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أثر استخدام األلعاب التعليمية المدمجة في تدريس مادة العلوم في تنمية مهارات التفكير الناقد 
 في األردن لدى طالبات الصف الثامن األساسي

 *فلسطين علي أبو وزنة
 أ.د. ماجد أبو جابر

 

 ملخص:
هددد ه هددلد الدرالددة كلددع الثرددس خددم األددر الددتلداي األلعدداة التعليميددة المدفجددة  ددي  دددري  العلددوي  ددي 
 نميددة فرددداراف التاثيدددر الناادددد لددددا ثالنددداف الفدددس الثدددافم األلالدددي  دددي األرد ، ولت  يددد  هدددد  الدرالدددة 

جددة، وابتنددار  فردداراف التاثيددر النااددد، واددد  دد  اافدده النااثددا  ادخددداد دليددم الددتلداي األلعدداة التعليميددة المدف
( ثالنة فم ثالنداف الفدس الثدافم 78و ثونه خينة الدرالة فم ) ،كد فم صدق ادواف الدرالة وألنا راالتأ

وكالددة الثددوي   ددي الافددم   التااعددة لمديريددة التربيددة والتعلددي النزهددة ادخداد ددة للنندداف  األلالددي  ددي فدرلددة
، يتددونخم خلددع فجمددوختيم، كاددداهما  جرينيددة ف ونددة فددم 6102/6108الدرالددي الدرالددي األول فددم العدداي 

( ثالنددة، واددد كردداه الدرالددة خددم و ددود األددر    د لدددة 08( ثالنددة، واألبددرا ةدداانة ف ونددة فددم )01)
اف التاثيددر النااددد، لدددا كافدداةية  لددتلداي األلعدداة التعليميددة المدفجددة  ددي  دددري  العلددوي  ددي  نميددة فرددار 

لمدا لدللم فدم  ؛اوصه الدرالة االتلداي فعلمي  العلوي لأللعاة التعليمية المدفجة  ي  دريسدر و  ،النالناف
األدددر  دددي  نميدددة فرددداراف التاثيدددر وبعدددل الجوانددد  الرلفدددية لددددا النلندددة، كمدددا اوصددده الدرالدددة ااهتمددداي 

وي لتوظياردا  دي المرر يم التربوييم بتوظيس األلعاة التعليمية المدفجدة وعخنداد دوراف  درينيدة لمعلمدي العلد
  علي  و عل  فن ث العلوي.

األلعاة التعليمية المدفجة، فراراف التاثير النااد، فادة العلوي، الفس الثافم  الكلمات المفتاحية:
 األلالي، األرد .
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The Impact of Teaching Science by Using Blended Educational Games 

in Teaching Science Subject in Developing Critical Thinking Skills 

among Eight Basic Stage Female Students in Jordan  

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of using blended educational 

games in teaching science to develop critical thinking skills among eighth 

grade female students. To achieve the study purpose the researcher built 

blended educational games guide and a critical thinking skills scale. The 

researcher guaranteed the validity and reliability of the scale. The study sample 

consisted of (87) female students from eighth grade from Alnuzha School, the 

study was conducted in the first semester in 2015/2016 scholastic year. They 

were divided into two groups, experimental group which consisted of (40) 

female students, and a control group which consisted of (47) female students. 

 The study unveiled that there is a statistically significant effect of using 

blended educational games  in teaching science subjects to develop critical 

thinking skills among eighth grade students. 

According to the study’s findings, it is recommended that Science teachers 

should use blended educational games in their instructions for its effect on 

enhancing critical thinking skills among their students. And schools supervisors 

should be more aware of the significance of the application of using blended 

educational games in education and conduct training workshop to science 

teachers to implement it in their teaching. 

Key Words: blended educational games, critical thinking skills, science 

subjects, eighth grade, Jordan. 
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 :المقّدمة
شرد ال ر  ال اد  والعرريم  نوراف لريعة وألورة  ي المعر ة وثرق ا  فا ف، فما  رض 
وااعًا  فع  التثيس فعه دو  افتالك ادر كا  فم فراراف التاثير الالنفة لمسايرة المستجداف 

  اادرة خلع لتثو  ؛التثنولو ية، فما  ستدخع  نمية هلد المراراف لدا النلنة  ي المؤلساف التربوية
 فواكنة التنور والت دي  ي الدول المت دفة.

وي وي التنا   بيم األف  خلع ف دار فا   دفه فم فعار  و  نياف،  ي شتع فجا ف ال ياة، 
لواد  ي ااةرها او فست نلرا، و لع  الع ول الماثرة والمندخة دورًا  وهريًا  ي   ديد فعال  خالمنا، 

ملية  نوير التاثير وادبداع لدا ابناةرا  ي امة اولويا را، و نلل كم وفم هنا   وي الدول بوةع خ
 (.6106الجرود و ستلدي كم الولاةم الالنفة لتم ينر  فم  لم ) روا ، 

وللتاثير صور واش ال كثيرة  ع    ع يد الدفاغ النرر ،  رو فاروي فجرد  فع  اياله، للا 
وا بيم نوع وآبر فم انواخه، وفم األنواع الراةعة ليميز  ؛التلدي العلماد فسمياف واوصا  كثيرة

للتاثير  ي األدة التربو ؛ التاثير النااد، والتاثير ادبداخي، والتاثير التأفلي، والتاثير الرياةي 
 (.6100وغيرها فم األنواع )العتوي والجراح وبرارة، 

ادبداخي  اثير   يت دد بنتيجة وللتاثير انواع فنرا: التاثير ادبداخي والتاثير النااد.  التاثير 
واادة، و   سعع للوصول لنتيجة واادة فألو ة،  ي ايم يو ه التاثير النااد المتعل  ن و نتيجة 

ة: الداة  ي فالاظاف ف ددة  سعع المتعل  للوصول كليرا، ويتنل  هلا التاثير ال دراف الع لية اآل ي
 (.   6110الموةوخاف وال ضا ا )انافي، اداي، و وا ر الموةوخية، و  يي  الوااةع واأل

والتاثير النااد  اثير فرك  يتضمم الثثير فم المراراف: كالتمييز بيم ال  اة  التي    كألنا را 
واددخاداف او المزاخ  ال يمية، والتمييز بيم المعلوفاف واددخاداف واأللناة المر ننة االموةوع 

والتعر    ي العنارة، و  ديد ففدااية ففدر المعلوفاف،وغير المر ننة اه، و  ديد فستوا الداة 
كةا ة كلع التعر  خلع ا  تراةاف غير المفرح برا، والمثالناف  ،خلع اددخاداف او ال جج

المنن ية، و  ر  الموةوخية، و  ديد اوة النرها  او اددخاد، والتننؤ امتر ناف ال راراف ) روا ، 
6106 .) 

( ا  التاثير النااد  اثيرًا  أفليًا ير نط ا درة الارد خلع John Deweyويرا  و  ديو  )
النراط والمثابرة، وهو  اثير الر يتناول درالة و  ليم المعت داف وفا هو فتواع فم المعار  

وفم اشرر  فنيااف فراراف التاثير النااد  ، ية  دخمرا ال درة خلع ادلتنتاجالتنادًا كلع ارةية ا ي
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( الللا  وةعا فراراف التاثير النااد  ي بم  Watson & Glaserو اللر )فا ادفه وا سو  
ابو  ادو )   ئاف هي: التعر  خلع ا  تراةاف، والتاسير، وا لتنناط، وا لتنتاج، و  وي  ال جج

 (6101ونو م، 
و ثمم اهمية  علي  فراراف التاثير النااد  ي انه  عمم خلع نيادة نراط المتعل ، ويد عه كلع 
فراانة  اثيرد فما  جعم ا ثارد اكثر داة، كما انه   سنه ال درة خلع التعليم، والتمييز بيم ال  اة  

 (.6112واآلراد والمعلوفاف و دخيمرا االنراهيم )خنية، 
الماثر أل   ؛و سعع المؤلساف التربوية كلع رخا ة و نمية فراراف التاثير النااد لدا النلنة

نن  األلالية، وي فم خلع فعلوفا ه فم ففادر فوألواة، و  يتسرع  ي النااد  ستلدي اواخد الم
كصدار اا افه بم يؤ لرا اتع   فم خلع ادلة وبراهيم كا ية، وهو  عالج  وهر الموةوع، 
ويضع لناسه اللياراف والنداةم، ويتا ص هلد النداةم ويتلل ال راراف ويدرك فا يتر   خلع ارارد 

 (.6115)خنيداف وابو السميد، 
و عد األلعاة التعليمية فم اه  األدواف المستلدفة والداخمة  ي  نمية  اثير النلنة، ونظرًا 

را، وخيوبرا و واةدها ألهميترا  ي فجال التربية،   د األارف ن اشاف اكاد مية كنيرة اول كياية  وظيا
نة خليرا انه  م م وآألارها خلع للوكيا ر ، وفدا  أألره  برا، و   عني كدفا  النل ،خلع النلنة

ال    خليرا اسرولة.  رلا األفر يتنل  درالة آألارها ار م  ربو ،  تعل  النلنة برا   ت  خلينا 
 فمي  نما ج  دريسية  عتمد األلعاة المدفجة ا يث      النلنة  واةد كثيرة  م م ا   نع   خلع 

 (. Torrente, Moreno, Martínez, & Fernandez, 2009)  اثيره  
واد اهتمه الدرالاف التربوية اأألر األلعاة المدفجة  ي ادراف النلنة وفراراف التاثير لدير  
 ي السنواف ال ليلة الماةية،   د ا جره الدرالاف  ي الندا ة لدرالة التثارة الدا عية والتعل  فم 

، 0226خاي   (Leaper and Cardov, 1992) كدرالة لينر وكاردو بالل األلعاة التعليمية 
وهي درالة لاته انتناد التربوييم كلع اهمية األلعاة المدفجة  ي الم ا ظة خلع  ركيز النلنة  ي 

واد ا ريه العديد فم الدرالاف والمرا عاف لمعر ة  ،ظرو  بيئية فلتلاة لاتراف ثويلة المرماف  ي
و يرنانديز  األر األلعاة التعليمية المدفجة خلع النلنة، كدرالة  ورنه وفورينو وفار ينيز

(Torrente, Moreno, Martínez, & Fernandez, 2009)،  واد ابتلاه اآلراد اول آألارها
 اد جابية والسلنية، فما يؤكد صعوبة   ديد  واةدها وفضارها خلع النلنة ار م ف دد. 
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و ثمم اهمية األلعاة التعليمية المدفجة  ي انرا  ضع النلنة  دي فواادس  عليميدة يتنلد  الردا 
  د ، درة خلع ام فر ال ر  بالل اللع وظيس فراراف  اثير خليا كالتاثير النااد، و نمي لدير  ال  

كردداه كثيددر فددم الدرالدداف ا  األلعدداة التعليميددة المدفجددة المعدددة اردد م فدددرو  لرددا  ددأألير ك جددابي 
ففددرًا للمتعدة  خلع  نمية فراراف التاثير لدا النلنة، واكتسدابر  المروندة  دي التاثيدر، كمدا انردا  عدد

 .(Motamedi, and Bakhtiary, 2014)والتعل  فعًا 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

اظررف ا بتناراف الوثنية لضنط نوخية التعلي  التي ُ ع د كم خاي للفس الثافم والعاشر 
األلالي  دني فستوا   فيم النلنة  ي فوةوخاف العلوي الملتلاة، ك  بلغ المتولط ال سابي 

)ونارة التربية  6100/6105( خاي %02لنلنة الفس الثافم األلالي  ي فن ث العلوي )ألداد ا
والتاثير ادبداخي  واظررف كللم ةعس النلنة  ي  وظيس فراراف التاثير النااد ،(6105والتعلي ، 

(  لم كلع ا  المعلميم يرتمو   ادنراد المادة 6106ويعزو ال ناونة والسعود  ) ،وام المر الف
مية الم ررة ةمم برنافج نفني ف دد اكثر فم اهتمافر  بتو ير  رص دفعا  خ ول ثلنتر   ي العل

المواد التعليمية الم ررة، وواو  غالنيتر  خند ال  اة  العلمية  ي التدري ، وا  التلداي األلالي  
وظيس ا ختياد ة  ي  دري  العلوي للنلنة اد نج  خنرا ةعس الار ، وخدي ادرة النلنة خلع  

( ا  األلالي  والنراة  التدريسية 6116فستوياف خليا فم التاثير،   د اكدف درالة المند و  )
المتنعة  ي  دري  المااهي  العلمية  ي األرد   عتمد خلع ال اظ وا لتظرار فم ا م  زويد المتعل  

عر ية للمتعل ، و رتترا اأكنر كمية فم المااهي ، فما ادا كلع  عم المااهي  غير فر ننة االننية الم
  ي اللهم و علرا خرةة للنسيا  والار  اللاثئ. 

