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 التواصل تامهار لتنمیة األلعاب التعلیمیة استراتیجیة علي قائمة مقترحة وحدة
  االبتدائیة بالمرحة السادس الصف لدى تالمیذ واالبتكار

  السعودیة العربیة  بالمملكة
  نشمیة صنهات درع الحربي

ـــاهج وطـــرق ال ـــصیمتخـــصص المن ـــة، جامعـــة الق ـــة التربی ـــدریس، كلی ـــة ت ، المملكـــة العربی
  .السعودیة

   nashoomy23@gmail.com: البرید االلكتروني

   :املستخلص

، ومفهوم "التواصل واالبتكار"هدف البحث التعرف على مهارات القرن الحادي والعشرین 
ء تدریس اللغة العربیة األلعاب التعلیمیة، ووضع نموذج مقترح لتوظیف األلعاب التعلیمیة أثنا

: مشكلة البحث یحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة. لتنمیة مهارتي التواصل واالبتكار
 ما - ما المقصود باأللعاب التعلیمیة؟ -ماالمقصود بمهارات القرن الحادی والعشرین؟ 

تكار؟ أهم نتائج التصور المقترح لتوظیف األلعاب التعلیمیة في تنمیة مهارات التواصل واالب
، وأن مین متنوعة للمتعلتعلیمیة فرص فیر من عدم توتأتي أن انخفاض االداء : البحث

 المناسبة ریسیة والطرق التدتیجیات من أبرز االستراریس التدلیة عماأللعاب فياستخدام 
 ینمي كما الطفل والمعلم، بین التفاعل عملیة ب ینمي باللعریس الطفل، أسلوب التدلیملتع

 البحث صیات وأهم تولیمیة،ر من خالل االنشطة وااللعاب التعتكا التواصل واالبمهارتي 
. ئیة مدارس المرحلة االبتدافي لیماستخدام ألعاب متنوعة للتعلم والتعني تبفي التوسع  :في
 ودمج مهارات سیةهداف المقررات الدراأر ضمن تكا التواصل واالبمیة إدراج هدف تن- 2
قامة دورات إ لك، المناسبة لذسیة المختلفة واعداد المقررات الدرالیم التع بمراحلفكیرالت

ة ریقر وطفكی التمیة التعلم باللعب وتنتیجیاتبهم على استخدام استراری والمعلمات لتدمینللمعل
  . سیةدمجها مع المناهج الدرا

، التواصل رین، مهارات، القرن الحادی والعشلیمیةف األلعاب التعظی تو:الكلمات المفتاحیة
   .بیةاللغة العر ر، تدریستكاواالب
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ABSTRACT: 

The present study aimed to identify the twenty-first century skills, 
namely communication and innovation and the concept of educational 
games in order to develop a proposed model for employing the 
educational games while teaching Arabic language to develop 
communication and innovation skills. The current research sought to 
answer the following questions: 1) what is meant by the twenty-first 
century skills? 2)What is meant by the educational games? What is the 
proposed model for employing educational games in developing 
communication and innovation skills? The results of the study 
revealed that the decline in the performance among children comes 
from the failure to provide various educational opportunities for 
learners, and that the use of games in the teaching process is one of the 
most important teaching strategies and methods appropriate for 
educating children. Furthermore, teaching via games improved the 
process of interaction between the children and the teacher, as well as 
the skills of communication and innovation. The research 
recommended expanding the adoption of various games for learning 
and teaching in elementary schools, including the goal of developing 
communication and innovation within the objectives of the academic 
curriculum, integrating the thinking skills in the different stages of 
education and preparing appropriate academic courses in the light of 
such objectives. The study also recommended holding training courses 
for teachers to train them in terms of the use of learning through 
playing strategy and developing thinking for integrating such skills 
within the academic curriculum. 

Keywords: employing educational games, skills, twenty-first century, 
communication and innovation, teaching Arabic. 
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  : مقدمة البحث
یعد النهوض بالعملیة التعلیمة وتطویرها ضرورة لمواكبة متغیرات العصر، وما ترمي 

إكساب : تتمثل بالدرجة األولى في والتي ترغب في تحقیقها، التعلیمیة من أهداف إلیه البرامج
 في تحقیق الشخصیة بما یساعدتهم تنمیة ٕالطالب المهارات األكادیمیة، واكسابهم مهارات

للتفاعل  الضروریة المهارات السلوكیات االعتماد على النفس واالستقاللیة، وكذلك إكسابهم
 تناسبهم التي والمهن الحرف من ممارسة بعض المناسب مع اآلخرین، وتمكینهم االجتماعي

الكریمة، وغیرها من أهداف  والدونیة ویجعلهم یتمتعون بالحیاة شعورهم باإلحباط من مما یقلل
  ).1(التعلیم

وقد تغیرت أهداف التعلیم، فبعد أن كانت قاصرة على تحصیل المعارف والمعلومات، 
أصبحت تشمل إكساب الطالب مهارات الحیاة ومهارات التعلم المستمر، وبشكل أشمل 
مهارات القرن الحادي والعشرین التي تعین المتعلم على التكیف مع العالم المتغیر وتعده 

ا ینبغي أن تواكب العملیة التعلیمیة والتربویة العصر الذي نعیش لذ؛ للمنافسة وسوق العمل
فیه؛ خاصة ونحن في عصر التفجر المعرفي، وتدفق المعلومات، وثورة وسائل وتقنیة 

من خالل االستعانة بمهارات القرن الواحد والعشرین وتضمینها في مناهج االتصاالت، 
  .)2(تعلیمیة

ة المهارات القیاس الدرجات، والذهاب بالمتعلم ّوهي مناهج یطغى علیها قیاس وتنمی
باتجاه االبداع واالبتكار وتكنولوجیا المعارف وفق روح التعاون والتنافس، فضال عن تأهیل 
المتعلم وتدریبه على مهارات سوق العمل واقتصاد المعرفة، باإلضافة إلى إیجاد بیئة جاذبة 

آخر في دفع عجلة التعلیم إلى المحتوى ومحفزة حسب مهنیة عالیة الجودة تسهم بشكل أو ب
، المباشر وما تقتضه المرحلة الحدیثة، وهو ما یطلق علیه مهارات القرن الحادي والعشرین

إعداد الطالب وفقا الحتیاجات ومتطلبات القرن الحادي والعشرین عن والتي یمكن من خاللها 
كالت، والتعاون، والتواصل، طریق تطویر مهارات مثل اإلبداع، والتفكیر الناقد وحل المش

  . )3(ومن أهم وسائل التواصل اللغة

                                                             
دارة إ-دارة باألهدافاإل –مدارس الهندسة االداریة االتجاهات المعاصرة في التطویر التنظیمي بال: براهیم أحمدإأحمد )1(

  . 206، ص2011، 1ط الجودة الشاملة، القاهرة، دار الفكر العربي،
فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة المهارات االمالئیة الالزمة لتالمیذ الحلقة الثانیة من : عبد الشافي أحمد سید رحاب)2(

، المجلة التربویة كلیة التربیة بسونهاج، العدد الثاني )قسم اللغة العربیة(التعلیم األساسي لدى طالب كلیة التربیة 
   .213،ص2003عشر، الجزء األول، ینایر، 

-middle-east، التعلیم في السعودیة والحاجة لمهارات القرن متوفر على الرابط     )2019(علي آل طالب،)3(
online.com.   
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  )4 ( فیما یلي اللغة أهمیة وتكمن
 تحقیق في ُتكمن اللغة أهمیة إن :المجتمع أفراد بین اتصال وسیلة تعد اللغة أهم  - ١

 الكتابة فیه تعطلت ما ًمجتمعا نتصور أن اإلنسانیة، ویكفي الجماعة أعضاء بین التفاهم
 في فهو اللغة، على هذا المجتمع حیاة تتوقف مدى أي إلى ندرك حتى أكثر، أو ًیوما الموالك
  .اللغة إلى یحتاج شئونه من شأن كل
ُّتعد فاللغة:وتنمیته للتفكیر وسیلة اللغة أن - 2 َ  طریقها اإلنساني، وعن التفكیر ثمرات إحدى ُ

 كان هنا ومن وتحلیل واستنتاج؛ ا،له وتجرید للعالقات إدراك من التفكیر بعملیات العقل یقوم
  .الفكري الوضوح إلى یؤدي ذلك أن باعتبار وتحدیدها، األلفاظ بتعریف االهتمام

 بهم؛ مرت التي بالخبرات یحتفظوا أن على األفراد تساعد اللغة إن :والتسجیل التوثیق - ٣
  .تلیها التي األجیال تنتفع القراءة طریق وعن ،عن طریق الكتابة هالیتسجو
ُّتعد  :اإلمتاع - ٤ َ  للفرد غنى ال التي لإلمتاع والثقافة وسیلة ونثرها وشعرها بقصصها اللغة ُ

  .عنها
  من خالل بصفة عامة واللغة العربیة بصفة خاصة لتعلیم األطفال اللغةویمكن

ّوسائل تعلیمیة تحتوي على أحرف وكلمات اللغة العربیة حرف عن طریق الكتابة لأل، أو ّ
  ..عن طریق السمع، أو ّات اللغة العربیةوتركیب كلم

، هو تعلیم اللغة العربیة باللعبو هذا البحث إضافة نمط جدید فيوتحاول الباحثة 
اللعب هو مفتاح التعلم والتطور لدى األطفال، فمن خالله یكتشف الطفل بیئته ویتعرف على ف

، كما  الذین یحیطون به منأدوارعناصرها ومثیراتها المتنوعة، ویكتشف ذاته ویتعلم أدواره و
 المختلفة التي یحتاجها في یتعلم ثقافة مجتمعه وقیمه، ویطور قدراته ومهارات التفكیر

  .)5(رحلته
ًویكتسب الطفل من خالل اللعب كثیرا من المعلومات التي یصعب اكتسابها من    

غة من كالم مهارات اللمن خاللها الكتب المدرسیة، فاللعب یمثل مدرسة غیر رسمیة یكتسب 
واستماع وكتابة وقراءة، ثم یتعرف على المفردات والعبارات والجمل كأداة أساسیة وهامة من 

 فكرة سبق ما على ًوتأسیسا، ، لذلك)6(أدوات التفاعل والتواصل مع العناصر البشریة في البیئة
 میةلتن األلعاب التعلیمیة استراتیجیة علي قائمة مقترحة وحدة" حول دورت البحث هذا

 العربیة االبتدائیة بالمملكة بالمرحة السادس الصف لدى تالمیذ واالبتكار التواصل مهارات
  "السعودیة

  
  

                                                             
ت تعلم مهارات التفكیر بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، إستراتیجیا: نبیل عبد الهادي وآخرون)4(

   .23، ص2009، 1ط
ً سیكولوجیا وتعلیمیا وعلمیا-االلعاب التربویة وتقنیات انتاجها “. محمد محمود الحیلة)5( ً دار المسیرة . األردن. عمان. ”ً

   .30، ص 2017 للنشر والتوزیع،
  . 18م ، ص 2007، 1فن التدریس وطرائقه العامة، الكویت، مكتبة الفالح، ط: ي برهانمعتز إبراهیم بلعاو)6(
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  :الدراسات السابقة 
أدبیات المناهج وطرق التدریس اطلعت الباحثة على مجموعة من خالل استقراء 

قرن الحادي من الدراسات السابقة التي تناولت كال من األلعاب التعلیمیة، ومهارات ال
  :والعشرین والتي یمكن تقسیمها على النحو التالي

 دراسات تناولت األلعاب التعلیمیة  ) أ
 )7() 2010 (محمد علي حسن الصویركيدراسة  .1

ق النمو العقلي یحقلتإن األلعاب أصبحت أداة مهمة وتوصلت الدراسة إلى 
اللغوي وتحسینه لدى والمعرفي؛ ومن اإلستراتیجیات الفاعلة التي تستخدم لتنمیة األداء 

 تجعل المتعلمین أكثر فاعلیة ومشاركة في الموقف التعلیمي، وتضعهم في كما أنهااألطفال، 
تركیز اإلنتباه، واإلدراك والتخیل،  مواقف تشبه مواقف الحیاة الیومیة، وتساعدهم على

  .واإلبتكار واإلبداع
 )8() 2011 (إیمان علي عبد اهللا المومنيدراسة  .2

أثر الدمج بین استراتیجیتي األلعاب التعلیمیة الكشف عن :  اسة إلىوهدفت الدر
المحوسبة ونظام التعلیم الشخصي في التحصیل لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مادة 

 ولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بتصمیم برنامج تعلیمي یدمج بین، الریاضیات في األردن
  ، خطة كیلر، واختبار تحصیليام التعلیم الشخصينظ، وألعاب تعلیمیة محوسبة مجموعة 

اللعب ، كما أن اللعب یعتبر من أدوات التواصل مع اآلخرین:  أن وتوصلت الدراسة إلى
اللعب من وسائل الكشف عن ، ویعمل على تخلیص الطفل من التوترات واالضطرابات

 .شخصیة الطفل
 )9() 2012(العـون  اسماعیل دراسـة  .3
  :ة إلى التعرف علىالدراسهدفُ  وت  

أثر األلعاب التعلیمیة المحوسبة في تنمیة مهارة التخیل لدى طلبـة ریـاض األطفـال  -
 عینـة عـشوائیة منعینـة الدراسـة وتكونت في البادیة الشمالیة الشرقیة األردنیة 

  .، وتكونت من مجموعتین تجریبیة، وضابطةوطالبـة. طالبـا56مؤلفـة مـن 
وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین المجموعـات الدراسـیة التجریبیـة  :ىوتوصلت الدراسة إل

 .والـضابطة لـصالح التجریبیـة التي تعلمت باأللعاب التعلیمیة المحوسبة
                                                             

األلعاب اللغویة ودورها في تنمیة مهارات اللغة العربیة، دار الكندي للنشر والتوزیع، : محمد علي حسن الصویركي) 7(
2010.  

