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أثر التعلم بالتلعٌب عبر الوٌب فً تنمٌة التحصٌل األكادٌمً والتفكٌر
اإلبداعً لدى طالبات المرحلة االبتدائٌة.

الملخص

د .سهاـ بنت سلماف ؿبمد اعبريوي*

سعت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم بالتلعيب عبر الويب في التحصيل األكاديمي والتفكير

اإلبداعي لطالبات المرحلة االبتدائية ،وتمثلت عينة البحث في ( )56طالبة من طالبات الصف
الرابع بالمرحلة االبتدائية مقسمة إلى مجموعتين ،وتم تطبيق أدوات الدراسة؛ وهي :االختبار

التحصيلي واختبار التفكير اإلبداعي لتورانس ،كما تم استخدام المنهج شبة التجريبي لمعرفة أثر
المتغير المستقل وهو التعلم بالتلعيب في المتغيرات التابعة؛ وهي :التحصيل األكاديمي والتفكير

اإلبداعي لدى طالبات عينة البحث ،وباستخدام التحليل اإلحصائي المناسب تم استخالص نتائج

تُشير إلى ارتفاع مستوى التحصيل األكاديمي والتفكير اإلبداعي باستخدام التعلم بالتلعيب عبر
الويب؛ أي يمكن استخدم التعلم بالتلعيب في تنمية مهارات التفكير العليا ومنها مهارات التفكير
اإلبداعي ،كما يتضح دور التعلم بالتلعيب في وضع األهداف وتحقيقها وتحديد المتطلبات وتنفيذ
العملية التعليمية وتقديم التغذية الفورية وتأكيد دورها في زيادة التحصيل األكاديمي والتفكير

اإلبداعي للمتعلمين.

الكلمات المفتاحية :التعلم بالتلعيب عبر الويب ،التحصيل األكاديمي ،التفكير اإلبداعي.
* أستاذ مشارؾ يف قسم تقنيات التعليم -جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرضبن  -كلية الًتبية  -الرياض.
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The Impact of Utilizing Web-Based Gamification of Learning
on Improving Academic Achievement and Creative Thinking
among Elementary Students
Dr. Seham Salman Aljraiwi
Associate professor in Educational Technology
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Princess Nourah bint Abdulrahman University
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Abstract
The current study aimed at identifying the impact of utilizing
web-based gamification of learning on improving academic
achievement and creative thinking among primary school
students. Academic achievement test and Torrance tests of
creative thinking applied to a sample of (60) primary stage
students. Quasi-experimental approach was used to identify the
effect of the independent variable of gamification on the
dependent variables, academic achievement and creative thinking
among participants. After utilizing web-based gamification of
learning, participants obtained higher scores in academic and
creative thinking tests.
The study concluded that gamification can be utilized in
improving academic achievement and higher thinking skills,
including creative thinking.
Gamification helped students
determine and achieve goals, identify and implement the
educational process requirements and receive immediate
feedback.
Keywords: Gamification of learning, Academic Achievement,
Creative Thinking.
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 .1مقدمة البحث:
يُعد التعليم اإللكًتوين أحد أساليب التعلم اليت تقوـ على توظيف آليات االتصاؿ اغبديثة
كاغباسب ،وشبكاتو ،ووسائطو اؼبتعددة من صوت وصورة ،ورسومات وآليات حبث ،ومكتبات إلكًتونية،
وكذلك بوابات اإلنًتنت سواء أكاف عن بُعد أـ يف الفصل الدراسي يف التعليم .وجاء ظهور التعلم
اإللكًتوين وانتشاره بثورة فائقة على النظم التعليمية التقليدية؛ حيث فأوجد فلسفة وأىدافاً وأسلوباً جديداً
يف إدارة نُظم التعلم ،وىف الدور اؼبنوط باؼبعلم واؼبتعلم وسائر عناصر العملية التعليمية ،ويعتمد على
التقنيات اغبديثة اليت وسعت الرؤية التعليمية ،وذباوزت الكتاب اؼبطبوع واألسلوب التقليدي القائم على
التلقُت واغبفظ واالستظهار ،واالمتحانات اليت تؤدى بطريقة قسرية (متورل.)116 ،2004 ،
وقد ظهر أسلوب التعلم باللعب الذي يُعد من األساليب اغبديثة يف التدريس اليت تركز على نشاط
اؼبتعلم واستجابتو وتعطيو دوراً فعاالً يف التعلم مىت أحسن زبطيطها وتنظيمها ،إذ تتصف األلعاب التعليمية
بالقدرة على جذب انتباه اؼبتعلم إذل اؼبادة التعليمية وتفاعلو معها بأسلوب مسل وفبتع بغية ربقيق أىداؼ
ؿبددة (الدقيل)56 ،2015 ،؛ لذلك اىتم أنصار تكنولوجيا التعليم باللعب واستخدامو يف التعليم فذكر
(اغبيلة )109 ،2010 ،يف كتابو األلعاب الًتبوية اىتماـ أنصار تكنولوجيا التعليم باللعب وأنبيتو؛
ودفعهم إذل رفع شعار" :تعلم واستمتع" الذي من شأنو جعل اؼبعلم قادراً على اعبمع بُت االثنُت :اللعب
والتعلم معاً ،مع مراعاة األسس اليت هبب مراعاهتا عند توظيف اؼبعلم اللعب يف غرفة الصف.
كما مثلت األلعاب التعليمية أداة تعليمية واعدة؛ وذلك أهنا تعزز اؼبعرفة وتنمي مهارات حل
اؼبشكالت والتعاوف والتواصل بُت اؼبتعلمُت ،كما تشجع اؼبتعلمُت على االلبراط يف عملية التعليم ،وغالباً
يتم ذلك دوف مكافأة ،بل جملرد اللعب وإمكانية الفوز ،ولكن يعيبها أهنا تستغرؽ وقتاً طويالً يف التصميم
كما أف بناءىا مكلف للغاية ( ،)Dicheva et al., 2015, 76وتُعد أيضاً تقنية التعلم بالتلعيب
أحد أمباط التعليم اإللكًتوين اليت هتدؼ إذل تنمية مهارات اؼبتعلم واستعداداتو وزيادة دافعيتو للتعلم من
خالؿ اغبواس الذكائية القوية لديو ،وربقيق األىداؼ الًتبوية اؼبتنوعة ،وخلق الفرص لتطبيق اؼبعرفة داخل
العادل االفًتاضي ودعم عمليات التعلم وتسهيلها.
وتبُت أف تقنية التعلم بالتلعيب باإلضافة إذل ربقيقها اإلثارة والتشويق ومتعة الًتفيو ،تعمل على
التعامل اؼبباشر مع خصائص اؼبتعلمُت يف القرف اغبادي والعشرين الذين يتميزوف دبجموعة خصائص
تكنولوجية أعادت التفكَت يف بناء اؼبقررات اإللكًتونية التعليمية دبا يتناسب مع خصائصهم ،وقد كاف
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اغبل يف التعلم بالتلعيب ( ،)Gamificationاستخداـ عناصر تصميم لعبة يف سياقات غَت اللعبة
باستخداـ عناصر مثل النقطة ،والشارات ،واؼبتصدرين لتحدي الطالب للحصوؿ على " "Aيف اللعب،
كما أف التلعيب يؤكد وجود الشارات ،والنقاط ،واؼبكافآت ،جبانب تقنيات اللعبة القائمة على اؼبشاركة،
ورواية القصص ،وتصور الشخصيات ،وحل اؼبشكالت حبيث يتم وضع كل ىذه العناصر جنباً إذل جنب
بطريقة جذابة ربت مفهوـ واحد والًتكيز على عالقات وتبعيات ىذه العناصر يف سياؽ تعليمي ؿبدد
(.)Kapp, 2012, 15
وعلى اعبانب اآلخر فإف التفكَت أعلى مراتب النشاط العقلي ،يف حُت يشكل اإلحساس واإلدراؾ
اؼبراحل األولية يف العمليات اؼبعرفية اليت تتضمن يف النهاية نشاطاً منظماً لإلحساسات واؼبدركات ،والصور
الذىنية اليت تصبح يف آخر مراحلها األساسية اليت تقوـ على قدرة الفرد على اإلبداع ،ىذا اإلبداع الذي
يظهر يف صور متعددة (إنتاج أو عمليات أو سلوؾ) إبداعي (ؿبسن ،)8 ،2007 ،واستكماالً للمهارات
اؼبراد إكساهبا للمتعلمُت كمهارات التفكَت اإلبداعي الذي يُعد أحد أنواع التفكَت وىو عملية ربسس
للمشكالت والوعي هبا ودبواطن الضعف ،والفجوات ،والتنافر ،والنقص فيها ،وصياغة فرضيات.
وقد اذبهت الًتبية اغبديثة إذل تنمية التفكَت بأنواعو :كالتفكَت اإلبداعي ،الذي سعت اؼبؤسسات
الًتبوية لتطويره وتدعيمو عبعلو عادة يكتسبها الطالب ،وذلك ألنو يتطلب استخداـ كميات كبَتة من
اؼبعلومات هبدؼ الوصوؿ إذل حلوؿ منطقية ،كما يعد حجر األساس ؼبستويات التفكَت العليا( .أبو
حطب ،)1996 ،وؼبا كاف التفكَت اإلبداعي ضرورياً ؼبعرفة مستوى قدرات االستدالؿ لدى الطالب ،فقد
اىتم عدد من الباحثُت بتطوير اختبارات خاصة لقياسو ،واعتماداً على نتائج ىذه االختبارات ،ومن ىذا
اؼبنطلق ينبغي توجيو مزيد من االىتماـ ألساليب تنمية التفكَت اإلبداعي عن طريق توظيف التقنيات
اغبديثة ،اليت تساعد على تنمية التفكَت لدى التالميذ بعيداً عن اإللقاء وسرد اؼبعلومات من قبل اؼبعلم
(الفار2002 ،؛ مبارز ،إظباعيل2010 ،؛ عزمي.)2011 ،
 .2مشكلة البحث:
يف ظل الثورة التكنولوجية والتطورات اغبديثة اليت سبيز ىذا العصر ،كاف لزاماً على القائمُت على
العملية التعليمية ضرورة استخداـ التعلم بالتلعيب الذي يساعد على زيادة مهارات التفكَت العليا ،وتأيت
تقنية التلعيب ( )Gamificationامتداد لأللعاب التعليمية ،كما أكد "تيدرتنج وآخروف"
( )Deterding et al., 2011, 9أف التلعيب يقوـ على استخداـ تقنيات اللعبة وألعاب التفكَت يف
تطبيقات غَت اللعب إلشراؾ اؼبتعلمُت يف حل اؼبشكالت ،عموماً يبكن وصف التلعيب بعملية ربديد
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العناصر اليت تتكوف منها اللعبة وذبعل تلك األلعاب فبتعة وؿبفزة لالعبُت ؼبواصلة اللعب ،واستخداـ تلك
العناصر نفسها يف سياؽ غَت اللعبة للتأثَت على السلوؾ يف سياقات تعليمية متنوعة ،ويساعد التلعيب على
تعزيز الدافعية واؼبشاركة يف مهاـ التعلم ،وجعل عملية التعلم أكثر جاذبية ،ودعم التعلم يف ؾبموعة متنوعة
من السياقات التعليمية (.)Caponetto, Earp & Ott, 2014
كما يعمل التعلم بالتلعيب على اسًتاتيجية أساسية ،تقوـ على توفَت مكافآت للمتعلمُت الذين
يشاركوف يف إقباز اؼبهاـ التعليمية اؼبطلوبة ،وىذه اؼبكافآت تشمل نقاطاً وإشارات اإلقباز أو التقدـ يف
اؼبستويات ،كما تعتمد على عنصر آخر أساسي يسمى اؼبنافسة ،وىذه اؼبنافسة ىي اليت تدعم اؼبتعلم يف
أثناء التعلم ،وتسعى إذل تأىيلو الستكماؿ عملية التعلم ،ومشاركة اؼبتعلمُت اآلخرين يف التعلم
(.)Chantzi et al., 2013
وميز كل من "سيموز وآخروف" ( )simoes et al., 2012و"بنكبل" ( Bunchball,
 )2010التعلم القائم على اللعب ( )GBLمن التعلم القائم على التلعيب بأف التعلم القائم على
التلعيب يعتمد يف سياقو على عناصر اللعبة من تقنيات اللعبة وألعاب التفكَت اؼبتمثلة يف (اؼبكافآت
والشارات والنقاط واؼبهاـ وشريط التقدـ) ،بينما األلعاب التعليمية األخرى باختالؼ أنواعها تعتمد على
اللعبة نفسها بشكلها اؼبتكامل مع عدـ االعتماد على تواجد عناصر اللعبة كاملة ،ويتم تصنيفهم إذل أربعة
أنواع:
أوالً :الناجحوف :الالعبوف الذين ينظروف إذل اللعب على أنو ربد ينبغي التغلب عليو.
ثانياً :اؼبستكشفوف :الذين يشاركوف يف اللعب الكتساب اػبربات واكتشاؼ أسرار اللعب.
ثالثاً :االجتماعيوف :الذين يستخدموف اللعب هبدؼ التفاعل االجتماعي مع اآلخرين.
رابعاً :اؼبقاتلوف :الذين يستمتعوف هبزيبة اآلخرين ( Zichermann & Cunningham,
.)2011
وترجع قوة التلعيب يف العناصر اليت ذبعل اؼبتعلم مشاركاً يف اللعبة ،مثل :إقباز أو إسباـ مهمو معينة،
والتغلب على التحديات اليت تنتجها لتساعد اؼبتعلمُت على حل اؼبشكالت ،واغبصوؿ على التغذية
الراجعة اؼبناسبة ،وىو ما يساعد على تنمية خربات التعلم اؼبتنوعة ( ،)Kapp, 2012, 93كما يزيد
التلعيب من الوعي التعليمي للمتعلمُت ،وتوفَت معلومات إثرائية مفيدة ،وىبلق بينهم روح اؼبنافسة الشريفة،
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يتزيد من إنتاجيتهم ،ويشجع التعلم مدى اغبياة ،كما يساعد اؼبعلم على تتبع تقدـ اؼبتعلمُت يف التعلم
وتوفَت التغذية اؼبناسبة ؽبم ).)Lee & Hammer, 2011
وبالرجوع ألىم لدراسات السابقة يف ىذا اجملاؿ قبد ما يلي:
أشارت دراسة "ؾبيا" ( )Mejia, 2013, 13إذل أف استخداـ التلعيب من خالؿ التطبيقات
الرقمية يسهم يف البراط اؼبتعلمُت يف عملية التعلم ،ويساعد على جذب اؼبتعلمُت للتعلم ،وإمكانية حدوثو
يف أي وقت ويف أي مكاف ،كما تتيح تلك التطبيقات ربط التلعيب دبواقع الشبكات االجتماعية ،وىذا
من شأنو تعظيم االستفادة من التلعيب يف التعليم .ويف السياؽ ذاتو توصلت دراسة "سورالند وآخرين"
( )Sauerland et al., 2015إذل فاعلية التلعيب يف تنمية الدافعية واالذباىات كبو التعلم ،كما
أشارت دراسة ) (Barata et al., 2013إذل بياف أثر استخداـ التلعيب على فاعلية ومشاركة الطالب
يف أحد مقررات برنامج اؼباجستَت لطالب اؽبندسة ،وبينت الدراسة أف عملية التلعيب بطبيعتها تعد ؿبفزة
ؼبشاركة الطالب والبراطهم يف العملية التعليمية من خالؿ اعتمادىا على اؽبدؼ الواضح وإحساس اعبزاء
واؼبكافأة ،ف كاف لو أثر كبَت يف استمرار الطالب يف التحصيل التعليمي من خالؿ خلق أبعاد جديدة
لعملية التعلم ،ومن خالؿ إضافة التلعيب إذل التعلم اعباد واؼبقررات اؼبعقدة تبُت زيادة يف دافعية اؼبتعلمُت
واكتساهبم سلوكيات تعليمية جديدة.
بينما أكدت دراسة ) (Nah et al., 2013األثر الكبَت للتلعيب يف زيادة الدافعية لدى
اؼبتعلمُت وبالتارل زيادة التحصيل الدراسي ،وقد استخدمت الدراسة مفهومُت أساسيُت؛ األوؿ :الًتكيز
العميق وااللبراط ) ،(Deep attention and involvementوالثاين :االمتصاص اؼبعريف
) (Cognitive absorptionكوهنما الناتج اؼبباشر الستخداـ التلعيب ،أيضاً بينت الدراسة أثره يف
التحصيل الدراسي؛ ألنو يُعد النتيجة غَت اؼبباشرة الستخداـ ؿبفزات األلعاب الرقمية ،كما قدمت الدراسة
إطاراً عاماً يوضح عالقة مبادئ التلعيب (التوجيو للهدؼ واإلقباز ،والتعزيز ،والتنافس ،والتوجيو للمرح)،
مع عناصر التلعيب (النقاط ،والشارات ،واؼبستويات ،واؼبتصدروف ،والتحدي... ،إخل) ،مع االمتصاص
اؼبعريف وااللبراط (اغبداثة ،والتكرار ،واالستمرارية ،والتعددية ،والتقييم ،والشغف ،والتحكم... ،إخل) ،وقد
تناوؿ اؼبؤسبر الدورل الثامن للحوسبة الذكية ونظم اؼبعلومات ( )ICICISالذي عقد يف الفًتة بُت (-15
\18نوفمرب\ ) 2016بالقاىرة ،وجاء من أىم توصياتو ضرورة االىتماـ بتطوير اسًتاتيجيات حديثة مثل
التلعيب لتطوير عملية التعلم ،كذلك اؼبؤسبر الدورل اغبادي عشر لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت الذي
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عقد يف أكتوبر ( )2016بإندونيسيا وجاء أىم توصياتو ضرورة توظيف التعلم بالتلعيب يف العملية
التعليمية ،إضافة إذل دراسة (فتحي )2017 ،اليت ىدفت إذل تصميم بيئة تعلم قائمة على ؿبفزات
األلعاب الرقمية لتنمية مهارات حل اؼبشكالت وبعض نواتج التعلم لدى تالميذ اؼبرحلة االبتدائية ،ودراسة
(عبد اغبميد )2017 ،اليت قامت على بناء ؿبتوى إلكًتوين قائم على اسًتاتيجية األلعاب التنافسية الرقمية
يف تنمية التحصيل وكفاءة التعلم دبادة اغباسب اآلرل لدى تالميذ اؼبرحلة اإلعدادية باؼبملكة العربية
السعودية ،ودراسة ) (De-Marcos et al., 2016اليت ىدفت إذل ربليل بنية الشبكات
االجتماعية مع دمج التلعيب من خالؿ مستخدمي الشبكة االجتماعية مع توفَت التفاعل االجتماعي
وتوفَت األنشطة والتعاوف فيما بينهم على مواقع التواصل االجتماعي.
ويتضح من خالؿ العرض السابق للدراسات اؼبرتبطة ،اليت تناولت التلعيب أنبيتو يف العملية
التعليمية وكيف يبكنو ربسُت عملية التعلم وزيادة التفاعل وزيادة دافعية اؼبتعلمُت واكتساهبم سلوكات
تعليمية جديدة ،كما أنو يشجع اؼبتعلمُت على حضور الدروس وااللبراط فيها وتساعدىم أف يكونوا
نُشطاء يف أثناء التعلم.
وتأسيساً على ما سبق وبصورة إجرائية وبناء على الدراسة االستطالعية اليت قامت هبا الباحثة من
خالؿ مقابلة عدد من اؼبعلمات يف بعض اؼبدارس واتفاقهن على أف التقنية تساعدىن على تعليم مهارات
اإلمالء والقراءة وسرد القصص والكتابة أكثر من الطريقة التقليدية ،فيمكن ربديد مشكلة البحث اغبارل
يف قصور التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية؛ وللتصدي ؽبذه اؼبشكلة
وباوؿ البحث اغبارل اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس :ما أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل
األكاديبي والتفكَت اإلبداعي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية؟
ويتفرع من ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية التالية:
م ا أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل األكاديبي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية؟
ما أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التفكَت اإلبداعي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية؟

