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  :مستخلص الدراسة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو الریاضیات لدى 

 .تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة
:  المعتمد على تصمیم المجموعتین،نھج شبھ التجریبيولتحقیق ذلك اتبعت الباحثة الم

التجریبیة والضابطة، وصممت مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات، وتكونت عینة الدراسة من 
 تم تدریسھا باستخدام تلمیذة،) ٢٨(مجموعة تجریبیة :  تم تقسیمھن إلى مجموعتینتلمیذة،) ٥٧(

، وعولجت البیانات معتادة تم تدریسھا بالطریقة الة،تلمیذ) ٢٩(تلعیب التعلم، ومجموعة ضابطة 
تأثیر التلعیب في تنمیة حجم استخدام مربع إیتا لقیاس  و،لمجموعتین مستقلتین) ت(باستخدام اختبار 

  .الدافعیة نحو تعلم الریاضیات، ولقیاس الفاعلیة تم حساب نسبة الكسب المعدل لبلیك
   :وتوصلت نتائج البحث إلى

ن متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي وجود فروق بی
 ،التحدي، االستمتاع بالتعلم، الثقة والكفاءة الذاتیة: لمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات عند أبعاد

 . المجموعة التجریبیةلصالح ،والدرجة الكلیة
ا لكل األبعاد الریاضیات كبیًرر تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم یحجم تأثكان 

  .وللدرجة الكلیةمنفردة 
استخدام : وفي ضوء ما توصل إلیھ البحث من نتائج تم تقدیم مجموعة من التوصیات منھا

تلعیب التعلم في تدریس الریاضیات، تدریب المعلمات أثناء الخدمة على تدریس الریاضیات وفق 
  .كانات الالزمة للتدریس وفق استراتیجیة تلعیب التعلیمتلعیب التعلم، توفیر البیئة المساعدة واإلم

  
  . الدافعیة نحو تعلم الریاضیات-   تلعیب التعلم:الكلمات المفتاحیة

  
Abstract 

The aim of the study was to identify the effectiveness of the use of 
Gamification in the development of motivation to learn mathematics 
among sixth grade elementary school for female Students in Makkah. To 
achieve this, the researcher followed the semi-experimental method based 
on the design of the two groups: experimental and control, and then had 
designed a motivation standard to learn mathematics. The sample consisted 
of (57) students divided into two groups: experimental group (28) students 
were taught using Gamification strategy, and a control group (29) students 
were taught using traditional method of teaching. The data were processed 
using the t- test of two independent groups and the use of the ETA to 
measure the size of the effect of the Gamification in the development of 
motivation towards the learning of mathematics, and to measure the 
efficiency, the average of earning rate of Black has been calculated. The 
output of the study is: 
  There are differences between the means of the experimental and 
control groups in the post-measurement for the motivation to learn 
mathematics at the dimensions of challenge, learning enjoyment, 
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confidence, self-efficiency and the total score all toward the experimental 
group. 
  The effect size of the use of Gamification in the development of 
the motivation to learn mathematics was larger than the traditional method 
of teaching at all dimensions and also the total score was larger.  

In light of the findings of the research, a number of 
recommendations were presented, including: using Gamification strategy in 
teaching mathematics, training the teachers to teach mathematics according 
to Gamification strategy, Providing the supportive environment with the 
necessary assistance and resources for teaching in accordance to the 
Gamification strategy. 
Keywords: Gamification - Motivation to learn mathematics. 

  :المقدمة
دین الحیاة، فقد امتازت بدورھا الملحوظ في أغلب للریاضیات دور عظیم في جمیع میا

مظاھر التقدم العلمي والتقني، بما تقدمھ من وسائل، وأسالیب وتطبیقات مختلفة، وتوسعت 
إلى أن ) ٦، ص٢٠٠٣(استخداماتھا حتى شملت كثیًرا من العلوم األخرى، حیث یشیر سالمة 

وتعلیم الریاضیات أصبح ضرورة . تقنيالریاضیات ھي أھم الدعائم األساسیة ألي تقدم علمي، و
من ضروریات عصر ثورة المعلومات، واالتصاالت؛ حیث تنوعت المھارات، والمعارف، 

