارات استخدامها .

ة تجهیز صـفوف ألتربیـه الخاصـة بالوسـائل التعلیمیـة المختلفـة الحسـیه والبصـریة والتـي ضرور  -٥

تساعد معلمة التربیة الخاصة في أداء مهامها وواجباتها بشكل صحیح .

المقترحات :
إجــراء دراســات تتنــاول متغیــرات أخــرى فــي اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة لــدى تالمیــذ صــفوف  -١

التربیة الخاصة .

جراء دراسة للتفاعـل بـین معلمـي ومعلمـات ألتربیـه الخاصـة والتالمیـذ بطیئـي الـتعلم فـي أثنـاء إ -٢

توظیف الرسوم التوضیحیة وأثرها في اكتساب المفاهیم بشـكل عـام والمفـاهیم الریاضـیة بشـكل 

خاص .

إجراء دراسة مماثله تطبق على صفوف دراسیة أخرى في مجال التربیة الخاصة . -٣
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المصادر :
علم النفس التربوي ، دار المسیرة ، عمان ، األردن . )١٩٩٨(أبو جادو ، محمد صالح .١

اثــر اســتخدام إســتراتیجیة الــتعلم باللعــب المنفــذ مــن  )٢٠٠١(أبــو ریــا ، محمــد ونــرجس حمــدي .٢

خــالل الحاســوب فــي اكتســاب مهــارات العملیــات الحســابیة ، مجلــة دراســات العلــوم التربویــة ، 

. ٨، العدد  ٢٨مجلد 

، دار الفرقـان  ٤الریاضـیات : مناهجهـا وأصـول تدریسـها ، ط )١٩٩٧(أبو زینة ، فرید كامل .٣

، عمان ، األردن .

جمعیة ) ٤(العاب األول االبتدائي ، مجلة تكنولوجیا التعلم ، ع  )١٩٩٧(االرناؤوط ، عائشة .٤

المعلمین الكویتیة ، الكویت .

وخــرائط المفــاهیم ضــمن إطــار الــتعلم )Vee() اســتخدام أشــكال ٢٠٠٣البــزاز ، هیفــاء هاشــم (.٥

التعاوني وأثرها في تنمیة التفكیر العلمي وٕاكسـاب المفـاهیم العلمیـة فـي مـادة الحشـرات العلمـي 

، كلیــة التربیــة ، )دكتــوراه غیــر منشــورةأطروحــة(قســم علــوم الحیــاة ، –لطلبــة الصــف الثالــث 

جامعة الموصل .

، دار  ٢أســــالیب تعلــــیم العلــــوم والریاضــــیات ، ط )٢٠٠٢(البكــــري ، أمــــل وعفــــاف الكســــواني .٦

الفكر ، عمان .

اإلحصـاء الوصـفي واالسـتداللي فـي  )١٩٧٧(ألبیاتي ، عبد الجبار توفیق وزكریـا اثناسـیویس .٧

التربیة وعلم النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمیة ، بغداد .

فــي طــرق تــدریس التربیــة المبــادئ األساســیة  )١٩٨٩(الجبـوري ، عــدنان جــواد خلــف وآخــرون .٨

الریاضیة .

ـــة  )١٩٩٠(الجـــراح ، كمــــال توفیـــق رشـــید وفـــائزة مهـــدي محمـــد .٩ الطفـــل واللعــــب مــــداخل نظری

وتطبیقات تربویة ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج . 

مســــتویات قــــراءة الرســــوم التوضــــیحیة ومــــدى توافرهــــا فــــي ) ٢٠٠٤(الحصــــري ، احمــــد كامــــل .١٠

ــــة التربیــــة العلمیــــة ، األســــئلة المصــــورة بكتــــب  ــــوم بالمرحلــــة اإلعدادیــــة ، مجل وامتحانــــات العل

. )١(، مارس العدد  )٧(الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، المجلد 

الوسائل التعلیمیة وتطبیقاتها ، مؤسسة الرسالة، بیروت . )١٩٨١(حمدان ، محمد زیاد .١١

یــة فــي تنمیــة المهــارات الریاضــیة اثــر اســتخدام األلعــاب التربو  )٢٠٠٣(الخشــاب ، دعــاء ایــاد .١٢

