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 األلعاب التعليمية المحوسبة في إثارة دافعية أطفال الروضة نحو التعلم استخدام أثر

 * ميسون محمد محيسن
  نرجس عبد القادر حمديأ.د. 

 

 ملخص:
األلعرا  التعليميرة المسوسرفة فري إثرارع دافعيرة أ  را   اسرتددام أثررإلى استقصاء هدفت الدراسة 
 السكوميرة المردار  روضرا  (   اًل من أ  ا  الريرا  فري06عينة )، وشملت الالروضة نسو التعلم

رمتالتابعة لمديرية عرين الفاشرا،  ِم العينرة عورواايًا إلرى مجمروعتين متِراويتينا إارداهما ةجريفيرة  كمرا ُس
المرفقرررة مررر   درسرررت المجموعرررة التجريفيرررة باسرررتددام األلعرررا  التعليميرررة المسوسرررفة ،واألسخررررا ضررراب ة

مقيرا   ةصميم ةم، و بينما درست المجموعة الضاب ة بال ريقة االعتياديةالمنهاج الو ني الت اعلي ، 
مرررن المنهررراج الرررو ني  ) أنرررا وروضرررتي، وأسسررررةي ( واختيرررار واررردةين دراسررريتين الدافعيرررة نسرررو الرررتعلم،

 لي لريا  األ  ا .الت اع
أظهرر  نترااا الدراسرة وجرود لف اُرة مالاةرة دافعيرة الرتعلم، إجراء التسليال  اإلاصرااية وبعد 

فرررروي برررين المجمررروعتين التجريفيرررة والضررراب ة فررري إثرررارع الدافعيرررة )اكررر ( نسرررو الرررتعلم ةسعررر ا لصرررال  
إثرررارع الدافعيرررة فررري  ، ووجرررود فرررروي برررين المجمررروعتين التجريفيرررة والضررراب ة فررريالمجموعرررة التجريفيرررة

ف التعليمي، واإل داء النورا، اترى أُفا  على النورا،، واالسرتمرار فري المجاال  الثالثة )االنتفاه للمُو
 .  ا  ةسع ا لصال  المجموعة التجريفيةلدا  لفة ريا  األ يتسقق التعلم(

 .  ا الدافعية ، التعلم، األلعا  التعليمية المسوسفة، ريا  األ الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Using Computerized Educational Games on Stimulating 

Kindergarten Children’s Motivation towards Learning  

Abstract 

This study aimed to investigate the use of computerized educational games 

in stimulating the motivation of Kindergarten children towards learning. The 

sample included 60 kindergarten children in the public school kindergartens 

belonging to Ain Al-Basha Directorate. The sample was randomly divided into 

two equal groups: experimental group and control group. The experimental 

group was taught using computerized educational games related to the 

interactive national curriculum, while the control group was taught in the usual 

way. The motivation scale for learning was designed, and two study units (Ana, 

Wardati, and my family) were selected from the National Interactive 

Kindergarten Curriculum. 

After the statistical analysis of the learning motivation observation card,  

the results of the study showed significant differences between the experimental 

and the control groups in stimulating the motivation (as a whole) towards 

learning. There were also significant differencees between the experimental and 

control groups in stimulating motivation in three fields, (attention to 

educational situation, the demand towards the activity, and the continueousness 

of the activity performance until learning is achieved) in favor of the 

experimental group. 

Key Words: Motivation, Learning, Computerized educational Games, 

Kindergarten. 
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  :المقدمة
اإلنِرراني فرري المراارر  األولررى مررن اياةرر  اللعررس سررمة مميرر ع ومةهرررًا مررن مةرراهر الِررلو   يسعررد

 ونمروه، كمرا أنر  يسِرهم فري ةنميرة ة ال  ر بنراء شدصري نر  يِراعد فرياير  أ، )مرالة ال  ولة المفكرع(
، )السِررررية والسركيررررة واالجتماعيررررة واالن عاليررررة والعقليررررة والقرررردرا  االبت اريررررة( السياةيررررة لديرررر  الجوانررررس

نرر  عامرر  أساسرري فرري ةعليمرر  وةنميررة ة  يررره ب شرركال  إإذ  ،ويِرراعده فرري الس رراخ علررى خفراةرر  و يادةهررا
 .المدتل ة
وضر  الفرذور األولرى مرن خاللهرا  مرن أهرم المراار  التري يرتم مرالة ريا  األ  را ولذلك ةعد  

لودصية ال   ، وةعتفر ريا  األ  ا  من المؤسِا  التربوية التي ةسعنى بتربية ال    والت ثير فري 
، وذلرك مرن خرال  مرا يعررل باللعرس خالُيرةواأل ،واالن عاليرة ،عالة  االجتماعيرةعاداة  وسلوكاة ، وة ا

ليس ةرفًا  ريا  األ  ا اللعس في براما فيسوك  مدخاًل أساسيًا في نمو ال    وةعلم ، التعليميا إذ 
أو ةرفيهررًا، إنمررا هررو نوررا، موجرر  ضررمن بررراما الروضررة يقرروم برر  األ  ررا  لتنميررة ُرردراةهم و مكانيرراةهم 

بسيرر  يِرراعدهم علررى ة رروين شدصررية لهررا مررن ارر ا  الترروا ن مررا يسقررق  ،لعقليررة والجِررمية والن ِرريةا
، كمررا أن األلعررا  التعليميررة فرري مرالررة الريررا  هرري وسرريلة أفضرر  مرر  ظرررول السيرراع اليوميررة اً ةوافقرر

يل ، الروضة لمِاعدع األ  ا  على ااتِا  المعرفة وةوسي  مداركهم في مفادئ العلوم المدتل ة )الس
5662.) 

ل ترونيرة وأجهر ع األلعرا  اإل ،والمسمولرة ،نتورار السواسريس المكتفيرةاو  للتقدم الت نولروجيونتيجة 
المسوسررفة فرري ايرراع الصرر ار  ، وةواجررد األلعررا  الذكيررةة والهواةررف واألجهرر ع اللوايرر ،بمدتلررف أنواعهررا

وة يي هرا مر   ،ي التعلريممرن الضرروري أن يرتم ةوظيرف هرذه األلعرا  فر أارف وال فار على اٍد سرواء، 
 (.5616، ل ترونيية العربية للتعليم اإلم)األاادياألهدال التعليمية التعّلمية 

ررد عملررت  بتنميررة االسررتعداد للررتعلم برردءًا مررن مرالررة بالعنايررة  فرري األردنو ارع التربيررة والتعلرريم ُو
الررذي ةررم ة ررويره بنرراًء  إعررداد اإل ررار العررام لمنهرراج ريررا  األ  ررا وذلررك مررن خررال   ،ال  ولررة المفكرررع

لرفرر  ك ايرراةهم المهنيررة  ومعلماةرر  مورررفي ريررا  األ  ررا والقيررام علررى ةرردريس علررى المعررايير النماايررة، 
 وبرراما متميرر ع أخرررا  ،والتربويرة، بترردريفهم علرى منرراها عالميررة إضرافة إلررى المنهراج الررو ني الت رراعلي

  نولوجيرررا فررري ة ررروير ة  يرررر األ  رررا ، ايررر التكمرررا وظ رررت الرررو راع ، (5612)و ارع التربيرررة والتعلررريم، 
 اعلررى ريررا  األ  ررا  السكوميررة، وةرردريس المعلمررا  عليهرر ُامررت بخدخررا  أجهرر ع الساسررو  وةو يعهررا

 (.5611. )دويدي، بهدل استددام الساسو  في الفيئة التعليمية التعلمية في مجا  ال  ولة المفكرع
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 مشكلة الدراسة
األلعا  التعليمية المسوسفة في إثارع دافعيرة  استددام ثرأ ة من موكلة الدراسة في ال وف عن

يرررامي أ  رررا  الروضرررة نسرررو الرررتعلم ، فمرررن خرررال  عملررري كموررررفة ةربويرررة فررري و ارع التربيرررة والتعلررريم ُو
الاةرررت علرررى بعرررظ األ  رررا  ظهرررور عالمرررا   ،بال يرررارا  الميدانيرررة للمررردار  واضرررور السصررر 

وضعف المواركة في األنور ة الصر ية مرن خرال   ،اانوالِر  ،والتوتت ،واالنِسا  ،الوعور بالمل 
بررر  فرري ريرررا  اال  ررا  التابعررة لرررو ارع التربيررة والتعلررريم ، كمررا يقررروم  المعمررو التعليميرررة  نةررام األركرران

ُلة الت امهم  إضافة إلىومساولة إ عاجهم،  ،ومضايقتهم ،ب غرا  اآلخرينبعظ األ  ا  باإلنو ا  
لعرردع مكررن إرجررال مثرر  هررذه األمررور ا وياتررراب بالمكافررل  الترري ةقرردم لهررماإل ُلررةو  ،بالتعليمررا  والقرروانين

ى نسررو الررتعلم، واالعتمرراد علرر ة األ  ررا فرري اسررتددام أسرراليس غيررر مناسررفة إلثررارع دافعيرر ة مررنعوامرر  
وذلررك بتمركرر  عمليررة الررتعلم اررو  المعلررم ولرريس المررتعلم، إضررافة إلررى  ااألسرراليس التقليديررة فرري التعلرريم

خرررال  ممارسرررتهم  ةأو برررين األ  رررا  والمعلمررر ،صررر ية الت اعليرررة برررين األ  رررا  أن ِرررهمضرررعف الفيئرررة ال
ما ةت رر بوك  يومي من خال  نةام األركران، واُتصرار  لألنو ة التعليمية داخ  الصف التي غالفاً 

ومررن هنررا فقررد بررر   مورركلة الدراسررة الترري  ،(5661)الناشررف، دورهرم علررى االسررتقفا  فرري أايرران كثيرررع
الفسرر  عررن أثررر اسررتددام األلعررا  التعليميررة المسوسررفة فرري إثررارع دافعيررة أ  ررا  الروضررة  ةررتلد  فرري
 نسو التعلم.

