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برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات 
 التفاعل الصفي لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 أسماء حابس المصطفى

 *صفاء أمين الكيالني أ.د.

 ملخص:
هذه الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم  هدفت

باأللعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التفاعل الصفي لدى طلبة الصف الثالث األساسي، 
اختيارهم ( طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي تم 83وقد تكونت عينة الدراسة من )

ى المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير، وتم توزيع إحد منبطريقة قصدية 
( طالبًا وطالبة، درست باستخدام البرنامج 02اهما تجريبية )إحدالشعب عشوائيًا إلى مجموعتين: 

( 83كترونية، واألخرى ضابطة )التعليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإلل
ببناء مقياس  الباحثتينطالبًا وطالبة، درست بالطريقة االعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت 

التفاعل الصفي، وقد تم التحقق من صدقه وثباته. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
تدريس، وجاءت الفروق لصالح المجموعة تعزى لطريقة التنمية مهارات التفاعل الصفي إحصائية في 

تعزى للتفاعل تنمية مهارات التفاعل الصفي التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 بين طريقة التدريس والجنس.

برنامج تعليمي، المنحى البنائي، األلعاب التعليمية اإللكترونية، مهارات التفاعل  الكلمات المفتاحية:
 الصفي.
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The Effect of an Instructional Program Based on Constructivism 

Approach Supported with Electronic Instructional Games on 

Developing Classroom Interaction Skills among Basic third Grade 

Students 

Asma Habess Al Mustafa 

Prof. Safa Ameen Al Kelany*  

  
Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of an instructional program 

based on constructivism approach supported with electronic instructional 

games on developing classroom interaction skills among basic third grade 

students. The study sample consisted of (83) students. They were chosen 

from third graders students, were deliberately selected from a public school 

in Dirctorate of Wady Alsayer, the study sample distributed randomly into 

two groups experimental group (20) students studied through instructional 

program based on constructivism approach supported with electronic 

instructional games, and the control group (18) students studied through 

normal method. In order to provide answers to the study question, the 

researchers used classroom interaction scales. The validity and reliability of 

the instruments were verified by the suitable educational and statistical 

methods. After analyzing the results by the statistical method, the findings 

were: there were statistical significant differences in developing classroom 

interaction skills attributed to the group, in favor of the experimental group. 

And there were no statistical significant differences in developing classroom 

interaction skills attributed to the interaction between studying strategy and 

sex.  

Keywords: Instructional Program, Constructivism Approach, Electronic 

Instructional Games, Classroom Interaction Skills. 
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 مقدمة ال
يشهد التعليم في األلفية الثالثة نموًا متزايدًا في جميع مجاالته، كما تزايد الوعي بأهميته 

ي ظل ثورة تكنولوجية هائلة ومتسارعة خاصة في تقنية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، ف
ظهور استراتيجيات تدريس حديثة تهيئ لأدى إلى الحاجة مما  ؛الحاسوب والمعلومات واالتصال

للطلبة المشاركة في التعلم النشط لبناء المعرفة واستخدامها، وتحقيق الثقافة العلمية والرياضية 
 .رة والمستقبلية وحاجات مجتمعهم ووطنهموالتكنولوجية لتالئم حاجاتهم الحاض

وشهد البحث التربوي تحواًل جذريًا في رؤيته للعملية التعليمية التعلمية، وذلك من خالل التحول 
من التركيز على العوامل الخارجية المؤثرة في تعلم الطالب إلى التركيز على العوامل الداخلية التي 

داخل عقله، وكيفية اكتسابه للمعرفة والمفاهيم والمهارات، تؤثر في الطالب ذاته وبخاصة ما يجري 
 هونماذج أثر في استراتيجيات وطرائق التدريسمما وقد واكب هذا التحول ظهور النظرية البنائية، 

 (.Philips, 2010والنماذج التدريسية المشتقة من فكرها ومنطلقاتها )
طالب ولكنها بناء للواقع، وتحدث نتيجة البنائية أن المعرفة ال توجد خارج الالنظرية وترى 

للبناء العقلي اإليجابي، وأن اإلدراك ينتج من خالل التفاعل بين المعرفة المسبقة المتراكمة والمعرفة 
الجديدة، ويحدث لها ثبات عن طريق الممارسة، كما تفترض حدوث توازن وعالقات بين األفكار 

 .((Danne, 2002بداًل من تكوين أفكار جديدة 
نموذج بوسنر أكدورة التعلم، و التي انبثقت من النظرية البنائية  الحديثة طرائق التدريسإن 
تركز على الطالب كمحور للعملية التعليمية التعلمية، ، والمنحى البنائي Vنموذج الشكل أوزمالئه، و 

بة التفاعلية على االستجا مقدرتهعنصرًا نشطًا في بناء المعرفة، و  بوصفهوتركز على دور الطالب، 
مع زمالئه والبيئة المحيطة به، من خالل األنشطة المختلفة التي تقدم للطالب، ومن هذه األنشطة 
األلعاب التعليمية، والتي تعد نشاطًا مهمًا يسهم في تكوين شخصية الطالب بأبعادها وسماتها 

أن اللعب  عن فضالً الشخصية، وهي وسيط تربوي تعمل على تعليم الطالب واشباع احتياجاته، 
مدخل أساسي لنمو الطالب في المراحل األساسية الدنيا في الجوانب العقلية والجسمية واالجتماعية 

 (.Al-Hellah, 2007واالخالقية واللغوية )
( إلى أن األلعاب توفر بيئة خصبة تساعد في Rieber & Noah, 2008) رايبر ونوه وأشار

لى التفاعل النشط مع المادة التعليمية، كما أنها تساعد على نمو الطفل، وتستثير دافعيته، وتحثه ع
من المهارات، وتثبيت الحقائق والمعلومات، كما أن استخدام األلعاب التعليمية يؤدي إلى  عديداتقان 
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من استراتيجيات التدريس؛ كالمناقشة والحوار، والتعلم باالكتشاف، وحل المسائل  عديداستخدام 
 الفردي.الرياضية، والتعليم 

ومع تطور العلم اإلنساني تطورت األلعاب التعليمية، وتغيرت بشكل مثير، وتطورت األدوات 
المستخدمة فيها، فبعد أن كانت األدوات مقتصرة على األلعاب التقليدية الملموسة المعتمدة على ما 

م األلعاب التعليمية، يتوافر في البيئة من مواد فقط، دخلت أدوات جديدة كاألجهزة اإللكترونية إلى عال
اث على شاشة إلكترونية، حدفظهرت األلعاب التعليمية اإللكترونية، وهي عبارة عن عرض إل

اث، من خالل عالقة تفاعلية نشطة، وقد جذب حدوتمكين الطالب من التحكم في مجريات هذه اإل
كثير من المفكرين ة بالتقنية اإللكترونية اهتمام هذا التطور والتحول نحو دمج العاب التعليمي

-Clark, Tannerوالباحثين، وخاصة مع التطور الكبير لألجهزة اإللكترونية واالنتشار الواسع لها )

Smith, Killingsworth & Bellamy, 2013.) 
( NCTMوقد اعتمد المجلـس القـومي لمعلمي الرياضيات فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة )

(National Council of Teachers of Mathematics) المبادئ التي  إحدمبدأ التكنولوجيا ك
 تقوم عليها عملية تعليم الرياضـيات، وينص هذا المبدأ على ضرورة استخدام التكنولوجيا في تعلـيم

، وعلى رأسها الحاسوب واآلالت الحاسبة والوسائل واألنشطة اإللكترونية، لما لها هاتعلـمو  الرياضـيات
على القيام  المقدرة، و هاوتحليل ي تحسين تعلم الطلبة، وتسهيل تنظيم البياناتمن وافر األثر ف

 بالعمليات الحسابية بدقة وسرعة، والمسـاعدة علـى البحث في كافة فروع الرياضيات
.(NTCM,2000) 

وتعد المرحلة األساسية الدنيا من المراحل العمرية المهمة في نمو الطالب، ففيها يتعلم كيف 
ع نفسه، وكيف يعيش في عالم يتفاعل فيه مع زمالئه، كما يحتاج إلى اإلحساس بالثقة يعيش م