التعلیمیة المحوسبة ونظام التعلیم الشخصي في أثر الدمج بین استراتیجیتي األلعاب : إیمان علي عبد اهللا المومني)8(
التحصیل لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مادة الریاضیات في األردن، رسالة ماجستیر، كلیة  التربیة، جامعة 

  .2011الیرموك، 
ألساسي، رسالة أثر استخدام األلعاب الحاسوبیة في تعلیم مادة العلـوم لتالمذة الصـف الثاني ا: والء جمیـل حمیـد )9(

  .2014ماجستیر، كلیة  التربیة، جامعة دمشق، 
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   )10 ()2014(والء جمیـل حمیـددراسة  .4
 استخدام األلعاب الحاسوبیة في تعلیم مادة العلوم تحدید أثر : إلىالدراسة هدفوت    
 آراء معلمي مرحلة التعلیم األساسي حول  علىتعرفال، واألساسي مذة الصف الثانيلتال

 .البرنامج الحاسوبي المقترح
مقترحـات مـن شـأنها تحـسین العملیـة التعلیمیـة  التوصـل إلـىكما تهدف الدراسة إلى  -

  .ِوتطویرهـا فـي مجـال دمـج التكنولوجیـا مع التعلیم
تفــوق طریقــة اســتخدام األلعــاب الحاســوبیة التعلیمیــة علــى طرائــق  :نوتوصلت الدراسة إلى أ

 إیجابیة حول البرنامج  جاءتآراء المعلمین، كما توصلت الدراسة إلى أن التعلــیم المعتــادة
 . فقد نال إعجابهم وتأییدهمطبق،المالحاسوبي 

  )11() 2018( منال صالح مصطفى الریاشىدراسة  .5
 األلعاب التربویة في تنمیة التفكیر استخدامالتعرف على أثر  :اسة إلىتهدف الدر

االستقرائي والتفاعل االجتماعي في قواعد اللغة العربیة لدى طالب الصف السادس األساسي 
  . بغزة

 اختبار التفكیر االستقرائي في ، واعتمدت الدراسةمت الباحثة المنهج التجریبيستخدا
 82تم تطبیق عینة الدراسة على . فاعل االجتماعي كأدوات للدراسةالنحو العربي ومقیاس الت

  . للبنات) أ(طالبة تم اختیارهم بطریقة مدروسة من مدرسة صبحي أبو كرش األساسیة 
  :وتوصلت الدراسة إلى

 فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي المستوى طالب المجموعة التجریبیة وجود
 درسوا الذین الضابطة المجموعة درجاتتعلیمیة ومتوسط الذین درسوا بطریقة األلعاب ال

  . التجریبیة للمجموعة االستقرائي التفكیر الختبار التقلیدیة الطریقة
ة بین متوسطي مستوى طلبة المجموعة التجریبیة الفروق الذین درسوا إحصائی داللة وجود

 التقلیدیة بالطریقة درسوا ذینال الضابطة المجموعة درجاتبطریقة األلعاب التعلیمیة ومتوسط 
  .التجریبیة للمجموعة االجتماعي التفاعل مقیاس على

 )التواصل، االبتكار ( مهارات القرن الحادي والعشرین دراسات تناولت  ) ب
 )12() 2013(تریلنج، بیرني، وفادل، تشارلز دراسة  .1

  :وهدفت الدراسة إلى التعرف على  
طالب لمواجهة تحدیات القرن الحادي الأن تهيء  أهم االستراتیجیات التي یمكن  - 

 " والعشرین

                                                             
أثـر األلعـاب التعلیمیـة المحوسـبة فـي تنمیـة مهـارة التخیـل لـدى الطلبـة ریــــــاض األطفــــــال فــــــي : اسماعیل العـون)10(

  76 -61، ص ص 2012ســـــــات العلـــــــوم التربویـــــــة، مجلـــــــة درا.البادیــــــة الــــــشمالیة الــــــشرقیة األردنیــــــة
أثر توظیف األلعاب التعلیمیة على تنمیة التفكیر االستقرائي والتفاعل االجتماعي  : منال صالح مصطفى الریاشى)11(

  2016 ، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة، غزة، في النحو العربي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة
 التعلم في زمننا، ترجمة بدر عبداهللا الصالح، :مهارات القرن الحادي و العشرین : تریلنج، بیرني، وفادل، تشارلز)12(

  م2013جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، : الریاض
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 قوة التقنیة في جمیع جوانب التدریس والتعلم، ودمج هذه المهارات في استخدامآلیة  -
 .التعلیم من الروضة إلى الثانویة

 إلى جانب -ن التعلیم في هذا القرن یجب أن یشمل وتوصلت الدراسة إلى أ
 األفكار المعاصرة مثل الوعي العالمي -ابة والحسابالموضوعات الرئیسة مثل القراءة والكت

والثقافة المالیة واالقتصادیة والصحیة والبیئیة، ویتضمن اإلطار سبع فئات لمهارات القرن 
  :الحادي والعشرین لتمكین الطالب من استخدام معرفتهم في فهم وحل مشكالت حقیقیة

 التفكیر الناقد وحل المشكلة. 
 لومات واإلعالمثقافة االتصاالت والمع. 
 القیادة والتعاون والعمل في فریق. 
 االبتكار واالبداع. 
 ثقافة الحوسبة وتقنیة المعلومات واالتصال. 
 التعلم المعتمد على الذات. 
 فهم الثقافات المتعددة. 
 )13()2014 (نوال محمد شلبيدراسة  .2
  :هدفت الدراسة إلى 

ها في مناهج العلوم بمرحلة تحدید مهارات القرن الحادي والعشرین التي یمكن دمج
توافر التعلیم األساسي بمصر، وتقویم محتوى كتب العلوم الحالیة في هذه المرحلة في ضوء 

  .كیفیة دمج هذه المهارات في مناهج العلومهذه المهارات ، ووصف 
 ولتحقیق هذه األهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي للوصول إلى قائمة 

 كأحد -ن الحادي والعشرین األساسیة والفرعیة، ثم استخدمت أسلوب دلفاى مهارات القر
من الخبراء، واستخدم  )15( من خالل ثالث جوالت مع عدد -أسالیب الدراسات المستقبلیة 

كتب  ) 6(تحلیل المحتوى لتحلیل محتوى كتب العلوم بالتعلیم األساسي و التي بلغ عددها 
  .دراسیة

لى إطار مقترح یتكون من ثالث مجموعات من المهارات، وقد توصلت الدراسة إ 
لكل منها مهارات أساسیة وفرعیة، فضال عن العبارات اإلجرائیة التي تعبر عن آداءات 

  . المتعلمین المتوقعة
كما توصلت الدراسة أیضا إلى أن هناك تدنیا واضحا في تناول هذه المهارات في 

سة مصفوفتین لمدى وتتابع هذه المهارات لكل من كتب العلوم، وبناء على ذلك أعدت الدرا
  .ساسيألالمرحلة االبتدائیة واإلعدادیة بالتعلیم ا

  
                                                             

م األساسي في  إطار مقرتح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرین في مناهج العلوم بالتعلی:نوال محمد شلبي)13(
  م2014، 10، العدد3مصر، المجلة الدولیة التربویة، المتخصصة، عمان، االردن، المجلد 



 تامھار لتنمیة األلعاب التعلیمیة استراتیجیة علي قائمة مقترحة وحدة
 الحربيصنھات درع نشمیة / أ االبتدائیة بالمرحة السادس الصف لدى تالمیذ واالبتكار التواصل

 

 
 

391 

 )14() 2018(خمیس ساما فؤاد  .3
 " نموذج كما وصفها 21استعراض مهارات القرن الـوتهدف هذه الدراسة إلى 
وذج ألحد من الوالیات المتحدة األمریكیة، كنم  "21الشراكة من أجل مهارات القرن الـ

  . الدولیة لتنمیة المهارات التعلیمیةالمبادرات
  :وتوصلت الدراسة إلى

 القرن مهارات لتنمیةظهرت العدید من المبادرات العالمیة لتحدید مخرجات التعلم   -
 .الحادي والعشرین

 وضوحب) 21(الشراكة من أجل مهارات القرن " یتسم نموذج الوالیات المتحدة االمریكیة،  -
 في مخرجات البرامج 21ساسیة لضمان تحقیق مهارات القرن الـاألمعاییر الالمحاور و

 . في ضوء هذا النموذجالتعلیمیة
اإلبداع واالبتكار والقدرة على التخیل والقدرة على حل مهارات  النموذج على ذایركز ه -

  المشكالت
 )15() 2019(ّسمیة إبراهیم سالم دراسة  .4
تكنولوجیا للمرحلة األساسیة في ضوء مهارات تحلیل محتوى كتب ال: هدف الدراسة   

 القرن الحادي والعشرین، والتعرف على مدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها
قائمة تحلیل محتوى كتب التكنولوجیا في ضوء مهارات القرن الحادي ب واستعانت الباحثة

ات القرن الحادي والعشرین الواجب تنمیتها لدى طلبة المرحلة األساسیة، واختبار لقیاس مهار
  .)ةمن إعداد الباحث(والعشرین لطلبة الصف العاشر 

  : وكانت أهم نتائج الدراسة
اتسقت نتائج التحلیل بین كتب التكنولوجیا للمرحلة األساسیة من حیث تقارب النسب  -

المئویة، حیث بلغ متوسط النسبة المئویة لتوافر المهارات في محتوى كتب التكنولوجیا 
 )  %20(اسیة للمرحلة األس

عدم ارتقاء مستوى اكتساب الطلبة لمهارات القرن الحادي والعشرین إلى مستوى االتقان  -
ظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أكما ) %75(المحدد بالدراسة 

 .)طالب، طالبة(ُتعزى لمتغیر الجنس ) α =  0.05) إحصائیة عند مستوى الداللة
  :لسابقةالتعلیق على الدراسات ا

التقلیدیـة التـي تركـز علـى المحتـوى التعلیمـي مناهج العلى أن السابقة  الدراسات تؤكد
دون النـظـر إلــى القـــیم والمهــارات التــي یجـــب أن یكتــسبها التالمیــذ خاصـــة فــي مرحلــة التعلـــیم 

ــــسي  ــــاة والعمــــل فــــي القــــرن الحــــادي األسل تعــــانى قــــصورا واضــــحا فــــي إعــــداد المتعلمــــین للحی

                                                             
 جامعة –كلیة االقتصاد المنزلي  إطار عمل للتعلم من أجل المستقبل،: 21 مهارات القرن الـ :ساما فؤاد خمیس)14(

  م  2018،  الملك عبد العزیز
حلیل محتوى كتب التكنولوجیا للمرحلة األساسیة في ضوء مهارات القرن الحادي ت: ّسمیة إبراهیم سالم شیخ العید)15(

غزة،  الجامعة اإلسالمیة، –كلیة التربیة  ، رسالة ماجستیر،والعشرین، ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها
  م  2019
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محمــد علــي  دراســة كمــا أشــارت إلـى ذلــك ،را فــي تناولهــا لمهـارات هــذا القــرنوالعـشرین، وقــصو
 اسـماعیل دراســة و) 2011 (إیمـان علـي عبـد اهللا المـومنيودراسـة ) 2010 (حسن الصویركي

  .)2012(العـون 
كما أكد جانب آخر من الدراسات السابقة إلى أهمیة التركیز على تنمیة مهارات 

 الطالب وذلك للقدرة على مواجهة التحدیات التي قد تعترض القرن الحادى والعشرین لدى
 )2013(تریلنج، بیرني، وفادل، تشارلز حیاتهم فیما بعد كما هو الحال في دراسة كل من 

سمیة ودراسة ) 2018(ساما فؤاد خمیس  ودراسة )2014 (نوال محمد شلبيدراسة و
  ). 2019(ّإبراهیم سالم 

تحدید مهارات القرن الحادي والعشرین التي یمكن وعلى ذلك فإننا في حاجة إلي    
المملكة مناهج في هذه ال، والوقوف على مدى تضمین اللغة العربیةتضمینها في مناهج 

اللغةالعربیة  لهذه المهارات، ومن ثم تقدیم تصور مقترح لتضمینها في مناهج العربیة السعودیة
المناهج بدورها في إعداد المتعلمین  بحیث تقوم هذه وتقدیمها في أسالیب ومناهج تربویة

، والتي یمكن أن تقدمها نماذج إعدادا علمیا متمیزا لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین
  األلعاب التعلیمیة المختلفة

   :مشكلة البحث
المتعلق  النظري خالل األدب ومنالعرض السابق للدراسات السابقة  خالل من 

 أن تبین تالمیذ المرحلة االبتدائیة، مع الباحثة عملخالل  ومن التالمیذ من الفئة بهذه
 من ٍبشيء نفسه الوقت في تلبیة احتیاجاتهم، وتتسم عن عاجزة للطلبة المقدمة العامة المناهج
 الواجبات وضغط الیوم الدراسي وكثافة المناهج طول إلى باإلضافة والروتین، الجمود

التواصل  وعدم تطویر مهارات افعیة االنجازد ضعف إلى یؤدي مما المدرسیة والمنرلیة،
 العناصر هذه ، كلأثناء تدریس حصة اللغة العربیة المرحلة االبتدائیة طالب لدى واالبتكار
 وعدم المدرسي برمته من الوضع والتذمر همة هؤالء الطالب فتور على تعمل مجتمعة
حري  وعقول  عریضةفقدان آمال في یساهم مما المدرسیة، المناهج مع بجدیة التعامل

