
  

 

  كلية التربية                       
  كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم        
  )المجلة العلمية( البحوث والنشر العلمي : إدارة        

    =======  
  
  
  

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التلعيب يف تنمية الدافعية حنو 
  لة الثانوية مبدينة حائلتعلم اللغة االجنليزية لدى طالب املرح

  
  

  دادإعـ
  عبداهللا الشمري يثروبدر 

  
  
  
  
  

  }م 2019مايو -جزء ثانى  – الخامسالعدد  – ونوالثالث خامسلالمجلد ا     {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

 

فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية نحو تعلمالعنوان:
اللغة االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل

مجلة كلية التربيةالمصدر:

جامعة أسيوط - كلية التربيةالناشر:

الشمري، بدر ثروي عبداهللالمؤلف الرئيسي:

مج35, ع5المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2019التاريخ الميالدي:

مايوالشهر:

602 - 574الصفحات:

:MD 967703رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

استراتيجية التلعيب، دافعية التعلم، اللغة االنجليزية، المرحلةمواضيع:
الثانوية، مدينة حائل

https://search.mandumah.com/Record/967703رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة

االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/967703


  

 

  كلية التربية                       
  كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم        
  )المجلة العلمية( البحوث والنشر العلمي : إدارة        

    =======  
  
  
  

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التلعيب يف تنمية الدافعية حنو 
  لة الثانوية مبدينة حائلتعلم اللغة االجنليزية لدى طالب املرح

  
  

  دادإعـ
  عبداهللا الشمري يثروبدر 

  
  
  
  
  

  }م 2019مايو -جزء ثانى  – الخامسالعدد  – ونوالثالث خامسلالمجلد ا     {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

 



  عبداهللا الشمري يبدر ثرو/ أ          الدافعية فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية

 
    2019مايو    -جزء ثانى   -  امساخل العدد   -    35لدا575
 

  :ملخص
يهدف البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية 

  .نحو تعلم اللغة االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل
المنهج شبه التجريبي، وذلك لمالئتهم ألغراض ، والمنهج الوصفي تم استخدام 

با، مقسمين إلى مجموعة تجريبية وعدد أفرادها طال 149وقد بلغ مجموع أفراد العينة . البحث
طالبا للشعبة  85طالبا للشعبة االولى و الثالثة ، وقد بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة 64

، )من إعداد الباحث( وقد استخدم الباحث االختبار التحصيلي للغة االنجليزية .الثانية و الرابعة
األساليب ومن  ).من إعداد الباحث( ة اإلنجليزية مقياس الدافعية لتعلم اللغواستخدم أيضا 
حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية، واستخدام حساب معامل ألفا البحث  المستخدمة في

لحساب معامالت  "سبيرمان براون"واستخدام التجزئة النصفية باستخدام معادلة خ، كرونبا
  :وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية.الثبات

روق دالة إحصائيا، بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات وجود ف .1
طالب مجموعة الضابطة، في القياس البعدي، لالختبار التحصيلي للغة االنجليزية ،لصالح 

 .المجموعة التجريبية 
وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات  .2

ضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية طالب المجموعة ال
 .لصالح المجموعة التجريبية

اللغة االنجليزية  - تنمية الدافعية نحو تعلم  -استراتيجية التلعيب -فاعلية  :الكلمات المفتاحية
  .بمدينة حائل  - طالب المرحلة الثانوية -
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Abstract: 
The aim of the research is to identify the effectiveness of using the 

gamification strategy in the development of motivation towards learning 
English in secondary students in Hail. 

The descriptive, semi-empirical, and descriptive approaches were 
used for the research purposes. The total number of students was 149 
divided into an experimental group and 64 members of the first and third 
grades . The total number of members of the control group was 85 
students for the second and fourth divisions. The researcher used the 
English language achievement test To learn English (by the researcher). 
Methods used in the study include the calculation of mean and standard 
deviations, the use of the (Cronbach alpha) factor calculation, and the 
use of half-squares using (Spearman Brown) equation to calculate 
stability coefficients. 
1. There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the control group's students in 
the post-measurement of the English language achievement test for 
the experimental group. 

2. There are statistically significant differences between the average 
scores of the experimental group and the scores of the students in 
the control group in the dimension measurement of the motivation 
scale toward learning English (for the experimental group) . 

Keywords: Effectiveness - gamification strategy - Development of 
motivation towards learning - English - High school students - Hail. 
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  :مقدمة
نشأ  التلعيب كمصطلح في صناعة الوسائط الرقمية، ويعود أول استخدام له عام 

. 2010، ولكن هذا المصطلح ال يرى تبني واسع النطاق قبل النصف الثاني من عام 2008
وقد تم استخدام عناصر تصميم اللعبة في سياقات غير األلعاب لتحفيز وزيادة نشاط المستخدم 

، ويمكن استخدام "التلعيب" لتعلم واكتساب قوة الدافعية للتعلم تحت مسمى واالحتفاظ بسرعة ا
تطبيقاتها في التعليم والصحة وخالفه، فألعاب الواقع المعزز التي تستخدم األجهزة الرقمية 

جوهر لتواكب البيئة المحيطة بالمتعلم،  وتسمى أيضا ألعاب الواقع البديل  وهي التي تأخذ 
 , Deterding, et al .من خاللها يتم التفاعل مع العالم الحقيقيعمقها، والحياة اليومية في 

2011)(  
إن استخدام التلعيب في التعليم أمر جديد نوعا ما ،كما أن المواقع اإللكترونية التعليمية 

عناصر اللعبة من أجل تحفيز مستخدميها ومساعدتهم على  ، تستفيد أيضا من استخدام 
مواقع اإللكترونية  قادرة على الحفاظ على روح السباق فال .وناجح المشاركة بشكل أكبر

إن استخدام تطبيقات التلعيب ، االتصاالت بينهما باستخدام عناصر التلعيب لمستخدميهم وتقوية
يؤثر التلعيب  لديهم، وفي الغالب  يحفز ويحسن التزام الطالب نحو نشاط الدرس بشكل عام

  (Çeker & Özdamlı ,2017) .م و النجاحتأثير إيجابي على عملية التعل
لوحظ أن األلعاب االجتماعية عدد مستخدميها في تزايد  ، وكان هناك اهتمام و

فالتلعيب هو مفهوم جديد يهدف الى استخدام . متزايد في إمكاناتها كأدوات تعليمية مبتكرة
جال ذو إمكانات حيث أن التعليم هو م. عناصر من ألعاب الفيديو في تطبيقات غير األلعاب

 ,Simões ) . (عالية لتطبيق هذا المفهوم ألنه يسعى إلى تشجيع دافع األشخاص ومشاركتهم
et al. 2013  

تتمثل الفكرة األساسية للتلعيب في استخدام هذه القوة التحفيزية لأللعاب ألغراض  
ألصل من انتشار وتأتي هذه الفكرة في ا. أخرى ال تتعلق فقط باألغراض الترفيهية للعبة نفسها
  )(Kapp,2012. التسويق إلى سياقات مختلفة تشمل األعمال والتعليم