، لينمو لديه الوعي واإلدراك االجتماعي، فيميل إلى مصادقة اآلخرين واللعب معهم والمبادأة والتوافق
 (.Abed Mahyoub, 2013ومحادثتهم والتواصل معهم )

شباعه لحاجاته، وبناء شخصيته ال يكون إال عن إن شعور الطالب بذاته وإحساسه بكيانه، وإ
 ماصل شفهيًا أم كتابيًا، فرديًا أطريق التفاعل الصفي والتواصل مع أقرانه، سواء أكان هذا التو 

أنه  فضاًل عنيجعل هذا التفاعل قاعة الدرس بيئة تعلم ديناميكية، مليئة بالقوة والنشاط،  ذجماعيًا، إ
-Alمن مهارات التفاعل الصفي، وينمي لديه القيم واالتجاهات ) عديديمكن الطلبة من امتالك 

Hamouri, 2003 .) 
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ث ما ُعرف من نظريات التعلم في التدريس، ألنه يركز إحدولكون المنحى البنائي يعد من 
على ما بداخل عقل الطالب حينما يتعرض للمواقف التعليمية من تذكر، ودافعية ومعالجة 

همية الكبيرة لأللعاب التعليمية اإللكترونية كنشاط تربوي في نمو الطلبة األ فضاًل عنالمعلومات، 
وتنظيم خبراتهم، فإنه من المفيد توظيف المنحى البنائي وااللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفاعل 
الصفي لديهم، وبناء على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة لتقصي أثر برنامج تعليمي مستند إلى 

البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية مهارات التفاعل الصفي لطلبة المنحى 
 الصف الثالث األساسي.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
 ( على أنAl- Taweel, 2011؛ Al-Shatnawi,2005) مثل من الدراسات عديدتؤكد 

 ن الطلبة، وال تستثير الطلبة نحوالطريقة الشائعة في تدريس الرياضيات تهمل الفروق الفردية بي
 التعلم، وال تشجع تواصل الطالب مع أقرانه في أداء المهمات وأنشطة الرياضيات بطريقة تعاونية أو

 التطور ليواجه وتقدمه الطالب وتطوره حاجات سد على قادرة تعد لم ق التقليديةائتشاركية، كما أن الطر 
 في الدول الطلبة من لغيره كمنافس أدائه في أثر مما ؛م الخارجيالعال في المتزايد والتكنولوجي التعليمي

 .سابقاً  كانت عليه عما تختلف تدريس استراتيجيات إيجاد الضروري  من أصبح المتقدمة، لذلك
من النظريات التربوية كالنظرية البنائية، وانتشار المستحدثات التكنولوجية  كثيرومع ظهور 

رحت نفسها بقوة في جميع المجاالت ومنها العملية التعليمية، فقد سعت والتقنيات اإللكترونية التي ط
من المؤسسات التربوية إلى استبدال الطرق واالستراتيجيات التقنية التقليدية بتلك الحديثة،  عديد

االستراتيجيات  فضاًل عنمن استراتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية البنائية،  كثيرفظهرت 
ثة؛ كاستراتيجية األلعاب التعليمية اإللكترونية في تدريس الرياضيات والتي تقدم تسهياًل التقنية الحدي

 وتشويقًا واستثارة ودافعية وفائدة في المجال التربوي.

ى المدارس األساسية، فقد الحظت قلة إحدفي  الباحثتين معلمةً  ىإحدومن خالل عمل 
اعل الصفي والتواصل بين الطلبة، وقد يعزى ذلك إلى مشاركة الطلبة في المواقف التعليمية، وقلة التف

طبيعة المادة، أو ضعف الطلبة، أو طريقة التدريس التي تتبعها المعلمات، أو غياب التقنيات 
ن إلى إجراء هذه الدراسة لتقصي أثر برنامج تعليمي يعلم هذه المادة، مما دفع الباحثتالحديثة في ت

باأللعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التفاعل الصفي  مستند إلى المنحى البنائي المدعم
 لطلبة الصف الثالث األساسي.



 صفاء الكيالني أ.د. ،أسماء المصطفى                                     ......            برنامج تعليمي مستند

828 

 وباختصار تحددت مشكلة الدراسة بالسؤالين اآلتيين: 
ـــــة اإلحصـــــائية )هـــــل يوجـــــد   .8 ـــــد مســـــتوى الدالل ـــــة إحصـــــائية عن ـــــرق ذو دالل ـــــين α  =2.20ف ( ب

ل مهــارة مــن مهــارات التفاعــل الصــفي وعليهــا متوســطين الحســابيين ألداء أفــراد الدراســة علــى كــال
 االعتيادية(؟ الطريقةُمجتمعًة، ُيعزى لمتغير طريقة التدريس )البرنامج التعليمي المقترح، 

ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــائيةهــــل ت .0 ( بــــين α  =2.20) وجــــد ف
ارات التفاعــل الصــفي وعليهــا متوســطات الحســابية ألداء أفــراد الدراســة علــى كــل مهــارة مــن مهــال

 ُمجتمعًة، ُتعزى للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس والجنس؟

 أهمية الدراسة 
 األهمية النظرية:

األلعاب التعليمية اإللكترونية و المنحى البنائي من خالل الدراسة من أهمية التدريس  أهمية تنبع
التفاعل أهمية  فضاًل عنمجال التدريس، من أهم التوجهات العالمية الحديثة في  انعديُ  اللذان

العمل على توفير مناخ ، و مختلف أشكال النشاط المدرسيفي في تحقيق المشاركة الفعالة  الصفي
والعملية مدرستهم نحو  المتعلمينتطوير اتجاهات ، و ومعنوياً  صحي يتسم بالتواصل اإليجابي نفسياً 

بحثت في  التي-ن يحسب علم الباحثت –ت دراسا عدم وجود فضاًل عن. برمتها التعلمية التعليمية
أثر برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية 

 مهارات التفاعل الصفي لطلبة الصف الثالث األساسي.

 األهمية التطبيقية:
لمساعدة  لعاب التعليمية اإللكترونيةمستند إلى المنحى البنائي المدعم باألإعداد برنامج تعليمي  .8

 مما يعود عليهم بالنفع. لديهم، التفاعل الصفيتنمية مهارات الطلبة المستهدفين في الدراسة في 

 تقديم نماذج متنوعة من األلعاب التعليمية االلكترونية التي يمكن االستفادة منها في تنمية  .0
 لدى الطلبة. التفاعل الصفيمهارات 

 .هوتحسين الدراسة الحالية في تطوير تعليم الرياضيات وتعلمهإسهام نتائج  .8

 . اعليتهإفادة معلمات الصف في تجريب البرنامج التعليمي الذي تم إعداده وتعرف أثره وف .4

 :أهداف الدراسة
تقصي أثر برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية في  .8

 .التفاعل الصفي لطلبة الصف الثالث األساسيتنمية مهارات 
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الدراسة على كل  أداء أفرادفي  بين متغيري: طريقة التدريس والجنس لتفاعلا أثرإلى التعرف  .0
 مهارة من مهارات التفاعل الصفي وعليها ُمجتمعًة، 

 المفاهيم والمصطلحات
 :تضمنت الدراسة عدة مفاهيم ومصطلحات وهي كما يأتي

ــة منهجيــة تقــوم علــى أسس تجريبية، تســتهدف وضــع نظــام  يمي:البرنامج التعل .8 "طريقــة تربوي
 ,Ibrahimلعرض المعلومــات والمفــاهيم مــع تــوفير األنشــطة المناسبة لضمان نجاح البرنامج" )

2009, 159 .) 

لتعليمية، بينما نشطا في العملية ا جعل الطالب"اتجاه في التدريس يقوم على  المنحى البنائي: .0
اإلشراف وتسهيل ومتابعة وتقييم تطور ونمو مفاهيم الطلبة في سياق  المعلم علىيقوم دور 

 (.Ako Zehaya & Al-Uones, 2009, 176عملية التعلم" )

 يؤدياننشاط تنافسي محكوم بقواعد معينة بين فردين أو فريقين، األلعاب التعليمية اإللكترونية:  .8
ابع باستخدام الكمبيوتر، أو بين المتعلم والبرنامج نفسه، وتتطلب أن بشكل متزامن أو متت

 ,Beckerيستجيب لها المتعلم استجابة صحيحة وموقوتة، لتحقيق أهداف تعليمية معينة )

2007.) 