واد  اظه النااثا  فم بالل خملرا كمعلمة لمن ث العلوي و ود ةعس  ي ادرة النالناف 
ونظرًا ألهمية األلعاة التعليمية  ،ا  ي ام كثير فم المساةم العلميةخلع  وظيس فراراف خ لية خلي

 د  فر لة الدرالة  تمثم  ،ية النام الملتلاة و نمية فراراف التاثير النا د ي  ر يم  وان  شلف
بت في األر التلداي األلعاة التعليمية المدفجة  ي  دري  فن ث العلوي  ي  نمية فراراف التاثير 

وبالت ديد   اول الدرالة اد ااة خم السؤال ، ف الفس الثافم األلالي  ي األرد النااد لدا ثالنا
 ي  اآل ي:الرة
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ما أثر استخدام األلعاب التعليمية المدمجة في تدريس مبحث العلوم في تنمية مهارات التفكير 
 ؟لدى طالبات الصف الثامن األساسي الناقد

وي و  لؤال الدرالة كاآل ي: هم  و د  روق  اف د لة كافاةية خند فستوا الد لة 
(α=0.05 ي فستوا فراراف التاثير النااد لدا  ) ثالناف الفس الثافم األلالي  عزا لنري ة

 التدري  )التلداي األلعاة التعليمية المدفجة، النري ة ا ختياد ة(؟
 أهمية الدراسة:

 ننع اهمية هلد الدرالة فم اهمية  نمية فراراف التاثير النااد االتلداي العاة  عليمية فدفجة 
 لدرالة كما  أ ي:وف ولنة  ي  دري  فن ث العلوي، ويم م بيا  اهمية ا

وكياية  وظيارا  ي  دري   ، و ر الدرالة كثارًا نظريًا اول األلعاة التعليمية المدفجة والم ولنة -
 فن ث العلوي.

 أ ي هلد الدرالة التجااة للتنوراف والتو راف التربوية التي  سعع لتوظيس  ثنولو يا  -
 المعلوفاف  ي التدري .

التاثير النااد  ي فن ث العلوي  م م ا   ستايد فنرا  و ر الدرالة ادواف ف  مة كم يا   -
 المعلمو  ار م خملي  ي   يي  فراراف التاثير لدا ثلنتر   ي فناهج العلوي.

ا فنرا  ي كخداد ورشاف خمم  و ر الدرالة بياناف ونتاةج  م م للمرر يم التربوييم ا   ستايدو  -
  .أللعاة التعليمية المدفجة و وظيارا  ي التدرياول ا

 التعريفات اإلجرائية:
األلعاة التعليمية المدفجة ك راةيًا  ي هلد الدرالة اأنرا عّر   ُ  األلعاب التعليمية المدمجة: -

( ا يث  ستنيع ثالنة الفس Story Lineبرفجية )العاة  عليمية  ااخلية ُصممه االتلداي 
 ي  اهدا  الم توا التعليمي لت  ؛الثافم األلالي التااخم فع النرفجية افريًا ولمعيًا واركياً 

 الم دد  ي فن ث العلوي  ي الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"
 ستلدفه ثالنة الفس الثافم  الل  عّر ه النااثا  ك راةيًا اأنه ااد انماط التاثير التفكير الناقد:  -

العلوي  ي الوادة الثانية  فن ثاأللالي للتمييز بيم المعار  الف ية والمعار  اللاثئة  ي 
االتلداي اربع فراراف، هي: فعر ة ا  تراةاف، والتاسير، "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" 

وكرس المثالناف، و  وي  ال جج، وي ا  االدر ة التي   فم خليرا ثالنة الفس الثافم 
 .األلالي خلع ف يا  التاثير النااد الل   را كخدادد  ي هلد الدرالة
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 حدود  الدراسة ومحدداتها
 ُثن ه هلد الدرالة خلع ثالناف فدرلة النزهة ادخداد ة للنناف التااعة لوكالة الثوي. -
ااتفرف هلد الدرالة خلع شعنتيم فم شع  الفس الثافم األلالي  ي فدرلة النزهة  -

 ادخداد ة للنناف.
 .6102/6108ا ر   نني  هلد الدرالة  ي الافم األول فم العاي الدرالي  -
ااتفرف هلد الدرالة خلع الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"  ي فادة العلوي للفس  -

الثافم األلالي، و رتمم الواد يم خلع انواع ال ركة، وفسننا را، وايا  السرخة والتسارع، 
 راف. و نوع المواد  نعًا لتنوع اللراف، و ركي  المواد، والتونيع ادلثتروني للل

 اددف نتاةج هلد الدرالة افدق ادوا را وألنا را. -
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ناول هلا الجزد بلاية الدرالة النظرية والدرالاف الساا ة  اف الفلة، و را  ناوله خلع 
 ف وريم رةيسيم هما:

 المحور األول: التفكير الناقد   
عريف فواد  فلح لجميع اش اله، وفستويا ه،  عد التاثير فم المااهي  الفعنة  ي وةع  

 عر ه النعل خلع انه    ي  الع م امنن ،  وهلا ينال  فستوياف فعينة فم التاثير، كما    
( اأنه "خملية فعالجة لللنرة للوصول كلع De Bono عرياه خلع انه نراط خ لي، ويعر ه دينونو )

 (، 05: 6118دينونو، هد  فعيم، كلار ، او ا لا  ارار، او ام فر لة )
( اأنه " نراط خ لي  ستلدي الرفون للد لة خلع 60: 6105ويعر ه رنواي وخند الثري  )

األشياد واألشلاص والموااس واألاداي ويعالج هلد الرفون بدً  فم فعالجة فدلو  را الوااعية، وهو 
(  يعر انه اأنه "نراط 60: 6115افا انافي وخمور ) ،دراك ال ي اادةا ة كلع التعل "يتضمم اد

دابلي   وي فم بالله  الع م بتمثم خ لي  ديد، ويتضمم التمثيم وام المر الف والتلليص 
 وا لتنتاج ".

واد ظرر فاروي التاثير  ي بدا ا ه  ي خفر الايلسو  ل راط، الل  اهت  بتنمية التاثير 
التي  عني نااد  Criticalجليزية (، والثلمة ادن6100الع الني فم ا م  و يه السلوك )انافي، 

( والتي  عني ال درة خلع Kritikos( او اليوناني )Criticusاصلرا فرت  فم الثلمة الال ينية )
 (.6106التمييز وعصدار ال    ) روا ، 
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ويتميز التاثير الفاةص فنرا انه  أبل اش اً  وانماثًا خديدة، وصناه العلماد النااثو  
عايير فتنوخة، كمستوا التع يد، او و   اش اله المتناظرة، وفم هلد األنماط انرق فتنوخة، واس  ف

ها الثثير )العتوي التاثير النااد، والتاثير ادبداخي، والتاثير العلمي، والتاثير المنظوفي وغير 
( انماط التاثير خلع ش م انواج فتناظرة كما  أ ي: 6101واد صناه انافي ) ،(6100وآبرو ، 
علمي والتاثير المجرد، والتاثير الوظياي ف ابم التاثير للتاثير، والتاثير التناخد  يناظر التاثير ال

التاثير الت اربي، والتاثير ا لت راةي يناظر التاثير ا لتنناثي، والتاثير ال اة  خلع الجان  األ سر 
لمجرد، والتاثير ف ابم التاثير ال اة  خلع الجان  األ مم، والتاثير الم سو  ف ابم التاثير ا

 المنن ي ف ابم التاثير اللرا ي، والتاثير النااد ف ابم التاثير ادبداخي وانواج ابرا فم التاثير.
ويعد التاثير النااد فم الموةوخاف التي شثله اال ال اةميم خلع التربية اد مًا واديثًا، و لم 

رية  ي خملية  علمر ، وفم هنا كا  لدورد الثنير فم  م يم المتعلميم فم فراراف  عد الالية و وه
 (. 6101التركيز خلع الترا يجياف  دري  فراراف التاثير النااد )ابو  ادو ونو م، 

وفم بالل درالة التعريااف الساا ة  عر  النااثا  التاثير النااد خلع انه  رد خ لي  ا ي، 
لية  تس  االتأني فم بالل النراهيم   وي فم بالله الارد امعالجة المثيراف ال سية انري ة فنن ية  أف

 واألدلة للوصول كلع ام فر لة او ا لا  ارار ا ي .
واد برنف اهمية  علي  التاثير النااد  ي هلا العفر، ايم انترر  ركيز المعلميم خلع  دري  

وا، المناهج التعليمية كم توا فعر ي دو  التركيز خلع كياية  اثير النلنة، األناد  علمر  هلا الم ت
  اي النااثو  االعديد فم الدرالاف التي األنته ا  لتعلي  التاثير النااد  واةد كثيرة، نلكر فنرا فا 
 أ ي: ك  التاثير النااد  عزن لدا النلنة صدار  فع اناسر ، ويجعلر   عتر و  اأبناةر ، فم بالل 

لنااد  جعم النلنة فست ليم أل تر  اأ  اللنأ  م م اد ادة فنه  ي  عل  الف يح، كما ا  التاثير ا
كما  ، رمرا وع  ابتلاه فع و راف نظره  ي  اثيره ، ويساخده   ي   نم و راف نظر اآلبريم، و 

 ساخد التاثير النااد  النلنة خلع   ديد فراخره  وربنرا فنن يًا فع ا ثاره  وي سم فم فستوا 
مواد، ويعزن ادر ر  خلع ا لا  ال راراف  اثيره ، ويزوده  االنري ة المنرجية  ي درالة الثثير فم ال

ال  يمة المعتدلة، واد ادة فم التثنولو يا، وينمي لدير  ال   الوثني، وير ع فم   فيلر ، 
 ا(.6100ويجعم فم النلنة فتعلميم نرنيم فم بالل ال وار والمراركة )العتوي وآبرو ، 

  والوصول بر  كلع فستوا فم كما ا  التاثير النااد   سم فم ادرة المعلميم  ي التدري
ادنجان  ي الجان  العملي، ويسرم خلير  خملية كنتاج األنرنة التي  م م النلنة فم فمارلة 
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فراراف التاثير النااد ويجعم النيئة الفاية بيئة د م راثية  تس  اال رية والمناارة المنظمة الراد ة، 
 (.6101لمعاصرة )ابو  ادو ونو م، للا  عتنر التاثير النااد فم اه  اهدا  التربية ا

 ضننه األناد فعالجة ظاهرة فا او  ،و توا ر  ي التاثير النااد خدد فم المعايير والمواصااف
فواس فعيم. و عد هلد المعايير امثااة فو راف للمعل  او المتعل  للتأكد فم  عالية التاثير النااد، 

   ( هي:6101وهلد المعايير كما يراها ال الق ) 
  ج  ا   تميز فراراف التاثير النااد بدر ة خالية فم الوةوح واابلية الار . الوةوح -
 ج  ا   تميز العناراف التي  ستلدفرا الارد بدر ة خالية فم الف ة، والموألواية فم : الف ة -

  بالل األدلة، والنراهيم، واألرااي الداخمة.
الجة والجرد والتعنير خنه بدر ة خالية الداة: وي فد بللم كخناد فوةوع التاثير ا ه فم المع -

 .فم الداة والت ديد
 .ا   تميز خناصر المر لة او المواس بدر ة خالية فم وةوح الترااط بيم العناصر: الربط -
 ج  ا   تميز فعالجة المر لة او الظاهرة بدر ة خالية فم العم ،  ي التاثير والتاسير  :العم  -

 ا السن ي فم المعالجة. والتننؤ لتلرج الظاهرة فم المستو 
 ج  ا   ؤبل  ميع  وان  المر لة او المواس ار م شمولي ووالع فم بالل  نظي   ا  ساع: -

 األ ثار و راانرا.
 .المنن :  ج  ا    و  التاثير النااد فنن يا انري ة  ؤد  كلع فعا  واة ة وف ددة -

و نميه لدا النلنة   س  ااول  واد ظررف الثثير فم ادلترا يجياف التي  ثير التاثير النااد
(Powell ، 6105( هلد ادلترا يجياف كلع ألالألة انواع، هي )رنواي وخند الثري:) 
كلترا يجية المراراف الفثيرة: وهي المراراف األولية التي  تعل  اال درة العافة للنال  وشعورد  .0

 بلا ه.
ر ه خلع كنجان العمم، وا ضم ادلترا يجية العاثاية: وهي  عمم خلع  عزيز أل ة النال  ا د .6

النرق دكساة النال  هلا ا  جاد فم بالل ا اتداد االمعل  وهو  مار  التاثير المست م، وا  
 يدرة المعل  النلنة خلع   نم آراد اآلبريم.

