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ملخص :هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام األلعاب التعليمية في اكتساب طالبات الصف العاشر للثقافة
المهنية ،وتكونت عينة الدراسة القصدية من ( ) 66طالبة ،حيث تم اختيار شعبتين من الصف العاشر بمدرسة آسية بنت
مزاحم للتعليم األساسي بمحافظة جنوب الباطنة ،بحيث تحققان مبدأ التكافؤ .وبطريقة عشوائية تم اختيار إحدى
الشعبتين لتكون المجموعة الضابطة وقد تكونت من ( )33طالبة تعلمن بأسلوب التعلم التقليدي ،وأما المجموعة
التجريبية فقد تكونت من ( ) 33طالبة تعلمن بأسلوب األلعاب التعليمية .طبقت الباحثة اختبارا تحصيليا حول الثقافة
المهنية  -قامت ببنائه والتحقق من صدقه وثباته -على عينتي الدراسة تطبيقا قبليا وبعديا ،كما صممت ستة من
األلعاب التعليمية تتعلق بالثقافة المهنية وتم تطبيقها على المجموعة التجريبية فقط ،بينما تلقت المجموعة
الضابطة نفس ا لمعلومات ولكن بطريقة التدريس التقليدية .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في
مستوى الثقافة المهنية لدى مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بنمط األلعاب التعليمية.
كلمات مفتاحية :األلعاب التعليمية ،الثقافة المهنية ،طلبة الصف العاشر ،سلطنة عمان.
_____________________________________________

The Effect of Using Instructional Games in Teaching Career Culture to Tenth Grade
Students at South Batina Governorate in Oman
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Abstract: This study aimed to test the effect of using instructional games in teaching career

culture to tenth grade students. The sample of this study consisted of 66 female students
enrolled in Asia bint Mozahem Basic School, South Batina Governorate. This sample was
devided into two groups: the experimental group (N=33), and the control group (N=33). The
first group learned through normal instruction styles, while the other group learned through
instructional games.The results revealed that there were statistically significant differences
in the career culture achievement between the two groups in favor of the experimental
group.
Keywords: Instructional games, career culture, tenth grade students, Oman.
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يعد إكساب الثّقافة المهنية للطلبة من أهمم
الخدمات التي تسعى وزارة التربية والتعلميم
العمانية ممثلة في المركز الوطني للتوجيه
المهني إلى تقديمها للمتعلممين عبمر خدممة
التوجيه المهني التمي اسمتحدثت فمي نظمام
التعليم الحالي ،والتمي تهمدإ إلمى مسماعدة
الطلبة علمى اختيمار نمو التخصم المذي
يممؤهلهم لمهنممة المسممتقبم خمم ل مرحلممة
الدراسة ،والتي يجب أن تتوافق مم ميمولهم
واتجاهاتهم واستعداداتهم وقدراتهم؛ وذلم
لتحقيق أعلى درجة ممن التوافمق الشخصمي
واالجتماعي ،إلى جانب التوافق المهني.
والتربية الحديثة اليوم تؤكد على أهمية
اللعب الهادإ وتنادي بضرورة استخدامه في
التعليم ،لما له من دور حيوي في تكوين
أبعاد شخصية الطالب ،كما أكد اإلس م
الدور التربوي للعب ،كما ورد في القرآن
الكريم على ألسنة إخوة يوسف عليه الس م
"أرسله معنا غدا يرت ويلعب" (سورة
يوسف ،اآلية  ،)21ولقد كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم القدوة الحسنة في هذا
المجال فقد كان ي عب أحفاده وأبناء
الصحابة ،ويروح عن نفوسهم ،ويدخم
البهجة والسرور عليهم ،ويشجعهم على
اللعب البريء والمرح المباح (عيسى،
ومصالحة.)1002 ،
لذا نجد أن لأللعاب التربوية أدوارا مهمة في
تشجي الطلبة على االتصال والتواصم
والحوار والتفاهم م اآلخرين ،وخاصة
الطلبة الخجولين أو المنطوين والذين
يحتاجون إلى تشجي للتواصم م اآلخرين
(بلقيس ومرعي.)2891 ،
إن التعلم باللعب يساهم في زيادة استيعاب
الطالب وفتح مداركه والتي على أساسها
تبنى شخصيته المستقبلية بما تلقاه من
معارإ ،ومعلومات ،وألعاب ،وابتكارات،
ومهارات مختلفة ،حيث ستساهم كم هذه
األنشطة التعليمية في دخوله عالم العمم؛

سواء أكان طالبا يتحدد على أساسها عالمه
ومشاريعه ،أم طالبة سوإ تصبح غدا عاملة
زخما من
وأما تدرك مسئولياتها ،وتمل
المعرفة تجعلها تكمم دورة الزمن بنشاط
وحيوية من خ ل تجربتها.
وتكمن األهمية القصوى لأللعاب في كونها
تعلم الطالب مهارات الحياة االجتماعية،
وتوجد في نفسه حالة من الشعور باالندماج،
وتمكنه من االحتكاك باآلخرين من خ ل
اللعب الجماعي ،واأللعاب التي تتطلب
ممارستها االختيار واتخاذ القرار تساعد
الطالب وتمكنه في المستقبم من التعامم
االجتماعي بالشكم الصحيح ،وتشجعه على
التعرإ على الع قات االجتماعية بأنواعها
وطبيعتها سلبية كانت أم إيجابية.
ويعد اللعب سمة من سمات طلبة مرحلة
التعليم األساسي ،لكونها تقترن بتطوير
حياتهم فهي تساعد على نموهم من ناحية،
ولكونهم شديدي الميم بطبعهم إلى اللعب
فعن طريق اللعب
من ناحية أخرى ،لذل
التعليمي يمكن بناء شخصية الطالب السوية
ال زمة لتلبية متطلبات المجتم (أبو مايلة،
 ،)2882وحيث إن اللعب وسيلة الطالب ليتعلم
كم شيء عن نفسه وعن العالم المحيط به،
لذا فإنها تعد حقا أساسيا من حقوقه؛ لما لها
من تأثير بالغ في صحته النفسية والعقلية
والجسمية.
ونال التعلم باللعب اهتماما كبيرا من قبم
التربويين والمتخصصين والمهتمين بالعملية
جليا من خ ل
التعليمية ،ويظهر ذل
التوجهات التربوية الحديثة نحو استخدام
االلعاب التعليمية في التعلم لزيادة فاعلية
التعلم في الحجرات الصفية وجعله أكثر
متعة وإثارة.
لذا ظهرت العديد من الدراسات التي قارنت
بين طريقة األلعاب التعليمية والطريقة
التقليدية في التدريس ومنها دراسة الجراج
وآخرون ( )1022التي هدفت إلى استقصاء
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أثر التدريس باستخدام الحاسوب في تحسين
مستوى دافعية المتعلمين نحو تعلم
الرياضيات .ولتحقيق هدإ الدراسة ،أعد
الباحثون برمجية تعليمية تكونت من ()26
شريحة ،تضمنت تدريبات وأنشطة يتم
خ لها تعليم الطلبة عملية الضرب في
الرياضيات ،ومقياسا للدافعية نحو التعلم.
تكون أفراد الدراسة من ( )23طالبا من طلبة
الصف الثاني األساسي ( 10ذكورا ،و 13إناثا)،
وز أفراد الدراسة عشوائيا في مجموعتين
في المجموعة التجريبية درسوا باستخدام
البرمجية التعليمية ،أما المجموعة الضابطة
فقد درسوا بالطريقة التقليدية .أشارت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى دافعية تعلم الرياضيات ككم
لصالح أفراد المجموعة التجريبية التي
تعلمت بوساطة البرمجية التعليمية ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
للجنس أو للتفاعم بين الجنس وطريقة
التدريس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
في أبعاد دافعية التعلم تعزى لطريقة
التدريس لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
أما دراسة (زيدان ،وعفانة )1001 ،فقد تناولت
أثر استخدام األلعاب التّعليمية في التحصميم
الفوري والمؤجم في الرياضيات لمدى طلبمة
الصف الثالث األساسي فمي ممدارس ضمواحي
القدس .وتكونت عينة الدّراسة من ( )69طالبا
وطالبة تم اختيمارهم بطريقمة قصمدية ممن
مدرسممة العيزريممة األساسممية المختلطممة،
وقسمت العينمة إلمى مجمموعتينج مجموعمة
تجريبية درست باستخدام األلعاب التّعليميمة،
ومجموعمممة ضمممابطة درسمممت بالطّريقمممة
التّقليدية .بينت النتائج عمدم وجمود فمروق
ذات داللة إحصمائية فمي التحصميم الفموري
للطلبة تعزى لطريقة التدريس أو النّمو أو
التفاعم بينهما ،بينما أظهرت النتمائج وجمود
فروق في التحصيم المؤجم تعمزى لطريقمة
التممدريس ولصممالح المجموعممة التجريبيممة،
ومتغير النّمو لصمالح اإلنماث ،ولمم تظهمر