مجموعة المخططات التي ترسم مراحل  المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية: .4
م والتعلم وفقًا ألسس النظرية البنائية والمنحى البنائي في التدريس، وخطوات عمليتي التعلي

 مدعمة بمجموعة من األلعاب التعليمية اإللكترونية. 

"اآلراء واألنشـطة والحوارات التي تدور في الصف بصورة منظمة وهادفة لزيادة التفاعل الصفي:  .0
وُيعرف إجرائيًا بأنه  (.Nashawati,2003,61)دافعية المتعلم وتطوير رغبتـه الحقيقية للتعلم" 

مجموعة من المهارات التي تتيح للطالب التفاهم مع أقرانه في الصف، في إطار االحترام 
المعلمة، تفاعل  والتقدير، وحسن تقبل اآلخرين، وتشمل هذه المهارات )تفاعل الطالب مع

ل لدرجة التي حصبا ، تفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي(. وتم قياسهائهالطالب مع زمال
 ألغراض الدراسة. الباحثتينأعدته مقياس التفاعل الصفي الذي عليها الطالب في 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 مدارس مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير  على الدراسة المكانية: اقتصرت الحدود

 . الحكومية
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 في مدارس مديرية صف الثالث األساسي الطلبة  على الدراسة عينة البشرية: اقتصرت الحدود
 .التربية والتعليم للواء وادي السير الحكومية

 (.0282/0283الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) الحدود 

 .يعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة على طبيعة أدوات الدراسة وصدقها وثباتها وإجراءات التطبيق 
 الدراسات السابقة

األلعاب و المنحى البنائي، االطالع على الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوعات  في ضوء
، ومن خالل البحث في الدوريات والملخصات العلمية مهارات التفاعل الصفيو التعليمية اإللكترونية، 

ي عرض أتمن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وفيما ي اً والرسائل الجامعية، تبين أن هناك عدد
 ث:حدعض منها وفقًا لتسلسلها الزمني من األقدم إلى اإللب

الكشف عن فاعلية استخدام منحى الرسوم إلى  دراسة هدفتب( Targhan,2008طرخان ) قام
تطوير ، و اث عملية التغيير المفاهيمي في موضوع الضوءإحدحول المفاهيم في  ةالدائر الكرتونية 

، وتكونت عينة األساسي في األردنبات الصف الثامن التفاعالت التعليمية الصفية لدى طال أنماط
لتكون ضابطة درست موضوع الضوء  اهنإحد( طالبة من شعبتين، وقد تم تعيين 32الدراسة من )

 ةالدائر باستخدام منحى الرسوم الكرتونية  ذاته بالطريقة االعتيادية، واألخرى تجريبية درست الموضوع
وهي االختبار التحصيلي في موضوع الضوء، ومقابلة  أدوات ل المفاهيم، وقد تم استخدام ثالثحو 

 أظهرتنموذج للكشف عن مستويات المشاركة المنتشرة بين الطالبات، وقد ألطالبات، واستخدام 
 أنماطتطوير  الدائرة حول مفهوم الضوء في الكرتونيةنتائج الدراسة فاعلية استخدام منحى الرسوم 

المناقشة  أثناءفي تفاعل الطالبات  طالبات، كما تبين أيضاً الى التفاعالت التعليمية الصفية لد
العلمي  الرأيبهدف االتفاق على  ،والحوار المستمر بينهن ،المستفيضة لطالبات المجموعة التجريبية

يتاح  إذالرسم الكرتوني،  أوالصحيح عن طريق اختيار الشخصية الكرتونية المقدمة في الموقف 
 الحديث والنقاش واالختيار وتبرير سبب االختيار والدفاع عنه.لجميع الطالبات فرصة 

دراسة في األردن هدفت إلى تصميم استراتيجية تدريس ب (Al-Taweel,2011)وقام الطويل 
 المقدرةمستندة إلى المنحى البنائي المدعم بالتعلم التفاعلي المحوسب وبيان أثرها في التحصيل و 

( طالبًا، تم اختيار شعبتين بشكل عشوائي، 43عينة الدراسة من ) على البرهان الهندسي، وقد تكونت
المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اهما شكلت إحد

فرق جوهري في التحصيل لدى طلبة الصف التاسع من المرحلة األساسية لصالح المجموعة التي 
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حنى البنائي المدعم بالتعلم التفاعلي المحوسب، كما وجدت فروق درست وفقًا الستراتيجية المن
على البرهان الهندسي لدى طلبة الصف التاسع من المرحلة األساسية لصالح  المقدرةجوهرية في 

 المجموعة التي درست وفقا الستراتيجية المنحنى البنائي المدعم بالتعلم التفاعلي المحوسب.
األلعاب التعليمية  فاعلية إلىاء دراسة هدفت إلى التعرف بإجر ,Frick) 0288وقام فريك )

اإللكترونية في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل واالتجاهات لدى طلبة المرحلة االبتدائية، 
ًا وطالبة، ولتحقيق هدف ( طالب02وتكونت العينة من طلبة الصف الثالث االبتدائي بلغ عددهم )

لي في الرياضيات، ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وتوصلت ستخدم اختبار تحصيأُ الدراسة 
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين 

من االختبار التحصيلي  البعدي لكل  و درسوا باأللعاب التعليمية اإللكترونية في التطبيق القبلي 
 .لتطبيق البعديومقياس االتجاهات لصالح ا

( دراسة في األردن هدفت إلى الكشف عن أثر Al-Werekat,2013وأجرت الوريكات )
تدريس الرياضيات باستراتيجية التعلم باللعب في اكتساب المهارات الرياضية وتحسين مهارات 
التواصل االجتماعي لدى طلبة الصف األول األساسي، وتكونت عينة الدراسة من شعبتين: مجموعة 

( طالبًا وطالبة درست الرياضيات بالطريقة االعتيادية دون استخدام 04ابطة وتكونت من )ض
( طالبًا وطالبة درست الرياضيات 02استراتيجية التعلم باللعب، ومجموعة تجريبية تكونت من )

باستخدام استراتيجية التعلم باللعب، وقد تم استخدام اختبار المهارات الرياضية، ومقياس تواصل 
جتماعي، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي عالمات المجموعتين ا

على اختبار المهارات الرياضية البعدي ولصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطي عالمات المجموعتين على مقياس التواصل االجتماعي البعدي من وجهة 

 لمة ولصالح المجموعة التجريبية.نظر المع
( إلى إعداد بعض Atefey & Al-Melagey,2014وهدفت دراسة عطيفي والمليجي )

( بمرحلة رياض kg2األلعاب التعليمية اإللكترونية لتقديم األشكال الهندسية ألطفال المستوى الثاني )
لهندسية المناسبة لطفل األطفال، وتجريب استخدام هذه األلعاب في عرض وتقديم بعض األشكال ا

المستطيل(، وتدريب األطفال على تكوين أشكال جديدة  -الدائرة -المربع -الروضة وهي )المثلث
وبناء بعض المجسمات الهندسية باستخدام هذه األشكال، كما هدف البحث إلى تعرف فاعلية 

مرونة، األصالة، استخدام هذه األلعاب في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، ال
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( طفاًل وطفلة 82التخيل(.وقد تم تطبيق تجربة البحث على مجموعة من أطفال الروضة مكونة من )
إلى أن  الباحثتينى رياض األطفال بمدينة أسيوط بمصر. وقد توصلت إحدب kg2بالمستوى الثاني 

بداعي لدى األطفال استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية أدى إلى تنمية مهارات التفكير اإل
 استخدامها في هذا المجال. إلى فاعليةمجموعة البحث، كما أن حجم األثر قد أعطى داللة 

استخدام األلعاب  فاعلية إلىدراسة هدفت إلى التعرف  ,Gallegos) 0284(وأجرى جالجوس 
رياضية والميل التعليمية التي يعدها الطالب في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل والمفاهيم ال