 أهمية الدراسة
ةنِجم م  التوجها  الساليرة لرو ارع التربيرة والتعلريم فري األردن كونها ةنفثق أهمية هذه الدراسة  

ديثة في الد ط المِتقفلية للواو  فال أساليس ةعليمية ااةو األلعا  التعليمية المسوسفة ،  في ة عي 
م ررايرع لل ريقررة االعتياديررة مِررتندع إلررى النةريررة الفناايررة  ةرردريس جاذبررة ي وةقررديم  ررر ، إلررى ةعلرريم فّعررا 

ميرة ة اعليرة مدعمرة بالصرو  لُد ةِرهم هرذه الدراسرة فري ةروفير بيئرة ةع، كما لمعلما  ريا  األ  ا 
التري ةتنراو   –فري اردود علرم الفرااثتين –اسرا  األواار  مرن الدر اما أنها ةثري ةعلم األ  ا . عوالصور 

ررد  اسررتددام موضرول أثرر األلعرا  التعليميرة المسوسررفة فري إثرارع دافعيررة أ  را  الروضرة نسررو الرتعلم، ُو
وة ويرررررد  .ة يررررد بالتواررررر  إلررررى نترررررااا ةسفررررر  القيمرررررة ال عليررررة السرررررتددام األلعررررا  التعليميرررررة المسوسررررفة

لتوظيررف األلعررا  التعليميررة المسوسررفة ،  ،يررة والتعلرريم بنتررااا ةجريفيررةالمتدصصررين والفررااثين فرري الترب
ر  أن ةقردم إسرهاماً  فري مرالرة ريررا   لرتعلمنسررو الدافعيرة ا لقيرا ع دا أمررن خرال  ةروفير  متواضرعاً  ويستُو

  .األ  ا 



 .7102، الثانيالعدد األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، التربوية للعلوم األردنية لجمعيةا

700 
 

 أسئلة الدراسة:
 عن األسئلة اآلةية:هذه الدراسة لإلجابة ةِعى 

دافعيررة )اكررر ( لرردا أ  رررا  الروضررة نسرررو الررتعلم بررراختالل هررر  ةدتلررف إثرررارع ال السؤؤلال األول:
، المسرفقرررة مررر  المنهررراج الرررو ني الت ررراعلي )األلعرررا  التعليميرررة المسوسرررفةالمِرررتددمة  ريقرررة التررردريس 

 وال ريقة االعتيادية(؟
ررف التعليمرري،  السؤؤلال النؤؤاني: هرر  ةدتلررف إثررارع الدافعيررة فرري المجرراال  الثالثررة )االنتفرراه للمُو

داء النوا، اتى يتسقق التعلم( لردا أ  را  الروضرة نسرو الرتعلم أى النوا،، االستمرار في االُفا  عل
المسرفقرررة مررر  المنهررراج الرررو ني  )األلعرررا  التعليميرررة المسوسرررفة المِرررتددمة بررراختالل  ريقرررة التررردريس

 ، وال ريقة االعتيادية(؟الت اعلي
 حدود الدراسة 

سررة القادسررية الثانويررة المدتل ررة فرري لررواء عررين مدر  روضررة السرردود المكانيررة:  سفقررت الدراسررة فرري -
 الفاشا من مسافةة الفلقاء في األردن.

 م. 5610/5612السدود ال مانية: ةم إجراء الدراسة في ال ص  الدراسي األو  للعام الدراسي  -
 الدراسة السالية على عينة من أ  ا  الروضة. ةقتصرالسدود الفورية:  -
ارردي أداع الدراسررة وثفاةهررا ويررتم ةعمرريم نتااجهررا علررى المجتمرر  ةتسرردد نتررااا هررذه الدراسررة بدرجررة  -

فت من  العينة. سم  الذي سس
 الدراسات السابقةاإلطار النظري و 

 أواًل: اإلطار النظري 
يسعد من األنو ة األساسية التي يقوم بها  كمايمث  اللعس جوهر السياع بالنِفة ل    الروضة، 

ا، اير  يِراعد اللعرس فري بنراء شدصرية ال  ر  وااتِرا  في اياة  وخااة فري المراار  األولرى منهر
خفرررا  جديرردع ، كمررا أنرر  مررن أاثررر األنورر ة الترري يقرروم بهررا ال  رر  فرري مرالررة مررا ُفرر  المدرسررةا إذ 

 يصدر عن داف  اقيقي ذاةي ال نتيجة لتع ي  اآلخرين ل .
  مرن والتر ثير فير التي ةسعنى بتربية ال  ر الهامة ةعتفر ريا  األ  ا  من المؤسِا  التربوية و 

رررى وسررراا  التعفيرررر فررري ايررراع األ  رررا ويمثررر   جوانرررس مدتل رررة، وخاارررة مرررا يسعررررل باللعرررس  اللعرررس أُر
 ي إلررى ةنميررة جميرر  جوانررس النمررووررك  عررالمهم الدررام بكرر  مررا فيرر  مررن خفرررا  ةررؤديس التعليمرري، فهررو 

 .(5615)الووربجي، لدي 



 يِون مسيس، أ.د. نرجس امديم                           ......  إثارعفي  األلعا  التعليمية المسوسفة استددام أثر

232 

رد رررل فرري ، لرر يراد ةعري ررا  متعررددع ةسديررد م هرروم اللعررس بررخعلمرراءالن س والتربيررة ارراو   ُو فقررد عس
( ايرر  يقرروم برر  األ  ررا  مررن Free( أو غيررر موجرر  )Directedنوررا، موجرر  )"ُررامو  التربيررة ب نرر  

هم فري ةنميرة سرلو  األ  را  وشدصرياةهم اأج  ةسقيق المتعة والتِلية، ويِت ل  ال فرار عرادًع كري يِر
 (.5616)الد ال،  "والوجدانية ،والجِمية ،ب بعادها المدتل ة العقلية

 ،اللعس يرةفط بمراار  النمرو عنرد ال  ر ( أن  5662)الوارد في السيلة،  Piagetبياجي   ويرا 
يورك  إنر  اير   ،ة ِير اللعس ةفعرًا لتلرك المراار  مساوالً ول   مرالة نمااية أنما، لعس خااة بها، 

فمرن خاللر  واالجتماعيرةا  ،سركيرةوال ،والمعرفيرة ،فري مدتلرف الجوانرس اإلن عاليرةمردخاًل أساسريًا لنمروه 
اِرراب  مهرررارا   و  ةويررؤثر فرري ةعلمرر  الل رر يعرررل ال  رر  األشررياء المسي ررة برر  ويررتعلم م ررراهيم جديرردع،

رردرع علررى االةصرا  ألن الودصررية ةتوررك   ا، كمررا يِررت ي  ال  ر  معرفررة رأي اآلخرررين بر اجتماعيرة ُو
  شدصريت  وأسرلوب  فري ة اعالةر  من خال  اللعس والنوا، فيكتورف ال  ر  دوافعر  وميولر  وخصراا

 االجتماعية والمواُف المدتل ة.
االجتماعية  ال يتم إال إذا ةوفر  الةرولاما أن ةسقيق النمو الِوي أل  ا  ما ُف  المدرسة 

. اي  (5662 ،جادالتربوية )مؤسِة من خال  األسرع وال والتربوية المت املة من جمي  النوااي
من خال   ال    ُدرا  ومهارا  مدتلف رالة ريا  األ  ا  إلى ةنميةةهدل العملية التعليمية بم

 فيعت  في هذه المرالة  يتناسس م وب سلو   ضمن بيئة غنية بالمثيرا  التربوية،وذلك  ،اللعس
 (.5615)العون، النمااية 
ولرة المفكررع، بمرالة ال   هتماملال و ارع التربية والتعليموليها ةنِجامًا م  األهمية الفال ة التي  و 

وةقويمررًا، فقررد عملررت مررن خررال   ،وةن يررذاً  ،وةوررريعاً  ،وفعالياةهررا ةد ي رراً  ،وأنورر تها ،وة عيرر  برامجهررا
مرن  اً بدء ،للعناية بتنمية االستعداد للتعلم (ERFKE1)مورول الت وير التربوي نسو اُتصاد المعرفة 

في اف التمهيدي "سن خمس سنوا  " وكج ء من هذا االهتمام بدأ التعليم ، مرالة ال  ولة المفكرع 
إعررداد اإل ررار العررام والنتاجررا  العامررة امررا ةررم  ،( 5662)برردران،  فرري العديررد مررن المرردار  السكوميررة

ةررردريس موررررفي ، و علرررى المعرررايير النماايرررة والداارررة  لمنهررراج ريرررا  األ  رررا  الرررذي ةرررم ة رررويره بنررراءً 
عملررت الررو ارع ، كمررا وبررراما متميرر ع أخرررا  ني الت رراعلي علررى المنهرراج الررو  ومعلماةرر  ريررا  األ  ررا 

بر جه ع  على ةوظيف الت نولوجيا في ة وير ة  ير األ  ا ، اي  ةم ة ويد ريرا  األ  را  السكوميرة
فري الفيئرة التعليميرة التعلميرة فري مجرا  ال  ولرة  هابهدل اسرتددام ا، وةدريس المعلما  عليهاااسو 
 األلعررا  المسوسررفة أاثررر ةواجرردًا فرري ايرراعايرر  أاررفست ، (5612)و ارع التربيررة والتعلرريم،  .المفكرررع
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فررري التعلررريم وة يي هررا مررر  األهررردال التعليميرررة التعّلميرررة  هرررامرررن الضرررروري أن يررتم ةوظي األ  ررا  ا لرررذا 
 (.5616، ل ترونيية العربية للتعليم اإلم)األاادي

ير العليا لدا فممارسة ال    لأللعا  المسوسفة بوك  معتد ، ةؤدي إلى  يادع مهارا  الت  
كما  يوفر ةعلمًا على درجة كفيرع من الدافعية والتع ي  المناسس  ،(5611 األ  ا  )الجابري،

أل  ا  الروضةا فالتعلم باللعس يوفر مناخًا إيجابيًا، ويس   الدافعية للتعلم، ويولد اةجاها  إيجابية 
 (.Bragg, 2006نسو موضول الدر  )