فممروق ذات داللممة إحصممائية للتفاعممم بممين
طريقة التدريس والنّو .
وأجرى عبيدات ( )1002دراسة هدفت إلمى
تقصممي أثممر اسممتخدام األلعمماب التربويممة
المحوسممبة فممي تحصمميم بعممي المفمماهيم
الرياضممية لطلبممة الصممف الثالممث األساسممي.
تكونت عينة الدّراسة من ( )69طالباً وطالبمة،
تم توزيعهم إلى أرب مجموعمات بالطّريقمة
العشوائية ،مجموعتين تجمريبيتين إحمداهما
للذكور واألخرى لإلناث درسمتا ممن خم ل
األلعاب التربوية المحوسبة ،وتكونتا من ()32
طالبمماً وطالبممة ،ومجممموعتين ضممابطتين
إحداهما للمذكور واألخمرى لإلنماث درسمتا
بالطّريقة التّقليدية وتكونتا ممن ( )32طالبماً
وطالبة .وأظهرت نتائج الدّراسة وجود فروق
دالة إحصمائياً فمي تحصميم الطلبمة لمبعي
المفاهيم الرياضية علمى االختبمار المباشمر
والمؤجم ولصالح المجموعة التجريبية التي
تعلمت من خ ل األلعاب التربوية المحوسبة،
بينما أشارت النتائج إلى عمدم وجمود فمروق
ذات داللة إحصمائية فمي التحصميم المباشمر
والمؤجم ألفراد المجموعة التجريبية ،تعزى
إلى النّو .
للمقارنة بين اسمتخدام اسمتراتيجية المتعلم
باللعممب مممن خمم ل الحاسمموب والطّريقممة
التّقليدية أجمرى أبمو ريما وحممدي ()1002
دراسة لقياس ممدى اكتسماب طلبمة الصمف
السادس األساسي لمهارات العمليات الحسمابية
األربعة ،حيث تكونت عينة الدّراسة من ()202
طالممب وطالبممة فممي مديريممة تربيممة عمّممان
الكبممرى ،وقممد تممم توزيمم الطلبممة علممى
المجموعتين بشكم عشموائي ،حيمث خضمعت
المجموعممة التجريبيممة لممتعلم المهممارات
الحسابية األرب ممن خم ل برنمامج المتعلم
باللعب المحوسب ،أمما المجموعمة الضمابطة
فقممد تعلمممت بالطّريقممة التّقليديممة .وبعممد
إخضا المجموعتين الختبار يقيس التحصيم
المباشر والمؤجم .أظهمرت نتمائج الدّراسمة
وجود فمروق دالمة إحصمائياً فمي التحصميم

المباشممر والمؤجممم ،تعممزى إلممى طريقممة
التدريس ،ولصالح التعلم باللعب ممن خم ل
الحاسوب ،بينما أظهرت نتائج الدّراسمة عمدم
وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي
التحصمميم المباشممر والمؤجممم ،تعممزى إلممى
النّو .
وللتعرإ على أثر استخدام األلعاب
التعليمية في تدريس العلوم على تنمية
االتجاهات التعاونية لدى طلبة الصف
الخامس األساسي قام دار ( )1002باستخدام
األلعاب التعليمية ،ومقياس االتجاهات
التعاونية .تكونت عينة الدراسة من ()12
طالبا وطالبة ،تم توزيعهم على مجموعتين
(تجريبية ،وضابطة) ،ودرست المجموعة
التجريبية الوحدتين المختارتين باستخدام
األلعاب التعليمية ،بينما درست المجموعة
الضابطة بالطريقة التقليدية .وقد توصلت
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا
بين متوسط درجات المجموعتين في
التطبيق البعدي ،ولصالح المجموعة
التجريبية.
وفي دراسة (الهرش ،وعبابنة ،والداللعمة،
 )1006والتي هدفت إلى استقصاء أثر اخت إ
نممط التمدريس فممي بمرمجيتين تعليميتممين
(التعلمميم الخصوصممي المحوسممب وااللعمماب
التعليمية المحوسبة) على تحصميم تلميمذات
الصف األول األساسي فمي ممادة الرياضميات.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )22تلميذة تم
اختيارهنّ بطريقة قصدية ،وتم تقسيم أفراد
العينة إلمى مجمموعتين بطريقمة عشموائيةج
المجموعة التجريبية األولى مكونة من ()12
تلميذة تعلمنّ بأسملوب التعلميم الخصوصمي
المحوسممب ،والمجموعممة التجريبيممة الثانيممة
مكونممة مممن ( )10تلميممذة تعلمممنّ بأسمملوب
األلعاب التّعليمية المحوسبة ،وأظهرت نتمائج
الدّراسممة وجممود فممروق دالممة إحصممائياً فممي
التحصيم المباشر بمين مجمموعتي الدّراسمة
ولصالح المجموعة التي تعلمت بنمط األلعاب
التّعليمية المحوسبة.

