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 مستخلص :
توظيف استراتيجيات األلعاب التعليمية في منهج التعرف على دور هدف هذا البحث إلى 

الصف الرابع االبتدائي في دولة الکويت ، الکشف عن المهارات التي  تالميذالرياضيات لدى 
في دولة  االبتدائي الرابعالصف  تالميذيتمتع بها المعلمون في تعليم العمليات الحسابية لدى 

الصف  تالميذلعاب التعليمية في تنمية المهارات الحسابية لدى الکويت، والتعرف على دور األ 
 الميذتالرابع االبتدائي في دولة الکويت ، و تسليط الضوء على المهارات الحسابية التي اکتسبها 

الصف الرابع من توظيف استراتيجية األلعاب التعليمية في العملية التعليمية في دولة الکويت 
 ةستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واالعتماد على االستبان.ولتحقيق اهداف البحث ا

( من المعلمين  120کأداة رئيسية لجمع بيانات البحث، وطبق البحث على عينة تکونت من ) 
بدولة الکويت تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية. ومن أبرز النتائج التي توصل إليا هذا البحث 

بتدائي الصف الرابع اال تالميذليمية في تنمية المهارات الحسابية لدى إلى وجود دور األلعاب التع
کما أظهرت النتائج أن المهارات التي يتمتع بها المعلمون في تعليم العمليات  في دولة الکويت .

الحسابية في ابتکار مجموعة من األلعاب التعليمية الجديدة وتحفيز المتعلمين على ممارسة 
ومن النتائج المهمة کذلک أن اللعب  عليمية باستخدام التقنيات الحديثة.وتطبيق األلعاب الت

 التعليمية المستخدمة في تعلم المهارات الحسابية. وأنجح األساليبواأللعاب التعليمية من أفضل 
 االبتدائي  الصف الرابع ،المهارات الحسابية ، استراتيجية األلعاب التعليمية الكلمات المفتاحية : 
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The role of educational games in developing mathematical 
skills among fourth grade pupils of primary school in the 

State of Kuwait 
Dr. Nadia Khalil Syed Ibrahim Al-Qallaf 

Ministry of Education in Kuwait 
Abstract: 
The aim of this research is to employ educational games strategies in 

the mathematics curriculum for fourth-grade pupils in Kuwait, to 

uncover the skills that teachers have in teaching mathematics to 

fourth-grade pupils in Kuwait, and to identify the role of educational 

games in developing math skills among grade students Fourth 

primary school in Kuwait, highlighting the mathematical skills that 

fourth graders have acquired from employing educational games 

strategy in the educational process in Kuwait. To achieve the 

objectives of the research, the researcher used the descriptive and 

analytical method, relying on the questionnaire as a main tool for 

collecting research data. He applied the research to a sample of (120) 

teachers in Kuwait who were chosen in a random, stratified manner. 

Among the most prominent results of this research is the role of 

educational games in developing mathematical skills among fourth 

grade students in Kuwait. The results also showed that the skills that 

teachers have in teaching mathematical operations are the creation of 

a set of new educational games and motivation of students to practice 

and apply educational games using modern technologies. Among the 

important results as well is that toys and educational games are among 

the best and most successful educational methods used in teaching 

mathematical skills  

Keywords: Educational games strategy, mathematical skills, the 

fourth grade of primary school  
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 املقدمة 

يواجه العالم اليوم مجموعة من التحديات و التغيرات  التكنولوجية، و التي ادت الى 
عناية ازدياد ال رافقت العملية التعليمية  و المعلمين  و المتعلمين  ، و التي بازدياد االهتمام 

تتوافق مع  م والمعلم  ، و التيلبالمتع تهتمألساليب و االستراتيجيات  التعليمية  الحديثة التي اب
في ظل التطور المعرفي والتكنولوجي في العصر الحالي، حيث تطورت  لهماام الجديدة هالم

ساليب األن بدءًا م ا من قبل المعلمينهالتي يتم استخدام التعليمو أساليب ستراتيجيات الالنظرة 
و  يجياتاء باالستراتهيدية التي ترتكز بشكل أساسي على المعلم منفردا، وانتلالتعليمية التق

 األساليب التعليمية الحديثة التي ترتكز بشكل اساسي على التعلم الذاتي . 
ا المعلم   في المدارس الحديثة هر التي يؤدياواألدو  المهامصبحت ففي الوقت الحالي أ

يدة أدوراً عد للمعلم، إذ بات والتقليديةفي المدارس القديمة  عليهكانت  ومختلفة عمامتعددة 
يعد  فلم، يةوالعمل مهاراتهم وقدراتهم العلميةوتنمية  المتعلمين،والتواصل مع  للتفاعلومتشعبة 

ببناء تم يهومات، بل أصبح الطالب لبالمع المتعلمين وحشو أدمغة التلقينالتعليم يرتكز على 
ج هف المنالو من مختهعبر تزويده بأساس متين وصحيح فيما يقدم  وامكانياته بتفهم همعرفت

  (2016، والشواالوريكات والخبرات التعليمية. )

عوبة و ا صهو أكثر  التعليمية،ج هتعتبر المهارات الحسابية و الرياضيات من أهم المنا
ا ليمهتع التي يجب الحسابات وتركز على األرقام و  التعليمية التيدقة، و يرجع ذلك إلى الطبيعة 

 يكون  ة االبتدائية، حتىلا منذ المرحهمتعلمين في السنوات األولى من العمر ، لذلك يبدأ تعليملل
موسة التي تساعد لشياء الماألأكثر قبوال عند المتعلمين ، وخاص إذا كانت تعتمد على  ذلك

بيدات، محمد و ع)اليومية . تهم ا في حيالهك حقيقة المعرفة الرياضية و استغال راالطالب في اد
2010 )  

بالتعليم و المتعلمين على أن تنمية و تحسين  تهتمسات و االبحاث التي راو قد أكدت الد
يمكنان تتم من خالل استخدام األلعاب التعليمية ، و يعد  ت لدى المتعلمينراالمهارات و القد