التلعيب حاليا ألهداف متنوعة مثل تحسين التعلم في المدارس  وتستخدم بيئات
والتدريب، أو التأثير على السلوك ، أو تحفيز التمارين الرياضية ، أو تعزيز سلوك القيادة 

  (Werbach & Hunter ,2012) .اآلمنة 
        إن مبدأ تطبيق العناصر من األلعاب في سياق آخر واستخدامها ألغراض أخرى

       فيمكن مالحظة مناهج مماثلة. ليس اختراعا جديدا تماما من قبل المصممين أو الباحثين
، وهناك تتبع التلعيب كنهج لها ومنها برامج المكافآت التي تتخذ أسلوبا مشابها تماما في ذلك
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. بعض تطبيقات التلعيب التي لها آثار إيجابية فيما يتعلق بتعزيز الدوافع والتعلم
(Domínguez, et al, 2013)    

إحساس باإلنجاز لالعب، إن  تقدم األلعاب مكافآت ومالحظات فورية تؤدي إلى ذلك
صر المستوحاة التكامل بين العنا، حيث أن التعلم بالتلعيب يؤثر على المشاركين بشكل حقيقي

التحدي ،  على االعتبارات الهيكلية األعمق لأللعاب مثلوتركز  من اللعبة تتجاوز السطحية
  )(Kapp, 2012.  والشعور بالسيطرة ، وصنع القرار 

عالوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التلعيب إلى التنظيم الذاتي للطالب عن طريق 
فالتلعيب يعزز .د توقعات واضحة للمتعلمتوفيرفرص ألداء الرقابة الذاتية ، والتي تحد

وأيضا توفر فرصا .باستمرار في حل المشكالت و التي يمكن أن تفيد في دوافع الطالب للتعلم
  ) (Gressick & Langston, 2017 .ثانية للنجاح

التكنولوجيا المستخدمة للتأثير على دوافع / يشير التلعيب إلى أجهزة الكمبيوتر 
وذلك بسبب االنتشار العام لأللعاب التكنولوجية . خالل أنظمة تشبه األلعابوسلوك األفراد من 

في المجتمع المعاصر ، ويعتقد أن األفراد الذين يشاركون بشكل متزايد في األنشطة المدعومة 
لذلك ، فإن استخدام تقنيات الكمبيوتر في .باللعب من المرجح أن تحفز حالة الدافعية لديهم

من خالل  إلى تعليم وتنظيم أنشطة التدريب ودعمها وتحفيزها تهدف ريتغيير السلوك البش
  ) (Hamari  &  Koivisto ,2014 .توفير ممارسات أفضل

فاأللعاب التعليمية ليست أنشطة مسلية تبعث على المتعة للطفل فحسب بل أداة فعالة 
بذلك أصبحت األلعاب لمساعدة الطفل على التعلم في مواقف يكون فيها المتعلم أكثر ايجابية، و

من الخبرات التعليمية التي توفر التسلية والتفاعل والمتعة، لذا شاع استخدامها في تدريس 
  ) 2000سالمة، (معظم الموارد الدراسية 

أنماط تصميم : عناصر تصميم التلعيب يمكن تمييزها في خمسة مستوياتأما 
نماذج لوحدات تصميم  مبادئ التصميم؛الواجهة، أنماط تصميم األلعاب أو ميكانيكا األلعاب، 

  ) (Deterding, et al , 2011  .اللعبة ، طرق تصميم اللعبة
  :مشكلة البحث

الحظ الباحث من خالل خبرته في تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة الثانوية بمنطقة 
حائل أن هناك ضعفا ملحوظا في تعلم اللغة االنجليزية، ويؤدي هذا الضعف لدى طالب 

مرحلة الثانوية إلى إضعاف دافعيتهم نحو تعلم اللغة االنجليزية، فيؤثر سلبا على مثابرتهم ال
لتحقيق هذا الهدف، ويوقف طموحاتهم عند حد األهداف قريبة المدى من تعلمهم اللغة، بل 

  .ويؤثر علي متعة تعلم اللغة اإلنجليزية لديهم
  :أسئلة البحث
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يب في تنمية الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية ما فاعلية استخدام استراتيجية التلع
  لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل؟

  :فروض البحث
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات  .1

طالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي للغة االنجليزية لصالح 
 .التجريبية المجموعة

وجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات  .2
طالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية 

  .لصالح المجموعة التجريبية

  :أهداف البحث
ة الدافعية نحو تعلم اللغة التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمي

  .االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل

  :أهمية البحث
  :يمكن للبحث أن يسهم في

توجيه أنظار مصممي مناهج تعليم اللغة االنجليزية، إلى ضرورة تضمين هذه المناهج  .1
  .أنشطة جاذبة للطالب كأنشطة التلعيب لتنمية الدافعية نحو تعلم اللغة

اعدة معلمي اللغة اإلنجليزية على تأدية مهامهم التدريسية من خالل تقديم دروس مس .2
تعليمية باستخدام استراتيجية التلعيب، حيث تهيئ هذه االستراتيجية مناخا أكثر إيجابية 

  .لكل من المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي

على إعداد مواد تعليمية مساعدة الباحثين والمهتمين في مجال تدريس اللغة االنجليزية  .3
  .باستخدام استراتيجية التلعيبالدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية لتنمية 

الدافعية ضرورة االهتمام باالستراتيجيات التدريسية الفاعلة كاستراتيجية التلعيب لتنمية  .4
  .نحو تعلم اللغة االنجليزية
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ون عوناً للباحثين ومعلمي اللغة تزويد المكتبة العربية بأدوات بحثية جديدة يمكن أن تك .5
  .اإلنجليزية، تتمثل في اختبار اللغة االنجليزية، ومقياس الدافعية لتعلم اللغة االنجليزية

  :حدود البحث
  :اقتصر البحث الحالي على

فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية نحو دراسة  :الحدود الموضوعية .1
 .دى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائلتعلم اللغة االنجليزية ل

، مدينة حائل، المملكة العربية )نظام المقررات( ثانوية الصديق  :الحدود المكانية .2
 .السعودية

تطبيق تجربة البحث علي طالب عينة البحث في الفصل الدراسي األول  :الحدود الزمانية .3
  .م2018/ م2017للعام الدراسي

  :مصطلحات البحث
  :ات البحث االجرائية فيتحددت مصطلح

 .ألغراض تعليمية استخدم عناصر اللعبة في سياقات غير اللعبةهو  :التلعيب .1

هي رغبة داخلية توجه سلوك متعلمي اللغة االنجليزية لبذل محاوالت جادة في  :الدافعية .2
تعلم اللغة ، وتتضمن المثابرة في تعلم اللغة والطموح لتحقيق مستوى عال فيها، والشعور 

لمتعة في تعلمها، وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس الدافعية با
  .للتعلم الذي أعده الباحث

