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 األكاديمي التحصيل تنمية في الويب عبر بالتلعيب التعلم أثر

 .االبتدائية المرحلة طالبات لدى اإلبداعي والتفكير
 

 *سهام بنت سلمان حممد اجلريوي .د 

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

 الصف طالبات من طالبة( 06) في البحث عينة وتمثلت ،االبتدائية المرحلة لطالبات اإلبداعي
 االختبار :وهي ؛الدراسة أدوات تطبيق وتم ،مجموعتين إلى مقسمة االبتدائية بالمرحلة الرابع

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

 نتائج استخالص تم المناسب اإلحصائي التحليل وباستخدام البحث، عينة طالبات لدى اإلبداعي
 عبر بالتلعيب التعلم ستخدامبا اإلبداعي والتفكير األكاديمي التحصيل مستوى ارتفاع إلى ُتشير

 التفكير مهارات ومنها العليا التفكير مهارات تنمية في بالتلعيب التعلم استخدم يمكن أي الويب؛
 وتنفيذ المتطلبات وتحديد وتحقيقها األهداف وضع في بالتلعيب التعلم دور يتضح كما اإلبداعي،

 والتفكير األكاديمي التحصيل زيادة في ادوره وتأكيد الفورية التغذية وتقديم التعليمية العملية
 .للمتعلمين اإلبداعي

 
 .اإلبداعي التفكير ،األكاديمي التحصيل، الويب عبر بالتلعيب التعلم: المفتاحية الكلمات
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 :بحثال مقدمة .1
 احلديثة االتصال آليات توظيف على تقوم اليت التعلم أساليب أحد اإللكرتوين التعليم يُعد
 إلكرتونية، ومكتبات حبث، وآليات ورسومات وصورة، صوت من املتعددة ووسائطه وشبكاته، كاحلاسب،

 التعلم ورظه وجاء. التعليم يف الدراسي الفصل يف أم بُعد عن أكان سواء اإلنرتنت بوابات وكذلك
 ا  جديد ا  وأسلوب ا  وأهداف فلسفة فأوجد حيث التقليدية؛ التعليمية النظم على فائقة بثورة وانتشاره اإللكرتوين

 على ويعتمد التعليمية، العملية عناصر وسائر واملتعلم باملعلم املنوط الدور وىف التعلم، نُظم إدارة يف
 على القائم التقليدي واألسلوب املطبوع الكتاب وجتاوزت التعليمية، الرؤية وسعت اليت احلديثة التقنيات

 (. 111 ،4002 متويل،) قسرية بطريقة تؤدى اليت واالمتحانات واالستظهار، واحلفظ التلقني
 نشاط على تركز اليت التدريس يف احلديثة األساليب من يُعد الذي باللعب التعلم أسلوب ظهر وقد

 التعليمية األلعاب تتصف إذ وتنظيمها، ختطيطها أحسن مىت التعلم يف عاال  ف دورا   وتعطيه واستجابته املتعلم
 أهداف حتقيق بغية وممتع مسل بأسلوب معها وتفاعله التعليمية املادة إىل املتعلم انتباه جذب على بالقدرة
 فذكر التعليم يف واستخدامه باللعب التعليم تكنولوجيا أنصار اهتم لذلك ؛(21 ،4012 الدقيل،) حمددة

 وأمهيته؛ باللعب التعليم تكنولوجيا أنصار اهتمام الرتبوية األلعاب كتابه يف( 101 ،4010 احليلة،)
 اللعب: االثنني بني اجلمع على ا  قادر  املعلم جعل شأنه من الذي" واستمتع تعلم: "شعار رفع إىل ودفعهم
 .الصف غرفة يف اللعب لماملع توظيف عند مراعاهتا جيب اليت األسس مراعاة مع ،ا  مع والتعلم
حل مهارات وتنمي املعرفة تعزز أهنا وذلك واعدة؛ تعليمية أداة التعليمية األلعاب مثلت كما 

 ا  وغالب التعليم، عملية يف االخنراط على املتعلمني تشجع كما املتعلمني، بني والتواصل والتعاون املشكالت
 التصميم يف طويال   ا  وقت تستغرق أهنا يعيبها ولكن فوز،ال وإمكانية اللعب جملرد بل مكافأة، دون ذلك يتم

 بالتلعيب التعلم تقنية ا  أيض وتُعد ،(Dicheva et al., 2015, 76) للغاية مكلف بناءها أن كما
 من للتعلم دافعيته وزيادة واستعداداته املتعلم مهارات تنمية إىل هتدف اليت اإللكرتوين التعليم أمناط أحد

 داخل املعرفة لتطبيق الفرص وخلق املتنوعة، الرتبوية األهداف وحتقيق لديه، القوية ذكائيةال احلواس خالل
 .وتسهيلها التعلم عمليات ودعم االفرتاضي العامل

 على تعمل ،الرتفيه ومتعة والتشويق اإلثارة حتقيقها إىل باإلضافة بالتلعيب التعلم تقنية أن وتبني
 خصائص مبجموعة يتميزون الذين والعشرين احلادي القرن يف نياملتعلم خصائص مع املباشر التعامل

 كان وقد خصائصهم، مع يتناسب مبا التعليمية اإللكرتونية املقررات بناء يف التفكري أعادت تكنولوجية
 اللعبة غري سياقات يف لعبة تصميم عناصر استخدام ،(Gamification) بالتلعيب التعلم يف احلل
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 اللعب، يف" A" على للحصول الطالب لتحدي واملتصدرين والشارات، لنقطة،ا مثل عناصر باستخدام
 املشاركة، على القائمة اللعبة تقنيات جبانب واملكافآت، والنقاط، الشارات، وجود يؤكد التلعيب أن كما

 جنب إىل جنبا   العناصر هذه كل وضع يتم حبيث املشكالت وحل الشخصيات، وتصور القصص، ورواية
 حمدد تعليمي سياق يف العناصر هذه وتبعيات عالقات على والرتكيز واحد مفهوم حتت ابةجذ بطريقة

(Kapp, 2012, 15.) 
واإلدراك اإلحساس يشكل حني يف العقلي، النشاط مراتب أعلى التفكري فإن اآلخر اجلانب وعلى 
 والصور واملدركات، لإلحساسات ا  منظم ا  نشاط النهاية يف تتضمن اليت املعرفية العمليات يف األولية املراحل
 الذي اإلبداع هذا اإلبداع، على الفرد قدرة على تقوم اليت األساسية مراحلها آخر يف تصبح اليت الذهنية

 للمهارات واستكماال   ،(8 ،4002 حمسن،) إبداعي( سلوك أو عمليات أو إنتاج) متعددة صور يف يظهر
 حتسس عملية وهو التفكري أنواع أحد يُعد الذي إلبداعيا التفكري كمهارات للمتعلمني إكساهبا املراد

 . فرضيات وصياغة فيها، والنقص والتنافر، والفجوات، الضعف، ومبواطن هبا والوعي للمشكالت
 املؤسسات سعت الذي اإلبداعي، كالتفكري: بأنواعه التفكري تنمية إىل احلديثة الرتبية اجتهت وقد

 من كبرية كميات استخدام يتطلب ألنه وذلك الطالب، يكتسبها عادة جلعله وتدعيمه لتطويره الرتبوية
 أبو. )العليا التفكري ملستويات األساس حجر يعد كما منطقية، حلول إىل الوصول هبدف املعلومات

 الطالب، لدى االستدالل قدرات مستوى ملعرفة ا  ضروري اإلبداعي التفكري كان وملا ،(1111 حطب،
 ومن ،االختبارات هذه نتائج على ا  واعتماد لقياسه، خاصة اختبارات بتطوير ثنيالباح من عدد اهتم فقد
 التقنيات توظيف طريق عن اإلبداعي التفكري تنمية ألساليب االهتمام من مزيد توجيه ينبغي املنطلق هذا

 املعلم بلق من املعلومات وسرد اإللقاء عن ا  بعيد التالميذ لدى التفكري تنمية على تساعد اليت احلديثة،
 (.4011 عزمي، ؛4010 إمساعيل، مبارز، ؛4004 الفار،)
 :البحثمشكلة  .2

 على القائمني على لزاما   كان العصر، هذا متيز اليت احلديثة والتطورات التكنولوجية الثورة ظل يف
 وتأيت ،االعلي التفكري مهارات زيادة على يساعد الذي بالتلعيب التعلم استخدام ضرورة التعليمية العملية

 "وآخرون تيدرتنج" أكد كما التعليمية، لأللعاب امتداد (Gamification) التلعيب تقنية
(Deterding et al., 2011, 9 )يف التفكري وألعاب اللعبة تقنيات استخدام على يقوم التلعيب أن 

 حتديد يةبعمل التلعيب وصف ميكن عموما   املشكالت، حل يف املتعلمني إلشراك اللعب غري تطبيقات
 تلك واستخدام اللعب، ملواصلة لالعبني وحمفزة ممتعة األلعاب تلك وجتعل اللعبة منها تتكون اليت العناصر
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 على التلعيب ويساعد متنوعة، تعليمية سياقات يف السلوك على للتأثري اللعبة غري سياق يف نفسها العناصر
 متنوعة جمموعة يف التعلم ودعم جاذبية، أكثر التعلم عملية وجعل التعلم، مهام يف واملشاركة الدافعية تعزيز

 (.Caponetto, Earp & Ott, 2014) التعليمية السياقات من
الذين للمتعلمني مكافآت توفري على تقوم أساسية، اسرتاتيجية على بالتلعيب التعلم يعمل كما 
 يف التقدم أو اإلجناز وإشارات ا  نقاط تشمل املكافآت وهذه املطلوبة، التعليمية املهام إجناز يف يشاركون

 يف املتعلم تدعم اليت هي املنافسة وهذه املنافسة، يسمى أساسي آخر عنصر على تعتمد كما املستويات،
 التعلم يف اآلخرين املتعلمني ومشاركة التعلم، عملية الستكمال تأهيله إىل وتسعى التعلم، أثناء

(Chantzi et al., 2013.) 
 ,Bunchball) "بنكبل"و( simoes et al., 2012) "وآخرون سيموز" من كل وميز

 على القائم التعلم بأن التلعيب على القائم التعلم من( GBL) اللعب على القائم التعلم( 2010
 املكافآت) يف املتمثلة التفكري وألعاب اللعبة تقنيات من اللعبة عناصر على سياقه يف يعتمد التلعيب

 على تعتمد أنواعها باختالف األخرى التعليمية األلعاب بينما ،(التقدم وشريط مواملها والنقاط والشارات
 أربعة إىل تصنيفهم ويتم كاملة، اللعبة عناصر تواجد على االعتماد عدم مع املتكامل بشكلها نفسها اللعبة
  :أنواع
 .يهعل التغلب ينبغي حتد أنه على اللعب إىل ينظرون الذين الالعبون: الناجحون :أوال  
 .اللعب أسرار واكتشاف اخلربات الكتساب اللعب يف يشاركون الذين: املستكشفون :ا  ثاني
 .اآلخرين مع االجتماعي التفاعل هبدف اللعب يستخدمون الذين: االجتماعيون :ا  ثالث
 ,Zichermann & Cunningham) اآلخرين هبزمية يستمتعون الذين: املقاتلون :ا  رابع

2011.) 
معينة، مهمه إمتام أو إجناز: مثل اللعبة، يف مشاركا   املتعلم جتعل اليت العناصر يف تلعيبال قوة وترجع 
 التغذية على واحلصول املشكالت، حل على املتعلمني لتساعد تنتجها اليت التحديات على والتغلب
 يزيد اكم ،(Kapp, 2012, 93) املتنوعة التعلم خربات تنمية على يساعد ما وهو املناسبة، الراجعة
 الشريفة، املنافسة روح بينهم وخيلق مفيدة، إثرائية معلومات وتوفري للمتعلمني، التعليمي الوعي من التلعيب

 التعلم يف املتعلمني تقدم تتبع على املعلم يساعد كما احلياة، مدى التعلم ويشجع إنتاجيتهم، من يتزيد
 (.(Lee & Hammer, 2011 هلم املناسبة التغذية وتوفري
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 : بالرجوع ألهم لدراسات السابقة يف هذا اجملال جند ما يليو 
جميا"دراسة  أشارت" (Mejia, 2013, 13 ) إىل أن استخدام التلعيب من خالل التطبيقات

ساعد على جذب املتعلمني للتعلم، وإمكانية حدوثه يالرقمية يسهم يف اخنراط املتعلمني يف عملية التعلم، و 
كما تتيح تلك التطبيقات ربط التلعيب مبواقع الشبكات االجتماعية، وهذا يف أي وقت ويف أي مكان،  

 "نيسورالند وآخر "ويف السياق ذاته توصلت دراسة . من شأنه تعظيم االستفادة من التلعيب يف التعليم
(Sauerland et al., 2015 )كما ،دافعية واالجتاهات حنو التعلمإىل فاعلية التلعيب يف تنمية ال 

إىل بيان أثر استخدام التلعيب على فاعلية ومشاركة الطالب  (Barata et al., 2013)اسة أشارت در 
طبيعتها تعد حمفزة بالتلعيب عملية يف أحد مقررات برنامج املاجستري لطالب اهلندسة، وبينت الدراسة أن 