 .3أهداف البحث:

هتدؼ ىذه الدراسة إذل:
 .1 .3تنمية التحصيل والتفكَت اإلبداعي يف مقرر لغيت لطالبات الصف الرابع عن طريق برنامج قائم على
التلعيب عرب الويب.
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 .2 .3معرفة أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل األكاديبي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية.
 .3 .3معرفة أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التفكَت اإلبداعي لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية.

 .4أهمية البحث:
تكمن أنبية تقنية التلعيب يف أهنا تساعد الفرد مع عناصر البيئة على التعلم وإمباء الشخصية
والسلوؾ ،وتقريب اؼبفاىيم وإدراكها كما أهنا تعد أداة فعالة يف تفريد التعليم وتنظيمو ؼبواجهة الفروؽ
الفردية للمتعلمُت وفقاً إلمكاناهتم وقدراهتم كما وىي أداة تواصل تعمل على تنشيط القدرات العقلية
وربسن اؼبوىبة اإلبداعية لديهم( .ىبة ؿبمد )44 ،2006 ،لذا تأمل الباحثة أف تفيد نتائج ىذه الدراسة
يف:
 .1 .4تناوؿ البحث متغَت التعلم بالتلعيب أحد اؼبستحدثات التكنولوجية اغبالية.
 .2 .4توجيو نظر الًتبويُت إذل ضرورة توظيف التعلم بالتلعيب يف بيئة التعلم اإللكًتونية.
 .3 .4تنمية التحصيل العلمي للمتعلمُت واكتشاؼ القدرات.
 .4 .4بناء الثقافة اإللكًتونية وبياف أنبيتها يف بناء اؼبعرفة واإلبداع.
 .4حدود البحث:

التزـ البحث اغبارل باغبدود التالية:
 .1 .5حد احملتوى :أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي لدى
طالبات اؼبرحلة االبتدائية ،ويقتصر البحث على وحدة الصحة والغذاء من مقرر لغيت.
 .2 .5اغبد اؼبكاين :إحدى مدارس التعليم األىلي دبدينة الرياض.
 .3 .5اغبد البشري :يقتصر البحث على عينة من طالبات الصف الرابع باؼبرحلة االبتدائية وعددىم
( )60طالبة.
 .4 .5اغبد الزمٌت :طُبِق البحث يف العاـ اعبامعي 2017-2016ـ.
 .5عينة البحث:

تكونت عينة البحث من عينة تطوعية قوامها ( )60طالبة فبن يتوفر لديهن انًتنت فائق السرعة
 ،ADSLولديهن مهارات التعامل مع االنًتنت ،ومت تقسيمهن جملموعتُت ؾبموعة ضابطة تدرس من
خالؿ بيئة تعلم تقليدية ،وؾبموعة ذبريبية تدرس من خالؿ اإلنًتنت.
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 .6منهج البحث:
مت استخداـ اؼبنهج الوصفي يف مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم للتعلم بالتلعيب ،واؼبنهج شبو
التجرييب عند قياس أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة (التعلم بالتلعيب عرب الويب) على اؼبتغَتات التابعة( :التحصيل
األكاديبي و التفكَت اإلبداعي) يف مرحلة التقومي.

 .7فروض البحث:
يف ضوء مشكلة البحث وأىدافو وضعت الباحثة الفروض التالية لإلجابة عن أسئلة البحث اغبارل؛
وىي كما يلي:
 .1 .8يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ ( )0.00بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعتُت
اجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب عرب الويب ،واجملموعة الضابطة اليت درست ببيئة التعلم
التقليدية يف االختبار التحصيلي لوحدة لغيت لصاحل اجملموعة التجريبية.
 .2 .8يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ ( )0.00بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعتُت
اجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب عرب الويب ،واجملموعة الضابطة اليت درست ببيئة التعلم
التقليدية يف تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية.
 .8مصطلحات البحث:

 .1 .9التعلم بالتلعيب :ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتم من خالؿ استخداـ عناصر تصميم لعبة يف
سياقات غَت اللعبة ،باستخداـ عناصر اللعبة مثل نقطة ،شارات ،اؼبتصدرين ،لتحدي الطالب للحصوؿ
على اؼبركز األوؿ يف اللعب (.)Vanolo, 2017, 15
ويبكن تعريفو إجرائياً :بأنو ؾبموعة من اإلجراءات تٌقدـ لطالبات اؼبرحلة االبتدائية من خالؿ
استخداـ عناصر تصميم لعبة يف سياقات غَت اللعبة من خالؿ موقع وذلك ؼبعرفة أثرىا يف كل من
التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع باؼبرحلة االبتدائية.
 .2 .9التحصيل األكاديبي :مستوى ؿبدد من األداء أو الكفاءة يف العمل الدراسي ويقيم من قبل
اؼبعلمُت ،أو اختبارات اؼبقننة (العيسوي وآخروف ،)13 ،2006 ،وتعرفو الباحثة إجرائياً :بأنو عملية نتاج
معريف متتابع للحصوؿ على درجة إتقاف معريف ؿبدد للمعلومات يف القراءة والكتابة واإلمالء تقدـ للطالبة
يف مقرر لغيت للصف الرابع.
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 .3 .9التفكَت اإلبداعي :يعرؼ بأنو "عملية عقلية يبر هبا الطالب دبراحل متتابعة هبدؼ إنتاج أفكار
جديدة دل تكن موجودة من قبل خالؿ تفاعلو مع اؼبواقف التعليمية اؼبتعمقة يف اؼبناىج" (اللقاين واعبمل،
.)79 ،1996
ويبكن تعريفو إجرائياً بأنو عملية عقلية سبر هبا طالبات الصف الرابع باؼبرحلة االبتدائية دبراحل
متتابعة إلنتاج أفكار جديدة دل تكن موجودة من قبل خالؿ تفاعلهن مع اؼبواقف التعليمية اليت تقدـ من
خالؿ التعلم بالتلعيب عرب الويب ويتم قياسو باختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس.