تخدام ا باسهج العملية التي يمكن تعممهيات الحسابية  من أهم المناملمنهج  الرياضيات و الع
التخطيط الجيد و المتابعة الجيدة لمطالب،  يتطلباتيجية األلعاب التعليمية ، إال أن ذلك ر است
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متعلمين. لة لائيهسفة التربوية والخصائص النلوافق مع الفذلك يجب توفير بيئة تعليمية تت
  (. 2014الحسيني، )

 ة البحث لمشك
د العالم في الوقت الحالي ثورة تكنولوجية في شتى المجاالت و األصعدة، و يعتبر هيش
كنولوجية، الت التطوراتو  الثورة و التغيرات بهذهي من أبرز المجاالت التي تأثرت مالمجال التعلي

ب ا العالم في مجاالت التعليم ، لم تعد أساليهدهو في ظل التغيرات و التحوالت السريعة التي يش
ين المناهج  التربوية تفي بتحقيق االهداف المرجوة من العملية التعليمية  كيدية و تملالتعليم التق

ة ير تقنيات و أساليب حديث، لذلك كان من الضروري توفالمفاهيم العلمية و ايصال المعارف و 
ج هللتعليم تساعد المعلمين في العملية التعليمية ، و تعتبر مادة الرياضيات من أهم المنا

عليمية  التي ا، كاأللعاب التهاستراتيجيات و اساليب التعلم الحديثة في التعليمية  التي تم توظيف
 لتالميذانمية المهارات الحسابية لدى ة و ذات التأثير الكبير في تلتعد من االستراتيجيات  الفاع

 المرحلة االبتدائية هم الفئة األكثر حاجة إلى استخدام تالميذإلى ذلك فان  باإلضافة، و 
مية هاأل هذهاستراتيجيات األلعاب التعليمية  في تعليم   مناهج  الرياضيات، و على الرغم من 

ال أنه  قد م الرياضيات إعلة التعليمية  و تاأللعاب التعليمية  في العملي الستراتيجياتالكبيرة 
مين يستخدمون األساليب و االستراتيجيات  للوحظ أن المدارس في دولة الكويت تفتقر إلى مع

ة ، وكذلك تدنى مهارات العمليات الحسابيو التقنيات التعليمية  الحديثة في العملية التعليمية
يط لاء البحث الحالي لتسر ، لذلك تم اج كويت لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في دولة ال

استراتيجيات األلعاب التعليمية  في تنمية المهارات توظيف واستخدام  ميةهألى الضوء ع
 الرابع االبتدائي في دولة الكويت.  الصفتالميذ الحسابية لدى 
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 تساؤالت البحث 
 البحث من خالل االجابة عن السؤال الرئيس التالي:  تساؤالتتمثيل  ويمكن

مية  استراتيجيات األلعاب التعلي توظيفما المهارات التي يمتلكها المعلمون، وفاعلية استخدام و  •
في  مهارات العمليات الحسابيةالصف الرابع االبتدائي في اكساب تالميذ في منهج  الرياضيات 

 دولة الكويت ؟ 
 ي: لما ي أهمهاة الفرعية، لالرئيسي مجموعة من االسئو ينبثق من السؤال  •

ما هي المهارات التي يتمتع بها المعلمون في تعليم العمليات الحسابية لدى تالميذ الصف  .1
 الكويت؟ الرابع االبتدائي في دولة 

ما هي المهارات الحسابية التي اكتسبها تالميذ الصف الرابع من توظيف استراتيجية األلعاب  .2
 التعليمية في العملية التعليمية؟

بتدائي اال الصف الرابعتنمية المهارات الحسابية لدى تالميذ  التعليمية فيما دور األلعاب  .3
 في دولة الكويت ؟ 

 هداف البحث أ

دى ل منهج الرياضيات التعليمية فياستراتيجيات األلعاب  يسعى البحث الحالي إلى توظيف
  : ذلك من خالل االهداف التالية ويمكن تحقيق الكويت،في دولة  الصف الرابع االبتدائي تالميذ

 يمتلكها معلمو الرياضيات الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت. المهارات التي  التعرف على •
التعرف على توظيف معلمو الرياضيات الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت، الستراتيجيات  •

 المهارات التي يمتلكها معلمو الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت.  األلعاب التعليمية لتنمية
التعرف على توظيف معلمو الرياضيات الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت، الستراتيجيات  •

ي في الصف الرابع االبتدائ تالميذيات الحسابية لدى لالعمإكساب مهارات في األلعاب التعليمية، 
 الكويت. دولة 

   -يمكن توضيح األهداف فيما يأتي:و
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العمليات الحسابية لدى إكساب مهارات في  بها المعلمون التعرف على المهارات التي يتمتع  •
 الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت .  تالميذ

 الصف الرابع تالميذتنمية المهارات الحسابية لدى  التعليمية فيالكشف عن دور األلعاب  •
   الكويت.دولة االبتدائي في 

 تراتيجيةسالصف الرابع من توظيف اتالميذ يط الضوء على المهارات الحسابية التي اكتسبها لتس •
 األلعاب التعليمية في العملية التعليمية  في دولة الكويت . 