ن الدافعية هي ااال  إعام ودافعية التعلم، يمكن القو   هومها الالتميي  بين الدافعية بم وعند
داخلية أو خارجية لل اان السي، ةسسر  سلوك  وةوجه  نسو ةسقيق هدل مسدد، وةسافظ على 
استمراريت  اتى يتسقق ذلك الهدل. أما دافعية التعلم فهي االة خااة من الدافعية ةوير إلى االة 

ف التعليمي واإلُفا  علي  بنوا، موج  واالستمرار داخلية عند المتعلم ةدفع   إلى االنتفاه إلى المُو
 (. 5662 وعد ، ُو امي، في  اتى يتسقق )ةوي،

كونها هدفًا ةربويًا في ذاةهاا فاستثارع  أو اعتفارهاوةتجلى أهمية الداف  من الوجهة التربوية من 
يجعلهم يقفلون على ممارسة نوا ا  معرفية دافعية ال لفة وةوجيههم وةوليد اهتماما  معينة لديهما 

اما  ،(5662وعا  ية واركية في اياةهم المِتقفلية، وهي من األهدال التربوية العامة )السيلة، 
التربوية من خال  ة ثيرها على ةعلم وسلو  ال لفةا إذ إن  النااية ةفر  أهمية الدافعية للتعلم من

فالهدل من التعلم في اد ذاة  يوك  دافعًا )ُ امي،  التعلم ال يسدب دون أن يكون هنا  داف ا
كما ة من وراء الِلو  مجموعة من الدواف  التي ةقوم بدورها في استثارع الِلو  بةرول ، (5662

معينة، وةعم  على استمراره اتى ينتهي إلى غاية مسددع ةتمث  في اإلشفال و عادع التوا ن 
 (.5611الجابري،)

أن وجها  النةر المعاارع ةربط الدافعية بقدرا  المتعلم  Brophy (2010وذكر بروفي )
واألهدال، والعالُة الت اعلية بين المتعلم والفيئة، وةؤكد بعظ الدراسا   ،االن عاليةال  رية والعمليا  

واالستمتال في  ،ب ن المتعلمين الذين يمتل ون الدافعية نسو التعلم أاثر اةًا في الربط المن قي
 . في األنو ة التعليمية باالندماجسِين األداء والمثابرع وة ،التعلم

 ثانيًا: الدراسات السابقة
ررد ةررم ةقِرريمها إلررى:  فيمررا يلرري عررر  لررفعظ الدراسررا  المرةف ررة بموضررول الدراسررة الساليررة، ُو

 ، ودراسا  ةناولت الدافعية للتعلم.واأل  ا  دراسا  ةناولت األلعا  التعليمية المسوسفة
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 تناولت األلعاب التعليمية المحوسبة واألطفال: التي الدراسات
 فرري المسوسررفة التعليميررة أثررر األلعررا التعرررل علررى ( دراسررة هرردفت إلررى 5615أجرررا العررون )

ية األ  را  فريريرا    لفرة لداالتدي  ةنمية مهارع  ة ونرت عينرة  فري األردن، الفاديرة الورمالية الورُر
مّثلوا المجموعة الضراب ة، وأظهرر   اًل (  52ريفية، و)مّثلوا المجموعة التج اًل (  21الدراسة من )
وجود فروي ذا  داللرة عدم وجود فروي ذا  داللة ااصااية بين مجموعا  الدراسة، و  نتااا الدراسة

والضررراب ة لصرررال  التجريفيرررة التررري ةعلمرررت باأللعرررا   ،إاصرررااية برررين المجموعرررا  الدراسرررية التجريفيرررة
 التعليمية المسوسفة. 

( دراسررة بعنرروان أثررر مت يرررا  التعليررق الصرروةي فرري بررراما الساسررو  7101امرراد ) أجرررا      
( 27ة ونررت عينررة الدراسررة مررن )و ، اهيم العلميررة ل  رر  الروضررة فرري مصرررالتعليميررة علررى ةنميررة الم رر

أظهرررر  نتررااا الدراسرررة مررردا فاعليرررة اسرررتددام و  ،قِررريمهم إلرررى ثررالب مجموعرررا  ةجريفيرررةوةرررم ة ،  ررال
برنررام  ال مفيرروةر التعليميررة مرر  المجموعررا  التجريفيررة الثالثررة، كمررا أن اسررتددام  التعليررق الصرروةي فرري

التعليررق الصرروةي فرري الفرنرراما ُلرر  مررن  مررن الررتعلم و اد مررن جاذبيررة األ  ررا  للررتعلم، وأن الجمرر  بررين 
 الصو  والصورع في آن وااد ساعد على ةعلم و اِا  الم اهيم العلمية ب ريقة سهلة وممتعة .

( دراسة هدفت إلى التعرل على أثر استددام الساسو  في إاِا  أ  ا  5662ين )أجر  أم
أسجريت وهذه المهارا  هي )مهارع االستمال، ومهارع القراءع(،  ،الريا  بعظ المهارا  الل وية

وجود فروي نتااا الدراسة  ظهر أو  ،(   الً 06من )الدراسة في مدينة القاهرع على عينة ة ونت 
في إاِا  أ  ا  صااية  لصال  المجموعة التجريفية التي استددمت الساسو  ذا  داللة اا

 الريا  بعظ المهارا  الل وية )مهارع االستمال، ومهارع القراءع(.
إلى معرفة فعالية استددام برناما  تهدف دراسة(  (Anderson, 2002ن أجرا اندرسو 

وة ونت عينة الدراسة من  ،ي ورنيافي مدينة كال ااسو  لتدريس األ  ا  على مهارا  المسادثة
وجود فروي ذا  داللة ااصااية بين  الدراسة ، وأظهر  نتااا( سنوا  2(   اًل في عمر)25)

وةفاد  السوار لصال  المجموعة التي  ،المجموعتين التجريفية والضاب ة في ال الُة الل ةية
 استددمت برناما الساسو . 

عرفة أثر استددام بعظ الوسااط الت نولوجية ( دراسة هدفت إلى م5666) مسمدأجر  
الروضة   ا  أعر  الوراا  الو افة، جها  عر  الو افيا ( في إاِا   )الساسو ، جها 

 وأظهر  ،(   الً 26أسجريت الدراسة في القاهرع على عينة ة ونت من ) بعظ الم اهيم الرياضية.
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تددام الوسااط الت نولوجية،اي  كانت وجود فروي ذا  داللة إاصااية ةسع ا السنتااا الدراسة 
جها  الساسو ، ةالها المجموعة التي استددمت جها  عر   تالتي استددمأفض  المجموعا  

 الو افيا ، ثم المجموعة التي استددمت جها  عر  الوراا .
 التي تناولت الدافعية للتعلم: الدراسات

دراسررة  Tuzun, Yılmaz-Soylu, Karakus, Inal, & Kızılkaya (2009أجرررا )
، وة ونرت لل وف عن أثر بيئة اللعس من خرال  الساسرو  فري  يرادع التسصري  والدافعيرة لردا ال لفرة

الدراسرة أن . أظهرر  نترااا (  الفًا من الص ين الراب  والدامس في مدينة أنقرع52) عينة الدراسة من
 اد  مررن مِررتوا الدافعيررة ألعررا  الساسررو  ُررد سرراعد  فرري  يررادع التسصرري  األارراديمي لل لفررة، كمررا 

 الداخلية، وخ ضت مِتوا الدافعية الدارجية لديهم. 
أثرر الجاذبيرة  هدفت الرى معرفرةدراسة   Sultan & Jone (1995أجرا سل ان وجون  )اما 

 (  الفررًا مررن الصررف الرابرر 26)مرن الدراسررة  ة ونررت عينررة، و المرايرة للساسررو  علررى دافعيررة المتعلمرين
أن  أظهرررر  نترررااا الدراسرررةو  ،ال  الساسرررو ا ُررروانين السركرررة لنيررروةن مرررن خررردرسرررو  فرري مدينرررة شررريكاغو

الصور المراية المتسركة التي ُدمها الساسرو  كران لهرا أثرر فري  يرادع الدافعيرة الداخليرة لردا ال لفرة، 
 فخن معةمهم سي ض  الصور الجرافيكية المتسركة على الثابتة.  ،و ذا مسن  ال لفة ارية االختيار

استقصراء إلرى  هردفت  دراسرة Bergin, Ford & Hess (1993ن وفورد وهرس )أجرا بيرجو 
أنمررا، الدافعيررة والِررلو  االجتمرراعي بررين األ  ررا  الررذين يتعلمررون فرري شررك  ثناايررا  علررى الساسررو  

وجررود   نتررااا الدراسررة أظهررر ، و (   ررالً 52) عينررة الدراسررة مررن ، وة ونررت( أشررهر2علررى امتررداد فترررع )
ية  لصررال  المجموعررة التجريفررة ةسعرر ا ل اعليررة اسررتددام الساسررو  فرري  يررادع فررروي ذا  داللررة ااصرراا

 ، وكان األ  ا  مت افئين ومتعاونين بوك  عام في ة اعالةهم.الدافعية
لرررى معرفرررة ةررر ثير اسرررتددام الساسرررو  إدراسرررة هررردفت   Miyashita (1991أجررررا مياشررريتى )

واإلبرردال لرردا  ررال  الصررف األو  والثرراني علرى االةجاهررا  نسررو الساسررو ، والدافعيررة نسررو الدراسررة، 
إلرى أن ةجربرة اسررتددام الدراسررة    نترااا أظهرر و  ،(  الفرراً 362)مرنالدراسرة وة ونرت عينررة  ،اليابرانيين

بينمررا لررم  ،الساسررو  أثررر  علررى عالمررا  األ  ررا  فرري مقيررا  فرعرري وااررد علررى األُرر  مررن االسررتفانة
وفري المقيرا  ال رعري الدرام  ،اةجاها  األ  ا ةؤثر االختالفا  في مواُ  المدار  على عالما  