نحو الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثانوية، و تكونت العينة من طلبة الصف األول الثانوي بلغ 
اختبار تحصيلي في الرياضيات،  ُأستخدم( طالب وطالبة، ولتحقيق هدف الدراسة 822عددهم )

لى وجود فروق واختبار في المفاهيم الرياضية، ومقياس الميل نحو الرياضيات، وتوصلت الدراسة إ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام األلعاب 

من االختبار التحصيلي واختبار المفاهيم  لكل  التعليمية التي يعدها الطالب في التطبيق البعدي 
  .الرياضية ومقياس الميل نحو الرياضيات لصالح طلبة المجموعة التجريبية

أثر استخدام إستراتيجية  إلىبإجراء دراسة هدفت إلى التعرف (Cawley,2016) وقام كاولى 
من استراتيجيات التعليم بمساعدة الكمبيوتر )األلعاب التعليمية اإللكترونية( في تدريس الرياضيات 

ة، وتكونت مريكيعلى تنمية التحصيل والتفكير الناقد لطلبة المرحلة االعدادية في الواليات المتحدة األ
( طالبًا، وتم تقسيمهم 20ها )افراد الصف األول االعدادي بلغ عددعينة الدراسة من طلبة 

( طالبًا درست باستراتيجية من استراتيجيات التعليم بمساعدة 80هما تجريبية وعددها )إحدلمجموعتين 
قة التقليدية، ولتحقيق هدف الكمبيوتر )األلعاب التعليمية اإللكترونية( واألخرى ضابطة درست بالطري

اختبار تحصيلي في الرياضيات واختبار واطسون وجليسر للتفكير الناقد، وتوصلت  ُأستخدمالدراسة 
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية 

ار واطسون وجليسر للتفكير الناقد من االختبار التحصيلي و اختب لكل  والضابطة في التطبيق البعدي 
 . لصالح طلبة المجموعة التجريبية

إلى بحث فاعلية استخدام األلعاب التعليمية  (Ahmad,2016وهدفت دراسة أحمد )
اإللكترونية في تنمية المفاهيم الرياضية والتفكير المنظومي لدى طلبة الصف السادس االبتدائي، 

اللعبة التعليمية اإللكترونية )لعبة التانجرام( لتنمية المفاهيم  تم إختيارولتحقيق الهدف من البحث 
الرياضية التي يتضمنها منهج الهندسة لكل الصفوف الدراسية بالمرحلة االبتدائية لعينة البحث 
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المستهدفة من طلبة الصف السادس االبتدائي، وتم إعداد قائمة بالمفاهيم الرياضية التي يتضمنها 
الصفوف الدراسية بالمرحلة االبتدائية، واختبار تحصيلي في المفاهيم الرياضية، منهج الهندسة بكل 

وقائمة بالمهارات الفرعية للتفكير المنظومي في الرياضيات، واختبار التفكير المنظومي في 
عينة عشوائية من طلبة الصف السادس االبتدائي بمدرسة الواصفية  ُأختيرتالرياضيات، وقد 

( طالبًا 42ركة بمحافظة بورسعيد في مصر. وبلغ عدد طلبة المجموعة التجريبية )االبتدائية المشت
وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية المفاهيم 

 الرياضية والتفكير المنظومي لدى طلبة الصف السادس االبتدائي.
المملكة العربية ( بإجراء دراسة في Salem  & Al-Jazar,2016وقام سالم والجزار )

السعودية هدفت إلى معرفة فاعلية برمجية قائمة على األلعاب التعليمية اإللكترونية لتدريس األعداد 
في تنمية بعض مهارات الحس العددي والتواصل الرياضي لدى أطفال الروضة، ولتحقيق الهدف من 

ة اإللكترونية، وقائمة بمهارات الحس العددي الالزمة إعداد برمجية األلعاب التعليمي تمالبحث 
والمناسبة ألطفال الروضة، وقائمة بمهارات التواصل الرياضي الالزمة والمناسبة ألطفال الروضة، 

ألطفال، ( طفاًل وطفلة من أطفال المستوى الثاني برياض ا22) ار عينة البحث والتي تمثلت فييختوا
( 82ونت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرمجية من ): تكتم توزيعهم إلى مجموعتين

( طفاًل وطفلة 82طفاًل وطفلة، وتكونت المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة من )
، هاوبعد التواصل الرياضي وتم تطبيقها على المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تجربة البحث

ية األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية بعض مهارات الحس وأسفرت نتائج البحث عن فاعل
 العددي والتواصل الرياضي لدى أطفال الروضة.

 التعقيب على الدراسات السابقة

يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة بأن بعض الدراسات هدفت إلى تقصي أثر 
الطويل  ةكدراس على البرهان الهندسي ةالمقدر و التدريس وفق المنحى البنائي في التحصيل الدراسي 

(Al-Taweel,2011).  األلعاب التعليمية  فاعلية إلىوهدفت بعض الدراسات إلى التعرف
اإللكترونية في التحصيل الدراسي واالتجاهات وحل المشكالت وتنمية المفاهيم الرياضية وتنمية 

وعطيفي (، Frick,2011) فريك ساتوالتفكير الناقد كدرامهارات الحس العددي والتواصل الرياضي 
، (Salem  & Al-Jazar,2016)لم والجزار ، وسا(Atefey & Al-Melagey,2014)والمليجي 

  (.Cawley, 2016وكاولى ) (Ahmad,2016)وأحمد 
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استخدام األلعاب  إلى فاعليةإلى التعرف  ,Gallegos)0284(جالجوس  ةوهدفت دراس
طرخان  تا. وهدفت دراسهيم الرياضية والميل نحو الرياضياتتنمية التحصيل والمفا فيالتعليمية 

(Targhan,2008) والوريكات ،(Al-Werekat,2013)  إلى الكشف عن أثر عدة استراتيجيات
 تدريسية في تنمية التفاعل الصفي. 

 واتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في اختيارها للمنهج شبه التجريبي كدراسات
، والوريكات (Al-Taweel,2011)والطويل  (،Frick,2011)، وفريك (Targhan,2008)ن طرخا

(Al-Werekat,2013)،  0284(وجالجوس(Gallegos,  ، وعطيفي والمليجي(Atefey & Al-

Melagey,2014) وسالم والجزار ،(Salem  & Al-Jazar,2016) وأحمد ،(Ahmad,2016) ،
اختيارها مقياس  اسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة فيواتفقت الدر  (.Cawley,2016وكاولى )

-Al)، والوريكات (Targhan,2008)دراسات طرخانأدوات الدراسة ك إحدىالتفاعل الصفي ك

Werekat,2013) وسالم والجزار ،(Salem  & Al-Jazar,2016). 
التجريبي الذي تم وقد تم االستفادة من هذه الدراسات في تحديد منهج الدراسة وهو المنهج شبه 

استخدامه في أغلب هذه الدراسات، كما تم االستفادة من األدوات المستخدمة في هذه الدراسات 
 لتطوير أدوات الدراسة الحالية.

إنها ركزت على أثر  إذوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المضمون، 
م باأللعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية مهارات برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدع

لم يتم التطرق لدراسة هذا  الباحثتينالتفاعل الصفي لطلبة الصف الثالث األساسي، وفي حدود علم 
 الموضوع من قبل في األردن.

 منهج الدراسة:

 لمناسبته موضوع الدراسة. اعتماد المنهج شبة التجريبي  تم
 أفراد الدراسة:
ار شعبتين بطريقة عشوائية من طلبة الصف الثالث األساسي من مدرسة حكومية في تم اختي

، لقربها من مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير، وهذه المدرسة تم اختيارها بالطريقة القصدية
الباحثتين لسهولة متابعة تطبيق الدراسة، وتعاون مديرة المدرسة والمعلمات لتطبيق  إحدىإقامة 

( طالبًا وطالبة تم تدريسها 02ها )افراد بلغ عدد، وتم تعيين شعبة كمجموعة تجريبية لدراسةا
باستخدام البرنامج التعليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية والذي 
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بالطريقة م تدريسها ( طالبًا وطالبة ت83)ها افراد عددبلغ ، وشعبة كمجموعة ضابطة الباحثتينأعدته 
 االعتيادية وفق دليل المعلم.