 أهمية البحث 
الموضوعية من الموضوع الذي يتحدث عنه  ، أال وهو  أهميتهيستمد البحث الحالي 

توظيف استراتيجية  األلعاب التعليمية  في تنمية المهارات الحسابية، حيث أن لأللعاب التعليمية  
البتدائي الصف الرابع ا تالميذدوراً  فاعال في تحسين و تطوير المهارات العملية و الحسابية لدى 

ائية المرحلة االبتدائية، فالمرحلة االبتدتالميذ ف هدتست انهاالي في ، كما تكمن أهمية البحث الح
 احلالمر كافة  عليهاالمرحلة التي تبنى  فهياحل التعليمية  حساسية و دقة، ر أكثر الم هي

يم مية في مجال التعللكون البحث الحالي اضافة عي  إلى ذلك يأمل الباحث أن باإلضافةاألخرى، 
 ة. يلا الدراسات واألبحاث المستقبهيلفي مادة الرياضيات تبنى عو األلعاب التعليمية  

 السابقة  الدراسات
تناولت العديد من الدراسات و األبحاث السابقة موضوعات مقاربة مع موضوع البحث الحالي، 

 ي بعض هذه الدارسات: لفيما ي
" فاعلية استخدام األلعاب التعليمية  الكمبيوترية في وانها: التي كان عن  2016دارسة أحمد  •

دفت هالرياضية و التفكير المنظومي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي "التي  المفاهيمتنمية 
 يمهالكمبيوترية على تحسين المفا إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام األلعاب التعليمية

 يق اهداف البحث تم استخدام المنهج  التجريبي، و قدالرياضية و التفكير المنظومي، و لتحق
الصف السادس االبتدائي في   تالميذمن  تلميذ(  46ا )دهطبقت الدراسة على عينة بلغ عد

ة دور لكمبيوتريا منطقة بور سعيد، و قد أكدت نتائج الدراسة على استخدام األلعاب التعليمية
 البتدائي. الصف السادس ا  تالميذر المنظومي لدى فاعل في تحسين المفاهيم  الرياضية و التفكي
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 " أثر تدريس عنوانها( : التي كان  2016دارسة الوريكات و الشوا )  •
الرياضيات باستراتيجية  التعلم باللعب في اكتساب المهارات الرياضية و تحسين ميا ارت التواصل 

 سة إلى الكشف عن أثر تعليملدى متعلمي  الصف األول األساسي في األردن "و قد هدفت الدرا
الرياضيات باستخدام األلعاب التعليمية  في اكتساب المهارات الرياضية، باالضافة الى تنمية 

الصف األول األساسي، و لتحقيق اهداف الدراسة تم   تالميذميا ارت التواصل االجتماعية لدى 
م إلى مجموعتين ه،تم تقسيم  تلميذا  ( 50استخدام المنهج  التجريبي، على عينة بلغ عددها )

بينت نتائج أنه  يوجد فروق ذات داللة احصائية  مجموعة تجريبية و مجموعة ضابطة، و قد
في متوسط عالمات أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة في  0.05مستوى الداللة   عند

روق ذات ئج وجود فاختبار المهارات الرياضية تعزى لصالح المجموعة التجريبية، كما بينت النتا
( لدى أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة تعزى 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية. 

( :التي كان عنوانها " أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل  2014دارسة شحادة و جبر )  •
 م هللا الحكومية "حيث هدفتاياضيات بمدارس محافظة ر في الر  االبتدائيالصف الرابع تالميذ 

 الميذتالدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير األلعاب التربوية المستخدمة في تعليم الرياضيات لدى 
م في مادة الرياضيات، و لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج  لهلصف الرابع على تحصيا

الصف الرابع   تالميذمن  تلميذًا (  148نة تكونت من ) التجريبي، و قد طبقت الدراسة على عي
، تم اختيارهم بطريقة قصدية، و قد تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين مجموعة تجريبية و 

بينت نتائج البحث أنه يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  مجموعة ضابطة، و قد
يم، كما علطريقة الت لمتغيري الجنس و التفاعل مععزى التالميذ يفي تحصيل  (0.05الداللة ) 

أكدت النتائج على أنه  يوجد فروق ذات داللة احصائية في التحصيل عند مستوى الداللة ) 
( تعزى لصالح متغير الجنس و طريقة التدريس لمجموعة التجريبية، و قد اوصى الباحثان 0.05

تعمق استخدام األلعاب التعليمية  في التعليم بضرورة اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي 
 الى توعية المؤسسات التعليمية  بضرورة توظيف االلعاب التعليمية في التدريس.  باإلضافة، 
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( التي كان عنوانها " أثر استخدام األلعاب التعليمية  في  2012دارسة الجالدة و سييل )  •
 سمعيا "فقد هدفتو االحتياجات الخاصة التالميذ  ذو تنمية بعض المفاهيم  الرياضية لدى 

اسة الى التعرف على مدى تأثير استخدام األلعاب التعليمية على اكتساب مفهومي الجمع و ر الد
سمعيا، و لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام  ذوو االحتياجات الخاصة  الطرح لدى المتعلمين

ث الى مجموعتين مجموعة ضابطة التجريبي، و ذلك من خالل تقسيم عينة البح هالمنهج  شب
 داللة و مجموعة تجريبية، و في ضوء ذلك أكدت نتائج الدراسة على أنه  يوجد فروق ذات

( بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختباري  0.01احصائية عند مستوى الداللة ) 
 ك فروق بيننالهكما بينت النتائج أن  الجمع و الطرح تعزى لصالح المجموعة التجريبية،

ي للقبوالضابطة في المقياسين ا التجريبيةكل من المجموعتين تالميذ المتوسط الحسابي لدرجات 
و البعدي الختباري الطرح و الجمع، بمستوى داللة مختلفة تعزى لصالح التطبيق البعدي لكال 

 المجموعتين. 
 يق على الدارسات السابقة لالتع
 سبق تم سرد بعض الدراسات واألبحاث التي اشتركت مع البحث الحالي في بعض جوانبها فيما
الحالي إلى الكشف عن  هدف البحثفقد  الهدففت في البعض األخر، فمن حيث لالتي اختو 

  ؟تنمية المهارات الرياضية التعليمية في استراتيجية األلعابمدى تأثير توظيف 
 التعليمية   اسرتاتيجية األلعاب