  :أدبيات الدراسة
  :اإلطار النظري: أوال

  :التلعيب: المحور األول

نال تعلم اللغات األجنبية اهتماماً كبيراً في هذا العصر، وقد اهتم الباحثون في مجال 
عموماً واللغة اإلنجليزية خصوصاً باستراتيجيات التعلم خالل العقود الثالثة األخيرة،  تعلم اللغة

وكان ذلك ناتجاً عن التحول في التركيز من المعلم إلى المتعلم، فبعد عقود من البحث في 
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استراتيجيات التعليم، وجد الباحثون أن هناك ماال يقل أهمية عن هذا الموضوع، بل ربما يزيد 
تركيز على الدور الذي يقوم به المتعلم، وقد يأتي هذا ضمن التحول الكبير من التعلم وهو ال

  )2009العبد الكريم، (  .المتمركز حول المعلم أو المنهج إلى التعلم المتمركز حول الطالب
 :مفهوم التلعيب •

ة استخدام ميكانيكا اللعبة وتصميم الخبرة للمشاركة الرقمي"يمكن تعريف التلعيب بأنه 
  )(Burke, 2014 ".وتحفيز األفراد لتحقيق أهدافهم 

". استخدام عناصر تصميم اللعبة في سياقات آخرى"وقد عرف أيضا التلعيب بأنه 
(Deterding, et al. 2011)   

استخدام عناصر تصميم اللعبة " التلعيب بأنه )   (Christa,et al. , 2014وقد عرف
  ." لزيادة تفاعل المستخدم

              م من أن التلعيب يرتبط في الغالب بالتقنية الرقمية ، إال أن التلعيبعلى الرغ
. ومن الممكن تحقيق اإلنجازات غير الرقمية أيضا . ال يرتبط فقط بالوسائط الرقمية

(Deterding, et al. 2011)  
 :بإلقاء نظرة فاحصة على التعريف ، نجد أن هناك مكونات ذات أهمية كبرى ومنها

        "اللعب"، حيث يمكن اعتبار ) أو المرح( اللعب ، وليس باأللعاب" التلعيب " تعلق ي .1
               .مختلفة" ألعاب"على أنه الفئة األوسع واألكثر مرونة ،حيث يحتوي على 

(Salen &  Zimmerman, 2004)   
هدف يجب تحقيقه ؛ : عادة ما يفهم مصطلح التلعيب على أنه يشتمل على المكونات التالية .2

تحديد القواعد التي تحدد كيفية الوصول إلى الهدف ؛ إن نظام التغذية الراجعة يوفر 
  (McGonigal & Reality , 2011). معلومات حول التقدم نحو الهدف

يشير مصطلح التلعيب إلى استخدام تصميم اللعبة بدالً من التقنيات القائمة على األلعاب أو  .3
  (Deterding, et al , 2011). عبة األوسعممارسات بيئة الل

 :ي التلعيبالشروط الواجب توافرها ف •
أن التلعيب يجب أن تتوافر بها بعض  (Louise, et al, 2010, 225- 256) يرى

   :الشروط وهي
 .الربط بين عنصرين حسب الترتيب الزمني بين المعلومات: متتابعة .1
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ي تشمل عمليات المفاضلة واالختيار والفرز الربط على أساس مبدأ التناقض والت: التمييز .2
 .والتصنيف فهو يدعو المتعلم إلى وضع المفاهيم ضمن النظام المنهجي أو النظري

ربط العالقة االفتراضية التي تتطابق بين أثنين من العناصر المنطقية وتدعو : الشرط .3
 .المتعلم الستخدام معرفتها الستكشاف الفرضية

بب والنتيجة، بين فكرتين جزء من المعرفة أو المفاهيم ويمكن أن الربط بين الس: السببية .4
 .تعمل أيضا على العكس يسأل المتعلم إلى أن يكتشف السبب

 .ربط عنصر المعرفة مع المشاكل التي يمكن حلها من قبل المتعلم : المشكلة .5
   (Çeker & Özdamlı ,2017) :أسباب استخدام التلعيب في التعلم •

الرئيسية التي ظهرت الستخدام التلعيب للدافعية في التعلم على يتم سرد األسباب 
  :النحو التالي

 .اعتماد بعض األعمال المملّة إلى وسائل ترفيهية أكثر قابلية لإلدارة  .1
 .نقل إجراءات العمل الشاق لمهام أكثر متعة .2
 المساعدة لتكون قادرة على التركيز بسهولة أكبر  .3
 زيادة المشاركة .4
 .الرضا في األعمال توفير الدافع و .5
 .مساعدة األفراد على زيادة استخدام أدوات الوسائط من أجل تحقيق بعض األهداف .6
 مساعدة المتعلمين على أن يكونوا أكثر نشاطًا وأن يشاركوا جميعا .7
مساعدة األفراد على أن يكونوا أكثر وعيا وقدرة على استخدام أدوات الوسائط بسهولة   .8

  .من أجل إرضاء احتياجاتهم
 :التحديات التي تواجه استخدام األلعاب في التدريس •

تتأثر نتائج التدريس باستخدام األلعاب بعدة عوامل مرتبطة معاً في الموقف التعليمي، 
  ) 2010محمد، ( :وتتخلص هذه العوامل فيما يلي

 القائمون على العملية التعليمية فنياً وإدارياً ومدى قبولهم التطوير التربوي واالبتكار .1
 .والتحديث في أساليب التدريب وتشجيع المعلم على ذلك مادياً ومعنوياً

المعلم بإعتباره وسيطاً وموجهاً وقبل ذلك هو مخطط ومشرف على اللعبة من أجل تحقيق  .2
أهدافها، وذلك يتمثل في مدى تمكنه من مهاراته وأدواره واقتناعه باستخدام األلعاب في 

بتكار في تدريس مادة تخصصه، وسنوات خبرته التدريسية التدريس، استعداده للتجديد واال
 .التعلم بها  وفهمه ألسس استخدام األلعاب في التدريس، وكيفية تقويم نتائج
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األلعاب ذاتها سواء كانت جاهزة أو مبتكرة من حيث موقف المعلم والمتعلم منها،  .3
ضوح فكرتها وأهدافها وارتباطها بالمنهج وحاجات الدارسين لحاجات المعلم، وواقعيتها وو

وقواعدها وإمكانات تنفيذها من حيث المواد الخام واألدوات ومصادر التعلم المصاحبة 
والوقت المتاح والتكلفة المادية والنفسية وأثارها المعرفية والوجدانية وقبل ذلك ما يستغرقه 

 .بناؤها وضبطها وتنفيذها من وقت
ة من حيث االتساع ومرونة أثاثه وكثافته الفصل الدراسي ومدى مالءمته إلجراء اللعب .4

 .الطالبية وإمكاناته األساسية
المتعلم وخصائصه األكاديمية واالجتماعية وقدرته على إدراك العالقة بين دوره في اللعبة  .5

والحياة الواقعية، ويتأثر ذلك بشخصيته وجنسه وأهتمامه وتفاعله وأسلوبه المعرفي في 
اعة اللعبة باإلضافة إلي أن الطالب ذوي القدرات اللعبة ومكانته في الفصل وجم