وإحساس اجلزاء  ملشاركة الطالب واخنراطهم يف العملية التعليمية من خالل اعتمادها على اهلدف الواضح
كان له أثر كبري يف استمرار الطالب يف التحصيل التعليمي من خالل خلق أبعاد جديدة ف ،واملكافأة

لعملية التعلم، ومن خالل إضافة التلعيب إىل التعلم اجلاد واملقررات املعقدة تبني زيادة يف دافعية املتعلمني 
 .واكتساهبم سلوكيات تعليمية جديدة

زيادة الدافعية لدى  يفاألثر الكبري للتلعيب  (Nah et al., 2013)سة بينما أكدت درا
الرتكيز : األول ؛استخدمت الدراسة مفهومني أساسينياملتعلمني وبالتايل زيادة التحصيل الدراسي، وقد 

االمتصاص املعريف  :، والثاين(Deep attention and involvement)العميق واالخنراط 
(Cognitive absorption)    يفبينت الدراسة أثره  كوهنما الناتج املباشر الستخدام التلعيب، أيضا 

التحصيل الدراسي؛ ألنه يُعد النتيجة غري املباشرة الستخدام حمفزات األلعاب الرقمية، كما قدمت الدراسة 
، (جيه للمرحالتوجيه للهدف واإلجناز، والتعزيز، والتنافس، والتو )يوضح عالقة مبادئ التلعيب  عاما   ا  إطار 

، مع االمتصاص (إخل...النقاط، والشارات، واملستويات، واملتصدرون، والتحدي، )مع عناصر التلعيب 
وقد  ،(إخل...تقييم، والشغف، والتحكم، احلداثة، والتكرار، واالستمرارية، والتعددية، وال)املعريف واالخنراط 

-12)الفرتة بني  عقد يف يالذ( ICICIS)علومات تناول املؤمتر الدويل الثامن للحوسبة الذكية ونظم امل
بالقاهرة، وجاء من أهم توصياته ضرورة االهتمام بتطوير اسرتاتيجيات حديثة مثل ( 4011\نوفمرب\18

 يالتلعيب لتطوير عملية التعلم، كذلك املؤمتر الدويل احلادي عشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذ
م بالتلعيب يف العملية نيسيا وجاء أهم توصياته ضرورة توظيف التعلبإندو ( 4011)عقد يف أكتوبر 

اليت هدفت إىل تصميم بيئة تعلم قائمة على حمفزات ( 4012فتحي، )دراسة إضافة إىل  ،التعليمية
األلعاب الرقمية لتنمية مهارات حل املشكالت وبعض نواتج التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ودراسة 
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اليت قامت على بناء حمتوى إلكرتوين قائم على اسرتاتيجية األلعاب التنافسية ( 4012 ،يدعبد احلم)
ملكة العربية الرقمية يف تنمية التحصيل وكفاءة التعلم مبادة احلاسب اآليل لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية بامل

بكات اليت هدفت إىل حتليل بنية الش (De-Marcos et al., 2016) السعودية، ودراسة
االجتماعية مع دمج التلعيب من خالل مستخدمي الشبكة االجتماعية مع توفري التفاعل االجتماعي 

  .وتوفري األنشطة والتعاون فيما بينهم على مواقع التواصل االجتماعي
أمهيته يف العملية  التلعيباليت تناولت لعرض السابق للدراسات املرتبطة، ويتضح من خالل ا

وزيادة دافعية املتعلمني واكتساهبم سلوكات  حتسني عملية التعلم وزيادة التفاعلميكنه وكيف التعليمية 
 واأن يكون همشجع املتعلمني على حضور الدروس واالخنراط فيها وتساعدي تعليمية جديدة، كما أنه

 .أثناء التعلميف  اءشطنُ 
ة اليت قامت هبا الباحثة من وبناء على الدراسة االستطالعيتأسيسا  على ما سبق وبصورة إجرائية و 

نية تساعدهن على تعليم مهارات خالل مقابلة عدد من املعلمات يف بعض املدارس واتفاقهن على أن التق
يمكن حتديد مشكلة البحث احلايل ف كتابة أكثر من الطريقة التقليدية،مالء والقراءة وسرد القصص والاإل

ي لدى طالبات املرحلة االبتدائية؛ وللتصدي هلذه املشكلة يف قصور التحصيل األكادميي والتفكري اإلبداع
ما أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل : السؤال الرئيس عنحياول البحث احلايل اإلجابة 

 األكادميي والتفكري اإلبداعي لدى طالبات املرحلة االبتدائية؟
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 ا أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل األكادميي لدى طالبات املرحلة االبتدائية؟ م
  ما أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات املرحلة االبتدائية؟

 :أهداف البحث .3
 :هتدف هذه الدراسة إىل

 على قائم برنامج طريق عن الرابع الصف لطالبات لغيت مقرر يف ياإلبداع والتفكري التحصيل تنمية. 1. 3
 .الويب عرب التلعيب

 .االبتدائية املرحلة طالبات لدى األكادميي التحصيل تنمية يف الويب عرب بالتلعيب التعلم أثر معرفة. 4. 3
 .االبتدائية املرحلة طالبات لدى اإلبداعي التفكري تنمية يف الويب عرب بالتلعيب التعلم أثر معرفة. 3. 3
 
 



 9102  -ث العدد الثال  -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

02 

 :البحثة أهمي .4
التعلم وإمناء الشخصية  علىتقنية التلعيب يف أهنا تساعد الفرد مع عناصر البيئة  ةأمهي تكمن

داة فعالة يف تفريد التعليم وتنظيمه ملواجهة الفروق أ ددراكها كما أهنا تعإاملفاهيم و والسلوك، وتقريب 
داة تواصل تعمل على تنشيط القدرات العقلية وهي أم وقدراهتم كما هتامكانالفردية للمتعلمني وفقا  إل

أن تفيد نتائج هذه الدراسة  الباحثة تأمللذا  (22 ،4001 هبة حممد،. )وحتسن املوهبة اإلبداعية لديهم
 :يف
 . املستحدثات التكنولوجية احلالية أحدتناول البحث متغري التعلم بالتلعيب . 1. 2
 . ىل ضرورة توظيف التعلم بالتلعيب يف بيئة التعلم اإللكرتونيةإرتبويني ر التوجيه نظ. 4. 2
 .تنمية التحصيل العلمي للمتعلمني واكتشاف القدرات. 3. 2
 .بناء املعرفة واإلبداعوبيان أمهيتها يف بناء الثقافة اإللكرتونية . 2. 2
 :البحثحدود . 5

 : التزم البحث احلايل باحلدود التالية
أثر التعلم بالتلعيب عرب الويب يف تنمية التحصيل األكادميي والتفكري اإلبداعي لدى : حملتوىا حد. 1. 2

 .مقرر لغيت وحدة الصحة والغذاء من على البحث يقتصرو  ،طالبات املرحلة االبتدائية
 .إحدى مدارس التعليم األهلي مبدينة الرياض :املكاين احلد. 4. 2
املرحلة االبتدائية وعددهم ب الصف الرابع طالبات على عينة من البحث يقتصر :البشري احلد. 3. 2
 .طالبة (10)

 .م4012-4011العام اجلامعي  يف البحث طُِبق :الزمىن احلد. 2. 2
 :عينة البحث. 0

انرتنت فائق السرعة  نطالبة ممن يتوفر لديه( 10)تكونت عينة البحث من عينة تطوعية قوامها 
ADSLجملموعتني جمموعة ضابطة تدرس من  نل مع االنرتنت، ومت تقسيمهمهارات التعام ن، ولديه

 . نرتنتخالل بيئة تعلم تقليدية، وجمموعة جتريبية تدرس من خالل اإل
 :لبحثمنهج ا. 7

مت استخدام املنهج الوصفي يف مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم للتعلم بالتلعيب، واملنهج شبه 
التحصيل : )على املتغريات التابعة( التعلم بالتلعيب عرب الويب)ت املستقلة التجرييب عند قياس أثر املتغريا

 .يف مرحلة التقومي( التفكري اإلبداعي و األكادميي
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 :فروض البحث. 8
 ؛ة لإلجابة عن أسئلة البحث احلايلضوء مشكلة البحث وأهدافه وضعت الباحثة الفروض التالي يف

 : وهي كما يلي
اجملموعتني  الباتبني متوسطي درجات ط( 0.00) ≥ة إحصائية عند مستوى يوجد فرق ذو دالل. 1. 8

بيئة التعلم باجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب عرب الويب، واجملموعة الضابطة اليت درست 
 .التقليدية يف االختبار التحصيلي لوحدة لغيت لصاحل اجملموعة التجريبية

اجملموعتني  طالباتبني متوسطي درجات ( 0.00) ≥ائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إحص. 4. 8
بيئة التعلم باجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب عرب الويب، واجملموعة الضابطة اليت درست 

 .التقليدية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية
 :مصطلحات البحث. 9
تتم من خالل استخدام عناصر تصميم لعبة يف اليت جراءات جمموعة من اإل: بالتلعيبالتعلم . 1. 1

الطالب للحصول  يسياقات غري اللعبة، باستخدام عناصر اللعبة مثل نقطة، شارات، املتصدرين، لتحد
  (.Vanolo, 2017, 15)على املركز األول يف اللعب 

ات تٌقدم لطالبات املرحلة االبتدائية من خالل جراءمن اإل بأنه جمموعة :إجرائيا  ه وميكن تعريف
كل من   يفاستخدام عناصر تصميم لعبة يف سياقات غري اللعبة من خالل موقع وذلك ملعرفة أثرها 

 .املرحلة االبتدائيةالصف الرابع بالتحصيل األكادميي والتفكري اإلبداعي لدى طالبات 
أو الكفاءة يف العمل الدراسي ويقيم من قبل  مستوى حمدد من األداء :األكادمييالتحصيل . 4. 1

بأنه عملية نتاج : جرائيا  ، وتعرفه الباحثة إ(13، 4001العيسوي وآخرون، )املعلمني، أو اختبارات املقننة 
طالبة تقدم لل يف القراءة والكتابة واإلمالء تقان معريف حمدد للمعلوماتإمعريف متتابع للحصول على درجة 

 .الرابع لغيت للصف يف مقرر
هبا الطالب مبراحل متتابعة هبدف إنتاج أفكار  ميرعملية عقلية "يعرف بأنه : التفكري اإلبداعي. 3. 1

اللقاين واجلمل، ) "ف التعليمية املتعمقة يف املناهججديدة مل تكن موجودة من قبل خالل تفاعله مع املواق
1111 ،21.) 

املرحلة االبتدائية مبراحل ب الصف الرابع ا طالباتر هبمتأنه عملية عقلية ب وميكن تعريفه إجرائيا  
مع املواقف التعليمية اليت تقدم من  ننتاج أفكار جديدة مل تكن موجودة من قبل خالل تفاعلهإلمتتابعة 

 .الويب ويتم قياسه باختبار التفكري اإلبداعي لتورانس بالتلعيب عربخالل التعلم 

المجموعة 

 التجريبية 

المجموعة 

 الضابطة

 

 دوات قبليتطبيق األ

 التحصيلي األكاديمي

 التفكير اإلبداعي

 

التعلم 

  بالتلعيب

الطريقة 

 التقليدية

 

 األدوات بعديتطبيق 

 التحصيلي األكاديمي

 التفكير اإلبداعي

 

المعالجة اإلحصائية 

وعرض النتائج 

  اوتفسيره
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 :لبحثاإلطار النظري ل. 06
 :لم بالتلعيب عرب الويبالتع .1. 10

من الدراسات واألحباث العديد  بالتلعيب واهتمتلقد كثر احلديث يف اآلونة األخرية عن التعلم 
تلك ميعمارهم، و أاألفراد ال يتوقفون عن التعلم بغض النظر عن التلعيب يف التعليم ف بالعمل على استخدام

ات احلديثة اليت تزيد من جودة التعليم وتعمل على التعلم بالتلعيب العديد من األدوات اجلديدة والتقني
 . حتسينه وتطويره

 :(Gamification)تعريف التعلم بالتلعيب  .1. 1. 10
، وهو (Kapp, 2012)استخدام آليات اللعبة يف سياقات غري سياقات اللعبة  والتلعيب ه

حات عديدة منها أي اللعب أو اللعبة، ويرتجم عربيا  إىل مصطل Gameمصطلح مشتق من كلمة 
 .وسنستخدم يف هذا البحث مصطلح التلعيب. التلعيب أو األلعاب التنافسية

 ,Kim)عرفه  فقدولكن ما يهمنا تعريفه يف التعليم  ا  ممو عبالتلعيب تعددت تعريفات التعلم 
 . على أنه استخدام عناصر اللعبة لتحفيز الطالب على التعلم وجعل التعلم أكثر متعة وتشويقا   (2015

بأنه استخدام عناصر األلعاب وطريقة (Huotari and Hamari, 2012) بينما عرفه
طريقة و ( ليست اللعبة كاملة)تفكري اللعبة يف بيئات خارج اللعبة لتعزيز السلوك واملشاركة بعناصر األلعاب 

يف بيئة خارج ( هاال حتتاج إىل تقنية اللعبة ولكنها الفكرة من تصميم اللعبة والتفاعل مع)التفكري للعبة 
 (.بيئة غري هادفة للربح)اللعبة 