وهنمماك دراسممة كممابلن
التمي كشممفت عمن أثممر اسمتخدام تممدريبات
رياضية محوسبة بطريقة األلعاب التعليميمة
في رف مسمتوى تحصميم الرياضميات لمدى
طلبة كلية التربية بجامعمة كموكلي فمي
تركيمما .تكونممت عينممة الدراسممة مممن ()231
طالبا ،تم تموزيعهم بطريقمة عشموائية إلمى
مجموعتينج األولي (تجريبيمة) تكونمت ممن
( )66طالبا ،طبق عليهم التدريبات الرياضمية
مصممة بطريقة األلعماب االلكترونيمة لممدة
( )210دقيقممة طمموال ث ثممة أسممابي  ،أممما
المجموعممة الثانيممة (ضممابطة) فقممد تلقممت
طريقمة التمدريس العاديمة باسمتخدام نفممس
التدريبات ولكنها مطبوعة على المورق ،وقمد
كشف نتائج الدراسة عن عدم وجمود فمروق
دالة إحصائيا بين المجموعتين فمي مسمتوى
تحصيم الرياضيات ،ولكمن التجريبيمة كمان
يسودها جو المرح والتسملية والحمماس فمي
التعلم مقارنة بالمجموعة الضابطة.
))Kablan, 2010

للكشممف عممن أثممر لعممب األدوار فممي تنميممة
مهممارات اسممتخدام الحاسمموب قممام انجلممز
وجيرلين ( )Engels & Geralien, 1994بدراسة
تكونت عينتها ممن ( )21طالبما وطالبمة ،تمم
توزيعهم بطريقة عشوائية إلى مجمموعتينج
(األولمى تجريبيمة ،والثانيمة ضمابطة) وقمد
تكونت كم مجموعة من ( )12طالبا وطالبة،
وقد تم استخدام الحاسموب فمي المجموعمة
التجريبية من خ ل البمرامج التمي تحتموي
علممى لعممب األدوار ،والمجموعممة الضممابطة
استخدم فيهما بمرامج تقليديمة ،مم مراعماة
مستوى المرحلة وكيفيمة الممارسمة .وقمد
دلت النتمائج علمى وجمود فمروق ذات داللمة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبيمة التمي
تدربت من خ ل الحاسوب على بمرامج لعمب
األدوار.
لذا يعد التدريس باستخدام األلعاب التّعليمية
من االستراتيجيات التّعليمية المناسبة لتعليم
الثّقافة المهنية للط ب فمي سمن المراهقمة؛
لكونها تراعى سميكولوجية المتعلممين فممن
خ لها يصمبح للممتعلم دور ايجمابي يتميمز
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بكونه عنصرا نشطا وفعاال داخم الصف ،ولما
يتسم به هذا األسلوب في التعليم من التفاعم
بممين المعلممم والمتعلمممين أثنمماء العمليممة
التّعليمية ،وذل من خ ل األنشطة واأللعاب
التّعليمية .فمن مميزات األلعماب التّعليميمة
تزويدها المتعلم بخبرات أقرب إلمى الواقم
العملي ،وتساعد على زيادة إيجابية المتعلمين
من خ ل التفاعم االجتماعي أثنماء ممارسمة
اللعب ،وتسمهم فمي تحقيمق همدإ توظيمف
المعلومات مثم القدرة على تطبيق الحقمائق
والمفمماهيم والمبمماد فممي مواقممف الحيمماة
المختلفة ،وفي تنفيذ ألعاب تعليمية يسمودها
جو من المرح ،واالسمترخاء ،والتفاعمم ممما
يمؤدي إلمى زيمادة المتعلم ،وتتميح األلعماب
التّعليمية الفرصمة لنممو التخيمم والتفكيمر
االبتكماري ،وتنميمة القمدرة علمى االتصمال
والتواصم م اآلخمرين ممما ينممي الناحيمة
االجتماعية لدى الطلبة ،ويغرس في نفوسهم
احتمممرام اآلخمممرين ،ويقممموى م حظم متهم،
وانتباههم ويعودهم على سرعة التفكيمر فمي
حم الصعوبات ،ومساعدة زم ئهم من الطلبة
الضعاإ ،ويحولهم إلى مشماركين ايجمابيين
وفاعلين أثناء اللعب.
لذا قامت العديد من الدراسات بقياس أكثمر
االلعاب التعليمية في تنمية مهمارات التفكيمر
وحم المشك ت لمدى الطلبمة ومنهما دراسمة
تركستاني ( )1026والتي هدفت لقيماس أثمر
االلعمماب االلكترونيممة علممى مهممارات حممم
المشك ت لدى االطفمال ضمعاإ السمم فمي
الرياض .تكونت عينة الدراسة ( )26طف تم
تممموزيعهم بالتسممماوي علمممى مجمممموعتين
(تجريبيمممة وضمممابطة) .طبقمممت االلعممماب
االلكترونيممة علممى االطفممال فممي المجموعممة
التجريبية لمدة ( )6شمهور ،ثمم طبمق علمى
المجممموعتين اختبممار القممدرات البريطمماني
( )BASتطبيقا قبليما وبعمديا .بينمت النتمائج
تحسممن المجموعممة التجريبيممة فممي أبعمماد
المقياس األربعة (البناء النمطمي ،وتركيمب
المكعبات ،وتشابه الصور ،والنسخ) ،في حمين