كلترا يجياف ال دراف الثنيرة: وهي  تضمم العملياف التي  تضمنرا خملية التاثير، وا هتماي  .3
 ير اادةا ة كلع النظرة الرافلة لعملية التاثير والمثزا فنرا.اجزةياف التاث
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 المحور الثاني: األلعاب التعليمية المدمجة:
 عد اللع  ولينًا  ربويًا فرمًا  ي  ثويم شلفية الارد  ي  ميع فراام نمود، واد اكتس  

اا ا ه فم بالل اللع ، هلد األهمية فم دورد الثنير  ي التثويم الناسي للارد،  الارد يندا ادشناع 
ويندا بتثويم خالاا ه ا  تماخية ام ينه فم بالل اللع ، و تر م لد ه فم بالله فااهي  ال  وق 
والوا ناف، ويساخدد اللع   ي  عل  الضنط اللا ي والتنظي  اللا ي، ليستنيع ا نسجاي فع الجماخة 

را ويعمم خلع نيادة نمود اللثو  واوانينرا، كما انه يتعر  كلع األشياد و فنيارا، وفااهيم
 (.6102)صوال ة، 

ويعر  اللع  اأنه "كم اركة او للسلة فم ال ركاف، وي فد اه التسلية، او السرخة واللاة 
(، ويعر ه 676: 6101 ي  ناول األشياد او التعمالرا، او التفر  برا" )الفا ي واارة ودبور، 

ر افورة  رد ة او  ماخية لثرض ا لتمتاع دو  ( اأنه "نراط   وي اه النر33: 6105ال يلة )
( اأنه "نراط ار فو ه او غير فو ه،   و  خلع 05: 6102دوا ع ابرا"، كما خر ه صوال ة )

ل لنااة الجس  اللهنية ش م اركة او للسلة فم ال ركاف،  مار   رد ًا او  ماخيًا ويت   يه التثال
التعافم فع األشياد، وبه يتمثم الارد المعلوفاف التي  والسرخة  ي ،ا ضًا ويمتان االلاة، والجسمية

 لاللتمتاع واد يؤد  وظياة التعل ".  فنح  زدًا فم الننية المعر ية للارد و  يرد  ك ّ 
( هي "فجموخة فم األنرنة 676: 6101واأللعاة الننادة كما خر را الفا ي ونفالؤد )

كاا ة  ي  ا را، واايانًا يؤديرا الارد   ه كشرا  الع لية والجسمية المنظمة والراد ة التي   وي 
فتلفص فم ا م    ي  فتعة  ا ية للارد، او  اريغ ش نة اناعالية، او    ي  هد  خال ي، او 
 ربو "،  ي ايم  عر  األلعاة التربوية ادلثترونية اأنرا" نراط  نا سي ف  وي ا واخد فعينة بيم 

فم، او فتتااع االتلداي الثمنيو ر، او بيم المتعل  والنرنافج  رديم او  ري يم، يلعنا  ار م فتزا
ناسه، و تنل  ا   ستجي  لرا المتعل  التجااة ص ي ة وفواو ة؛ لت  ي  اهدا   عليمية فعينة" 

"خنارة خم األلعاة  :( اأنرا 2: 6100(، كما خر را الردل  )200: 6100)خند العال والنجار، 
ية، و رمم العاة ال الوة، والعاة ادنترنه، والعاة الايديو لثترونكالمتو رة خلع هيئة  

(Playstation والعاة الروا س الن الة، والعاة األ رزة الم مولة )palm devices).) 
"نراط ف ول   ستند كلع للوك ا تماخي اركي ناسي  :( اأنرا20: 6112ويعر را العو  )
او بتو يه فم اآلبريم، ايث  جد  يرا  ،بناسه او اركية  أ ي برا النام ،فو ه  و فراراف  نية
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النام فتعة وعشناخًا لرغنا ه وعألراد للنرا ه و ساخدد خلع ابتيار المعر ة واكتسابرا و مثيلرا االننع 
 و د عه للتاثير اآ اق  ديدة للمعر ة". ،المعر ية واددراكية

ترونية اأنرا نراط  ربو  فلنط وفم التعريااف الساا ة،  عر  النااثا  األلعاة التربوية ادلث
 ستلدي  يه النال  التثنولو يا فم االوة وغيرد لت  ي  هد   ربو  فا اادةا ة كلع الرعور 
االمتعة األناد  نايلد يتضمم التعزيز المروق الاور ، اد  مارله النال   رد ًا او  ماخيًا ويؤد  

 وظاةس ا تماخية اادةا ة كلع نمود المعر ي.

 (:6102ي  اهدا ًا كثيرة فم بالل اللع  فنرا )صوال ة، ويم م    
 شعور الارد االسرور والمتعة والتر يه خم ناسه. -
  ستنيع النال  فم بالل األلعاة   وية  سمه، و نمية خضال ه. -
  و ر للنام الارصة للتعاو  فع ر ااه، وا هتماي ا  واه والعمم خلع اداد وا نا ه. -
نام ن و التعل  و عمم خلع  نمية  اكر ه، و اثيرد والتليم واددراك  عمم خلع نيادة دا عية ال -

 لد ه.
  عمم خلع   وية انتماةه للجماخة. -
  زيد فم أل ته بناسه، فم بالل اكترا ه ل درا ه وابتنارها. -
  نمي فاروي اللاف لد ه، و ساخدد خلع   نم اآلبريم. -
  نمية فرارا ه ا  تماخية. -
  نو ة، والتلايس فم  و رد وال ه.التناي  خم اناعا  ه الم -

( ا  فمارلة األلعاة  ساخد النام خلع التعل  والتثرا  العال  6105 ي ايم يرا ال يلة )
الم يط اه، وينمي لد ه الجان  ا  تماخي وا ناعالي ويلاس فم  و رد، وينمي ادرا ه التعنيرية، 

 فراخرد، وا جاها ه وفيوله.ويساخدد خلع  نمية التاثير ادبداخي، ويعمم خلع كظرار 
( ا  اللع  له اهمية كنيرة االنسنة لألثاال وهلد األهمية 6101ويرا الفا ي ونفالؤد )

 صنارا  ي  ئاف هي:
األهمية العال ية وادرشاد ة:  مر األثاال  ي اعل األايا  النراف غير لارة  نتج خم  أواًل:

د لدا النام شعورًا االتو ر واداناط، اعل فمارلاف األهم وثري تر   ي التنرئة فما يول
 :وللع  دور كنير  ي التلايس فم هلد اآلألار وهلا النوع فم اللع   سمع اللع  العال ي
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الل  يرد  كلع التلايس فم هلد اآلألار فم بالل السماح للنام االتعنير خم اناعا  ه فم 
ف نوناف ناسه، وهي بالل اللع  التليلي، وهو ثري ة نا  ة  ي  رليص االة النام و 

  ساخد  ي  ر  التثويم الاثر  للعملياف الع لية التي   وي برا، و لاس فم شعورد االلن .
األهمية التربوية للع :  عمم اللع  خلع فساخدة األثاال خلع  عل  المعار ، ونمو اللاكرة  ثانيًا:

لر   رص النمو المتثافم،  والتاثير واددراك والتليم لدير ، واأللعاة التربوية الملننة  و ر
فم بالل  ااخلر  فع النيئة. و عد األلعاة التربوية فم ولاةم  اريد التعلي ، و دري  األثاال 
خلع التللص فم األنانية، كما  ساخده  خلع  عل  اواخد السلوك، وبناد المنظوفة األبالاية 

 لدير ، كما  علمر  ثرق التواصم الاعال.
معر ة اللاف: فم بالل اللع   ستنيع النام فعر ة ادرا ه، ويننل  لممارلة اللع  كأداة ل ثالثًا:

اللع  ار م فولع بناد خلع هلد ال دراف، وفم هنا كا  فم الضرور  فراانة لع  األثاال 
 و و يرر  واد ادة فم ادرا ر .

اعالي خند األثاال، اللع  فم النااية ا  تماخية وا ناعالية:  ساخد اللع  خلع ا  زا  ا ن رابعًا:
كما  ساخده  خلع النمو ا  تماخي فم بالل التواصم فع الر اق، والتفر  انري ة ف نولة 

 ا تماخيًا لل ااظ خلع دوره   ي اللع .
اهمية اللع  فم النااية الع لية المعر ية: يزيد اللع  فم النراط الع لي ويولع فدارك  خامسًا:

  ة، ويلر ر  فم داةرة التمركز اول اللاف.األثاال، ويو ر لر   رصًا للمعر 

لثترونية، اأنه  ساخد المتعلميم خلع  لويه ة التعل  المستند كلع األلعاة ادو ظرر اهمي
لثترونية التلداي اةيع المنراج، و تنل  األلعاة ادالتنثنولو يا، فم بالل ار ناط ف تواها امو 

ثير النااد، والتفور النفر  وا لتثرا . كما المنن ، واللاكرة، وام المر الف، وفراراف التا
فراراف التاثير لدا النلنة ايث ا  العملياف الع لية التي لثترونية اد نمي فمارلة اللعنة 

 ستلدفرا النال  األناد اللع   عمم ثيلة الواه خلع  وليع  اثيرد، وكثيرها فم األلعاة  عمم 
م بالل التااخم فع اللعنة، وار ااع فستوا النراط، األلعاة ادلثترونية خلع  و ير المتعة له ف

والمؤألراف الفو ية، والمرةية التي  و رها اللعنة، كما ا  و ود اهدا  واوانيم للعنة، يزيد فم  ااخم 
ونراط النال ، والتلداي النال  لأل رزة  عمم خلع   سيم براخة النال  وأل ا ته ال الوبية 

عاة  م م ا   ؤد  كلع ادوي التعل  العرةي فست ال خم المعل  وفرار ه التثنولو ية، هلد األل
ليتعل  كيس   م  ؛الدفاغ والجس  النرر  اعافة /وربما دو  خل  المتعل  ناسه، و ساخد الع م
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المر الف و نجز المرماف، و نمي المراراف اللهنية و زيد فم ادرة الالخنيم خلع التاثير المنرجي 
 (.6117ر المجرد )الر رور ، المنظ  و  ثر  خلع التاثي

واد صنس النااثو  انواع اللع  انرق فلتلاة وفم هلد التفنيااف فا  كرد صوال ة 
(6102:) 
 فم ايث خدد األ راد الليم  مارلو  اللع : ايث   س  كلع لع   رد ، ولع   ماخي. .0
رية كالرل  فم ايث ثنيعة المرماف: و  س  كلع األلعاة الانية التي  تضمم األنرنة التعني .6

وا لتثرا ية التي فم باللرا   وي اعملية  ،والزبر ة والمولي ع والثناد، واأللعاة ا لتنالخية
ا لتثرا ، واأللعاة الث ا ية واللثوية فثم ارادة ال فص و مثيلرا، و تنور هلد األلعاة بتنور 

نام، واأللعاة النناةية نمو النام، واأللعاة ال ركية التي  رد  كلع  نمية ال دراف ال ركية لل
والتركينية، فثم اللع  اديرافي الل   ظرر لدا النام انم لم المدرلة، وي وي النام فم 

 بالله بتوه  فمارلة خمم وااعي  ستمدد فم الليال كلع  األدوار.
لتزاي: وفم انواخه اللع  العرواةي الل    يت يد ا واخد فثم دانواع األلعاة فم ايث التنظي  وا .3

الركل و ر الناو ف، والنرق االمنراة، واللع   و ال واخد فثم الرنرنج وال جلة والثما ة 
 وغيرها.

 العاة الدفع والعراة . .0
نترنه وهي فم األلعاة التي ظررف نتيجة الت دي التثنولو ي، و متان العاة الثمنيو ر واد .5

، و علي  اللثاف، و عل  بتنوخرا لتنال   ميع الائاف، وفنرا األلعاة الملففة للرياةياف
 المراراف، ولثم فادة درالية يو د العاة فتلففة.