 .06اإلطار النظري للبحث:

 .1 .10التعلم بالتلعيب عرب الويب:
لقد كثر اغبديث يف اآلونة األخَتة عن التعلم بالتلعيب واىتمت العديد من الدراسات واألحباث
بالعمل على استخداـ التلعيب يف التعليم فاألفراد ال يتوقفوف عن التعلم بغض النظر عن أعمارىم ،ويبتلك
التعلم بالتلعيب العديد من األدوات اعبديدة والتقنيات اغبديثة اليت تزيد من جودة التعليم وتعمل على
ربسينو وتطويره.
 .1 .1 .10تعريف التعلم بالتلعيب (:)Gamification
التلعيب ىو استخداـ آليات اللعبة يف سياقات غَت سياقات اللعبة ( ،)Kapp, 2012وىو
مصطلح مشتق من كلمة  Gameأي اللعب أو اللعبة ،ويًتجم عربياً إذل مصطلحات عديدة منها
التلعيب أو األلعاب التنافسية .وسنستخدـ يف ىذا البحث مصطلح التلعيب.
تعددت تعريفات التعلم بالتلعيب عموماً ولكن ما يهمنا تعريفو يف التعليم فقد عرفو (Kim,
) 2015على أنو استخداـ عناصر اللعبة لتحفيز الطالب على التعلم وجعل التعلم أكثر متعة وتشويقاً.
بينما عرفو )(Huotari and Hamari, 2012بأنو استخداـ عناصر األلعاب وطريقة
تفكَت اللعبة يف بيئات خارج اللعبة لتعزيز السلوؾ واؼبشاركة بعناصر األلعاب (ليست اللعبة كاملة) وطريقة
التفكَت للعبة (ال ربتاج إذل تقنية اللعبة ولكنها الفكرة من تصميم اللعبة والتفاعل معها) يف بيئة خارج
اللعبة (بيئة غَت ىادفة للربح).
ويعرفو ) (Nicholson, 2015بأنو :ازباذ عناصر الدرجات من ألعاب الفيديو ،مثل النقاط،
اؼبستويات ،واإلقبازات ،وتطبيقو يف العمل أو يف السياؽ التعليمي .ويبكن استخالص تعريف التعلم
بالتلعيب بأنو استخداـ عناصر تصميم لعبة يف سياقات غَت سياقات اللعبة ،لتحفيز اؼبتعلم وجعل العملية
التعليمية أكثر متعة.
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 .2 .1 .10عناصر التلعيب:
أشار ) (Glover, 2013إذل أف العنصر الرئيسي يف التعلم بالتلعيب أف اؼبتعلمُت يقوموف بأداء
اؼبهاـ عن طريق تراكم النقاط واالنتقاؿ إذل مستويات أعلى واغبصوؿ على جوائز الفوز ،وهتدؼ صبيع ىذه
اإلجراءات إذل ربقيق األىداؼ التعليمية احملددة سابقاً ،وندرج فيها عناصر يف التدريب تعتمد على معرفة
األىداؼ واؼبعارؼ واؼبهارات اليت ينبغي اغبصوؿ عليها نتيجة ؽبذه اؼبهمة وىذه العناصر ىي:
 .1 .2 .1 .10النقاط :وبصل عليها الالعب بعد قيامو بعدد من األنشطة يف اللعبة.
 .2 .2 .1 .10الشارات :تعد سبثيالً مرئياً لإلقبازات اليت يقوـ هبا الالعب يف اللعبة.
 .3 .2 .1 .10قوائم اؼبتصدرين :قوائم بكل الالعبُت ترتب حسب مستواىم.
 .4 .2 .1 .10أشرطة التقدـ :تقدـ معلومات عن الالعب وحالتو اغبالية واذباىو كبو ربقيق اؽبدؼ.
 .5 .2 .1 .10الرسوـ البيانية لألداء :توضح بيانات عن األداء العارل لالعب ومقارنتو باألداءات
السابقة.
 .6 .2 .1 .10اؼبهاـ :اؼبهاـ اؼبراد من الالعب ربقيقها يف أثناء اللعبة.
 .7 .2 .1 .10الشخصيات :رموز أو شخصيات كرتونية مثال ىبتارىا الالعب لتمثلو يف اللعبة.
 .8 .2 .1 .10ملف اإلقباز :يوضح تطورات الشخصية وإقبازاهتا اليت سبثل الالعب والسلوكات اليت
يؤديها.
 .3 .1 .10أنبية التعلم بالتلعيب عرب الويب يف العملية التعليمية:
يبكننا استخداـ التعلم بالتلعيب عرب الويب لتحديد بعض السلوكات ،وبالتارل يبكننا أف نرى
جدوى استخداـ التعلم بالتلعيب عرب الويب يف التعليم ( ،)Muntean, 2013, 325والحظ
( )Kapp, 2012وجود زيادة كبَتة يف استخداـ التعلم بالتلعيب يف العملية التعليمية نظراً الستخداـ
عناصر اللعبة مثل الوقت والدقة وأنظمة النقطة ،وتشجيع اؼبستخدمُت على ربقيق األىداؼ اؼبرجوة منهم،
وربوؿ األنشطة إذل ألعاب ،كما أهنا تساعد على تنمية مهارات التفكَت ،والتعلم الذايت ،وتوفَت احملتوى يف
أي وقت وأي مكاف.
ويستند القرار إذل استخداـ عناصر اللعبة يف عملية التعلم ،فالتلعيب يف التعليم استخداـ
ميكانيكية اللعبة وعناصرىا يف بيئة التعلم اإللكًتوين ،بناء على تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت اغبديثة،
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وإهباد ظروؼ مناسبة لتنفيذ التلعيب ( ،)Kiryakova et al., 2014واستهدفت دراسة
) (Mitchell, Schuster and Drennan, 2016الكشف عن أثر التعلم بالتلعيب يف
الدافعية والسلوؾ اؼبدخلي لدى الطالب واؼبشاركة يف النشاط اغبركي ،من اؼبنظور االجتماعي ،وسبثلت مادة
اؼبعاعبة التجريبية يف تطبيق إلكًتوين يرتكز على آليات التلعيب وديناميكية التفاعل ،وجاءت توصيات
الدراسة بضرورة دعم التعلم بالتلعيب وتوظيفو تعليميا .وىدفت دراسة ) )Tan et al., 2016إذل
قياس أثر التلعيب ومكوناتو يف بيئة التعلم التقليدية ،وأظهرت النتائج زيادة مشاركة الطالب ،وال توجد
زيادة يف النمو اؼبعريف باستخداـ التلعيب .كما قاـ ) )Landers, 2016بتطبيق مبادئ التلعيب على
دورات تدريبية عن بعد ،باستخداـ لوحة الشرؼ للنقاط يف الربنامج اؼبقًتح لزيادة اؼبشاركة من خالؿ
استخداـ بيئة التعلم البالؾ بورد وجاءت النتائج بفاعلية التلعيب يف زيادة الدافعية واؼبشاركة لدى اؼبتعلمُت
وتنمية مهاراهتم األكاديبية .كما أشارت دراسة ) )Buckley and Doyle, 2014إذل فاعلية
استخداـ مكونات التلعيب يف التعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد ،وأوصت الدراسة بضرورة ربسُت
الدافعية لدى اؼبستخدمُت ،وزيادة اؼبشاركة اإلهبابية من قبل اؼبتعلمُت يف العملية التعليمية باستخداـ التعلم
بالتلعيب .كما قاـ ( )caponetto, Earp and Ott, 2014بعمل حصر ومراجعة األدبيات
اؼبتعلقة باستخداـ التلعيب يف ؾباؿ التعليم بُت عامي ( )2014/2011ووجد أف صبيع ىذه األدبيات
أكدت ربسُت عملية التعليم باستخداـ التعلم بالتلعيب.
 .4 .1 .10فبيزات التعلم بالتلعيب عرب الويب:
أشار كل من ( )Muntean, 2011و(سليماف )4 ،2016 ،إذل أف فبيزات التعلم بالتلعيب
عرب الويب ىي:
 .1 .4 .1 .10إعطاء اغبرية للمتعلمُت للتعلم باآللية اليت يفضلوهنا.
 .2 .4 .1 .10التحفيز على التعلم الذايت اؼبستمر وإثارة الدافعية.
 .3 .4 .1 .10استخداـ الشخصيات االفًتاضية يف التعليم.
 .4 .4 .1 .10التعلم باحملاولة واػبطأ دوف أف يؤثر ذلك سلبياً على اؼبتعلم.
 .5 .4 .1 .10جعل التعلم أكثر متعة.
 .6 .4 .1 .10إتاحة التعلم بواسطة وسائل تعليمية ـبتلفة.
 .7 .4 .1 .10ؿباولة ربط التعليم باغبياة الواقعية والتطبيق العملي.
 .8 .4 .1 .10إعداد ؾبموعة مناسبة وغَت ؿبدودة من اؼبهاـ للطالب.
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 .9 .4 .1 .10اكتشاؼ دوافع الطالب الذاتية كبو التعلم.
 .5 .1 .10خطوات تطبيق التعلم بالتلعيب عرب الويب يف التعليم:
لقد ذىب كل من ( )simoes, 2013; Huang and Soman, 2013إذل أنو لكي
يتم تطبيق التعلم بالتلعيب بطريقة صحيحة البد من إتباع ؾبموعة من اػبطوات واإلجراءات اليت تنطوي
على ربليل عميق لألوضاع القائمة وأدوات الربؾبيات اؼبتاحة ،وتتمثل اػبطوات واإلجراءات الرئيسية
الستخداـ اإلسًتاتيجية يف التعليم يف:
 .1 .5 .1 .10ربديد خصائص اؼبتعلمُت :عندما يقوـ اؼبعلموف بتنفيذ مناىج جديدة يف عملية التعلم
البد من ربديد خصائص الطالب ،من أجل ربديد كوف األدوات والتقنيات مناسبة أـ ال ،ومدى استعداد
الطالب للتفاعل مع ؿبتوى التعلم واؼبشاركة ،وكذلك األخذ يف اغبسباف اؼبهارات اؼبطلوبة من قبل
اؼبشاركُت لتحقيق األىداؼ ،وما تتطلبو اؼبهاـ واألنشطة من مهارات خاصة من قبل اؼبتعلمُت.
 .2 .5 .1 .10ربديد األىداؼ التعليمية :أىداؼ التعلم هبب أف تكوف ؿبددة وواضحة ،والغرض من
التعليم ربقيق أىداؼ التعلم ،وحىت يبكن ربديد أىداؼ احملتوى التعليمي واألنشطة اليت سيتم تضمينها يف
عملية التعلم ،واختيار آلية ميكانيكية اللعبة اؼبناسبة لتحقيقها وتقنياهنا.
 .3 .5 .1 .10إنشاء احملتوى واألنشطة التعليمية للتلعيب :هبب أف يكوف احملتوى التعليمي تفاعلياً
وتشاركياً وغنياً بعناصر الوسائط اؼبتعددة.
 .4 .5 .1 .10ىيكلة التجربة :وفيها وبدد اؼبعلم اؼبعادل واؼبراحل اليت سينتقل خالؽبا الطالب ،وإذا كاف
اؼبعلم متفهماً الحتياجات الطالب ونقاط الضعف لديهم يسهل عليو سلسلة اؼبعرفة وربديد اؼبراحل إذا
كاف اؼبتعلم مستعداً ولديو مهارة سبكنو من االنتقاؿ وإكماؿ اؼبراحل التالية واكتساب اؼبهارات األخرى
اؼبطلوبة.
 .5 .5 .1 .10ربديد اؼبوارد أو اؼبصادر :دبجرد أف وبدد اؼبعلم اؼبعادل واؼبراحل يستطيع أف وبدد توزيع
عناصر احملفزات يف ىذه اؼبراحل.
 .6 .5 .1 .10تطبيق عناصر احملفزات :ىذه العناصر قد تكوف فردية أو اجتماعية ،فردية مثل :النقاط
واإلقبازات والشارات والقيود الزمنية وىذه العناصر تساعد على ربقيق الذات ،والعالقات االجتماعية :مثل
اؼبنافسة والتفاعلية والتعاوف.
 .6 .1 .10أوجو القصور يف التعلم بالتلعيب عرب الويب:
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البد من األخذ يف اغبسباف أف تطبيقات األلعاب ليست حال سحرياً لعملية التعليم ويف حالة سوء
االستخداـ قد يساىم يف إهباد بيئة تعليمية أقل فاعلية وقد أشارت العصيمي ( )2017إذل وجود معوقات
عدة؛ منها:
 .1 .6 .1 .10تشتت االنتباه :ففي حالة التصميم الضعيف للمنهج قد يكتشف الطلبة طريقاً لتحقيق
ىدؼ اللعبة وقد يبحث عن ثغرات فيها لينجح بسهولة.
 .2 .6 .1 .10التوتر االجتماعي :وىي حالة اػبجل واػبوؼ أماـ الناس أو التفاعل مع الناس ويبكن
التغلب على ذلك بوضع ما يكسر ىذا التوتر ،فيمكن مثال تطبيق مقياس ؼبعرفة خصائص اؼبتعلمُت.