لم تتحسن قدرات المجموعة الضابطة إال في
تركيب المكعبات والنسخ).
وأجممرت يممونس ( )1022دراسممة هممدفت إلممى
التعرإ على أثر استخدام األلعماب التربويمة
في تنمية مهمارات التفكيمر فمي الرياضميات
والميممم نحوهمما لممدى طلبممة الصممف الثالممث
األساسي .تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا
تم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين (ضابطة
وتجريبية) بالتساوي .بينمت النتمائج وجمود
أثر دال إحصائيا الستخدام األلعاب التربويمة
في تنمية مهارات التفكيمر والميمول نحوهما
لصالحة المجموعة التجريبية.
والستقصاء أثر استخدام األلعماب التعليميمة
االلكترونيممة وبممرامج الحاسمموبية التعليميممة
المختلفة والمتطورة علمى ممدى التحصميم
ونمو التفكير اإلبداعي لمدى طالبمات الصمف
الراب والسادس االبتدائي فمي مقمرر اللغمة
اإلنجليزيممة اسممتخدمت (آل جميممم،)1020 ،
المنهج التجريبي على عينة عشوائية مكونمة
مممن ( )83طالبممة تممم تمموزيعهن إلممى ث م ث
مجموعات ،تم استخدام برنامج الحاسب اآللي
التعليمي وعروض بوربوينت م المجموعمة
التجريبيممة األولممى ،واسممتخدم للمجموعممة
التجريبية الثانية األلعاب التعليمية واأللعماب
االلكترونية  ،بينمما طبمق علمى المجموعمة
الثالثممة اسممتخدام الطريقممة المعتممادة فممي
التدريس كمجموعة ضابطة ،ولقيماس أثمر
اسمممتخدام األلعممماب التعليميمممة واأللعممماب
االلكترونيمممة وبرامجمممه التعليميمممة فمممي
التحصمميم .اسممتخدمت الدراسممة اختبممارا
تحصيليا على دروس منهج اللغة االنجليزيمة
للصف السادس االبتدائي ،وأيضا لتحديد أثمر
اسمممتخدام األلعممماب التعليميمممة واأللعممماب
االلكترونيممة فممي تنميممة عناصممر التفكيممر
اإلبممداعي (الط قممة ،والمرونممة ،واألصممالة،
والتفاصيم) تمم اسمتخدام اختبمار تمورانس
للتفكير اإلبداعي ،وقد توصلت الدراسمة إلمى
وجود أثمر دال إحصمائيا السمتخدام األلعماب
التعليمية االلكترونية في التحصميم وتنميمة

عناصر اإلبدا لصالح المجموعة التجريبيمة
الثانية.
وأجرى عيسى ومصالحة ( )1002دراسة
بعنوان فاعلية برنامج مقترح في األلعاب
التربوية لتنمية بعي مهارات التفكير
العلمي لدى طلبة الصف الثالث األساسي ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )86طالبا وطالبة،
استخدمت الدراسة برنامج مقترح واختبار
في مهارات التفكير ،وقد توصلت نتائج
الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في
األلعاب التربوية في تنمية بعي مهارات
التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثالث
األساسي ،بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا
في اختبار مهارات التفكير تعزى لمتغير
التحصيم الدراسي.
ولتطوير نموذج للعبة كمبيوترية مرنة
وقابلة للتكييف لتسهيم تعلم الرياضيات عبر
االنترنت ،قام الكاتريني وكابوستوتو
وثراسيفولوس & (Aikaterini, KApostolos
) Thrasyvoulos, 2014بتصميم لعبة لتسهيم
تدريس الرياضيات ،لكونها من المواد المعقدة
بالنسبة للط ب من جمي األعمار .ويمكن
تحميم اللعبة على موق إدارة المدرسة،
وحتى المعلم يمكنه المشاركة في تصميم
اللعبة ،دون أن تتطلب منه أي مهارات في
البرمجة .وبشكم أكثر تحديدا ،يمكن
للمعلم استخدام موق اإلدارة من أجم تغيير
العديد من مكونات اللعبة ،مثم المحتوى
والعدد الكلي ل عبين .تم تطبيق الدراسة
التجريبية على عينة مكونة من ( )21طالبا،
أما العينة الضابطة فكان بها ( )31طالبا وقد
استمرت عملية تطبيق األلعاب لمدة 22
أسبوعا .أشارت النتائج إلى أن رأي الط ب
حول اللعبة كان إيجابيا ،كما تشير النتائج
إلى فعالية اللعبة كأداة تعليمية في تعليم
الرياضيات.
مشكلة الدراسة
يعتمد نظام التعليم في سلطنة عمان على أن
يقوم الطالمب فمي الصمف العاشمر األساسمي

باختيار الممواد الدراسمية التمي يرغمب فمي
دراستها بالصفين الحادي والثاني عشمر ممن
ضمن مجمموعتين ممن الممواد ،وهنما يجمد
الطالب نفسه أمام نقطة تحول تتطلمب منمه
اختيار المواد الدراسية التي تناسبه ،لذا يجمد
كثير من الطلبة أنفسهم أمام حيمرة وقلمق
حمممول اختيممماراتهم المهنيمممة المناسمممبة
(الجممامودي .)1001 ،وهنمما يممأتي دور خدمممة
التوجيه المهني المقدممة بالممدارس والتمي
تعمم على توعية هؤالء الطلبة نحمو اختيمار
المواد الدراسية التمي تمرتبط بميمولهم ممن
ناحية ،وتلبي متطلبات االلتحماق بمؤسسمات
التعليم العالي وسوق العمم من ناحية أخرى.
إذ ال بد للطلبمة ممن اممت ك ثقافمة مهنيمة
تمكنهم من اتخاذ هذا القمرار الصمعب بثقمة،
وبناءً على خلفية مشبعة بالمعلوممات حمول
نتائج هذا القرار المستقبلية ،ومن هنا تمأتي
مشكلة الدّراسة فمي تحديمد أفضمم الطمرق
واالسممتراتيجيات المناسممبة إلكسمماب هممؤالء
الطلبة في هذه السن للمعلوممات والمفماهيم
التي تقوي من ثقافتهم المهنية.
ففي دراسة لمنسي وكاظم ( )1006اسمتهدإ
معرفة أهم احتياجات التوجيه المهنمي لمدى
طلبة الصفين الحادي والثاني عشر بمحافظة
مسقط .استعملت الدّراسة قائمة مكونمة ممن
( )12حاجة للتوجيه المهني .طبقمت القائممة
علممى عينممة عشمموائية قوامهمما ( )210طالبمماً
وطالبة .وقد أظهرت النتائج أن أهمم خمسمة
احتياجممات للطلبممة تتمثممم فممي ضممرورة أن
يعرإ الطالبج قدراتمه العقليمة ،والمهمارات
ال زمة لدراسة بعي التخصصات الدراسمية،
وطريقممة االختيممار الصممحيح للتخصمم
الدراسي يساعد الطلبة علمى اختيمار المهمن
المناسبة لهم ،والمهارات ال زمة ألداء مهنمة
المستقبم ،وميوله المهنية .وأما دور متغيمر
النو والصف والتفاعم الثنائي فلم يكمن داال
إحصائياً .وفمي ضموء همذه النتمائج توصمم
البحث إلى عدد من التوصميات والمقترحمات
منهاج اإلسرا فمي تقمديم خمدمات التوجيمه
المهني للمتعلممين بجميم مراحمم التعلميم
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األساسممي؛ فالتوجيممه المهنممي يمثممم أحممد
الخممدمات التربويممة المهمممة التممي تسمماعد
المتعلمين على اختيمار المقمررات الدراسمية
والمجاالت المعرفية التمي تناسمب قمدراتهم
وميولهم واستعداداتهم.
مما يؤكد حاجة الطلبة الكتسماب الثّقافمة
المهنية ،وممن هنما تمأتي الدّراسمة الحاليمة
لتؤكد حاجة الطلبمة إلمى أنمماط تمدريس
حديثممة تعتمممد أسمملوب التشممويق كعنصممر
أساسي فيها بهدإ إكساب الطلبة في مرحلة
المراهقممة للثقافممة المهنيممة ،وذل م كممون
الطلبة في همذه المرحلمة العمريمة سمريعي
االنشغال داخم الغرفة الصفية بأبسط األمور.
نظرا لما لأللعاب التّعليمية من أثمر كبيمر،
ودورٍ فعالٍ في بث اإليجابية والحماس لمدى
الطلبة ،فإن هذا من شأنه أن يحقق له تعلمما
أكثر استمرارا وفائدة ،بجانب ما قمد يهيئمه
من فرص لصقم المهارات األساسية ،وتنميمة
روح التعمماون وط قممة التفكيممر ،وتكمموين
الرغبات ،وتنمية المهارات ،وإشبا الكثير من
متطلبممات الجانممب الوجممداني مثممم الشممعور
بالرضمما ،والتقبممم والتوافممق ممم الحيمماة
المدرسية ومتطلباتهما .األممر المذي يسماعد
على التنمية العقلية ،وإثارة الدافعية وبالتالي
زيادة مستوى استيعاب المفماهيم والمعمارإ
المهنية .لذا تحاول هذه الدّراسمة أن تقمارن
بين نمطين من أنماط التدريس هماج (نممط
التمممدريس التقليمممدي ،ونممممط التمممدريس
باستخدام األلعاب التّعليمية).
وحيث ال يوجمد –علمى حمد علمم الباحثمة-
دراسات سابقة عن استخدام االلعاب التعليمية
فممي التربيممة المهنيممة للط م ب ،لممذا تقممدم
الدّراسة الحالية الفائدة للعملية التّعليمية في
مجال التوجيه المهني من حيث إنهما تسماعد
أخصائي التوجيه المهنمي فمي الميمدان علمى
اختيار نمط التدريس األنسمب فمي إكسماب
طلبممة الصممف العاشممر للثقافممة المهنيممة
الضرورية لمساعدتهم علمى اختيمار الممواد