 ( كلع:6105وصنارا ال يلة )
اللع  الندني ويرمم اللع  ال   اركي، والعاة السينرة والت   ، واللع  اللرم، واللع   -

 الجماخي.
بداخي، وهو  عد اللع  التمثيلي: وهو يؤد  وظياة  عويضية لدا النام، وينمي لد ه التاثير اد -

 فتناسًا للنام خم فراخرد.
 اللع  التركيني النناةي. -
 األلعاة الانية. -
 األلعاة الث ا ية: وهي  تنل  فم الارد فجرودًا خ ليًا. -
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افا األلعاة ادلثترونية خلع و ه اللفوص،   د     فنيارا اأكثر فم ثري ة كفا اس  
ع والمضمو ، او اس  خدد الالخنيم، وفم األ رزة المستلدفة  ي اللع ، او خلع الا  النو 

 (:6106اشرر التفنيااف التي   س  كليرا   سيمرا كلع ألالي  ئاف هي )اويدر، 
العاة ال ركة: وهي فم األلعاة الرعنية المنتررة بيم الرناة، وهلد األلعاة  ركز خلع  .0

ي   و  لثم فنرا وظاةس ال ركة، والسرخة، وال درة خلع الت     ي األ رزة اليدوية، واألنرار الت
 ف ددة.

 العاة اللكاد و  س  كلع اربعة ااساي: .6
العاة المثافراف والتاثير: وهي  رنه العاة ال ركة والمثافراف ك  انرا  متان خنرا بو ود  -

 األلثان التي  نل  فنه الرا لنجاح المثافرة، التي  مثم  يرا الالخ  دور الم   .
اد .  رت  اآلياف كنراد المد ، والتثمار فو ودا را، فم العاة  اف ثااع كلترا يجي ااتف -

ل ا  و جارة وصناخة، اما يتماشع فع التثيراف ا  تماخية التي   يط االلعنة للوصول كلع 
 اندهار المدينة، وابتنار ردود ا عال النمو الالخ الني للفناخاف.

وة والتعمال األلل ة، العاة  اف ثااع كلترا يجي خس ر : وهلد األلعاة  ميم كلع ال ر  -
 وبناد الجسور والمنرآف وال ياي االد اع خم ال فو  وغيرها فم العملياف العس رية.

العاة   ليد ة: وهي العاة  ندفج فع األنظمة ادخالفية، فثم العاة الورق المو ودة  ي  -
 الويندون.

لناق السياراف وكرة  العاة التدري : وهي العاة   اكي الوااع فثم انواع الرياةة الملتلاة فم .3
 ال دي وغيرها،  ستنيع النام التدرة خلع هلد الرياةة فم باللرا.

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
 .المحور األول: التفكير الناقد

( درالة هد ه كلع الت فاد األر التلداي ثري ة العفس اللهني  ي 6118ا را الجابر  )
 ة الفس األول الثانو   ي ف رر الرياةياف،  ثونه نمية التاثير النااد والت فيم الدرالي لنال

فم ثلنة فدرلة الملم  رد الثانوية  ي ف ة،      سيمر  كلع  ( ثالناً 56خينة الدرالة فم )
( 62( ثالنًا درلوا االنري ة العاد ة، وفجموخة  جرينية فم )62فجموختيم: فجموخة ةاانة فم )

لتلدي النااث ابتنار فراراف التاثير النااد وا بتنار ثالنًا     دريسر  انري ة العفس اللهني، ا
الت فيلي كأدواف لت  ي  اهدا  الدرالة.  وصله نتاةج الدرالة كلع و ود  روق دالة كافاةيا بيم 
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فتولط در اف المجموخة الضاانة والتجرينية خلع ابتنار فراراف التاثير النااد لفالح المجموخة 
ي ، وو ود  روق دالة كافاةيا بيم فتولط در اف المجموخة الضاانة التجرينية  عزا لنري ة التدر 

 والتجرينية خلع ا بتنار الت فيلي لفالح المجموخة التجرينية  عزا لنري ة التدري .
هدد ه كلدع   ديدد  عاليدة دورة الدتعل   دوق المعر يدة  دي ( درالة 6117كما ا را صالح )
فيم  ددي فددادة العلددوي لدددا  الفيددل الددفس الددساد  ا بتددداةي االمملثددة  نميدة التاثيدر الناادد والت دد

العربيددة الددسعود ة، و مثلده ادواف الدرالدة  دي ابتندار للتاثيدر الناادد وابتندار   دفيلي. و ثونده 
ر  االنري ة (     دريس01( ثالنًا      سيمر  فجموخدة ةداانة خدددها )71خيندة الدرالدة فدم )

( ثالنًا     دريسر  و   دورة التعل . التلدي النااث ا بتنار 01العاد ة وفجموخة  جرينية فم )
 الت فيلي وابتنار فراراف التاثير النااد كأدواف لت  ي  اهدا  الدرالة.

 وصله نتاةج الدرالة كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية بديم فتولدني در داف المجموخة 
ينية ودر داف المجموخة الضاانة  ي ابتنار التاثير النااد لدفالح المجموخة التجرينية، كةا ة التجر 

كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية بديم فتولدني در داف المجمدوختيم  دي ا بتنار الت فيلي 
 .لفالح المجموخة التجرينية

اي كلترا يجية ف تراة ااةمة هد ه كلع فعر ة األر التلد( 6112و ي درالة ا راها كبراهي  )
خلدع الدتعل  التعداوني وا لت فاد العلمي  ي  دري  العلوي خلدع  نميدة الت دفيم الدرالدي وفرداراف 
التاثيدر الناادد لددا  لميدلاف الدفس الثداني المتولدط االمملثدة العربيدة الدسعود ة، ايدث  د  ابتيدار 

دفس الثدداني المتولددط بددددارة الندداةس التعليميددة االمملثددة العربيددة خيندة الدرالدة فدم  لميددلاف الد
(  لميددلة 01(  لميددلة،  دد    ددسيمر  كلددع فجموخددة  جرينيددة خددددها )87الددسعود ة ايددث بلددغ خدددده  )

ة  دددر  االنري ددة (  لميددل 37 دددر  االددتلداي ادلددترا يجية الم تراددة، وفجموخددة ةدداانة خددددها )
 المعتددادة.

 ثونه ادواف الدرالة فم ابتنار   فيلي وابتنار للتاثير النااد.  وصله الدرالة كلدع و دود 
 ددروق  اف د لددة كاددفاةية بدديم فتولددني در دداف  لميددلاف المجموخددة التجرينية انليًا وبعد ًا لفالح 

و د  روق  اف د لدة كادفاةية بديم فتولدط در داف المجموخدة التجرينية التنني  النعد ، وكدللم  
ودر دددداف المجموخددددة الددددضاانة  ددددي التننيدددد  النعدد  لالبتندار الت فيلي لفالح المجموخدة 
التجرينية وكدللم و دود  دروق  اف د لدة كادفاةية بديم فتولدني در داف ثالناف المجموخة 

 .ينية انليا وبعد اً   لفالح التنني  النعد   ي ابتنار التاثير الناادالتجر 
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( هد ه كلع الت فاد  اخلية برنافج  دريني 6100و ي درالة ا راها اللوالدة وال مش والتم )
فستند كلع العفس اللهني  ي  نمية التاثير النااد لدا ثلنة الفس السااع  ي فادة العلوي،  ثونه 

( ثالنًا فم الفس السااع  ي المدار  ال  وفية  ي األرد ،      سيمر  كلع 21م )خينة الدرالة ف
( ثالنًا     دريسر   االنري ة العاد ة، وفجموخة  جرينية فم 31فجموختيم فجموخة ةاانة فم )

( ثالنًا     دريسر  االتلداي العفس اللهني، والتلدي النااثو  ف يا  التاثير النااد اأاعادد 31)
نعة لت  ي  اهدا  الدرالة. اظررف النتاةج و ود  روق دالة كافاةيًا بيم فتولط در اف الس

 المجموختيم خلع ف يا  فراراف التاثير النااد لفالح المجموخة التجرينية  عزا لنري ة التدري .
دا (   د هد ه كلدع   ديدد فرداراف التاثيدر الناادد الوا د   وا ره6100افا درالة ابو فراد  )

 دي فنداهج الايزيداد وفعر ة فدا  وا ر هلد المراراف  دي ف تدوا فنرداج الايزيداد وفددا اكتدساة 
( ثالندا وثالندة فم ثلنة الدفس ال داد  خدرر، 011النلنة لرا،  اشدتمله خيندة الدرالدة خلدع )

المعلوفداف و جريدز بيانداف ام ا ظدة غدزة. والدتلدي الناادث المدنرج الوصداي الت ليلدي، بردد   مدع 
كما الدتلدي الناادث  دي هدلد الدرالدة ااةمدة امرداراف  ،تدوا فنرداج الايزيدادو ادسيرها ادول ف 

التاثيددر النااددد، واداة لت ليددم الم تددوا  ددي ةددود فردداراف التاثيددر النااددد، كةا ة كلع  لم   د 
فددا اكتدساة النلندة لمرداراف التاثيدر الناادد المو دودة  دي الم تدوا.  الددتلدي النااددث ابتنارًا ل يا 

اظررف النتاةج ا  اداد فراراف التاثير النااد أل راد العينة  ي الفس ال اد  خرر   ع  ي المستوا 
در المتولدط والدضعيس، كمدا  نديم انده  و دد  دروق  اف د لدة كادفاةية  دي فدستوا فرداراف التاثي

الناادد  دي ف تدوا فنرداج الايزيداد لددا ثلندة الدفس ال داد  خدرر  عدزا للجدن  وكانده لدفالح 
 النالناف

( التي Nezami, Asgari & Dinarvand, 2012و ي درالة نيزافي وال ار  ودينار اند )
عليا  ي فاليزيا، هد ه كلع الت فاد األر التعل  التعاوني خلع التاثير النااد خند ثلنة المدار  ال

( ثالنًا  20( ثال       سيمرا كلع فجموختيم فجموخة  جرينية فم )002 ثونه خينة الدرالة فم )
( ثال      دريسرا االنري ة 56    دريسرا انري ة التعل  التعاوني، وفجموخة ةاانة فم)

لدرالة. واد اظررف النتاةج ا ختياد ة. التلدي النااثو  ابتنار التاثير النااد كأداة لت  ي  اهدا  ا
و ود  روق دالة كافاةيًا بيم فتولني التجاااف المجموختيم خلع ابتنار التاثير النااد لفالح 

 المجموخة التجرينية  عزا لنري ة التدري .
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 ي  K.W.L( التي هد ه كلع فعر ة األر التلداي كلترا يجية 6106و ي درالة خراي )
ير النااد لدا ثالناف الفس السااع األلالي،  ثونه خينة الدرالة اكتساة المااهي  وفراراف التاث

( ثالنة فم ثالناف الفس السااع  ي فدرلة خيلنو   ي با  يون  / غزة،      سيمرم 28فم )
(    07(     دريسرم االنري ة العاد ة، وفجموخة  جرينية فم )02كلع فجموخة ةاانة فم )
ولت  ي  اهدا  الدرالة التلدفه النااثا  ااةمة االمااهي   ؛(K.W.L دريسرا و   الترا يجية )

 العلمية، وااةمة امراراف التاثير النااد، وابتنارًا للمااهي  العلمية.
اظررف النتاةج و ود  روق دالة كافاةيًا بيم فتولط در اف المجموختيم  ي ابتنار المااهي  

كافاةيًا بيم فتولط در اف المجموختيم  ي  العلمية لفالح المجموخة التجرينية، وو ود  روق دالة
 ابتنار فراراف التاثير النااد لفالح المجموخة التجرينية.
( هد ه كلع فعر ة  اخلية التدري  6100و ي درالة ا راها المرشد  وفثير وف يسم )

(  ي الت فيم و نمية التاثير النااد لدا ثالة الفس اللاف  العلمي  ي Riskبنرنافج رلم )
( ثالنًا فم كادا المدار  ادخداد ة ال  وفية  ي 70ة األاياد،  ثونه خينة الدرالة فم )فاد

( ثالنًا     دريسر  االنري ة العاد ة، 00اابم/العراق،      سيمر  كلع فجموخة ةاانة فم )
(، التلدي النااثو  ا بتنار Risk( ثالنًا     دريسر  انري ة ريسم )01وفجموخة  جرينية فم )

لت فيلي وابتنار فراراف التاثير النااد كأدواف لت  ي  اهدا  الدرالة. اظررف النتاةج و ود  روق ا
دالة كافاةيًا بيم فتولط در اف المجموختيم  ي ا بتنار الت فيلي لفالح المجموخة التجرينية 

تنار  عزا لنري ة التدري  وو ود   روق دالة كافاةيًا بيم فتولط در اف المجموختيم  ي اب
 فراراف التاثير النااد لفالح المجموخة التجرينية  عزا لنري ة التدري .