  .المنخفضة عندما يلعبون يحصلون على درجات عالية
 )2013عبد اهللا ، (  :ألهداف التي يسعي التلعيب إلى تحققهاا •

 :يسعى التلعيب إلى تحقيق العديد من األهداف على النحو التالي
ط به، ويكسبه الكثير من المعلومات فهي تسهم في اكتشاف العالم الذي يحي: أداة استكشاف .1

 .والحقائق عن األشياء والناس والبيئة
تسهم األلعاب التعليمية في خفض التوتر الذي يتولد نتيجة القيود والضغوط : أداة تعويض .2

 .المختلفة الموجودة في البيئة
 .وهذا يتطلب فهم وحفظ قواعد اللعب وقوانينه وتطبيقها: تنمية الجوانب المعرفية .3
ويبرز هذا الجانب في تنشئة الفرد اجتماعيا واتزانه : مية الجوانب االجتماعية والوجدانيةتن .4

عاطفيا وانفعاليا، وتعلمه من خالل اللعب من اآلخرين ومشاركتهم في أداء األدوار، 
 .وااللتزام بقواعد األلعاب

ل الطفل تجعل المتعلمين أكثر تواصال، فمن خاللها يتم التعرف على ميو: أداة تعبير .5
 .واهتمامه واحتياجاته، باإلضافة إلى تنظيم وترتيب أفكاره

 :مميزات استخدام نمط التلعيب •
 ) 2004الفار، : ( من المميزات التي يحصل عليها المتعلم عن طريق استخدام نمط التلعيب

 .يقوم المتعلم بالمشاركة اإليجابية والفعالة في الحصول على الخبرة .1
 .األلعاب الكمبيوترية عملية استمتاع باكتساب الخبرة يصاحب التعلم عن طريق .2
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يسيطر هذا النشاط على مشاعر المتعلم وأحاسيسه ويؤدي إلى زيادة االهتمام والتركيز  .3
 .على النشاط الذي يمارسه

يساعد هذا النمط في الكثير من األحيان على إتاحة الفرص للتعلم لألشخاص الذين ال  .4
في التعلم لحاجتهم إلى مزيد من اإلثارة والمشاركة لكي يتم تجدي معهم الطرق التقليدية 

 .التعلم
 .يتناسب هذا النمط مع مراحل التعليم المختلفة .5
 :معايير تصميم األلعاب اإللكترونية التعليمية •

بعض الشروط التي يجب  (Stephen & Martin, 2010, 108-125) يرى
  :مراعاتها عند تصميم لعبة تعليمية

 .ن األنشطة تتفق مع أهداف التعلم المحددةينبغي أن تكو .1

 .ينبغي أن تكون األنشطة متزايدة الصعوبة وقابلة للتحقيق .2

أو التحدي النفسي إذا كان (ينبغي أن تكون األنشطة شكل من أشكال الممارسة الفكرية  .3
 .مع الحد األدنى من التجريد) القصد من التحديات لتقييم المجال النفسي

 .نشطة المعمول بها قابلة للتحويل بسهولة إلى سيناريو العالم الحقيقيينبغي أن تكون األ .4

 .ينبغي أن تكون أنشطة متوازنة بعناية وينبغي أن يستند على اإلنجاز والفائزين .5

إما في شكل التعزيز اإليجابي أو السلبي أو (ينبغي إعطاء المتعلمين ردود فعل  .6
 .أللمساعدة في النجاح واالعتراف الخط) المكافآت

التحدي في ألعاب الكمبيوتر مهم، ألنها تدعو المشاركين إلى المشاركة في إجراء أو  .7
كما أن . سلسلة من اإلجراءات التي يمكن أن تبرر التميز والتفوق في إتقان ذلك

التحديات هي جزء من لعبة اللعب، فيجب أن يكون مرتبطاً بشكل وثيق مع التحديات 
تحديات المصممة لأللعاب التعليمية مناسبة ألهداف أنشطة محددة وينبغي أن تكون ال

واألهم من ذلك يجب أن يتم ربط هذه التحديات بشكل . التعلم للحصول على معنى اللعب
وثيق مع المحتوى التعليمي والتأكيد على أن التغلب على هذه التحديات تتطلب إتقان 

ول بها في تحديد رغم أن معظم التحديات هي المعم. أكثر من عرض محتوى التعلم
إشراك للعب اللعبة، ليست كلها مناسبة بالضرورة لتقييم جميع فئات مجال التعلم ذلك هو 
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تماما ما يصل إلى المصممين لتصميم أنسب نوع من التحدي لتقييم أهداف التعلم 
 .المرجوة وهذا قد يتطلب بعض التنقيح بعد استخدام اختبار تكون لكي مناسبة تربوياً

  :الدافعية: ثانيالمحور ال
إن دافعية الطلبة لتعلم اللغة تؤدي دوراً مهاماً في تحديد البيئة التعليمية في حجرات 
التدريس، والكشف عن دافعيتهم لتعلم اللغات األجنبية يظهر أفكارهم ومشاعرهم حولها، وعن 

  ) 2014الخوالدة وآخران، (نيتهم لتعلمها 

  :تعريف الدافعية •

دافعية تعلم اللغة بأنها عملية عقلية تنشط السلوك األكاديمي ) 312، 2009(عرف بنات 
  . لدراسة اللغة، وتحركه وتوجهه وتحافظ على استمراريته

بأنها حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه ) 194، 2014(وعرفتها الحراحشة 
  . تى يتحقق التعلمللموقف التعلمي واإلقبال عليه بنشاط موجه واالستمرار في هذا النشاط ح

  :أنواع الدافعية •

  : الدافعية إلى صنفين )Brown et al, 1998(صنف 

وتعني النمو الطبيعي لميل الفرد، أو اهتمامه بموضوع محدد، وتعد : دافعية داخلية .1
انعكاسا لهدف الفرد الذي يسهم في زيادة معرفته والمشاركة المستمرة في أداء األعمال 

            ة الفرد بنفسه وحب االستطالع واستقالليته الذاتية ، وذلك بهدفالمختلفة، وتتضح في ثق
 .تحقيق الذات

وتعني الرغبة في النجاح وإتمام األعمال، على نحو مرض في الوقت : دافعية خارجية .2
المحدد، ويتطلب ذلك وجود مهارات خاصة بالعمل المراد إنجازه لدى الفرد، بحيث تعود 

  .رد بشعور الرضاهذه األعمال على الف
  :دور الدافعية في تعلم اللغة  •

أن الدافعية تعد أهم العوامل التي تساعد في تعلم اللغات؛ إذ ) 310، 2009(يشير بنات 
إن تعلم اللغات يعد أحد سبل التطور والفهم التي تقود األفراد إلى فهم ثقافات الحضارات، 

  .رد من تعلمهاودون توافر مستوى معين من الدافعية فلن يتمكن الف
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علي أن للدافعية تأثيراً كبيراً في تعلم اللغة ، ) 118، 2010(وأشار طعيمة وآخرون 
أنه كلما كان وراء الدارس دافع : فعلماء النفس يجمعون على حقيقتين مهمتين، أوالهما