اختاذ عناصر الدرجات من ألعاب الفيديو، مثل النقاط، : هأنب (Nicholson, 2015)ويعرفه 
وميكن استخالص تعريف التعلم  .يف العمل أو يف السياق التعليميه جنازات، وتطبيقاملستويات، واإل

عل العملية ة يف سياقات غري سياقات اللعبة، لتحفيز املتعلم وجأنه استخدام عناصر تصميم لعبببالتلعيب 
 .التعليمية أكثر متعة

 :عناصر التلعيب .4. 1. 10
 ءإىل أن العنصر الرئيسي يف التعلم بالتلعيب أن املتعلمني يقومون بأدا (Glover, 2013) أشار

لى جوائز الفوز، وهتدف مجيع هذه املهام عن طريق تراكم النقاط واالنتقال إىل مستويات أعلى واحلصول ع
اإلجراءات إىل حتقيق األهداف التعليمية احملددة سابقا ، وندرج فيها عناصر يف التدريب تعتمد على معرفة 

 :األهداف واملعارف واملهارات اليت ينبغي احلصول عليها نتيجة هلذه املهمة وهذه العناصر هي
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 . عد قيامه بعدد من األنشطة يف اللعبةحيصل عليها الالعب ب: النقاط .1. 4. 1. 10
 .لإلجنازات اليت يقوم هبا الالعب يف اللعبة ا  مرئي تعد متثيال  : الشارات .4. 4. 1. 10
 .قوائم بكل الالعبني ترتب حسب مستواهم: قوائم املتصدرين .3. 4. 1. 10
 . اهه حنو حتقيق اهلدفتقدم معلومات عن الالعب وحالته احلالية واجت: أشرطة التقدم .2. 4. 1. 10
داءات توضح بيانات عن األداء العايل لالعب ومقارنته باأل: الرسوم البيانية لألداء .2. 4. 1. 10

 .السابقة
 .أثناء اللعبةيف املهام املراد من الالعب حتقيقها  :املهام .1. 4. 1. 10
 .ب لتمثله يف اللعبةرموز أو شخصيات كرتونية مثال خيتارها الالع: الشخصيات .2. 4. 1. 10
ات اليت اليت متثل الالعب والسلوك اجنازاهتإيوضح تطورات الشخصية و : جنازملف اإل. 8. 4. 1. 10

 .يؤديها
 :أمهية التعلم بالتلعيب عرب الويب يف العملية التعليمية .3. 1. 10

نا أن نرى وبالتايل ميكن ،ميكننا استخدام التعلم بالتلعيب عرب الويب لتحديد بعض السلوكات
، والحظ (Muntean, 2013, 325)جدوى استخدام التعلم بالتلعيب عرب الويب يف التعليم 

(Kapp, 2012 ) وجود زيادة كبرية يف استخدام التعلم بالتلعيب يف العملية التعليمية نظرا  الستخدام
، مهداف املرجوة منهعناصر اللعبة مثل الوقت والدقة وأنظمة النقطة، وتشجيع املستخدمني على حتقيق األ

وحتول األنشطة إىل ألعاب، كما أهنا تساعد على تنمية مهارات التفكري، والتعلم الذايت، وتوفري احملتوى يف 
 . أي وقت وأي مكان

ويستند القرار إىل استخدام عناصر اللعبة يف عملية التعلم، فالتلعيب يف التعليم استخدام 
التعلم اإللكرتوين، بناء على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة، اللعبة وعناصرها يف بيئة  يةميكانيك

واستهدفت دراسة ، (Kiryakova et al., 2014)وإجياد ظروف مناسبة لتنفيذ التلعيب 
(Mitchell, Schuster and Drennan, 2016)  يفالكشف عن أثر التعلم بالتلعيب 

ركة يف النشاط احلركي، من املنظور االجتماعي، ومتثلت مادة طالب واملشاالالدافعية والسلوك املدخلي لدى 
املعاجلة التجريبية يف تطبيق إلكرتوين يرتكز على آليات التلعيب وديناميكية التفاعل، وجاءت توصيات 

إىل  ((Tan et al., 2016وهدفت دراسة . الدراسة بضرورة دعم التعلم بالتلعيب وتوظيفه تعليميا
وال توجد  ،كوناته يف بيئة التعلم التقليدية، وأظهرت النتائج زيادة مشاركة الطالبقياس أثر التلعيب وم

بتطبيق مبادئ التلعيب على  ((Landers, 2016كما قام . زيادة يف النمو املعريف باستخدام التلعيب
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خالل نقاط يف الربنامج املقرتح لزيادة املشاركة من للحة الشرف لو دورات تدريبية عن بعد، باستخدام 
استخدام بيئة التعلم البالك بورد وجاءت النتائج بفاعلية التلعيب يف زيادة الدافعية واملشاركة لدى املتعلمني 

إىل فاعلية  ( (Buckley and Doyle, 2014كما أشارت دراسة. وتنمية مهاراهتم األكادميية
ت الدراسة بضرورة حتسني استخدام مكونات التلعيب يف التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، وأوص

الدافعية لدى املستخدمني، وزيادة املشاركة اإلجيابية من قبل املتعلمني يف العملية التعليمية باستخدام التعلم 
بعمل حصر ومراجعة األدبيات  (caponetto, Earp and Ott, 2014)كما قام . بالتلعيب

دبيات وجد أن مجيع هذه األو ( 4011/4012)املتعلقة باستخدام التلعيب يف جمال التعليم بني عامي 
 .أكدت حتسني عملية التعليم باستخدام التعلم بالتلعيب

 :مميزات التعلم بالتلعيب عرب الويب. 2. 1. 10
التعلم بالتلعيب  إىل أن مميزات( 2، 4011سليمان، )و( Muntean, 2011)أشار كل من 

 :عرب الويب هي
 .لية اليت يفضلوهنا للتعلم باآلعطاء احلرية للمتعلمنيإ. 1. 2. 1. 10
 .وإثارة الدافعية املستمر الذايت التعلم على التحفيز. 4. 2. 1. 10
 .استخدام الشخصيات االفرتاضية يف التعليم. 3. 2. 1. 10
 . التعلم باحملاولة واخلطأ دون أن يؤثر ذلك سلبيا  على املتعلم. 2. 2. 1. 10
 .جعل التعلم أكثر متعة. 2. 2. 1. 10
 .خمتلفة تعليمية وسائل بواسطة التعلم إتاحة. 1. 2. 1. 10
 .العملي والتطبيق الواقعية باحلياة التعليم ربط حماولة. 2. 2. 1. 10
 .للطالب املهام من حمدودة وغري مناسبة جمموعة إعداد. 8. 2. 1. 10
 . التعلم حنو الذاتية الطالب دوافع اكتشاف. 1. 2. 1. 10
 :بالتلعيب عرب الويب يف التعليم تطبيق التعلمخطوات . 2. 1. 10

كي إىل أنه ل( simoes, 2013; Huang and Soman, 2013)لقد ذهب كل من 
تنطوي  اليتق التعلم بالتلعيب بطريقة صحيحة البد من إتباع جمموعة من اخلطوات واإلجراءات يتطبيتم 

الرئيسية  واإلجراءات اخلطواتوتتمثل ، على حتليل عميق لألوضاع القائمة وأدوات الربجميات املتاحة
 : سرتاتيجية يف التعليم يفالستخدام اإل
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التعلم  مليةعندما يقوم املعلمون بتنفيذ مناهج جديدة يف ع: حتديد خصائص املتعلمني. 1. 2. 1. 10
األدوات والتقنيات مناسبة أم ال، ومدى استعداد  كونالبد من حتديد خصائص الطالب، من أجل حتديد  

الطالب للتفاعل مع حمتوى التعلم واملشاركة، وكذلك األخذ يف احلسبان املهارات املطلوبة من قبل 
 . املشاركني لتحقيق األهداف، وما تتطلبه املهام واألنشطة من مهارات خاصة من قبل املتعلمني

لغرض من أهداف التعلم جيب أن تكون حمددة وواضحة، وا: حتديد األهداف التعليمية. 4. 2. 1. 10
التعليم حتقيق أهداف التعلم، وحىت ميكن حتديد أهداف احملتوى التعليمي واألنشطة اليت سيتم تضمينها يف 

 .اهناللعبة املناسبة لتحقيقها وتقنيا يةميكانيكآلية عملية التعلم، واختيار 
عليمي تفاعليا  جيب أن يكون احملتوى الت: إنشاء احملتوى واألنشطة التعليمية للتلعيب. 3. 2. 1. 10

 .وتشاركيا  وغنيا  بعناصر الوسائط املتعددة
وإذا كان  ،وفيها حيدد املعلم املعامل واملراحل اليت سينتقل خالهلا الطالب: هيكلة التجربة. 2. 2. 1. 10

املعرفة وحتديد املراحل إذا   ةسلسل يهالحتياجات الطالب ونقاط الضعف لديهم يسهل عل ا  املعلم متفهم
كمال املراحل التالية واكتساب املهارات األخرى إاالنتقال و من كنه متولديه مهارة  مستعدا  تعلم كان امل
 .املطلوبة

مبجرد أن حيدد املعلم املعامل واملراحل يستطيع أن حيدد توزيع : حتديد املوارد أو املصادر. 2. 2. 1. 10
 . عناصر احملفزات يف هذه املراحل

النقاط : و اجتماعية، فردية مثلأهذه العناصر قد تكون فردية : حملفزاتتطبيق عناصر ا. 1. 2. 1. 10
مثل : جتماعيةوالعالقات االازات والشارات والقيود الزمنية وهذه العناصر تساعد على حتقيق الذات، جنواإل

  .املنافسة والتفاعلية والتعاون
 : أوجه القصور يف التعلم بالتلعيب عرب الويب .1. 1. 10

 حالة سوء ويف التعليم لعملية سحريا   حال ليست األلعاب تطبيقات أن احلسبان يف األخذ من البد
 إىل وجود معوقات( 4012)فاعلية وقد أشارت العصيمي  أقل تعليمية بيئة إجياد يف يساهم قد االستخدام

 :منها عدة؛
 لتحقيق طريقا   بةالطل يكتشف قد للمنهج الضعيف التصميم حالة ففي :االنتباه تشتت. 1. 1. 1. 10

 .بسهولة لينجح افيه ثغرات عن يبحث وقد هدف اللعبة
وهي حالة اخلجل واخلوف أمام الناس أو التفاعل مع الناس وميكن : االجتماعي التوتر. 4. 1. 1. 10

 . فيمكن مثال تطبيق مقياس ملعرفة خصائص املتعلمني ،التغلب على ذلك بوضع ما يكسر هذا التوتر
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 ملكافئاتا األولوية حمن األلعاب تطبيقات خماطر أكرب كانت رمبا :املادية تآاملكاف. 3. 1. 1. 10
 حتويل خالل ت املادية منآاملعنوية وميكن التغلب على ذلك باإلقالل من املكاف تآعلى املكاف املادية
  .التقدم يف املراحل التعليمية أو وشارات نقاط عن حبث إىل التعليم عملية

 :ت تطبيق التعلم بالتلعيبأدوا .2. 1. 10
 :(Goal book)موقع . 1. 2. 1. 10

 ،تصميم الفصل التعليمي على املوقع وإضافة الطالب وميكن توجيه رسائل للطالببيقوم املعلم 
ومن خالله يستطيع املعلم وضع أهداف للطالب أو مهمة معينة إلجنازها مع حتديد الوقت املخصص 

 . إلهناء املهمة
 : (Doulingo)تطبيق . 4. 2. 1. 10

يعمل عرب االنرتنت، ....( برتغالية ،فرنسية ة،سبانيإ ،إجنليزية)تعلم اللغات املختلفة هو تطبيق ل
ويبدأ الربنامج مع املتعلمني املبتدئني باألساسيات واجلمل البسيطة ومع املتقدمني جبمل أكثر تعقيدا ، 

يضا  على العناصر املعتمدة على الوقت مثل أالتطبيق  ، وحيتويئهوميكن للمتعلم أن يقيم مستوى ترمجة زمال
أو نقاط إضافية عند إجناز مهمة  bonusام كل مرحلة أو درس وأحيانا يكون هناك إمتالنقاط يف هناية 

 . قبل امليعاد كما أن اإلجابات اخلاطئة تفقده بعض النقاط
 :(classDojo)تطبيق . 3. 2. 1. 10

اسية عرب االنرتنت ويساعد املعلمني على حتسني سلوك الطالب عن هو تطبيق إلدارة الفصول الدر 
 الصفات تسجيل طريق عرض السلوكات املرغوب فيها واملراد تنميتها ومقارنتها بني الطالب وميكنك

 كرتونية أو شخصيات رموز باستخدام يتميز وسلوكه طالب لكل عالمة بوضع وذلك السلبية اإلجيابية أو
 . بياين رسم شكل على كامال   الصف تقييم يتيح كما أنه  ،تعلمامل ىلإ وحمببة مرحة
 : التفكري اإلبداعي .4. 10

إن عصر التغريات املتسارعة يفرض على املربيني التعامل مع الرتبية والتعليم كحاجة وضرورة 
لإلنسان كي ميكنهم من التكيف مع املستجدات يف بيئتهم، ويستدعى ذلك تعلم مهارات جديدة 

سباب عديدة حتتم على مدارسنا ضرورة االهتمام املستمر أدام املعرفة يف مواقف جديدة، هناك واستخ
بتوفري فرص لتطوير مهارات التفكري العليا بصفة عامة والتفكري اإلبداعي بصفة خاصة وذلك بصورة 