درالة هد ه كلع فعر ة فدا  اخلية برنافج ف ترح  ي  علي  التاثير  (6100وا رف شنة )
واد اختمدف النااثة خلع انارية  ،( ثال 21و ثونه هلد العينة فّم )النااد لدا ثلنة خل  النا . 

ة خلع التاثير وبرنافج ف ترح لتعلي  التاثير النااد. و وصله نتاةج الدرالة كلع  ود ابتناراف ال در 
فما  عني  ،النااد كافاةًية بيم ال يا  ال نلي وال يا  النعد   ي ف يا  التاثير  روق  اف د لة

  اخلية النرنافج  الم ترح.
 المحور الثاني: األلعاب التعليمية اإللكترونية

 وبرافجه اآللي ال ال  العاة األر التلداي الت فاد كلع هد ه بدرالة (6112وااي دويد  )
 ال رادة  ي ف رر ا بتداةي األول الفس  الفيل لدا ادبداخي التاثير الت فيم ونمو خلع التعليمية
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 العاة التلداي    فجموخاف، ألالي كلع     ونيعر  ثالًنا (52فم ) الدرالة خينة  مثله ،والثتااة
 كةا ة  عليمي آلي برنافج اال  والتلدي األولع، التجرينية المجموخة فع اآللي التعليمية ال ال 
 المعتادة االنري ة الثالثة المجموخة درله بينما الثانية، للمجموخة التجرينية اآللي ال ال  أللعاة

    فيم،الت   ي التعليمية اآللي وبرافجه ال ال  العاة التلداي األر ول يا  ةاانة.  كمجموخة
 النتاةج )ة(. اظررف األش ال) ادبتثار   للتاثير  وران  وثن  ابتنار   فيلي، ابتنار كخداد
 ظرور خم النتاةج الارف بينما المجموخاف الثالي،   فيم  ي كافاةية د لة  اف  روق  و ود
 والمرونة، واألصالة، ادة )النالاة، خلع ادبداخي التاثير ادراف ادرة فم كم نمو  ي  روق 

 والتي األولع التجرينية المجموخة لفالح ادبداخي ك م التاثير ادرة  نمية  ي وكللم والتااصيم(
 .التعليمية اآللي العاة ال ال  التلدفه

( التي هد ه كلع الت فاد األر األلعاة ادلثترونية 6118و ي درالة الر رور  والريماو  )
وا لا  ال رار  لدا اثاال فرالة الناولة المتولنة  ي  ،ر الفوام الم ،خلع خملياف التلكر

األرد . ولت  ي  هلا الرد     ابتيار ا راد الدرالة فم ثلنة الفس اللاف  ا بتداةي  كورًا وعناألًا 
( ثالنًا وثالنة، اسموا 85فم فدار  المنرم وفدرلة الريادة العلمية، ايث بلغ خدد ا راد الدرالة )

فجموخة  :( ثالنًا وثالنة اسمه كلع فجموختيم  رخيتيم32 جرينية خدد ا رادها )كلع فجموخة 
( 32خدد ا رادها )  لع  العااًا فو رة وفجموخة  لع  العااًا غير فو رة، وفجموخة ةاانة بلغ

نارية    كخداد اناريتي العاة الثترونية، الننارية األولع  ضمنه العااًا فو رة والن ،ثالنًا وثالنة
فارله المجموخة التجرينية بنوخيرا  كورًا وعناألًا هلد األلعاة بوااع واد  ،ثانية العااًا غير فو رةال

اظررف نتاةج الدرالة ا  و  ،(6112/6118الافم الدرالي األول )افة واادة النوخيًا خلع فدا 
راد المجموخة غير لأللعاة ادلثترونية األرًا خلع خملياف التلكر وام المر الف وا لا  ال رار لدا ا 

المو رة ف ارنة االمجموختيم المو رة والضاانة. كما اظررف ا  لأللعاة ادلثترونية األرًا خلع 
 .خملية ا لا  ال رار لدا  كور المجموخة غير المو رة

التي هد ه كلع الت فاد األر األلعاة  (Chung & Chen, 2009و ي درالة شانج وشيم )
( ثالنا فم الفس الثالث 017 ثونه خينة الدرالة فم )و عر ي لألثاال، ادلثترونية خلع التعل  الم

 ي فدرلة الالية  ي  ايوا ،      سيمرا كلع فجموخة ةاانة درله االنري ة العاد ة، وفجموخة 
ةاانة     دريسرا فم بالل األلعاة ادلثترونية. التلدي النااثا  ا بتنار الت فيلي لت  ي  
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اظررف النتاةج و ود  روق دالة كافاةيًا بيم در اف المجموختيم  ي فجالي واد اهدا  الدرالة. 
 التدخاد المعلوفاف، وام المر الف لفالح المجموخة التجرينية  عزا لنري ة التدري .

 الم ولنة التعليمية األلعاة األر خلع ( هد ه كلع التعر 6112و ي درالة ا راها العو  )
 ثونه خينة ، واد الرراية الرمالية  ي الناد ة األثاال رياض ةثلن لدا التليم فرارة  نمية  ي

 المجموخة فثلوا وثالنة ثالًنا ( 65التجرينية، و) المجموخة فثلوا وثالنة ثالًنا (30فم ) الدرالة
 ،التليم  نمية وابتنار التعليمي النرنافج اآللي  ي كخداد ال ال  التلدي النااث برفجية الضاانة.

 كلع  عزا  المجموختيم بيم كافاةية د لة  اف  روق  و ود خدي :اآل ية النتاةج ةالدرال اظررفو 
 والضاانة التجرينية الدراليتيم المجموختيم بيم كافاةية د لة  اف  روق  النلنة، وو ود  ن 
 الم ولنة. التعليمية ااأللعاة  علمه التي التجرينية لفالح

لت فاد األر األلعاة ادلثترونية خلع ( هد ه كلع ا6106و ي درالة ا ر را اويدر )
( فم فدينة 06 -8( ثام فم خمر )611السلوكياف لدا األثاال، ايث  ثونه خينة الدرالة فم )

 ،النااثا  ا لتنانة والم ابلة والمالاظة كأدواف لت  ي  اهدا  الدرالة التلديواد  ،الجزاةر
ة النراثاف التر يرية التي   نرا األثاال، اظررف النتاةج ا  األلعاة ادلثترونية كانه  ي ف دفو 

وا  فعظ  األثاال  مارلو  األلعاة ادلثترونية  ي العنم والمنالناف، وا  لأللعاة ادلثترونية 
 أألير خلع للوكياف األثاال باصة نرع السلوك العدواني، وا  األثاال   لدو  األانال  ي األلعاة 

لتثنولو يا ال ديثة كال الوة   األثاال كياية التعافم فع اادلثترونية، كما انرا  ساخد  ي  علي
 نترنه واأل رزة ادلثترونية.واد

لعاة التعليمية ( هد ه كلع   ديد  أألير األPinder, 2013كما و ي درالة ا ر را اا ري  )
( 02) واد  ثونه خينة الدرالة فم األلالية،لعلوي لدا ثالة المرالة لت سيم  عل  ا ؛بداخيةكداة أك

 جابيا ارنم كنير  ي  ر  المااهي  العلمية ك  النلنة  أألروا او وصله نتاةج الدرالة كلع  ،ثالنا
 ا لالية ااألةا ة الع   سم   فيلر  األكاد مي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
  ناول النااثا   ي هلا الجزد اعل الدرالاف التي التناخه الوصول كليرا، وادثالع خليرا،
واد    خرض هلد الدرالاف  ي ألالألة ف اور: الم ور األول يتناول الدرالاف التي اهتمه االتاثير 
النااد، فم ايث النرافج التي  عمم خلع  نميته، والعوافم المؤألرة  يه، وكياية  نميته، افا الم ور 

للوك النلنة الثاني،   د التعرض اعل الدرالاف اول األلعاة ادلثترونية، فم ايث دورها  ي 
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النااثا  االتع ي  خلع هلد الدرالاف، فم بالل ف ارنترا االدرالة  أأليرها خلع التاثير النااد. واايو 
 ال الية فم ايث فجتمع الدرالة والعينة، وادواف الدرالة، وفتثيرا را ونتاةجرا.

الدرالاف  م ا  هلد الدرالة ا ا ه فع اعليم الدرالاف الساا ة،  نيم للنااثفم بالل   لي
؛ 6112وفم هلد الدرالاف التي  ناوله ثالة المرالة المتولنة )كبراهي ،  ، زةيا فم ايث العينة

(، افا فم ايث التنني   ي فادة العلوي  ترابره فع 6106؛ خراي، 6100اللوالدة وال مش والتم، 
لمرشد  ، وا6106؛ خراي، 6100؛ ابو فراد ، 6112؛ كبراهي ، 6117درالة كم فم )صالح، 

واد ا ا ه هلد الدرالة  ي ف ا   نايلها  ي األرد  فع درالة )اللوالدة  ،(6100وفثير وف يسم، 
( ا ا ه هلد الدرالة فم ايث   وظيس المنرج شنه التجريني فع  ميع 6100وال مش والتم، 

ه التجريني درالاف التاثير النااد، وكو  التاثير النااد فتثير  ااع، فم ايث التلدافرا المنرج شن
واد اشارف الدرالاف الساا ة كلع انه فم المم م  نمية فراراف التاثير النااد فم بالل كدبال اعل 

كما ا ا ه هلد الدرالة فع الدرالاف التي  ،ا العيناف المسترد ة خلع  ااو راالمتثيراف خليرا لد
رف ا   وظيس األلعاة  ناوله األلعاة ادلثترونية فم ايث كونرا فتثيرًا فست اًل، ايث اظر

 ادلثترونية له األر  ي كثير فم العملياف الع لية والدا عية.
 ميزف الدرالة ال الية  ي خينترا المتمثلة انالة الفس الثافم  ي األرد ، والربط بيم 

واد ا اد النااثا  فم الدرالاف الساا ة  ي كتااة  ،نية والتاثير النااد كمتثير  ااعاأللعاة ادلثترو 
 دثار النظر ، وف توا ادواف الن ث، وف يا  فراراف التاثير النااد.ا

 منهجية الدراسة
اختمد النااثا  المنرج شنه التجريني، برد  ايا  األر التلداي األلعاة التعليمية المدفجدة  دي 

  دري  فن ث العلوي  ي  نمية فراراف التاثير النااد لدا ثالناف الفس الثافم األلالي.
  جرينية واألبرا ةاانة، ايث  را  ا المنرج خلع  فمي  فجموختيم كاداهماويعتمد هل

 دري  الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" للمجموخة التجرينية االتلداي األلعاة 
التعليمية المدفجة، بينما  را  دري  المجموخة الضاانة الواداف ناسرا االنري ة ا ختياد ة، و   

، ادواف الدرالة خلع فرالتيم انلي )انم التدري  االتلداي األلعاة التعليمية المدفجة( نني  
وبعد  )اعد التدري  االتلداي األلعاة التعليمية المدفجة(، أل   را   ليم النياناف كافاةيًا للت    

 فم  روض الدرالة واد ااة خم الئلترا.
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 أفراد الدراسة 
 ي فدرلة فدرلة  الفس الثافم األلاليالنة فم ثالناف  ( ث76 ثو  ا راد الدرالة فم )

 ي ايث     6102/6108النزهة ادخداد ة للنناف   ي وكالة الثوي، فمم يدرلم بالل العاي الدرالي 
المدرلة وفعلمة العلوي م، ولتعاو  فديرة ي فد ة ل ربرا فم ف ا  ل م النااثابتيار المدرلة االنري ة ال

( ثالنة 00( ثالنة فم ثالناف الرعنة )ا( كمجموخة  جرينية، و عييم  )00عييم  )م، و    يفع النااث
 فم ثالناف الرعنة )ة( كمجموخة ةاانة  االنري ة العرواةية النسينة. 