يستحثه، وحافز يشده إلى تعلم شيء ما، كان ذلك أدعى إلي إتمامه وتحقيق الهدف منه، 
أن وراء كثير من حاالت الفشل في : أشكاله المعقدة، ومهاراته المتشابكة، وثانيتهما خاصة في

  . التعلم فقدان الدافع
وبناءاً على ما سبق، فإن الدافعية تؤدي دورا محوريا في تعلم اللغة، لذا ينبغي 

لوجية االعتماد على استراتيجيات تدريس فعالة كاستراتيجية التلعيب ؛ وتوظيف الوسائط التكنو
في هذه االستراتيجيات لدورها الواضح في إثارة اهتمامهم وجذبهم ، من أجل          الحديثة

 .تعلم اللغة        تحفيزهم على
 :الدراسات السابقة: ثانيا

  :دراسات تناولت التلعيب: المحور األول 
  ): 2018العتيبي، ( دراسة  )1(

ة التلعيب لدى معلمات الحاسب هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجه تطبيق استراتيجي
اآللي بمنطقه الرياض بالمملكة العربية السعودية باإلضافة الى الكشف عن معوقات تطبيقها 
  من وجهة نظرهن والفروق في درجه تطبيق استراتيجية الشيب لدى معلمات الحاسب اآللي

  التعليمي،في مدارس منطقه الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفق متغيرات المؤهل 
ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي .سنوات الخبرة، والمرحلة الدراسية

التحليلي، وتم إعداد استبانة كاداه لجمع البيانات تكونت من ثالث محاور رئيسية تم التحقق من 
مات دالالت صدقها وثباتها، ثم تم توزيعها الكترونيا على مجتمع البحث المتمثل في معل

الحاسب اآللى بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في 
معلمة وكانت نسبة  ٧٨٠هجريا البالغ عددهن ١٤٣٨- ٦٤٣7الفصل الدراسي الثاني لعام 

استبانة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق استراتيجية  ٧٠المسترد والصالح منها 
دى معلمات الحاسب اآللي بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية جاءت بدرجة التلعيب ل

كبيرة حيث تأتي درجة تطبيقها لدى المعلمات فيما يخص المنهج وطرق التدريس بالمرتبة 
األولى، يليه درجة تطبيق استراتيجية التلعيب لدى المعلمات فيما يخص الطلبة كما تبين أن 

بيرة بين أفراد البحث على وجود معوقات لتطبيق استراتيجية التلعيب هناك موافقة بدرجة ك
لدى معلمات الحاسب اآللي بمنطقه الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تأتي المعوقات 
المرتبطة باإلدارة المدرسية واالمكانات المادية بالمرتبة األولى، يليها المعوقات المرتبطة 

مرتبة الثالثة تأتي المعوقات المرتبطة بالمعلمة، وأخيرا تأتي المعوقات بالمناهج الدراسية، وبال
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المرتبطة بالطالبات كأقل معوقات تطبيق استراتيجية الشيب لدى معلمات الحاسب اآللي 
  بمنطقه الرياض بالمملكة

  .العربية السعودية
  ):  ( Richard & Michael  , 2017دراسة )2(

في سياقات غير اللعبة ، وأنه تقنية شائعة لتحسين  أصبح التلعيب يستخدم عناصر اللعبة
ففي السياق التنظيمي ، يوفر نموذج الفعالية . النتائج التعليمية في السياقات التنظيمية والتعليمية

إطارا لفهم كيف يمكن للتكنولوجيات ، مثل التلعيب ] TETEM[التدريبية المعززة بالتكنولوجيا 
على وجه التحديد ، يشير تطبيق . نتائج التعليمية المختلفة، أن تؤثر على التغيير في ال

TETEM  إلى أن التدرج قد ال يؤثر على التغيير في النتائج التعليمية عندما تكون مواقف
ففي هذه .المتعلمين نحو التعلم المبني على األلعاب والتجارب مع ألعاب الفيديو منخفضة

ق التلعيب من خالل تعيين المتعلمين المحتملين الدراسة ، يتم اختبار هذا النموذج في سيا
لقراءة سيناريوهات تصف التعليم المبتكر أو التعليم التقليدي  في ترتيب عشوائي وتقييم تكافؤ 

ومن نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي كبير خالل تجربة ألعاب الفيديو . التدريب الخاص بهم
  .بوالمواقف تجاه التعلم المستند إلى األلعا

  ) : (Ming Tsung &  ,2016دراسة  )3(
تم تطبيق استراتيجية التلعيب، فهي اتجاه جديد الستخدام آليات اللعبة أو العناصر في 

الهدف من هذه الدراسة هو تطبيق التدرج . سياقات غير األلعاب ألغراض تعليمية أو تجارية
ة عبر اإلنترنت إلشراك تم تصميم منص. على السياق اإللكتروني للترويج األكاديمي والنشر

وقد . أعضاء هيئة التدريس والطالب في تشكيل مجموعات للنشر المشترك للمعرفة األكاديمية
وتناقش النتائج فيما يتعلق بأهم عناصر تصميم . تم جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية

ة التي أظهرها اللعبة ، جنبا إلى جنب مع النتائج اإلحصائية المتعلقة السلوكيات المشارك
تكشف البيانات الكمية التي توفرها األدوات التحليلية عبر اإلنترنت لدراسة . المشاركون

. سلوكيات المستخدمين أن االستكشاف قد يكون له القدرة على جذب المستخدمين وتحفيزهم 
تم وصف تطبيق النظام المستخدم في هذا العمل ، ويقدم أمثلة تجريبية عن كيفية تأثير 

كما توضح هذه الدراسة كيف يمكن ربط . الستحواذ على سلوكيات المستخدم في هذا السياقا
 .نظرية وممارسة الغش عبر اإلنترنت الستخدامها في األوساط األكاديمية

  ): 2016عطية، ( دراسة  )4(
استهدف البحث التعرف على فاعلية استراتيجية حكي القصص الرقمية التشاركية في 

الفهم االستماعي والدافعية لتعلم اللغة العربية لدى متعلميها غير الناطقين  تنمية بعض مهارات
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طالباً بالمستوى الثاني من متعلمي اللغة العربية غير ) 60(بها، وقد تكونت عينة البحث من 
: الناطقين بها بمعهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، وتم تقسيمها إلى مجموعتين

طالباً، وقد أعد الباحث بعض المواد ) 30(طالباً، وضابطة وعددها ) 30(تجريبية وعددها 
قائمة مهارات الفهم االستماعي المناسبة لطالب : التعليمية وأدوات البحث التي تمثلت في

المستوى الثاني، وأعد الباحث بالتشارك مع أفراد عينة البحث مجموعة من القصص الرقمية، 
االستماعي، ومقياس الدافعية لتعلم اللغة العربية، وقد تأكد  واختباراً لقياس مهارات الفهم

الباحث من صدق وثبات هذه األدوات بالطرق اإلحصائية المالئمة، وقد أسفرت نتائج البحث 
عن فاعلية استراتيجية حكي القصص الرقمية التشاركية في تنمية مهارات الفهم االستماعي 