  .والخبرات الریاضیة بعد أن تداخلت الریاضیات مع جمیع العلوم الطبیعیة، وحتى العلوم اإلنسانیة
 جزًءا أساسًیا من حیاتنا نھا تشكلإ حیث ؛ الریاضیات في عالمنا الیوم في كل مكانتتواجدو

من األھمیة التركیز على تعلیمھا وتدریسھا للتالمیذ لذا كان  ؛الیومیة ومن مستقبلنا كأفراد وجماعات
 وتساعدھم على تطویر حس المنطق ،خاصة في المرحلة االبتدائیة، فھي تنمي ملكاتھم الذھنیة

مكتب معاییر التعلیم " وقد أجرى . والتحلیل، وتعطیھم طریقة عملیة وعلمیة للتواصل مع المحیط
في بریطانیا دراسة تم التأكید فیھا على ضرورة تدریس ) OFSTED ("الخدمات والمھارات

 تدریس الریاضیات بطریقة جیدة ال ، من منطلق أنالریاضیات بأفضل الوسائل الممكنة لألطفال
ع، والطرح، والقسمة، یمنحھم المھارات األساسیة كالحساب الذھني والحساب الكتابي، الجم

 ، تعتمد على المنطق والتحلیل والحساب المتقدم،والضرب فقط، بل یھیئھم لفھم مسائل أكثر تعقیًدا
 إذ یعد التالمیذ لدراسات أعمق وأشد تعقیًدا ؛ن التعلیم المبكر للریاضیات یعتبر حجر األساسأكما 

  )OFSTED, 2011. (في المستقبل
 تتمیز بھا الریاضیات، ورغم المتعة الحقیقیة عند تطبیقھ وعلى الرغم من األھمیة التي

، إال أن المعاناة من صعوبتھا واعتبارھا علًما تجریدًیا أدى إلى انخفاض مستوى وحل مسائلھا
 التي یدرسونھا، وقد برز ذلك  المواد األخرى بشكل أكبر من غیرھا منھاالتحصیل لدى التالمیذ فی

؛ )٢٠١٥( عام )TIMSS(لتوجھات الدولیة في الریاضیات والعلوم جلًیا من خالل نتائج دراسة ا
دولة مشاركة بمعدل ) ٤٣(من أصل ) ٣٧(حیث جاءت المملكة العربیة السعودیة في المرتبة 

  .)TIMSS, 2015 ( وصنفت من الدول المنخفضة عالمًیا نقطة)٥٠٠(نقطة من أصل ) ٣٦٨(
أسباب ھذا التدني الكبیر في التحصیل وقد وقف الباحثون في العدید من الدراسات على 

 في الدراسي، وأشاروا إلى أن الدافعیة نحو التعلم قد تكون من األسباب الرئیسة لضعف التحصیل
، )٢٠١٤(علي ، و)٢٠١٢(، والبلوي )٢٠١١(والصائغ  ،)٢٠١٠( الحربي  كدراسةالریاضیات؛

ن دافعیة التعلم تعتبر من إلى أ) ٥، ص٢٠١٠(یشیر الحربي في ھذا الصدد ؛ و)٢٠١٦(عبود و
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 ،ن تسرب التالمیذ من المدرسةإ حیث ؛القضایا المھمة التي تعني بالتالمیذ في المواقف الصفیة
 واالتجاھات السلبیة نحو التعلم یمكن أن تكون ،وتدني التحصیل لدیھم، والمشكالت الصفیة السلوكیة

  .میذ، باإلضافة إلى ممارسات المعلمینناتجة في غالبیتھا عن ضعف الدافعیة نحو التعلم لدى التال
 استخدام معلمي الریاضیات لطرق التدریس  یالحظ التجاھات التدریس الیومالمتتبعو

التقلیدیة التي تعتمد على التلقین واإللقاء، والحفظ، واالسترجاع، وال تتیح للتالمیذ فرصة المساھمة 
للمعلومات، وال متلقین  یجعلھم سلبیین  مما؛ والوصول إلى المعرفة بأنفسھم،في عملیة التعلم