 أداتا الدراسة
 خرض  افيلي لثم اداة فم  مثله ادا ا الدرالة اابتنار لمراراف التاثير النااد، و يما  أ ي

  لم األدواف:
 : اختبار مهارات التفكير الناقدأوالً 

 ااي النااثا  بنناد ابتنار فراراف التاثير النااد و  ًا لللنواف اآل ية:
ا ثالع خلع األدة التربو  المتعل  االتاثير النااد، و  ديد فرارا ه األلالية، والمؤشراف التي  -

  دل خلع افتالك النلنة له.
المرشد  وفثير وف يسم  اثير النااد كدرالةا ثالع خلع درالاف التلدفه ف ايي  للت -

 .(6106خراي )ودرالة  (،6100)
 .الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" للفس الثافم األلالي   ليم ف توا الوادة الدرالية -
 بناد  دول فواصااف لتونيع الئلة التاثير النااد خلع درو  الواداف. -
 لجدول المواصااف. بناد ابتنار التاثير النااد و  اً  -
 التلالص اللفاةص السي وفترية لالبتنار فم صدق وألناف. -

( لؤاً  فم نوع ا بتيار فم فتعدد، واد 65واد  ثو  ابتنار التاثير النااد افور ه النراةية فم )
  ونخه األلئلة خلع فراراف التاثير النااد كما  أ ي: 

 الئلة 2فعر ة ا  تراةاف:  -
 الئلة 2التاسير:  -
 الئلة 5رس المثالناف: ك -
 الئلة 5  وي  ال جج:  -

 ( خالفة، بوااع خالفة واادة لثم لؤال.65واد  ثونه العالفة النراةية لإلبتنار فم )
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 صدق اختبار مهارات التفكير الناقد
 را خرض ابتنار فراراف التاثير النااد خلع فجموخة فم الا لة المناهج وثرق التدري  وخل  

نسجاي الئلة ا بتنار فع  فراراف التاثير، وايا  الئلة ا بتنار للتاثير االنا ؛ برد    ص 
يراد الم  مو . واد برج فا ل أو  عدي ،أو اذف ،إةا ةلأللئلة، وفنالبة الصياغة اللثوية النااد، و
 ( لؤاُ .65افور ه النراةية ف ونًا فم ) ا بتنار

 ثبات اختبار التفكير الناقد
( 36ار فم بالل  نني  ا بتنار خلع  خينة التنالخية ف ونة فم )   اساة ألناف ا بتن

ثالنة فم غير خينة الدرالة فم ثالناف  ي فدرلة كناي الزرااد ادخداد ة الثانية، واساة الثناف 
(، التي  ستلدي Richardson and Kuder-20)  (KR-20)االتلداي فعادلة كودر ريتراردلو  

لالبتناراف التي  عنع  يرا در ة واادة لإل ااة الف ية وصار لإل ااة ل يا  فدا ا  ساق الدابلي 
 (.232: 0222اللاثئة )نيتو ، 

 
 
 

 

 : نسنة اد اااف الف ية خم الا راف او السؤال                : خدد الا رافnايث: 

 : نسنة اد اااف اللاثئة خم الا رة او السؤال : التنايم لجميع اد اااف        
N 

  
KR-20 

25 38.714 4.472 0.92 

وهو فعافم  ،(1.26يتضح ا  فعافم الثناف االتلداي فعادلة كودر ر راردلو  اد بلغ )
كما    اساة فعافالف الفعوبة أللئلة ابتنار فراراف  ألناف فنال  ألغراض هلد الدرالة.
 (6التاثير النااد،  ثانه كما  ي الجدول )

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار  مهارات التفكير الناقد (2ل )الجدو
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

0 1.57 1.00 00 1.32 1.50 
6 1.62 1.71 05 1.06 1.06 
3 1.53 1.02 02 1.33 1.02 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
0 1.60 1.80 08 1.08 1.55 
5 1.32 1.32 07 1.52 1.71 
2 1.23 1.52 02 1.58 1.62 
8 1.05 1.50 61 1.80 1.71 
7 1.80 1.27 60 1.26 1.20 
2 1.87 1.67 66 1.62 1.00 
01 1.00 1.05 63 1.31 1.32 
00 1.80 1.20 60 1.00 1.20 
06 1.37 1.02 65 1.52 1.08 
03 1.00 1.02    

(، 1.87 – 1.60فددددعوبة اددددد  راوادددده فددددا بدددديم  )( ا  فعددددافالف ال6يالاددددظ فددددم الجدددددول )
 (.1.71-1.67و راواه فعافالف التمييز بيم )

 دليل استخدام األلعاب التعليمية المدمجة
 ااي النااثا  بنناد دليم التلداي األلعاة التعليمية المدفجة و  ًا لإل راداف اآل ية:

 لثترونية والمدفجة. ا ثالع خلع األدة التربو  المتعل  ااأللعاة التعليمية اد -
الر رور   ا ثالع خلع درالاف التلدفه األلعاة التعليمية ادلثترونية والمدفجة، كدرالة -

 . (6106( اويدر )6118والريماو  )
 .الثافم األلاليفم فن ث العلوي للفس  الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"  ليم  -

العاة التعليمية و لم بنناد  ؛(Story Lineي و  ًا لنرفجية )كخادة صياغة الم توا التعليم 
  .الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" المدفجة      النتا اف التعلميمة الملننة للوادة

 خلع فا  أ ي:  دليم التلداي األلعاة التعليمية المدفجةواد اشتمم     
 جة،  فس األلعاة المدفجة، واهميترا  ي التعل .ف دفة  مريد ة خم األلعاة التعليمية المدف -
الوادة  –التعريف االدليم: و لم بنيا  ا  التلداي األلعاة التعليمية المدفجة  ي  دري  العلوي  -

يرد  لتنمية فراراف التاثير النااد لدا ثلنة الفس   -الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"
، وانه  را   ليم الوادة 6102/6108ل فم العاي الدرالي الثافم األلالي  ي الافم ا و 

الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"، و  ديد المااهي  وال  اة  والتعميماف وال وانيم العلمية 
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والمساةم العلمية الواردة  يرا، وفم أل  كخادة  بناد الدرو  اما يتوا   فع التلداي األلعاة 
 التعليمية المدفجة.

 لساة دليم التلداي األلعاة التعليمية المدفجة:  وةيح ا  بناد دليم التلداي األلعاة التعليمية  -
المدفجة لتنمية فراراف التاثير واكتساة المراراف والمعار  العلمية لدا ثلنة الفس الثافم 

لعلوي،  ي األلالي األناد درالة  الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"  ي فن ث ا
الافم األول،    ي ًا للنظرية النناةية التي  رد  كلع  عم النال  ف ورًا للتعل ، وفراخاة نمط 
التعل  لد ه، والتمتاخه بتوظيس اكثر فم االة األناد العل ، وفالاظة ادر ه خلع ربط التعل  

 م نرط.الساب  االتعل  الجديد، ودفج المااهي  اعالااف لينتج  عميماف ويلتنرها ار 
يرد  دليم التلداي  الرد  العاي فم التدري  االتلداي األلعاة التعليمية المدفجة: ايث  -

األلعاة التعليمية المدفجة كلع  دري  المعار  والمراراف العلمية الواردة  ي الوادة الثانية 
 ،سابرااما  سرم خلع ثالناف الفس الثافم األلالي اكت "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" 

 والتااخم ال سي فع المعلوفاف و وظيارا  ي ال ياة. 
دليم التلداي األلعاة التعليمية النتا اف اللاصة فم التلداي األلعاة التعليمية المدفجة:       -

النتا اف اللاصة الواردة  ي دليم المعل  اللاصة االوادة الثانية "ال ركة"، والوادة المدفجة 
  اعل النتا اف التي يتواع فم النالناف    ي را خند التلداي األلعاة وي   ،الثالثة "المادة"

وا  جاهاف العلمية اللاصة ام توا  ،والمراراف ،التعليمية المدفجة، هي: اكتساة المعار 
الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة" فم فن ث العلوي للفس الثافم األلالي انري ة 

عرا النالنة فع الم توا النظر  للمن ث، و  مم النالنة فسؤولية التعل  وال ياي فمتعة،  تااخم ف
االدور النرط  ي التوصم للمعر ة، و نوير المراراف العلمية وفراراف التاثير فم بالل 

 التلداي ابتناراف كلثترونية وانرنة  ااخلية فدفجة  تنل  التلداي فراراف التاثير.
التلداي األلعاة التعليمية المدفجة: ايث  سترد  الدليم ثالناف  الائة المسترد ة  ي دليم -

الفس الثافم األلالي  ي فدرلة النزهة ادخداد ة للنناف التااعة لوكالة الثوي، اللوا ي يدرلم 
 .6102/6108الوادة الثانية "ال ركة"، والوادة الثالثة "المادة"  ي العاي الدرالي 

( افة صاية  ي فن ث العلوي للفس 61يتنل   نايل الدليم ) المدة الزفنية لتنايل الدليم: -
الثافم األلالي، بوااع اربع افص  ي األلنوع، كما ارر را ونارة التربية والتعلي   ي المملثة 

 األردنية.
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كما  را   د   دليم التلداي األلعاة التعليمية المدفجة للمعلمة خلع ش م دليم للمعلمة، 
المرالة األولع:  هي: ي المعلمة اللعنة  ي اربع فراام،ا يث   دوص اةس خمم للنالناف، 

 نايل اللعنة،  الثالثة: الثانية: الت د   المناشر للعنة، والمرالة التلنيط  لتلداي اللعنة، والمرالة
  وي  اداد النالناف. و  وي النالناف فم بالل ص اةس العمم بتنايل اللعنة و   ي   المرالة الرااعة:

 كما  ضمم الدليم بنة درالية لثم در   وظس  يه اللعنة ا اف الملنط لرا  ي كم لعنة.النت
 وااعي لمالاظة اداد النالناف بالل  نايل اللعنة. التعليمية المدفجة، واداة   وي 

 دليل استخدام األلعاب التعليمية المدمجةصدق 
ة فم الا لة المناهج وثرق خلع فجموخالتلداي األلعاة التعليمية المدفجة   را خرض دليم

التدري  وخل  النا ، والا لة  ثنولو يا التعلي ، برد  ال    خلع فنالنة الدليم لنالناف 
فنالبة الصياغة ، واابليته للتنني ، وانسجافه فع فعايير األلعاة التعليمية، والثافم األلاليالفا

يراد الم  مو . واد برج الدليم فا ل إةا ة أو اذف أو  عديالمستلدفة  ي الدليم، واللثوية 
 افور ه النراةية.
 متغيرات الدراسة

  تضمنه الدرالة المتثيراف اآل ية:
 ، النري ة ادختياد ة(.التلداي األلعاة التعليمية المدفجةثري ة التدري  ): المتغير المستقل .0
 التاثير النااد. :المتغيرات التابعة .6

 تصميم الدراسة
 جريني فست م  األلعاة التعليمية المدفجة كمتثيرخم األر التلداي هد ه الدرالة كلع الثرس 

 Quasi ي فتثيريم  ااعيم، هما: التاثير النااد، وا نعه الدرالة المنرج شنه التجريني )

Experimental Design:ويم م التعنير خم  فميمرا اما  أ ي ،) 
EG    Q1        X    Q1    

CG   Q1               Q1    

 EG  المجموخة التجرينية : 
 CG  المجموخة الضاانة  : 
 Q1  .) ابتنار التاثير النااد )انلي، وبعد : 
 X   ( التلداي األلعاة التعليمية المدفجة: المعالجة التجرينية.) 
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 المعالجة اإلحصائية
 خم الئلة الدرالة  را التلداي المعالجاف ادافاةية اآل ية: لإل ااة

(، ل ساة Standard Deviation & Meansالمعيارية ) وا ن را افال سابية  المتولناف .0
 .الناادال سابية للمجموخة التجرينية والضاانة خلع ابتنار التاثير  المتولناف

 .التاثير النااد ألناف ابتنار ( ل ساةKR-20كودر ر راردلو  ) .6
 ( لإل ااة خم لؤال الدرالة.ANCOVA  ليم التنايم المرترك ) .3
 (.Eta squareألألر االتلداي  فربع كيتا )اساة اج  ا  .0