الدراسية ،فض عن تزويدهم بمبعي نمماذج
األلعاب المناسبة لهذا الغرض.
أهداإ الدراسة
هدفت الدّراسمة إلمى قيماس أثمر اسمتخدام
األلعاب التربوية في اكتساب الثّقافة المهنية
لدى طالبات الصف العاشر ،وممن هنما فإنهما
حاولت اإلجابة عن السؤال التاليج
"(هممم توجممد فممروق ذات داللممة
إحصممائية عنممد مسممتوى الداللممة (
 )0.02في اكتسماب طالبمات الصمف
العاشممر للثقافممة المهنيممة تعممزى
الخممت إ نمممط التممدريس (نمممط
التدريس التقليدي ،ونمط التدريس
باستخدام األلعاب التّعليمية)؟"
فرضية الدراسة
حاولت الدّراسمة الحاليمة فمي ضموء نتمائج
الدراسات السمابقة اختبمار صمحة الفرضمية
اآلتيةج
"توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد
مستوى الداللة (  )0.02في اكتساب طالبمات
الصف العاشر للثقافة المهنية تعزى الخت إ
نمط التدريسج (نممط التمدريس التقليمدي،
ونمط التدريس باستخدام األلعاب التّعليمية)
لصممالح نمممط التممدريس باسممتخدام األلعمماب
التعليمية".
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدّراسة الحالية في اآلتيج
.2

اسممتهدفت الدّراسممة أحممد أهممم شممرائح
المجتم العماني الفتمي وهمم الطلبمة
المراهقممون بالصممف العاشممر ،كممما
استهدفت موضمو فمي غايمة األهميمة
بالنسبة لهمم ،وهمو اكسمابهم الثقافمة
المهنية التي تمكننهم من اختيار المواد
الدراسية الم ئمة للتخص والمهنيمة
المستقبلية التي يتطلعون لها.

.1

يتوق أن تسهم نتائج هذه الدّراسة فمي
تزويد أخصائيي التوجيه المهني ببعي

االستراتيجيات واأللعاب التي يمكمن أن
تسممهم فممي إكسمماب الطلبممة للثقافممة
المهنية.
.3

يتوقمم أن تسممهم األلعمماب التعليميممة
المهنيممة فممي مسمماعدة طمم ب الصممف
العاشر على اتخاذ القرار المهني بشمأن
اختيار المواد الدراسية للصفين الحادي
عشر والثاني عشمر بنماءً علمى خلفيمة
مشبعة بالمعلومات التي تمم اكتسمابها
بطريقة ممتعة ومشوقة.

.2

تسمملط الدراسممة الضمموء علممى أهميممة
فعالية تدريس الثقافة المهنيمة لطلبمة
المدارس نظرا لقلة الدراسات فمي همذا
الموضو -على حد علم الباحثة -لميس
في السلطنة فحسب وإنمما فمي الموطن
العربي أيضا.

إحصائيات وزارة التربية والتعليم (محافظمة
جنوب الباطنة) للعام الدراسي 1021/1022م.
عينة الدّراسة
تكون أفراد عينة الدّراسة ممن شمعبتين ممن
طالبات الصف العاشر المسج ت في مدرسمة
آسية بنت مزاحم للتعليم األساسي الصمفوإ
( ،)21-2التابعممة للمديريممة العامممة للتربيممة
والتعلمميم بمحافظممة جنمموب الباطنممة ،وبلممغ
عددهن ( )66طالبة ،وقمد تمم اختيمار أفمراد
عينة الدّراسة بطريقة قصدية بهدإ اختيمار
شعبتين متكافئتين في المستوى التحصميلي.
وتم اختيار إحدى الشعبتين بطريقة عشوائية
لتكممون مجموعممة تجريبيممة ،ويبلممغ عممدد
الطالبات بها ( )33طالبة تعلمنّ بنمط األلعاب
التّعليمية .والشعبة الثانية مجموعة ضمابطة
تكونت من ( )33طالبة تعلمنّ بنمط التدريس
التقليدي.

الطريقة واإلجراءات
للتحقمق ممن صمحة فرضميات الدراسمة
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وذل
من خ ل التصميم التجريبي البسيط المذي
يتم فيه القياس القبلي والبعدي للمجموعتين
التجريبية والضابطة.

وألغممراض التحقممق مممن تكممافؤ مجممموعتي
الدّراسممة ،تممم إعطمماء المجممموعتين اختبممار
التحصيم القبلمي فمي الثّقافمة المهنيمة ،ثمم
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعياريمة ل ختبمار القبلممي (التكمافؤ) ،ثممم
اسممتخدم اختبممار (ت) للكشممف عممن داللممة
الفروق بين المتوسطات الحسابية ،وجدول 2
يبين نتائج االختبار القبلي.