 .3 .6 .1 .10اؼبكافآت اؼبادية :ردبا كانت أكرب ـباطر تطبيقات األلعاب منح األولوية اؼبكافئات اؼبادية
على اؼبكافآت اؼبعنوية ويبكن التغلب على ذلك باإلقالؿ من اؼبكافآت اؼبادية من خالؿ ربويل عملية
التعليم إذل حبث عن نقاط وشارات أو التقدـ يف اؼبراحل التعليمية.
 .7 .1 .10أدوات تطبيق التعلم بالتلعيب:
 .1 .7 .1 .10موقع (:)Goal book
يقوـ اؼبعلم بتصميم الفصل التعليمي على اؼبوقع وإضافة الطالب ويبكن توجيو رسائل للطالب،
ومن خاللو يستطيع اؼبعلم وضع أىداؼ للطالب أو مهمة معينة إلقبازىا مع ربديد الوقت اؼبخصص
إلهناء اؼبهمة.
 .2 .7 .1 .10تطبيق (:)Doulingo
ىو تطبيق لتعلم اللغات اؼبختلفة (إقبليزية ،إسبانية ،فرنسية ،برتغالية )....يعمل عرب االنًتنت،
ويبدأ الربنامج مع اؼبتعلمُت اؼببتدئُت باألساسيات واعبمل البسيطة ومع اؼبتقدمُت جبمل أكثر تعقيداً،
ويبكن للمتعلم أف يقيم مستوى ترصبة زمالئو ،ووبتوي التطبيق أيضاً على العناصر اؼبعتمدة على الوقت مثل
النقاط يف هناية إسباـ كل مرحلة أو درس وأحيانا يكوف ىناؾ  bonusأو نقاط إضافية عند إقباز مهمة
قبل اؼبيعاد كما أف اإلجابات اػباطئة تفقده بعض النقاط.
 .3 .7 .1 .10تطبيق (:)classDojo
ىو تطبيق إلدارة الفصوؿ الدراسية عرب االنًتنت ويساعد اؼبعلمُت على ربسُت سلوؾ الطالب عن
طريق عرض السلوكات اؼبرغوب فيها واؼبراد تنميتها ومقارنتها بُت الطالب ويبكنك تسجيل الصفات
اإلهبابية أو السلبية وذلك بوضع عالمة لكل طالب وسلوكو يتميز باستخداـ رموز أو شخصيات كرتونية
مرحة وؿبببة إذل اؼبتعلم ،كما أنو يتيح تقييم الصف كامالً على شكل رسم بياين.
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 .2 .10التفكَت اإلبداعي:
إف عصر التغَتات اؼبتسارعة يفرض على اؼبربيُت التعامل مع الًتبية والتعليم كحاجة وضرورة
لإلنساف كي يبكنهم من التكيف مع اؼبستجدات يف بيئتهم ،ويستدعى ذلك تعلم مهارات جديدة
واستخداـ اؼبعرفة يف مواقف جديدة ،ىناؾ أسباب عديدة ربتم على مدارسنا ضرورة االىتماـ اؼبستمر
بتوفَت فرص لتطوير مهارات التفكَت العليا بصفة عامة والتفكَت اإلبداعي بصفة خاصة وذلك بصورة
منظمة وىادفة ،إذا كانت تسعى بالفعل ؼبساعدهتم على التكيف مع متطلبات أعمارىم.
يرى "بياجيو" أف لأللعاب دوراً يف النمو العقلي إذ تساىم بوضوح يف بناء اؼبعرفة كما أف ىناؾ
تفاعالً مستمراً بُت عملييت اللعب واالستيعاب إذ تزيداف من اىتمامات اؼبتعلم وكذلك تزيداف بناء التفكَت
بوصفها مصدراً للنمو (خليل ،)21 ،2011 ،فتنمية التفكَت اإلبداعي تعمل على صقل مواىب اؼبتعلمُت
وقدراهتم وتسهم يف إهباد بيئة تربوية فعالة ونشطة ،وقد أكد (خَت اهلل )1974 ،أنبية العناية بالتفكَت
اإلبداعي؛ ألنو يساعد على م ّد األفراد بالكثَت من اؼبداخل اعبديدة للخربة واؼبمارسة ،وذلك ألف التفكَت
اإلبداعي عبارة عن قدرات عقلية تتميز بقدر كبَت من الطالقة واؼبرونة واألصالة ،وتع ّد األلعاب وسيلة فعالة
وقوية لتحقيق ىذه الغاية ،وتشَت البحوث اليت أجريت على اؼبعلمُت أف األلعاب ربقق تأثَتات إهبابية ىامة
يف التحصيل العلمي للمتعلم عندما يستخدمها اؼبعلم بطريقة ىادفة وبناءة ( & Kirriemur
.(Van Eck, 2006; McFarlane, 2004
 .1 .2 .10ماىية التفكَت اإلبداعي :تعددت تعريفات التفكَت االبداعي؛ منها :تعريف
تورانس " "Torranceبأنو عملية ربسس للمشكالت والوعي هبا ودبواطن الضعف ،والفجوات،
والتنافر ،والنقص فيها ،وصياغة فرضيات ،تصل إذل ارتباطات جديدة باستخداـ اؼبعلومات اؼبتوافرة
والبحث عن حلوؿ ،وتعديل الفرضيات ،وإعادة فحصها ،والتوصل إذل نتائج جديدة )القاضي،)2010 ،
يف حُت عرفو جيلفورد " :"Guilfordبأنو تفكَت يف نسق مفتوح يتميز بإنتاج إجابات منتجة ،جديدة،
ومتنوعة )اؽبويدي ،)214 ،2004 ،ويبكن تعريفو بأنو ذلك النوع من التفكَت الذي يهدؼ دائماً إذل
التطوير والتجديد واػبلق وذلك من خالؿ إنتاج حلوؿ جديدة غَت موجودة من قبل ؼبشكلة معينة " ،أي
إنو التفكَت الذي يتميز بالطالقة واؼبرونة واألصالة".
 .2 .2 .10مهارات التفكَت اإلبداعي :ترى الباحثة قبل أف تعرض أىم مهارات التفكَت اإلبداعي أنو من
الضروري التذكَت دبا يؤكده كثَت من الباحثُت وعلى رأسهم جيلفورد ( )Guilfordوتورانس
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( )Torranceوىو أف التفكَت اإلبداعي يعتمد على ثالث مهارات أساسية ىي الطالقة ،واألصالة
واؼبرونة ،مع ضرورة تأكيد عدـ استقالؽبا عن بعضها البعض وىذه اؼبهارات ىي:
 .1 .2 .2 .10الطالقة ( :)Fluencyويقصد هبا قدرة اؼبتعلم على أف ينتج ؾبموعة من األفكار
االبتكارية اإلبداعية ،وأف يبدي بعض االستجابات يف شكل رموز ،أو أعداد ،أو أشكاؿ يف وقت معُت،
وىي إنتاج عدد كبَت من األفكار بسهولة (صبحي.)111 ،2003 ،
 .2 .2 .2 .10األصالة :الشخص اؼببدع ذو تفكَت أصيل أي يتجنب التقليد واالقتباس غَت األمُت وال
يكرر أفعاؿ احمليطُت ،ويبكن اغبكم على الفكرة باألصالة يف ضوء عدـ خضوعها لألفكار الشائعة ،وذلك
مع اغبرص على اإلثراء والتجديد وإظهار الطابع الشخصي اؼبميز.
 .3 .2 .2 .10اؼبرونة :القدرة على تغيَت اغبالة الذىنية بتغيَت اؼبوقف ،وىي عكس التقلب العقلي الذي
يتجو الفرد دبقتضاه إذل تبٌت أمباط فكرية ؿبدودة يواجو هبا مواقف اغبياة مهما تنوعت واختلفت.
 .3 .2 .10أنبية التفكَت اإلبداعي يف التعليم :إف عملية التعلم من اؼبراحل الضرورية يف حياة اؼبتعلم ،وال
تقتصر على اؼبادة العلمية فحسب بل تتناوؿ أيضاً اعبانب الًتبوي والتثقيفي لكل جوانب اغبياة ،وكل ىذه
العناصر تعمل على تقومي شخصية اؼبتعلم وربديد مستوى دافعية التعلم .وتعد مهارات التفكَت اإلبداعي
أىم مراحل عملية التعلم للمتعلمُت وتعتمد على ما يكتسبو اؼبتعلم من معلومات معتمدة على اؼبادة
اؼبعطاة لو خالؿ الدرس وطبيعة العمليات العقلية للمتعلم فيستطيع من خالؽبا أف يربمج ما حصل عليو
من مادة واالحتفاظ هبا يف ـبيلتو لالستفادة منها يف االمتحاف ،لذا شبة اختالؼ بُت األفراد يف عملية
اػبياؿ واإلبداع لوجود فروؽ فردية بينهم يف العمليات العقلية وبالتارل سيؤثر ذلك يف عملية دافعية التعلم.
وىناؾ العديد من الدراسات اليت أوصت بضرورة توظيف التفكَت اإلبداعي يف العملية التعلمية.
 .00اإلجراءات المنهجية للبحث:
اتبعت الباحثة اػبطوات واإلجراءات (اؼبسحية التحليلية ،التصميمية) ،وىي كاآليت:
 .1 .11اإلجراءات اؼبسحية التحليلية:
 .1 .1 .11االطالع على الدراسات واألدبيات الًتبوية اؼبرتبطة بالتعلم بالتلعيب ،وبيئات التعلم
اإللكًتوين ،والتفكَت اإلبداعي؛ لالستفادة منها يف إعداد اإلطار النظري ومادة اؼبعاعبة التجريبية وأدوات
البحث وفروضو.
 .2 .1 .11إعداد ؿبتوى مادة اؼبعاعبة التجريبية سبهيداً لتطبيقها وإجازهتا بعرضها على احملكمُت وإجراء
التعديالت اؼبقًتحة.
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 .2 .11اإلجراءات التصميمية:
 .1 .2 .11تصميم مادة اؼبعاعبة التجريبية (التعلم بالتلعيب عرب الويب) وتطويرىا :الوحدة الثانية (وحدة
الصحة والغذاء) من مقرر لغيت للصف الرابع االبتدائي.
 .2 .2 .11إجازة مادة اؼبعاعبة التجريبية بعرضها على احملكمُت وإجراء التعديالت اؼبقًتحة يف ضوء
آرائهم.
 .3 .2 .11إعداد أدوات القياس :وتتضمن اختباراً للتحصيل األكاديبي ،واختباراً التفكَت اإلبداعي
وإجازهتما بعرضهما على احملكمُت وإجراء التعديالت اؼبقًتحة ،وحساب ثوابتهما اإلحصائية.
تصميم التعلم بالتلعيب عرب الويب وتطويره :لتصميم بيئة التعلم بالتلعيب عرب الويب اؼبقًتحة
وتطويرىا واستناداً إذل مبوذج التصميم التعليمي ػبميس ( )2015اقًتحت الباحثة مبوذجاً يبكن تطبيقو
على تصميم التعلم بالتلعيب عرب الويب وتطويره وذلك لعدـ توافر مبوذج خاص ؽبذه البيئة –يف حدود
علم الباحثة -وسوؼ يتم عرض ىذه اؼبراحل وإجراءاهتا الفرعية فيما يلي:
 .3 .11إجراءات البحث:
 .1 .3 .11تصميم مادة اؼبعاعبة التجريبية:
مت تصميم بيئة التعلم اإللكًتونية وتطويرىا وفقا للتعلم بالتلعيب للمتغَت اؼبستقل موضع البحث
اغبارل ،ومت مراجعة العديد من مباذج التصميم التعليمي؛ منها :مبوذج (طبيس2013 ،؛ الدسوقي،
2015؛ الطراف2012 ،؛ اعبزار ،)2014 ،ويالحظ اتفاؽ ىذه النماذج يف اؼبراحل األساسية وزبتلف يف
بعض اػبطوات الداخلية ،لذا اقًتحت الباحثة مبوذجاً يبكن تطبيقو على تصميم التعلم بالتلعيب عرب الويب
وتطويره وذلك لعدـ توافر مبوذج خاص ؽبذه البيئة –يف حدود علم الباحثة -وسوؼ يتم عرض ىذه
اؼبراحل واجراءاهتا الفرعية فيما يلي:
 .1 .1 .3 .11مرحلة التحليل؛ ومت فيها:
 .1 .1 .1 .3 .11ربديد اؼبشكلة وتقدير اغباجات :مت ربديد اؼبشكلة سابقاً عن طريق دراسة
استطالعية ومقابلة ؼبعلمات اؼبرحلة التعليمية اليت تتمثل يف قصور التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي
لدى طالبات اؼبرحلة االبتدائية يف اؼبقرر.
 .2 .1 .1 .3 .11ربديد اؼبهاـ التعليمية (ؿبتوى التعلم) :استخدمت الباحثة أسلوب التحليل اؽبرمي يف
ربليل ؿبتوي الوحدة التعليمية "وحدة الصحة والغذاء يف مقرر لغيت" وربديد األىداؼ التعليمية اليت سبكن
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الطالب من ربقيقها ،وىي الغاية النهائية من عملية التعلم بكفاءة وفاعلية واختيار اسًتاتيجيات التعلم
واألنشطة التعليمية والتقويبية حملتوي التعلم.
 .3 .1 .1 .3 .11ربليل خصائص اؼبتعلمُت :مت ربليل خصائص الطالب وىم :طالبات الصف الرابع
باؼبرحلة االبتدائية وعددىم ( )60طالبة.