تعتمد  ،األوقات، ففي معظم والتسمية همثل الترفي هدف محددتعتبر األلعاب نشاطا ممتًعا نحو 
عة من مجمو  والتي يحكمها؛ والفكرية والذكاء واالهتمام والصدفةعبة على المهارات الجسدية لال

 شائعتين:وتتمتع األلعاب بسمتين القواعد. 
ذه السمات لم تكن همن ذلك اال أن  السعادة. وعلى الرغم وراءمجموعة من القواعد والسعي 

 عب. لالسبب الوحيد الذي يدفع األفراد نحو ال
ا في هم؛ أو لتنمية بعض المهارات التي قد يحتاجون إليهذلك لتفريغ طاقت يفعلون فالبعض 
 المستقبل. 
تقبل وبة في المسلالتي ستكون مط وتنمية المهاراتامكانية ممارسة  التعليمية توفرفاأللعاب 

أجواء مريحة وممتعة تضيف مجموعة  للتالميذآخر، توفر األلعاب  تربوية. بمعنىا آثار هل
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فة لتالعديد من المهارات المخ التعليمية علىتحتوي األلعاب  التعليمية. حيثمتنوعة من المواقف 
لعبة. اليشكل  ا في االعتبار عندما يحاول المرء التوصل إلى تعريف شامل لماهالتي يجب أخذ

قيود ومجموعة من القواعد وال هدف محدد لهنشاطا تنافسًيا مصطنًعا  التعليمية تعتبر فاأللعاب
 .سياق محدد (Erkira, 2015الموجودة في  . )

ية والممتعة التي تبث  لا" األنشطة المسه( بأن2012)  كما عرفا الحميدي و الدهالوي 
 ند تدريس موضوعات الرياضيات وفق ضوابط معينةا المعلم عهروح االنجاز و التي يستخدم

نماء شخصية الطالب  لتحقيق اهداف الدرس التربوي وا 
ادفة همجموعة من األنشطة ال التعليمية بأنهاعلى ما سبق يمكن تعريف األلعاب  وبناءً 

 شعرهموالتي تالرابع االبتدائي،  تالميذ الصفتمام ها التالميذ والتي تجذبيقوم بها المعلم و 
 . مهاراتهم الحسابية تنمية وتساعدهم في وتثير أفكارهمبالمتعة 

 ت احلسابية ارهاامل
م و هلذلك قبل التعرف على مف التعليمية،تعد المهارات الحسابية جزء من المهارات 

قبل الحميدي  ا منهيط الضوء على المهارات التعليمية التي تم تعريفلالمهارات الحسابية يجب تس
ا نهوالمهارات التي من شأ وأشكال الفهمات ها" مجموعة من االتجاهبأن (2012)، والدهالوي 

 التعليمية فيلتحقيق االهداف بفاعلية ونجاح عند استخدام األلعاب  المعلم،أن تكون لدى 
 تدريس مادة الرياضيات." 

 ترتبط المهارات الحسابية بالمواقف الحياة الواقعية كاألحجام و األشكال و الكميات و
ا مجموعة من هاألبعاد و القياسات و الزمان و المكان، و يمكن تعريف المهارات الحسابية بأن

تصنيف؛ و ال الصف الرابع االبتدائي، و التي تشمل مهارة تالميذا هكلالمهارات العملية التي يمت
 مهارةم، و هوتصنيف األشياء الموجودة في البيئة المحيطة ب فهم في التالميذ التي تساعد 

ديد ا العرهالجمع و الطرح و غي المقارنة، و مهارة ا، و مهارةهرقام و كتابتأشكال إلى ألترجمة ا
 ا مجملهووفقًا لما ُذكر أعاله ُيعّرف الباحث المهارات الحسابية على أنّ  من المهارات الحسابية

  ء توظيف األلعاب التعليمية  في العملية التعليمية .راالمهارات العملية التي يكتسبها  المعلم ج
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 الرياضيات  تعليم التعليمية فيأهمية األلعاب 
 اهرو ليظفرصا للتالميذ تعتبر األلعاب التعليمية من أبرز األنشطة التعليمية التي توفر 

 مية التيالتعليوالتحديات المواقف  والتفاعل مع التعليمية،م و مهاراتهم في العملية هامكانيات
ي هثر في إعداد أطفال المستقبل، فؤ م، كما تعتبر األلعاب من أبرز النشاطات التي قد تههتواج

 حلراف ملالتي تؤدي دوراً  فاعال في مخت والجماعية ومجموعة من النشاطات الحرة الفردية 
 التعليمية.العملية 

 خصائص عينة الدارسة 
بطريقة  اختيارهمدولة الكويت تم  المعلمين فيمن  (120)تكونت عينة الدراسة من 

 ات )الجنس، العمر،ر عشوائية، وتبين الجداول أدناه وصفا ألفراد عينة الدراسة وفقا لمتغي
  لمتغير الجنس ا ً توزيع عينة البحث وفق 1 جدول::     (ميةلالدرجة الع

 الجنس  ذكر  انثى  المجموع 
120 50  70  العدد  
 النسبة المئوية  58.3 41.7 100,0

( توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس، يظهر أن الذكور ىن  1يظهر من الجدول والشكل )
بينما اإلناث هم األقل تكراراً  والذي % 58.3( بنسبة مئوية  70غ  ) لاألكثر تكراراً  والذي ب

 ور. ، مما يدل على أغلب عينة الدراسة هم ذك%  41.7( بنسبة مئوية 50بلغ ) 
  توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر 2 جدول:

 الفئة  العدد  النسبة 

 سنة  30اقل من  31 25.8
17.5  21  50من سنة واقل  30من  أكبر 

 56.7   68  سنة  50اكبر من  

 المجموع   120  100.0

سنة 50 ) أكبر من  فئةلل(  68( أن أبرز تكرار لمتغير العمر بلغ )  2يبين جدول والشكل ) 
( ونسبة  31سنة ( بتكرار بلغ  )  30الفئة) أقل من  بعدهاجاء % 56.7 ( بنسبة مئوية  