يتكون مجتم الدّراسة الحاليمة ممن جميم
طالبات الصف العاشمر بمدرسمة آسمية بنمت
مممزاحم للتعلمميم األساسممي الصممفوإ ()21-2
بمحافظة جنوب الباطنة ،ويبلغ عدد طالبمات
الصممف العاشممر بهمما ( )220طالبممة حسممب

يتضح من جدول  2عدم وجود فمروق دالمة
إحصائيا عند مستوى الداللمة اإلحصمائية (
 ) 0.02بين المجموعتين على االختبار القبلي،
مما يعني وجود تكافؤ بين أفمراد مجمموعتي
الدّراسة.

منهج الدراسة

مجتم الدّراسة

جدول 1
نتائج اختبار(ت) الختبار الثقافة المهنية في التطبيق القبمي (التكافؤ) ن=33
المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة التجريبية

090262

506.4

المجموعة الضابطة

090929

519,9

درجة الحرية

قيمة ت

الداللة اإلحصائية
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أثر استخدام األلعاب التعليمية في غرس الثقافة المهنية لدى طالبات الصف العاشر
حفيظة البراشدية

أدوات الدّراسة
األلعاب التّعليميةج قامت الباحثة بتصميم ستة
ألعمماب تعليميممة تحتمموي علممى مفمماهيم
ومعلومات عن الثّقافة المهنيمة وهميج لعبمة
تعرإ على مؤسسات التعليم العمالي ،ولعبمة
الممدوالب الممدوار للبيئممات المهنيممة ،ولعبممة
الوصول للكأس ،ولعبة الكلممات المتقاطعمة،
ولعبة السلم واألفعى ،ولعبة سؤال وجواب.
اختبار الثقافة المهنيةج لتحقيق أهداإ
الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيلي
في الثقافة المهنية ،روعي فيه شموله
للمسمتويات المعرفيمة الث ثمة لتصمنيف
بلوم المعرفي (التذكر والفهم والتطبيق).
ويشمم االختبار المعلومات التي تتناولها
موضوعات التوجيه المهني للصف العاشر
والتي بنيت عليها األلعاب التعليمية ،وهو
مكون من ( )20سؤال من نو االختيار من
متعدد ،وقد حددت لكم مفردة ،أربعة بدائم.
وقد تكون االختبار من ث ثة أبعاد كاآلتيج
الميول والمهارات المهنيةج ويتضمن هذا
البعد ( )22سؤاال هدفها اختبار مدى معرفة
الطالب بالميول والمهارات المهنية ،وتشمم
األسئلة اآلتيةج (،10 ،28 ،21،29 ،23 ،2 ،2 ،1 ،2
 ،)28 ،21 ،26 ،22 ،22 ،31ومن األمثلة عليها"
إذا كانت ميوالتي المهنية تتجه للطب فإن
النشاط المدرسي الذي يناسبني هوج (-2
الصحافة -1 ،المسرح -3 ،اإلذاعة-2 ،
الصحة)".
المهنج يتضمن هذا البعد ( )22سؤاال هدفها
اختبار معرفة الطالب بالمهن المختلفة،
وتشمم األسئلة اآلتيةج (،12 ،12 ،22 ،1 ،6 ،3
 ،)29 ،23 ،22 ،38 ،32 ،32 ،19 ،11 ،12ومن
األمثلة عليها " مهنة المعلم تتب وظائف
البيئة المهنيةج ( -2االجتماعية -1 ،الواقعية،
 -3التقليدية -2 ،المستكشفة)".
مؤسسات التعليم العالي وسوق العممج
ويتضمن هذا البعد ( )10سؤاال هدفها اختبار
معرفة الطالبات بمؤسسات التعليم العالي من

حيث برامجها وتخصصاتها واحتياجات سوق
العمم منها في السلطنة ،وتشمم األسئلة
اآلتيةج (،16 ،13 ،11 ،26 ،22 ،21 ،22 ،20 ،8 ،9
 ،)20 ،21 ،20 ،39 ،36 ،32 ،33 ،31 ،30 ،18ومن
األمثلة عليها " تخص السياحة في جامعة
السلطان قابوس يوجد في كليةج (-2
السياحة -1 ،اآلداب والعلوم االجتماعية-3 ،
التجارة واالقتصاد -2 ،التربية)".
صدق أدوات الدّراسة وثباتها
صدق األلعاب التّعليميةج بعد تصميم األلعاب
التّعليميممة وإنتاجهمما مممن قبممم الباحثممة
وبمساعدة أخصمائيات التوجيمه المهنمي فمي
المدرسة التي طبقت بها الدّراسة ،تم عرضها
على مجموعة ممن المحكممين المتخصصمين
في تكنولوجيا التعليم وعلمى مجموعمة ممن
أخصائيي التوجيه المهني في وزارة التربيمة
والتعليم والمشرفين التربويين؛ للتأكد من
صدق محتواهما ومناسمبتهما لطلبمة الصمف
العاشر األساسمي .وتمم األخمذ بالم حظمات
واالقتراحات التمي أشمار إليهما المحكممون،
والتي ساعدت على تحسين وتطوير األلعماب
التّعليمية ،لتتناسب وأغراض همذه الدّراسمة،
كما تم تجريب األلعاب على أحمد الصمفوإ
قبممم تقممديمها لصممف الدّراسممة التجريبيممة،
واألخذ بم حظات الطلبة بشأنها.
صدق اختبار الثّقافمة المهنيمةج تمم عمرض
اختبار الثقافة المهنية على المحكمين الذين
تم اختيارهم لتحكيم األلعاب التّعليمية ،كما
تمم األخمذ بالم حظمات واالقتراحمات التمي
أجم عليها ( )90من المحكممين ،حيمث تمم
تعديم أو حذإ أو إضافة الفقمرات ال زممة،
فأصبح االختبار بصورته النهائية مكونا ممن
( )20فقرة ممن نمو االختيمار ممن متعمدد.
كما تمم إجمراء التحليمم العماملي الختبمار
الثقافة المهنية للتعرإ على البنية العامليمة
ل ختبممار ،عممن طريممق تحليممم المكونممات
األساسمية لهموتلنج ( Principal Component
 ،)Analysisممم إجممراء التممدوير المتعامممد

بطريقة الفاريمماكس
وقد تم قبمول التشمبعات التمي ال تقمم عمن
مح جيلفورد ( )0.3في كم عامم .حددت
العوامم المستخلصمة بث ثمة عواممم طبقما
لإلطار النظري للدراسة الحالية .وقد فسرت
 )% 12.9من التباين
هذه العوامم ما نسبته (12.966
الكلممي ،علممى النحممو اآلتممي (16.21،% 11.30
 )% 31.12،%للعامم األول والثماني والثالمث
على التوالي .وتشبعت في العامم األول ()23
فقرة تمراوح تشمبعها بمين ( )0.33و ()0.68
وحممذفت الفقممرات ( )21و( )28حيممث قممم
تشبعهما عن ( ،)0.3وتشبعت في العامم الثاني
( )22فقرة ،تراوحت تشبعاتها ما بمين ()0.38
و ( )0.12وحممذفت الفقممرة ( )23حيممث قممم
تشبعها عن ( ،)0.3أمما العاممم الثالمث فقمد
تشبعت فيه ( )21فقرة ،تراوح تشبعها ما بين
( )0.32و ( ،)0.21وحممذفت الفقممرات ( )22و
( )9و( .)20وتمثممم هممذه العوامممم األبعمماد
اآلتيةج الميول والمهارات المهنيمة ،والمهمن،
ومؤسسممات التعلمميم العممالي وسمموق العمممم،
ويوضمح جممدول  1نتمائج التحليممم العمماملي
ل ستبانة.