باالةجاهررا  نسررو الساسررو  ظهررر اخررتالل دا  بررين المجمرروعتينا فاأل  ررا  الررذين كررانوا يِررتددمون 
الساسررو  كررانوا يسملررون اةجاهررا  أاثررر إيجابيررة نسررو الساسررو ، وأمررا فرري المقيررا  ال رعرري الدررام 
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 )التعا ف، خااة في ُيا  ال رعينن المجموعتين، بالدافعية نسو التعلم فلم ةةهر اختالفا  دالة بي
 .(اإلبدالو 

 هرردفت إلررى معرفرررةدراسررة   Spuches & Reigeluth (1985أجرررا سررفجس وريجلرروب )
ة ثيرا  ةِرجي  العالمرا  علرى دافعيرة ال لفرة فري ةمرارين رياضرية ولعفرة ةردريس مِرتندع جميعهرا إلرى 

(  الفًا من الصرف الثراني ةرم اختيرارهم 25) من ةالدراس ة ونت عينة و  ،في مدينة نيويور  الساسو 
باالسررتناد إلررى أسررس ةجررربتهم الِررابقة فرري إجررراء مِرراا  الجمرر ، وةررم ةررو يعهم بوررك  عورروااي علرررى 

وبعد مقدمة وجي ع وةوضي  لقواعد اللعفة كان بوس  ال الس أن يلعس كما يواء  ،مجموعا  المعالجة
ةم ُيا  الدافعية من خرال  عردد الجروال  التري يدتارهرا ( دُيقة، و 12جوال  إضافية ولمدع أُصاها )

 أن  ال وجود ألي ة ثيرا  معالجة دالة. أظهر  نتااا الدراسة، و ال الس
أثررر اسررتددام األلعررا  التعليميررة  تةرر ةي هررذه الدراسررة فرري ظرر  ُلررة وجررود دراسررا  أسخرررا ةناولررو 

عرن غيرهرا مرن الدراسرا  فري سرعيها ها ن راد، باالمسوسفة في ةنمية دافعية التعلم لدا أ  ا  الروضة
األلعا  التعليمية المسوسفة في إثارع دافعية أ  ا  الروضرة نسرو الرتعلم،  استددام إلى الفس  في أثر

 مما يفرر إجراء الدراسة.
 واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة 
لتري ةهردل إلرى المنسى شف  التجريفي في ة فيقها لمناسفت  ألهدافها، افي هذه الدراسة  استددم

األلعررا  التعليميررة المسوسررفة فرري إثررارع دافعيررة أ  ررا  الروضررة نسررو الررتعلم، ايرر   اسررتددام معرفرة أثررر
ُسِرررمت العينرررة إلرررى مجمررروعتين ةمثررر  إارررداهما المجموعرررة التجريفيرررة التررري درسرررت باسرررتددام األلعرررا  

 دية. بال ريقة االعتيا درستوةمث  األسخرا الضاب ة التي  التعليمية المسوسفة،
 أفراد الدراسة

مدرسررة )القادسررية  روضررة (   رراًل مررن  لفررة ريررا  األ  ررا  فرري06ة ل ررت عينررة الدراسررة مررن )
ررد اختيررر  هررذه السكوميررة الثانويررة المدتل ررة(  التابعررة لمديريررة التربيررة والتعلرريم فرري لررواء عررين الفاشررا، ُو

 ررا  اسررتعدادهن لت فيررق المدرسررة ب ريقررة ُصرردية، ايرر  أبررد  مررديرع المدرسررة ومعلمررا  ريررا  األ 
وأن المدرسرة ةتروفر فيهرا التجهيرر ا   ال سريماهرذه الدراسرة، ممرا يسِره  عمليرة ةن يرذ إجررراءا  الدراسرة، 

وةضررم المدرسرررة عرردع شرررعس مررن ريرررا  األ  ررا ، وةرررم اختيررار شرررعفتين  ،التقنيررة المناسررفة لالسرررتددام
لتعليميرررة المسوسرررفة المجموعرررة عورررواايًا، ايررر  اعتفرررر  المجموعرررة التررري ةررردر  باسرررتددام األلعرررا  ا
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(   ررراًل، والمجموعرررة التررري ةررردر  بال ريقرررة االعتياديرررة المجموعرررة 26التجريفيرررة وبلرررأ عررردد أفرادهرررا )
 (   اًل.26الضاب ة وبلأ عدد أفرادها )

 أداة الدراسة
واعتسمرد مقيرا  ليكرر  الربراعي فري وارف  ةم بنراء مقيرا  دافعيرة الرتعلم لردا أ  را  الروضرة،

رف  االنتفراهوهي: ) مجاال ( فقرع ، مو عة على ثالثة 12على ) اشتم بسي   يا ،درجا  المق للمُو
 المجراال ُفرا  علرى النورا،، االسرتمرار فري أداء النورا،  لتسقيرق الرتعلم(، وةِراعد هرذه التعليمي، اإل

امرررت معلمترررران )المعلمرررة والمعلمررررة ، علرررى ة ررروين ان فررررال واضررر  عررررن دافعيرررة ال  رررر  نسرررو الررررتعلم ُو
 عدع( معًا بمالاةة سلو  ال    أثناء أداء النوا،.المِا

 صدق أداة الدراسة
 استسددم الصدي الةاهري للتسقق من اردي مقيرا  الدافعيرة نسرو الرتعلما اير  ة رّون المقيرا 

( فقرررع، وةررم عرضرر  علررى مجموعررة مررن المسكمررين مررن ذوي الدفرررع فرري 13مررن ) فرري اررورة  المفدايررة
قيررا  والتقررويم، إضررافة إلررى المورررفين التربررويين العرراملين فرري ريررا  مجررا  المنرراها وةربيررة ال  رر  وال

وإلبررداء  ،( مسكمررينا وذلررك للسكررم علررى فقرررا  المقيررا  فرري اررورة  األوليررة5األ  ررا  وبلررأ عررددهم )
 ومردا مناسرفت  أل  را  مرالرة ريرا  األ  را ، الرأي فير  مرن اير  مردا وضروي الصرياغة الل ويرة،

المسكمرررين ومالاةررراةهم، والقيرررام  برررلراء غالفيررةةررم األخرررذ  ُررردو  ،مناسرررفةأيررة مالاةرررا  أسخررررا يرونهررا و 
راير  وفقًا آلرااهرم  ،بالتعديال  مثر ) يِرتمت  بسر  الموركال ، يورعر بالِرعادع  بعرظ ال قررا  تذفاس

رر ،عنرردما يتسقررق الررتعلم، يسترراج لتعرردي  سررلوك  ليررن مس فرري األنورر ة(  ، قرررا اررياغة بعررظ ال تدلوعس
 ( فقرع. 12من ) ةكونماع في اورةها النهااية أافست األد وبذلك فقد

 ثبات أداة الدراسة
علرررى عينرررة  بصرررورةها األوليرررةة فيقهرررا  مللتسقرررق مرررن ثفرررا  أداع الدراسرررة )مقيرررا  الدافعيرررة(، ةررر

(   ررراًل مرررن ريرررا  األ  رررا ، مرررن خرررارج عينرررة الدراسرررة، ايررر  ُامرررت 26اسرررت العية مكونرررة مرررن )
معررًا بمالاةرة سرلو  األ  ررا  لرن س المجموعررة، وةرم ااتِررا   معلمتران )المعلمرة والمعلمررة المِراعدع(

ةرم ااتِرا  معامر  التوافرق برين كمرا معام  االةِراي الرداخلي )ال را كرونفرام( لمالاةرا  كر  منهمرا، 
 ( اآلةي:1مالاةا  كٍ  من المعلمتين باستددام معام  االرةفا، بيرسون كما هو وارد في الجدو  )
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الداخلي )الفا كرنباخ( ومعامل االرتباط بيرسون ألداة الدراسة )مقياس  (: معامل االتساق1الجدول )
 الدافعية نحو التعلم(

 معامل االرتباط بيرسون  المعلمة المساعدة المعلمة عدد الفقرات المجال
 6.55 6.3 6.22 2 االنتفاه للموُف التعليمي
 6.22 6.3 6.31 2 االُفا  على النوا،
، اتى االستمرار في أداء النوا
 يتسقق التعلم

2 6.5 6.31 6.21 

 6.25 6.32 6.56 12 ال لي
ررف التعليمرري)ال  الثالثررة اوكانررت معررامال  الثفررا  للمجرر  ،واالُفررا  علررى النوررا، ،االنتفرراه للمُو

، 6.22،   6.55علرى النسرو الترالي وعلرى الترةيرس  (واالستمرار فري أداء النورا، اترى يتسقرق الرتعلم
رريم معامر  االرةفرا، بيرسررون 6.25ال لرري ،  ومعامر  الثفرا  6.21 ، يسالَارظ مرن ُرريم معامر  الثفرا  ُو

 (، أنها مقفولة إاصاايًا وكافية ألغرا  هذه الدراسة.1الواردع في الجدو  )
 طريقتا التدريس

 األلعاب التعليمية المحوسبة
 ،يموالوارررردع الثانيررررة )أسرررررةي( مررررن م رررراه ،ولررررى )أنررررا وروضررررتي(األ عةررررم ةسليرررر  المسترررروا للواررررد

يم في المادع المعرفية ،واقااق ،ومهارا  والعم  علرى اختيرار بعرظ مرن األلعرا  التعليميرة  ،ُو
بسيرر  ةنِررجم مرر  أهرردال الوارردةين األولررى  المترروفرع فرري المنهرراج الررو ني الت رراعلي، المسوسررفة

 وةتضمن هذه األلعا  أنو ة ةعليميرة مناسرفة ألعمرار ال لفرة )أنا وروضتي( والثانية )أسسرةي(،
 والتي ةت ون مما ي ةي: ، من فئة ريا  األ  ا 

المتعلقة بالوادع األولى )أنا المتوفرع في المنهاج الو ني الت اعلي و األلعا  التعليمية المسوسفة  .1
وروضرتي(: ومررن األمثلررة علررى األلعررا  التعليميرة المسوسررفة للوارردع األولررى: )لعفررة االةجاهررا ، 