سنة هم األقل تكراراً  والذي بلغ )  50سنة وأقل من  30بينما فئة أكبر من %  25.8مئوية 
 . 17.5  %  ( بنسبة مئوية 21
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 مية لالعتوزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الدرجة  3جدول : 
 مية لالدرجة الع العدد  النسبة 

 بكالوريوس  58 48.3
29.2  35  ماجستير  
22.5  27   دكتوراه 
 المجموع  120 100.0

 ر أن أفرادهمية، يظل( توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الدرجة الع 3يوضح الجدول والشكل )
ثم  48.3( بنسبة مئوية  58والذي بلغ ) ل بكالوريوس هم األكثر تكراراً  ؤهم مهالعينة لدي
 دكتوراه مؤهلهمالذين  بينما أفراد العينة 29.2ل الماجستير بنسبة مئوية ها مؤ دهمجاءت بع

وهذا يدل على أن غالبية عينة %  22.5( بنسبة مئوية  27هم األقل تكراراً  والذي بلغ ) 
رج لمتدام استخدم مقياس ليكرت الت عالية تصحيح األداة) االستبانة( تهالدراسة لدييم مؤ 

) موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة (على الترتيب        الخماسي
نة ات أفراد عيهأفراد عينة البحث، حيث تم إعطاء وزن لإلجابة لمعرفة اتجا آراءدف قياس هب

موافق بشدة تأخذ  ن اإلجابات كما يلي :غيراة البحث حيث تم تصنيف أوز لالبحث حول أسئ
( وموافق بشدة  4( موافق تأخذ الوزن )  3( محايد )  2( غير موافق الوزن )  1الوزن ) 

ي على عدد الفئات ف بناءً  هوتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد حساب ( 5تأخذ الوزن  ) 
 ي: لالمقياس كما ي

   5 - 1=  4أواًل  :حساب المدى ويساوي 
، وبالتالي  4/  5=  08.0لفئة من خالل تقسيم المدى على عدد الفئات، ثانيًا  :حساب طول ا

+ ، والجدول التالي يوضح 1 8.0إلى  1:من  هيتكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي 
  .قيم المتوسطات الحسابية وتفسير هذه القيم

 ا هقيم المتوسطات الحسابية وتفسير  4جدول : 
 معيار االستجابة 

  الموافقة (  ) درجة
   قيم المتوسط الحسابي
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 . 1،80 -1 غير موافق بشدة 
 2.60 – 1.81 غير موافق 
 3.40 – 2.61 محايد 
 4.20 – 3.41 موافق 

 5.0 – 4.21 موافق بشدة 

 البحث راءات إج
 ت التالية: جراءالتحقيق اهداف البحث تم إتباع اإل

  .االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث 
 االستبانة.(  إعداد أداة البحث ( 
 ا. هتحديد مجتمع البحث وعينت 
  ( من المعلمين  في دولة الكويت ومن  120توزيع أداة البحث على أفراد العينة التي بلغت )

 ا. ها وتدقيقهثم جمع
 بيانات باستخدام برنامج الرزم لقيام بالمعالجة اإلحصائية للسوب لإدخال البيانات في الحا

 (  بغرض التوصل إلى النتائج. SPSSاإلحصائية)
 ح مجموعة من التوصيات. راالبحث من نتائج تم اقت هوفي ضوء ما توصل إلي 

 

 املعاجلة اإلحصائية 
لمعالجة البيانات بعد   (SPSSة البحث، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية)للإلجابة عن أسئ

 الحاسوب من خالل:  اهوادخال تبويبها

 والنسب المئوية رارات التك 
 أداة البحث.  لفقراتالمعيارية  المتوسطات الحسابية و االنحرافات 
 ) اختبار) ت (لمعينات المنفردةOne-Sample t.Test    ) 
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 ة: لاإلجابة عن األسئ
ي المهارات التي يتمتع بها المعلمون هما  الفرعي األول:قة باإلجابة عن السؤال لالنتائج المتع
 الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت؟  تالميذلعمليات الحسابية لدى افي تعليم 

ت ار ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرالإلجابة عن هذا السؤال تم استخ
العمليات الحسابية والمتوسط العام لألداة ككل، المعلمون في تعليم يكتسبها المهارات التي 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. 
             ت المهارات التي يتمتع بها  المعلمون                                                                                          راالمتوسطات الحسابية واالنحارفات المعيارية لجميع فق 5جدول : 

  120ن=

 االنحراف  الرتبة  الدرجة 
 المعياري 

 المتوسط 
 الحسابى 

 م  الفقرة   النسبة المئوية  

غير  محايد  موافق   موافق بشدة 
 موافق 

غير موافق 
 بشدة 

4  موافق بشدة   0.63 4.43 50.8 41.7 7.5 -  - يمتلك المعلم القدرة  
على فهم األلعاب 

وتحديد التعليمية 
 المتوقعة. قبل النتائج

 .تطبيق اللعبة

 1  

يستطيع المعلم ابتكار  0.8 1.7 1.7 23.3 72.5 4.65 0.68 1 موافق بشدة 
مجموعه من األلعاب 

 التعليمية الجديدة

 2  

-  1.7 0.8 28.3 69.2 4.65 0.58 1 موافق بشدة  يقوم المعلم بتحفيز  
ة سالطالب على ممار 
 وتطبيق األلعاب

التعليمية باستخدام 
 التقنيات الحديثة

 3  

ينمي قدرات الطالب  1.7 2.5 2.5 20.8 72.5 4.60 0.80 3 موافق بشدة 
ير و وتط ابتكارعلى 

 األلعاب التعليمية

 4  



 دور األلعاب التعليمية في تنمية المهارات الحسابية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت 
 نادية خليل سيد ابراهيم القالف                                                                               

 
                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  
240 
 

يخضع المعلمون  1.7 7.5 17.5 29.2 44.2 4.07 1.03 7 موافق بشدة 
لدورات تدريبية تتعلق 

باستخدام األلعاب 
 التعليمية.