جدول 2

(،)Varimax Rotation

نتائج التحميل العاممي
رقم الفقرة
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وللتأكد من ثبات اختبار الثقافة المهنية،
قامت الباحثة باحتساب معامم ثبات االختبار
عن طريق االختبار وإعادة االختبار (Test-
) Retestحيث طبق االختبار على عينة
استط عية خارج أفراد عينة الدراسة بلغ
عددها ( )12طالبة .وكان ذل على فترتين
زمنيتين يفصم بينهما أسبوعان ،حيث إنه
حسب معامم ارتباط بيرسون وبلغ معامم
الثبات ( ،)0.91وهي قيمة مناسبة ألغراض
تطبيق هذه الدراسة.

الحدود البشريةج اقتصر تطبيق الدراسة على
عينة من شعبتين من طالبات الصف العاشر،
بلغ عددهن ( )66طالبة.
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الحدود الجغرافيةج اقتصر تطبيمق الدّراسمة
على عينة من شمعبتين ممن طالبمات الصمف
العاشر المسج ت بمدرسة آسية بنت مزاحم
للتعلميم األساسممي الصممفوإ ( ،)21-2التابعممة
لمديرية التربية والتعليم لمحافظمة جنموب
الباطنة.
الحدود الزمانيمةج اقتصمر تطبيمق الدّراسمة
خ ل الفترة من  1021/3/1إلى .1021/2/8
مصطلحات الدراسة
التدريس باستخدام األلعاب التعليميةج هي
طريقة تدريس يكون التعلم فيها من خ ل
مجموعات تستخدم ألعابا تعليمية تتضمن
معلومات وأنشطة تتعلق بالثقافة المهنية
ويبذل المتعلمون جهدا لتعلمها كما تتطلب
تفاعلهم وتعاونهم لتحقيق أهداإ معينة
ضمن قواعد وقوانين محددة مسبقا ،ويثار
حماسهم من خ ل المسابقات الفردية
والجماعية ،ويقتصر دور المعلم فيها على
التنظيم واإلرشاد والتوجيه فقط (عيسى،
ومصالحة ،1002 ،ص ،)1 .وتعرفا إجرائيا
بطريقة التدريس التي تعتمد على استخدام
مجموعة من األلعاب التعليمية الهادفة إلى
غرس الثقافة المهنية لدى طالبات الصف
العاشر ،والتي قامت أخصائية توجيه المهني
مدربة بتطبيقها على طالبات المجموعة
التجريبية في حص التوجيه المهني لمدة
شهرين.
الطريقة التقليدية في التدريسج هي طريقة
التدريس الشائعة في مدارسنا ،والتي يهيمن
فيها المعلم على سير خطوات الدرس ،ودور
الطالب فيها مستم أحيانا ومقلد حينا آخر
وتقوم على استخدام األنشطة الموجودة في
الكتاب باعتباره مصدر أساسي للمعلومات
(زيدان وعفانة ،1001 ،ص .)262.وتعرفا
إجرائيا بأنها طريقة التدريس التي تتلقى
فيها طالبات المجموعة الضابطة حص
التوجيه المهني بالطريقة التقليدية في
التدريس.

الثقافة المهنيةج تعرإ إجرائيا بأنها
مجموعة المعارإ والمهارات التي تمكن
الطالب من اتخاذ قراره المهني بوعي ،مما
يساعده على اختيار المواد الدراسية
الم ئم له وبالتالي يمكنه من
والتخص
التكيف بفعالية في عالم العمم مستقب ،
وتحدد بمقدار الدرجة التي يحصم عليها
الطالب في اختبار الثقافة المهنية ،والذي
يتضمن ث ثة أبعاد رئيسية هيج معرفة
الميول والمهارات المهنية ،والمعرفة بالمهن،
والمعرفة بمؤسسات التعليم العالي وسوق
العمم.

إجراءات الدراسة
لتحقيق هدإ الدراسة ،تم اتبا الخطوات
اآلتيةج
.2

تصميم األلعاب التعليمية.

.1

بناء فقرات اختبار الثقافة المهنية.

.3

التحقق من صدق وثبات أدوات
الدراسة من خ ل التطبيق على عينة
استط عية.

.2

اختيار أفراد عينة الدراسة الفعلية
(المجموعتان الضابطة والتجريبية)
والتحقق من تكافؤ المجموعتين من
أجم ضبط العوامم المؤثرة على مسار
الدراسة.

.2

تدريب أخصائيات التوجيه المهني في
المدرسة التي ستطبق فيها الدراسة
على استخدام األلعاب التعليمية،
واالتفاق على موعد وخطوات تطبيق
الدراسة.

.6

االختبار
تطبيق
المجموعتين.

على

.1

شرح تعليمات وقواعد استخدام األلعاب
التعليمية على طالبات المجموعة
التجريبية.

.9

تنفيذ برنامج الدراسة خ ل الفترة
من  1021/3/1إلى  .1021/2/8حيث نفذت

القبلي

األخصائية المدربة على التدريس
باستخدام األلعاب التعليمية حص
التوجيه المهني مستخدمة مجموعات
اللعب على طالبات المجموعة
التجريبية ،بينما استمرت األخصائية
التوجيه
األخرى في تقديم حص
المهني بالطريقة التقليدية على
طالبات المجموعة الضابطة.
.8
.20

االختبار
تطبيق
المجموعتين.

البعدي

( )0.02في اكتساب طالبات الصف العاشر
للثقافة المهنية تعزى الخت إ نمط
التدريس (نمط التدريس التقليدي ،ونمط
التدريس باستخدام األلعاب التعليمية) لصالح
األلعاب
باستخدام
التدريس
ونمط
التعليمية".
الختبار صحة فرضيات الدّراسة تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الختبار الثّقافة المهنية لكم ممن مجمموعتي
الدّراسة ،كما يتضح من جدول .3

على

ثم تم استخدام اختبار تحليم التغاير
) (ANCOVAلمعرفة داللة الفروق بين
متوسطي المجموعتين في اختبار الثقافة
المهنية ،وذل كما يتضح من جدول .2

إجراء المعالجات اإلحصائية ال زمة
الستخ ص نتائج الدراسة.