لعفررة و عررالم السرررول، و أارروا  السيوانررا ، و ذاء الصرسي، ال ررو لعفررة المتاهررا ، و لعفرة الوجرروه، و 
لعفرة و  لعفرة ألفروم الصرور،و األشركا  الهندسرية، و المكعفا  الملونرة، و السوا  الدمس، و النجوم، 

 أج اء الساسو (.
المتعلقررة بالوارردع الثانيررة و  ،المترروفرع فرري المنهرراج الررو ني الت رراعلي األلعررا  التعليميررة المسوسررفة .5

أثرراب المنرر  ، و مثلررة علررى األلعررا  المسوسررفة للوارردع الثانيررة: )لعفررة أسسرررةي، )أسرررةي(: ومررن األ
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األشرركا  الهندسررية واأللرروان ، و لعفررة المهررن، و لعفررة األعررداد، و ومالبررس أسرررةي، ولعفررة األلرروان، 
  (. أساجية الصور المق وعةو  ، م خ أا  و ب اُا  الوكر، و 

رررد ُامرررت باسرررتددام األلعرررا  التعليميرررة لتجريفيرررة المجموعرررة ا بتررردريس معلمرررة ريرررا  األ  رررا  ُو
المسوسررفة، ايرر  اسررتددمت المنهرراج الررو ني الت رراعلي واأللعررا  التعليميررة المسوسررفة التابعررة للمنهرراج 

راسررية األولررى مِررفقًا ، ايرر  ةرم الفرردء بتن يررذ الواردع الد وذلرك اِررس الد ررة المعردع ،الرو ني الت رراعلي
الدراسية الثانية لمدع ) أربعة أسابي ( لل صر  الدراسري األو   ، كما ةم ةن يذ الوادعلمدع )ستة أسابي  (

  .م 5610لعام 
 صدق األلعاب التعليمية المحوسبة

وذلك من خال  عرضها علرى مجموعرة مرن  ،ةم التسقق من ادي األلعا  التعليمية المسوسفة
ا  ريرا  والماجِتير، من ةدصصر ه ( مسكمين من املة درجتي الدكتورا 16المسكمين بلأ عددهم )

اال  ا  وة نولوجيا التعليم والمناها والقيا  والتقويم، لتقييم األلعا  التعليمية المسوسرفة و برداء الررأي 
المررذكورةين وللت اررد  ،والتعررديال  المقتراررة، وللت اررد مررن مرردا مناسررفة هررذه األلعررا  ألهرردال الوارردةين

ررت الررذي يِررت ُر ،و ريقررة عرضررها األنورر ة،مررن وضرروي    عررر  موضرروعاةها، ايرر  ومناسررفة الُو
منن   ( ألعررا ، وةررم األخررذ بمالاةرراةهم16( لعفررة، والوارردع الثانيررة )12اشررتملت الوارردع األولررى علررى )

  األشكال الهندسية واأللوا  (.وحيث حذف بعض األلعاب مثل لعبة ) وظائف أعضاء الجسم ، 
 المادة التعليمية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية

تعليميررة المِرتددمة فرري هرذه الدراسررة مرن الوارردةين األولرى والثانيررة مرن المنهرراج ة ونرت المرادع ال
الرو ني الت راعلي لمرالرة ريرا  األ  را  المقررر مرن ُفر  و ارع التربيرة والتعلريم، وةرم ةسديرد النتاجرا  

وعررري مناسرررفتها فررري ةررردريس الواررردةين )انرررا وروضرررتي( و )اسررررةي( والتررريسرررددع مِرررفقًا التعليميرررة الم  رس
ررد ُامررت معلمررة ريررا  األ  ررا ، وشررموليتها للمررادع التعليميررة علررى النسررو بترردريس المررادع التعليميررة  ُو

اسرتددمت المنهراج اي  ُامت بخعرداد مرذكرا  التسضرير للتردريس بال ريقرة االعتياديرة، و  ،االعتيادي
، اير  ةرم لرمالو ني الت اعلي واةفعت أساليس التدريس االعتيادية اِس الد رة المعردع فري دلير  المع

   ، كمررا ةررم ةن يررذ الوارردع الدراسررية الثانيررة لمرردع راسررية األولررى لمرردع )سررتة أسررابي  (الفرردء بتن يررذ الوارردع الد
 م.5610لل ص  الدراسي األو  لعام  أربعة أسابي ( ثاني)
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 المعالجة اإلحصائية
ختفرررررارا  اال وباعتمررررراد، لت ريرررررأ الفيانرررررا    SPSSبرنررررراما التسليررررر  االاصرررررااي  ةرررررم اسرررررتددام
 االاصااية اآلةية:

 إيجاد معام  الثفا  باستددام معام  الثفا  )ال ا كرونفام(. .1
إيجررراد معامررر  التوافرررق برررين مالاةرررا  المعلمرررة والمعلمرررة المِررراعدع باسرررتددام معامررر  االرةفرررا،  .5

 بيروسون.
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة: .2

  مصرررااس ةسليررر  التفررراين األارررادي ال اختفرررارالِرررؤا  األو : ةرررم اسرررتددامOne Way 

Ancova. 

  ةسلي  التفاين المصااس المتعدد  اختفارالِؤا  الثاني: ةم استددامMANCOVA . 
 ومناقشتها الدراسة نتائج

ثؤؤارة الدافعيؤؤة ) كؤؤل( لؤؤد  أطفؤؤال إهؤؤل تختلؤؤ  : ومناقشؤؤتها السؤؤلال األولالمتعلقؤؤة ب نتؤؤائجال
الُمرفقة مع  عاب التعليمية المحوسبة)األلالمستخدمة الروضة نحو التعلم باختالف طريقة التدريس 

ةرررم اِرررا  المتوسرر ا  السِرررابية واالنسرافرررا   ، والطريقؤؤؤة االعتياديؤؤؤة( المنهؤؤاا الؤؤؤوطني التفؤؤؤاعلي
المعياريررة والمتوسرر ا  المعدلررة لرردرجا  ال لفررة علررى مقيررا  إثررارع الدافعيررة للمجمرروعتين: )التجريفيررةا 

فة(، و)الضراب ةا التري درسرت بال ريقرة االعتياديرة( التي درسرت باسرتددام االلعرا  التعليميرة المسوسر
 ( اآلةي: 5في الت فيقين القفلي والفعدي، وكانت النتااا كما في الجدو  )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لتقييم أداء الطلبة 2الجدول )
 على مقياس إثارة الدافعية ككل

 يسطريقة التدر 
 البعدي القبلي

المتوسط 
المتوسط  العدد المعدل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 26 5.325 6.225 5.325 6.252 5.010 األلعا  التعليمية المسوسفة
 26 5.265 6.222 5.555 6.236 5.126 االعتيادية

ي برين المتوسر ا  السِرابية لردرجا  ال لفرة فري ( إلرى وجرود فررو 5ةوير النترااا فري الجردو  )
المجموعتين التجريفية والضاب ة، فري الت فيرق القفلري لمقيرا  الدافعيرةا اير  بلرأ المتوسرط السِرابي 

كما ةوير النترااا إلرى وجرود فرروي  ،(5.126(، وللمجموعة الضاب ة )5.010للمجموعة التجريفية )
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 لفررة فري المجمروعتين التجريفيررة والضراب ة فري الت فيررق برين المتوسرر ا  السِرابية لردرجا  ال بِري ة
( وللمجموعررررررة الضرررررراب ة 5.325الفعررررررديا ايرررررر  بلررررررأ المتوسررررررط السِررررررابي للمجموعررررررة التجريفيررررررة )

(5.555.) 
ررد ةررم إجررراء ةسليرر  التفرراين ) ا وذلررك بهرردل ضررفط ال ررروي بررين One Way ANCOVA)ُو

لمقيرا  إثرارع الدافعيرة، وكرذلك لل ورف عرن المتوس ا  السِابية لردرجا  ال لفرة فري الت فيرق القفلري 
داللة ال روي في المتوس ا  السِابية لدرجا  ال لفة في الت فيق الفعدي بين المجموعتين التجريفية 

 (.2والضاب ة لمقيا  الدافعية، ةفعًا لمت ير  ريقة التدريسا وكانت النتااا كما في الجدو  )
( للكش  عن داللة الفرق بين المتوسطات One Way ANCOVA(: نتائج تحليل التباين )3الجدول )

 الحسابية لدرجات الطلبة على مقياس إثارة الدافعية البعدي، تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 2η  لحجم
 تأثير البرنامج

  6.222 6.160 6.655 1 6.655 االختفار القفلي
 ريقة التدريس باأللعا  

 التعليمية المسوسفة
2.520 1 2.520 10.161 6.666* 6.556 

    6.565 22 11.252 الد  
     25 10.630 ال لي

 p=0.05*دا  إاصاايًا عند 

بين متوسر ي  (α=0.05)( وجود فري دا  إاصاايًا عند مِتوا 2ةةهر النتااا في الجدو  )
رجررا  ال لفررة فرري المجمرروعتين التجريفيررة والضرراب ة علررى مقيررا  إثررارع الدافعيررة الفعرردي ةعرر ا إلررى د

 ريقررررة الترررردريس باسررررتددام األلعررررا  التعليميررررة المسوسررررفة، ايرررر  بل ررررت ُيمررررة )ل( المسِرررروبة لهررررا 
فرري إثررارع  بِرريط، أي أنرر  يوجررد فررري (α=0.05)( وهرري ُيمررة دالررة إاصرراايا عنررد مِررتوا 10.161)

 ة نسو التعلم لدا  لفة ريا  األ  ا  ةع ا ل ريقة التدريس )األلعا  التعليمية المسوسفة(.الدافعي
ولل ورف عرن مصردر ال رروي الدالرة إاصرراايا  برين متوسر ا  درجرا  ال لفرة فري المجمرروعتين 
)التجريفيرررة والضررراب ة( علرررى مقيرررا  إثرررارع الدافعيرررة الفعررردي، اِرررفت المتوسررر ا  السِرررابية المعّدلرررة 

عررن عرر   أثررر الت فيررق القفلرري علررى أداء ال لفررة فرري الت فيررق الفعرردي للمقيررا ، وبررالنةر إلررى  الناةجررة
المتوس ا  المعدلة ةفين أن ال روي كانت لصال  المجموعة التجريفية )الرذين درسروا ب ريقرة األلعرا  

 .التعليمية المسوسفة(
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ي ااتِرا  الدافعيرة لردا وللتعرل إلى اجرم ةر ثير مت يرر  ريقرة األلعرا  التعليميرة المسوسرفة فر
(ا ممرا يورير 6.556(، الذي بلأ ُيمتر  )2η لفة مرالة ريا  األ  ا ، اي  ةم اِا  مرب  ايتا )

مرن التفراين فري إثرارع الدافعيرة لردا  لفرة ريرا   %55إلى اجم أثر متوسطا وبذلك يمكرن القرو  إن 
دريس )األلعررررا  التعليميررررة األ  ررررا  فرررري المجمرررروعتين التجريفيررررة والضرررراب ة يرجرررر  لمت يررررر  ريقررررة الترررر

ةفاين غير م ِر، وهذا يعني أنَّ هنا  اثرًا واضسًا ل ريقة التدريس )األلعرا   %23المسوسفة(، وأنَّ 
 التعليمية المسوسفة( في إثارع الدافعية لدا  لفة مرالة ريا  األ  ا  مقارنة بال ريقة االعتيادية.