 5  

يقوم المعلم بوضع  4.2 4.2 9.2 33.3 49.2 4.19 1.04 6 موافق بشدة 
خطط مالئمة تقلل 

من الوقوع في 
 األخطاء الشائعة

 6  

يمتك القدرة على  10 19.2 25.0 27.5 18.3 3,25 1.24 8 موافق بشدة 
تحديد جوانب الضعف 

في األلعاب  والقوة 
 التعليمية

 7  

يقوم بمعالجة نقاط  0.8 3.3 7.5 44.2 44.2 4.28 0.80 5 موافق بشدة 
في  الكامنةالضعف 

 األلعاب التعليمية

 8  

 المتوسط العام            4.26 0.57    

( أن المتوسطات الحسابية التي تقيس المهارات التي يتمتع بها  المعلمون  5يظهر من الجدول ) 
( )  3رقم " )  لفقراتا ه( وكان أبرز 4.65 -3.25بين )  تراوحتالعمليات الحسابية  في تعليم

( يستطيع المعلم   ابتكار مجموعة من األلعاب التعليمية  جديدة" ، " يقوم المعلم   بتحفيز  2
على ممارسة و تطبيق األلعاب التعليمية  باستخدام التقنيات الحديثة " على التوالي،  المتعلمين
على ابتكار و تطوير األلعاب التعليمية   لمتعلمين( ينمي قدرات ا 4ا الفقرة رقم " ) هثم جاء بعد

 7فقرة رقم " ) له ( وبدرجة موافق، وجاء أقل المتوسطات الحسابية 4.60" بمتوسط حسابي) 
      ك القدرة على تحديد جوانب الضعف و القوة في األلعاب التعليمية  " بمتوسط حسابي بلغ ل( يمت
 مهارات التي يتمتع بها  المعلمون في تعليمله  ط العام( بدرجة موافق .كما بلغ المتوس3.25) 

 0.577 ) وانحراف معياري  ( 4.26 )العمليات الحسابية في العملية التعليمية  بدولة الكويت  
 ، كما يدل أن جميع أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات هذا المحور.  (
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كتسبها االمهارات الحسابية التي  هيما ني: الثاالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي 
  التعليمية؟في العملية  التعليمية استراتيجية األلعابالصف الرابع من توظيف  تالميذ

 ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقراترالإلجابة عن هذا السؤال تم استخ
لتعليمية االصف الرابع من توظيف استراتيجية األلعاب  تالميذالمهارات الحسابية التي اكتسبها 

 العام لألداة ككل، والجدول أدناه يوضح ذلك.  التعليمية والمتوسطالعملية  في
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المهارات الحسابية التي  6 جدول

 ١٢٠يكتسبها تالميذ الصف الرابع ن =

  االنحراف الرتبة   الدرجة
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

 م  الفقرة  نسبة االتفاق

موافق     
 بشدة 

غير  محايد  موافق  
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

 

4  موافق    1.00   4.1   
36.2 

 
41.7 

 
13.3 

 
5.0 

 
3.3 

يختلف اكتساب 
المهارات الحسابية 
لدى المتعلمين 
الصف الرابع 

باختالف 
عليم الت استراتيجيات

المستخدمة )التعلم 
التقليدي، التعلم 

 باللعب(

١ 

8  موافق     1.13  3.5  
20.4 

 
38.3 

 
22.5 

 
10.8 

 
7.5 

تشمل المهارات 
الحسابية تمييز 

واأللوان األشكال 
، واألكبر واألحكام
  واألصغر 

 
٢ 

موافق 
 بشدة 

 2  0.86  4.3   
50.6 

 
36.7 

 
10.0 

 -   
2.5 

تشمل المهارات 
الحسابية تمييز 

 
٣ 
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األعداد الفردية 
 والزوجية والترتيب

التنازلي 
  والتصاعدي

6  موافق    10.7   3.7  39.2  
46.7 

9.2  
10.8 

 
4.2 

يتأثر اكتساب 
المهارات الحسابية 
لدى المتعلمين 

 بمتغير الجنس

٤ 

5  موافق    10.8   3.85   
34.3 

 
37.5 

 
14.2 

 
10.8 

 
3.3 

يوجد فروق في 
القدرات الحسابية 
بين المتعلمين 
الذين يتعلمون عن 
طريق اللعب 

الذين  والمتعلمين
يتعلمون بالطرق 

 التقليدية

٥ 

6  موافق   10.6  3.80  30  
42.5 

 
15.0 

 
8.3 

 
4.2 

يوجد فروق ذات 
داللة إحصائية في 
التحصيل العلمي 
بين المتعلمين 
الذين يتعلمون عن 
طريق اللعب 
والمتعلمين الذين 
يتعلمون بالطرق 

 التقليدية

 
٦ 

3  موافق    0.70   4.2  36.7  55   5.8   
8.0 

 
1.7 

يجد متعلمي 
الصف الرابع 
االبتدائي صعوبة 
في تعلم واكتساب 

 
٧ 
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( أن المتوسطات الحسابية التي تقيس المهارات الحسابية التي اكتسبها  6يظهر من الجدول ) 
الرابع من فاعلية استراتيجية األلعاب التعليمية في العملية التعليمية تراوحت بين  الصف تالميذ

( يعد اللعب و األلعاب التعليمية  من أفضل  8فقرة رقم " )ه ا له( وكان أبرز  50.3 - 30.4) 
فقرة رقم) ا الهم المهارات الحسابية ثم جاء بعديو أنجح األساليب التعليمية  المستخدمة في تعم

( تشمل المهارات الحسابية تمييز األعداد الفردية و الزوجية و الترتيب التنازلي و التصاعدي  3
(  2( وبدرجة موافق، وجاء أقل المتوسطات الحسابية لمفقرة رقم)  30.4"بمتوسط حسابي ) 

صغر "بمتوسط تشمل المهارات الحسابية تمييز األشكال و األلوان و األحجام، و األكبر و األ
( بدرجة موافق .كما بلغ المتوسط العام لمهارات الحسابية التي اكتسبها   50.3حسابي بلغ ) 

الصف الرابع من توظيف استراتيجية  األلعاب التعليمية  في العملية التعليمية  بدولة  تالميذ
راسة موافقون ( كما يدل أن جميع أفراد عينة الد 60.0( و انحراف معياري ) 02.4الكويت   ) 

 على عبارات هذا المحور. 