قبل  المناسب واستغاللها بالوقت المتقدة، أفكارها وتعزیز واحتضانها، منها االفادة بالمجتمع
 - غیر التقلیدیةأن المداخل االثرائیة الدراسات السابقة أكدت قدف اتقادها، وخبو تالشیها

نحو  قصور علىهذا ال عالج في تساعد أن یمكن -منها جزء الحالي النموذج هذا والتي یعد 
المهارات  أهم من هاتان المهارتان تعد إذ لدیهم، واالبتكار التواصل مهارات إلى تطویر یؤدي

 تنمیتها التعلیمیة على وتعمل النماذج التي یحتاج إلیها الطالب في حیاتهم العلمیة والعملیة،
ق النمو العقلي یحقتل أداة مهمة  العلیمیةإن األلعاب هذه الدراسات فقد أكدت  ؛والحفاظ علیها

طریقــة اســتخدام  أن كما، أن اللعب یعتبر من أدوات التواصل مع اآلخرین ووالمعرفي
  .علــى طرائــق التعلــیم المعتــادةتفوقت األلعــاب التعلیمیــة 

 على ضرورة أن تكون العملیة التعلیمیة قادرة على غرس  تلك الدراساتأكدتكما 
 الحادي والعشرین لتمكین الطالب من استخدام معرفتهم في فهم  فئات لمهارات القرنعدة
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 التي یمكن و االبتكار واالبداع، ووالعمل في فریقالتواصل  : منهاوحل مشكالت حقیقیة
لذلك جاءت هذه الدراسة لتجیب ؛  بمرحلة التعلیم األساسي المختلفةدمجها في مناهج العلوم

  :عن التساؤالت االتیة
  ا المقصود بمهارات القرن الحادي والعشرین؟م :التساؤل األول
االبتدائي  السادس الصف المناسبة لتالمیذ واالبتكار التواصل راتامهما  :التساؤل الثاني

  بالمملكة العربیة السعودیة ؟
 مهارات تنمیة في األلعاب التعلیمیة باستخدام مقترحة وحدة فاعلیةمدى  ما :التساؤل الثالث

  االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة ؟ السادس تالمیذ الصف دىل واالبتكار التواصل
  :أهداف البحث

  :یهدف البحث الراهن إلى
لدى تالمیذ الصف " التواصل واالبتكار  " تنمیة مهاراتل استراتیجیة مناسبة الوقوف على - 1

 السادس االبتدائي
 .عربیةال اللغة مادة في التعلیمیة األلعاب ستخدامال التربوي الدور بیان - 2
 .باللعب التعلم في والطالب المعلم من كل دور على الوقوف - 3
واالبتكار  التواصل مهارات تنمیة في األلعاب التعلیمیة باستخدام مقترحة وحدة تصمیم - 4

 .االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة السادس تالمیذ الصف لدى
  :ثأهمیة البح

  :تنبع أهمیة هذا البحث من خالل       
 .لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي" التواصل واالبتكار  " تنمیة مهاراتأهمیة  - 1
 .العربیة اللغة مادة في التعلیمیة األلعاب ستخدامال التربویة األهمیة - 2
 .باللعب في دعم وتشجیع التعلم المعلم دور أهمیة - 3
 یذ الصفتالم واالبتكار لدى التواصل مهارات تنمیة في األلعاب التعلیمیة أهمیة استخدام - 4

 .االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة السادس
 التفكیر الناقد وحل المشكالت، : والعشرین والتي تتمثل فيالحاديأهمیة مهارات القرن  - 5

 وقد اختارت الباحثة في هذا ر واإلبداع، والقدرة على التخیل،االتصال والتشارك، واالبتكا
 .تهما لتلك المرحلةلمناسب" التواصل واالبتكار" البحث مهارتي 

االطالع على حضارة األمة أهمیة اللغة العربیة والتي من خاللها یستطیع الطالب  - 6
ّالعربیة، واالنخراط بالحیاة على كافة األصعدة في المجتمع، كما أنها تتمیز بكونها لغة 

َالقرآن الكریم والسنة المطهرة، وكونها جزءا من دیننا، بل ال یمكن أن یقوم اإلسال ُ م إال ً
ِبها، وال یصح أن یقرَأ المسلم القرآن إال بالعربیة، وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة،  ٌ َ

 .ِالتي هي ركن من أركان اإلسالم
  :منهج البحث

 المنهج التجریبي وسیلة دیعالتجریبي؛ حیث یعتمد البحث الراهن على المنهج 
ك من خالل الرصد أو من خالل منهجیة للحصول على البیانات للوصول إلى المعرفة وذل

تم یكما ، المالحظة العملیة سواء أكانت هذه المالحظة بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر
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 المنهج التجریبي دراسة أثر متغیر على متغیر آخر بطریقة تعتمد بشكل رئیسي من خالل
الباحث على التحكم الصارم، وعلى عزل المتغیرات التي من الممكن أن تدخل من دون قصد 

تغیر عمدي مضبوط للشروط المحددة لحدث ما مع ، فهو في أثناء قیامه بعملیة التجریب
  .مالحظة التغیرات الواقعة في ذات الحدث وتفسیرها

 مراجعة الدراسات والمراجع یجبعن تساؤالته ویحقق أهدافه  البحث حتى یجیبو
د إطار البحث والحصول على العلمیة على الرغم من ندرتها بغرض االستفادة منها في تحدی

البیانات الثانویة من مصادرها الثانویة والمتمثلة في المراجع والدوریات والنشرات العربیة 
واألجنبیة والندوات واألبحاث والدراسات العربیة واألجنبیة المترجمة المرتبطة بموضوع الدراسة 

  .وجوانبها المختلفة
  :أدوات البحث

  : بحث فيت أدوات هذا التمثل      
 األلعاب التعلیمیة في تنمیة مهارات القرن الحادي والعشرین الستخدامنموذج مقترح  – 1

 . من إعداد الباحثةأثناء تدریس اللغة العربیة
أثر األلعاب التعلیمیة في تنمیة مهارات القرن الحادي والعشرین قیاس قبلي لقیاس  – 2

 .س قبل تطبیق المقیاأثناء تدریس اللغة العربیة
قیاس بعدي لقیاس أثر األلعاب التعلیمیة في تنمیة مهارات القرن الحادي والعشرین  – 3

  . بعد تطبیق المقیاسأثناء تدریس اللغة العربیة
  :مجتمع البحث

  : هذا البحث على تطبیقتم
مدرسة الرواد النموذجیة طالبة، ) 30( والبالغ عددهم  الصف السادس االبتدائيطالبات -

 .)المجموعة الضابطة ( بنات االبتدائیة
مدرسة ربیع االیمان لتحفیظ ، ةطالب) 30(طالبات الصف السادس االبتدائي والبالغ عددهم  -

 .)المجموعة التجریبیة (القرآن االبتدائیة بنات
طالبة بوصفهم عینة ممثلة للمجتمع اإلحصائي ) 60 (فبلغ إجمالي عدد العینة

، وقد تم اختیار العینة بطریقة المسح االجتماعي حیث قصیمباإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة ال
 بالمنطقة، االبتدائي السادس الصف  طالبمن إجمالي عدد % 37.5تمثل العینة نسبة 

 .طالبةطالبا و 160والبالغ عددهم 
  :حدود البحث

  :تتمثل حدود هذا البحث في      
  :الموضوعيالحد 

  : منكالتتناول الباحثة في هذا البحث       
 .األلعاب التعلیمیة -
 ".التواصل واالبتكار "مهارات القرن الحادي والعشرین -
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 . العربیةتدریس حصة اللغة -
   :المكانيالحد 

رة العامة للتعلیم بمنطقة  اإلدا،بمنطقة القصیمتقوم الباحثة بتطبیق هذا البحث          
 .المملكة العربیة السعودیة ب مكتب التعلیم في محافظة البدائع الثالثة بالبدائع،القصیم

  : الحد الزماني
 ه  5/1441/ 22 حتىه 2/1441 /9:استغرق تطبیق هذا البحث الفترة الزمنیة من        

 .وهي فترة فصل دراسي كامل
  : الحد البشري

بمحافظة البدائع الثالثة، و مدرسة   الرواد النموذجیةةبمدرسطالب الصف السادس         
 . لإلدارة العامة بمنطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیةتینابعالتربیع االیمان 

 :ثناء البحثأالصعوبات التى واجهت الباحثة 
ــــة كثیـــــر مـــــن الـــــصعوبات عنــــــد القیـــــام بهـــــذا البحـــــث تمثلـــــت فــــــي    واجهـــــت الباحثـ

  :النقاط االتیة
ع ّعانــت الباحثــة كثیــرا فــي عملیــة اختیــار الموضــو :اختیــار موضــوع البحــث وعنوانــه – 1

ّوالعنــوان المناســبین للبحــث، نظــرا لكونهمــا األســاس الــذي تــستند وتبنــى علیــه بقیــة خطــوات  ُ ً
ُالبحث، لذلك مـن المهـم اختیارهمـا بعنایـة، حیـث الیمكـن للباحثـة أن تكتـب البحـث إال بعـد  ُ

 .أن یتم تحدید الموضوع األساسي له والعنوان الذي یخدمه
 األمور الصعبة بالنسبة للباحثة، فكانت تجمـع وكانت من :جمع البیانات والمعلومات – 2

ّالبیانــات مــن مــصادر مختلفــة، حیــث یتطلــب إجــراء مقــابالت خاصــة مــع بعــض المعلمــین  ُ ُّ
والمعلمات المتخصصین في المواد المختلفة بصفة عامة وفى اللغـة العربیـة بـصفة خاصـة 

ت الموجــودة معهــم ّوفـى األنــشطة الریاضــیة واالجتماعیــة وغیرهــا، حیـث تــم تجمیــع الــسجال
ّواالطالع على بعـض األنـشطة والـدروس بهـا، ومـن ثـم ترتیبهـا وتحلیلهـا وتجهیـز المناسـب 

 منها الستخدامه بالبحث الحالي 
قامت الباحثة بعـد عملیـة اختیـار الموضـوع  :إقناع  المشاركین بالبحث بالمشاركة فیه – 3

 الموضـوعات الهامـة التـى تهـم ّللبحث وقبل الخوض فیه قامت بتعبئة قائمة خاصة بأسماء
العملیــة التعلیمیـــة وأخـــذ آراء المــشاركین مـــن طـــالب ومعلمــین ومـــدیرین للمـــدارس وبعـــض 
األخـــصائیین، وواجهـــت الباحثـــة بعـــض الـــصعوبات فـــي إقنـــاعهم بالمـــشاركة فـــي الدراســـة، 

ًوهذاُ شكل عائقا وتحدیا إضافیا أمام الباحثة السـتكمال بحثهـا، خاصـة وان البحـث ّ ً ً ًّ ّ ّ یـصنف ّ ُ
ًضمن األبحاث المثیرة للجدل، ویتناول قضایا حساسة ومهمة تهم التعلیم والمتعلمین معا ّ ُ.  

  :العشرینمهارات القرن الحادي وأهداف التعلیم و: أوال
قامت وزارة التربیة والتعلیم الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة، بوضع العدید من   

ٍ مجتمع تعلیمي متمیز یتمتع بقدر عال من المهارات األهداف واألسس، التي تهدف إلى بناء
الحیاتیة؛ حیث إن التفجر المعرفي الناجم عن التطور في التقنیة الحدیثة، یلقي بالمسئولیة 
على عاتق أجهزة التعلیم لتحسین قدرتها على التكیف مع ما أحدثه التقدم العلمي من متغیرات 
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اهج التعلیم وتنظیم المعارف والخبرات بحیث أضحى من الضروري إعادة النظر في من
  )16( نحو یسمح بتجدیدها وتعمیقها، واكساب الطالب مهارات االبتكار واإلبداعوالمهارات على

ولقد أصبح من الضروري أن تتطور أجهزة التعلیم بما یمكنها من توطین التقنیة   
  :)17(ها في شتى مجاالت التعلیم، ومن بین تلك األهداف ما یلياستخدامو

  .تطویر القاعدة التعلیمیة بكافة عناصرها بشكل یواكب التطور التكنولوجي -
 .المواءمة بین المنتج التعلیمي وبین التغیرات التي تحدث في األسواق السعودیة -
خلق جیل جدید یتمتع بكافة المهارات التي تواكب العصر الحدیث، خاصة في المرحلة  -

 .االبتدائیة
القاعدة التي یرتكز علیها إعداد الناشئین للمراحل التالیة  هي :والمرحلة االبتدائیة  

من حیاتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة جمیعا، وتزودهم باألساسیات من العقیدة 
الصحیحة، واالتجاهات السلیمة، والخبرات والمعلومات والمهارات، ولها العدید من األهداف 

  :التي یمكن توضیحها كما یلي
  )18(كة العربیة السعودیةلف التعلیم بالممأهدا: أوال
 تعهد العقیدة اإلسالمیة الصحیحة في نفس الطالب ورعایته بتربیة إسالمیة متكاملة،  -

في خلقه، وجسمه، وعقله، ولغته، وانتمائه إلى أمة اإلسالم، وتدریبه على إقامة 
 .الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل

تلفة وخاصة المهارة اللغویة، والمهارة العددیة، والمهارات تنمیة المهارات األساسیة المخ -
 .الحركیة، وتزویده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات

  .تمكـین المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــریـن -
 .تربیة ذوقه البدیعي وتعهد نشاطه االبتكاري -
كون نفسیة أو اجتماعیة أو فكریة أو تقنیة أو تحدث عنها هذه المهارات التي قد ت   -

ًالتربویون واألكادیمیون والمنظرون كثیرا، كلها مهارات یجب تعلمها لمواجهة تحدیات 
  .)19(القرن الحادي والعشرین

  
  

                                                             
  ، الریاض 65ــــــــ42ص ص)  م2017(،170عبدالسالم الناجي، مجلة المعرفة ع)16(
؛ الدلیل اإلجرائي لتألیف الكتب الدراسیة، التطویر التربوي، وزارة التربیة )ه1436(انم، غانم سعد وآخرون الغ)17(

  .والتعلیم، المملكة العربیة السعودیة
السعودیة وزارة التربیة والتعلیم، اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم األمانة العامة : وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة)18(

  ه1436
›   www.almrsal.com :محمد یوسف  أهم اهداف التعلیم في المرحلة االبتدائیة، متوفر على الرابط) 19(

  .السعودیة› الخلیج العربي )2019(
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  : مهارات القرن الحادي والعشرین:ثانیا
مجموعة “: نهاتعرفها منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرین بأ

المهارات الالزمة للنجاح والعمل في القرن الحادي والعشرین مثل مهارات التعلم واالبتكار، 
  .)20("والثقافة المعلوماتیة واإلعالمیة والتكنولوجیة، ومهارات الحیاة والعمل

مجموعة من المهارات التي یحتاجها العاملون في : في حین تعرفها ساما خمیس بأنها
ت العمل لیكونوا أعضاء فاعلین ومنتجین، بل مبدعین إلى جانب إتقانهم مختلف بیئا

المحتوى المعرفي الالزم لتحقیق النجاح، تمشیا مع المتطلبات التنمویة واالقتصادیة للقرن 
  .)21("الحادي والعشرین

إعداد الطالب : مما سبق یمكن تعریف تعلیم مهارات القرن الحادي و العشرین بأنه
ات ومتطلبات القرن الحادي والعشرین عن طریق تطویر مهارات مثل اإلبداع، وفقا الحتیاج

  .والتفكیر الناقد وحل المشكالت، والتواصل، والتعاون
تحرص العملیة التعلیمیة على إكساب الطالب  :اإلبداعمهارة  التعلم والعالقة بین

  )22(: ما یليتشملمهارات إبداعیة 
 وتكمن أهمیة هذه المهارات في توافر التقنیات الحدیثة :التفكیر الناقد وحل المشكالت – 1

للوصول إلى المعلومات والبحث فیها ونقدها، ویمكن تعلم هذه المهارات من خالل نشاطات 
وبرامج متنوعة من االستقصاء وحل المشكالت ومن خالل مشاریع تعلم هادفة تعتمد على 

  .إثارة األسئلة وطلب حلول للمشكالت
اهتم التعلیم بمهارات االتصال األساسیة كالتحدث والكتابة، في حین : التشاركاالتصال و – 2

استدعت األدوات الرقمیة ومتطلبات عصرنا الحالي مخزونا شخصیا من مهارات االتصال 
والتشارك أكثر اتساعا لتشجیع التعلم، ویمكن تعلیم وتنمیة هذه المهارات من خالل االتصال 

  .ن واقعیا أو افتراضیا بواسطة الشبكةوالتعاون المباشر مع آخری
یتطلب القرن الحادي والعشرین االستمرار في ابتكار خدمات جدیدة : االبتكار واإلبداع – 3

ومنتجات محسنة لالقتصاد، ویمكن رعایة االبتكار واإلبداع عن طریق بیئات تعلیم تشجع 
مشاریع للطالب تؤدي إلى على إثارة التساؤالت واالنفتاح على األفكار الجدیدة، وتصمیم 

  .اختراع حلول لمشكالت واقعیة
  
  
  

                                                             
  متوفر على الرابط 2030مهارات القرن الحادي والعشرین في رؤیة المملكة : عبد العزیز الوطبان)20(

www.new-educ.com ›    
مجلة الطفولة . إطار عمل للتعلم من أجل المستقبل: 21مهارات القرن الـ ). م2018(خمیس، ساما فؤاد )21(

   .152، 1، ج31 مصر، ع-والتنمیة
 التعلم في زمننا، ترجمة بدر عبداهللا :مهارات القرن الحادي و العشرین ،)م2013(تریلنج، بیرني، وفادل، تشارلز  )22(

  .19ص. جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع: الریاض). لصالحا
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أما منظمة الشراكة من أجل القرن الحادي والعشرین فتلخص هذه المهارات فیما 
  :)23(یلي

هو استخدام تقنیات إبداع األفكار كالعصف الذهني، وتوصیل األفكار الجدیدة  :اإلبداع – 1
دیدة لتقدیم إسهامات جدیدة في المجال الذي لآلخرین على نحو فعال، وتطبیق األفكار الج

 .یحدث فیه التجدید أو التطویر
االستقراء، ( وهو استخدام أنواع مختلفة من االستنباط: التفكیر الناقد وحل المشكالت – 2

بما یناسب الموقف التعلیمي، وتحلیل وتقییم البدائل ووجهات النظر ) إلخ …واالستدالل
بین المعلومات وتفسیرها وبناء االستنتاجات، ونقد وتحلیل أنواع المختلفة، والجمع والربط 

مختلفة من المشكالت بطرق تقلیدیة ومبتكرة، وتحدید وطرح أسئلة توضح وجهات النظر 
  .المتنوعة، وتؤدي إلى أفضل الحلول

 وهو إظهار القدرة على العمل مع فرق مختلفة، والمرونة والرغبة في مساعدة :التعاون – 3
ین في الوصول إلى تحقیق األهداف، وتحمل مسؤولیة مشتركة في العمل التعاوني، اآلخر

  . وتثمین المساهمات التي یقدمها كل عضو في الفریق
إن هذه المهارات السابقة، تحدد سمات طالب المستقبل الذي تسعى وزارة التعلیم إلى بنائه 

  :2030وتأهیله، فمن ضمن أهداف الوزارة في تحقیق رؤیة  
 التفكیر الناقد وحل المشكالت، :دعم االبتكار واإلبداع عن طریق تنمیة مهارات -  1

  .والتفكیر اإلبداعي
تزوید الطالب بالمهارات الالزمة لسوق العمل ووظائف المستقبل عن طریق تنمیة  -  2

  . التعاون أو العمل التعاوني، ومهارات التواصل مع اآلخرین:مهارات
 التواصل واالبتكار من بین المهارات السابقة ألنهما من أكثر :رتيوقد اختارت الباحثة مها

المهارات مناسبة لطالب المرحلة االبتدائیة من ناحیة، كما أن كال منهما تمثل مهارة ضروریة 
  . لتنمیة شخصیة الطالب وتنمیة قدرته على التفاعل مع المجتمع والتأثیر فیه من ناحیة أخرى

  :نحو التاليوهو ما یمكن عرضه على ال
 ویعني القدرة على إیجاد العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین، وتحدید :مهارة التواصل – 1

المشاعر التى تساعد على التفاعل معهم، وهو عملیة المشاركة فى المعلومات واألفكار من 
شخص إلى آخر وتشمل تحویل الرسالة إلى رموز تلغرافیة وترجمة الرسالة المكتوبة بالشفرة، 
والكالم واللغة ما هما إال أجزاء من عملیة التواصل اللفظي باإلضافة إلى سلسلة من التواصل 

 .)24(غیر اللفظى والتى تتضمن لغة الجسد واإلیماءات والتواصل البصرى واللمسى

                                                             
   سبق ذكره).31-30: 2014سیو بیرز، ()23(
محاضرات في التواصل اللفظي وغیر اللفظي، جامعة بابل، كلیة التربیة ). 2014(ضیاء عوید حربي العرنوسي ) 24(

   ..30االساسیة، قسم اللغة العربیة، ص 
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ًیعد التواصل اللفظي أكثر أشكال التواصل انتشارا وفاعلیة في غرفة : التواصل اللفظي )أ
عتمد هذا التواصل على ما یمتلكه المعلم من مهارات لغویة ومنها مهارة الصف الدراسي، وی

  :)25(التحدث واالستماع، وتتمثل أبعاد التواصل اللفظي في
 . الفهم الصحیح لجمیع ما یجري من تفاعالت أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة -
 .آلراء بحریةٕاستثارة اهتمام الطالب وتشجیعهم على طرح األفكار واألسئلة وابداء ا -
  .تناغم أفكار المعلم مع مستویات الطلبة -
تبادل نقل األفكار واآلراء والمعاني، بمعنى أن یتحول المرسل إلى مستقبل  -

 .والمستقبل إلى مرسل
 وقد نال التواصل اللفظي قدرا كبیرا من البحوث والدراسات التربویة التي تستهدف تحسین 

  .تصلة بهاالممارسات التعلیمیة التعلمیة والم
  :  وینقسم التواصل اللفظي إلى ثالثة أنمااط من السلوك داخل الصف

 .سلوك المعلم وینقسم إلى سلوك مباشر وسلوك غیر مباشر -
 .سلوك الطالب -
 .السلوك المشترك -

: التواصل غیر اللفظي هو كل ما یثیر االستجابات السلوكیة: التواصل غیر اللفظي) ب 
ٕاالبتسامة وحركة الرأس، واشارة الیدین، ویشمل الرسائل أو المعاني تعبیرات الوجه، واأللوان، و

التي یتم نقلها وتبادلها دون استخدام األلفاظ، وهو ما یسهم في توجیه التفاعل بین المعلم 
  .)26(والمتعلم إلى حد كبیر

   هو:والتواصل الذي تهدف إلیه الباحثة في هذا البحث)  ج
 ة وغیر اللفظیة في أشكال وسیاقات متنوعةاستخدام مهارات التواصل اللفظی.  
 استخدام تكنولوجیا العصر ووسائل إعالم عصریة ومتعددة، وتقویم تأثیرها.  
  ٍّالتفاعل اإلیجابي مع الشخصیات التي یتعامل معها الطالب بشكل یومي كأفراد ٍ َّ

 .العائلة أو الزمالء
 مل معه بما یتفق مع ِّتنمیة القدرة على إیجاد لغة حوار مناسبة لكل شخص یتعا

ِاحتیاجاته وقیمه َِ.  
 َاستخدام لغة یتقبلها اآلخر من خالل الوعي بمشاعر وآراء وأفكار وشخصیة اآلخر َِ ٍَ َّ.  
 َالتعاطف مع مشاعر واحتیاجات اآلخر.  
 َالتماس األعذار وحسن الظنِّ باآلخر ُ. 
 َّااللتقاء اإلیجابي في التعامالت االجتماعیة ِّ.  
 ُّتاب واالنتقادات واألوامر، واذابة توتر العالقات مع اآلخرُّتجنب اللوم والع ٕ. 

یشیر االبتكار إلى الحیویة القادرة على اختراق كل األشیاء، والقادرة على : مهارة االبتكار) د 
الحضور في كل األعمال اإلنسانیة، وهو القدرة على رؤیة ما الیراه اآلخرون بطریقة غیر 

                                                             
   31المرجع السابقن ص ). 2014(لعرنوسي ضیاء عوید حربي ا) 25(
متوفر على الرابط . ، التواصل اللساني والتربوي)2018. ( جمیل حمداوي)26(

https://ia801300.us.archive.org   
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ت المختلفة بأسالیب ممیزة انطالقا من عناصر موجودة في مألوفة إلیجاد حلول للمشكال
  ).27("األصل، وهو القیام بشيء جدید ومتلف بدال من استخدام الشيء نفسه

  : )28(ویساعد االبتكار في البحث الراهن على
 الدافعیة لإلنجاز                        * .المبادرة والریادة.  
 التفكیر اإلیجابي  *                .اإلحساس بالمسؤولیة.  
 اإلصرار والمثابرة         * .التشارك والتفاعل مع اآلخرین.   