 . منظمة وهادفة، إذا كانت تسعى بالفعل ملساعدهتم على التكيف مع متطلبات أعمارهم
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يف بناء املعرفة كما أن هناك  إذ تساهم بوضوحيف النمو العقلي  ا  أن لأللعاب دور " بياجيه"يرى 
زيدان بناء التفكري تمن اهتمامات املتعلم وكذلك  نزيداإذ ت تفاعال  مستمرا  بني عملييت اللعب واالستيعاب

قل مواهب تنمية التفكري اإلبداعي تعمل على صف ،(41، 4011خليل، )مو مصدرا  للن بوصفها
أمهية العناية ( 1122 ،خري اهلل)وقد أكد  ، إجياد بيئة تربوية فعالة ونشطةاملتعلمني وقدراهتم وتسهم يف

األفراد بالكثري من املداخل اجلديدة للخربة واملمارسة، وذلك ألن  بالتفكري اإلبداعي؛ ألنه يساعد على مد  
األلعاب  د  كبري من الطالقة واملرونة واألصالة، وتعالتفكري اإلبداعي عبارة عن قدرات عقلية تتميز بقدر  

وسيلة فعالة وقوية لتحقيق هذه الغاية، وتشري البحوث اليت أجريت على املعلمني أن األلعاب حتقق تأثريات 
 Kirriemur)إجيابية هامة يف التحصيل العلمي للمتعلم عندما يستخدمها املعلم بطريقة هادفة وبناءة 

& McFarlane, 2004  (Van Eck, 2006;. 
 تعريف :منها ؛تعريفات التفكري االبداعي تعددت: اإلبداعيماهية التفكري . 1. 4. 10

 والفجوات، الضعف، ومبواطن هبا والوعي للمشكالت سحتس بأنه عملية"  "Torranceتورانس
 املتوافرة املعلومات باستخدام جديدة ارتباطات إىل صلت فرضيات، وصياغة فيها، والتنافر، والنقص

 ،(4010 القاضي، (جديدة نتائج إىل والتوصل فحصها، وإعادة الفرضيات، وتعديل عن حلول، والبحث
 جديدة، منتجة، إجابات بإنتاج يتميز مفتوح نسق يف تفكري بأنه :"Guilford" جيلفورد عرفه حني يف

الذي يهدف دائما  إىل أنه ذلك النوع من التفكري بوميكن تعريفه  ،(412، 4002اهلويدي،  (ومتنوعة
أي " ، غري موجودة من قبل ملشكلة معينة التطوير والتجديد واخللق وذلك من خالل إنتاج حلول جديدة

 ".نه التفكري الذي يتميز بالطالقة واملرونة واألصالةإ
ن عرض أهم مهارات التفكري اإلبداعي أنه متقبل أن  ترى الباحثة :مهارات التفكري اإلبداعي. 4. 4. 10

 وتورانس( Guilford)كثري من الباحثني وعلى رأسهم جيلفورد يؤكده  الضروري التذكري مبا 
(Torrance)  أن التفكري اإلبداعي يعتمد على ثالث مهارات أساسية هي الطالقة، واألصالة وهو

 : واملرونة، مع ضرورة تأكيد عدم استقالهلا عن بعضها البعض وهذه املهارات هي
ويقصد هبا قدرة املتعلم على أن ينتج جمموعة من األفكار : (Fluency)طالقة ال. 1. 4. 4. 10

عداد، أو أشكال يف وقت معني، أبعض االستجابات يف شكل رموز، أو  ياالبتكارية اإلبداعية، وأن يبد
 (. 111، 4003صبحي، )وهي إنتاج عدد كبري من األفكار بسهولة 
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تفكري أصيل أي يتجنب التقليد واالقتباس غري األمني وال الشخص املبدع ذو : األصالة. 4. 4. 4. 10
وميكن احلكم على الفكرة باألصالة يف ضوء عدم خضوعها لألفكار الشائعة، وذلك  ،يكرر أفعال احمليطني

 . مع احلرص على اإلثراء والتجديد وإظهار الطابع الشخصي املميز
وهي عكس التقلب العقلي الذي  ،نية بتغيري املوقفالقدرة على تغيري احلالة الذه: املرونة. 3. 4. 4. 10

 .يتجه الفرد مبقتضاه إىل تبىن أمناط فكرية حمدودة يواجه هبا مواقف احلياة مهما تنوعت واختلفت
ال و  ،إن عملية التعلم من املراحل الضرورية يف حياة املتعلم: أمهية التفكري اإلبداعي يف التعليم. 3. 4. 10

وكل هذه  ،اجلانب الرتبوي والتثقيفي لكل جوانب احلياة أيضا   بل تتناولية فحسب ملعلتقتصر على املادة ا
مهارات التفكري اإلبداعي  وتعد .تقومي شخصية املتعلم وحتديد مستوى دافعية التعلمعلى العناصر تعمل 

املادة  أهم مراحل عملية التعلم للمتعلمني وتعتمد على ما يكتسبه املتعلم من معلومات معتمدة على
املعطاة له خالل الدرس وطبيعة العمليات العقلية للمتعلم فيستطيع من خالهلا أن يربمج ما حصل عليه 

اختالف بني األفراد يف عملية  مثةمن مادة واالحتفاظ هبا يف خميلته لالستفادة منها يف االمتحان، لذا 
 .وبالتايل سيؤثر ذلك يف عملية دافعية التعلماخليال واإلبداع لوجود فروق فردية بينهم يف العمليات العقلية 

 . وهناك العديد من الدراسات اليت أوصت بضرورة توظيف التفكري اإلبداعي يف العملية التعلمية
 :اإلجراءات المنهجية للبحث. 00

 :كاآليت وهي ،(التصميمية ،التحليلية املسحية) واإلجراءات اخلطوات الباحثة اتبعت
 :التحليلية سحيةامل اإلجراءات .1. 11
 التعلم وبيئات بالتلعيب، بالتعلم املرتبطة الرتبوية واألدبيات الدراسات على االطالع. 1. 1. 11

 وأدوات التجريبية املعاجلة ومادة النظري اإلطار إعداد يف منها لالستفادة اإلبداعي؛ والتفكري اإللكرتوين،
 .وفروضه البحث

 وإجراء احملكمني على بعرضها وإجازهتا لتطبيقها متهيدا   التجريبية ةاملعاجل مادة حمتوى إعداد. 4. 1. 11
 .املقرتحة التعديالت

 :التصميمية اإلجراءات. 4. 11
 وحدة) الثانية الوحدة: وتطويرها( الويب عرب بالتلعيب التعلم) التجريبية املعاجلة مادة تصميم. 1. 4. 11

 .بتدائياال الرابع للصف لغيت مقرر من( والغذاء الصحة
 ضوء يف املقرتحة التعديالت وإجراء احملكمني على بعرضها التجريبية املعاجلة مادة إجازة. 4. 4. 11

 .آرائهم
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 اإلبداعي التفكري واختبارا   األكادميي، للتحصيل اختبارا   وتتضمن: القياس أدوات إعداد. 3. 4. 11
 .اإلحصائية ثوابتهما وحساب ة،املقرتح التعديالت وإجراء احملكمني على بعرضهما وإجازهتما

 املقرتحة الويب عرب بالتلعيب التعلم بيئة لتصميم :وتطويره الويب عرب بالتلعيب التعلم تصميم
 تطبيقه ميكن منوذجا   الباحثة اقرتحت( 4012) خلميس التعليمي التصميم منوذج إىل واستنادا   وتطويرها

 حدود يف– البيئة هلذه خاص منوذج توافر لعدم ذلكو  وتطويره الويب عرب بالتلعيب التعلم تصميم على
 :يلي فيما الفرعية وإجراءاهتا املراحل هذه عرض يتم وسوف -الباحثة علم
 :البحث إجراءات. 3. 11
 : التجريبية املعاجلة مادة تصميم .1. 3. 11

 البحث موضع املستقل للمتغري بالتلعيب للتعلم وفقا وتطويرها اإللكرتونية التعلم بيئة تصميم مت
 ،الدسوقي ؛4013، مخيس) منوذج :منها ؛التعليمي التصميم مناذج من العديد مراجعة ومت احلايل،

 وختتلف األساسية املراحل يف النماذج هذه اتفاق ويالحظ ،(4012، اجلزار ؛4014، الطران ؛4012
 عرب بالتلعيب التعلم يمتصم على تطبيقه ميكن منوذجا   الباحثة اقرتحت لذا الداخلية، اخلطوات بعض يف

 هذه عرض يتم وسوف -الباحثة علم حدود يف– البيئة هلذه خاص منوذج توافر لعدم وذلك وتطويره الويب
 :يلي فيما الفرعية واجراءاهتا املراحل

 :فيها ومت ؛التحليل مرحلة .1. 1. 3. 11
 دراسة طريق عن ا  سابق املشكلة حتديد مت: احلاجات وتقدير املشكلة حتديد. 1. 1. 1. 3. 11

 اإلبداعي والتفكري األكادميي التحصيل قصور يف تتمثل اليت التعليمية املرحلة ملعلمات ومقابلة استطالعية
 .املقرر يف االبتدائية املرحلة طالبات لدى
 يف اهلرمي التحليل أسلوب الباحثة استخدمت(: التعلم حمتوى) التعليمية املهام حتديد. 4. 1. 1. 3. 11
 متكن اليت التعليمية األهداف وحتديد" لغيت مقرر يف والغذاء الصحة وحدة" التعليمية الوحدة حمتوي لحتلي

 التعلم اسرتاتيجيات واختيار وفاعلية بكفاءة التعلم عملية من النهائية الغاية وهي حتقيقها، من الطالب
 .التعلم حملتوي والتقوميية التعليمية واألنشطة

 الرابع الصف طالبات: وهم الطالب خصائص حتليل مت: املتعلمني خصائص لحتلي. 3. 1. 1. 3. 11
 . طالبة( 10) وعددهم االبتدائية باملرحلة
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 : فيها ومت ؛التصميم مرحلة. 4. 1 .3. 11
 البحث من العام اهلدف ألن: التعلم حملتوي اإلجرائية التعليمية األهداف تصميم. 1. 4. 1. 3. 11

 ومتثلت اإلبداعي، والتفكري األكادميي التحصيل على الويب عرب لتلعيببا التعلم أثر عن الكشف
 لغيت، مبقرر والغذاء الصحة بوحدة اخلاصة السلوكية األهداف من جمموعة يف للبحث اإلجرائية األهداف

 املدخالت وحتليل (ABCD) منوذج ضوء يف سلوكية صياغة تقدمي على البحث العتماد ونظرا  
 اهلدف من العامة النهائية التعليمية األهداف اشتقاق مت ،التعليمي اهلرمي سلسهالت وفقا   واملخرجات

 . التعلم ملوضوع الرئيسي
 :مها أساسيتني أداتني البحث ضم: القياس أدوات تصميم. 4. 4. 1. 3. 11
 . لغيت مقرر يف والغذاء الصحة لوحدة األكادميي التحصيل اختبار. 1. 4. 4. 1. 3. 11
 . لتورانس اإلبداعي التفكري اختبار. 4. 4. 4. 1. 3. 11
 والغذاء الصحة لوحدة التعليمي احملتوى تصميم مراعاة مت: التعليمي احملتوى تصميم. 3. 4. 1. 3. 11
 وحيقق يعكس مبا اخلاص إيل العام من واهلرمي املنطقي التتابع: مها للتنظيم طريقتني وفق وحتديده لغيت ملقرر

 التلقيين واملدخل البنائي املدخل على االعتماد مت كما سابقا ، احملددة األدائية املهاراتو  التعليمية األهداف
 وصول ضمان إىل باإلضافة البداية، منذ املعلومات كل تقدمي دون التعلم عمليات للطالبات ليتيح معا ،

 العلمية، والدقة مية،التعلي باألهداف ارتباطه احملتوي يف روعي كما املطلوبة، املعلومات لكل الطالبات
 . التخصص جمال يف واحلداثة العناصر، بني والتوازن اللغوية، والسالمة

 التعلم اسرتاتيجية حتديد مت اخلطوة هذه وىف: والتعلم التعليم اسرتاتيجيات صميمت. 2. 4. 1. 3. 11
 احملددة؛ لتعليميةا باإلجراءات منظمة عامة خطة وضع خالل من الويب عرب بالتلعيب التعلم وهي العامة

 هبا االهتمام ينبغي اليت اخلطوات من عددا  ( 11 ،4003 مخيس،) حدد وقد التعليمية األهداف لتحقيق
 : وهي العامة التعليم إسرتاتيجية تصميم عند
 : خالل من وذلك للتعلم املتعلم دافعية استثارة. 1. 2. 4. 1. 3. 11
 . للتعلم املتعلم انتباه جذب. 1. 1. 2. 4. 1. 3. 11
 . التعلم بأهداف املتعلم تعريف. 4. 1. 2. 4. 1. 3. 11
 .السابق التعلم( استدعاء) مراجعة .3. 1. 2. 4. 1. 3. 11
 .واألمثلة املعلومات عرض على ويشتمل( املثريات عرض) اجلديد التعلم تقدمي. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 .املتعلم توجيه. 3. 2. 4. 1. 3. 11
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 انتقالية تدريبات طريق عن استجابتهم وتنشيط املتعلمني، مشاركة تشجيع .2. 2. 4. 1. 3. 11
 . موزعة