 اإللكترونية التعليمية البرنامج التعليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب 
تم إعداد البرنامج التعليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية، 

لبحوث ذات العالقة من أجل تنمية مهارات التفاعل الصفي لدى وذلك بعد االطالع على الدراسات وا
طلبة المجموعة التجريبية. وتكون هذا البرنامج من أنشطة تعليمية تعلمية تتألف من أمثلة رياضية، 

الوسائل التعليمية المصاحبة لها،  فضاًل عنوتطبيقات عملية، وروابط أللعاب تعليمية إلكترونية، 
 انات وتمثيلها وتنظيمها للصف الثالث االبتدائي، الجزء الثاني.بخصوص وحدة جمع البي

 أداة الدراسة:
أثر برنامج تعليمي مستند إلى المنحى  إلىلتحقيق أهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف 

البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية مهارات التفاعل الصفي لطلبة الصف 
تم إعداد مقياس التفاعل الصفي لطلبة الصف الثالث األساسي باالعتماد على سي، الثالث األسا

-Al(، والوريكات )Haddad,2001األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة كدراسات حداد )

Werekat,2013( وتكون المقياس بصورته األولية من ،)وهو عبارة عن قائمة لرصد ( فقرة، 02
لصفي عند الطلبة، والتي تشمل المهارات اآلتية: )تفاعل الطالب مع المعلمة، مهارات التفاعل ا

 تفاعل الطالب مع زمالئه، تفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي(.
( ذي التدريج الخماسي لدرجة التفاعل الصفي، على Likertوتم استخدام مقياس ليكرت )

ن، ي( درجات، وقليلة درجت3ت، ومتوسطة )( درجا4( درجات، وكبيرة )5النحو اآلتي: كبيرة جدًا )
ة، وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع المتوسطات الحسابية، إحدوقليلة جدًا درجة و 

 حسب المعادلة اآلتية: 

 = مدى الفئة
 الحد األدنى-الحد األعلى

 عدد الخيارات

 = (5-1/)5  

 = 0.80 

( تفاعل صفي 8.32أقل من  -8على النحو اآلتي: ) لذلك أصبح معيار الحكم على الدرجة
( 8.42أقل من  -0.22( تفاعل صفي بدرجة قليلة، و)0.22أقل من  -8.32بدرجة قليلة جدًا، و)
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 -4.02( تفاعل صفي بدرجة كبيرة، و)4.02أقل من  -8.42تفاعل صفي بدرجة متوسطة، و)
 ( تفاعل صفي بدرجة كبيرة جدًا.0.22

 صدق أداة الدراسة:
التأكد من صدق مقياس التفاعل الصفي، تم تقديم المقياس بصورته األولية المكونة  لغايات

( محكمًا، من أعضاء هيئة 80مجموعة من المحكمين المتخصصين وعددهم )( فقرة على 00من )
وتم  التدريس في تخصصات المناهج والتدريس في الجامعات األردنية، وعدد من المشرفين التربويين،

منهم الحكم على مدى جودة فقرات االستبانة، والدقة اللغوية، وسالمة الصياغة اللغوية،  الطلب
تم  إذومالءمة الفقرات للمجاالت التي اندرجت تحتها. وقد بين المحكمون عددًا من المالحظات، 

حذف بعض الفقرات وتبديلها بفقرات أخرى، كما تم تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى، أجمع 
 بعد التحكيم. ( فقرة بصورته النهائية02وأصبح المقياس مكونًا من ) ،عليها أغلب المحكمين

 ثبات أداة الدراسة:
ا، بطريقتين: األولى للتحقق من ثبات مقياس التفاعل الصفي، تم حساب معامالت الثبات لهم

على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج  تطبيقه إذ تمطريقة االختبار واعادة االختبار، 
ول ( طالبًا وطالبة، وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني بين التطبيق األ88عينتها وعددهم )
بين نتائج التطبيقين، حيث  ن. وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون يأسبوع لفترةوالتطبيق الثاني و 

  (.  2.30بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )
 (التفاعل الصفيبطاقة المالحظة )مهارات االعادة لكل مهارة من معامالت ثبات : (1جدول )ال

 وللمهارات ُمجتمعًة 

 االعادةمعامل ثبات  المهارة
 0.86 المعلم

 0.89 زمالئه

 0.81 المحتوى الدراسي

 0.85 لتفاعل الصفي ُمجتمعةً مهارات ا

االتساق  إلى معامل ثباتكرونباخ ألفا للتعرف  معادلةأما الطريقة الثانية، فقد اُستخدم فيها 
( للمجاالت 2.32(، و)2.24 -2.34الداخلي للفقرات، فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين )

( يوضح قيم معامالت الثبات للمجاالت 0)ككل، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة. والجدول 
 بطريقة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي.
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 (التفاعل الصفي)المالحظة بطاقة مهارات التوافق لكل مهارة من معامالت ثبات : (2جدول )ال
  وللمهارات ُمجتمعةً 

 التوافقمعامل ثبات  )تفاعل الطالب مع( المهارة
 0.90 المعلم

 0.94 زمالئه

 0.84 ى الدراسيالمحتو 

 0.89 مهارات التفاعل الصفي ُمجتمعةً 

( 2.32االتساق الداخلي للفقرات، حيث بلغت ) إلىكرونباخ ألفا للتعرف  كما استخدمت معادلة
 وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.

راسة:  إجراءات الد ِّ
 تم تنفيذ الدراسة من خالل سلسلة من الخطوات:

 والتحقق من صدقها وثباتها.إعداد أداة الدراسة  .8
الد ِّراسة من قبل مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير في محافظة  لتطبيق الموافقة أخذ .0

 العاصمة.

تطبيق مقياس التفاعل الصفي على أفراد الدراسة الذين تم اختيارهم من مدرسة بطريقة قصدية،  .8
 واختيار شعبهم بطريقة عشوائية. 

لصف الثالث األساسي ا يراسة فيها، واالجتماع مع معلمتي تم تطبيق الد ِّ زيارة المدرسة الت .4
 على تطبيق البرنامج التعليمي. ماواالتفاق معه

 الضابطة والتجريبية للدراسة عشوائيًا. تيناختيار المجموع .0

تدريب معلمة الصف الثالث األساسي لشعبة المجموعة التجريبية على الخطط والتعريف  .2
 ليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية وتعليماته.بالبرنامج التع

إجراء التطبيق القبلي لمقياس التفاعل الصفي، على المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومن ثم  .2
راسة.  تطبيق الد ِّ

 تصحيح مقياس التفاعل الصفي القبليين ورصد البيانات وتخزينها بالحاسب اآللي. .3

 زيارة المدرسة للتوجيه واإلشراف ولضمان التطبيق المناسب. .2

راسة تم إجراء التطبيق البعدي لمقياس التفاعل الصفي على  .82 بعد االنتهاء من تطبيق الد ِّ
 المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 تصحيح مقياس التفاعل الصفي البعديين ورصد البيانات وتخزينها بالحاسب اآللي. .88
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حصائية المناسبة للبيانات المتعلقة بنتائج مقياس التفاعل الصفي القبلي تمت المعالجة اإل .80
 والبعدي، وتم الحصول على النتائج وعرضها حسب أسئلة الد ِّراسة.

 مناقشة النتائج ووضع عدد من التوصيات. .88

 متغيرات الدراسة:
 التصميم البحثي لهذه الدراسة على المتغيرات اآلتية: اشتمل

 ولها مستويان  ريقة التدريس:ط المتغير المستقل: .أ
التدريس باستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية  .8

 اإللكترونية.

 التدريس بالطريقة االعتيادية.  .0

 ذكر، وأنثى.: وله فئتانالمتغير التصنيفي: الجنس:  .ب
  المتغير التابع: .ج

عنه بأداء الطالب على فقرات اختبار مهارات مهارات التفاعل الصفي ُمجتمعًة، وُيعبر  .8
 التفاعل الصفي ُمجتمعًة.