رسـالة ماجسـتیر غیـر (لدى تالمیذ الصـف الثالـث االبتـدائي بطیئـي الـتعلم فـي محافظـة نینـوى 

كلیة التربیة جامعة الموصل .)منشورة

تصــــمیم وٕانتــــاج الوســـــائل التعلیمیــــة ، دار المیســــرة للنشــــر  )٢٠٠٠(الحیلــــة ، محمــــد محمــــود .١٣

والتوزیع ، عمان ، األردن .
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ســـیكولوجیًا وتعلیمیـــًا (األلعـــاب التربویـــة وتقنیـــات إنتاجهـــا  )٢٠٠٢(__ ، محمـــد محمـــود ___.١٤

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة .)وعملیاً 

ـــتعلم ،  )٢٠٠٠(الخطیـــب ، لطفـــي .١٥ ـــد نحـــو تكنولوجیـــا ال اتجاهـــات المعلمـــین فـــي محافظـــة ارب

ثقافة والعلوم .المنطقة العربیة لل )١(المجلة العربیة للتربیة ، العدد 

دار الشروق ، عمان .مقدمة في التربیة ، )٢٠٠٣(الخوالدة ، محمد محمود .١٦

ــــدریس العامــــة ، مطــــابع وزارة التربیــــة  )١٩٩٧(_____ محمــــد محمــــود وآخــــرون .١٧ ــــق الت طرائ

والتعلیم ، الجمهوریة الیمنیة .

ــم الــنفس العــام ، دار  )١٩٩٩(الــداهري ، صــالح حســن ووهیــب مجیــد الكبیســي .١٨ الكنــدي ، عل

أربد ، األردن .

مناهج البحث التربوي ، دار الحكمة ،  )١٩٩٠(داوود ، عزیز حنا وأنور حسین عبد الرحمن .١٩

بغداد .

، الصـعوبات التعلیمیـة بطـيء الــتعلمسـیكولوجیة األطفـال ذوي )٢٠٠٢(راشـد ، عـدنان غائـب .٢٠

، عمان ، األردن .دار وائل

بـــــادئ القیـــــاس والتقـــــویم وتطبیقاتـــــه والتربویـــــة م )١٩٩٢(الروســـــان ، ســـــلیم ســـــالمة وآخـــــرون .٢١

واإلنسانیة ، المطابع التعاونیة ، عمان ، األردن .

منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة ،  )١٩٨١(الزوبعـــي ، عبـــد الجلیـــل إبـــراهیم ومحمـــد احمـــد الغنـــام .٢٢

مطبعة جامعة بغداد .

المرحلـــة األطفـــال ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة الدارســـون فـــي  )٢٠٠٠(راشـــد ، عـــدنان غائـــب .٢٣

االبتدائیة وأسالیب تعلیمهم ، وزارة التربیة ، منشورات معهد التدریب والتطویر التربوي .

، الصـعوبات التعلیمیـة بطیئـي الـتعلمسـیكلوجیة األطفـال ذوي  )٢٠٠٢(زیتون ، عدنان غائـب .٢٤

دار وائل ، عمان ، األردن . 

ر الشرق ، عمان .، دا ٢أسالیب تدریس العلوم ، ط )١٩٩٦(زیتون ، عایش محمود .٢٥

، دار الیـــازوري أســـالیب تـــدریس العلـــوم والریاضـــیات )٢٠٠٣(ســـالمة ، عبـــد الحـــافظ محمـــد .٢٦

العلمیة ، عمان .

، دار الفكـر وسـائل االتصـال والتكنولوجیـا فـي التعلـیم ، )١٩٩٦(____ ، عبد الحافظ محمد .٢٧

عمان .

یاتهــا وتطبیقاتهــا ، طــرق تــدریس الریاضــیات نظر  )٢٠٠١(الصــادق ، إســماعیل محمــد أمــین .٢٨

دار الفكر العربي ، القاهرة .