ما دور األلعاب التعليمية  في تنمية  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث :
 الصف  الرابع االبتدائي في دولة الكويت ؟  تالميذالمهارات الحسابية لدى 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لجميع  راجلإلجابة عن هذا السؤال تم استخ
تنمية المهارات الحسابية لدى متعلمين الصف الرابع  التعليمية فياأللعاب  فقرات دور

المهارات الحسابية 
باستخدام أساليب 

 التعليم التقليدية
1  موافق   0.65  4.3   45   

48.3 
 4.2   

2.5 
 - يعد اللعب  
واأللعاب التعليمية 
من أفضل وأنجح 
األساليب التعليمية 
المستخدمة في 
تعلم المهارات 

 الحسابية

 
٨ 

  0.60    4.02  المتوسط العام             
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 Oneاالبتدائي في دولة الكويت   والمتوسط العام لألداة ككل، كما تم تطبيق اختبار
Sample T.test  نمية المهارات الحسابية لدى كشف عن دور األلعاب التعليمية  في تلل

 متعلمين الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت ، والجداول أدناه توضح ذلك. 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات دور األلعاب التعليمية في  : 7جدول 

 (١٢٠=  تنمية المهارات الحسابية  )ن

  االنحراف الرتبة   ةالدرج
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

 م  الفقرة  النسبة المئوية  

موافق 
 بشدة 

غير  محايد  موافق  
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة 

 
 موافق

 6   1.13   3.35   
19..1  

 28   
23.1 

 24   3.2 تسهم األلعاب التعليمية في  
تنمية المهارات الحسابية لدى 

 متعلمين الصف الرابع

 ١  

 
 موافق

 3  0.65 4.26  4.3   
47.2 

 
11.5 

 -   - تؤثر استراتيجيات األلعاب  
التعليمية على تشكيل شخصية 

 المتعلمين بأبعادها المختلفة

 ٢  

 
 موافق

 7   1.24   3.22   18.2   
30.4 

 
15.4 

26.5  8.2 يستطيع المتعلمين من خالل  
استراتيجيات األلعاب التعليمية 

من التعبير عما يفكرون 
 .ويشعرون به

 ٣  

 
 موافق

 5   1.08   3.85   34.1  35.6  
15.2 

 
10.7 

 3.2 تتناسب األلعاب التعليمية مع  
المحتوى العلمي في مناهج 

 .الرياضيات للصف الرابع

 ٤  
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غير  
 موافق

 8   1.23   2.85   10.7   
24.3 

 
20.8 

29.2  
15.0 

تنمي األلعاب التعليمية مهارة 
التعاون بين المتعلمين بمادة 

 .الرياضيات

 ٥  

 
 موافق

 4  0.76  4.18   37.5   
48.5 

 
10.8 

 2.5   0.8 تزيد األلعاب التعليمية في مادة  
الرياضيات من حماس 
المتعلمين نحو اكتساب 

 .المهارات الحسابية

 ٦  

 
 موافق 

 2   0.57   4.35   44.1   50   5.8   -   - تساهم األلعاب التعليمية في  
 تنمية القدرات الفكرية للمتعلمين 

 ٧  

 
 موافق

 1   0.70   4.45   53   40   2.5   1.7   0.8 تكمن أهمية األلعاب التعليمية  
في تعلم المهارات الحسابية في 
تقويم مهارات وقدرات المتعلمين 

 العقلية والعلمية

 ٨  

   
0.50 

 3.8   العام المتوسط             

أن المتوسطات الحسابية التي تقيس دور األلعاب التعليمية  في تنمية ( ٧)يظهر من الجدول 
وكان  ( 45.4 - 2.85 )المهارات الحسابية لدى متعلمين الصف الرابع االبتدائي تراوحت بين 

م المهارات الحسابية في تقويم لتكمن أهمية األلعاب التعليمية  في تع ( ٨ )فقرة رقم لا لهأبرز 
األلعاب  تساهم (٧ )ا الفقرة رقم هية و العملية "، ثم جاء بعدلالعق و قدرات المتعلمين مهارات

وبدرجة موافق،  ( 35.4 )متعلمين" بمتوسط حسابي لالتعليمية  في تنمية القدرات الفكرية ل
تنمي األلعاب التعليمية  مهارة  التعاون بين  ( ٥ )وجاء أقل المتوسطات الحسابية لمفقرة رقم 

 بدرجة غير موافق.  (  2.85 )في مادة الرياضيات " بمتوسط حسابي بلغ  متعلمينال

الصف  ذتالميكما بلغ المتوسط العام لدور األلعاب التعليمية في تنمية المهارات الحسابية لدى 
، كما يدل أن أغلب  ( 50.0 )و انحراف معياري  (3.80 )الرابع االبتدائي في دولة الكويت   

 أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات هذا المحور. 
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على المتوسط العام دور األلعاب  لمعينات المنفردة : نتائج تطبيق اختبار) ت ( ٨جدول 
 التعليمية  في تنمية المهارات الحسابية 

    الحسابيالمتوسط   المعياري  االنحراف قيمة ت  درجات الحرية 

119  8.83   50.0   80.3 ة تنمي التعليمية فيدور االلعاب  
 المهارات الحسابية 

 00.0( وبداللة إحصائية )  811.83( أن قيمة) ت( بلغت ) 8 يظهر من الجدول ) 
رت النتائج ه( وأظ ٣ي )همتدرج الخماسي و ل( حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة المعيارية ل