ال ةوجرد الصر رية المنفثقرة عنر  التري ةقرو : " وبناًء على نترااا الِرؤا  األو  ةرم رفرظ ال رضرية
بين متوس ا  أفرراد المجموعرة الضراب ة ( α=0.05)فروي ذا  داللة إاصااية عند مِتوا الداللة 

والمجموعررة التجريفيررة فرري مقيررا  الدافعيررة )اكرر ( لرردا أ  ررا  الروضررة نسررو الررتعلم ةسعرر ا إلررى  ريقررة 
، وال ريقرررة المسرفقرررة فررري المنهررراج الرررو ني الت ررراعلي سرررفة)األلعرررا  التعليميرررة المسو  باسرررتددام التررردريس

إاصررااية عنررد مِررتوا " ويررتم ُفررو  ال رضررية الفديلررة الترري ةقررو : "يوجررد فررروي ذا  داللررة االعتياديررة(
بررررين متوسرررر ا  أفررررراد المجموعررررة الضرررراب ة والمجموعررررة التجريفيررررة فرررري مقيررررا  ( α=0.05)الداللررررة 

)األلعرررا   باسرررتددام الرررتعلم ةسعررر ا إلرررى  ريقرررة التررردريسالدافعيرررة )اكررر ( لررردا أ  رررا  الروضرررة نسرررو 
 ، وال ريقة االعتيادية(" المسرفقة في المنهاج الو ني الت اعلي التعليمية المسوسفة
يرج  إلى أن اسرتددام األلعرا  التعليميرة المسوسرفة يسعرد نوعرًا مرن  في هذه النتيجة ولعّ  الِفس

الدروج من الروةين والدضول المفاشر ألوامر المعلمة  فهو يِاعد في ،التجديد المسفس لدا األ  ا 
ررل تهاا فاسررتددام األلعررا  التعليميررة المسوسررفة يترري  لأل  ررا  نوعررًا مررن السريررة خااررًة وأن هررذه  ،وسس

كمررا أن الساسررو  بسررد ذاةرر  يسوررّك  شرريئًا  ،واألارروا  ،واألشرركا  المتسركررة ،ال ريقررة ةتضررمن األلرروان
سررن مفكرر ينفهرر بمررا هرو جديرد، إضررافة إلرى أن المِرتوا االجتمرراعي  وأنر  فري ،جديردًا لل  ر  خااررةً 

للعينة في بيئة فقيررع نوعرًا مرا وهرذا يدفعر  إلرى است ورال الوريء الجديرد ويِرتددم  ويسراو  االسرت ادع 
 وفي أي مجا  سواء في اللعس أو التعلم. ،من  ب ي وسيلة كانت

( 5612راي، الم لرر ، الربيرر ، غوانمرر  اررذلك يمكررن ة ِررير النتيجررة فرري ضرروء مررا أشررار إليرر ) الجرر
مرن خررال  شررعور ال  رر  بالمتعررة أثنرراء اسررتددام  الساسرو ، و فيعررة الت ذيررة الراجعررة الترري يررتم ة ويررد 
ال    بها من خال  األلعا  المسوسفة، ودورها الهام في ةدعيم اإلجابا  الصسيسة، وكرذلك عرر  

الناةجرررة عرررن شرررعوره ب نررر  أارررف  مسرررور  األنورر ة بورررك  متِلِررر  ومن قررري، إضرررافة إلرررى ثقرررة ال  ررر 
 العملية التعليميةا مما ُد يسوّلد لدية الرغفة في التعلم.
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ررد يعررود الِررفس فرري هررذه النتيجررة إلررى مررا يترروفر فرري األلعررا  التعليميررة المسوسررفة مررن عوامرر   ُو
ررد اررددها ةيررر  بِررتة عوامرر  وهرري: اريررة االختيرر ار متعررددع ةعمرر  علررى إثررارع الدافعيررة نسررو الررتعلم، ُو

والتسرديا فال  ر  يورعر بقيمرة  ن دافعية ال    ة ون أفض  إذا ةروفر لر  اريرة اختيرار الرتعلم.إاي  
انجا ه إذا كانت المهمة اعفة. وةتر ثر الدافعيرة للرتعلم ايضرًا برالتسكم والِري رعا إذ مرن الضرروري أن 

علم ة يررد مررن الدافعيررة يوررعر المررتعلم ب نرر  يررتسكم ب ررري الواررو  إلررى أهرردال الررتعلم، فررالتسكم بفيئررة الررت
والتعرراون أو االشررترا  مرر  اآلخرررين ألن العمرر  مرر  اآلخرررين يِرراعد علررى ةرروارد األف ررار  نسررو الررتعلم.

الصرعفة. وبنراء المعنرىا اير   مومعرفة العالُة الصسيسة بين األشياء والقدرع على التعام  م  المهرا
  رررا  ال رارررة لفنررراء األسرررا  المن قررري ةررر داد الدافعيرررة للرررتعلم بتسديرررد األهررردال المرجررروع و ع ررراء األ

لألنو ة التعليمية، وأخيرًا النتااا والعواُس التري ةعر   ال لفرة وةردعمهما ف لمرا ا داد  دافعيرة ال لفرة 
اآلخررين لهرم )الجمعيرة العلميرة  استسِرانلتسقيق النجاي واألهدال  اد فدرهم ب نهم سيسصرلون علرى 

 (.5611ل ليا  التربية، 
هؤل تختلؤ  اثؤارة الدافعيؤة فؤي المجؤاالت النالثؤة : ومناقشؤتها السلال النانية بالمتعلقنتائج ال

)االنتباه للموقف التعليمي، االقبؤال علؤى النشؤاط، االسؤتمرار فؤي أداء النشؤاط حتؤى يتحقؤ( الؤتعلم( 
الُمرفقؤة فؤي  )األلعؤاب التعليميؤة المحوسؤبة باستخدام لد  أطفال الروضة باختالف طريقة التدريس

ةررم اِررا  المتوسرر ا  السِررابية واالنسرافررا   ؛، والطريقؤؤة االعتياديؤؤة( ا الؤؤوطني التفؤؤاعلي المنهؤؤا
المعياريررة والمتوسرر ا  السِررابية المعدلررة لتقيرريم أداء ال لفررة مررن المجمرروعتين )التجريفيررة والضرراب ة( 

رف التعليمري، االُفرا  علرى  على مقيا  إثارع الدافعيرة نسرو الرتعلم فري المجراال  الثالثرة )االنتفراه للمُو
النورررا،، االسرررتمرار فررري أداء النورررا، اترررى يتسقرررق الرررتعلم(، علرررى كررر ق مرررن الت فيرررق القفلررري والت فيرررق 

 ( اآلةي:2الفعديا ف انت النتااا كما في الجدو  )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لتقييم أداء الطلبة 4الجدول )

 مقياس إثارة الدافعية نحو التعلم في مجاالت

 طريقة التدريس المجال
 البعدي القبلي

المتوسط 
المتوسط  العدد المعدل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االنتفاه 
ف  للمُو
 التعليمي

األلعا  التعليمية 
 المسوسفة

5.026 6.261 5.256 6.263 5.202 26 

 26 5.251 6.230 5.552 6.251 5.122 ديةالتقلي
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 طريقة التدريس المجال
 البعدي القبلي

المتوسط 
المتوسط  العدد المعدل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االُفا  على 
 النوا،

األلعا  التعليمية 
 المسوسفة

5.222 6.230 5.562 6.233 5.562 26 

 26 5.533 6.211 5.532 6.252 5.622 التقليدية
االستمرار في 
أداء النوا، 
اتى يتسقق 

 التعلم

األلعا  التعليمية 
 المسوسفة

5.026 6.220 5.326 6.252 5.362 26 

 26 5.256 6.222 5.552 6.222 5.122 التقليدية

برررين المتوسررر ا  السِرررابية لررردرجا   بِررري ة ( إلرررى وجرررود فرررروي 2ةورررير النترررااا فررري الجررردو  )
ال لفررة فرري المجمرروعتين التجريفيررة والضرراب ة، فرري الت فيررق القفلرري فرري مجرراال  مقيررا  إثررارع الدافعيررة 

برين المتوسر ا  السِرابية لردرجا  ال لفرة فري  بِري ةجود فروي نسو التعلم. كما ةوير النتااا إلى و 
 المجموعتين التجريفية والضاب ة في الت فيق الفعدي.