 القدرة على تحقیق إنجاز ماوالثقة بالنفس                  * .الطموح والهمة العالیة. 
  أللعاب التعلیمیة في تدریس اللغة العربیةلاستراتیجیة : ثانیا

فمیزه بها على سائر ،   بها على اإلنسانتعد اللغة إحدى النعم التي أنعم اهللا
ّمخلوقاته؛ لیعبر من خاللها عن مشاعره وأفكاره وأحاسیسه ویتواصل مع اآلخرین،تعد اللغة  ُ

وهي واحدة من بین أبرز واجهات الدولة وحیویة حضارة . مفتاح التواصل بین الشعوب
. ال المدني والسیاسي وغیرها واالشتغستخدامإضافة إلى أهمیة اللغة في عملیات اال. الثقافة

ُومن آیاته خلق السماوات واَألرض واختالف ﴿:قال تعالى، ًكما أنها تعد دلیال على قدرة اهللا ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َّ َ َْ ِ
ََألسنتكم وَألوانكم إن في ذلك آلیات للعالمین ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََْ َ ََ ُ َُّ ِ ْ َْ َ   ).22:الروم(﴾ َ

 للتفكیر وسیلة أنها منها للغة عدة وظائف إلى اللغة وتعلم تعلیم أهمیة وترجع
 والتسجیل فعن التوثیق وسیلة  كذلكالمجتمع، واللغة أفراد بین اتصال وسیلة وتنمیته، واللغة

 التي األجیال تنتفع القراءة طریق وعن بها، مرت التي الخبرات األجیال الكتابة تسجل طریق
  .)29( تلیها

 غنیة بمفرداتها، وتراكیبها وأوزانها، تنمو أما عن اللغة العربیة، فهي لغة خالدة،
ًوتتطور باستمرار، وهي من أدق اللغات نظاما، وأوسعها اشتقاقا، وأجملها أدبا ً وقد نالت . ً

اللغة العربیة بنحوها، وصرفها، وبیانها، ومعانیها، وأسالیب تدریسها من الدراسات والبحوث 
ُلحدیث النبوي الشریف، وبها یحفظ التراث الشيء الكثیر؛ ذلك ألنها لغة القرآن الكریم وا

العربي عبر العصور واألجیال، وهي لغة األمة العربیة واللغة الروحیة للمسلمین، وأصبحت 
وهي أداة العلم، . منذ حوالي أربعة عقود إحدى لغات األمم المتحدة، وهیئات دولیة أخرى

                                                             
           دار وجوه للنشر والتوزیع،.  التعلیم من  أجل الریادة، الریاض،:)ه1440. ( عبد الكریم محمد الحسن بكار)27(

   102ص 
المجموعة العربیة للنشر، . إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول، الریاض“). 2017. ( عبد العظیم صبري)28(

   .128  ص
بناء برنامج قائم على التعلم المدمج ومدخل عملیات الكتابة التفاعلیة  :  الرسولالنبيإقبال أحمد سلیمان أحمد عبد )29(

، )STEM(ق الذات اللغویة لطالب المرحلة الثانویة بمدارس المتفوقین لتنمیة مهارات الكتابة األكادیمیة وتحقی
، قسم المناهج وطرق التدریسن )تخصص المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة(دكتوراه الفلسفة في التربیة رسالة 

   .3 ص ،2019كلیة التربیة، جامعة طنطا، 
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ة اتصال بین شعوب األمم المختلفة، وأداة االتصال والتفاهم بین أفراد المجتمع الواحد، ووسیل
  )30(االستماع والتحدث والقراءة والكتابة: وتنقسم مهارات اللغة إلى

یتبع المعلمون العدید من االستراتیجیات واألسالیب التي تقع اللغة لتنمیة مهارات و
منهج تربوي یعتمد على إیجاد عالقة ایجابیة   "وهوتحت مسمى استراتیجیات التعلم النشط، 

بین المتعلم والموقف التعلیمي لتفعیل دور المتعلم من خالل التفاعل والتجریب واالعتماد على 
الذات في الحصول على المعلومة واكتساب المهارة وتكوین القیم واالتجاهات فهو یرتكز على 

 ال على تنمیة التفكیر والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني
  )31(" والتلقینالحفظ

  :ویقوم التعلم النشط على مجموعة أسس تتمثل في
  . اشتراك التالمیذ في اختیار نظام العمل وقواعده-
  . اشتراك التالمیذ في تحدید االهداف التعلیمیة-
  . تنوع مصادر التعلم-
  . استخدام استراتیجیات التدریس المتركزة حول التلمیذ-
  .الئهم االعتماد على تقویم انفسهم وزم-
  . اتاحة التواصل بین جمیع االتجاهات بین المتعلم والمعلمین-
  . السماح للتالمیذ بادارة الذاتیة-
  . اشاعة جو من الطمأنینة والمرح والمتعم اثناء التعلم-
  . تعلم كل تلمیذ حسب سرعته الذاتیة-
  .)32( مساعدة التلمیذ على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف فیه -

وتتضمن عملیة التعلم النشط العدید من االستراتیجیات التى تؤدى إلي اختصار          
الوقت والجهد فى تحقیق األهداف المنشودة، والحصول على نتائج إیجابیة، ومن أبرز 

  : استراتیجیات التعلم النشط ما یلي
  . استراتیجیة الحوار والمناقشة-
  . استراتیجیة العصف الذهني-
  .ة حل المشكالت استراتیجی-
  . استراتیجیة االكتشاف-
  . استراتیجیة التعلم التعاوني-
  . استراتیجیة تعلم األقران-
  . استراتیجیة التعلم الذاتي-
  .استراتیجیة مسرحه المنهج -
  . استراتیجیة لعب األدوار-

                                                             
  .١٢٣ ص 1 عمان، ط –كز الكتاب األكادیمي، األردن ، مر مشكالت التواصل اللغوي:) م٢٠١٥( ، فرات العتیبي.)30(
  .27،العین، دار الكتاب الجامعى، ص طرائق التدریس واستراتیجیاته ):2013(محمد محمود الحیلة .)31(
أثر برنامج تـدریبي لمعلمـي االقتـصاد فـي اسـتخدام اسـتراتیجیات الـتعلم النـشط ). 2014(منال محمد كامل یاسین ) 32(

  .83-41، 3، 22مجلة العلوم التربویة، . مستواهم المهني واتجاهات طالبهم نحو المادةفي التدریس على 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

402 

 )33( التعلیمیةب األلعااستراتیجیة -

  :استراتیجیة التعلم باللعب
 عما یعبرونًأن األطفال كثیرا ما والدراسات العلمیة وث  البحتؤكد العدید من  

 أو والصلصالأاأللوان أولمكعبات ل واستعمالهم اللعبیفكرون فیه وما یشعرون به من خالل 
 یعمل على تشكیل شخصیة الطفل بأبعادها ؛ حیث تربویادورا اللعب  ویؤدي وغیرها،الدمى

ما أحسن تخطیطها وتنظیمها واإلشراف علیها وهكذا فإن األلعاب التعلیمیة متى  المختلفة؛
وقد أثبتت الدراسات الحدیثة القیمة الكبیرة للعب في  ًتؤدي دورا فعاال في تنظیم التعلم،

  .)34(اكتساب المعرفة ومهارات التوصل إلیها إذا ما أحسن استغالله وتنظیمه
  :تعریف استراتیجیة التعلم باللعب – 1

األطفال لتنمیة سلوكهم وقدراتهم العقلیة والجسمیة والوجدانیة،  نشاط موجه یقوم به هواللعب 
التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب في ووالتسلیة؛  ویحقق في نفس الوقت المتعة

  .)35(اكتساب المعرفة وتقریب مبادئ العلم لألطفال وتوسیع آفاقهم المعرفیة
َّتعرف اللعبة التربویة بأنها كما  َّردي أو جماعي موجه، یبذل فیه الالعبون عبارة عن نشاط ف"ُ

ُجهودا كبیرة وموصوفة؛ لتحقیق هدف ما في ضوء قواعد معینة ً")36(. 
  :أهمیة اللعب في التعلم – 2

إن اللعب أداة تربویة تساعد في إحداث تفاعل المتعلمین مع عناصر البیئة لغرض التعلم  -
  .ٕوانماء الشخصیة والسلوك

  .میة تقرب المفاهیم وتساعدفي إدراك معاني األشیاءیمثل اللعب وسیلة تعلی -
ًیعتبر أداةفعالة في تفرید التعلم وتنظیمه لمواجهة الفروق الفردیة وتعلیم األطفال وفقا  -

  .إلمكاناتهم وقدراتهم ومیولهم واتجاهاتهم
یعتبر اللعب طریقة عالجیة یلجأ إلیهاالمربون لمساعدتهم في حل بعض المشكالت التي  -

  .ني منها بعض المتعلمینیعا
  .یشكل اللعب أداة تعبیر وتواصل بین المتعلمین -
 .)37(تعمل األلعاب على تنشیط القدرات العقلیةوتحسن الموهبة اإلبداعیة لدى المتعلمین -

                                                             
 االسـتراتیجیات، – المـدخل –االتجاهات المعاصرة " التنمیة المهنیة للمعلمین ). 2017(محمد عبد الخالق مدبولى )33(

  .19-39ص .  دار الكتاب الجامعي:العین
          بغداد،2016تربیة، الطبعة األولى، مؤسسة الفردوس للطباعة والنشر التجدید في ال:  باسم أحمد السعدي)34(

  .207 – 204ص 
، اء التدریسي ، مجلة جامعة الناصرمدى توافر معاییر الجودة في األد ،)2014( ،أحمد عبد اهللا أحمد القحفة) 35(

  .238، یولیو، ص 4كلیة التربیة، العدد 
           دار الفكر،: األردن-، الطبعة األولى، عمان"أسالیب تعلیم اللغة العربیة)" 2011(ْأمل البكري وعفاف الكسواني)36(

  86ص 
  79ص ،  ) 2005. ( دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األنشطة اإلبداعیة لألطفال: عبد المجید، جمیل طارق) 37(
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  :فوائد التعلم باللعب – 3
  :أنهعدة فوائد منها من خالل التعلم باللعب یجني المتعلم 

  .ًق على اآلخرین فردیا وفي نطاق الجماعةیؤكد ذاته من خالل التفو -
  .یتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرین -
  .یتعلم احترام القوانین والقواعد ویلتزم بها -
  .یعزز انتمائه للجماعة -
  .یساعد في نمو الذاكرة والتفكیر واإلدراك والتخیل -
 .)38(ها ویسهل اكتشاف قدراته واختبارهایكتسب الثقة بالنفس واالعتماد علی -

 : األلعاب التعلیمیة في مادة اللغة العربیةستخداماألهمیة التربویة ال – 4
 :لأللعاب التعلیمیة أهمیة كبیرة في تدریس اللغة العربیة، وتتمثل فیما یلي   

  .الیة الزائدةتؤدي إلى إحداث التوازن االنفعالي لدى األطفال، من خالل تفریغ طاقاتهم االنفع
  .تنمي النواحي الجسمیة، والنفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة لدى المتعلم -
 .تعزز ثقة المتعلم بنفسه -
تساعده على إتقان المفاهیم والمهارات اللغویة، اكتساب الخبرات؛ مما یساعد في نقل  -

 .أثر التعلم
 .دید نشاط المتعلمقد تهدف اللعبة إلى التسلیة أو الترفیه عن النفس، وتج -
 .تنمي القدرات العقلیة ومواهب المتعلمین، وتنمي مهارات االكتشاف لدیهم -
 .تعتبر األلعاب التعلیمیة من أسالیب التعلم النشط -
 .هي أداة للتعبیر والتواصل بین األطفال -
  .أداة لحل مشكالت الطفل الشخصیة كاالنطوائیة -
 .فروق الفردیة بین المتعلمینهي أداة لتفرید التعلم وتراعي ال -
 .تنمي روح التعاون والعمل الفریقي بین المتعلمین -
 .)39(ّتحث المتعلمین على التنافس والمثابرة -
تسهم في تنمیة الذكاءات المتعددة لدى المتعلمین، فاأللعاب اللغویة المتعلقة تنمي  -

األخذ بطریقة األلعاب ب) 2003أماني طلبة، ( الذكاء اللغوي وهو ما أوصت به دراسة 
اللغویة كطریقة لتدریس النحو، كما أن ألعاب التحدي والمخ كلعبة الكلمات المتقاطعة 
تنمي الذكاء المنطقي، واأللعاب الفردیة تنمي الذكاء الشخصي، وتشعره بالثقة بالنفس 

لذكاء وتقویم ذاته، واأللعاب الجماعیة تنمي الذكاء االجتماعي، واأللعاب الحركیة تنمي ا
الجسمي الحركي، واأللعاب الموسیقیة تنمي الذكاء الموسیقي، واأللعاب الریاضیة تنمي 

 .)40(الذكاء الطبیعي
                                                             

داء التدریسي ، مجلة جامعة الناصر ، ،مدى توافر معاییر الجودة في األ)2014(أحمد عبد اهللا أحمد القحفة ،) 38(
  .238، یولیو، ص 4كلیة التربیة، العدد 

أثر استخدام األلعاب اللغویة في تدریس القواعد النحویة على تنمیة بعض مهارات التحدث )" 2003(أماني طلبة)39(
  24 ص .جامعة أسیوط: ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة"لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي

  .25المرجع السابق، ص )" 2003(أماني طلبة)40(
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 :)41(ةالتعلیمیة في تدریس اللغة العربی األلعاب استخدامخطوات  – 5
 .اختیار الموضوع أو المفهوم الذي تتناوله اللعبة التعلیمیة -
 .ة بالموضوعتحدید األهداف السلوكیة الخاص -
 .تحدید صفات المشاركین وأدوارهم والزمن الالزم للتنفیذ -
 .توصیف للمواد واألدوات الالزمة لتنفیذ اللعبة -
 .تنظیم البیئة الصفیة بما یتناسب وتطبیق اللعبة -
 .تنفیذ اللعبة مع التقید بالقواعد المحددة لها -
  .استنتاج المضامین التربویة من هذه اللعبة -

  :)42( في أستراتیجیة التعلم باللعبالمعلمدور  – 6
  .إجراء دراسة لأللعاب والدمى المتوفرة في بیئة المتعلمین -
التخطیط السلیم الستغالل هذه األلعاب والنشاطات لخدمة أهداف تربویة تتالءم  -

  .وقدرات واحتیاجات المتعلم
  .توضیح قواعد اللعبة للمتعلمین -
  . األدوار لكل متعلمترتیب المجموعات وتحدید -
  .تقدیم المساعدة والتدخل في الوقت المالءم -
تقویم مدى فعالیة اللعب في تحقیق األهداف التي رسمت وفق رؤیة المخططین  -

 والقائمین بمهمة التصمیم والتنفیذ

  :المیدانیةالدراسة : ثالثا
  .المیدانیة الدراسة نتائج :أوال
 :نیة للمقیاسیناالتجربة المید  -1

تـــم تطبیـــق المقیاســـین علــــى عینـــة میدانیـــة مـــن طــــالب الـــصف الـــسادس بالمرحلــــة   
  :على النحو التالياالبتدائیة 

طالبة، مدرسة الرواد النموذجیة ) 30(طالبات الصف السادس االبتدائي والبالغ عددهم  -
 )المجموعة الضابطة (بنات االبتدائیة