مهارات التفاعل الصفي ُمنفردًة، وُيعبر عنها بأداء الطالب على فقرات كل مهارة من مهارات  .0
تفاعل الطالب مع المعلم، وتفاعل الطالب مع زمالئه، وتفاعل الطالب مع التفاعل الصفي )
 (.المحتوى الدراسي

 ة اإلحصائية:المعالج
راسة ُحسبت المتوسطات الحسابية المشاهدة واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن سؤالي الد 

والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء مجموعتي الد راسة الضابطة والتجريبية على كل مهارة من 
ن المتوسطات مهارات التفاعل الصفي، ومهارات التفاعل الصفي ُمجتمعًة؛ ولفحص داللة الفروق بي

الحسابية البعدية وفًقا لمتغيري: طريقة التدريس )البرنامج التعليمي المقترح، االعتيادية( والجنس 
(. واستخدم تحليل التباين ANCOVAوالتفاعل بينهما؛ استخدم تحليل التباين الثنائي المصاحب )

( Eta Square)(. وأخيًرا استخدم مؤشر مربع ايتا MANCOVAالثنائي المتعدد المصاحب )
 ( لطريقة التدريس.Effect Sizeلمعرفة حجم األثر )الفاعلية( )
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 ومناقشتهاعرض النتائج 
الدراسة، على النحو  لسؤاليوفقًا ومناقشتها توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها 

 اآلتي:
ين ( بα=2.20داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) اتهل توجد فروق ذ .8

متوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي وعليها ال
 ُمجتمعًة، ُيعزى لمتغير طريقة التدريس )البرنامج التعليمي المقترح، االعتيادية(؟

( بين α=2.20وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )هل ت .0
ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي وعليها متوسطات الحسابية ال

 ُمجتمعًة، ُتعزى للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس والجنس؟
داللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين ألداء  من تحديدأواًل: للتحقق من السؤالين؛ كان ال بد 

داللة  تحديد :ثانياً وفًقا لمتغير طريقة التدريس، و مهارات التفاعل الصفي ُمجتمعةً أفراد الدراسة على 
كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي على الفرق بين المتوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة 

 ي عرض لذلك:أت، وفيما يي: طريقة التدريس والجنسوفًقا لمتغير ، ُمنفردةً 
 مهارات التفاعل الصفي ُمجتمعًة  .أ

ابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي على ُحسبت المتوسطات الحس
)البرنامج التعليمي المقترح،  يري: طريقة التدريس والجنسمهارات التفاعل الصفي ُمجتمعًة، وفًقا لمتغ

 (. 8االعتيادية(، وذلك كما في الجدول )
على مهارات  داء أفراد الدراسة القبلي والبعديالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية أل: (3جدول )ال

 والجنسطريقة التدريس  ي:ير لمتغالتفاعل الصفي ُمجتمعًة، وفًقا 
طريقة 
 التدريس

 الجنس
 االداء البعدي االداء القبلي

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
*المعدل الحسابي  

الخطأ 
لمعياري ا  

 االعتيادية
 0.07 3.08 0.21 3.08 0.16 2.59 ذكر

 0.08 3.20 0.30 3.20 0.14 2.69 أنثى

 0.05 3.14 0.25 3.13 0.16 2.64 الكلي

البرنامج 
التعليمي 

 المقترح

 0.07 4.09 0.15 4.09 0.09 2.59 ذكر

 0.08 4.17 0.23 4.17 0.15 2.61 أنثى

 0.05 4.13 0.19 4.13 0.12 2.60 الكلي

 الكلي
 0.05 3.58 0.55 3.60 0.13 2.59 ذكر

 0.06 3.69 0.56 3.71 0.15 2.65 أنثى

   0.55 3.65 0.14 2.62 الكلي
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( وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين البعديين ألداء أفراد 8جدول )اليتبين من  
وبهدف عزل )حذف(  ،يقة التدريس، وفًقا لمتغير طر مجتمعةً الدراسة على مهارات التفاعل الصفي 

معرفة الداللة و ، مجتمعةً الفروق القبلية في أداء أفراد الدراسة على مهارات التفاعل الصفي 
؛ فقد والجنس والتفاعل بينهما طريقة التدريسي: وفًقا لمتغير  ةق الظاهريو الفر  لتلكاإلحصائية 

كما هو مبين في وذلك  ،(Two Way ANCOVAالمصاحب ) الثنائياستخدم تحليل التباين 
 (.4جدول )ال
نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابية البعدية ألداء أفراد الدراسة على : (4جدول )ال

 والجنس والتفاعل بينهما طريقة التدريسي: وفًقا لمتغير  مجتمعًة،فقر مهارات التفاعل الصفي 
 مصدر التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 ريةالح

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 حجم
 األثر

(االختبار القبلي)المصاحب   0.001 1 0.001 0.012 0.912 0.000 

 0.843 0.000 176.872* 8.986 1 8.986 طريقة التدريس

 0.054 0.180 1.880 0.095 1 0.095 الجنس

الجنس×طريقة التدريس  0.003 1 0.003 0.059 0.809 0.002 

    0.051 33 1.677 الخطأ

     37 11.152 المجموع الُمعدل

  (α  =.0.0* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 ي:ُيالحظ ما يأت( 4جدول )ال في وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين

( وهي أقل من مستوى 2.222الداللة اإلحصائية لمتغير طريقة التدريس بلغت ) ةقيم أن
(؛ مما يؤكد وجود أثر الستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى α=2.20لداللة اإلحصائية )ا

لدى طلبة  مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية 
ابية الصف الثالث األساسي أفراد الدراسة، ويتعزز ذلك من خالل النظر إلى المتوسطات الحس

ن في  إذالمعدلة،  الناتج من طريقة التدريس.  مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً ُيالحظ مقدار التحس 
بين أداء أفراد الدراسة الذين  في مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً  يتبين وجود فرق دال احصائياً  فقد

عاب التعليمية اإللكترونية، َدرسوها باستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باألل
مقارنة بأداء أفراد الدراسة الذين َدَرسوها بالطريقة االعتيادية، ولصالح أداء أفراد الدراسة الذين َدَرسوا 

باستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب مهارات التفاعل الصفي 
( طريقة التدريس )البرنامج التعليمي Effect Sizeم األثر حجولمعرفة فاعلية )التعليمية اإللكترونية. 

، الذي بلغت Eta Square، جرى إيجاد مربع ايتا مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً على المقترح( 
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مهارات ( من التباين في أداء أفراد الدراسة على %34.8(؛ والذي يدل على أنه )2.348قيمته )
البرنامج (؛ بمعنى أن )البرنامج التعليمي المقترحة التدريس )عائد لطريق التفاعل الصفي مجتمعةً 

َن( في التعليمي المقترح لدى طلبة الصف الثالث  مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً ( أث ر )َحسَّ
 (.%34.8األساسي موضع الدراسة بنسبة مئوية )

( 2.322ت )الداللة اإلحصائية للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس والجنس بلغ ةقيم أن
داللة فروق ذات  وجودمما يدل على عدم (؛ α  =2.20وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )
ألداء أفراد الدراسة المتوسطات الحسابية ( بين α  =2.20إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 والجنس". ُتعزى للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس مهارات التفاعل الصفي مجتمعةً على 

مهارات التفاعل الصفي وتضم )تفاعل الطالب مع المعلم، وتفاعل الطالب مع زمالئه، وتفاعل  .ب
 الطالب مع المحتوى الدراسي(. 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي على  ُحسبت المتوسطات
ل الطالب مع المعلم، وتفاعل الطالب مع زمالئه، كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي ُمنفردًة )تفاع

 وتفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي(، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )البرنامج التعليمي المقترح،
 (. 0االعتيادية( والجنس )ذكر، أنثى(، وذلك كما هو مبين في الجدول ) والطريقة

عيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي على كل المتوسطات الحسابية، واالنحرافات الم: (0جدول )ال
 والجنس طريقة التدريس ي:مهارة من مهارات التفاعل الصفي ُمنفردًة، وفًقا لمتغير 