 (. الراجعة التغذية تقدمي) للمتعلمني املناسب والرجع التعزيز، تقدمي. 2. 2. 4. 1. 3. 11
 . والعالج والتشخيص األداء قياس. 1. 2. 4. 1. 3. 11
 . التعلم يف راالستمرا على املتعلم مساعدة. 2. 2. 4. 1. 3. 11

 : التالية اخلطوات اتباع مت بالتلعيب التعلم ولتصميم
 : هي عدة مراحل خالل من التعلم حنو املتعلم دافعية استثارة. 1
 بالتلعيب التعلم استخدام خالل من التعلم حنو املتعلم انتباه جذب مت: للتعلم املتعلم انتباه جذب. 1. 1

 األساسي، للهدف البداية من املبسط العلمي العرض خالل من تعلمال حمتوى وتقدمي للعبة، قواعد ووضع
 . وممتع مشوق بأسلوب التعلم حمتوى وتصميم التعليمية، الشاشات باستخدام

 من موضوع بكل اخلاصة السلوكية التعليمية األهداف عرض مت: التعلم بأهداف املتعلم تعريف. 4. 1
 معارف من سيتعلمه مبا املتعلم لتعريف له، البداية شاشة يف لغيت ملقرر والغذاء الصحة وحدة موضوعات

 ومت واإلمالء، والتعبري القصصية القراءة وأمهها منها يتمكن أن ينبغي اليت املهارات وما املوضوع، هذا داخل
 . وسهلة واضحة بطريقة وكتابتها األهداف، صياغة

 من موضوع كل بداية يف التهيئة مليةع خالل من ذلك ومت: السابق التعلم( استدعاء) مراجعة. 3. 1
 . املهارات التعلم يف املهمة العمليات أهم من التهيئة وعملية املقدمة، التعلم موضوعات

 : واألمثلة املعلومات عرض ويشمل اجلديد، التعلم تقدمي. 4
 يبدا أن اةمراع مت باملقرر اخلاصة التعليمية باملوضوعات املرتبط املعريف احملتوى وعرض التصميم عند

 من جمموعة طرح مث لغيت، مقرر يف والغذاء الصحة وحدة يف املتضمنة املعلومات وأهم نظرية، مبقدمة
 . التعلم حملتوى وتنشيطا   تدريبا   متثل اليت والتدريبات األسئلة

 اتالتوجيه تقدمي وكذلك التعلم، عملية أثناء يف للمتعلمني واملتابعة اإلشراف، مت: املتعلم توجيه. 3
 نتيجة املتعلمني، بعض منها يعاين قد اليت املشاكل وحل وجه، أفضل على التعلم يتم لكي الضرورية

 . للبيئة اخلاطئ االستخدام
 خالل من ذلك ومت: موزعة انتقالية تدريبات طريق عن استجاباهتم وتنشيط املتعلمني، مشاركة تشجيع. 2

 اخلاصة األنشطة مبمارسة له السماح مت إذ اإلنرتنت، عرب لمالتع عملية أثناء يف املتعلم دور تفعيل مراعاة
 .التعلم موضوعات من موضوع بكل
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 التعلم لعملية الراجعة التغذية تقدمي مت (:الراجعة التغذية تقدمي) للمتعلمني املناسب والرجع التعزيز تقدمي. 2
 مباشرة الصحيحة اإلجابات يحتوض خالل من وذلك التعليمية، واألنشطة املهارات تنفيذ عقب الويب عرب

 وزيادة للفائزين، والكؤوس األومسة تقدمي إىل باإلضافة أخرى مرة املهارة تعلم إعادة منه يُطلب أو للمتعلم
 .األخرى إىل مرحلة من انتقل كلما املتعلم نقاط
 للتفاعل، أساليب بعدة (classdogo) موقع خالل من التفاعل واجهات تصميم .2. 4. 1. 3 .11
 :وهي
 تعامل خالل من التفاعل هذا مت: االستخدام وواجهة البيئة مع التفاعل. 1. 2. 4. 1. 3. 11

 اخلاصة والروابط الرموز كل مع والتعامل الدخول، تسجيل خالل من للموقع الرئيسة الواجهة مع الطالبات
 . االستخدام واجهة يف املوجودة التعليمية ملثريات استجاباهتم وكذلك باحملتوى،

 : خالل من وذلك احملتوى مع املتعلم تفاعل. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 .التعليمي احملتوى شاشات. 1. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 . الشاشة على رمز أو تشعيب، ارتباط أو أيقونة، على النقر. 4. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 . احملتوى شاشات بني التنقل حرية. 3. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 . باحملتوى اخلاصة الذايت التقومي أسئلة عن اإلجابة. 2. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 . وأنشطته التعلم، مهام إجناز. 2. 4. 2. 4. 1. 3. 11
 :خالل من وذلك املعلم مع املتعلم تفاعل. 3. 2. 4. 1. 3. 11
 . اإللكرتوين الربيد. 1. 3. 2. 4. 1. 3. 11
 .+ Facebook, Google االجتماعي التواصل شبكات. 4. 3. 2. 4. 1. 3. 11
 . املعلم قبل من الراجعة التغذية. 3. 3. 2. 4. 1. 3. 11
 مت التعليمي واحملتوى التعليمية األهداف على بناء: املرجع حمكية اختبارات بناء. 1. 4. 1. 3. 11

 .التعلم حملتوى دراستهم أثناء يف للطالب تُقدم املرجع حمكية اختبارات صياغة
 تعليمية، دروس يف املتمثلة التعليمية املواد تصميم مت: وأنشطته التعلم مواد حتديد. 2. 4. 1. 3. 11

 روابط توفري مت كما التعلم، حمتوى دراسة من االنتهاء بعد للمتعلمني تُقدم اليت التعليمية واألنشطة
 حتديد مت كما ،التعلم حملتوى دراستهم أثناء يف للمتعلمني تُقدم التعليمية العملية إلثراء إضافية إلكرتونية

 .التعلم عملية يف واملرشد واملساعد املوجه وهو املعلم دور
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 :(class dogo) موقع تصميم. 8. 4. 1. 3. 11
 بتطوير واهتمت بالتلعيب، اهتمت اليت واألجنبية العربية املصادر من عديد على الباحثة اعتمدت

 :ضوء يف بالتلعيب التعلم تصميم أو
 البيانات تُفقد وال ،(رمزية) مرئية غري اإلدخال بيانات إن: النظام داقيةمص. 1. 8. 4. 1. 3. 11

 من يتم احلساب وتفعيل،  مستمر البيانات تعديل أن كما نافذة، من أكثر بني اإلحبار حالة يف املدخلة
  .للمتعلم اإللكرتوين الربيد خالل

 مع متناسبة إحبار أدوات املوقع ريوف: اإلحبار وأساليب التفاعل واجهة تصميم. 4. 8. 4. 1. 3. 11
 يف النظام صفحات كل يف اإلحبار أزرار وتتوافر بالبساطة، وتتميز لديهم، ومألوفة املتعلمني خصائص

 .النظام صفحات من األمين اجلانب
 مع النظام، صفحات كل يف اهلامة العناصر تثبيت مت: النظام صفحات ختطيط. 3. 8. 4. 1. 3. 11

 الصفحة وأسفل الصفحة رأس يكون أن على النظام، داخل املنتظمة غري شاشاتال استخدام جتنب
 . النظام جسم عن بوضوح مفصولني

 حمتوى يوفر كما املتعلمني، خلصائص مناسبا   حمتوى يوفر: احملتوى تصميم. 2. 8. 4. 1. 3. 11
 يف ويستخدم بالوضوح، توباملك النص ويتسم التعلم، أهداف حتقيق على املتعلم ملساعدة مناسبا   تعليميا  
 يقدم كما التعلم، أهداف حتقق متحركة ورسوم وفيديوهات صور من املتعدد الوسائط احملتوى تصميم
 .املتعلمني وأمناط احملتوى ألهداف راجعة تغذية ويوفر متنوعة، أنشطة

 يف الالزم من رأكث الفنية النواحي على الرتكيز النظام يتجنب: االستخدام سهولة. 2. 8. 4. 1. 3. 11
 وصالت مجيع تعمل وأن لإلحبار، سهال   أسلوبا   النظام يوفر كما املتعلمني، انتباه يتشتت ال حىت التصميم

 .سليم بشكل النظام
 احملتوى توفري خالل من التعلم وحمتوى املتعلم بني التفاعل هبا ويقصد: التفاعلية .1. 8. 4. 1. 3. 11

 والقائمة التحكم أزرار خالل من التفاعل يكون وأن واملعلم، املتعلم بني اعلالتف يتيح أنه كما الديناميكي،
 . مزدمحة وغري وثابتة متناسقة التفاعل أيقونات تكون وأن املنسدلة،

 ":classdojo" التكيفية التعلم بيئة ملكونات العامة الصفحات
 ويتم للمستخدم، هرتظ اليت البداية صفحة وهي(: home page) للموقع الرئيسية الصفحة. 1

 على الصفحة هذه وحتتوي www.classdojo.com الشبكة موقع عنوان يكتب أن مبجرد حتميلها
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 مدير أو متعلم أو كمعلم جديد حساب إلنشاء resister أسفل تظهر اليت اخليارات من جمموعة
 .املوقع على حساب وجود حالة يف الدخول تسجيل Log in زر على أيضا وحتتوي

 
 ،وهي صفحة ما بعد التسجيل على البيئة التعليمية التكيفية: Smart sparrowلصفحة الرئيسية ا. 4

 : يتيوضحها الشكل اآل يقونات الرئيسية لالنتقال لصفحات أخرى وهي كماوتضمن جمموعة من األ

 
 

 : التطوير/ مرحلة اإلنتاج .3. 1. 3. 11
يو خريطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج يُعد السينار  :تصميم السيناريو. 1. 3. 1. 3. 11

مصدر تعليمي معني، ويتضمن كل الشروط واملواصفات والتفاصيل اخلاصة هبذا املصدر وعناصره املسموعة 
واملرئية، وتصف الشكل النهائي له على ورق، ويف ضوء األهداف التعليمية واحملتوى التعليمي مت بناء حمتوى 

يُقدم من خالله حمتوى التعلم، ومت تصميم السيناريو من خالل  ذيللموقع اإللكرتوين ال السيناريو املبدئي
 :أعمدة رئيسية هي ةست
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حيث مت حتديد رقم لكل شاشة عرض داخل املصدر التعليمي : رقم الشاشة. 1. 1. 3. 1. 3. 11
 . حبيث تأخذ كل شاشة رقما

 . رسكتب عنوان الديوفيه : العنوان. 4. 1. 3. 1. 3. 11
 . ةوفيه يوصف حمتوى الشاشة املعروضة للطالب: وصف حمتويات الشاشة. 3. 1. 3. 1. 3. 11
 . د الصوت املستخدم واملؤثرات الصوتية املستخدمةد  حيوفيه : الصوت. 2. 1. 3. 1. 3. 11
هذا أكان سواء درس توضيح كيفية االنتقال بعد كل : أسلوب الربط واالنتقال. 2. 1. 3. 1. 3. 11

 . لدرسبعد االنتهاء من ا ا  خارجي نفسها، أو انتقاال   الدروسبني حمتويات  ا  االنتقال داخلي
من خالل  ةوفيه يتم عرض شكل احملتوى العلمي املقدم للطالب: كروكي اإلطار. 1. 1. 3. 1. 3. 11

 :تصميم السيناريو التعليمي( 1)اجلدول رقم بيئة التعلم وفيما يلي شكل يوضح 
 1جدول 

 ميم السيناريو التعليميتص

 العنوان رقم الشاشة
وصف حمتويات 

 الشاشة
أسلوب الربط  الصوت

 كروكي اإلطار واالنتقال
 صوت مؤثر صويت

       
عماادة، عنااد كتابااة ساايناريو السااري يف حمتااوى الااتعلم تماااد علااى شااكل الساايناريو متعاادد األمت االع
 .داخل بيئة املوقع

 : ج أو التطوير ومت يف اجتاهنياإلنتا . 4. 3. 1. 3. 11
تم إنشاااء فصااال دراسااي باسااام تاااملتعلااق بتطاااوير املوقااع اإللكااارتوين : االجتاااه األول. 1. 4. 3. 1. 3. 11

 ،إىل منصاة الاتعلم ةطالبا( 30)إضاافة جمموعاة البحاث وعاددهم و  املرحلاة االبتدائياةالبات الصف الراباع بط
 .نمييل اخلاص هبوإرسال الكود اخلاص بالفصل الدراسي على اإل

التعليماي اإللكارتوين، وربطااه مبنصاة الاتعلم التكيفااي،  ىإنتااج احملتااو : جتااه الثاايناال. 4. 4. 3. 1. 3. 11
مت االعتماد على جمموعة  إذ( رسوم متحركة -نص -صوت -صور)إنتاج عناصر الوسائط املتعددة بمثل ويت

 :اهيم حمتوي التعلم، ومت استخدام برامجمن مقاطع الفيديو والرسوم املتحركة اليت توضح بعض مف
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 4جدول 
 الربامج املستخدمة يف إنتاج احملتوى التعليمي اإللكرتوين

 الوظيفة الربنامج م
1 Microsoft word2016 يف صورهتا األولية لدروسإعداد ا. 
4 Microsoft PowerPoint 2016  يف شكل مقاطع فيديو الدروسإلنتاج. 
2 Camtasia studio 8  (الصحة والغذاء) الوحدة الثانية مبقرر لغيت دروسلتسجيل. 