متعلمين أفراد عينة البحث، وقد قدم البحث مجموعة من والدافعية لتعلم اللغة العربية لدى ال
ضرورة توظيف استراتيجية حكي القصص الرقمية : التوصيات والمقترحات من أهمها

لمتعلمي اللغة ) الكتابة –القراءة  –التحدث (التشاركية في تنمية المهارات اللغوية األخرى 
  .لديهم وتنمية دافعيتهم للتعلمالعربية غير الناطقين بها للتغلب على صعوبات الفهم 

  ):(Michael & Jesse ,2015دراسة )5(

يهدف البحث إلى معرفة تطبيق التلعيب في زيادة شعبيته كطريقة لزيادة مشاركة الطالب 
حيث تم اختبار الطالب عبر دورتين ، وتم قياس مدى تحفيزهم ، الجهد . في الفصل الدراسي

. أسبوع 16، الرضا ، تمكين المتعلم ، واألداء األكاديمي في أربع نقاط خالل فصل دراسي 
ة منهجا مبتكرا ، يضم عناصر التلعيب ، في حين تلقت الدورة األخرى نفس تلقت دورة واحد

وجدت النتائج التي تم التوصل إليها أن الطالب الذين شاركوا . المنهاج دون عناصر التلعيب
في الدورة عناصر التلعيب أظهروا قدرا أقل من التحفيز والرضا والتمكين بمرور الوقت أكثر 

تم توسط تأثير نوع الدورة . ن في الصف الذي لم يضم عناصر التلعيبمن الطالب الموجودي
على درجات االمتحانات النهائية للطالب من خالل مستويات الطالب من الدوافع الذاتية ، 
حيث أظهر الطالب في الدورة التي تحتوي علي عناصر التلعيب تحفيزا أقل ودرجات اختبار 

  . نهائي أقل من الفئة األخرى

  ): (Luisde, et al. ,2014ة دراس )6(

في الوقت الذي أظهرت فيه الشبكات االجتماعية فعاليتها في التعلم اإللكتروني ، فإن 
استخدام التلعيب والتصميم األلعاب في سياقات غير األلعاب ، أظهر إمكاناتها فقط كأداة 

هل في دورة جامعية تقدم هذه الورقة نتائج اختبار كل من الشبكات االجتماعية والتأ. تحفيزية
وتمت . ، مقارنة بينها من حيث تأثيرها على التحصيل الدراسي للطالب والمشاركة والموقف
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مقارنة آثار البرنامج المساعد في نظام إدارة التعلم بتطبيقات موقع التواصل االجتماعي في 
علم اإللكتروني حيث وجد أن كال النهجين يقدمان أداء أفضل من نهج الت. نفس البيئة التعليمية

التقليدي من حيث اإلنجاز األكاديمي للمهام العملية ، ولكن عندما يتعلق األمر بتقييم المعرفة ، 
ومع استمرار االفتراضات الحالية ، بقيت معدالت . كان نهج التعلم اإللكتروني التقليدي أفضل

اقف الطالب كانت المشاركة والنتائج منخفضة مع األدوات الجديدة ، على الرغم من أن مو
  .إيجابية

    (Simões, et al. 2013 ):دراسة   )7(

  يهدف البحث إلى معرفة كيفية تطبيق التلعيب االجتماعي في التعليم واالختبار والتحقق
لتحقيق هذه األهداف ، تعرض هذه الورقة المبادئ التوجيهية . من صحة نتائج ذلك التطبيق

ماعي الذي سيتم تطبيقه في بيئة تعليمية اجتماعية والسمات الرئيسية إلطار التلعيب االجت
  .K-6موجودة في 

  :دراسات تناولت دافعية التعلم: المحور الثاني
  ): 2017الهازمي، ( دراسة  )1(

تقدم المدارس السعودية في المملكة المتحدة الفرصة لألطفال السعوديين لدراسة 
الطالب يظهرون عدم الدافعية للتعلم  إال أن بعض. المناهج السعودية أثناء إقامتهم في الخارج

ولفهم هذه الظاهرة تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف الطرق العملية التي . في هذه المدارس
يتبعها المدرسون لتحفيز الطالب على التعلم في احدى المدارس السعودية في المملكة المتحدة 

اعتمد البحث الكتشاف . بوكذلك قياس مدى قدرتهم على إدراك مستوى الدافعية عند الطال
ذلك على عمل مقابالت شبه منظمة الثنا عشر طالب واثنا عشر معلم وكذلك المالحظة داخل 

وأظهرت النتائج أن غالبية الطالب في هذه المدرسة غير محفزين للتعلم . الفصول الدراسية
ح، وكذلك صعوبة طريقة تدريس المعلمين، قلة االهتمام واالستمتاع بما يطر: لألسباب التالية

كما أظهرت النتائج أن المعلمون يميزون مدى دافعية الطالب للتعلم من خالل؛ . المقررات
االنتظام في حضور المدرسة، إكمال الواجبات والمهام المنزلية وكذلك مدى انخراط الطالب 

  .في عمل الواجبات المعقدة والتي تحتاج تفكير
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   ):(Mahmoud,2014 دراسة  )2(

دراسة إلى التعرف إلى دور األلعاب التعليمية في تعزيز ميول الطلبة نحو هدفت هذه ال
تعلم اللغة اإلنجليزية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ومعلماتها، ولتحقيق هذا الهدف 

معلماً ومعلمة يدّرسون المرحلة  20بنداً وزعت على  30استخدم الباحثان استبانة مكونة من 
ي مدارس الوكالة في مخيم جنين، ويعبد، وعرابة، ورمانة، حيث كان ذلك الساسية الدنيا ف

استخدم الباحثان العديد من األساليب 2011-2010خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 
اإلحصائية بقصد تحليل المعلومات التي جمعت، وبعد تحليل النتائج اكتشف الباحثان أن 

ر على ميول الطلبة نحو تعليم اللغة اإلنجليزية بأسلوب األلعاب التعليمية لها أثر إيجابي كبي
في ضوء هذه النتائج، اقترح الباحثان استخدام المزيد من األلعاب التعليمية .شيق وإبداعي

  .الصارمة، بقصد تحقيق ديمومة دافعية نحو التعلم، وجلب حياة حقيقية في أثناء تلقي التعلم

  ): 2013الظفيري، ( دراسة  )3(

ة الحالية إلي معرفة تصورات الطلبة وخبراتهم نحو بيئة التعلم القائمة هدفت الدراس
واستند . على األلعاب الرقمية، ومعرفة مدى إسهامها في زيادة التحصيل والدافعية نحو التعلم

الباحثان في هذه الدراسة على أساس نظري مفاده أن لبيئة التعلم أثرا قويا من شأنه أن يؤثر 
فقد شملت الدراسة على عينة . لطلبة وإثراء خبراتهم في العملية التعليميةفي تكوين تصورات ا

. تلميذا في المرحلة االبتدائية استخدموا برنامجا تكنولوجيا رقميا كأداة للتعلم 30مقصودة من 
وقد شارك التالميذ بكتابة انطباعاتهم حول بيئة التعلم الصفية المحيطة بهم، ومن ثم تمت 