البتدائیة الثالثة طالبة، مدرسة ) 30(طالبات الصف السادس االبتدائي والبالغ عددهم  -
 )المجموعة التجریبیة (للبنات بالبدائع

                                                             
فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة المهارات اإلمالئیة لتالمیذ الحلقة الثانیة من “ ). 2017. (عبد الشافي أحمد سحاب) 41(

الجزء . 12العدد . سونهاج. كلیة التربیة. المجلة التربویة. ”)قسم اللغة العربیة(التعلیم األساسي، كلیة التربیة 
  األول

(42) The Best Ways to Learn Arabic", classroom.synonym, Retrieved 19-12-2019. 
Edited. 
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طالبة بوصفهم عینة ممثلة للمجتمع اإلحصائي باإلدارة ) 60(فبلغ إجمالي عدد العینة 
العامة للتعلیم بمنطقة القصیم، وقد تم اختیار العینة بطریقة المسح االجتماعي حیث 

 عدد طالب الصف  السادس االبتدائي بمنطقة من إجمالي% 37.5تمثل العینة نسبة 
 . طالبا وطالبة160القصیم، والبالغ عددهم 

  :ًوتمثل الهدف من تطبیق المقیاسین على عینة الدراسة محددا في النقاط التالیة
 .تحدید صدق المقیاس  - أ 
 .حساب ثبات المقیاس  -ب 
 .التأكد من وضوح التعلیمات  -ج 

  :صدق المقیاسین  . أ
 لطـــالب الـــصف الــــسادس بالمرحلـــة االبتدائیـــة بمنطقــــة المقیاســــینتـــم تحدیـــد صـــدق 

 مــن خــالل نــوعین مــن الــصدق همــا؛  الــصدق الظــاهري، القــصیم بالمملكــة العربیــة الــسعودیة
  .صدق االتساق الداخلي، وفیما یلي توضیح لهذین النوعین بالتفصیل

 :الصدق الظاهري -1
ث تــم عرضــهما علــى    اعتمــد علــى الــصدق الظــاهري فــي تحدیــد صــدق المقیاســین؛ حیــ    

ــة مــــن المحكمـــین المتخصــــصین فـــي المنــــاهج والطـــرق تــــدریس، للتحقـــق مــــن صــــدق  مجموعـ
المحتوى، وتحدید مدى صالحیة المقیاسین للتطبیق والتحقق مـن مـدى سـالمة العبـارات ومـدى 

لطــالب الــصف الــسادس مــن المرحلــة االبتدائیـــة ارتباطهــا بــالمحتوى العلمــي ومــدى مناســبتها 
  . ً تم حساب هذا النوع من الصدق قبل تطبیق المقیاسین استطالعیا، وقدبالمملكة

 :)الصدق التجریبي(صدق االتساق الداخلي -2
یستخدم االتساق الداخلي الستبعاد الفقرات غیـر الـصالحة فـي المقیاسـین؛ حیـث یقـصد          

 تقیـسها به التجانس الداخلي للمقیاس، بمعنى أن تهدف كل فقـرة إلـى قیـاس نفـس الوظیفـة التـي
تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــین كــل الفقــرات األخــرى فــي المقیــاس، ولتحدیــد االتــساق الــداخلي 

  ).1(ثم حساب الجذر التربیعي لمعامل االرتباط جدول رقمفقرة والدرجة الكلیة للمقیاس، 
مقیـاس المجموعــة الـضابطة لمهــارات القـرن الحــادي والعــشرین :لـألداة األولــى االتـساق الــداخلي

 . طالب المرحلة االبتدائیة بالمملكةلدى
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معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة وبین الدرجة الكلیة لفقرات المقیاس :)1(جدول رقم 
  30= األول ن

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

1  0.662** 0.814 7  0.825** 0.908 13 0.241* 0.491 

2 0.568**  0.754 8  0.476* 0.689 14 0.463* 0.68 

3  0.482* 0.694 9  0.457* 0.676 15  0.694** 0.833 

4  0.496* 0.704 10  0.635** 0.797 16 0.666** 0.816 

5  0.485* 0.696 11  0.672** 0.642 17  0.448*  0.669 

6  0.721** 0.85 12 0.814** 0.902 18  0.675** 0.801 
 تعني أن قیمة معامل االرتباط دالة *، 01. تعني أن قیمة معامل االرتباط دالة عند**
  05.عند

ًأن ثمة ارتباطا طردیا بین فقرات المقیاس والمجموع ا) 1(      یتضح من الجدول رقم لكلي ً
لها، كما یتضح وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد عینة الدراسة على ارتباط فقرات 

، كما یتضح من الجدول )0.01(، )0.05(المقیاس مع المجموع الكلي عند مستوى داللة 
أن قیمة الجذر التربیعي لمعامل االرتباط لجمیع فقرات المقیاس تقترب من الواحد ) 1(رقم 

وبذلك أصبح المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من ) 0,908-0,49( تراوحت بین الصحیح حیث
  .االتساق الداخلي، مما یؤكد صدق المقیاس

مقیاس المجموعة التجریبیة لمهارات القـرن الحـادي والعـشرین  :لألداة الثانیة االتساق الداخلي
 .لدى طالب المرحلة االبتدائیة بالمملكة
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الرتباط بین درجة كل فقرة وبین الدرجة الكلیة لفقرات المقیاس معامالت ا:)2(جدول رقم
  30= الثاني ن

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

الجذر 
التربیعي 
لمعامل 
  االرتباط

1  0.501* 0.707 7  0.482* 0.694 13 0.637** 0.798 

2 0.688** 0.83 8  0.466* 0.682 14 0.765** 0.875 

3  0.458* 0.676 9  0.732** 0.55 15  0.642** 0.801 

4  0.460* 0.678 10  0.592** 0.769 16 0.765** 0.875 

5  0.471* 0.686 11  0.711** 0.843 17  0.488* 0.698 

6 0.512* 0.715 12  0.554** 0.744 18  0.475* 0.689 
 تعني أن قیمة معامل االرتباط دالة *، 01. تعني أن قیمة معامل االرتباط دالة عند**
  05.عند

ًأن ثمة ارتباطا طردیا بین فقرات المقیاس والمجموع الكلي ) 2(      یتضح من الجدول رقم ً
سة على ارتباط فقرات لها، كما یتضح وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد عینة الدرا

، كما یتضح من الجدول )0.01(، )0.05(المقیاس مع المجموع الكلي عند مستوى داللة 
أن قیمة الجذر التربیعي لمعامل االرتباط لجمیع فقرات المقیاس تقترب من الواحد ) 2(رقم 

وبذلك أصبح االمقیاس یتمتع بدرجة عالیة ) 0,875-0,682(الصحیح حیث تراوحت بین 
  .االتساق الداخلي، مما یؤكد صدق المقیاسمن 
  :ثبات المقیاسین  - ب
یقصد بثبات المقیاس  دقتـه فـي القیـاس، وأن یعطـي نفـس النتـائج إذا اسـتخدم أكثـر مـن        

مــرة تحــت نفــس الظــروف، أو ظــروف مماثلــة، وهنــاك طــرق مختلفــة لحــساب ثبــات المقیــاس ، 
ـــــاس، أو طریقـــــة المج ـــــي منهـــــا طریقـــــة إعـــــادة تطبیـــــق المقی مـــــوعتین الـــــضابطة والتجریبیـــــة الت

استخدمتها الدراسة الحالیة؛ حیث تم تطبیق نفس الصورة مـن المقیـاس علـى أفـراد المجمـوعتین 
  لحساب ثبات المقیاس معا 

نهمــا مقیاسـان فرعیـان مـن المقیـاس  أوتم حساب معامل االرتباط بین المقیاسـین عـــلى 
لثبات فیها یتم من خالل تطبیق المقیـاس مـرة واحـدة ًالكلي وهي طریقة شائعة نظرا ألن تقدیر ا

نــه یتكــون مــن إممــا یــوفر الوقــت والجهــد والتكلفــة، وألن عــدد مفــردات كــل مقیــاس مناســبة إذ 
 ، ومنــه تــم حــساب  SPSSوقــد اســتخدم برنــامج التحلیــل اإلحــصائي للبیانــات عبــارة، ) 18(

ــــي للمج" ســــبیرمان وبــــراون"معامــــل ارتبــــاط  مــــوعتین الــــضابطة والتجریبیــــة بــــین المجمــــوع الكل
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 یوضـــح الجـــدول رقـــم ان التالیـــان حـــساب معامـــل االرتبـــاط  بـــین المقیاســـین للمقیاســـین؛ حیـــث
  ".سبیرمان وبراون"بطریقة المجموعتین لـ

نتائج حساب معامل ثبات مقیاس مهارات القرن الحادي والعشرین لدى طالب :)3(جدول رقم
  60= على العینة ن" سبیرمان وبراون " جموعتین ل المرحلة االبتدائیة بطریقة تجربة  الم

  درجة الثبات  معامل االرتباط  أجزاء المقیاس
  المجموعة الضابطة
  مرتفعة  0.923  المجموعة التجریبیة

ًیتضح مـن معـامالت الثبـات لكـال الجـزأین أنهـا دالـة إحـصائیا ) 3(باستقراء الجدول رقم 
اسـتخدام المقیـاس فعة تجعلنا نطمئن إلـى صـالحیة ، وهي درجة ثبات مرت)0,01(عند مستوى 

  .كأداة للقیاس بالدراسة الحالیة في ضوء خصائص عینته
  :كما تعنى نتائج الثبات للمقیاسین أن

 كال المقیاسین ثابت إلى حد كبیـر ممـا یعنـى أنهمـا یمكـن أن یعطیـان نفـس النتـائج إذا أعیـد -
  .تطبیقهما على نفس العینة في نفس الظروف

لــو كـــال المقیاســین مـــن األخطــاء التـــي تغیـــر مــن أداء الفـــرد مــن وقـــت آلخــر علـــى نفـــس  خ-
  .المقیاس

  : التطبیق القبلي ألداتي الدراسة
ــــــا الدراســــــة  ــــــق أدات ــــــة، (تــــــم تطبی ــــــة االبتدائی ــــــدى طــــــالب المرحل ــــــاس مهــــــارة التواصــــــل ل   مقی

   علــــــى طــــــالب المجمــــــوعتین) مقیــــــاس مهــــــارة االبتكــــــار لــــــدى طــــــالب المرحلــــــة االبتدائیــــــة
   ه 9/2/1441ه  حتـــــــــــــى 1/1441 /9:مـــــــــــــنالتجریبیـــــــــــــة والـــــــــــــضابطة فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة 

، وذلك الختبـار التكـافؤ بینهمـا قبـل تطبیـق التجربـة كمـا فـي الجـدول رقـم وهي فترة شهر كامل
)4:(  

لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب  المجموعتین التجریبیة ) ت(قیم  :)4(جدول رقم
لدى طالب المرحلة  مهارة االبتكار، ولمقیاسي مهارة التواصل والضابطة في التطبیق القبلي 

  االبتدائیة

عدد   المجموعة  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة   3.977 31.1 30 الضابطة
 6.94 32.2667 30  التجریبیة التواصل

غیر  0.428 58 0.799-
 دالة

مهارة  3.68 31.5333 30 الضابطة
 4.56 32.4333 30  التجریبیة االبتكار

غیر  0.404 58 0.841-
 دالة
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ُیتــضح أن نتــائج التطبیــق القبلـــي للمقیاســین تــشیر إلـــى ) 4(بقــراءة النتــائج بالجــدول رقـــم       َّ
یبیـة ؛ فقـد وجود تقارب شدید بین متوسـط درجـات طـالب  مجمـوعتي الدراسـة الـضابطة والتجر

بلــغ متوســـط درجـــات الطـــالب فــي التطبیـــق القبلـــي لمقیاســـي مهــارة التواصـــل ومهـــارة االبتكـــار 
علـــــــى ) 32,4333، 31,5333) (32,2667، 31,1(للمجمـــــــوعتین الـــــــضابطة والتجریبیـــــــة 

الترتیب؛ مما یعني عدم وجود فروق فـي متوسـط درجـات طـالب المجمـوعتین، كمـا تـم حـساب 
 متوســطي درجــات المجمــوعتین الــضابطة والتجریبیــة فــي المقیاســین؛ للمقارنــة بــین) ت(قیمــة 

، ) 0,428(لمجموع كل مقیـاس ) ت(حیث جاءت قیمة الداللة اإلحصائیة المحسوبة الختبار 
ممــا یعنــي أن قیمــة ) 0,05(علــى الترتیــب وهمــا قیمتــان أكبــر مــن مــستوى الداللــة ) 0,404(

وهـو مـا یؤكـد تكـافؤ مجمـوعتي الدراســة ) 0,05(ًغیـر دال إحـصائیا عنـد مـستوى ) ت(اختبـار 
  .وعدم وجود فروق بینهم في التطبیق القبلي لمقیاسي مهارة التواصل ومهارة االبتكار

  : التطبیق البعدي ألداتي الدراسة
 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم للمجموعة استخدامبعد االنتهاء من تطبیق التعلم ب       

الطریقة التقلیدیة في المجموعة الضابطة، تم إعادة تطبیق المقیاسین على التجریبیة واستخدام 
          ه حتى2/1441 /9:منكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة وذلك اعتبارا 

 ثم تم رصد النتائج للمقیاسین لتحلیلها  ه وهي فترة فصل دراسي كامل5/1441/ 22
  . ًإحصائیا والحصول على نتائج الدراسة