2 Adobe photoshop cs6 
تصميم بعض اخللفيات، ومعاجلة الصور والرسومات والنصوص 

 .التعليمية واألنشطة التعليميةو وتصميم شاشات األهداف العامة 
1 Adobe audiation cs6 ملعاجلة الصوت املسجل. 

 Adobe)مت إنتاااااج أنشااااطة الااااتعلم باسااااتخدام برنااااامج : نتاااااج أنشااااطة الااااتعلمإ. 3. 3. 1. 3. 11
Photoshop)   لرفعها على بيئة التعلم من خالل أداة وحتديد زمن حمدد لتنفيذه متهيدا . 

املتااوفرة  (Question bank)مت اسااتخدام أداة : لكرتونيااا  إإنتاااج أدوات التقياايم . 2. 3. 1. 3. 11
 .ونية إلنتاج بعض األسئلة املرتبطة مبحتوى التعلم من خالل البيئة اإللكرتونيةيف بيئة التعلم اإللكرت 

-4011مت تطبيااااااق البحااااااث احلااااااايل خااااااالل العااااااام الدراسااااااي : االسااااااتخدام الفعلااااااي. 2. 3. 1. 3. 11
 .م4012

 :البحث احلايل األدوات التالية يفمت استخدام  :جازهتاإإعداد أدوات القياس و . 4. 3. 11
 :اختبار التحصيل الدراسي .1. 4. 3. 11

ملقاارر لغاايت يف صااورته األوليااة، األكااادميي لوحاادة الصااحة والغااذاء أعاادت الباحثااة اختبااارا  لقياااس التحصاايل 
وقاااد اشاااتملت الصاااورة األولياااة وتكملاااة الفااارا   مااان مناااط االختياااار مااان متعااادد ساااؤاال  ( 30)وحيتاااوي علاااى 

هلدف وتاله سؤال أو أكثر لقياسه، وطلاب مان اخلارباء وضع اف األهداف املراد حتقيقها من دراسة املوضوع،
مااادى وفااااء االختباااار باألهاااداف املبيناااة ماااع بناااوده، وساااالمة صاااياغة بناااود االختباااار لغوياااا : إباااداء الااارأي يف

، وإضافة ما يرونه مان بناود جديادة أو حاذف بناود غاري الزماة، وقاد مت تعاديل صاياغة بعاض البناود؛ ا  وعلمي
 :اده باخلطوات اآلتيةلتيسري فهمها، ومر إعد

من جمتمع طالبة ( 12)ُجرب االختبار على  :التجربة االستطالعية لالختبار وإجازته. 1. 1. 4. 3. 11
هم وفهمهااا وحسااب ثباتاه وكااذلك يلاإالبحاث ومان غاري العينااة األصالية للتأكاد مان وضااوح مفرداتاه بالنسابة 

بار، امتدت معاامالت الساهولة ألسائلة اختباار حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االخت
، (0.34، 0.21)بينماااا امتااادت معاااامالت الصاااعوبة باااني ( 0.82، 0.22)التحصااايل قياااد البحاااث باااني 
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أسئلة متنوعة من حيث السهولة والصعوبة وتتمتع بقوة  يوه سؤاال  ( 30)وبذلك بلغ عدد أسئلة االختبار 
 .الباتفة من الطمتييز مناسبة لتتناسب مع املستويات املختل

قاماات الباحثااة حبساااب صاادق االتساااق الااداخلي لالختبااار وذلااك  :صاادق االختبااار. 4. 1. 4. 3. 11
مااان جمتماااع البحاااث ومااان خاااارج العيناااة األساساااية، ومت  ةمتعلمااا( 12)عاان طرياااق تطبيقاااه علاااى عيناااه قوامهاااا 

كلياااة لاااه، وامتااادت حسااااب معاااامالت االرتبااااط باااني درجاااة كااال مفاااردة مااان مفاااردات االختباااار والدرجاااة ال
: 0.22)معااامالت االرتباااط بااني درجااة كاال سااؤال ماان أساائلة االختبااار والدرجااة الكليااة لالختبااار مااا بااني 

ماااا يشاااري إىل االتسااااق ( 0.00)، ومجيعهاااا معاااامالت ارتبااااط دالاااة إحصاااائيا عناااد مساااتوى داللاااة (0.88
 .الداخلي لالختبار

لفاا لكرونباا ، وذلاك أختباار باساتخدام معامال مت حسااب ثباات اال :ثبات االختباار. 3. 1. 4. 3. 11
مااان جمتماااع البحاااث ومااان غاااري جمموعاااة البحاااث األساساااية ة متعلمااا( 12)علاااى جمموعاااة اساااتطالعية قوامهاااا 

 :يوضح النتيجة (3)رقم واجلدول  ؛(0.000)عند مستوى داللة ( 0.13)وجاءت نتيجة الثبات 
  3جدول 

 علما  مت( 12= ن )معامل الثبات الختبار التحصيل 
 مستوى الداللة القيمة عدد املفردات حجم العينة معامل الثبات
 0.000 0.11 30 12 معامل الفا

أن معاماال الثبااات باسااتخدام معاماال ألفااا لكرونبااا  لالختبااار التحصاايلي ( 3)ماان جاادول  يتضااح
 .يشري إىل ثبات االختبارو  0.00دال عند مستوى 

يف أداء  ةه كاااال طالبااااتالكمبيااااوتر الاااازمن الااااذي اسااااتغرق لسااااج :حتديااااد زماااان االختبااااار. 2. 1. 4. 3. 11
يف اسااتطالعية االختبااار، مث حسااب متوسااط الاازمن  نالسااابق اإلشااارة إلاايه( 12) الباتلطاااماان ااالختبااار، 

 . دقيقة  ( 40)الكلي وكان  الباتعلى عدد الط هه كل طالبتبقسمة جمموع الزمن الذي استغرق
 :س للتفكري اإلبداعياستخدام اختبار توران. 4. 4. 3. 11

ن مقيااس أالباحثة على عدد من االختباارات ذات العالقاة باالتفكري اإلباداعي، وجاد  إطالعبعد 
هاااو املقيااااس املالئااام ( 1122)املعااارب مااان خاااري اهلل عاااام  ،اإلباااداعيتاااورانس لقيااااس القااادرة علاااى التفكاااري 

ربيااة وسابق أن اسااتعمل يف الدراساات العربيااة للدراساة احلاليااة، إذ إن هاذا املقياااس قاد مت إعااداده يف البيئاة الع
تااادائي وحاااىت واحمللياااة، وميكااان تطبيقاااه بطريقاااة مجعياااة يف أي مساااتوى تعليماااي ابتاااداء مااان الصاااف الراباااع االب

 : ويتكون هذا االختبار من قسمني ؛املستوى اجلامعي
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املعااااروف مااااأخوذ ماااان إحاااادى بطاريااااات تااااورانس للتفكااااري االبتكاااااري : القساااام األول .1. 4. 4. 3. 11
(The Minnesota Tests of Creative Thinking) يشاامل القساام األول أربعااة ؛

 : اختبارات فرعية هي
وفيهااااا يطلااااب ماااان املفحااااوص أن يااااذكر أكاااارب عاااادد ممكاااان ماااان : االسااااتعماالت. 1 .1. 4. 4. 3. 11

ياء أكثار االستعماالت اليت يعدها اساتعماالت غاري عادياة لعلباة الصافيح والكرساي حبياث تصابح هاذه األشا
 (. دقائق 2زمن كل وحدة ) .فائدة وأمهية

ن نظاام األشاياء أوفيها يطلب إىل املفحاوص أن ياذكر مااذا حيادث لاو : املرتتبات. 4 .1. 4. 4. 3. 11
 :ذا االختبار تكون من وحدتني مهاوه ،تغري وأصبحت على حنو معني

 احليوانات؟ماذا حيدث لو فهم اإلنسان لغة الطيور و . 1. 4 .1. 4. 4. 3. 11
ة األخاارى؟ ن األرض حفاارت حبياث تظهار احلفاارة مان الناحياأمااذا حيادث لاو . 4. 4 .1. 4. 4. 3. 11

 .(دقائق 2زمن كل وحدة )
وفيهااا يطلااب إىل املفحااوص أن يتبااني كيااف يتصاارف يف بعااض املوقااف : املواقااف. 3 .1. 4. 4. 3. 11

 : ويتكون االختبار من موقفني مها
عان صارف النقاود يف الناادي وحااول أحاد أعضااء الناادي  وال  ؤ إذا عينت مسا .1. 3 .1. 4. 4. 3. 11

 أن يدخل يف تفكري الزمالء أنك غري أمني ماذا تفعل؟ 
( أو حىت كانت ملغااة)ا غري موجودة على اإلطالق هلو كانت املدارس مجيع. 4. 3 .1. 4. 4. 3. 11

 (. زمن كل موقف مخس دقائق)ماذا تفعل لكي تصبح متعلما؟ 
عدة لتصبح بعض  ا  وفيها يطلب من املفحوص أن يقرتح طرق: التطوير والتحسني. 2 .1. 4. 4. 3. 11

 (. دقائق 2زمن كل وحدة . )األشياء املألوفة لديه على حنو أفضل مما هي عليه كالدراجة وقلم احلرب
 Barrons Tests of) هااو اختباااار بااارون املعااروف باسااام: القساام اآلخاار. 4. 4. 4. 3. 11

Anagrams)( دميقراطيااة، بنهااا)ويتكااون يف صااورته العربيااة ماان كلمتااني  ،سااتخدم لتكااوين الكلمااات؛ وي
، إن كااال واحاااد مااان هاااذه االختباااارات اخلمساااة يقااايس (كركاااوك)إىل كلماااة ( بنهاااا)وقاااد غاااري الباحاااث كلماااة 

وع درجاات املكوناات جمماو  ،املكونات الثالثاة للتفكاري االباداعي الطالقاة الفكرياة، املروناة التلقائياة، األصاالة
 .الثالثة للتفكري اإلبداعي ميثل الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي

اعتمادت الباحثااة يف ذلاك علاى الصادق الظاااهري، وقاد حتقاق هااذا  :صادق االختباار. 3. 4. 4. 3. 11
النوع من الصدق من خالل عارض مقيااس التفكاري اإلباداعي علاى جمموعاة مان اخلارباء واملختصاني يف جماال 
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م الاانفس الرتبااوي وعلاام نفااس اإلبااداع وعلاام الاانفس الرياضااي والقياااس والتقااومي إلقاارار صااالحية املقياااس علاا
 %(.100)مته للعينة احلالية وقد نال موافقتهم بنسبة ءومال
 يف حساب الثبات بطريقة التجزئة النصافية معتمادا   ةالباحث تاعتمد :ثبات االختبار. 2. 4. 4. 3. 11

حسااب االرتباااط بااني درجااات الوحاادات الفرديااة ودرجااات الوحاادات الزوجيااة فطالعية، نتااائج العينااة االساات
 –هذا االرتباط باستعمال معادلة سيربمان  ةالباحث ت، مث صحح(طالقة، مرونة، وأصالة)للعوامل املختلفة 

كماا  ،العاماة القادرة اإلبداعياةو لعوامال الثالثاة، ل براون وقد تباني إن االختباار ميتااز بدرجاة عالياة مان الثباات
 (.2)مبني يف اجلدول 

  2 جدول
 بداعيجزئة النصفية الختبار التفكري اإليبني درجات ثبات العوامل بطريقة الت

 التفكري االبداعي املرونة الطالقة األصالة 
 0721 0723 0712 0720 قبل التصحيح
 0784 0782 0780 0784 بعد التصحيح

 : ارطريقة تصحيح االختب. 2. 4. 4. 3. 11
 :وهي ؛يقدر لكل مفحوص أربع درجات على كل اختبار

تقاس بالقدرة على ذكر أكرب عدد ممكن من اإلجابات املناسبة : لطالقة الفكريةا. 1. 2. 4. 4. 3. 11
يف زمن معني بالنسبة الختبارات القسم األول، وبذكر أكرب عدد من الكلماات املناسابة الصاحيحة بالنسابة 

 . راتللقسم اآلخر لالختبا
كلمااا زاد عاادد و  ،علااى تنااوع اإلجابااات املناساابةوتقاااس بالقاادرة : املرونااة التلقائيااة .4. 2. 4. 4. 3. 11

وتقااس يف القسام اآلخار باذكر أكارب عادد ممكان  ،اإلجابات املتنوعة تزيد درجة املرونة بالنسبة للقسم األول
 . من الكلمات اليت هلا معىن مفهوم

تقاااس بااذكر إجابااات غااري شااائعة يف اجلماعااة الاايت ينتمااي إليهااا الفاارد : ةاألصااال. 3. 2. 4. 4. 3. 11 
والاايت مل تاارد يف  ةشااكلها الطالبااتوبعاادد الكلمااات ذات املعااىن الاايت  ،بالنساابة إىل القساام األول يف االختبااار