وقام الباحثان بجمع البيانات وتصنيفيها حسب . الهم من قبل معلم الفصلمالحظة ردود أفع
األفكار التي تضمنتها، مستخدمين بذلك المنهج الكيفي والكمي معا، وعالوة على ذلك تم 

وخلصت الدراسة إلي أن استخدام . استخدام استبانة خاصة بإنجاز األهداف ومقياس الدافعية
ه أثر إيجابي على استخدام األلعاب الرقمية في التعلم مراعاة األلعاب الرقمية في التدريس ل

  .جوانب إعداد البيئة الفصلية قبل وأثناء استخدام األلعاب الرقمية

  ): 2009بنات، ( دراسة  )4(
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هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستويات الدافعية لتعلم اللغة اإلنجليزية، لدى عينة 
) ٤١٢(تكونت عينة الدراسة من . ا ببعض المتغيراتمن طلبة الجامعات األردنية، وعالقته

وقد . طالباً وطالبة، من الطلبة الدارسين لمساق في اللغة اإلنجليزية في الجامعات األردنية
مجاالت أو أبعاد فرعية، وقد تم ) ١٠(فقرة، تشتمل على ) ٦٦(طبق عليهم استبانة مكونة من 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن . اإلجراءاتالتحقق من خصائصها السيكومترية وفق عدد من 
مستويات الدافعية لتعلم اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة حسب المجاالت العشرة، قد تراوحت ما 

كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الدافعية لتعلم . بين متوسطة إلى كبيرة
. جنس الطالب، ومستواه الدراسياللغة اإلنجليزية، على بعض المجاالت، تعزى لكل من 

ووجدت عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية، بين كل من المعدل التراكمي للطالب 
  .وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات. وبعض مجاالت الدافعية للتعلم

 :التعقيب على الدراسات السابقة
  :أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات سابقة

تتشابه الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في منهج الدراسة حيث تستخدم  .1
 .الدراسة الحالية المنهج المسحي

 .تتشابه الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة  .2
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث زمن التطبيق، والمعالجات  .3

 .، وأهداف الدراسةاإلحصائية
  :جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

  :استفاد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة على النحو التالي     
تكوين تصور عام لموضوع الدراسة مما أسهم في صياغة مشكلة الدراسة بشكل دقيق،  .1

خلفية نظرية، ودراسات وصياغة أهداف الدراسة، وأسئلتها بطريقة علمية مبنية على 
 .سابقة

 .إعداد اإلطار المفاهيمي للدراسة واختيار منهج الدراسة، واألدوات المستخدمة .2
 .بناء أدوات الدراسة .3



  اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة

 
    2019مايو    -جزء ثانى   -  امساخل العدد   -    35لدا     592

 

تفسير نتائج الدراسة الحالية، ومقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بنتائج  .4
 .الدراسات السابقة

  :ما ستضيفه الدراسة الحالية
فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية نحو تعلم اللغة عن  الكشف

  .االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل
  :اجراءات البحث 

  : قام الباحث باإلجراءات والخطوات اآلتية 
 مراجعة األدبيات والدراسات المتصلة بموضوع البحث .1
 .دقها وثباتهاالتأكد من صتحديد أدوات البحث و  .2
 .اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية .3
التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي للغة االنجليزية ومقياس الدافعية لتعلم اللغة اإلنجليزية  .4

 .على المجموعتين التجريبية والضابطة
يبية باستخدام استراتيجية تطبيق تجربة البحث عن طريق التدريس للمجموعة التجر .5

 .التلعيب ، في حين تدرس المجموعة الضابطة المقرر بالطرق المعتادة
التطبيق البعدي الختبار اللغة االنجليزية، ومقياس الدافعية لتعلم اللغة اإلنجليزية على  .6

 .المجموعتين التجريبية والضابطة
 .تحليل النتائج وتفسيرها .7
 .ضوء نتائج البحثتقديم التوصيات والمقترحات في  .8
  :إجراءاته منهجية البحث و •
  :تبعا لطبيعة البحث وأهدافه، استخدم الباحث في هذا البحث  :منهج البحث  )1(

المنهج الوصفي في مراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات النظرية ذات الصلة  -
 .أدوات البحثبالتلعيب ودافعية التعلم، وكذلك االستفادة من الدراسة النظرية في بناء 
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المنهج شبه التجريبي، واستخدم من تصميمات هذا المنهج طريقة المجموعات المتكافئة،  -
وبالتحديد أبسط هذه التصميمات وهي طريقة المجموعة التجريبية الواحدة والمجموعة 

 .الضابطة الواحدة
ية مجتمع البحث هم جميع الطالب المسجلون في المرحلة الثانو :مجتمع وعينة البحث )2(

بمنطقة حائل ، أما عينة البحث فهم طالب مدرسة الصديق الثانوية بمنطقة حائل بالمملكة 
م، وقد بلغ 2018/ م2017العربية السعودية، للفصل الدراسي األول من العام الدراسي

طالبا 64طالبا، موزعين إلى مجموعة تجريبية وعدد أفرادها  149مجموع أفراد العينة 
طالبا للشعبة  85الثة ، في حين بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة للشعبة االولى و الث

 .الثانية و الرابعة
 :وتمثلت في: أداة البحث )3(
في ضوء األهداف العامة والسلوكية والمحتوى  ):من إعداد الباحث( االختبار التحصيلي  -

تحصيلي من العلمي للوحدة الدراسية األولى لمقرر اللغة االنجليزية، فقد تم إعداد اختبار 
سؤاال مقسمة إلى جزئين، الجزء األول ) 35(نوع األسئلة الموضوعية، تضمن االختبار 

سؤاال ، والجزء الثاني عبارة عن اختيار ) 15(عبارة عن أسئلة صح أو خطأ وعددها 
تم تحديد مستويات أسئلة االختبار بحيث تقيس مستويات . سؤاال) 20(من متعدد وعددها 
سب تصنيف بلوم، وتضمنت المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل المجال المعرفي ح
بناء على الوزن النسبي لكل : تم إعداد جدول مواصفات لالختبار. والتركيب والتقويم

تم عرض االختبار على . موضوع من المواضيع الفرعية للوحدة الدراسية المستهدفة
ق تدريس اللغة االنجليزية مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة في قسم المناهج وطر

ولحساب معامل ثبات .بكلية التربية بالمملكة العربية السعودية لقياس صدق االختبار
حيث بلغت " سبيرمان براون"االختبار وذلك عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة 

 ). 0,92(قيمتها 
قد تكون المقياس من و ):من إعداد الباحث( مقياس الدافعية لتعلم اللغة اإلنجليزية  -

فاعلية الذات، قلق االختبار، التوجه الداخلي للهدف، التوجه الخارجي : خمسة أبعاد وهي
عبارة، وقد صيغت ) 60(وقد  تضمنت الصورة النهائية للمقياس على .للهدف، الكفاءة