 .2 .1 .3 .11مرحلة التصميم؛ ومت فيها:
 .1 .2 .1 .3 .11تصميم األىداؼ التعليمية اإلجرائية حملتوي التعلم :ألف اؽبدؼ العاـ من البحث
الكشف عن أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب على التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي ،وسبثلت
األىداؼ اإلجرائية للبحث يف ؾبموعة من األىداؼ السلوكية اػباصة بوحدة الصحة والغذاء دبقرر لغيت،
ونظراً العتماد البحث على تقدمي صياغة سلوكية يف ضوء مبوذج ( )ABCDوربليل اؼبدخالت
واؼبخرجات وفقاً لتسلسها اؽبرمي التعليمي ،مت اشتقاؽ األىداؼ التعليمية النهائية العامة من اؽبدؼ
الرئيسي ؼبوضوع التعلم.
 .2 .2 .1 .3 .11تصميم أدوات القياس :ضم البحث أداتُت أساسيتُت نبا:
 .1 .2 .2 .1 .3 .11اختبار التحصيل األكاديبي لوحدة الصحة والغذاء يف مقرر لغيت.
 .2 .2 .2 .1 .3 .11اختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس.
 .3 .2 .1 .3 .11تصميم احملتوى التعليمي :مت مراعاة تصميم احملتوى التعليمي لوحدة الصحة والغذاء
ؼبقرر لغيت وربديده وفق طريقتُت للتنظيم نبا :التتابع اؼبنطقي واؽبرمي من العاـ إرل اػباص دبا يعكس ووبقق
األىداؼ التعليمية واؼبهارات األدائية احملددة سابقاً ،كما مت االعتماد على اؼبدخل البنائي واؼبدخل التلقيٍت
معاً ،ليتيح للطالبات عمليات التعلم دوف تقدمي كل اؼبعلومات منذ البداية ،باإلضافة إذل ضماف وصوؿ
الطالبات لكل اؼبعلومات اؼبطلوبة ،كما روعي يف احملتوي ارتباطو باألىداؼ التعليمية ،والدقة العلمية،
والسالمة اللغوية ،والتوازف بُت العناصر ،واغبداثة يف ؾباؿ التخصص.
 .4 .2 .1 .3 .11تصميم اسًتاتيجيات التعليم والتعلم :وىف ىذه اػبطوة مت ربديد اسًتاتيجية التعلم
العامة وىي التعلم بالتلعيب عرب الويب من خالؿ وضع خطة عامة منظمة باإلجراءات التعليمية احملددة؛
لتحقيق األىداؼ التعليمية وقد حدد (طبيس )99 ،2003 ،عدداً من اػبطوات اليت ينبغي االىتماـ هبا
عند تصميم إسًتاتيجية التعليم العامة وىي:
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 .1 .4 .2 .1 .3 .11استثارة دافعية اؼبتعلم للتعلم وذلك من خالؿ:
 .1 .1 .4 .2 .1 .3 .11جذب انتباه اؼبتعلم للتعلم.
 .2 .1 .4 .2 .1 .3 .11تعريف اؼبتعلم بأىداؼ التعلم.
 .3 .1 .4 .2 .1 .3 .11مراجعة (استدعاء) التعلم السابق.
 .2 .4 .2 .1 .3 .11تقدمي التعلم اعبديد (عرض اؼبثَتات) ويشتمل على عرض اؼبعلومات واألمثلة.
 .3 .4 .2 .1 .3 .11توجيو اؼبتعلم.
 .4 .4 .2 .1 .3 .11تشجيع مشاركة اؼبتعلمُت ،وتنشيط استجابتهم عن طريق تدريبات انتقالية
موزعة.
 .5 .4 .2 .1 .3 .11تقدمي التعزيز ،والرجع اؼبناسب للمتعلمُت (تقدمي التغذية الراجعة).
 .6 .4 .2 .1 .3 .11قياس األداء والتشخيص والعالج.
 .7 .4 .2 .1 .3 .11مساعدة اؼبتعلم على االستمرار يف التعلم.
ولتصميم التعلم بالتلعيب مت اتباع اػبطوات التالية:
 .1استثارة دافعية اؼبتعلم كبو التعلم من خالؿ مراحل عدة ىي:
 .1 .1جذب انتباه اؼبتعلم للتعلم :مت جذب انتباه اؼبتعلم كبو التعلم من خالؿ استخداـ التعلم بالتلعيب
ووضع قواعد للعبة ،وتقدمي ؿبتوى التعلم من خالؿ العرض العلمي اؼببسط من البداية للهدؼ األساسي،
باستخداـ الشاشات التعليمية ،وتصميم ؿبتوى التعلم بأسلوب مشوؽ وفبتع.
 .2 .1تعريف اؼبتعلم بأىداؼ التعلم :مت عرض األىداؼ التعليمية السلوكية اػباصة بكل موضوع من
موضوعات وحدة الصحة والغذاء ؼبقرر لغيت يف شاشة البداية لو ،لتعريف اؼبتعلم دبا سيتعلمو من معارؼ
داخل ىذا اؼبوضوع ،وما اؼبهارات اليت ينبغي أف يتمكن منها وأنبها القراءة القصصية والتعبَت واإلمالء ،ومت
صياغة األىداؼ ،وكتابتها بطريقة واضحة وسهلة.
 .3 .1مراجعة (استدعاء) التعلم السابق :ومت ذلك من خالؿ عملية التهيئة يف بداية كل موضوع من
موضوعات التعلم اؼبقدمة ،وعملية التهيئة من أىم العمليات اؼبهمة يف التعلم اؼبهارات.
 .2تقدمي التعلم اعبديد ،ويشمل عرض اؼبعلومات واألمثلة:
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عند التصميم وعرض احملتوى اؼبعريف اؼبرتبط باؼبوضوعات التعليمية اػباصة باؼبقرر مت مراعاة أف يبدا
دبقدمة نظرية ،وأىم اؼبعلومات اؼبتضمنة يف وحدة الصحة والغذاء يف مقرر لغيت ،مث طرح ؾبموعة من
األسئلة والتدريبات اليت سبثل تدريباً وتنشيطاً حملتوى التعلم.
 .3توجيو اؼبتعلم :مت اإلشراؼ ،واؼبتابعة للمتعلمُت يف أثناء عملية التعلم ،وكذلك تقدمي التوجيهات
الضرورية لكي يتم التعلم على أفضل وجو ،وحل اؼبشاكل اليت قد يعاين منها بعض اؼبتعلمُت ،نتيجة
االستخداـ اػباطئ للبيئة.
 .4تشجيع مشاركة اؼبتعلمُت ،وتنشيط استجاباهتم عن طريق تدريبات انتقالية موزعة :ومت ذلك من خالؿ
مراعاة تفعيل دور اؼبتعلم يف أثناء عملية التعلم عرب اإلنًتنت ،إذ مت السماح لو دبمارسة األنشطة اػباصة
بكل موضوع من موضوعات التعلم.
 .5تقدمي التعزيز والرجع اؼبناسب للمتعلمُت (تقدمي التغذية الراجعة) :مت تقدمي التغذية الراجعة لعملية التعلم
عرب الويب عقب تنفيذ اؼبهارات واألنشطة التعليمية ،وذلك من خالؿ توضيح اإلجابات الصحيحة مباشرة
للمتعلم أو يُطلب منو إعادة تعلم اؼبهارة مرة أخرى باإلضافة إذل تقدمي األوظبة والكؤوس للفائزين ،وزيادة
نقاط اؼبتعلم كلما انتقل من مرحلة إذل األخرى.
 .5 .2 .1 .3 .11تصميم واجهات التفاعل من خالؿ موقع ( )classdogoبعدة أساليب للتفاعل،
وىي:
 .1 .5 .2 .1 .3 .11التفاعل مع البيئة وواجهة االستخداـ :مت ىذا التفاعل من خالؿ تعامل الطالبات
مع الواجهة الرئيسة للموقع من خالؿ تسجيل الدخوؿ ،والتعامل مع كل الرموز والروابط اػباصة باحملتوى،
وكذلك استجاباهتم ؼبثَتات التعليمية اؼبوجودة يف واجهة االستخداـ.
 .2 .5 .2 .1 .3 .11تفاعل اؼبتعلم مع احملتوى وذلك من خالؿ:
 .1 .2 .5 .2 .1 .3 .11شاشات احملتوى التعليمي.
 .2 .2 .5 .2 .1 .3 .11النقر على أيقونة ،أو ارتباط تشعيب ،أو رمز على الشاشة.
 .3 .2 .5 .2 .1 .3 .11حرية التنقل بُت شاشات احملتوى.
 .4 .2 .5 .2 .1 .3 .11اإلجابة عن أسئلة التقومي الذايت اػباصة باحملتوى.
 .5 .2 .5 .2 .1 .3 .11إقباز مهاـ التعلم ،وأنشطتو.
 .3 .5 .2 .1 .3 .11تفاعل اؼبتعلم مع اؼبعلم وذلك من خالؿ:
 .1 .3 .5 .2 .1 .3 .11الربيد اإللكًتوين.
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 .2 .3 .5 .2 .1 .3 .11شبكات التواصل االجتماعي .+ Facebook, Google
 .3 .3 .5 .2 .1 .3 .11التغذية الراجعة من قبل اؼبعلم.
 .6 .2 .1 .3 .11بناء اختبارات ؿبكية اؼبرجع :بناء على األىداؼ التعليمية واحملتوى التعليمي مت
صياغة اختبارات ؿبكية اؼبرجع تُقدـ للطالب يف أثناء دراستهم حملتوى التعلم.
 .7 .2 .1 .3 .11ربديد مواد التعلم وأنشطتو :مت تصميم اؼبواد التعليمية اؼبتمثلة يف دروس تعليمية،
واألنشطة التعليمية اليت تُقدـ للمتعلمُت بعد االنتهاء من دراسة ؿبتوى التعلم ،كما مت توفَت روابط
إلكًتونية إضافية إلثراء العملية التعليمية تُقدـ للمتعلمُت يف أثناء دراستهم حملتوى التعلم ،كما مت ربديد
دور اؼبعلم وىو اؼبوجو واؼبساعد واؼبرشد يف عملية التعلم.
 .8 .2 .1 .3 .11تصميم موقع (:)class dogo
اعتمدت الباحثة على عديد من اؼبصادر العربية واألجنبية اليت اىتمت بالتلعيب ،واىتمت بتطوير
أو تصميم التعلم بالتلعيب يف ضوء:
 .1 .8 .2 .1 .3 .11مصداقية النظاـ :إف بيانات اإلدخاؿ غَت مرئية (رمزية) ،وال تُفقد البيانات
اؼبدخلة يف حالة اإلحبار بُت أكثر من نافذة ،كما أف تعديل البيانات مستمر  ,وتفعيل اغبساب يتم من
خالؿ الربيد اإللكًتوين للمتعلم.
 .2 .8 .2 .1 .3 .11تصميم واجهة التفاعل وأساليب اإلحبار :يوفر اؼبوقع أدوات إحبار متناسبة مع
خصائص اؼبتعلمُت ومألوفة لديهم ،وتتميز بالبساطة ،وتتوافر أزرار اإلحبار يف كل صفحات النظاـ يف
اعبانب األيبن من صفحات النظاـ.
 .3 .8 .2 .1 .3 .11زبطيط صفحات النظاـ :مت تثبيت العناصر اؽبامة يف كل صفحات النظاـ ،مع
ذبنب استخداـ الشاشات غَت اؼبنتظمة داخل النظاـ ،على أف يكوف رأس الصفحة وأسفل الصفحة
مفصولُت بوضوح عن جسم النظاـ.
 .4 .8 .2 .1 .3 .11تصميم احملتوى :يوفر ؿبتوى مناسباً ػبصائص اؼبتعلمُت ،كما يوفر ؿبتوى تعليمياً
مناسباً ؼبساعدة اؼبتعلم على ربقيق أىداؼ التعلم ،ويتسم النص اؼبكتوب بالوضوح ،ويستخدـ يف تصميم
احملتوى الوسائط اؼبتعدد من صور وفيديوىات ورسوـ متحركة ربقق أىداؼ التعلم ،كما يقدـ أنشطة
متنوعة ،ويوفر تغذية راجعة ألىداؼ احملتوى وأمباط اؼبتعلمُت.
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 .5 .8 .2 .1 .3 .11سهولة االستخداـ :يتجنب النظاـ الًتكيز على النواحي الفنية أكثر من الالزـ يف
التصميم حىت ال يتشتت انتباه اؼبتعلمُت ،كما يوفر النظاـ أسلوباً سهالً لإلحبار ،وأف تعمل صبيع وصالت
النظاـ بشكل سليم.
 .6 .8 .2 .1 .3 .11التفاعلية :ويقصد هبا التفاعل بُت اؼبتعلم وؿبتوى التعلم من خالؿ توفَت احملتوى
الديناميكي ،كما أنو يتيح التفاعل بُت اؼبتعلم واؼبعلم ،وأف يكوف التفاعل من خالؿ أزرار التحكم والقائمة
اؼبنسدلة ،وأف تكوف أيقونات التفاعل متناسقة وثابتة وغَت مزدضبة.
الصفحات العامة ؼبكونات بيئة التعلم التكيفية ":"classdojo
 .1الصفحة الرئيسية للموقع ( :)home pageوىي صفحة البداية اليت تظهر للمستخدـ ،ويتم
ربميلها دبجرد أف يكتب عنواف موقع الشبكة  www.classdojo.comوربتوي ىذه الصفحة على
ؾبموعة من اػبيارات اليت تظهر أسفل  resisterإلنشاء حساب جديد كمعلم أو متعلم أو مدير
وربتوي أيضا على زر  Log inتسجيل الدخوؿ يف حالة وجود حساب على اؼبوقع.