  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 
  : لتنفیذ المعالجات اإلحصائیة التالیة) spss(استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

 .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق االتساق الداخلي ألداتي الدراسة .1
  . سبیرمان وبراون لقیاس ثبات أداة الدراسة" معامل ثبات التجزئة النصفیة ل  .2
  لداللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین للتعرف على الفـروق بـین (T-test)) ت(اختبار .3

  .التجریبیة والضابطة للمجموعة والبعدي للمقیاسین نتائج التطبیق القبلي
  لداللــة الفــروق بــین مجمــوعتین متــرابطتین للتعــرف علــى الفــروق (T-test)) ت(اختبــار  .4

  .التجریبة والضابطةبین القیاسین القبلي، والبعدي لكل من المجموعتین 
ـــتعلم ب" إیتـــا"مربـــع  .5  األلعـــاب التعلیمیـــة فـــي عملیـــة اســـتخداملحـــساب قـــوة تـــأثیر اســـتخدام ال

  التعلیم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بالمملكة
لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة في ) ت(قیم :)6(جدول رقم

ارة  التواصل من بین القرن الحادي والعشرین لدى التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مه
  طالب المرحلة االبتدائیة بالمملكة

عدد   التطبیق  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة   3.977 31.1 30 القبلي
  4.6 31.0667 30  البعدي التواصل

غیر  0.976 58 0.03
 دالة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

410 

َّیتضح أن نتائج التطبیق البعدي لمقیـاس مهـارة التواصـل ) 6(بقراءة النتائج بالجدول رقم       
والبعــدي لطــالب  المجموعــة ُتــشیر إلــى عــدم وجــود فــرق بــین متوســط درجــات التطبیــق القبلــي 

؛ فقـــد بلـــغ متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لمقیـــاس مهـــارة الـــضابطة
؛ مما یعني عدم وجـود فـروق فـي متوسـط ) 31,0667، 31,1(صل  للمجموعة الضابطةالتوا

) ت(درجات طالب المجموعة الضابطة فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي ، كمـا تـم حـساب قیمـة 
للمقارنــة بــین متوســطي درجــات المجموعــة الــضابطة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي للمقیــاس ؛ 

، ) 0,976(لمجمــوع المقیــاس ) ت(صائیة المحــسوبة الختبــار حیــث جــاءت قیمــة الداللــة اإلحــ
غیــــر دال ) ت(ممــــا یعنـــي أن قیمــــة اختبـــار ) 0,05(وهـــي قیمـــة أكبــــر مـــن مــــستوى الداللـــة 

  ).0,05(ًإحصائیا عند مستوى 
لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة في ) ت(قیم  :)7(جدول رقم

مقیاس مهارة االبتكار من بین القرن الحادي والعشرین لدى طالب التطبیقین القبلي والبعدي ل
  المرحلة االبتدائیة بالمملكة

عدد   التطبیق  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة   3.683 31.5333 30 القبلي
 4.299 31.1667 30  البعدي االبتكار

  غیر 0.724 58 0.355
 دالة

مهــــارة َّیتــــضح أن نتــــائج التطبیــــق البعــــدي لمقیــــاس ) 7(بقـــراءة النتــــائج بالجــــدول رقــــم        
ـــشیر إلـــى عـــدم وجـــود فـــرق بـــین متوســـط درجـــات التطبیـــق القبلـــي والبعـــدي لطـــالب  االبتكـــار  ُت

قیـاس المجموعة الضابطة ؛ فقد بلـغ متوسـط درجـات الطـالب فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي لم
؛ ممــا یعنــي عــدم وجــود فــروق ) 31,1667، 31,5333(للمجموعــة الــضابطةمهــارة االبتكــار 

في متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیقین القبلي والبعـدي ، كمـا تـم حـساب 
للمقارنــة بــین متوســطي درجــات المجموعــة الــضابطة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي ) ت(قیمــة 

لمجمــوع المقیــاس ) ت(ت قیمــة الداللــة اإلحــصائیة المحــسوبة الختبــار للمقیــاس ؛ حیــث جــاء
غیـر ) ت(مما یعني أن قیمة اختبار ) 0,05(، وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة ) 0,724(

  ).0,05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
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لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في ) ت(قیم : )8(جدول رقم
التطبیقین القبلي البعدي لمقیاس مهارة التواصل من بین مهارات القرن الحادي والعشرین لدى 

   بالمملكةطالب المرحلة االبتدائیة

عدد   التطبیق  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة  6.94 32.2667 30 القبلي
  6.03 47.4 30  البعدي التواصل

-
 دالة 0.000 58 9.016

َّیتـضح أن نتـائج التطبیـق البعـدي لمقیـاس مهـارة التواصـل ) 8(بقراءة النتائج بالجدول رقم      
ُتـــشیر إلـــى وجــــود فـــرق بــــین متوســـط درجـــات التطبیــــق القبلـــي والبعــــدي لطـــالب  المجموعــــة 

 القبلـــي والبعـــدي لمقیـــاس مهـــارة التجریبیـــة ؛ فقـــد بلـــغ متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي التطبیقـــین
؛ ممــا یعنــي وجــود فــروق فــي متوســط ) 47,4، 32,2667(التواصــل  للمجموعــة االتجریبیــة 

درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي ولــصالح البعــدي ، كمــا تــم 
 القبلــي للمقارنــة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیقــین) ت(حــساب قیمــة 

لمجمـــوع ) ت(والبعــدي للمقیــاس ؛ حیــث جــاءت قیمــة الداللــة اإلحــصائیة المحــسوبة الختبــار 
ممــا یعنــي أن قیمــة اختبــار ) 0,05(، وهــي قیمــة أقــل مــن مــستوى الداللــة ) 0,000(المقیــاس 

  ).0,05(ًدال إحصائیا عند مستوى ) ت(
ي عملیــة التعلــیم فــي تنمیــة مهــارة   األلعــاب التعلیمیــة فــاســتخدامحجــم التــأثیر للبرنــامج للــتعلم ب

  التواصل
 األلعـاب التعلیمیـة فـي عملیـة التعلـیم تـم حـساب قیمـة استخدامللتأكد من فاعلیة التعلم ب

المحسوبة للفروق بین القیاسـین القبلـي والبعـدي لمقیـاس مهـارة ) ت(مربع إیتا باالستعانة بقیمة 
 :التواصل، كما هو موضح بالجدول التالي

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم في تنمیة استخدامحجم التأثیر للتعلم ب :)9(جدول رقم
  مهارة  التواصل

 مهارة حجم األثر )   2 (مربع إیتا  إیتا "ت " قیمة  ح.د العدد

 كبیر  0.584  0.764 9.016-  58  60
م بالنظر إلى قیمة إیتا یتضح أن حجم التأثیر كبیر وهنا یمكننا القول بأن التعل

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم ذو فاعلیة في تنمیة مهارة  التواصل لدى عینة استخدامب
 .الدراسة
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لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في ) ت(قیم : )10(جدول رقم
  لدى طالب المرحلة االبتدائیةمهارة االبتكار التطبیقین القبلي البعدي لمقیاس 

عدد   التطبیق  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة   4.561 32.333 30 القبلي
 4.717 47.2333 30  البعدي االبتكار

-
 دالة 0.000 58 12.353

مهـارة االبتكـار مقیـاس َّیتضح أن نتائج التطبیق البعدي ل) 10(      بقراءة النتائج بالجدول رقم
ُتـــشیر إلـــى وجــــود فـــرق بــــین متوســـط درجـــات التطبیــــق القبلـــي والبعــــدي لطـــالب  المجموعــــة 

مهـــارة التجریبیـــة ؛ فقـــد بلـــغ متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لمقیـــاس 
؛ ممـا یعنـي وجـود فـروق فـي متوسـط ) 47,2333، 32,4333(للمجموعة التجریبیة االبتكار 

ت طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي ولــصالح البعــدي، كمــا تــم درجــا
لتطبیقــین القبلــي للمقارنــة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة فــي ا) ت(حــساب قیمــة 

ـــة اإلحـــصائیة المحـــسوبة الخوالبعـــدي للمقیـــاس لمجمـــوع ) ت(تبـــار ؛ حیـــث جـــاءت قیمـــة الدالل
ممــا یعنــي أن قیمــة اختبــار ) 0,05(ة أقــل مــن مــستوى الداللــة ، وهــي قیمــ)0,000(المقیــاس 

  ).0,05(ًدال إحصائیا عند مستوى ) ت(
 األلعــاب التعلیمیــة فــي عملیــة التعلــیم فــي تنمیــة مهــارة اســتخدامحجــم التــأثیر للبرنــامج للــتعلم ب

 االبتكار
حـساب قیمـة  األلعـاب التعلیمیـة فـي عملیـة التعلـیم تـم استخدامللتأكد من فاعلیة التعلم ب

المحسوبة للفروق بین القیاسـین القبلـي والبعـدي لمقیـاس مهـارة ) ت(مربع إیتا باالستعانة بقیمة 
 :االبتكار، كما هو موضح بالجدول التالي

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم في تنمیة استخدامحجم التأثیر للتعلم ب:)11(جدول رقم
  مهارة االبتكار

   2 (مربع إیتا  إیتا "ت " قیمة  ح.د العدد
( مهارة حجم األثر 

 كبیر  0.725  0.851 12.353-  58  60
بالنظر إلى قیمة إیتا یتضح أن حجم التأثیر كبیر وهنا یمكننا القول بأن التعلم 

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم ذو فاعلیة في تنمیة مهارة االبتكار لدى عینة استخدامب
 .الدراسة
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لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب  المجموعتین التجریبیة ) ت(قیم : )12(جدول رقم
  والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس مهارة  التواصل لدى طالب المرحلة االبتدائیة

عدد   المجموعة  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة   4.6 31.0667 30 الضابطة
  6.03 47.4 30  التجریبیة صلالتوا

-
 دالة 0.000 58  11.799

َّیتــضح أن نتـائج التطبیــق البعــدي لمقیــاس مهــارة التواصــل ) 12(   بقـراءة النتــائج بالجــدول رقــم
ُتـشیر إلــى وجــود فــرق بـین متوســط درجــات طــالب  مجمـوعتي الدراســة الــضابطة والتجریبیــة ؛ 

ط درجــات الطــالب فــي التطبیــق البعــدي لمقیــاس مهــارة التواصــل  للمجمــوعتین فقــد بلــغ متوســ
؛ ممــــا یعنــــي وجــــود فــــروق فــــي متوســــط درجــــات ) 47,4، 31,0667(الـــضابطة والتجریبیــــة 

للمقارنــة بــین متوســـطي ) ت(طــالب المجمــوعتین ولــصالح التجریبیـــة ، كمــا تــم حــساب قیمـــة 
یــاس؛ حیـث جـاءت قیمــة الداللـة اإلحــصائیة درجـات المجمـوعتین الــضابطة والتجریبیـة فـي المق

ـــة ) 0,000(لمجمـــوع المقیـــاس ) ت(المحـــسوبة الختبـــار  ، وهـــي قیمـــة أقـــل مـــن مـــستوى الدالل
  ).0,05(ًدال إحصائیا عند مستوى ) ت(مما یعني أن قیمة اختبار ) 0,05(

میــة مهــارة   األلعــاب التعلیمیــة فــي عملیــة التعلــیم فــي تناســتخدامحجــم التــأثیر للبرنــامج للــتعلم ب
 التواصل لدى طالب المجموعة التجریبیة 

 األلعـاب التعلیمیـة فـي عملیـة التعلـیم تـم حـساب قیمـة استخدامللتأكد من فاعلیة التعلم ب
المحـسوبة للفـروق بـین القیـاس البعـدي للمجمـوعتین الـضابطة ) ت(مربع إیتا باالستعانة بقیمـة 

 :ح بالجدول التاليوالتجریبیة لمقیاس مهارة التواصل، كما هو موض
 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم في تنمیة استخدامحجم التأثیر للتعلم ب :)13(جدول رقم

  مهارة طالب المجموعة التجریبیة في مهارة التواصل 
  مربع إیتا  إیتا "ت " قیمة  ح.د العدد

) 2   ( مهارة حجم األثر 

 كبیر  0.766  0.875    11.799-  58  60
إلى قیمة إیتا یتضح أن حجم التأثیر كبیر وهنا یمكننا القول بأن التعلم بالنظر 

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم ذو فاعلیة في تنمیة مهارة طالب المجموعة استخدامب
 .التجریبیة في  مهارة  التواصل
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التجریبیة لداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب  المجموعتین ) ت(قیم : )14(جدول رقم
  لدى طالب المرحلة االبتدائیةمهارة االبتكار والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس 

عدد   المجموعة  المقیاس
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة ت  المعیاري

  مستوى الداللة الحریة

مهارة  4.299 31.1667 30 الضابطة
 4.717 47.2333 30  ةالتجریبی االبتكار

-
 دالة 0.000 58 13.787

َّیتضح أن نتائج التطبیق البعدي لمقیـاس مهـارة االبتكـار ) 14(      بقراءة النتائج بالجدول رقم
ُتـشیر إلــى وجــود فــرق بـین متوســط درجــات طــالب  مجمـوعتي الدراســة الــضابطة والتجریبیــة ؛ 

ل  للمجمــوعتین فقــد بلــغ متوســط درجــات الطــالب فــي التطبیــق البعــدي لمقیــاس مهــارة التواصــ
؛ ممــــا یعنــــي وجــــود فــــروق فــــي متوســــط درجــــات ) 47,4، 31,0667(الـــضابطة والتجریبیــــة 