لفكرة اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد بالنسبة إىل القسم اآلخر من االختبار، وعلى هذا تكون درجة أصالة ا
 .أما إذا زاد تكرارها فإن درجة أصالتها تقل أو الكلمة مرتفعة إذا كان تكرارها اإلحصائي قليال  

حاصل مجع درجات الطالقة الفكرياة واملروناة التلقائياة واألصاالة : الدرجة الكلية .2. 2. 4. 4. 3. 11 
 . يف وحدات االختبار
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يف اختبار القدرة ( التجريبية، الضابطة)عتني درجات أفراد اجملمو  حسابيف  ةالباحث توقد اعتمد
 : اإلبداعية على اآليت

متااانح درجاااة واحااادة لكاال اساااتجابة غاااري مكااررة، وغاااري خرافياااة، أو غاااري : حساااب درجاااة طالقاااة التفكااري. 1
 ةاختبار القدرة اإلبداعياة، وباذلك تكاون درجاة طالقاة تفكاري الطالبا ايطبق عليه يتال ةكتبها الطالبتمعقولة 
 . اخلرافيةكتبها، بعد حذف األفكار تعدد األفكار اليت  تساوي

نح درجااة واحاادة لألفكااار مجيعااا  الاايت تنتمااي إىل مياادان حيااايت واحااد متاا: حساااب درجااة مرونااة التفكااري. 4
بعااادد طالباااات مهماااا يكااان عاااددها، وباااذلك تكاااون درجاااة مروناااة ال...( صاااناعة، زراعاااة، جتاااارة، سياساااة، )

أقل من  وما  لكل فقرة من الفقرات، ولذلك نتوقع أن تكون درجة املرونة عم نباهتامليادين اليت جندها يف إجا
 . درجة الطالقة

 : حساب درجة األصالة. 3
مجيعا  عن فقرات االختبار، مع كتابة ( التجريبية، والضابطة)يتم تدوين استجابات طلبة اجملموعتني . 1. 3

 . رافية اليت مت حذفها يف الطالقة واملرونةتكرارات كل استجابة أمامها، وال تكتب األفكار اخل
التجريبياااة، )درجاااات لكااال فكااارة تكااارر مااارة واحااادة فقاااط يف اساااتجابات طلباااة العينتاااني ( 3)متااانح  .4. 3

 (.والضابطة
 (. التجريبية، والضابطة)درجتان لكل فكرة تكرر مرتني عند طلبة العينتني ( 4)متنح  .3. 3
 (. التجريبية، والضابطة)مرات عند طلبة العينتني ( 3)قرة تكرر متنح درجة واحدة فقط لكل ف .2. 3
فتمنح ( التجريبية، والضابطة)مرات فأكثر يف استجابات طلبة العينتني ( 2)أما األفكار اليت تتكرر . 2. 3

 (. 0)صفرا  
 :وعلى أساس اخلطوات السابقة حتسب درجات األصالة لكل طالبة على النحو اآليت

 .درجة األصالة)( = )(  1)( +  4)( +  3
جبمااااع درجااااات الطالقااااة واملرونااااة  ةحتسااااب الدرجااااة الكليااااة لكاااال طالباااا: حساااااب درجااااة اإلبااااداع الكليااااة. 2

 .واألصالة
ن الفكاارة الاايت حتصاال علااى أشاارطا  هااو  توضااع ةن الباحثااأوعلااى الاارغم ماان هااذه التقااديرات إال 

، إال إهناا فكاارة (1)قاد حتصال علااى تكارار درجاة أصاالة جياب أن تكااون متوافقاة ماع املنطااق، أي إن الفكارة 
 .تقليدية، ففي تلك احلالة ال حتسب لتلك الفكرة درجة أصالة
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 :(موضوعية االختبار)يح االختبار ثبات تصح. 2. 4. 4. 3. 11
مااان اساااتمارات  ةاساااتمار ( 12) عشاااوائيا   ةالباحثااا تللتحقاااق مااان ثباااات تصاااحيح االختباااار اختاااار 

اساتمارة، واساتخرج ثباات تصاحيح االختباار عارب مصاححني ( 10)غ عددها اإلجابة جملموعيت البحث البال
ظهرت نتائج ثبات التصاحيح، فكانات علاى النحاو املباني يف اجلادول ( بريسون)آخرين، وباستعمال معادلة 

 :(2)رقم 
 2جدول 

 يبني درجة االتساق يف تصحيح االختبار بني الباحث واملصححني اآلخرين
 الثبات الكلي املرونة قةالطال األصالة نوع الثبات

 0781 0781 0781 0710 الباحث مع اخلبري األول
 0710 0788 0710 0714 الباحث مع اخلبري الثاين

وبلاغ ( 0710)مع اخلبري األول يف األصالة بلغ  ةن ثبات تصحيح الباحثأ( 2)يتبني من اجلدول 
أمااا ثبااات التصااحيح الكلااي بااني ( 0781)، وبلااغ ثبااات تصااحيح املرونااة (0781)ثبااات تصااحيح الطالقااة 

واخلباري الثااين  ةوهو ثبات عال، وبلغ ثبات صحيح األصالة بني الباحث( 0781)واخلبري األول فبلغ  ةالباحث
أماااااا ثباااااات ( 0788)، وبلاااااغ ثباااااات تصاااااحيح املروناااااة (0710)، وبلاااااغ ثباااااات تصاااااحيح الطالقاااااة (0،14)

 . وهو ثبات عال( 0،10)واخلبري الثاين فبلغ  ةالتصحيح الكلي بني الباحث
 : نتائج البحث. 01

 :لتحصيل األكادميي ملقرر لغيتبتجانس جمموعيت البحث بالنسبة لعرض النتائج اخلاصة 
جتااانس اجملموعااة الضااابطة الاايت درساات بااالتعلم بالتلعيااب عاارب الويااب مااع اجملموعااة التجريبيااة الاايت . 1. 14

ماان طالبااات طالبااة ( 10)ن عينااة تطوعيااة قوامهااا مااتكوناات عينااة البحااث  ألن ؛درساات بالطريقااة التقليديااة
مهااارات التعامااال ماااع  ن، ولاااديهADSLانرتناات فاااائق الساارعة  نممااان يتااوفر لاااديهالصااف الراباااع االبتاادائي 

جملمااوعتني جمموعااة ضااابطة تاادرس ماان خااالل بيئااة تعلاام تقليديااة، وجمموعااة جتريبيااة  نتقساايمه متنرتناات، اإل
 .نرتنتتدرس من خالل اإل

األكااادميي لوحادة الصااحة الغااذاء  يلنتااائج القبلياة للتحصاايل املعاريف لالختبااار التحصايلمت حتليال او 
ف مادى جتاانس اجملموعاة الضاابطة لتورانس النساخة العربياة هبادف تعار   إلبداعيملقرر لغيت واختبار التفكري ا

-Tاستخدام اختبار  اليت درست بالطريقة التقليدية، واجملموعة التجريبية اليت درست بالتعلم بالتلعيب، ومت
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Test   داللة الفرق بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وفيما يلاي عارض نتاائج التجاانس باني ف لتعر
 .اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

 1جدول 
ي للمجموعااة الضااابطة واجملموعااة التجريبيااة يف التطبيااق القبلاا( ت)املتوسااطات واالحنرافااات املعياريااة وداللااة 

 املعريفلالختبار التحصيلي 

فيما ( 0.00)يتضح أن هناك فروقا دالة أحصائيا عند مستوى ( 1)دول اجلباستقراء النتائج يف 
اجملموعااة التجريبيااة الاايت درساات الااتعلم بالتلعيااب، واجملموعااة الضااابطة الاايت  الباااتبااني متوسااطي درجااات ط

 . درست بالطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة التجريبية
 الباااااتني متوسااااطي درجااااات طباااا( 0.00) ≥ال يوجااااد فاااارق ذو داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى . 4. 14

اجملموعتني اجملموعة التجريبية اليت درست التعلم بالتلعيب، واجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية 
 . يف اختبار التفكري اإلبداعي لتورانس لصاحل اجملموعة التجريبية

اجملموعااة الضااابطة مت للتحقااق ماان صااحة الفاارض الثاااين اخلاااص باملقارنااة بااني اجملموعااة التجريبيااة و 
ف داللة الفرق بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وفيما يلي عرض لتعر   T-Testاستخدام اختبار 

 . نتائج اختبار التفكري اإلبداعي لتورانس
 2جدول 

بعاادي للمجموعااة الضااابطة واجملموعااة التجريبيااة يف التطبيااق ال( ت)املتوسااطات واالحنرافااات املعياريااة وداللااة 
 الختبار التفكري اإلبداعي لتورانس

االحنراف  املتوسط العدد اجملموعة الدرجة الكلية
 املعياري

( ت)قيمة
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

مربع 
 آيتا

حجم 
 االثر

30 
 1.41 48.80 30 التجريبية

 كبري 0.14 0.00 48 2.42
 2.22 43.20 30 الضابطة

 املتوسط العدد اجملموعة الدرجة الكلية
االحنراف 
 املعياري

( ت)قيمة
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 االثر

40 
 4.11 18.22 30 التجريبية

 كبري 0.12 0.00 48 2.41
 1.32 13.22 30 الضابطة
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باني ( 0.00)يتضح أن هناك فروقا  دالة إحصائيا عناد مساتوى ( 2)دول اجل باستقراء النتائج يف
واجملموعاة الضاابطة الايت درسات  ،اجملموعة التجريبية اليت درست الاتعلم بالتلعياب طالباتمتوسطي درجات 

 . بالطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة التجريبية
 : تفسير النتائج. 01

، ويف ضوء البيانات اليت مت التوصل إليها ومعاجلتها إحصائيا    البحث ومن واقعييتمن خالل فرض
اإلطاار النظاري والدراساات  ة  إىلبتفساريها ومناقشاتها مساتند ةالباحثا تما مت عرضه من نتائج البحث، قام

 :البحث إىل أن وأشارت نتائج  البحث احلايلييتالسابقة يف هذا اجملال، وبتطبيقها على فرض
إجيااايف يف رفااع مسااتوى أداء طااالب جمموعااة البحااث يف و أثاار فعااال  تلعيااب لااهبالاسااتخدام الااتعلم 

 :لعدة أسباب أمهها اجانب التحصيل األكادميي والتفكري اإلبداعي وترجع الباحثة هذ
على زيادة دافعيتهم للتعلم مع جعال العملياة التعليماة  اتاستخدام التعلم بالتلعيب ساعد املتعلم. 1. 13

 . أكثر تشويقا  ومتعة
زيااااادة فااااارص تنميااااة التحصااااايل  علااااىيف األنشااااطة داخااااال املوقااااع التعليمااااي سااااااعدت  تهنمشااااارك. 4. 13

التفكري مبستوى أعلى، والتعاون، واالتصال، وتوفري خطة حلال املشاكالت كال ذلاك أدى : األكادميي، مثل
 .ئهنإىل رفع مستوى أدا

 . تعلمى وخماطبة حواس املاستخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف تقدمي احملتو . 3. 13
ماان اسااتجابات أثناااء تطبيقااه للمهااارات  ملااتعلمتقاادمي الرجااع الفااوري ماان قباال الباحثااة ملااا يقدمااه ا. 2. 13

مباشارة وإرساال التعليقاات واملرفقاات  نلمهارات وتقوميهل نأثناء تطبيقهيف خطوة خبطوة  تعلماتومتابعة امل
 . عرب الصالحيات اليت يتيحها املوقع

املوقااااع التعليماااي واملرتبطااااة مبوضاااوعات الدراسااااة واحملققااااة  علاااى جنااااز املهااااام والتكليفاااات املطلوبااااةإ. 2. 13
وكااذلك تااوافر حمتااوي احملاضاارات طااوال الوقاات عاارب . اتلألهااداف، أدت إىل ارتفاااع مسااتوى األداء للمتعلماا

 .نالذايت لديه ودعم مفهوم التعلم ا  ومراجعتها ذاتي نمن متابعة دروسههن  املوقع التعليمي مكن
 . على التعلم وجعل العملية أكثر متعة هناخلاصة بالتلعيب ساعد Classdojoاستخدام موقع . 1. 13
توظيف األنشطة واالختبارات حيث تضمن املوقع التعليمي عدياد مان األنشاطة الايت تتطلاب مان  .2. 13

عان املزياد مان املعلوماات مان خاالل  بحاثالملقارر جيادا  إضاافة إىل اها، أساهم يف دراساة ناإلجابة ع ةالطالب
نرتنت واملكتبة اإللكرتونية املوجودة داخل املوقع التعليمي ألداء األنشطة التعليمياة، ماا سااعد علاى زياادة اإل

 . التفكري اإلبداعي
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 ةماان متلقياا ةالطالباا تيف احملتااوى واألنشااطة التعليميااة حيااث حتولاا تعلماااتيااوفر املوقااع مشاااركة امل. 8. 13
 .هنيف كفاءة األداء لدي ا  إجيابي ا  ما أثر تأثري . يف عملية التعلم ةمعلومات إىل مشاركي للةسلب
بنااااء التواصااال اإلجياااايف والعالقاااات التعاونياااة باااني أفاااراد جمموعاااة البحاااث أدي إىل تباااادل اخلاااربات، . 1. 13

وكذلك زيادة نسبة  يف التعلم وممارسة املهارات يف حل املشكالت، واالعتماد على الذات، اتودعم املتعلم
 .هنالتنافس بين

