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  ملخصال

من خالل اللعب فـي التحصـيل الدراسـي     ،أثر التعلم إلىالتعرف  هدفت هذه الدراسة  

مدينة نـابلس  الصف الرابع األساسي في مدارس لدى طلبة  ،في مادة اللغة اإلنجليزية واالحتفاظ

 .الحكومية

علـى الوحـدتين الخامسـة     اإلطالع بعد ،)االختبار التحصيلي(إعداد أداة الدراسة تم    

لتحليل محتواه التعليمي، ثـم تحديـد    ،والسادسة لمنهاج اللغة اإلنجليزية للصف الرابع األساسي

تعليميـة مناسـبة لتـدريس المحتـوى      ألعاب تتصميم ستم مفردات االختبار التحصيلي، كما 

وهـم   ،عرضه على سـتة محكمـين   تم) االختبار التحصيلي(التعليمي، وللتأكد من صدق األداة 

، من ذوي الخبرة و االختصاصأساتذة جامعيين في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية 

يمة جيدة تفي بـأغراض  وهي ق) 0.89(وبلغت قيمته  ،قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار كما

تم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقـرات االختبـار، وقـد     كما، الدراسة

 ،تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس مدينـة نـابلس الحكوميـة   

 ،ضـابطة مجموعة ين، مجموعتطالباً وطالبة، تم تقسيمهم إلى ) 120( وتألفت عينة الدراسة من

بينما درسـت   ،التعليمية باستخدام األلعاب درست المجموعة التجريبية حيث مجموعة تجريبية،و

  . نأسبوعيباستخدام الطريقة التقليدية، وقد استغرق التطبيق  المجموعة الضابطة

وأظهـرت نتـائج   ) SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةوقد تم استخدام برنامج الرزم   

  : ما يلي راسةالد



ي 

ت فـي  بـين المسـتويا   ،)α = 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -1

 بـين المسـتويات   الفـروق كانـت   و, والبعدي واالحتفاظ للمجموعة التجريبية القبلي: القياسات

  :كالتالي

لبعدي أفضل من ا ينالفهم واالستيعاب والتطبيق في القياسوتحصيل الطلبة في مستوى التذكر،  -

  .واالحتفاظ القبلي: القياسينتحصيل الطلبة في المستوى نفسه في 

البعدي واالحتفـاظ، أفضـل مـن     ينفي القياس ،تحصيل الطلبة في مستوى التحليل والتركيب -

مستوى التركيب لقبلي، كما أن تحصيل الطلبة في تحصيل الطلبة في المستوى نفسه في القياس ا

  .فضل من تحصيلهم في قياس االحتفاظفي القياس البعدي أ

أفضل من تحصيل الطلبة في القيـاس   ،البعدي واالحتفاظ ينتحصيل الطلبة في القياس -       

  .القبلي، كما أن تحصيل الطلبة في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في قياس االحتفاظ

التـذكر،  ( ين المستوياتب) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

القبلـي والبعـدي واالحتفـاظ للمجموعـة      :في القياسات) جة الكليةالدرالتطبيق، والتركيب، وو

في القياس التركيب والدرجة الكلية و  التطبيق، و فتحصيل الطلبة في مستوى التذكر،. الضابطة

  .أفضل من تحصيلهم في المستوى نفسه في القياس القبلي واالحتفاظ البعدي

في مستويي التذكر  ،)α = 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -3

بينما توجد فـروق  ، التجريبيةس البعدي بين المجموعة الضابطة وو الفهم و االستيعاب في القيا

لصالح المجموعـة  تركيب، والقياس البعدي وال، والتحليل، والتطبيق :في مستويات" إحصائيادالة 

  .التجريبية 

 :فـي مسـتويات   )α = 0.05(عند مستوى الداللـة   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -4

ـ التذكر، و الفهم و االستيعاب، و ة، التطبيق، وقياس االحتفاظ بين المجموعة الضابطة و التجريبي

لح في قياس االحتفـاظ و لصـا   ،التركيبيل وفي مستويي التحل بينما توجد فروق دالة إحصائياً

  .  المجموعة التجريبية

واعتمادهـا   ،ة المختلفـة دراسـي وقد أوصت الباحثة بضرورة دمج اللعب مع المـواد ال   

  .داف التربوية والتعليمية المرغوب فيهاكاستراتيجية متكاملة لتحقيق األه