،  كما )عبارة موجبة 30(معظم العبارات في صورة عبارات تقديرية في االتجاه الموجب
 )عبارة سالبة 30( أيضاً المقياس بعض العبارات ذات االتجاه السالب  تضمن

 :الخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية لتعلم اللغة
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  :صدق مقياس الدافعية •
محكمين من األساتذة ) 4(تم عرض الصورة المبدئية للمقياس على عدد :صدق المحكمين .1

ية السعودية، بغرض إبداء الرأي حول المتخصصين بالمناهج بكلية التربية بالمملكة العرب
مفردات المقياس، ومدى مناسبتها للمرحلة العمرية التي وضعت من أجلها، ونتج عن ذلك 

من % 95اإلبقاء على جميع مفردات المقياس حيث كانت نسبة االتفاق على كل مفردة 
 .عدد المحكمين

تباط بين درجة كل تم التحقق من ذلك بحساب معامالت االر :صدق االتساق الداخلي .2
مفردة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت هذه القيم بين 

، وهذا يشير إلى تمتع مفردات المقياس بدرجة عالية من االتساق 0.780، 0.556
 .الداخلي في قياس الدافعية

تطبيق المقياس  كرونباخ، وطريقة إعادة -تم استخدام طريقة ألفا:ثبات مقياس الدافعية •
             بفاصل زمني قدره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني،حيث يتضح أن جميع

          ، مما يجعلنا نثق في )0.01(قيم معامالت الثبات دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
 .ثبات المقياس

  :األساليب المستخدمة في البحث )4(

 :صائية التالية لمعالجة البيانات المتعلقة بهتطلب البحث استخدام األساليب اإلح

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة المجموعين التجريبية والضابطة  .1
 .في االختبار التحصيلي ومقياس دافعية الطالب للتعلم من خالل استراتيجية التلعيب

ام التجزئة النصفية واستخد،  (Alpha Cronbach) استخدام حساب معامل ألفا كرونباخ .2
 .لحساب معامالت الثبات "سبيرمان براون"باستخدام معادلة 

تم تطبيق االختبارالتحصيلي للغة االنجليزية ومقياس الدافعية نحو تعلم اللغة 
 ).1جدول(االنجليزية قبليا على مجموعتي البحث وجمع النتائج للتأكد من تكافؤ المجموعتين 
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  )1(جدول 

  بار التحصيلي قبليا على المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيةنتائج تطبيق االخت

 "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المجموعات

 2,58 14,52 85 الضابطة القبلي
0,94 

 2,52 14,47 64 التجريبية القبلي

  )2(جدول 

على المجموعة الضابطة تطبيق مقياس الدافعية نحو تعلم الغة االنجليزية قبليا   نتائج
  والمجموعة التجريبية

 "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المجموعات

 2,2 128 85 الضابطة القبلي
0,28 

 2,8 127 64 التجريبية القبلي

تشير النتائج إلي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين درجات الطالب في المجموعتين 
  .ابطة، ما يشير لتكافؤ المجموعتين وإمكانية اختيارهما كمجموعتي بحثالتجريبية والض

تم تدريس الوحدة األولى للغة االنجليزية وفقا الستراتيجية التلعيب للمجموعة التجريبية،   -
وبالطريقة المعتادة للمجموعة الضابطة تبعا للخطة الدراسية بتوزيع المنهج، وقد استمر 

يسبقه أسبوع للتطبيق القبلي ويتلوه أسبوع التطبيق . أسابيع 5حصص بواقع  5لمدة 
 .البعدي

تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية بعديا على  -
 .مجموعتي البحث وجمع النتائج

 SPSSتحليل البيانات والنتائج ومعالجتها إحصائيا باستخدام  -
 .النتائج التي تم التوصل إليها تقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء -

  :نتائج البحث ومناقشتها
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يوجد فروق دال إحصائيا بين متوسطي "الختبار صحة الفرض األول الذي ينص 
درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب مجموعة الضابطة في القياس البعدي 

م حساب متوسطي درجات ت"لالختبار التحصيلي للغة االنجليزية لصالح المجموعة التجريبية 
الطالب بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي للغة االنجليزية ، 

  )3(والنتائج يوضحها جدول " ت"واالنحراف المعياري وقيمة 
  )3( جدول

  تطبيق االختبار التحصيلي بعديا على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  نتائج

  "ت"قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عينةال  المجموعات

  *8.14  3.8 23.8 64  التجريبية
  *8.14  3.9  16.3 85  الضابطة

 23.8إلى أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ) 3(تشير نتائج جدول 
،  16.3ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  3.8وبقيمة انحراف معياري 

 0.01أي أنها دالة إحصائياً عند  8.14بلغ " ت"، وأن قيمية  3.9ري واالنحراف المعيا
  .إلى قبول الفرض األول)  3(وتشير النتائج الموضحة بالجدول 

يوجد فرق دال احصائياً بين متوسطي "الختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص 
س البعدي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة في القيا

، تم حساب متوسطي " لمقياس الدافعية نحو تعلم اللغة االنجليزية لصالح المجموعة التجريبية
درجات الطالب لكل من المجموعة التجريبية الضابطة في مقياس الدافعية نحو تعلم اللغة 

  ):4(والنتائج يوضحها جدول " ت"االنجليزية ، وحساب قيمة 
  )4(جدول 

المجموعة التجريبية  تعلم اللغة االنجليزية بعديا على لدافعية نحوتطبيق مقياس ا  نتائج
  الضابطة والمجموعة

  "ت"قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العينة  المجموعات

  * 9.2 2.5 163.2 64  التجريبية
  * 9.2  2.4 135 85  الضابطة
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  163.2يبية إلى أن متوسط درجات طالب المجموعة التجر) 4(تشير نتائج جدول 
واالنحراف  135ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة   2.5وبقيمة انحراف معياري 

، وتشير النتائج  0.01أي أنها دالة إحصائياً عند  9.2بلغت " ت"وأن قيمية   2.4المعياري 
ويمكن تفسير ذلك بأن الطالب الذين تعلموا .الموضحة بالجدول إلى قبول الفرض الثاني

م استراتيجية التلعيب كانوا اكثر نجاحاً من الطالب الذين حصلوا على تعليمهم باستخدا
بأستخدام األساليب التعليمية التقليدية، فدافعية الطالب لتعلم اللغة االنجليزية قد تعدلت نتيجة 

  .التفاعل بينهن وبين بعضهن وبين المعلمة أثناء استخدام استراتيجية التلعيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :البحثتوصيات  •
 .ضرورة االستفادة من استراتيجية التلعيب وتوظيفها داخل الفصول الدراسية .1
إعداد الدورات التدريبية للمعلمين لتدريبهم على استراتيجية التلعيب وتطبيقها داخل  .2

  .الفصول الدراسية
 :مقترحات البحث •
 .عيبتدريب المعلمين في مختلف المراحل التعليمية على استخدام استراتيجية التل .1
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إجراء دراسة بالمرحلة الجامعية علي الطالب المعلمين بهدف تأهليهم لتدريس  .2
  .إستراتيجية التلعيب
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