 الذي یقوم على بناء المعارف بصورة أكثر ترابًطا، وربطھا ،یصلون إلى درجة التعلم ذي المعنى
بالحیاة الواقعیة، مما یساعدھم على تنمیة التفكیر الناقد واالبتكاري وحل المشكالت، باإلضافة إلى 

لحدیثة التي تساعدھم على خلق بیئة تعلیمیة تفاعلیة، وجذابة عدم اھتمام المعلمین باستخدام التقنیات ا
ز التالمیذ نحو تعلم ن نتائج التعلم، وتحّفّسالتي تحووغنیة باألنشطة اإلثرائیة، واإلبداعیة، 

 مما یساعد على ؛ بدراستھاتجعلھم یستمتعونالریاضیات، وتنمي شعورھم بجدواھا، وأھمیتھا، و
  .حوھااكتسابھم اتجاھات إیجابیة ن

أن استخدام تقنیات التعلیم واألسالیب الحدیثة في تدریس ) ١٠، ص٢٠٠٢(ویرى شوق 
الریاضیات یھدف إلى فتح آفاق جدیدة یتفاعل التالمیذ من خاللھا مع عالمھم الواقعي باستخدام 

 ومراعاة ما بینھم من فروق فردیة، ومساعدتھم على ،الریاضیات، وإثارة دوافعھم نحو دراستھا
اب المفاھیم، والحقائق، والمھارات الریاضیة، واالطالع على تطبیقات الریاضیات في حیاتھم اكتس

  .الیومیة، ومساعدتھم على اكتساب المھارات االجتماعیة اإلیجابیة
ومن االتجاھات التدریسیة المناسبة لطبیعة وخصائص نمو تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

عتبر اللعب وسیلة فاعلھ لتقریب ُی )٢٠٠٧( لما ذكره الحیلة وفًقاواستخدام األلعاب في التعلیم، 
 وإحداث تفاعل للطفل مع عناصر البیئة ، ومساعدتھم على إدراك معاني األشیاء،المفاھیم لألطفال

أن إلى ) ٥٦، ص٢٠٠٣ (موسىكما تشیر .  وإنماء شخصیتھ وسلوكھ، لغرض تعلمھ؛ومكوناتھا
وفره من بیئة خصبة تساعد تالمیذ المرحلة االبتدائیة في  نتیجة ما ی؛اللعب لھ دور فعال ومھم

 وتستثیر دافعیتھم للتعلم، وتحثھم على التفاعل النشط مع ما یتعلمونھ من حقائق، ومفاھیم، ،نموھم
جعلھم أكثر إقباًلا على ی ، في جو واقعي قریب من مدركاتھم الحسیة؛ومھارات، وقوانین، ونظریات

  .التعلم
 اعتبار أّن األلعاب ویجعلھا على ھذا القدر من األھمیة أنھا مبنیة على ھم ما یمیزأولعل 

التحفیز والتحدي والمنافسة أھم أھدافھا، فإذا كان التعلیم مبنًیا كذلك على الدروس الموسومة 
بعناصر اللعب فلن نجد فرًقا واضًحا بین تفاعل المتعلم مع اللعب وتفاعلھ مع الدروس، ولن ترتقي 

 ؛ وتدخل إلى عوالم التحفیز، مرتبة جاذبیة األلعاب إال بعد أن تخرج من نمطیتھا المملةالدروس إلى
  .عن طریق دمجھا مع العناصر السحریة لأللعاب التي تجعل التعلم جذاًبا ومرغوًبا

استخدام عناصر اللعبة وتقنیات   أن(Deterding, et al., 2011, p.12)نق یدیترد وذكر
ب في تحقیق أھداف وحل مشاكل أخرى خارج سیاق األلعاب مثل اإلعالم التصمیم الرقمي لأللعا

 حیث تتبنى ھذه االستراتیجیة ؛)Gamification(والتسویق والتعلیم ھو ما یعرف باسم التلعیب 
 من ؛ لتشجیع األفراد والمجموعات على االستمرار في التعلم أو العمل أو غیرھا،إضافة ُبعد التسلیة