للمقارنــة بــین متوســـطي ) ت(طــالب المجمــوعتین ولــصالح التجریبیـــة ، كمــا تــم حــساب قیمـــة 
درجـات المجمـوعتین الــضابطة والتجریبیـة فـي المقیــاس؛ حیـث جـاءت قیمــة الداللـة اإلحــصائیة 

ـــة ) 0,000(لمجمـــوع المقیـــاس ) ت(ر المحـــسوبة الختبـــا ، وهـــي قیمـــة أقـــل مـــن مـــستوى الدالل
  ).0,05(ًدال إحصائیا عند مستوى ) ت(مما یعني أن قیمة اختبار ) 0,05(

 األلعــاب التعلیمیــة فــي عملیــة التعلــیم فــي تنمیــة مهــارة اســتخدامحجــم التــأثیر للبرنــامج للــتعلم ب
 طالب المجموعة التجریبیة في مهارة االبتكار

 األلعـاب التعلیمیـة فـي عملیـة التعلـیم تـم حـساب قیمـة استخدامللتأكد من فاعلیة التعلم ب
المحـسوبة للفـروق بـین القیـاس البعـدي للمجمـوعتین الـضابطة ) ت(مربع إیتا باالستعانة بقیمـة 

 :والتجریبیة لمقیاس مهارة االبتكار، كما هو موضح بالجدول التالي
 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم في تنمیة استخداملم بحجم التأثیر للتع:)15(جدول رقم

  مهارة طالب المجموعة التجریبیة في مهارة االبتكار 
 مهارة حجم األثر )   2 (مربع إیتا  إیتا "ت " قیمة  ح.د العدد

 كبیر  0.706  0.84   13.787-  58  60
 القول بأن التعلم بالنظر إلى قیمة إیتا یتضح أن حجم التأثیر كبیر وهنا یمكننا

 األلعاب التعلیمیة في عملیة التعلیم ذو فاعلیة في تنمیة مهارة طالب المجموعة استخدامب
 .التجریبیة في  مهارة االبتكار

  .للبحثالنتائج العامة : ثانیا
 .ضرورة ان یتم استخدام بعض االلعاب المتنوعة في عملیة التعلیم والتعلم - 1
یأتي من عدم توفیر فرص تعلیمیة متنوعة من اوضح البحث ان انخفاض االداء  - 2

  .خالل المعلمین
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ان استخدام االلعاب في عملیة التدریس من ابرز االستراتیجیات والطرق التدریسیة  - 3
 .المناسبة لتعلیم الطفل

 .اصبح للمتعلم دور إیجابي في الفصل - 4
ل اسلوب التدریس باللعب ینمى عملیة التفاعل بین الطفل والمعلم وذلك من خال - 5

  .االنشطة وااللعاب التعلیمیة
 :توصیات البحث: ثالثا

التوسع في تبني استخدام ألعاب متنوعة للتعلم والتعلیم في مدارس المرحلة  - 1
 .االبتدائیة

إدراج هدف تنمیة التفكیر ضمن اهداف المقررات الدراسیة ودمج مهارات  - 2
راسیة المناسبة التفكیر مع المناهج بمراحل التعلیم العام واعداد المقررات الد

 .لذلك
اقامة دورات للمعلمین والمعلمات لتدریبهم على استخدام استراتیجیة التعلم  - 3

 .باللعب وتنمیة التفكیر وطریقة دمجها مع المناهج الدراسیة
 ضرورة مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعیة في دعم وتوعیة  - 4

 .االسر في انتشار التعلیم من خالل اللعب 
ء من درجة تقویم المعلمین والمعلمات لتبنیهم الستراتیجیة التعلم تخصیص جز - 5

 .باللعب الذي یدعم تنمیة التفكیر لدى الطالب والطالبات
البد أن نعرف أن اللعب بالنسبة للطفل له دافعان أحدهما خارجي تفرضه  - 6

البیئة على الطفل واآلخر داخلي ینبثق من میل فطري أو رغبة ملحة ، اذا 
 .الهتمام بتلك الدوافع والمیول والرغبات لجمیع المتعلمینالبد من ا

 .اعطاء المتعلمین االوقات الكافیة لكي یأخذوا الفوائد الكاملة لأللعاب - 7
 .اقامة ندوات تثقیفیة لغیر المثقفین لبیان اهمیة اللعب عند  المتعلمین - 8
الل على وسائل االعالم المساهمة الكبیرة في نشر فكرة  أهمیة التعلم من خ - 9

 .اللعب  لما لها التأثیر الكبیر على الناس
 .توعیة االهالي حول اهمیة اللعب في عملیة التعلیم وفهم المنهج -10
ان تتبنى وزارة التربیة والتعلیم انتاج العاب تعلیمیة تصدر تحت اشراف  -11

 .مختصین من اساتذة الجامعات وموجهي المقررات ومدرسیها
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  :المراجع
  .عامة، الكویت، مكتبة الفالحفن التدریس وطرائقه ال) م2007(لعاوي، برهان یم، معتز، بإبراه

،مـدى تـوافر معـاییر الجـودة فـي األداء التدریـسي ، مجلـة )2014(أحمد عبد اهللا أحمـد القحفـة ،
  .، یولیو4جامعة الناصر ، كلیة التربیة، العدد 

 علــى الــتعلم المــدمج ومــدخل بنــاء برنــامج قــائم:  الرســولالنبــيإقبــال أحمــد ســلیمان أحمــد عبــد 
عملیـــات الكتابــــة التفاعلیــــة  لتنمیـــة مهــــارات الكتابــــة األكادیمیـــة وتحقیــــق الــــذات اللغویــــة 

دكتـوراه الفلـسفة فـي التربیـة ، رسـالة )STEM(لطالب المرحلة الثانویة بمدارس المتفـوقین 
ة ، قــسم المنــاهج وطــرق التدریــسن كلیــ)تخــصص المنــاهج وطــرق تــدریس اللغــة العربیــة(

    2019التربیة، جامعة طنطا، 
أثــر اســتخدام األلعــاب اللغویــة فــي تــدریس القواعــد النحویــة علــى تنمیــة )" 2003(أمــاني طلبــة

، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة "بعـــض مهـــارات التحـــدث لـــدى تالمیـــذ الـــصف األول اإلعـــدادي
   .جامعة أسیوط: التربیة

-، الطبعـة األولــى، عمــان"ة العربیــةأسـالیب تعلــیم اللغـ)" 2011(ْأمـل البكــري وعفـاف الكــسواني
  دار الفكر: األردن

التجدیــد فــي التربیــة، الطبعــة األولــى، مؤســسة الفــردوس للطباعــة والنــشر : باســم أحمــد الــسعدي
  . بغداد2016
ترجمــة محمــد (تــدریس مهــارات القــرن الحــادي والعــشرین أدوات عمــل، ). م2014(بیــرز، ســیو 

  .  العربي لدول الخلیجمكتب التربیة: الریاض). بالل الجیوسي
 الـتعلم فـي زمننـا، :مهارات القرن الحادي و العـشرین ،)م2013(تریلنج، بیرني، وفادل، تشارلز 

. جامعــة الملــك ســعود، النــشر العلمــي والمطــابع: الریــاض). ترجمــة بــدر عبــداهللا الــصالح
  .19ص

 الدراســـي أثـــر الـــتعلم عـــن طریـــق اللعـــب فـــي التحـــصیل) 2007(تغریـــد عبـــد الـــرحیم القـــدومي،
واالحتفاظ في مادة اللغة اإلنجلیزیة لدى طلبـة الـصف الرابـع األساسـي فـي مـدارس مدینـة 
نــابلس الحكومیــة، رســالة ماجــستیر فــي المنــاهج وطــرق التــدریس، كلیـــة الدراســات العلیــا، 

  .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
  :على الرابطمتوفر . ، التواصل اللساني والتربوي)2018. (جمیل حمداوي

        https://ia801300.us.archive.org   
، االتجاهـات المعاصـرة فـي التطـویر التنظیمـي بالمـدارس الهندسـة )2011(حمد ابـراهیم أحمـد، 

  .لة، القاهرة، دار الفكر العربيادارة الجودة الشام-االدارة باألهداف–االداریة 
 تعلیمیة مقترحة قائمة على نمـوذج التكامـل فاعلیة وحدة). 2019 (.خلیل، إبراهیم بن الحسین 

بــین البراعــة الریاضـــیة ومهــارات القـــرن الحــادي والعـــشرین فــي تنمیـــة التحــصیل الدراســـي 
رسـالة دكتـوراه غیـر منـشورة، كلیـة . واالحتفاظ بالتعلم لدى تالمیـذ الـصف الرابـع االبتـدائي

  . التربیة، جامعة الملك سعود
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ـــ مهــار). م2018(خمــیس، ســاما فــؤاد  . إطــار عمــل للــتعلم مــن أجــل المــستقبل: 21ات القــرن ال
  . 1، ج31 مصر، ع-مجلة الطفولة والتنمیة

ـــ ). م2018(خمــیس، ســاما فــؤاد  . إطــار عمــل للــتعلم مــن أجــل المــستقبل: 21مهــارات القــرن ال
  . 1، ج31 مصر، ع-مجلة الطفولة والتنمیة

اللفظي وغیر اللفظـي، جامعـة محاضرات في التواصل ). 2014(ضیاء عوید حربي العرنوسي 
  . بابل، كلیة التربیة االساسیة، قسم اللغة العربیة

اللغـة العربیـة ومكانتهـا العلمیـة فـي فهـم القـرآن وتفـسیره "، )2016(طاهر محمود محمد یعقوب 
  . 23، مجلة القسم العربي ، العدد "

ارات اإلمالئیـة لتالمیـذ فاعلیة برنامج مقترح لتنمیـة المهـ“ ). 2017. (عبد الشافي أحمد سحاب
 .المجلـة التربویــة. ”)قــسم اللغـة العربیــة(الحلقـة الثانیـة مــن التعلـیم األساســي، كلیـة التربیـة 

   الجزء األول.12العدد . سونهاج. كلیة التربیة
، فاعلیـــة برنــامج مقتــرح لتنمیــة المهــارات االمالئیـــة ) 2003(عبــد الــشافي أحمــد ســید رحــاب ،

قــسم اللغــة (ة الثانیــة مـن التعلــیم األساسـي لــدى طـالب كلیــة التربیـة الالزمـة لتالمیــذ الحلقـ
، المجلـــة التربویـــة كلیـــة التربیـــة بـــسونهاج، العـــدد الثـــاني عـــشر، الجـــزء األول، ) العربیـــة
  . ینایر،

 متــوفر علــى 2030مهــارات القــرن الحــادي والعــشرین فــي رؤیــة المملكــة : عبــد العزیــز الوطبــان
  الرابط 

 .إعـــداد المعلـــم فـــي ضـــوء تجـــارب بعـــض الـــدول، الریـــاض“). 2017(. عبـــد العظـــیم صـــبري
  . المجموعة العربیة للنشر

دار وجــوه . التعلــیم مــن  أجــل الریــادة، الریــاض،): ه1440. (عبــد الكــریم محمــد الحــسن بكــار
  للنشر والتوزیع

          .دار صــفاء للنــشر والتوزیــع، عمــان، األنــشطة اإلبداعیــة لألطفــال: عبــد المجیــد، جمیــل طــارق
 )2005(   

  )   م2017(،170عبدالسالم الناجي، مجلة المعرفة ع
، التعلــیم فــي الــسعودیة والحاجــة لمهــارات القــرن متــوفر علــى الــرابط     ) 2019(علــي آل طالــب،

middle-east-online.com .  
؛ الـــدلیل اإلجرائـــي لتـــألیف الكتـــب الدراســـیة، التطـــویر )ه1436(الغـــانم، غـــانم ســـعد وآخـــرون 

  .ربوي، وزارة التربیة والتعلیم، المملكة العربیة السعودیةالت
 –، مركــز الكتــاب األكــادیمي، األردن  مــشكالت التواصــل اللغــوي:) م٢٠١٥( ، فــرات العتیبــي

  .1عمان، ط 
 –االتجاهـــات المعاصــــرة "  التنمیــــة المهنیـــة للمعلمــــین .)2017(محمـــد عبـــد الخــــالق مـــدبولى 

  . دار الكتاب الجامعي: االستراتیجیات، العین–المدخل 
  .العین، دار الكتاب الجامعى ،طرائق التدریس واستراتیجیاته ):2013(محمد محمود الحیلة 
ـــة ً ســـیكولوجیا وتعلیمیـــا -االلعـــاب التربویـــة وتقنیـــات انتاجهـــا “). 2011. (محمـــد محمـــود الحیل ً

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع.  األردن.عمان. ”ًوعلمیا
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 :هــــم اهــــداف التعلــــیم فــــي المرحلــــة االبتدائیــــة، متــــوفر علــــى الــــرابطأ) 2019(محمــــد یوســــف
www.almrsal.com  ‹ السعودیة› الخلیج العربي.  
ــــامج تــــدریبي لمعلمــــي االقتــــصاد فــــي اســــتخدام ). 2014(منــــال محمــــد كامــــل یاســــین  أثــــر برن

اســتراتیجیات الــتعلم النــشط فــي التــدریس علــى مــستواهم المهنــي واتجاهــات طالبهــم نحــو 
  .مجلة العلوم التربویة. ةالماد

 ، إستراتیجیات تعلـم مهـارات التفكیـر بـین النظریـة والتطبیـق،)2009(نبیل عبد الهادي وآخرون 
  .دار وائل للنشر والتوزیع، عمان

وزارة التربیة والتعلیم اللجنة العلیـا لـسیاسة التعلـیم ). هج1436(وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة 
 .ةالسعودیاألمانة العامة 
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