دائي الصف الرابع االبت تالميذوجود دور األلعاب التعليمية  في تنمية المهارات الحسابية لدى 
 .  0.05دولة الكويت   ودال إحصائي ًا عند مستوى الداللة ب

  :خص النتائجلم
ئج خيص النتالة البحث، يمكن تلمن خالل عرض نتائج التحميل اإلحصائي، واإلجابة عن أسئ

 نحو التالي: على ال
وباقي العينة كانت إناث  % 3.58أن أغلبية  أفراد عينة البحث ذكور بنسبة  -1 

    % 7.41بنسبة
وباقي النسب  % 48.3بنسبة  سالبكالوريو ون درجة لأن أغلبية أفراد عينة البحث يحم- 2 

 توزعت على الفئات األخرى. 
 % 7.56بنسبة  سنة ( 50بين) أكبر من وح أعمارهم راأن أغلبية  أفراد عينة البحث تت -3 

 وباقي النسب توزعت على الفئات األخرى. 
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يات لعملا أن المتوسط العام لمهارات التي يتمتع بها المعلمون في تعليم يمكن مالحظة– 4  
( وبدرجة مرتفعة) موافق(، وهذا يدل على أن جميع أفراد عينة الدراسة  26.4الحسابية بلغ ) 
 ارات هذا المحور. موافقون حول عب

الرابع  الصف تالميذأظهرت   النتائج أن المتوسط العام لمهارات الحسابية التي اكتسبها  -5  
( وبدرجة  01.4من توظيف استراتيجية  األلعاب التعليمية  في العملية التعليمية  بلغ ) 

بارات هذا مرتفعة) موافق(، وهذا يدل على أن أغلب أفراد عينة الدراسة موافقون على ع
 المحور. 

النتائج وجود دور لأللعاب التعليمية في تنمية المهارات الحسابية لدى متعلمين  أظهرت-6  
 الصف الرابع االبتدائي في دولة الكويت .  

 التوصيات 
 ي: لفي ضوء ما تم التوصل إلية من نتائج يوصي البحث بما ي

 استراتيجيات األلعاب الرياضيات من خاللفي مادة  تطوير مهارة  التعاون بين المتعلمين .١
 . هعما يفكرون و يشعرون ب التعليمية  من التعبير

 .يجب أن تشمل المهارات الحسابية تمييز األشكال واأللوان واألحجام، واألكبر واألصغر.   .٢

لعملية ا استراتيجيات األلعاب التعليمية  في طريق اللعب من خاللالتالميذ العمل على تعليم  .٣
 التعليمية . 

ا في هالستخدام ات تدريبية تتعمق باستخدام األلعاب التعليميةر يجب اخضاع المعلمون لدو  .٤
 العملية التعليمية. 

ل من الوقوع في األخطاء الشائعة وتحديد جوانب لالمعلم وضع خطط مالئمة تق يهتوج .٥
 مية . الضعف و القوة في األلعاب التعليمية في العملية التعلي

تنمية ل التعليميةالقيام بالدراسات واألبحاث التي تبحث في توظيف استراتيجية األلعاب  .٦
الصف الرابع االبتدائي من اجل الوقوف على مستوى هذه  تالميذلدى  الحسابيةالمهارات 

 . هااالستراتيجيات ومحاولة تنميت
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 املراجعقائمة 
( .أثر استخدام األلعاب التربوية المحوسبة في  2010جبرين عطية محمد، و لؤي مفمح عبيدات )  

تحصيل بعض المفاهيم  الرياضية لتالميذ الصف الثالث األساسي في مديرية إربد األولى 
 العدد األول.(  26.مجلة جامعة دمشق، المجمد) 

مية ي تن( .فاعلية استخدام األلعاب التعليمية  الكمبيوترية ف 2016يمان أحمد ) لسماح عبدالحميد س
ت عربية "دارسا المفاهيم  الرياضية و التفكير المنظومي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.

 ) ، العدد السابع والسبعون.    ASEPفي التربية و عمم النفس(
التعليمية الالزمة لتعليم الرياضيات  المعلمين مهارات( . 2012ضيدان الحميدي، و زيد الدهالوي) 

اب التعليمية  في المرحلة االبتدائية .اطروحة ماجستير ، جامعة ام القرى ، باستخدام األلع
 العربية السعودية.  -كلية التربية قسم المناهج  و طرق التدريس، المممكة

( .أثر تدريس الرياضيات باستراتيجية  التعلم  2016عائشة عبدهللا الوريكات، و ىال حسين الشوا ) 
ت التواصل لدى متعلمي  الصف األول هاراالرياضية و تحسين م باللعب في اكتساب المهارات
 حق األول.(  لالم 43د) لوم التربوية، المجلسات العراة دلاألساسي في األردن .مج

( .أثر استخدام األلعاب التربوية في تحصيل متعلمي   2014فداء خالد شحادة، و معين حسن جبر ) 
رس محافظة ارم هللا الحكومية جامعة القدس ألساسي في الرياضيات بمدا الصف الرابع

 الرياضيات.  -المفتوحة ، كلية التربية قسم أساليب تدريس
( .أثر استخدام األلعاب التعليمية  في تنمية بعض  2012فؤاد عيد الجوالدة، و تامر فرح سييل ) 

وحة ، المفت .جامعة القدس سمعياً ن ذوو االحتياجات الخاصة الرياضية لدى المتعلمي المفاهيم
 كلية التنمية االجتماعية و األسرية . المنيل. 

التعلم  مهارات ( .أثر ممارسة األلعاب التربوية في تنمية بعض 2014منى سمير حسن الحسيني ) 
 االبتدائي.مجلة كلية التربية جامعة بورسعيد)العدد الخامس عشر.(   لدى تالميذ التعليم
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