عباااد )، ( 4012فتحاااي، )دراساااة : تتفاااق هاااذه النتاااائج ماااع نتاااائج دراساااات الساااابقة الاااذكر منهاااا
 ،(Mejia, 2013, 13) ،(De-Marcos et al., 2016)، (4012احلميااااد، 

(Sauerland et al., 2015) ،(Nah et al., 2013)، (Mitchell, Schuster & 
Drennan, 2016) ،(Buckley & Doyle, 2014 ) الاايت أكاادت العالقااة الطرديااة بااني

 ةاملهاااارات املختلفااا حتساااني العملياااة التعليمياااة وزياااادة التحصااايل وتنمياااة اساااتخدام تقنياااة الاااتعلم بالتلعياااب يف
 .لدى املتعلمني بشكل عام

  :التوصيات. 01
 :لتاليةمن نتائج ميكن تقدمي التوصيات ا احلايلبناء  على ما توصل إليه البحث 

التلعيب وإجراءاهتا وكيفية تصميمها  طريقةعلى ئها أثنايف عقد برامج تدريبية للمعلم قبل اخلدمة و . 1. 12
وتطبيقهااا، وتباااين التعلاايم اجلاااامعي الاااتعلم بالتلعيااب ملاااا متتاااز باااه هاااذه البيئااات مااان مرونااة وتلبياااة احتياجاااات 

 .املتعلم
باجلامعات على تصميم الاتعلم بالتلعياب إلثاراء  اإللكرتوينالتعليم مبراكز التعليم  مصمميتدريب . 4. 12

 .املقررات اإللكرتونية
تكنولوجيااا التعلاايم علااى تصااميم  ومتخصصااي اإللكاارتوينالتعلاايم مبراكااز التعلاايم  مصاامميتاادريب . 3. 12

ملواجهة  نيضوء خصائص املتعلم يفومنها التعلم بالتلعيب  اإللكرتوينواستخدام التقنيات احلديثة يف التعلم 
 . الفروق الفردية وأساليب تعلم الطالب

عرب  هانتاجإتوجيه نظر املعنيني والرتبويني حنو كيفية تصميم برامج األلعاب التعليمية االلكرتونية و . 2. 12
 .الشبكة يف التعليم

ب يف تنميااة لعاااب التعليميااة اإللكرتونيااة عاارب مواقااع الويااىل دور األإتوجيااه نظاار املعنيااني والرتبااويني . 2. 12
 .التحصيل العلمي للمتعلمني واكتشاف القدرات
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 : المقترحات. 05
 :التالية قرتحاتمن نتائج ميكن تقدمي امل احلايلبناء  على ما توصل إليه البحث 

ى تنمياة دراسة العالقاة باني متغاريات تصاميم الاتعلم بالتلعياب مثال الشاارات ولوحاة املتصادرين علا. 1. 12
 .ملختلفةمهارات التفكري ا

 . على عينات خمتلفة مبراحل عمرية خمتلفة بالتلعيبدراسة التعلم . 4. 12
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9102  -ث العدد الثال  -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

21 

 المراجع العربية
 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرة2ط. القدرات العقلية(. 1111. )أبو حطب، فؤاد عبد اللطيف

. التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعدالتصميم التعليمي ملستحدثات (. 4012. )عبد اللطيف، اجلزار
 .القاهرة

: عمان. سيكولوجيا  وتعليميا  وعمليا  : األلعاب الرتبوية وتقنيات إنتاجها (.4010. )احليلة، حممد حممود
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

 .دار الفكر العريف: القاهرة. علم نفس اللعب يف الطفولة املبكرة(. 4011. )خليل، عزة
 . دار الكلمة: القاهرة. عمليات تكنولوجيا التعليم(. 4003. )مخيس، حممد عطية
 . دار الفكر العريف: القاهرة. تكنولوجيا التعليم(. 4013. )مخيس، حممد عطية
دار السحاب : القاهرة. الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط املتعددة(. 4012. )مخيس، حممد عطية
 .للنشر والتوزيع

  .عامل الكتب: القاهرة. حبوث نفسية وتربوية(. 1122. )خري اهلل، سيد حممد
  . دار الفكر العريف: القاهرة. املعلوماتية(. 4012. )الدسوقي، حممد ابراهيم

أثر استخدام األلعاب التعليمية يف تدريس مقرر الرتبية االجتماعية (. 4012. )الدقل، صفية أمحد سامل
دراسات . بع االبتدائي مبدينة مكة املكرمةيل الدراسي لدى تلميذات الصف الراوالوطنية على التحص

 .21-22 ،13عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية، 
 الرتبية، جامعة كلية. النفسية للطفل الصحة يف دراسات :التفكري اإلبداعي( 4003) .، سيدصبحي

 .القاهرة مشس، عني
، الداخلي)اختالف امناط تصميم نظم دعم األداء اإللكرتوين (. 4014. )الطران، اميان عبد العاطي

القائمة على الويب وأثرها على التحصيل واكتساب املهارات لدي طالب كلية ( اخلارجي ،العرضي
تكنولوجيا التعليم االلكرتوين اجتاهات وقضايا : حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث عشر .الرتبية

 .ة لتكنولوجيا التعليمعية املصريمعاصرة، اجلم
فاعلية حمتوى إلكرتوين يف مادة احلاسوب قائم على اسرتاتيجية (. 4012. )عبد احلميد، أمحد سيد

األلعاب التنافسية الرقمية يف تنمية التحصيل وكفاءة التعلم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة باململكة 
 .وية، اجلامعة املصرية للتعلم اإللكرتوينكلية الدراسات الرتب  ،رسالة ماجستري .العربية السعودية

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان .طفال الغنائيةلعاب األأ .(4001) .هبة حممد ،عبد احلميد



 الجريوي.د............................... اإلبداعي والتفكير األكاديمي التحصيل تنمية في الويب عبر بالتلعيب التعلم أثر
 

 

22 

 .دار اهلدى: ، املنيا4ط. التصميم التعليمي للوسائط املتعددة( 4011. )عزمي، نبيل جاد
كلية العلوم االجتماعية،   ،رسالة ماجستري .عيبقواعد حتليلية للتل(. 4012. )العصيمي، سهام سليمان

 . جامعة االمام حممد بن سعود، اململكة العربية السعودية
القدرات (. 4001. )العيسوي، عبد الرمحن؛ السيد، حممد؛ حممد، الزعبالوي؛ عبد العلى، اجلسماين

نشورات وزارة الرتبية جملة مدرسة الوطنية اخلاصة، م. العقلية وعالقتها اجلدلية بالتحصيل العلمي
 . ، سلطنة عمانوالتعليم

 .دار الفكر: األردن. استخدام احلاسوب يف التعليم(. 4004. )الفار، إبراهيم
تصميم بيئة تعلم قائمة على حمفزات األلعاب الرقمية لتنمية مهارات (. 4012. )فتحي، تسبيح أمحد

كلية الدراسات   ،رسالة ماجستري .تدائيةحل املشكالت وبعض نواتج التعلم لدى تالميذ احللقة االب
 .العليا للرتبية، جامعة القاهرة

أثر اخلرائط املفاهيمية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالبة (. 4010. )القاضى، هيثم حممد
 (. 21)8 ،جملة العلوم إنسانية. الصف السابع األساسي يف اللعة العربية

 .عامل الكتب: القاهرة. معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة(. 1111. )القاين، أمحد؛ اجلمل، علي
. تطبيقات تكنولوجيا الوسائط املتعددة(. 4010. )مبارز، منال عبد العال؛ إمساعيل، سامح سعيد

 .دار الفكر ناشرون وموزعون: القاهرة
جملة  . لتعليم اإللكرتوينجتديد منظومة التعلم الثانوي يف ضوء مفهوم ا(. 4002. )متويل، نبيل عبد اخلالق

 (.21)، جامعة الزقازيق، كلية الرتبية
  .دار عبد اهلل صاحل الغامدي: الدمام. سيكولوجية االبتكار(. 4002. )حمسن، حممد أمحد

دار  :العني .بداعأساليب الكشف عن املبدعني واملتفوقني وتنمية التفكري واإل(. 4002. )اهلوارى، زيد
 .اجلامعالكتاب 

 
 
 
 
 
 



 9102  -ث العدد الثال  -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

27 

 المراجع األجنبية
Abolaji, M. A. (2011). An Investigation of Environmental 

Education Knowledge for Sustainable Development in High 
School Sectors in UK. Journal of Life Sciences, 5(8), 70-675. 

Barata, G., Gama, S., Jorge,J.,&Gonçalves,D.(2013, October). 
Improving participation and learning with gamification. 
In Proceedings of the First International Conference on gameful 
design, research and applications, pp. 10-17. 

Bunchball, Inc. (2010). Gamification 101: An Introduction to the 
use of game dynamics to influencebehavior. Available at: 
http://www.bunchball.com/gamification/gamification101.pdf 

Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014). Gamification and 
Education: A literature review. Proceedings Of The European 
Conference On Games Based Learning. 1(2), 50-57. 

Chantzi, A. E., Plessa, C., Gkanas, I. C., Tsolis, D., & Tsakalidis, 
A. K. (2013). Design and development of educational platform 
in augmented reality environment using gamification to enhance 
traditional, electronic and lifelong learning experience. In 
Christos K. Georgiadis; Petros Kefalas & Demosthenes Stamatis, 
Ed., 'Bci (Local)', Ceur-Ws.Org, 92-95. 

De-Marcos, L. Garcia-Lopez, Garcia-Cabot, E. A. (2016). On the 
effectiveness of game-like and social approaches in learning: 
comparing educational gaming, gamification & social 
networking, Comput. Educ. 95, 99–113. 

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From 
gamedesignelements togamefulness:Defining“Gamification”

http://www.bunchball.com/gamification/gamification101.pdf


 الجريوي.د............................... اإلبداعي والتفكير األكاديمي التحصيل تنمية في الويب عبر بالتلعيب التعلم أثر
 

 

20 

in A. Lugmayr, H. Franssila, C. Safran, & I. Hammouda (Eds.), 
Mindtrek (9-15). 

Dicheva, D., Dichev C., Agre G., & Angelova G. (2015). 
Gamification in education: A systematic mapping study. 
Educational Technology & Society. 18(3), 75–88. 

Glover, I. (2013). Play as You Learn: Gamification as a technique 
for motivating learners In: Herrington, Jan, Couros, Alec and 
Irvine, Valerie, (Eds.). Proceedings of world conference on 
educational multimedia, hypermedia and telecommunications. 
Chesapeake, VA, Aace, 1999-2008. 

Huotari, K. & Hamari, J. (2012, October). Defining gamification: 
A service marketing perspective. In Proceeding of the 16th 
international academic MindTrek conference, pp. 17-22.  

Kapp, K. (2012). The gamification of learning and instruction: 
gamebased methods and strategies for training and education. 
San Francisco, California: Wiley. 

Kim, J. T., & Lee, W. H. (2015). Dynamical model for 
gamification of learning (DMGL). Multimedia Tools and 
Applications, 74(19), 8483-8493.  

Kiryakova, G., Angelova, N., & Yordanova, L. (2014). 
Gamification in education. Proceedings of 9th International 
Balkan Education and Science Conference.  

Landers, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning: 
Linking serious games and gamification of learning. Simulation 
& Gaming, 45(6), 752-768.  



 9102  -ث العدد الثال  -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

22 

Lee, J. & Hammer, J. (2011). Gamification in education: What, 
How, Why Bother?. Academic Exchange Quarterly, 15(2), 1-5. 

Mejia, J. (2013). Impact of gamification and shared situated displays 
on smartphone application engagement. Master Theses, Grand 
Valley State University. 

Muntean, C. I. (2011, October). Raising engagement in e-learning 
through gamification. In Proc. 6th International Conference on 
Virtual Learning ICVL, 1.  

Nah, f., Telaprolu, v., Rallapalli, S., & Venkata, p. (2013). 
Gamification of education using computer games. Springer. 

Nicholson, S. (2015). A recipe for meaningful gamification. 
In Gamification in education and business. Springer, Cham.  

Sauerland, W., Broer, J., & Breiter, A. (2015). Motivational impact 
of gamification for mobile learning of kanji, Proceedings of e-
media. World Conference on Educational Media and 
Technology. pp. 1518-1527.  

Simoes, J., Redondo, R., & Vilas, A. (2011). Schoooools.com: A 
social gamification framwork for K-6 learning platform, 
computers in Human Behavior, Available at: 
http://dx.doi.org110.1016/j.chb.2012.06.007. 

Tan, M., & Hew, K. F. (2016). Incorporating meaningful 
gamification in a blended learning research methods class: 
Examining student learning, engagement, and affective 
outcomes. Australasian Journal of Educational 
Technology, 32(5).  

Vanolo, A. (2017). Cities and the politics of gamification. Cities.  



 الجريوي.د............................... اإلبداعي والتفكير األكاديمي التحصيل تنمية في الويب عبر بالتلعيب التعلم أثر
 

 

22 

Zichermann, G. & C. Cunningham, C. (2011). Gamification by 
design: implementing game mechanics in web and mobile apps. 
O’reillyMedia. 

 
 << 12/3/1039 وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ ،31/31/1038يخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتار>>  