منــاهج الریاضــیات وأســالیب تدریســها ، دار المســیرة للنشــر  )٢٠٠٠(عقــیالن ، إبــراهیم محمــد .٢٩

والتوزیع والطباعة ، عمان . 
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ـــان غـــزاوي .٣٠ ـــة وتطبیقاتهـــا فـــي  )١٩٨٧(صـــباریني ، محمـــد ســـعید ومحمـــد ذبی األلعـــاب التربوی

، السنة السابعة ، الریاض ، مكتب  )٢٧(لة الخلیج العربي ، العدد تدریس العلوم ، مجلة رسا

. ١٢١ص  التربیة العربي لدول الخلیج العربي ،

طرائــق التــدریس العامــة ، دار المســیرة  )٢٠٠٢(مرعــي ، توفیــق احمــد ومحمــد محمــود الحیلــة .٣١

للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان .

المعینـــات البصـــریة فـــي تعلـــیم  )١٩٨٤(هللا صــیني ، محمـــود إســـماعیل وعمـــر الصـــدیق عبـــد ا.٣٢

اللغة ، جامعة الملك سعود .

مبادئ القیاس والتقویم وتطبیقاته التربویـة واإلنسـانیة  )٢٠٠٢(الظاهر ، زكریا محمد وآخرون .٣٣

، المطابع اإلنسانیة ، عمان ، األردن .

علمیـة فـي فهـم فاعلیـة اسـتخدام الرسـوم التوضـیحیة والتجـارب ال )١٩٩٢(عبانیة ، احمد علـي .٣٤

، )رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة(طــالب الصــف الســادس االبتــدائي فــي األردن للمعلومــات ، 

الجامعة األردنیة .

أسالیب تدریس الریاضیات والعلوم ، دار صفاء ، عمان . )٢٠٠٢(عبد الهادي ، نبیل .٣٥

ــتعلم وصــعوباته ، دار وائــل للنشــر ، )٢٠٠٠(عبــد الهــادي ، نبیــل وآخــرون .٣٦ عمــان ، بــطء ال

األردن .

ـــد .٣٧ اثـــر اســـتخدام طریقـــة التمثیـــل فـــي تنمیـــة األداء التعبیـــري  )٢٠٠٦(العبیـــدي ، غصـــون خال

ـــة ماجســتیر غیــر منشــورة(والســلوك االجتمــاعي لــدى تالمیــذ التربیــة الخاصــة ،  ، كلیــة )رسال

التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .

لعملیــة التدریســیة ، اإلصــدار الثالــث ، القیــاس والتقــویم فــي ا )١٩٩٩(عــودة ، أحمــد ســلیمان .٣٨

دار األمل ، عمان ، األردن .

االختبـــارات والمقـــاییس النفســـیة والعقلیـــة ، منشـــأة  )٢٠٠٣(العیســـوي ، عبـــد الـــرحمن ، محمـــد .٣٩

المعارف باإلسكندریة ، مصر . 

التقــــویم والقیــــاس النفســــي والتربــــوي ، مكتبــــة االنجلــــو المصــــریة ،  )١٩٨٥(الغریــــب ، رمزیــــة .٤٠

قاهرة .ال

سیكلوجیة التعلم . )١٩٩٨(قطامي ، یوسف .٤١

، الرســالة ،  ٢األطفــال الغیــر العــادیین ســیكلوجیتهم وتعلــیمهم ، ط )٢٠٠١(كــار ، تشــنتماني .٤٢

عمان ، األردن .

اثــر اســتخدام األلعــاب التعلیمیــة فــي تحصــیل طــالب  )١٩٩٧(الكنــاني ، حســن كامــل رســن ، .٤٣

ة الریاضــیات كلیــة التربیــة ، ابــن الهیــثم ، جامعــة الصــف الثــاني المتوســط واتجــاههم نحــو مــاد

بغداد .
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اثر استخدام الصور المتحركة في تنمیـة  )١٩٩٣(محمد ، عبد الخالق ونجاح محمد النعیمي .٤٤

، مجلـة صـف الخـامس االبتـدائي فـي دولـة قطـرمهارات إدراك العالقات المكانیة عند تالمیـذ ال

الثاني .مركز البحوث التربویة بجامعة قطر ، العدد 

تكنولوجیـــا الوســـائل التعلیمیـــة التعلیمـــة ، دار الیـــازوري ، عمـــان ،  )١٩٩٨(محمـــود ، صـــباح .٤٥

األردن . 