األساليب االحصائية
الختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الختبار الثقافة المهنية لكم من مجموعتي
الدراسة (الضابطة والتجريبية) ،وتم
استخدام اختبار "ت" للتحقق من تكافؤ
مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي
للثقافة المهنية ،بينما استخدم اختبار تحليم
التغاير لمعرفة داللة الفروق بين
المتوسطين في االختبار البعدي للثقافة
المهنية.

ي حممم مممن جممدول  2وجممود فممروق دالممة
احصمممائيا بمممين المجمممموعتين الضمممابطة
والتجريبية علمى أداء الطالبمات فمي اختبمار
الثقافة المهنية ،حيث بلغت قيمة "إ" 1.202
وهي دالة عند مستوى ( ،)0.009مما يدل على
تفمموق طالبممات المجموعممة التجريبيممة فممي
اختبممار الثّقافممة المهنيممة نتيجممة السممتخدام
طريقة التعلم باستخدام األلعماب التّعليميمة،
مقارنة بطالبات المجموعمة الضمابطة التمي
تعلمت بالطّريقة التّقليدية.

نتائج الدراسة
نتائج فرضيات الدراسة ونصهج "توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
جدول 3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالبات المجموعتين في االختبار البعدي لمثقافة المهنية
طريقة التدريس

العينة

الدرجة الكمية لالختبار

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة التجريبية نمط األلعاب التعميمية المهنية(

33

42

0609,

5002

المجموعة الضابطة نمط التدريس التقميدي(

42

33

30.,

340.3

جدول 4

نتائج تحميل التغاير لممتوسط الحسابي لدرجات الطمبة في اختبار لدرجات طالبات المجموعتين في االختبار البعدي لمثقافة المهنية
الدرجة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

الدرجة الكمية

االختبار القبمي

09.059

,

09.059

4060,

202,.

الخطأ

062,0.,

93

54035

5,,.6022

94

الطريقة

الكمي

3520,

,

3521,

.042,

2022.
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مناقشة النتائج
بينت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة
التجريبية في اختبار الثّقافة المهنية نتيجمة
الستخدام طريقة المتعلم باسمتخدام األلعماب
التّعليميممة ،مقارنممة بطالبممات المجموعممة
الضابطة التي تعلممت بالطّريقمة التّقليديمة،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أهميمة دور
األلعاب التّعليمية في إثارة دافعيمة الطالبمات
للممتعلم ،باإلضممافة للجممو المممرح والمشمموق
للحص أثناء اسمتخدام األلعماب التّعليميمة،
وقد اتفقت هذه النتيجة م نتائج عمدد ممن
الدراسات السابقة (مث ج أبمو ريما وحممدي،
 1002؛ دار1002 ،؛ زيممممدان ،وعفانممممة1001 ،؛
الشنطاوي1000 ،؛ الهرش ،وعبابنة ،والداللعة،
1006؛  ،)Saab, 1987بينما تختلف مم نتمائج
دراسات أخرى لم تجد فروقا دالمة إحصمائيا
لطريقممة اسممتخدام األلعمماب التعليميممة فممي
تحصيم الطلبة (عبيدات.)1002 ،
كما تفسر الباحثة هذه النتيجمة فمي ضموء
خصائ المرحلة العمرية للطالمب بالصمف
العاشر ،إذ يكون الطالب سري االنشغال داخم
الغرفة الصفية بأبسط األممور ،ونظمرا لمما
لأللعاب التّعليميمة ممن دور فعمال فمي بمث
اإليجابية والحماس لدى الطلبة ،فإن هذا من
شأنه أن يحقمق لمه تعلمما أكثمر اسمتمرارا
وفائدة ،بجانب ما قد يهيئه من فرص لصمقم
المهممارات األساسممية ،وتنميممة روح التعمماون
وط قة التفكير ،وتكوين الرغبمات ،وتنميمة
المهارات ،وإشبا الكثير من متطلبات الجانب
الوجممداني مثممم الشممعور بالرضمما ،والتقبممم
والتوافق م الحياة المدرسمية ومتطلباتهما.
األمر المذي يسماعد علمى التنميمة العقليمة،
وإثممارة الدافعيممة وبالتممالي زيممادة مسممتوى
استيعاب المفاهيم والمعارإ المهنية .وعليمه
أوصت الدراسة بتعميم استخدام األلعاب على
ط ب الصف العاشر بالمحافظمة ،لمذا يمكمن
قبول فرضية الدراسة.

التوصيات
من خم ل نتمائج الدّراسمة الحاليمة ،توصمي
الباحثة باآلتيج
أوالج توصمميات لمموزارة التربيممة والتعلمميم
والمركز الوطني للتوجيه المهنيج
.2

إنتاج برمجيات تعليميمة فمي مجمال
التوجيممه المهنممي ،وتعميمهمما علممى
المدارس.

.1

ضرورة استخدام األلعاب التربوية في
تعليم ط ب التعلميم األساسمي ،ممن
خ ل إضافة قاعة لكم مدرسة بفريق
عمم له المقدرة على تصميم جميم
األلعاب في المواد المختلفة ،لتساعد
المعلممين واألخصمائيين فمي تأديمة
األلعاب بشكم بسيط وهادإ.

.3

مراعماة واضمعي المنماهج لمرحلمة
التعليم األساسي بأن تتضممن الكتمب
المدرسية بعمي األلعماب التربويمة،
ودليمم للمعلمم لعممم بعمي تلم
األلعاب.

.2

إنشاء قنماة تعليميمة تحمت إشمراإ
وزارة التربية والتعليم ،م توظيمف
األلعماب التربويمة المنهجيمة ضممن
برامجها.

ثانياج توصيات ألخصائيي التوجيه المهني
.2

البحمممث عمممن طمممرق التمممدريس
واالستراتيجيات الحديثمة وتطبيقهما
في مجال غرس الثّقافة المهنية لمدى
الطلبة.

.1

تصميم برمجيات ،وألعماب ،وأنشمطة
إبداعية تحقق أهداإ األخصمائي فمي
نشر الثّقافة المهنية بين الطلبة.

.3

إجممراء دراسممات واسممتط لممرأيالطلبة في األساليب واالسمتراتيجيات
المفضلة لديهم في التعلم.

المقترحات
تقتممرح الباحثممة إجممراء دراسممات أخممرى
باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في
مجال التوجيمه المهنمي ،ومنهما علمى سمبيم
المثال الدراسات اآلتيةج
.2

دراسممة عممن أثممر اسممتخدام األلعمماب
التّعليمية فمي تنميمة مهمارات اتخماذ
القرار المهني.

.1

دراسممة عممن أثممر اسممتعمال األلعمماب
االلكترونية المهنية في تنمية الموعي
المهني لدى الطلبة.
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