 ومناقشتها الدراسة نتائج
هم  و د  روق  اف د لة كافاةية خند ونص السؤال خلع: ": : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسةأوالً 

(  ي فستوا فراراف التاثير النااد لدا ثالناف الفس الثافم األلالدي α = 0.05فستوا الد لة )
 دري  )التلداي األلعاة التربوية المدفجة، النري ة ا ختياد ة(؟" عزا لنري ة الت

لإل ااة خم هلا السؤال وابتنار الارةية الفارية المر ننة اه    التلراج المتولناف 
ال سابية وا ن را اف المعيارية ألداد ثالناف الفس الثافم األلالي خلع ابتنار فراراف التاثير 

، والنري ة األلعاة التربوية المدفجةًا لمتثير الدرالة: ثري ة التدري  )النااد ال نلي والنعد   نع
 (.3ا ختياد ة(،  وكانه النتاةج كما  ي الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن األساسي على اختبار  (3جدول )
 تغير  طريقة التدريسوالبعدي تبعًا لم ،مهارات التفكير الناقد القبلي

 العدد مهارات التفكير الناقد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التجرينية

 1.12 4.65 1.07 1.93 40 فعر ة ا  تراةاف
 1.81 6.65 1.43 2.58 40 التاسير

 0.99 3.95 0.93 1.43 40 افكرس المثالن
 0.96 4.00 1.04 1.30 40   وي  ال جج

 3.17 19.25 2.72 7.23 40 التاثير النااد

 الضاانة
 1.45 3.6 1.21 1.81 47 فعر ة ا  تراةاف

 1.91 5.81 1.46 2.43 47 التاسير
 1.05 3.26 1.07 1.64 47 كرس المثالناف
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 العدد مهارات التفكير الناقد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.16 3.00 1.08 1.53 47   وي  ال جج
 4.02 15.70 2.96 7.40 47 التاثير النااد

 المجموع

 1.40 4.10 1.67 1.87 87 فعر ة ا  تراةاف
 1.91 6.20 1.85 2.51 87 التاسير

 1.07 3.57 1.38 1.54 87 كرس المثالناف
 1.18 3.46 1.46 1.42 87   وي  ال جج
 4.05 17.33 3.08 7.32 87 التاثير النااد

( كلع و ود  روق ظاهرية بيم المتولناف ال سابية ألداد ثالناف 3 ي الجدول )  رير النتاةج
 نعًا لمتثير الدرالة: ثري ة  ،الفس الثافم األلالي خلع ابتنار فراراف التاثير النااد ال نلي

، والنري ة ا ختياد ة(،   د بلغ المتولط ال سابي لنالناف األلعاة التربوية المدفجةالتدري  )
(  ي ايم بلغ المتولط ال سابي للمجموخة 2.72( اان را  فعيار  )7.23خة التجرينية )المجمو 

 (.2.96( اان را  فعيار  )7.40الضاانة )
( كلددع و ددود  ددروق ظاهريددة بدديم المتولددناف ال سددابية ألداد 3كمددا  رددير النتدداةج  ددي الجدددول )

النعددد   نعددًا لمتثيددر الدرالددة:  ثالندداف الفددس الثددافم األلالددي خلددع ابتنددار فردداراف التاثيددر النااددد
، والنري دة ا ختياد دة(،   دد بلدغ المتولدط ال سدابي لنالنداف األلعاة التربوية المدفجدةثري ة التدري  )

(  ي ايم بلدغ المتولدط ال سدابي للمجموخدة 3.17( اان را  فعيار  )19.25المجموخة التجرينية )
 (.4.02( اان را  فعيار  )15.70الضاانة )

فددا ك ا كاندده هددلد الاددروق الظاهريددة بدديم المتولددناف ال سددابية لعالفدداف النالندداف  ددي  ولمعر دة
( α ≤ 0.05المجمدوختيم التجرينيدة والضداانة هدي  دروق  اف د لدة كافداةية خندد فسدتوا الد لدة )

( 0(. وُيظردددر الجددددول )MANCOVA ددد  الدددتلداي   ليدددم التندددايم المفددداا  فتعددددد المتثيدددراف )
 .نتاةج هلا الت ليم
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( إليجاد داللة الفروق على اختبار مهارات MANCOVAتحليل التباين متعدد المتغيرات ) (4الجدول )
 تبعًا لطريقة التدريس ،التفكير الناقد البعدي

مصدر 
 التباين

مهارات 
التفكير 
 الناقد

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

)ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
η2 

االختبار 
 القبلي

معرفة 
  0.002 4.159 6.867 5 34.336 االفتراضات

  0.233 1.401 4.995 5 24.976 التفسير
كشف 

  0.053 2.298 2.467 5 12.333 المغالطات

  0.001 4.342 5.057 5 25.283 تقويم الحجج
التفكير 
  0.002 4.128 57.160 5 285.801 الناقد

س
طريقة التدري

 

معرفة 
 0.167 0.000 26.291 26.897 1 26.897 فتراضاتاال

 0.049 0.044 4.198 14.963 1 14.963 التفسير
كشف 

 0.095 0.004 8.543 9.168 1 9.168 المغالطات

 0.186 0.000 18.549 21.601 1 21.601 تقويم الحجج
التفكير 
 0.200 0.000 20.215 279.897 1 279.897 الناقد

 اللنأ

معرفة 
    1.651 81 133.733 راضاتاالفت

    3.564 81 288.702 التفسير
كشف 

    1.073 81 86.931 المغالطات

    1.165 81 94.327 تقويم الحجج
التفكير 
    13.846 81 1121.532 الناقد

الثلي 
 المعدل

معرفة 
     86 168.069 االفتراضات
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مصدر 
 التباين

مهارات 
التفكير 
 الناقد

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

)ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
η2 

     86 313.678 التفسير
كشف 

     86 99.264 المغالطات

     86 119.609 تقويم الحجج
التفكير 
     86 1407.333 الناقد

( α = 0.05( كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية خند فستوا )0 رير النتاةج  ي الجدول )
 ي اداد ثالناف الفس الثافم األلالي خلع ابتنار فراراف التاثير النااد النعد   نعًا لمتثير 

، والنري ة ا ختياد ة(، التنادًا كلع  ايمة ) ( الم سوبة لعاة التربوية المدفجةاألثري ة التدري  )
( وهي ايمة دالة كافاةيًا، وبرلد النتيجة يت  α = 0.000( امستوا د لة )20.215التي بلثه )

ر ل الارةية الفارية وانول الارةية النديلة التي  نص خلع و ود األر للتدري  االتلداي 
ربوية المدفجة خلع  نمية فراراف التاثير النااد لدا ثالناف الفس الثافم األلالي، األلعاة الت

( فم التنايم الُماسر )الُمتننأ اه(  ي المتثير التااع وهو فراراف التاثير 20%واد َ سرف فا نسنته )
 النااد لدا ثالناف الفس الثافم األلالي.

 = α اف د لة كافاةية خند فستوا ) ( كلع و ود  روق 0كما  رير النتاةج  ي الجدول )
 نعًا لمتثير  ،(  ي اداد ثالناف الفس الثافم األلالي  ي فرارة فعر ة ا  تراةاف النعد ة0.05

، والنري ة ا ختياد ة(، التنادًا كلع  ايمة ) ( الم سوبة األلعاة التربوية المدفجةثري ة التدري  )
( وهي ايمة دالة كافاةيًا، واد َ سرف فا α = 0.000( امستوا د لة )26.291التي بلثه )

وهو فرارة فعر ة ا  تراةاف  ،( فم التنايم الُماسر )الُمتننأ اه(  ي المتثير التااع16.7%نسنته )
 لدا ثالناف الفس الثافم األلالي.

 = α( ا ضًا كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية خند فستوا )0و رير النتاةج  ي الجدول )
 نعًا لمتثير ثري ة  ،ي اداد ثالناف الفس الثافم األلالي  ي فرارة التاسير النعد ة(  0.05

، والنري ة ا ختياد ة(، التنادًا كلع  ايمة ) ( الم سوبة التي األلعاة التربوية المدفجةالتدري  )
( وهي ايمة دالة كافاةيًا، واد َ سرف فا نسنته α = 0.044( امستوا د لة )4.198بلثه )
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( فم التنايم الُماسر )الُمتننأ اه(  ي المتثير التااع وهو فرارة التاسير لدا ثالناف الفس %4.9)
 الثافم األلالي.

 = α( كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية خند فستوا )0كما  رير النتاةج  ي الجدول )
 نعًا لمتثير (  ي اداد ثالناف الفس الثافم األلالي  ي فرارة كرس المثالناف النعد ة 0.05

، والنري ة ا ختياد ة(، التنادًا كلع  ايمة ) ( الم سوبة األلعاة التربوية المدفجةثري ة التدري  )
( وهي ايمة دالة كافاةيًا، واد َ سرف فا نسنته α = 0.004( امستوا د لة )8.543التي بلثه )

فرارة كرس المثالناف لدا ( فم التنايم الُماسر )الُمتننأ اه(  ي المتثير التااع وهو %9.5)
 ثالناف الفس الثافم األلالي.

 = α( كلع و ود  روق  اف د لة كافاةية خند فستوا )0و رير النتاةج  ي الجدول )
(  ي اداد ثالناف الفس الثافم األلالي  ي فرارة   وي  ال جج النعد ة  نعًا لمتثير ثري ة 0.05

ي ة ا ختياد ة(، التنادًا كلع  ايمة ) ( الم سوبة التي ، والنر األلعاة التربوية المدفجةالتدري  )
( وهي ايمة دالة كافاةيًا، واد َ سرف فا نسنته α = 0.000( امستوا د لة )18.549بلثه )

( فم التنايم الُماسر )الُمتننأ اه(  ي المتثير التااع وهو فرارة   وي  ال جج لدا ثالناف %18.6)
 الفس الثافم األلالي.

خلع ابتنار فراراف الفس الثافم األلالي خم خاةد الاروق  ي نتاةج ثالناف وللثرس 
التاثير النااد النعد ؛    التلراج المتولناف ال سابية المعدلة وا بناد المعيارية ألداد ثالناف 

 (. 5الفس الثافم األلالي خلع ابتنار فراراف التاثير النااد النعد  كما  ي الجدول )
سطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن األساسي المتو  (5جدول )

 على اختبار مهارات التفكير الناقد البعدي
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المعدل العدد مهارات التفكير الناقد المجموعة

 التجرينية

 0.21 4.72 40 فعر ة ا  تراةاف
 0.30 6.65 40 التاسير

 0.15 3.93 40 كرس المثالناف
 0.17 4.01 40   وي  ال جج

 0.59 19.31 40 التاثير النااد

 الضاانة
 0.19 3.58 47 فعر ة ا  تراةاف

 0.28 5.81 47 التاسير



 .7102العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

087 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المعدل العدد مهارات التفكير الناقد المجموعة
 0.15 3.27 47 كرس المثالناف
 0.16 2.99 47   وي  ال جج

 0.55 15.65 47 التاثير النااد
( 5المتولناف ال سابية المعدلة للمجموختيم التجرينية والضاانة  ي الجدول )وبالر وع كلع 

يتنيم  ا  المتولط ال سابي المعدل للمجموخة التجرينية اخلع فم المتولط ال سابي المعدل 
(،   د بلغ المتولط ال سابي المعدل للمجموخة التجرينية 3.66للمجموخة الضاانة ااارق ف دارد )

(،  ي ايم بلغ 0.59(  اان را  فعيار  )19.31راف التاثير النااد النعد  )خلع ابتنار فرا
( 15.65المتولط ال سابي المعدل للمجموخة الضاانة خلع ابتنار فراراف التاثير النااد )

( α ≤ 0.05(. فما يدل و ود األر  و د لة كافاةية خند فستوا د لة )0.55اان را  فعيار  )
اة التربوية المدفجة  ي  نمية فراراف التاثير النااد لدا ثالناف الفس للتدري  االتلداي األلع

اكثر فم  األلعاة التربوية المدفجةالثافم األلالي  ي المجموخة التجرينية الال ي درلم االتلداي 
 ثالناف المجموخة الضاانة الال ي درلم االنري ة ا ختياد ة.  