حددة، واكتساب النقاط، واألوسمة، وتتبع األھداف، والترقي، والھدایا، ولوحات خالل إعطاء مھام م
 من خالل تحفیز ؛وھذه االستراتیجیة تستخدم في التعلیم إلشراك التالمیذ في التعلم. الشرف
 إلبقائھم منشغلین ؛ وإثارة فضولھم ورغبتھم في المنافسة، كما أنھا وسیلة جیدة وفعالة جًدا،تفكیرھم

  .ل المطلوب، كما تجعلھم أكثر ارتباًطا بالنشاط التعلیمي المقدم لھمبالعم
 ومن ،وتلعیب التعلم في السیاق األكادیمي یعتبر من االستراتیجیات الحدیثة في التعلیم

 وأوروتیا )(Chevtchenko, 2013 شیفتشینكو  حیث تؤكد دراسة؛المواضیع المثیرة لالھتمام
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Urrutia, 2014)(،وروز  Rose, 2015) (وفوائده في تحسین ،أھمیة استخدام التلعیب في التعلیم 
مجال _تفاعل التلمیذ مع المعلم، وتحسین مشاركة التالمیذ في جمیع المواد وخصوًصا الریاضیات 

أن تطبیق ) Lee, Hammer, 2011( لي وھمر ویفید. وزیادة دافعیتھم نحو تعلمھا_ الباحثة
فیزیة في مجال التعلیم والعمل، عالوة على كونھ یعمل أیضًا التلعیب یعمل على حل المشاكل التح

 حیث ینجح التلعیب في جعل النشاطات المملة والطبیعیة أكثر ؛في أي ناحیة من نواحي الحیاة
  .جاذبیة وتسلیة بالنسبة للتالمیذ أو المستخدمین بصفة عامة

دئ التي یرتكز وعلى ذلك أصبحت دراسة تلعیب التعلم، والتعرف على خصائصھ والمبا
 لكي نؤھل المعلمین ؛علیھا، وإجراءات تصمیم التدریس باستخدام ھذا النوع من التعلیم أمًرا مھًما

والتلمیذ للتعامل معھ، لذلك تأتي ھذه الدراسة لمعالجة مفھوم تلعیب التعلم، وأھمیتھ وفوائده في 
 حیث یعتبر أحد المفاھیم الحدیثة ؛التعلیم، وأثر استخدامھ على تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

على حد علم الباحثة  _في مجال التعلیم، والتي برزت في اآلونة األخیرة، فموضوع تلعیب التعلم
 یتمیز بحداثتھ على المستوى العربي، ویندر التطرق إلیھ بالبحث والدراسة في مجال _واطالعھا

ثة أھمیة دراسة فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة التربیة والتعلیم، وبناء على ما سبق تولدت لدى الباح
  .الدافعیة نحو الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة

  اإلحساس بمشكلة الدَِّراَسة
بالنظر إلى واقع التدریس في مدارسنا نجد أن الطریقة التقلیدیة مازالت تشغل حیًزا كبیًرا 

 مما ؛ي یستخدمھا المعلم داخل الفصل، وبذلك أصبح التعلیم نظرًیا تلقینًیابین الطرق واألسالیب الت
 وقلت ، كما تزعزعت ثقتھم،جعل التالمیذ أكثر سلبیة واعتماًدا في تحصیلھم على مساعدة اآلخرین

  )١١، ص٢٠١٠(الفرا . دافعیتھم نحو التعلم
بتدائیة وجدت أن ومن خالل خبرة الباحثة في مجال تدریس الریاضیات في المرحلة اال

اعتماد المعلمات على التدریس بالطریقة التقلیدیة ینعكس سلًبا على دافعیة التلمیذات نحو التعلم، 
وبالتالي تدني مستوى التحصیل لدیھن، وھذا ما كشفتھ نتائج دراسة التوجھات الدولیة في 

  .٢٠١٥ عام TIMSSالریاضیات والعلوم 
 حیث ؛فعیة شرط أساسي في عملیة التعلم الجیدأن الدا) ٨٦٤، ص٢٠٠٣(ذكر توفیق تو

شیر لطف تتوفر الرغبة في البحث وخوض المخاطر والمعرفة والمثابرة في المھمات التعلیمیة، و
 الدافعیة تعد مؤشًرا ومؤثًرا مباشًرا على أداء التالمیذ وعلى أنإلى ) ١٤٦، ص ٢٠٠٥(اهللا 