 .2الصفحة الرئيسية  : Smart sparrowوىي صفحة ما بعد التسجيل على البيئة التعليمية التكيفية،
وتضمن ؾبموعة من األيقونات الرئيسية لالنتقاؿ لصفحات أخرى وىي كما يوضحها الشكل اآليت:
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 .3 .1 .3 .11مرحلة اإلنتاج /التطوير:
 .1 .3 .1 .3 .11تصميم السيناريو :يُعد السيناريو خريطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج
مصدر تعليمي معُت ،ويتضمن كل الشروط واؼبواصفات والتفاصيل اػباصة هبذا اؼبصدر وعناصره اؼبسموعة
واؼبرئية ،وتصف الشكل النهائي لو على ورؽ ،ويف ضوء األىداؼ التعليمية واحملتوى التعليمي مت بناء ؿبتوى
السيناريو اؼببدئي للموقع اإللكًتوين الذي يُقدـ من خاللو ؿبتوى التعلم ،ومت تصميم السيناريو من خالؿ
ستة أعمدة رئيسية ىي:
 .1 .1 .3 .1 .3 .11رقم الشاشة :حيث مت ربديد رقم لكل شاشة عرض داخل اؼبصدر التعليمي
حبيث تأخذ كل شاشة رقما.
 .2 .1 .3 .1 .3 .11العنواف :وفيو يكتب عنواف الدرس.
 .3 .1 .3 .1 .3 .11وصف ؿبتويات الشاشة :وفيو يوصف ؿبتوى الشاشة اؼبعروضة للطالبة.
 .4 .1 .3 .1 .3 .11الصوت :وفيو وب ّدد الصوت اؼبستخدـ واؼبؤثرات الصوتية اؼبستخدمة.
 .5 .1 .3 .1 .3 .11أسلوب الربط واالنتقاؿ :توضيح كيفية االنتقاؿ بعد كل درس سواء أكاف ىذا
االنتقاؿ داخلياً بُت ؿبتويات الدروس نفسها ،أو انتقاالً خارجياً بعد االنتهاء من الدرس.
 .6 .1 .3 .1 .3 .11كروكي اإلطار :وفيو يتم عرض شكل احملتوى العلمي اؼبقدـ للطالبة من خالؿ
بيئة التعلم وفيما يلي شكل يوضح اعبدوؿ رقم ( )1تصميم السيناريو التعليمي:
جدوؿ 1
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تصميم السيناريو التعليمي
رقم الشاشة

العنواف

وصف ؿبتويات
الشاشة

الصوت
مؤثر صويت

صوت

أسلوب الربط
واالنتقاؿ

كروكي اإلطار

مت االعتمػػاد علػػى شػػكل السػػيناريو متعػػدد األعمػػدة ،عنػػد كتابػػة سػػيناريو السػػَت يف ؿبتػػوى الػػتعلم
داخل بيئة اؼبوقع.
 .2 .3 .1 .3 .11اإلنتاج أو التطوير ومت يف اذباىُت:
 .1 .2 .3 .1 .3 .11االذبػػاه األوؿ :اؼبتعلػػق بتطػػوير اؼبوقػػع اإللكػػًتوين ت ػتم إنشػػاء فصػػل دراسػػي باسػػم
طالبات الصػف الرابػع باؼبرحلػة االبتدائيػة وإضػافة ؾبموعػة البحػث وعػددىم ( )30طالبػة إذل منصػة الػتعلم،
وإرساؿ الكود اػباص بالفصل الدراسي على اإليبيل اػباص هبن.
 .2 .2 .3 .1 .3 .11االذبػػاه الثػػاين :إنتػػاج احملتػػوى التعليمػػي اإللكػػًتوين ،وربطػػو دبنصػػة الػػتعلم التكيفػػي،
ويتمثل بإنتاج عناصر الوسائط اؼبتعددة (صور -صوت -نص -رسوـ متحركة) إذ مت االعتماد على ؾبموعة
من مقاطع الفيديو والرسوـ اؼبتحركة اليت توضح بعض مفاىيم ؿبتوي التعلم ،ومت استخداـ برامج:

جدوؿ 2
الربامج اؼبستخدمة يف إنتاج احملتوى التعليمي اإللكًتوين
ـ

الربنامج

Microsoft word2016
1
Microsoft PowerPoint 2016 2
Camtasia studio 8
4
5

Adobe photoshop cs6

6

Adobe audiation cs6

الوظيفة
إعداد الدروس يف صورهتا األولية.
إلنتاج الدروس يف شكل مقاطع فيديو.
لتسجيل دروس الوحدة الثانية دبقرر لغيت (الصحة والغذاء).
تصميم بعض اػبلفيات ،ومعاعبة الصور والرسومات والنصوص
وتصميم شاشات األىداؼ العامة والتعليمية واألنشطة التعليمية.
ؼبعاعبة الصوت اؼبسجل.

 .3 .3 .1 .3 .11إنت ػػاج أنش ػػطة ال ػػتعلم :مت إنت ػػاج أنش ػػطة ال ػػتعلم باس ػػتخداـ برن ػػامج (
 )Photoshopسبهيداً لرفعها على بيئة التعلم من خالؿ أداة وربديد زمن ؿبدد لتنفيذه.

22

Adobe

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….....................المجمد السابع عشر  -العدد الثالث -
9102

 .4 .3 .1 .3 .11إنتاج أدوات التقييم إلكًتونياً :مت اسػتخداـ أداة ( )Question bankاؼبتػوفرة يف
بيئة التعلم اإللك ًتونية إلنتاج بعض األسئلة اؼبرتبطة دبحتوى التعلم من خالؿ البيئة اإللكًتونية.
 .5 .3 .1 .3 .11االستخداـ الفعلي :مت تطبيق البحث اغبارل خالؿ العاـ الدراسي 2017-2016ـ.
 .2 .3 .11إعداد أدوات القياس وإجازهتا :مت استخداـ األدوات التالية يف البحث اغبارل:
 .1 .2 .3 .11اختبار التحصيل الدراسي:
أعػػدت الباحثػػة اختبػػاراً لقيػػاس التحصػػيل األكػػاديبي لوحػػدة الصػػحة والغػػذاء ؼبقػػرر لغػػيت يف صػػورتو األوليػػة،
ووبت ػػوي عل ػػى ( )30سػ ػؤاالً م ػػن مب ػػط االختي ػػار م ػػن متع ػػدد وتكمل ػػة الفػ ػراغ وق ػػد اش ػػتملت الص ػػورة األولي ػػة
األىداؼ اؼبراد ربقيقها من دراسة اؼبوضوع ،فوضع اؽبدؼ وتاله سؤاؿ أو أكثر لقياسو ،وطلػب مػن اػبػرباء
إبػػداء ال ػرأي يف :م ػػدى وفػػاء االختب ػػار باألى ػػداؼ اؼببين ػػة مػػع بن ػػوده ،وس ػػالمة صػػياغة بن ػػود االختب ػػار لغوي ػػا
وعلمياً ،وإضافة ما يرونو مػن بنػود جديػدة أو حػذؼ بنػود غػَت الزمػة ،وقػد مت تعػديل صػياغة بعػض البنػود؛
لتيسَت فهمها ،ومر إعداده باػبطوات اآلتية:
 .1 .1 .2 .3 .11التجربة االستطالعية لالختبار وإجازتوُ :جرب االختبار على ( )15طالبػة مػن ؾبتمػع
البحػث ومػن غػَت العينػػة األصػلية للتأكػد مػن وضػػوح مفرداتػو بالنسػبة إلػيهم وفهمهػػا وحسػاب ثباتػو وكػػذلك
حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ؼبفردات االختبار ،امتدت معػامالت السػهولة ألسػئلة اختبػار
التحص ػػيل قي ػػد البح ػػث ب ػػُت ( )0.87 ،0.45بينم ػػا امت ػػدت مع ػػامالت الص ػػعوبة ب ػػُت (،)0.32 ،0.76
وبذلك بلغ عدد أسئلة االختبار ( )30سؤاالً وىي أسئلة متنوعة من حيث السهولة والصعوبة وتتمتع بقػوة
سبييز مناسبة لتتناسب مع اؼبستويات اؼبختلفة من الطالبات.
 .2 .1 .2 .3 .11صدؽ االختبار :قامت الباحثة حبساب صدؽ االتساؽ الداخلي لالختبار وذلك عن
طريق تطبيقو على عينو قوامها ( )15متعلمػة مػن ؾبتمػع البحػث ومػن خػارج العينػة األساسػية ،ومت حسػاب
معػػامالت االرتبػػاط بػػُت درجػػة كػػل مفػػردة مػػن مفػػردات االختبػػار والدرجػػة الكليػػة لػػو ،وامتػػدت معػػامالت
االرتبػػاط بػػُت درجػػة كػػل س ػؤاؿ مػػن أسػػئلة االختبػػار والدرجػػة الكليػػة لالختبػػار مػػا بػػُت (،)0.88 :0.45
وصبيعه ػػا مع ػػامالت ارتب ػػاط دال ػػة إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )0.00م ػػا يش ػػَت إذل االتس ػػاؽ ال ػػداخلي
لالختبار.
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 .3 .1 .2 .3 .11ثبػػات االختبػػار :مت حسػػاب ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ معامػػل ألفػػا لكرونبػػاخ ،وذلػػك
علػػى ؾبموعػػة اسػػتطالعية قوامهػػا ( )15متعلم ػة مػػن ؾبتمػػع البحػػث ومػػن غػػَت ؾبموعػػة البحػػث األساسػػية
وجاءت نتيجة الثبات ( )0.93عند مستوى داللة ()0.000؛ واعبدوؿ رقم ( )3يوضح النتيجة:
جدوؿ 3
معامل الثبات الختبار التحصيل (ف =  )15متعلماً
معامل الثبات