طريقة  المهارة
 التدريس

 الجنس
 االداء البعدي االداء القبلي

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

لمتوسطا  
 الحسابي

*المعدل  

الخطأ 
 المعياري 

تفاعل 
الطالب 

مع 
 المعلم

ةاالعتيادي  

 0.10 3.19 0.22 3.16 0.21 2.71 ذكر

 0.12 3.01 0.33 3.03 0.27 2.58 أنثى

 0.07 3.10 0.27 3.10 0.24 2.65 الكلي

البرنامج 
 التعليمي
 المقترح

 0.09 4.13 0.23 4.11 0.30 2.67 ذكر

 0.11 4.06 0.38 4.08 0.27 2.54 أنثى

 0.07 4.09 0.30 4.10 0.29 2.61 الكلي

 الكلي
 0.07 3.66 0.53 3.66 0.26 2.69 ذكر

 0.08 3.53 0.64 3.59 0.27 2.56 أنثى

   0.58 3.63 0.27 2.63 الكلي

تفاعل 
الطالب 

مع 
 زمالئه

ةاالعتيادي  

 0.15 3.13 0.58 3.09 0.17 2.56 ذكر

 0.16 3.40 0.37 3.45 0.17 2.66 أنثى

 0.10 3.27 0.52 3.25 0.17 2.60 الكلي

 0.13 4.06 0.33 4.04 0.20 2.52 ذكرالبرنامج 
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طريقة  المهارة
 التدريس

 الجنس
 االداء البعدي االداء القبلي

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
*الحسابي  

 االنحراف
 المعياري 

لمتوسطا  
 الحسابي

*المعدل  

الخطأ 
 المعياري 

 التعليمي
 المقترح

 0.15 4.22 0.30 4.25 0.28 2.51 أنثى

 0.10 4.14 0.33 4.14 0.23 2.51 الكلي

 الكلي
 0.10 3.59 0.67 3.59 0.19 2.54 ذكر

 0.12 3.81 0.53 3.87 0.24 2.58 أنثى

   0.62 3.71 0.21 2.56 الكلي

تفاعل 
الطالب 

مع 
 المحتوى 
 الدراسي

ةاالعتيادي  

 0.13 2.93 0.33 2.92 0.41 2.44 ذكر

 0.15 3.16 0.53 3.13 0.18 2.93 أنثى

 0.09 3.04 0.43 3.01 0.40 2.66 الكلي

البرنامج 
 التعليمي
 المقترح

 0.11 4.10 0.30 4.11 0.25 2.56 ذكر

 0.13 4.18 0.24 4.20 0.34 2.84 أنثى

 0.08 4.14 0.27 4.15 0.32 2.69 الكلي

 الكلي
 0.09 3.51 0.68 3.54 0.33 2.50 ذكر

 0.10 3.67 0.68 3.69 0.27 2.88 أنثى

   0.68 3.61 0.36 2.67 الكلي

متوسطين الحسابيين البعديين ألداء أفراد ( وجود فروق ظاهرية بين ال0جدول )المن  ُيالحظ
الدراسة على كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي ُمنفردًة، وفًقا لمتغير طريقة التدريس )البرنامج 
التعليمي المقترح، االعتيادية(. وبهدف عزل )حذف( الفروق القبلية في أداء أفراد الدراسة على كل 

ردًة، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلك الفروق الظاهرية وفًقا مهارة من مهارات التفاعل الصفي ُمنف
؛ استخدم تحليل التباين الثنائي المتعدد المصاحب والجنس والتفاعل بينهما طريقة التدريس ي:لمتغير 

(Two Way MANCOVA،) (.2جدول )الكما هو مبين في  وذلك 
ب للمتوسطات الحسابية البعدية ألداء أفراد نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد المصاح: (6جدول )ال

، والجنس طريقة التدريس ي:الدراسة على كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي ُمنفردًة، وفًقا لمتغير 
 والتفاعل بينهما

 مصدر التباين
 المهارة

 )تفاعل الطالب مع(

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 اإلحصائية

 حجم
 األثر

 المصاحب
الطالب مع  )تفاعل

 المعلم القبلي(

 0.051 0.208 1.651 0.143 1 0.143 المعلم

 0.017 0.465 0.548 0.094 1 0.094 زمالئه

 0.007 0.650 0.210 0.028 1 0.028 المحتوى الدراسي

 المصاحب
 تفاعل الطالب مع)

القبلي(زمالئه   

 0.000 0.914 0.012 0.001 1 0.001 المعلم

 0.001 0.843 0.040 0.007 1 0.007 زمالئه

 0.036 0.291 1.152 0.156 1 0.156 المحتوى الدراسي

 المصاحب
تفاعل الطالب مع )

 0.001 0.888 0.020 0.002 1 0.002 المعلم

 0.040 0.265 1.289 0.222 1 0.222 زمالئه
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 مصدر التباين
 المهارة

 )تفاعل الطالب مع(

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 اإلحصائية

 حجم
 األثر

 المحتوى الدراسي
 0.000 0.955 0.003 0.000 1 0.000 المحتوى الدراسي القبلي(

 طريقة التدريس
Hotelling's 

Trace=5.500 

 الداللة اإلحصائية =
.0...*  

 0.761 0.000 98.512* 8.521 1 8.521 المعلم

 0.554 0.000 38.463* 6.625 1 6.625 زمالئه

 0.711 0.000 76.340* 10.347 1 10.347 المحتوى الدراسي

 الجنس
Hotelling's 

Trace=0.136 

 لداللة اإلحصائية =ا
12...  

 0.034 0.306 1.082 0.094 1 0.094 المعلم

 0.050 0.209 1.643 0.283 1 0.283 زمالئه

 0.032 0.317 1.034 0.140 1 0.140 المحتوى الدراسي

طريقة 
الجنس×التدريس  

Wilks' 

Lambda=0.969 

 الداللة اإلحصائية =
718..  

 0.010 0.581 0.311 0.027 1 0.027 المعلم

 0.004 0.720 0.131 0.023 1 0.023 زمالئه

 0.013 0.535 0.394 0.053 1 0.053 المحتوى الدراسي

 الخطأ
    0.087 31 2.682 المعلم

    0.172 31 5.339 زمالئه

    0.136 31 4.202 المحتوى الدراسي

ل  المجموع الُمعد 
     37 12.328 المعلم

     37 14.082 زمالئه

لمحتوى الدراسيا  16.876 37     

 (α  =2.20* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 ي:ُيالحظ ما يأت( 2جدول )في الوبالنظر إلى نتائج تحليل التباين 

أن قيم الداللة اإلحصائية لمتغير طريقة التدريس ولجميع المهارات أقل من مستوى الداللة 
مما يؤكد وجود أثر الستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي (؛ α  =2.20اإلحصائية )

لدى طلبة كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية 
الصف الثالث األساسي أفراد الدراسة، ويتعزز ذلك من خالل النظر إلى المتوسطات الحسابية 

ن في  ُيالحظ إذالمعدلة،  الناتج من طريقة كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي مقدار التحس 
بين أداء أفراد في كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي  يتبين وجود فرق دال احصائياً  وقدالتدريس. 

الدراسة الذين َدرسوها باستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية 
إللكترونية، مقارنة بأداء أفراد الدراسة الذين َدَرسوها بالطريقة االعتيادية، ولصالح أداء أفراد الدراسة ا
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باستخدام برنامج تعليمي مستند إلى المنحى كل مهارة من مهارات التفاعل الصفي الذين َدَرسوا 
( طريقة Effect Sizeألثر حجم اولمعرفة فاعلية )البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترونية. 