اثــــر اســــتخدام الصــــور واإلشــــكال التوضــــیحیة فــــي  )٢٠٠٣(محمــــود ، صــــالح الــــدین عرفــــة .٤٦

الدراســـات االجتماعیـــة لتنمیـــة عملیـــات التفكیـــر لـــدى تالمیـــذ الصـــف الرابـــع والصـــف الخـــامس 

ئي ومیــــولهم نحــــو المــــادة ، مجلــــة دراســــات فــــي المنــــاهج وطــــرق التــــدریس ، الجمعیــــة االبتــــدا

. )٢٥٤(جامعة عین شمس ، العدد –المصریة للمناهج وطرق التدریس ، كلیة التربیة 

طرق تدریس الریاضیات ، جامعة الملـك سـعود ، الریـاض  )١٩٨٩(اهللا عثمان المغیرة ، عبد.٤٧

، المملكة العربیة السعودیة . 

.)انترنیت(سیكولوجیة الوسائل التعلیمیة ،  )٢٠٠١(منصور ، عبد الحمید سید .٤٨

مســتوى معرفــة معلمــي العلــوم فــي األردن للمفــاهیم العلمیــة  )١٩٨٩(نشــوان ، یعقــوب حســین .٤٩

وطــرق تعلمهــا وتعلیمهــا ، المجلــة العربیــة للبحــوث التربویــة ، المنظمـــة العربیــة للتربیــة والثقافـــة 

. ٨٦ - ٥١، تونس ، ص )٢(، العدد  )٩(د والعلوم ، المجل

اثـر اسـتخدام الرسـوم التوضـیحیة بالشـفافیات علـى  )١٩٩٤(النصـیر ، رافـع وماجـد أبـو جـابر .٥٠

ــــوم  ــــة أبحــــاث الیرمــــوك سلســــلة العل التحصــــیل المباشــــر والمؤجــــل بمســــتوى االســــتیعاب ، مجل

. )٢(العدد  )١٠(اإلنسانیة واالجتماعیة ، المجلد 

العوامل التي نعزز اإلبداع في التعلم ومدى توافرهـا  )١٩٩٢(وسامع محافظة النهار ، تیسیر .٥١

ــــي المــــدارس الثانویــــة فــــي األردن ، مجلــــة للبحــــوث والدراســــات ، سلســــلة العلــــوم اإلنســــانیة  ف

، جامعة مؤتة ، األردن . )٧(، مجلد  )٣(واالجتماعیـة ، ع 

بعـاد المتعـددة فـي مجـال تشـخیص منحنـي القیـاس ذو األ )١٩٨٦(اهللا بن محمد الوالي ، عبد.٥٢

یج العربي ، ـالة الخلـة رسـة ، مجلـة تحلیلیـة وصفیـوتصنیف ودعم ذوي التخلف العقلي : دراس

.  )٦٣٣٥(عدد 

اثــر تــدریس المفــاهیم الفیزیائیــة باســتخدام خــرائط المفــاهیم  )١٩٩٩(یاســین ، واثــق عبــد الكــریم .٥٣

، ، كلیــة التربیــة)روحــة دكتــوراه غیــر منشــورةأط(ونمــوذج هیلــدا تابــا فــي التحصــیل المعرفــي ، 

بغداد.

الفروق في مفهـوم الـذات بـین مجموعـات الطلبـة المضـطربین انفعالیـا  )١٩٩٩(یحیى ، خولة .٥٤

ات / العلـــوم ـة دراســــوذوي صـــعوبات الـــتعلم والمعـــاقین عقلیـــا إعاقـــة بســـیطة والعـــادیین ، مجلـــ

. ٣٦٩، ص  ٢، ع  ٢٦التربویة ، مجلد 
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الطفـــل واللعـــب ، مـــداخل نظریـــة ، تطبیقـــات تربویـــة ترجمـــة كمـــال وفیـــق  )١٩٩٤(الیونســـكو .٥٥

مكتبة التربیة لدول الخلیج ، الریاض .الجراح وفائز مهدي ، ومحمد الطوبجي ،

56.Arnold J. (1999) Visualization, language learning with the mind,

seyes. Avnold (ed) Affect in language learning cambrid university

pvess .