حجم العينة

عدد اؼبفردات

القيمة

مستوى الداللة

معامل الفا

15

30

0.96

0.000

يتضػػح مػػن جػػدوؿ ( ) 3أف معامػػل الثبػػات باسػػتخداـ معامػػل ألفػػا لكرونبػػاخ لالختبػػار التحصػػيلي
داؿ عند مستوى  0.00ويشَت إذل ثبات االختبار.
 .4 .1 .2 .3 .11ربدي ػػد زم ػػن االختب ػػار :س ػػجل الكمبي ػػوتر ال ػػزمن ال ػػذي اس ػػتغرقتو ك ػػل طالبػ ػة يف أداء
االختبػػار ،مػػن الط ػالبات ( )15السػػابق اإلشػػارة إلػػيهن يف اسػػتطالعية االختبػػار ،مث حسػػب متوسػػط الػػزمن
بقسمة ؾبموع الزمن الذي استغرقتو كل طالبو على عدد الطالبات الكلي وكاف ( )20دقيقةً.
 .2 .2 .3 .11استخداـ اختبار تورانس للتفكَت اإلبداعي:
بعد إطالع الباحثة على عدد من االختبػارات ذات العالقػة بػالتفكَت اإلبػداعي ،وجػد أف مقيػاس
ت ػػورانس لقي ػػاس الق ػػدرة عل ػػى التفك ػػَت اإلب ػػداعي ,اؼبع ػػرب م ػػن خ ػػَت اهلل ع ػػاـ ( )1974ى ػػو اؼبقي ػػاس اؼبالئ ػػم
للدراسػة اغباليػػة ،إذ إف ىػذا اؼبقيػػاس قػد مت إعػػداده يف البيئػة العربيػػة وسػبق أف اسػػتعمل يف الدراسػات العربيػػة
واحمللي ػػة ،ويبك ػػن تطبيق ػػو بطريق ػػة صبعي ػػة يف أي مس ػػتوى تعليم ػػي ابت ػػداء م ػػن الص ػػف الراب ػػع االبت ػػدائي وح ػػىت
اؼبستوى اعبامعي؛ ويتكوف ىذا االختبار من قسمُت:
 .1 .2 .2 .3 .11القس ػػم األوؿ :م ػػأخوذ م ػػن إح ػػدى بطاري ػػات ت ػػورانس للتفك ػػَت االبتك ػػاري اؼبع ػػروؼ
)(The Minnesota Tests of Creative Thinking؛ يشػػمل القسػػم األوؿ أربعػػة
اختبارات فرعية ىي:
 .1 .1 .2 .2 .3 .11االسػ ػػتعماالت :وفيهػ ػػا يطلػ ػػب مػ ػػن اؼبفحػ ػػوص أف يػ ػػذكر أكػ ػػرب عػ ػػدد فبكػ ػػن مػ ػػن
االستعماالت اليت يعدىا اسػتعماالت غػَت عاديػة لعلبػة الصػفيح والكرسػي حبيػث تصػبح ىػذه األشػياء أكثػر
فائدة وأنبية( .زمن كل وحدة  5دقائق).
 .2 .1 .2 .2 .3 .11اؼبًتتبػات :وفيهػػا يطلػػب إذل اؼبفحػوص أف يػػذكر مػػاذا وبػدث لػػو أف نظػػاـ األشػػياء
تغَت وأصبحت على كبو معُت ،وىذا االختبار تكوف من وحدتُت نبا:
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 .1 .2 .1 .2 .2 .3 .11ماذا وبدث لو فهم اإلنساف لغة الطيور واغبيوانات؟
 .2 .2 .1 .2 .2 .3 .11مػػاذا وبػػدث لػػو أف األرض حفػػرت حبيػػث تظهػػر اغبفػػرة مػػن الناحيػة األخػػرى؟
(زمن كل وحدة  5دقائق).
 .3 .1 .2 .2 .3 .11اؼبواقػػف :وفيهػػا يطلػػب إذل اؼبفحػػوص أف يتبػػُت كيػػف يتصػػرؼ يف بعػػض اؼبوقػػف
ويتكوف االختبار من موقفُت نبا:
 .1 .3 .1 .2 .2 .3 .11إذا عينت مسؤوالً عن صرؼ النقود يف النادي وحاوؿ أحد أعضاء النادي أف
يدخل يف تفكَت الزمالء أنك غَت أمُت ماذا تفعل؟
 .2 .3 .1 .2 .2 .3 .11لو كانت اؼبدارس صبيعها غَت موجودة علػى اإلطػالؽ (أو حػىت كانػت ملغػاة)
ماذا تفعل لكي تصبح متعلما؟ (زمن كل موقف طبس دقائق).
 .4 .1 .2 .2 .3 .11التطوير والتحسُت :وفيها يطلب من اؼبفحوص أف يقًتح طرقاً عدة لتصبح بعػض
األشياء اؼبألوفة لديو على كبو أفضل فبا ىي عليو كالدراجة وقلم اغبرب( .زمن كل وحدة  5دقائق).
 .2 .2 .2 .3 .11القسػػم اآلخػػر :ىػػو اختبػػار بػػاروف اؼبعػػروؼ باسػػم ( Barrons Tests of
)Anagrams؛ ويسػػتخدـ لتكػػوين الكلمػػات ،ويتكػػوف يف صػػورتو العربيػػة مػػن كلمتػػُت (ديبقراطيػػة ،بنهػػا)
وقػػد غػػَت الباحػػث كلمػػة (بنهػػا) إذل كلمػػة (كركػػوؾ) ،إف كػػل واحػػد مػػن ىػػذه االختبػػارات اػبمسػػة يقػػيس
اؼبكونات الثالثػة للتفكػَت االبػداعي الطالقػة الفكريػة ،اؼبرونػة التلقائيػة ،األصػالة ،وؾبمػوع درجػات اؼبكونػات
الثالثة للتفكَت اإلبداعي يبثل الدرجة الكلية للتفكَت اإلبداعي.
 .3 .2 .2 .3 .11صػػدؽ االختبػػار :اعتمػػدت الباحثػػة يف ذلػػك علػػى الصػػدؽ الظػػاىري ،وقػػد ربقػػق ىػػذا
النوع من الصدؽ من خالؿ عػرض مقيػاس التفكػَت اإلبػداعي علػى ؾبموعػة مػن اػبػرباء واؼبختصػُت يف ؾبػاؿ
علػػم الػػنفس الًتبػػوي وعلػػم نفػػس اإلبػػداع وعلػػم الػػنفس الرياضػػي والقيػػاس والتقػػومي إلق ػرار صػػالحية اؼبقيػػاس
ومالءمتو للعينة اغبالية وقد ناؿ موافقتهم بنسبة (.)%100
 .4 .2 .2 .3 .11ثبات االختبار :اعتمدت الباحثة يف حساب الثبػات بطريقػة التجزئػة النصػفية معتمػداً
نتػػائج العينػػة االسػػتطالعية ،فحسػػب االرتبػػاط بػػُت درجػػات الوحػػدات الفرديػػة ودرجػػات الوحػػدات الزوجيػػة
للعوامل اؼبختلفة (طالقة ،مرونة ،وأصالة) ،مث صححت الباحثة ىذا االرتباط باستعماؿ معادلة سيربماف –
براوف وقد تبػُت إف االختبػار يبتػاز بدرجػة عاليػة مػن الثبػات للعوامػل الثالثػة ،والقػدرة اإلبداعيػة العامػة ،كمػا
مبُت يف اعبدوؿ (.)4
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جدوؿ 4
يبُت درجات ثبات العوامل بطريقة التجزئة النصفية الختبار التفكَت اإلبداعي
قبل التصحيح
بعد التصحيح

األصالة

الطالقة

اؼبرونة

التفكَت االبداعي

0,70
0,82

0,67
0,80

0,73
0,84

0,71
0,82

 .5 .2 .2 .3 .11طريقة تصحيح االختبار:
يقدر لكل مفحوص أربع درجات على كل اختبار؛ وىي:
 .1 .5 .2 .2 .3 .11ا لطالقة الفكرية :تقاس بالقدرة على ذكر أكرب عدد فبكن من اإلجابات اؼبناسػبة
يف زمن معُت بالنسبة الختبارات القسم األوؿ ،وبذكر أكرب عدد من الكلمػات اؼبناسػبة الصػحيحة بالنسػبة
للقسم اآلخر لالختبارات.
 .2 .5 .2 .2 .3 .11اؼبرونػػة التلقائيػػة :وتقػػاس بالقػػدرة علػػى تنػػوع اإلجابػػات اؼبناسػػبة ،وكلمػػا زاد عػػدد
اإلجابات اؼبتنوعة تزيد درجة اؼبرونة بالنسبة للقسم األوؿ ،وتقػاس يف القسػم اآلخػر بػذكر أكػرب عػدد فبكػن
من الكلمات اليت ؽبا معٌت مفهوـ.
 .3 .5 .2 .2 .3 .11األص ػالة :تقػػاس بػػذكر إجابػػات غػػَت شػػائعة يف اعبماعػػة الػػيت ينتمػػي إليهػػا الفػػرد
بالنسػػبة إذل القسػػم األوؿ يف االختبػػار ،وبعػػدد الكلمػػات ذات اؼبعػػٌت الػػيت تشػػكلها الطالب ػة والػػيت دل تػػرد يف
اعبماعة اليت ينتمي إليها الفرد بالنسبة إذل القسم اآلخر من االختبار ،وعلى ىذا تكوف درجة أصالة الفكرة
أو الكلمة مرتفعة إذا كاف تكرارىا اإلحصائي قليالً أما إذا زاد تكرارىا فإف درجة أصالتها تقل.
 .4 .5 .2 .2 .3 .11الدرجة الكلية :حاصل صبػع درجػات الطالقػة الفكريػة واؼبرونػة التلقائيػة واألصػالة
يف وحدات االختبار.
وقد اعتمدت الباحثة يف حساب درجات أفراد اجملموعتُت (التجريبية ،الضابطة) يف اختبار القدرة
اإلبداعية على اآليت:
 .1حسػػاب درجػػة طالقػػة التفكػػَت :سبػػنح درجػػة واحػػدة لكػػل اسػػتجابة غػػَت مكػػررة ،وغػػَت خرافيػػة ،أو غػػَت
معقولة تكتبها الطالبة اليت يطبق عليها اختبار القدرة اإلبداعيػة ،وبػذلك تكػوف درجػة طالقػة تفكػَت الطالبػة
تساوي عدد األفكار اليت تكتبها ،بعد حذؼ األفكار اػبرافية.
 .2حسػػاب درجػػة مرونػػة التفكػػَت :سب ػنح درجػػة واحػػدة لألفكػػار صبيع ػاً الػػيت تنتمػػي إذل ميػػداف حيػػايت واحػػد
(صػػناعة ،زراع ػػة ،ذب ػػارة ،سياسػػة )... ،مهم ػػا يك ػػن عػػددىا ،وب ػػذلك تك ػػوف درجػػة مرون ػػة الطالب ػػات بع ػػدد
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اؼبيادين اليت قبدىا يف إجاباهتن لكل فقرة من الفقرات ،ولذلك نتوقع أف تكوف درجة اؼبرونة عموماً أقل من
درجة الطالقة.
 .3حساب درجة األصالة:
 .1 .3يتم تدوين استجابات طلبة اجملموعتُت (التجريبية ،والضابطة) صبيعاً عن فقرات االختبار ،مع كتابة
تكرارات كل استجابة أمامها ،وال تكتب األفكار اػبرافية اليت مت حذفها يف الطالقة واؼبرونة.
 .2 .3سب ػػنح ( ) 3درج ػػات لك ػػل فك ػػرة تك ػػرر م ػػرة واح ػػدة فق ػػط يف اس ػػتجابات طلب ػػة العينت ػػُت (التجريبي ػػة،
والضابطة).
 .3 .3سبنح ( ) 2درجتاف لكل فكرة تكرر مرتُت عند طلبة العينتُت (التجريبية ،والضابطة).
 .4 .3سبنح درجة واحدة فقط لكل فقرة تكرر ( ) 3مرات عند طلبة العينتُت (التجريبية ،والضابطة).
 .5 .3أما األفكار اليت تتكرر ( ) 4مرات فأكثر يف استجابات طلبة العينتُت (التجريبية ،والضابطة) فتمنح
صفراً (.)0
وعلى أساس اػبطوات السابقة ربسب درجات األصالة لكل طالبة على النحو اآليت:
 )( = )( 1 + )( 2 + )( 3درجة األصالة.
 .4حس ػػاب درج ػػة اإلب ػػداع الكلي ػػة :ربس ػػب الدرج ػػة الكلي ػػة لك ػػل طالبػ ػة جبم ػػع درج ػػات الطالق ػػة واؼبرون ػػة
واألصالة.
وعلػػى الػػرغم مػػن ىػػذه التقػػديرات إال أف الباحث ػة وضػػعت شػػرطاً ىػػو أف الفكػػرة الػػيت ربصػػل علػػى
درجػة أصػػالة هبػب أف تكػػوف متوافقػة مػػع اؼبنطػق ،أي إف الفكػػرة قػد ربصػػل علػى تكػرار ( ،)1إال إهنػا فكػػرة
تقليدية ،ففي تلك اغبالة ال ربسب لتلك الفكرة درجة أصالة.
 .5 .2 .2 .3 .11ثبات تصحيح االختبار (موضوعية االختبار):
للتحقػػق مػػن ثبػػات تصػػحيح االختبػػار اختػػارت الباحث ػة عش ػوائياً ( )15اسػػتمارة مػػن اسػػتمارات
اإلجابة جملموعيت البحث البالغ عػددىا ( )60اسػتمارة ،واسػتخرج ثبػات تصػحيح االختبػار عػرب مصػححُت
آخرين ،وباستعماؿ معادلة (بَتسوف) ظهرت نتائج ثبات التصػحيح ،فكانػت علػى النحػو اؼببػُت يف اعبػدوؿ
رقم (:)5
جدوؿ 5
22
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يبُت درجة االتساؽ يف تصحيح االختبار بُت الباحث واؼبصححُت اآلخرين
نوع الثبات

األصالة

الطالقة

اؼبرونة

الثبات الكلي

الباحث مع اػببَت األوؿ
الباحث مع اػببَت الثاين

0,90
0,92

0,89
0,90

0,86
0,88

0,89
0,90

يتبُت من اعبدوؿ ( )5أف ثبات تصحيح الباحثة مع اػببَت األوؿ يف األصػالة بلػغ ( )0,90وبلػغ
ثبػػات تصػػحيح الطالقػػة ( ،)0,89وبلػػغ ثبػػات تصػػحيح اؼبرونػػة ( )0,86أمػػا ثبػػات التصػػحيح الكلػػي بػػُت
الباحثة واػببَت األوؿ فبلغ ( )0,89وىو ثبات عاؿ ،وبلغ ثبات صحيح األصالة بُت الباحثػة واػببػَت الثػاين
( ،)0،92وبلغ ثبات تصحيح الطالقة ( ،)0,90وبلغ ثبات تصحيح اؼبرونة ( )0,88أما ثبات التصحيح
الكلي بُت الباحثة واػببَت الثاين فبلغ ( )0،90وىو ثبات عاؿ.