تفاعل الطالب مع مهارات التفاعل الصفي) كل مهارة من علىالتدريس )البرنامج التعليمي المقترح( 
 Etaإيجاد مربع ايتا  تم، المعلم، وتفاعل الطالب مع زمالئه، وتفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي(

Square( ؛ والذي2.288، 2.004، 2.228، الذي بلغت قيمته) ( 22.8يدل على أنه% ،
كل مهارة من مهارات ( على الترتيب من التباين في أداء أفراد الدراسة على 28.8%، 00.4%

البرنامج التعليمي (؛ بمعنى أن )البرنامج التعليمي المقترحعائد لطريقة التدريس )التفاعل الصفي 
َن( في كل مهارة من المقترح ى طلبة الصف الثالث األساسي لدمهارات التفاعل الصفي ( أث ر )َحسَّ

 ( على الترتيب.%28.8، %00.4، %22.8موضع الدراسة بنسبة مئوية )

وقد يعزى ذلك إلى إعداد البرنامج التعليمي المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب 
تعليمية عديد من األلعاب الت وأنشطة حياتية، مدعمة بروابط لالتعليمية اإللكترونية على شكل تدريبا

في زيادة دافعية الطلبة، مما أدى إلى إقبالهم  أسهماإللكترونية، وفق خطوات متسلسلة ومنظمة، 
على التعلم، والحد من الفروق الفردية بينهم، وتخلصهم من األنانية، وتحويل الطلبة السلبيين إلى 

س، وتعزز ثقة الطلبة أثناء إجراء األلعاب، التي تغرس لديهم روح التناففي  إيجابيين، ومشاركين
أثناء تنفيذ األلعاب التعليمية اإللكترونية، في بأنفسهم من خالل تفاعلهم مع ما يقومون به من نشاط 

 وكسر حاجز الخوف فيما بين الطلبة، وبين الطلبة والمعلمة، وبين الطلبة والمحتوى التعليمي.   
التعلم البنائي األربعة مرحلة الدعوة  وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى أن قيام الطلبة بتطبيق مراحل

أو االستدعاء، ومرحلة االستكشاف أو االكتشاف واالبتكار، ومرحلة التفسيرات واقتراح الحلول، 
ومرحلة التطبيق واتخاذ القرار وتعميم الخبرة، من خالل البرنامج التعليمي المستند إلى المنحى 

، ، ويجعلهم أمام تحد  قدراتهممية يثير دافعيتهم، وينمي البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترون
لكي يعتمدون على أنفسهم، وتساعدهم في اتخاذ المبادرات، والتنافس البريء، والنشاط والتفاعل 

 الصفي مع الطلبة اآلخرين ومع المعلمة ومع المنهاج المدرسي، فيصبحوا إيجابيين أكثر.
مستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية وقد تعود فاعلية البرنامج التعليمي ال

اإللكترونية إلى التنويع في التدريبات واألنشطة الحياتية واأللعاب التعليمية اإللكترونية المتضمنة في 
 إذ أو المعلمة أو المحتوى الدراسي، البرنامج، وإبراز أهمية دور الطالب وتفاعله مع غيره من الطلبة

الطلبة، ومع محتوى المادة،  زمالئهات تعتمد على تفاعل الطالب مع المعلمة، ومع أن هذه النشاط
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وبذلك يسود جو من التفاعل المصحوب بالتشويق واإلثارة والمرح والسرور الذي يوفره البرنامج بما 
 يحويه من ألعاب تعليمية إلكترونية.

إلى المنحى البنائي المدعم  وقد تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية البرنامج التعليمي المستند
باأللعاب التعليمية اإللكترونية، الذي أتاح لطلبة المجموعة التجريبية المشاركة الفعلية والتفاعل 
الصفي الفعال، من خالل تنفيذ أوراق العمل، والتدريبات واألنشطة وفق مراحل المنحى البنائي 

التعاون والتفاعل الصفي اإليجابي للوصول  المدعم بروابط أللعاب تعليمية إلكترونية، في إطار من
إلى الحل عبر خطوات ممنهجة وعلمية أكثر من أقرانهم طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا 

 بالطريقة االعتيادية والتي يغلب عليها طابع التعليم الفردي.  
زار وسالم والج، (Al-Werekat,2013)الوريكات واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراستي 

(Salem  & Al-Jazar,2016) ،أشارتا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية  اللتين
 التفاعل الصفي لصالح طلبة المجموعة التجريبية.

الداللة اإلحصائية للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس والجنس  قيمة أن النتائجوأظهرت 
فروق  مما يدل على عدم وجود(؛ α  =2.20ئية )ولجميع المهارات أكبر من مستوى الداللة اإلحصا

ألداء المتوسطات الحسابية ( بين α  =2.20داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ذات 
تفاعل الطالب مع المعلم، وتفاعل الطالب مهارات التفاعل الصفي )أفراد الدراسة على كل مهارة من 

دراسي( ُتعزى للتفاعل بين متغيري: طريقة التدريس مع زمالئه، وتفاعل الطالب مع المحتوى ال
 والجنس".

وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن ظــروف تطبيــق البرنــامج التعليمــي المســتند إلــى المنحــى البنــائي 
ــة هــي و  ــاث، إحــدالمــدعم باأللعــاب التعليميــة اإللكتروني تــم  إذة فــي الصــف المخــتلط مــن الــذكور واإلن

ـــامج التعليمـــي فـــي م ـــق تطبيـــق البرن ـــى تطبي ـــدريبها عل ـــي تـــم ت ـــر الحاســـوب، مـــن قبـــل المعلمـــة الت ختب
ــة مــن قبــل  ــى تطبيــق البرنــامج، وحضــور عــدة جلســات تعليمي البرنــامج، وقــد تــم اإلشــراف المباشــر عل

 الباحثتين.
وقــد ُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى تشــابه الظــروف داخــل الصــف لكــل مــن الجنســين الــذكور واإلنــاث، 

ــوافر أجهــزة الحاســوب التــي  تمكــنهم مــن الــدخول إلــى شــبكة اإلنترنــت وممارســة األلعــاب التعليميــة وت
اإلنـــاث، وتتشــــابه ميــــولهم ورغبــــاتهم أم ك فيهــــا جميـــع الطلبــــة ســــواء الــــذكور اإللكترونيـــة التــــي يشــــتر 
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وحاجاتهم إليها، فهي تتصف بالحيوية واتسـاع دائـرة التعامـل المعرفـي واالجتمـاعي، وتعمـل علـى إثـارة 
 فرص التفاعل فيما بينهم وبين معلمتهم.الحواس، وتزيد من 

  التوصيات:
 ي:أتاقشتها فإن الد ِّراسة توصي بما يبعد التوصل إلى النتائج ومن

ـــامج التعليمـــي المســـتند إلـــى المنحـــى البنـــائي المـــدعم باأللعـــاب التعليميـــة  .8 ضـــرورة اســـتخدام البرن
 .يتنمية التفاعل الصففي  لفاعليتهفي تدريس الرياضيات  اإللكترونية

ـــاب المدرســـي  .0 ـــل المعلـــم والكت ـــط أللعـــاب تضـــمين دلي ـــة تعليميـــة رواب ـــق إلكتروني ـــي تحقي تســـاعد ف
 األهداف التعليمية بصورة مشوقة وفعالة وجاذبة النتباه الطالب.

العمــل علـــى تعمــيم البرنـــامج التعليمــي المســـتند إلـــى المنحــى البنـــائي المــدعم باأللعـــاب التعليميـــة  .8
ربـــوي، مـــع العمـــل علـــى تـــوفير مختبـــرات الحاســـوب المجهـــزة بـــأجهزة اإللكترونيـــة فـــي الميـــدان الت

 الحاسوب الحديثة واأللعاب التعليمية اإللكترونية واإلنترنت.
تــدريب معلمــات الصــف الثالــث فــي الميــدان علــى خطــوات التــدريس باســتخدام البرنــامج التعليمــي  .4

 نية وإجراءات تنفيذه.المستند إلى المنحى البنائي المدعم باأللعاب التعليمية اإللكترو 

 المقترحات:

ـــائي المـــدعم باأللعـــاب  ـــى المنحـــى البن ـــرامج تعليميـــة مســـتندة إل ـــاول ب إجـــراء دراســـات أخـــرى تتن
التعليميــة اإللكترونيــة علــى عينــات مختلفــة مــن طلبــة المراحــل الدراســية المختلفــة، وباســتخدام متغيــرات 

 اقد، والتفكير الرياضي.تابعة أخرى، مثل: حل المشكالت الرياضية، والتفكير الن
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