ررد ةررم إجررراء ةسليرر  التفرراين المصررااس ) ا وذلررك بهرردل ضررفط ال ررروي بررين MANCOVA)ُو
سرو الرتعلم، المتوس ا  السِابية لدرجا  ال لفة فري الت فيرق القفلري لمجراال  مقيرا  إثرارع الدافعيرة ن

وكذلك لل وف عن داللة ال رروي فري المتوسر ا  السِرابية لردرجا  ال لفرة فري الت فيرق الفعردي برين 
المجمرروعتين التجريفيررة والضرراب ة فرري مجرراال  مقيررا  إثررارع الدافعيررة نسررو الررتعلم، ةفعررًا لمت يررر  ريقررة 

 (.2التدريسا وكانت النتااا كما في الجدو  )
لفحص التباينات في درجات   (MANCOVA)لتباين المتعدد المشترك(: نتائج تحليل ا5الجدول )

 المجاالت الفرعية لمقياس إثارة الدافعية نحو التعلم

قيمة ويلكس  األثر
 لمبدا

قيمة ف 
 المحسوبة

درجة الحرية 
 للفرضية

الخطأ في درجة 
 الحرية

القيمة االحتمالية 
 المحسوبة

 6.666 22.66 2 5.555 6.022  ريقة التدريس
( أعراله إلرى أنَّ ل ريقرة التردريس المتفعرة مر  2ةوير ُيمة )ويل س لمفدا ( الواردع فري الجردو  )

 ( اآلةي:0في المجموعة التجريفية، وكما هو في الجدو  ) أثراً  ال لفة
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( للكش  عن داللة الفرق بين المتوسطات MANCOVA) لمتعدد المشترك(: نتائج تحليل التباين ا6الجدول )
 لدرجات الطلبة في مجاالت مقياس إثارة الدافعية نحو التعلم البعدي، تبعًا لمتغير طريقة التدريس الحسابية

مصدر 
 التباين

مجموع  البعدي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 2η  لحجم
 تأثير البرنامج

االختفار 
 القفلي

االنتفاه للموُف 
 التعليمي

6.010 1 6.010 2.162 6.632  

االُفا  على 
 النوا،

6.632 1 6.632 6.250 6.225  

االستمرار في أداء 
النوا، اتى يتسقق 

 التعلم
6.665 1 6.665 6.663 6.552  

 ريقة 
 التدريس

االنتفاه للموُف 
 التعليمي

5.552 1 5.552 11.155 6.661* 6.105 

االُفا  على 
 النوا،

2.225 1 2.225 56.060 6.666* 6.522 

االستمرار في أداء 
النوا، اتى يتسقق 

 التعلم
5.050 1 5.050 11.533 6.661* 6.126 

 الد  

االنتفاه للموُف 
 التعليمي

16.550 22 6.155    

االُفا  على 
 النوا،

11.233 22 6.511    

االستمرار في أداء 
النوا، اتى يتسقق 

 التعلم
12.120 22 6.525    

 ال لي

نتفاه للموُف اال
 التعليمي

12.230 25     

االُفا  على 
 النوا،

12.225 25     

االستمرار في أداء 
النوا، اتى يتسقق 

12.355 25     
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مصدر 
 التباين

مجموع  البعدي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 2η  لحجم
 تأثير البرنامج

 التعلم
 p=0.05*دا  إاصاايًا عند 

بين متوسر ي  (α=0.05)( وجود فري دا  إاصاايًا عند مِتوا 0ةةهر النتااا في الجدو  )
عتين التجريفيررة والضرراب ة فرري جميرر  مجرراال  مقيررا  إثررارع الدافعيررة نسررو درجررا  ال لفررة فرري المجمررو 

رررف التعليمررري، االُفرررا  علرررى النورررا،، االسرررتمرار فررري أداء النورررا، اترررى  الرررتعلم الفعررردي )االنتفررراه للمُو
يتسقررق الررتعلم( ةعرر ا إلررى  ريقررة الترردريس باسررتددام األلعررا  التعليميررة المسوسررفة، ايرر  بل ررت ُيمررة 

( علررى الترروالي، وهرري ُرريم دالررة إاصرراايا عنررد 11.533، 56.060، 11.155هررا ))ل( المسِرروبة ل
في مجاال  إثارع الدافعية نسو التعلم لدا  لفة ريا   بِيط، أي أن  يوجد فري (α=0.05)مِتوا 

 )األلعا  التعليمية المسوسفة(. باستددام األ  ا  ةع ا ل ريقة التدريس
بررين متوسرر ا  درجررا  ال لفررة فرري المجمرروعتين  ولل وررف عررن مصرردر ال ررروي الدالررة إاصرراايا

)التجريفيررة والضرراب ة( فرري مجرراال  مقيررا  إثررارع الدافعيررة نسررو الررتعلم الفعرردي، اِررفت المتوسرر ا  
السِابية المعّدلة الناةجة عن ع   أثر الت فيق القفلي على أداء ال لفة في الت فيق الفعدي لمجاال  

 لة ةفين أن ال روي كانت لصال  المجموعة التجريفية .المقيا ، وبالنةر إلى المتوس ا  المعد
األلعررا  التعليميررة المسوسررفة فرري  الترردريس باسررتددام اجررم ةرر ثير مت يررر  ريقررة علررىوللتعرررل 

ف التعليمي، االُفا  على النوا،، االستمرار في أداء  مجاال  إثارع الدافعية نسو التعلم )االنتفاه للمُو
(، الرذي بلرأ 2ηا  لفرة مرالرة ريرا  األ  را ، ةرم اِرا  مربر  ايترا )النوا، اتى يتسقق التعلم( لرد

مررن التفرراين فرري  %10.5( علررى التررواليا وبررذلك يمكررن القررو  إن 6.126، 6.522، 6.105ُيمترر  )
رررف التعليمررري لررردا  لفرررة ريرررا  األ  رررا  فررري المجمررروعتين التجريفيرررة والضررراب ة يرجررر   االنتفررراه للمُو

وأنَّ  ،ةفررررراين غيرررررر م ِرررررر %32.1وأنَّ  ،التعليميرررررة المسوسرررررفة(لمت يرررررر  ريقرررررة التررررردريس )األلعرررررا  
مرررن التفررراين فررري االُفرررا  علرررى النورررا، يرجررر  لمت يرررر  ريقرررة التررردريس )األلعرررا  التعليميرررة  52.2%

مرررن التفررراين فررري االسرررتمرار فررري أداء  %12مرررن التفررراين غيرررر م ِرررر. وأنَّ  %25.2المسوسررفة(، وأنَّ 
)األلعا  التعليمية المسوسرفة(، وأنَّ  باستددام ت ير  ريقة التدريسالنوا، اتى يتسقق التعلم يرج  لم

 من التفاين غير م ِر. 32%
)األلعرا  التعليميرة المسوسرفة( فري باسرتددام وهذا يعنري أنَّ هنرا  اثررًا واضرسًا ل ريقرة التردريس 

رف التعليمري، االُفرا  علرى النورا،،  إثارع الدافعيرة نسرو الرتعلم بمجاالةهرا ال رعيرة الثالثرة )االنتفراه للمُو
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االسررتمرار فرري أداء النوررا، اتررى يتسقررق الررتعلم( لرردا  لفررة مرالررة ريررا  األ  ررا  مقارنررة بال ريقررة 
االعتياديررة، ولهررذا ةرررفظ ال رضررية الصرر رية الترري نّصررت علررى عرردم وجررود فررري ذي داللررة إاصررااية 

(α=0.05) رف التعليمري، االُفرا  علرى  في إثارع الدافعية نسو الرتعلم بمجاالةهرا ال رعيرة )االنتفراه للمُو
النوا،، االستمرار في أداء النوا، اترى يتسقرق الرتعلم( لردا  لفرة مرالرة ريرا  األ  را  ةعر ا إلرى 

. وةقف  ال رضية الفديلة التري ةورير إلرى ة روي ))األلعا  التعليمية المسوسفةباستددام  ريقة التدريس 
الرررتعلم  تعليميرررة المسوسرررفة فررري إثرررارع الدافعيرررة نسرررواسرررتددام  ريقرررة التررردريس القاامرررة علرررى األلعرررا  ال

رف التعليمري، االُفرا  علرى النورا،، االسرتمرار فري أداء النورا، اترى  بمجاالةها ال رعية )االنتفراه للمُو
 يتسقق التعلم( لدا  لفة مرالة ريا  األ  ا  مقارنة باستددام ال ريقة االعتيادية.

ال تم رفظ ال رضية الص رية المنفثقة عن  التري ةقرو : "وبناًء على نتااا سؤا  الدراسة الثاني ي
برررين متوسررر ا  أفرررراد المجموعرررة ( α=0.05)يوجرررد فرررري ذي داللرررة إاصرررااية عنرررد مِرررتوا الداللرررة 

رف التعليمري،  ،الضاب ة والمجموعة التجريفية في مقيا  الدافعية في المجراال  الثالثرة )االنتفراه للمُو
ي اداء النوا، اتى يتسقق التعلم( لردا أ  را  الروضرة نسرو الرتعلم االُفا  على النوا،، االستمرار ف

" ويررتم ُفررو  )األلعررا  التعليميررة المسوسررفة، وال ريقررة االعتياديررة( باسررتددام ةسعرر ا إلررى  ريقررة الترردريس
بررين ( α=0.05)يوجررد فررري ذي داللررة إاصررااية عنررد مِررتوا الداللررة  ال رضررية الفديلررة الترري ةقررو : "

مجموعرة الضراب ة والمجموعرة التجريفيرة فري مقيرا  الدافعيرة فري المجراال  الثالثرة متوس ا  أفرراد ال
ف التعليمي، االُفا  على النوا،، االستمرار في اداء النورا، اترى يتسقرق الرتعلم( لردا  )االنتفاه للمُو

)األلعرررا  التعليميرررة المسوسررررفة،  باسرررتددام أ  رررا  الروضرررة نسرررو الرررتعلم ةسعررر ا إلررررى  ريقرررة التررردريس
   ريقة االعتيادية(".وال

د يعود الِفس  والتري ةورير أن ا تفعهرا المعلمرةلص ية التي ى الممارسا  اإل في هذه النتيجة ُو
( فاسررتددام (McCormick & Pressley,1997أل  ررا  عنررد ادافعيررة الررتعلم  فرري  يررادعلهررا ةرر ثيرًا 