 .01نتائج البحث:

عرض النتائج اػباصة بتجانس ؾبموعيت البحث بالنسبة للتحصيل األكاديبي ؼبقرر لغيت:
 .1 .12ذبػػانس اجملموعػػة الضػػابطة الػػيت درسػػت بػػالتعلم بالتلعيػػب عػػرب الويػػب مػػع اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت
درسػػت بالطريقػػة التقليديػػة؛ ألف عينػػة البحػػث تكون ػت مػػن عينػػة تطوعيػػة قوامهػػا ( )60طالبػػة مػػن طالبػػات
الصػػف الرابػػع االبتػػدائي فبػػن يتػػوفر لػػديهن انًتنػػت فػػائق السػػرعة  ،ADSLولػػديهن مهػػارات التعامػػل مػػع
اإلنًتنػػت ،مت تقسػػيمهن جملمػػوعتُت ؾبموعػػة ضػػابطة تػػدرس مػػن خػػالؿ بيئػػة تعلػػم تقليديػػة ،وؾبموعػػة ذبريبيػػة
تدرس من خالؿ اإلنًتنت.
ومت ربليػل النتػػائج القبليػة للتحصػػيل اؼبعػريف لالختبػػار التحصػيلي األكػػاديبي لوحػدة الصػػحة الغػػذاء
ؼبقرر لغيت واختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس النسػخة العربيػة هبػدؼ تع ّػرؼ مػدى ذبػانس اجملموعػة الضػابطة
اليت درست بالطريقة التقليدية ،واجملموعة التجريبية اليت درست بالتعلم بالتلعيب ،ومت استخداـ اختبار T-
لتعرؼ داللة الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وفيما يلػي عػرض نتػائج التجػانس بػُت
ّ Test
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.
جدوؿ 6
اؼبتوسػػطات واالكبرافػػات اؼبعياريػػة وداللػػة (ت) للمجموعػػة الضػػابطة واجملموعػػة التجريبيػػة يف التطبيػػق القبلػػي
لالختبار التحصيلي اؼبعريف
الدرجة الكلية

اجملموعة

العدد

اؼبتوسط

االكبراؼ
اؼبعياري

قيمة(ت)
احملسوبة

درجة
اغبرية

مستوى
الداللة

مربع
آيتا

حجم
االثر

30

التجريبية

30

28.80

1.26

4.25

28

0.00

0.92

كبَت
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الضابطة

30

23.40

4.75

باستقراء النتائج يف اعبدوؿ ( )6يتضح أف ىناؾ فروقا دالة أحصائيا عند مستوى ( )0.00فيمػا
بػػُت متوسػػطي درجػػات طالبػػات اجملموعػػة التجريبيػػة الػػيت درسػػت الػػتعلم بالتلعيػػب ،واجملموعػػة الضػػابطة الػػيت
درست بالطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة التجريبية.
 .2 .12ال يوج ػػد ف ػػرؽ ذو دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ≤ ( )0.00ب ػػُت متوس ػػطي درج ػػات طالب ػػات
اجملموعتُت اجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب ،واجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية
يف اختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس لصاحل اجملموعة التجريبية.
للتحقػػق مػػن صػػحة الفػػرض الثػػاين اػبػػاص باؼبقارنػػة بػػُت اجملموعػػة التجريبي ػة واجملموعػػة الضػػابطة مت
لتعرؼ داللة الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وفيما يلي عرض
استخداـ اختبار ّ T-Test
نتائج اختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس.
جدوؿ 7
اؼبتوسػػطات واالكبرافػػات اؼبعياريػػة وداللػػة (ت) للمجموعػػة الضػػابطة واجملموعػػة التجريبيػػة يف التطبيػػق البعػػدي
الختبار التفكَت اإلبداعي لتورانس
الدرجة الكلية
20

اجملموعة

العدد

اؼبتوسط

االكبراؼ
اؼبعياري

التجريبية

30

18.77

2.96

الضابطة

30

13.55

1.37

قيمة(ت)
احملسوبة

درجة
اغبرية

مستوى
الداللة

مربع
ايتا

حجم
االثر

4.29

28

0.00

0.95

كبَت

باستقراء النتائج يف اعبدوؿ ( )7يتضح أف ىناؾ فروقاً دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى ( )0.00بػُت
متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت درست الػتعلم بالتلعيػب ،واجملموعػة الضػابطة الػيت درسػت
بالطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة التجريبية.

 .02تفسير النتائج:

من خالؿ فرضييت البحث ومن واقع البيانات اليت مت التوصل إليها ومعاعبتها إحصائياً ،ويف ضوء
ما مت عرضو من نتائج البحث ،قامت الباحثػة بتفسػَتىا ومناقشػتها مسػتندةً إذل اإلطػار النظػري والدراسػات
السابقة يف ىذا اجملاؿ ،وبتطبيقها على فرضييت البحث اغبارل وأشارت نتائج البحث إذل أف:
اسػػتخداـ الػػتعلم بالتلعيػػب لػػو أثػػر فعػػاؿ وإهبػػايف يف رفػػع مسػػتوى أداء طػػالب ؾبموعػػة البحػػث يف
جانب التحصيل األكاديبي والتفكَت اإلبداعي وترجع الباحثة ىذا لعدة أسباب أنبها:
21
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 .1 .13استخداـ التعلم بالتلعيب ساعد اؼبتعلمات على زيادة دافعيتهم للػتعلم مػع جعػل العمليػة التعليمػة
أكثر تشويقاً ومتعة.
 .2 .13مشػ ػػاركتهن يف األنشػ ػػطة داخػ ػػل اؼبوقػ ػػع التعليمػ ػػي سػ ػػاعدت علػ ػػى زيػ ػػادة فػ ػػرص تنميػ ػػة التحصػ ػػيل
األكاديبي ،مثل :التفكَت دبستوى أعلى ،والتعاوف ،واالتصاؿ ،وتوفَت خطة غبػل اؼبشػكالت كػل ذلػك أدى
إذل رفع مستوى أدائهن.
 .3 .13استخداـ تكنولوجيا الوسائط اؼبتعددة يف تقدمي احملتوى وـباطبة حواس اؼبتعلم.
 .4 .13تقػػدمي الرجػػع الفػػوري مػػن قبػػل الباحثػػة ؼبػػا يقدمػػو اؼبػػتعلم مػػن اسػػتجابات أثنػػاء تطبيقػػو للمهػػارات
ومتابعة اؼبتعلمات خطوة خبطوة يف أثناء تطبيقهن للمهارات وتقويبهن مباشػرة وإرسػاؿ التعليقػات واؼبرفقػات
عرب الصالحيات اليت يتيحها اؼبوقع.
 .5 .13إقب ػػاز اؼبه ػػاـ والتكليف ػػات اؼبطلوب ػػة عل ػػى اؼبوق ػػع التعليم ػػي واؼبرتبط ػػة دبوض ػػوعات الدراس ػػة واحملقق ػػة
لألىػػداؼ ،أدت إذل ارتفػػاع مسػػتوى األداء للمتعلمػات .وكػػذلك تػوافر ؿبتػػوي احملاضػرات طػواؿ الوقػػت عػػرب
هن من متابعة دروسهن ومراجعتها ذاتياً ودعم مفهوـ التعلم الذايت لديهن.
اؼبوقع التعليمي مكن ّ
 .6 .13استخداـ موقع  Classdojoاػباصة بالتلعيب ساعدىن على التعلم وجعل العملية أكثر متعة.
 .7 .13توظيف األنشطة واالختبارات حيث تضمن اؼبوقػع التعليمػي عديػد مػن األنشػطة الػيت تتطلػب مػن
الطالبة اإلجابة عنها ،أسػهم يف دراسػة اؼبقػرر جيػداً إضػافة إذل البحػث عػن اؼبزيػد مػن اؼبعلومػات مػن خػالؿ
اإل نًتنت واؼبكتبة اإللكًتونية اؼبوجودة داخل اؼبوقع التعليمي ألداء األنشطة التعليميػة ،مػا سػاعد علػى زيػادة
التفكَت اإلبداعي.
 .8 .13يػػوفر اؼبوقػػع مشػػاركة اؼبتعلمػػات يف احملتػػوى واألنشػػطة التعليميػػة حيػػث ربول ػت الطالب ػة مػػن متلقي ػة
سلبةي للمعلومات إذل مشاركة يف عملية التعلم .ما أثر تأثَتاً إهبابياً يف كفاءة األداء لديهن.
 .9 .13بنػػاء التواصػػل اإلهبػػايف والعالقػػات التعاونيػػة بػػُت أف ػراد ؾبموعػػة البحػػث أدي إذل تبػػادؿ اػب ػربات،
ودعم اؼبتعلمات يف التعلم وفبارسة اؼبهارات يف حل اؼبشكالت ،واالعتماد على الذات ،وكذلك زيادة نسبة
التنافس بينهن.
تتفػػق ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػات السػػابقة الػػذكر منهػػا :دراسػػة (فتحػػي( ،) 2017 ،عبػػد
اغبميدSauerland ( ،)Mejia, 2013, 13( ،(De-Marcos et al., 2016) ،)2017 ،
Mitchell, Schuster & Drennan, ( ،)Nah et al., 2013( ،)et al., 2015
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 )Buckley & Doyle, 2014( ،)2016اليت أكدت العالقػة الطرديػة بػُت اسػتخداـ تقنيػة الػتعلم
بالتلعيب يف ربسُت العملية التعليمية وزيادة التحصيل وتنمية اؼبهارات اؼبختلفة بشكل عاـ لدى اؼبتعلمُت.

 .03التوصيات:

بناءً على ما توصل إليو البحث اغبارل من نتائج يبكن تقدمي التوصيات التالية:
 .1 .14عقد برامج تدريبية للمعلم قبل اػبدمة ويف أثنائها على طريقة التلعيب وإجراءاهتا وكيفية تصميمها
وتطبيقهػػا ،وتبػػٍت التعلػػيم اعبػػامعي الػػتعلم بالتلعيػػب ؼبػػا سبتػػاز بػػو ىػػذه البيئػػات مػػن مرونػػة وتلبيػػة احتياجػػات
اؼبتعلم.
 .2 .14تدريب مصممي التعليم دبراكز التعليم اإللكًتوين باعبامعات علػى تصػميم الػتعلم بالتلعيػب إلثػراء
اؼبقررات اإللكًتونية.
 .3 .14تػػدريب مصػػممي التعلػػيم دبراكػػز التعلػػيم اإللكػػًتوين ومتخصصػػي تكنولوجيػػا التعلػػيم علػػى تصػػميم
واستخداـ التقنيات اغبديثة يف التعلم اإللكًتوين ومنها التعلم بالتلعيب يف ضوء خصائص اؼبتعلمُت ؼبواجهة
الفروؽ الفردية وأساليب تعلم الطالب.
 .4 .14توجيو نظر اؼبعنيُت والًتبويُت كبو كيفية تصميم برامج األلعاب التعليمية االلكًتونية وإنتاجهػا عػرب
الشبكة يف التعليم.
 .5 .14توجيػػو نظػػر اؼبعنيػػُت والًتبػػويُت إذل دور األلعػػاب التعليميػػة اإللكًتونيػػة عػػرب مواقػػع الويػػب يف تنميػػة
التحصيل العلمي للمتعلمُت واكتشاؼ القدرات.
 .04المقترحات:
بناءً على ما توصل إليو البحث اغبارل من نتائج يبكن تقدمي اؼبقًتحات التالية:
 .1 .15دراسػة العالقػػة بػُت متغػَتات تصػميم الػػتعلم بالتلعيػب مثػػل الشػارات ولوحػػة اؼبتصػدرين علػى تنميػػة
مهارات التفكَت اؼبختلفة.
 .2 .15دراسة التعلم بالتلعيب على عينات ـبتلفة دبراحل عمرية ـبتلفة.
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