 مناقشة النتائج والتوصيات
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: أواًل: مناقشة 

( α = 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"نص السؤال خلع: 
في مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى لطريقة التدريس 

 )استخدام األلعاب التربوية المدمجة، الطريقة االعتيادية(؟
( α ≤ 0.05ةج لؤال الدرالة كلع  و ود األر  و د لة كافاةية خند فستوا د لة )اشارف نتا

 لددتلداي  األلعدداة التربويددة المدفجددة  ددي  نميددة فردداراف التاثيددر النااددد لدددا ثالندداف الفددس الثددافم 
 األلالي  ي فدرلة النزهة ادخداد ة للنناف التااعة لوكالة الثوي.

تلداي األلعاة التربوية المدفجة  ي  دري  العلوي و ر واد  عزا هلد النتيجة كلع ا  ال
للنالناف الثثير فم المثيراف التي  تنل  النراط والتااخم فع الم توا، وا لتماع لألصواف، 
و  ريم صنادي  ولوااف، وفالاظة النتيجة ار م لريع لثم التجااة   مم برا، فما لاه   ي 

 توا الدرالي، و نمع لديرم فرارة التاثير النااد كمرارة  اسير نيادة انتناد النالناف و ركيزهم  ي الم
 النتاةج وكرس المثالناف، وفعر ة ا  تراةاف و  وي  ال جج.
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ويم م ا   عزا هلد النتيجة كلع ا  التلداي األلعاة التربوية المدفجة  ي  دري  العلوي و ر 
اون االترجيع الفو ي والمرةي المر    ي العااًا ف ولنة  نلنه فم النالناف ا لا  اراراف لريعة لل

النرفجية،  وهي انرنة  تنل  وةع ا تراةاف كثيرة، وفعر ة نتيجة كم ا تراض،   ركة اعل 
اد  وناف  ي النرفجية  تنل  وةع ا تراةاف خلمية، وفم أل  ابتنار النتيجة،  النالنة  ي كثير 

 راد ا  اركة، وهلا بدورد نمع لديرم فم انرنة النرفجية، فجنرة خلع التاثير العمي  انم ك
 فراراف التاثير النااد.

كما اد  عزا هلد النتيجة كلع ا  اعل األلعاة  ضمم الئلة، و لتار النالنة اد ااة 
الف ي ة خلع غرار لعنة فم ليربح المليو ، واد  نلنه اد ااة خم اعل هلد األلئلة التاثير 

لنتاةج، وربط الم دفاف االنتاةج لتاسير اد ااة، فما لاه   ي فليًا، والت ضار الم دفاف، وفرا عة ا
  نمية فرارة التاسير لديرم.

واد  عزا هلد النتيجة كلع ا  اعل األلعاة التربوية المدفجة  ضمنه العااًا  تنل  وةع 
ا  وناف  ي صندوق و  ًا لمعايير ف ددة، وكلما اصابه النالنة  ي ك راةرا   فم خلع  رجيع 

وفرةي، ولثم ك ا ابناف  د  صو ًا فزخجًا  فدر للد لة خلع اللنأ، ولثي  تجن  النالنة صو ي 
 لم الفوف،  ج  ا   متلم فرارة كرس المثالناف، و  وي  ال جج، لتفدر ارارًا نراةيًا خلع 

 الت ركاف الم نلة بالل  اللعنة.
ف التاثير النااد  م م ا  كما  رابره نتاةج هلا السؤال فع الدرالاف التي اظررف ا  فرارا

( التي اظررف 6100اللوالدة وال مش والتم )  ت سم االتلداي اعل النرافج وا لترا يجياف كدرالة
درالة و ا  التلداي برنافج  دريني فستند كلع العفس اللهني  سر   ي  نمية التاثير النااد، 

اي برنافج  دريني فستند كلع ( التي كراه خم و ود األر  لتلد6100اللوالدة وال مش والتم )
 العفس اللهني  ي  نمية التاثير النااد

و ترااه نتاةج هلا السؤال فع الدرالاف التي  رير كلع ا  األلعاة التربوية الم ولنة  عمم 
( التي كراه خم و ود األر 6112خلع  نمية فراراف التاثير ار م خاي، كدرالة دويد  )

رافجه التعليمية خلع الت فيم ونمو التاثير ادبداخي، ودرالة  لتلداي العاة ال ال  اآللي وب
( التي اظررف و ود األر لأللعاة ادلثترونية خلع خملياف التلكر 6118الر رور  والريماو  )

( التي كراه خم و ود األر لأللعاة التعليمية 6112العو  )وام المر الف وا لا  ال رار، ودرالة  
 .لتليمالم ولنة  ي  نمية فرارة ا
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 التوصيات
 بناد خلع نتاةج الدرالة والتنتا ا را، يورد النااثا  اعل التوصياف والم ترااف:

التلداي فعلمي العلوي األلعاة التعليمية المدفجة  ي  دري  فن ث العلوي لتنمية فراراف التاثير  .0
 النااد لدا النلنة.

التربوية المدفجدة  دي  ددري  فن دث بناد دوراف وورشاف  درينية لمعلمي العلوي لتوظيس األلعاة  .6
 العلوي.

اهتماي واةعي فناهج العلوي بتوظيس األلعاة التعليمية المدفجة  ي درو  العلوي، وبناد انردنة  .3
  مر النلنة برا امراام األلعاة التعليمية المدفجة فما  عمم خلع  نوير فراراف التاثير  لدير .

 لعلمية  ي كت  المرالة األلالية.بناد العاة  عليمية  تنال  فع الموةوخاف ا .0
 درالة العالاة بيم األلعاة التربوية المدفجة واللكاد الرياةي وغيرها. .5

 المراجع
 أواًل: المراجع باللغة العربية

. األرد ، خما : دار تعليم التفكير النظرية والتطبيق(. 6101ابو  ادو، صالح ونو م، ف مد ) -
 المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.

أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير الناقد (. 6118لجابر ، وليد )ا -
. رلالة فا ستير غير والتحصيل الدراسي لطالب الصف األول الثانوي في مقرر الرياضيات

 فنرورة،  افعة اي ال را، ف ة الم رفة، المملثة العربية السعود ة.
. األرد ، خما : دار الاثر ناشرو  يم وتطبيقاتتعليم التفكير مفاه(. 6106 روا ،  ت ي ) -

 وفونخو .
، 6. طاللغـة والتفكيـر الناقـد أسـس نظريـة وإسـتراتيجيات تدريـسية(.  6101ال الق، خلدي ) -

 .األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع
: دار األرد ، خما (، 7. )ط األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها (.6105ال يلة، ف مد ) -

 المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.
 اخلية برنافج  دريني فستند كلع (. 6100اللوالدة،  ؤاد وال مش، ففناع والتم، لرير ) -

مجلة جامعة القدس العفس اللهني  ي  نمية التاثير النااد لدا ثلنة الفس السااع. 
 .51 -00(: 30) 0، المفتوحة لألبحاث والدراسات
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 الت فيم  ي وبرافجه التعليمية اآللي ال ال  العاة التلداي األر . (6112خلي ) دويد ، -
االمدينة  والثتااة ال رادة ف رر  ي ا بتداةي األول  الفيل الفس لدا ادبداخي التاثير ونمو

 .50-36(: 26، )العربي الخليج رسالة مجلة المنورة،
.  ر مة: ناد ا السرور وغان  سلسلة برنامج الكورت لتعليم التفكير(. 6118دينونو، كدوارد ) -

 اسيم، ألاةر اسيم، خما : دار دينونو للنرر والتونيع.
 -التفكير التأملي -التفكير وأنماطه، التفكير العلمي(. 6105رنواي، رخد وخند الثري ، لرع ) -

 األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.. التفكير المنطقي -التفكير الناقد
 .دار الرروق للنرر والتونيع خما : .أساليب تدريس العلوم(. 0222ا ش )نيتو ، خ -
. األرد ، األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة )ما لها وما عليها((. 6117الر رور ، فرا ) -

 خما : دار المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.
خلع خملياف التلكر وام (. األر األلعاة ا لثترونية 6118الر رور ، فرا والريماو ، ف مد ) -

دراسات، العلوم المر الف وا لا  ال رار لدا اثاال فرالة الناولة المتولنة  ي األرد . 
 .202 -238(: 6)37، التربوية

مخبر : دراسات نفسية و تربوية (.  اخلية برنافج ف ترح لتعلي  التاثير النااد،6100شنة، نكية ) -
 . 70-03:23 ، تطوير الممارسات النفسية و التربوية

تعليم األطفال في عصر (. 6101الفا ي، خند ال  ي  واارة، للي  ودبور، خند اللنيس ) -
 . األرد ، خما : دار الث ا ة للنرر والتونيع.االقتصاد المعرفي

(.  عالية التلداي دورة التعل   وق المعر ية  ي  نميدة التاثيدر النااد 6117صالح، فداه ) -
لعلدوي لددا  الفيدل الدفس الدساد  ا بتدداةي االمملثدة العربيدة السعود ة، والت دفيم  دي فدادة ا
 .06-0(: 3)00، مجلة التربية العلميةالجمعية المفرية، 

، األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع 7. طعلم نفس اللعب(. 6102صوال ة، ف مد ) -
 والنناخة.

اخلية برنافج العاة  عليمية كلثترونية  ي  نمية (.  6100خند العال، خاثس والنجار، ف مد ) -
 .282 -237(: 3) العلوم التربويةفراراف التلداي الثمنيو ر ألثاال فرالة الرياض. 

(، دينونو للنناخة 6. ط )الدماغ والتعلم التفكير(. 6115خنيداف،  واا  وابو السميد، لريلة ) -
 والنرر والتونيع، خما ، األرد . 
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تنمية مهارات التفكير نماذج ا(. 6100والجراح، خند الناصر وبرارة، فو   )العتوي، خدنا   -
 (، األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.3. ط )نظرية وتطبيقات عملية

علم النفس ة(. 6100العتوي، خدنا  وخالونة، شاي  و راح، خند الناصر وابو غزال، فعاوية ) -
 (، األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.3. ط )التربوي النظرية والتطبيق

( في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير .K.W.Lأثر إستراتيجية )(. 6106خراي، فير ه ) -
. رلالة فا ستير غير فنرورة، الجافعة الناقد في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي

 ادلالفية، غزة،  لسنيم.
ثلنة  لدا التليم فرارة  نمية  ي الم ولنة التعليمية األلعاة األر(. 6112اخيم )العو ، كلم -

 -20(: 0)32، دراسات، العلوم التربوية. األردنية الرراية الرمالية الناد ة  ي األثاال رياض
81. 

 الاثر دار :، األرد ،خما 2 .طاألساسية للمرحلة التفكير تعليم. ( 2004 )انافي، نا اة  -
. األرد ، خما : دار مناهج وأساليب تدريس الموهوبين والمتفوقين(. 6101ا اة )انافي، ن -

 المسيرة للنرر والتونيع والنناخة.
. األرد ، خما : دار المسيرة للنرر والتونيع المرجع في تعليم التفكير (.6100انافي، يولس ) -

 والنناخة.
. األرد ، النظرية والتطبيقعادات العقل والتفكير (. 6115انافي، يولس وخمور، افيمة ) -

 خما : دار الاثر ناشرو  وفونخو . 
(.  فمي  التدري  و   فدبم التاثير الماروفي: 6106).ال ناونة، بليم والسعود ، بالد -

 مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،درالة  ي األلا  النظر  وآلياف التنني . 
 . 082-052(: 3)6 افعة دفر ، 

. رلالة فا ستير أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال(. 6106در، فري  )اوي -
 غير فنرورة،  افعة الجزاةر، الجزاةر.

 اخلية التدري  بنرنافج رلم (. 6100المرشد ، خماد وفثير، خنا  وف يسم، فؤيد ) -
(Riskي الت فيم و نمية التاثير النااد لدا ثالة الفس اللاف  الع  ) لمي  ي فادة

 .566 -512(: 07، )مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانيةاألاياد. 
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(.  اخلية المعلميم  ي  نني  نمو ج بناةي  ي  دري  العلوي للفس 6116المند و ، كبراهي  )  -
 .020-006(: 0)62، مجلة دراسات الجامعة األردنيةالثالث األلالي  ي األرد . 

إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها من وجهة (. 6100، خند هللا )الردل  -
   التر اخه بتاريخ  .www.alukah.net . فتاح خلعنظر طالب التعليم العام بمدينة الرياض

02/7/6102. 
،    التر اخه بتاريخ  http://www.moe.gov.jo(.المواع:  6105ونارة التربية والتعلي  ) -

6/6/6102 . 
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