57.Bloom, et.al. (1971) Handbook on formative and summative

evaluation of student learning me Graw-Hill Company, new yourk.

58.Deesvi, A. (2002) Games in the esland efl class. The internet TESL,

Journal (8) No (9) pp1-5.

59.Gagne, Robert M. (1977). The Conditions of Learning, 3rd.ed.New

York: Holt, Rinchart & Winston, Inc.

60.Rowntree, D (1986). Teaching throngh self – instruction, London:

Kogan pageltd.
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(*)اختبار اكتساب المفاهیم

مالحظة : من خالل التأشیر اجب عن األسئلة التالیة: 

من بین اإلشكال اآلتیة : / عین شكل المربع١س

/ حدد شكل المثلث من بین اإلشكال اآلتیة : ٢س

/ عین شكل المخروط من بین اإلشكال اآلتیة :٣س

/ ظلل شكل الدائرة من بین اإلشكال اآلتیة : ٤س

/ حدد المكعب من اإلشكال اآلتیة :٥س

لبعدي ااالختبار القبلي هو ذاته االختبار (*)
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المستقیم من بین اإلشكال اآلتیة : / میز قطعة ٦س

/ استخدم المسطرة في تحدید اقصر قطعة مستقیم من القطع اآلتیة : ٧س

/ اكتب أسماء ثالث قطع مستقیمة : ٨س

/ میز أطول قطعة مستقیم من الشكل األتي : ٩س

/ ضع عالقة ( > ، < ، = ) ١٠س

  ٥٠           ٥       -أ

   ٢٢٠         ٣٣٠   -ب

  ٢٥          ٢٥     -ج

  ٤٠           ١٠     -د

  ٢٤٨        ٤٢٨  -هـ

  ٦٠٠        ٦٠٠   -و

/ رتب اإلعداد اآلتیة تنازلیا ١١س

  ١٢،  ٥١،  ١٥،  ١٠  

أ

ب

دجـ

وهـ

.....................

س

ص

ل

ع



خشمان حسن واسماعیل عبدال

١٠٤

/ رتب اإلعداد اآلتیة تصاعدیا ١٢س

  ٢٧،  ٥،  ٣٠،  ١٢،  ١٧   

/ جد ناتج ما یأتي : ١٣س

        =   ٢٣+  ١٥  -أ  

              =١٢+  ١٨  -ب  

          =   ١٤+  ١٣  -ج  

/ اجمع ما یلي : ١٤س

       ٣٣    -ج    ٢٢    -ب   ٢٥  -أ

  +٤٥+    ١٤+    ١٢      

  ــــ         ــــ        ــــ              

/ اطرح ما یأتي :١٥س

  = ١٦ - ٢٨  -أ         

  = ١٣ – ٣٠   -ب        

  = ٨ – ١٥  -ج         

/ اطرح ما یلي :  ١٦س

       ٢٧    -ج    ٣٤    -ب   ٢٦    -أ

  -١٢-    ١٠-    ١٨      

  ــــ         ــــ        ــــ        

/ حل المسائل اآلتیة :  ١٧س 

عند خالد عشرون قلما، أعطى منها عشرة أقالم ألحد أصدقائه، فكم قلما بقي عنده ؟ 

ى بعـد خمسـة أیـام إحـدى عشـر كتابـا، فكـم كتابـا صـار اشترى احمد اثنا عشـرة كتابـا ثـم اشـتر  -ب

معه ؟ 
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/ جد ناتج ما یأتي : ١٨س

  =  ٤× ٣ -أ

٣×  ٤  =

  =  ٣×  ٣      -/ أ١٩س

  =  ٤×  ٤  -ب  

   ٤=            ×  ٣×  ٤  -/ أ ٢٠س

٣=            ×  ٤×  ٣   

    =  ١×  ٥ -/   أ ٢١س

  =  ٥×  ١    -ب  

  ×  ٥ =     ٢٥=   ١٠+  ١٥ -ج  