ًا في  يادع الدافعية نسو الرتعلم الساسو  في التعلم هو أاد األساليس السديثة والهامة التي ةِاهم كثير 
ن الررذين يتعلمررون إ( إذ 5665)ُ ررامي وعررد ،    رر ةِررم  برر  ُرردرا  ال فيرر  ألُصررى مررا واالسررتمرار

، ((Sultan&Jones,1995 باسررتددام الساسررو  يكورر ون عررن مِررتويا  دافعيررة عاليررة نسررو الررتعلم
 ،والصررورع ،مررن ايرر  الصررو  امررا يسعتفررر عامرر  التوررويق المترروفر فرري األلعررا  التعليميررة المسوسررفة

مررن أهررم عوامرر  نجرراي العمليررة التعليميررة ايرر  ةسل ررت انتفرراه ال  رر  وةجعلرر  يسقفرر  علررى نوررا،   ،والسركررة
 .(Brophy,2010) التعلم ب ريقة مسففة
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( فررري أن 5665 وغررر اوي، والهرررر  )النجرررار امرررا يمكرررن ة ِرررير ذلرررك فررري ضررروء مرررا أشرررار إليررر 
ومن دافعيت   ،وة يد من السما  لدي  ،فة ةدف  المتعلم إلى الت اع استددام األلعا  التعليمية المسوس

 يتوفر في أساليس التدريس االعتيادية. وهذا ال ،نسو التعلم
اير   ،إلى دور المعلمة فري إثرارع دافعيرة الرتعلم عنرد األ  را أيضًا وربما يرج   الِفس        

لررذلك ةِررت ي   اأ ررو  سرراعا  خررال  يررومهم ةسعتفررر الوسرريط التربرروي المهررم الررذي يت اعرر  معرر  ال لفررة
دورًا كفيرًا في إثارع دافعية التعلم وذلك من خال  مرا  ان لهإا إذ األ  ا  المعلمة إاداب الت يرا  عند

السلروا( والمعنويرة  األوسرمة مرن القمرا ، أوو الملصرقا ، و ةقدم  لهم من اواف  مادية مث  )األلروان، 
 يرادع  يسِرهم فريُرد ممرا ا وض  اسم ال    على لواة الوررل(و ، على ال تف التربيتو ، مث  )المدي 

 أداء النوا، اتى يتسقق التعلم. في هماستمرار و  اما  األ  ا 
د أظهرر  نترااا الدراسرة التري ُرام بهرا     بر ن هنرا  عالُرة  (Valentain, et. al, 2013) ُو

 علم.والدافعية للت ،إيجابية بين استددام األلعا  التعليمية المسوسفة
التري بسثرت  (Bergin et al,1993 )وةت ق نتااا هذه الدراسة بوك  خام م  نتيجرة دراسرة 

فررري أنمرررا، الدافعيرررة نسرررو الرررتعلم المررررةفط باسرررتددام الساسرررو  لررردا أ  رررا  الروضرررة، وأشرررار  نترررااا 
 فاعلية استددام الساسو  في اثارع الدافعية نسو التعلم أل  ا  الروضة.الدراسة إلى 

 ( ودراسررةTuzun et al, 2009)ق نتررااا هررذه الدراسررة بوررك  عررام ونتيجررة دراسررة امررا وةت رر
(Sultan&Jones,1995)  في فاعلية استددام األلعا  التعليمية المسوسفة في  يادع الدافعية للتعلم

 لدا ال لفة في المراا  الدراسية األساسية. 
 & Spuches( ودراسرة )Miyashita,1991وةدتلرف نترااا هرذه الدراسرة مر  نتيجرة دراسرة )

Reigeluth,1985يوجد ة ثير لأللعا  التعليمية المسوسفة على دافعية التعلم لل لفة. ( في أن  ال 
 التوصيات

 باآلةي: ىوايس ها يلإوا  ةم التفي ضوء النتااا التي 
ة عيرر  الترردريس باسررتددام األلعررا  التعليميررة المسوسررفة  علررى المِررتوا العملرري الت فيقرري: أوال:

يجرررابي فررري إثرررارع الدافعيرررة نسرررو الرررتعلم إرالرررة ريرررا  األ  رررا ، لمرررا أظهرةررر  هرررذه الدراسرررة مرررن أثرررر لم
والمرواد التعليميرة المسوسرفة مرن ُفر  القراامين علرى المنراها فري و ارع  ،وةصميم الم يد مرن الفرمجيرا 

 التربية والتعليم ، وة ويد المعلمين بها للعم  على ةن يذها واستددامها في التدريس.
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اسررتددام  إجررراء الم يررد مررن الدراسررا  المماثلررة للتعرررل علررى أثررر ثانيررًا: علررى المِررتوا الفسثرري:
األلعررا  التعليميررة المسوسررفة فرري ةنميررة مهررارا  أسخرررا لرردا ال لفررة فرري مررواد دراسررية ومراارر  دراسررية 

 أسخرا.
 
 والمراجع المصادر

 العربية أواًل: المراجع

م الكمبيوتر في إ ساب أطفال الرياض بعض أثر استخدا(. 7110أمين، هف  مسمد ) -
. معهد دراسا  ال  ولة، دراسة تجريبية، رسالة ماجستير غير منشورة –المهارات اللغوية 

 جامعة عين شمس.
متوافرع على  األلعا  التعليمية. (،5616) (EAAاألااديمية العربية للتعليم اإلل تروني ) -

 http://www.elearning-arab-academy.com/edu-games.html الّرابط:
 .5612-16-2ةاريخ الرجول : 

، االتجاهات الحدينة في تربية طفل ما قبل المدرسة(. 7110بدران، شف  وعمار، اامد ) -
 (، القاهرع: الدار المصرية اللفنانية للنور والتو ي .7)،

أسس علم النفس (. 7110) وعد ، عفد الرامنُو امي، يوسف مسي الدين ةوي،  -
 (، عمان: دار ال  ر لل فاعة والنور والتو ي . 0، )،التربوي 

(، 0، )،التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتها(. 7114جاد، منى مسمد علي ) -
 عمان، األردن: دار المِيرع للنور والتو ي  .

ررة ،المعلومؤؤات تكنولوجيؤؤا عصؤؤر فؤؤي الروضؤؤة طفؤؤل .(7100) نهيرر  الجرابري، -  مقدمررة بسرر  وُر
  األردن.، عمان الفتراء، جامعة نوفمفر، 01. مت ير عصر في ال  ولة مؤةمر إلى

(،أثر التدريس  7104الجراي، عفدالناار والم ل ، مسمد والربي ، فيص  وغوانم ، م مون ) -
علم الرياضيا  لدا  لفة الصف الثاني باستددام برمجية ةعليمية في ةسِين دافعية ة

-760(،0) 01جامعة اليرمو  ، المجلة األردنية في الععلوم التربوية، األساسي في األردن، 
724 . 

http://www.elearning-arab-academy.com/edu-games.html
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الدافعية المدرسية: كي  ُنحرض الرغبة في التعليم، (. 7100الجمعية العلمية ل ليا  التربية ) -
العربي للتعريس والترجمة والت ليف  ، ةرجمة مسمد شيدو، المرك سلسلة ممارسات تربوية

 والنور. 
أثر متغيرات التعلي( الصوتي في برامج الكمبيوتر (. 7101اماد، أامد سالم عويس ) -

. رسالة ماجِتير ، كلية التربية ، جامعة التعليمية على تنمية المفاهيم العلمية لطفل الروضة
 الوان.

(، عمان: دار المِيرع للنور 7، )،صفيمهارات التدريس ال(. 7112السيلة، مسمد مسمود ) -
 والتو ي  وال فاعة.

 وتعليميؤؤؤاً  سؤؤؤيكولوجياً  انتاجهؤؤؤا : وتقنيؤؤؤات التربويؤؤة األلعؤؤؤاب .(7117) مسمررد مسمرررود السيلرر ، -
 المِيرع للنور والتو ي . (، عمان: دار0)، ،وعلمياً 

المناها للنور  ، عمان: دارحدينة تعليم استراتيجيات اللعب .(7101) العفا  إيمان الد ال، -
 والتو ي .

أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعليمية في التحصيل (. 5611دويدي، علي ) -
ونمو التفكير اإلبداعي لد  تالميذ الص  األول االبتدائي في مقرر القراءة والكتابة بالمدينة 

المنورع، الممل ة  رسالة ماجِتير غير منوورع، جامعة الملك عفدالع ي ، المدينة المنورة.
 العربية الِعودية.

  لفة لدا التدي  مهارع ةنمية في األلعا  التعليمية اإلل ترونية أثر .(7107) اسماعي  العون، -
ية الومالية الفادية في األ  ا  ريا   التربوية، العلوم الية ،دراسات مجلةاألردنية،  الوُر

 . 21- 60(، 0) 02 األردنية، الجامعة

ن للنورررر انررري دار: (، عمررران0، )،والتفكيؤؤؤر التربؤؤؤوي  الؤؤؤنفس علؤؤؤم. (7117) يوسرررف ُ رررامي، -
   .والتو ي 

دار الفكر للطباعة والنشر، علم النفس العام، (.  7117قطامي، يوسف وعدس، عبدالرحم  ) -
 عما : األرد .

أثر برنامج إثراء نفسي على تعلم بعض المفاهيم الرياضية (. 7111مسمد، منا  مسمود ) -
. رسالة ماجِتير غير منوورع، معهد الدراسا  والفسوب التربوية، بل المدرسةلطفل ما ق

 جامعة القاهرع.
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، القرراهرع: اسؤؤتراتيجيات التعلؤؤيم والؤؤتعلم فؤؤي الطفولؤؤة المبكؤؤرة. (7110)مسمررود  هرردا، لناشررفا -
 دار ال  ر العربي للنور والتو ي .

الحاسوب وتطبيقاته .( 7117النجار،إياد والهرش، عايد،وغزاوي محمد،النجارومصلح) -
 ،مكتبة عالم الكتاب للنشر والتوزيع،عما : األرد .التربوية

 :( متوفر على المُو  التالي7107و ارع التربية والتعليم ) -
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.asp

x?MenuID=471&DepartmentID=17. 
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