ن مظاھر السلوك اإلنساني في ضوء دافعیة تحصیلھم الدراسي، حیث أنھ یمكن تفسیر الكثیر م
 على القیام بأعمال معینة أو مواصلة ھذه األعمال یتوقف في وإصرارهالفرد؛ نظًرا ألن أداء الفرد 

  . على ما لدیھ من دافعیةغالًبا
ھذا وتشیر الكثیر من الدراسات إلى أھمیة استثارة دافعیة التعلم والنھوض بھا، وتھیئة بیئة 

 ,Burkey, Anastasion)بیركي وانستاسیو وسیرش كما في دراسة  للتعلم، أكثر جاذبیة
Suresh, 2013): ؛ھدفت إلى دراسة مقرر مختبر ھندسة كیمیائیة باستخدام أسلوب التلعیب التي 

 واتجاھات ، وتشجیع الطالب على حل واجباتھم، واألسلوب المعتاد، وتغییر الروتین،إلضفاء المتعة
ولتحقیق أھداف الدراسة تم تطبیق المنھج الوصفي، وكانت أداة الدراسة . بالطالب نحو التلعی

 منھم ،تلمیًذا تخصص ھندسة كیمیائیة) ٥٠(استبیان قبلي وبعدي، أما عینة الدراسة فتكونت من 
 حیث أتضح ؛اتجاھات التالمیذ كانت إیجابیة نحو التلعیب إلى أن وقد توصل الباحث. تلمیذة) ١٤(

اركین في االستبیان یفضلون التعلم بأسلوب التلعیب في المستویات الدراسیة من المش% ٨٦أن 
 . ارتفاع ملحوظ في التحصیل الدراسي لدیھم، كما أسفرت الدراسة عنالقادمة

ھدفت إلى معرفة أثر استخدام  التي )(Chevtchenko, 2013  تشیفتشینكودراسةو
 التالمیذ التحصیلي، ولتحقیق ھذه الدراسة تم  وتحسین أداء،التلعیب في التعلیم لتعزیز الدافعیة
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 ،استخدام المنھج التجریبي، وكانت عینة الباحث تالمیذ الصفوف األولیة من المرحلة االبتدائیة
تلمیًذا، قسمت إلى مجموعتین  ) ٩٠( مكونة من  سنوات،)٧- ٨ (والذین تتراوح أعمارھم بین

وكانت أداة تلمیًذا، ) ٤٥(لتعلیب مكونة من تلمیًذا، وتجریبیة درست باستخدام ا) ٤٥(ضابطة 
في للتلعیب یجابي اإلثر األ  عن ھذه الدراسةأسفرتالدراسة االختبار التحصیلي ومقیاس الدافعیة، و

 وأوضحت النتائج وجود عالقة بین دافعیة التالمیذ ورفع مستوى التحصیل،زیادة دافعیة التالمیذ، 
  . زاد أداؤھم التحصیلي كلما زادت دافعیة التالمیذ،وتحصیلھم
ھدفت إلى الكشف عن  التي )Ejsing-Duun, Karoff,2014 (اجسنق وكاروفدراسة و

 وتفاعلھم مع المنھج الدراسي، ولتحقیق أھداف الدراسة تم ،مدى تأثیر التلعیب على سلوك التالمیذ
مرحلة االبتدائیة،  تلمیًذا من تالمیذ ال)٢٠( على عینة مكونة من ،استخدام المنھج الوصفي المقارن

أن التلعیب لھ أثر إیجابي  إلى وقد توصل الباحث. وتم استخدام المالحظة والمقابلة كأدوات للدراسة
  .على نتائج تعلم التالمیذ وتفاعلھم مع المنھج الدراسي

ھدفت إلى الكشف عن أثر فصول التلعیب  التي )(Urrutia, 2014  أروتیادراسةو
میذ في مادة الجبر ودافعیتھم نحو تعلمھا، حیث تقترح تلك الدراسة التعلیمیة على تحصیل التال

 من اجل تحفیز وزیادة ؛المقدمة في التلعیب تطویر نموذج تعلیم ذكي یبنى على مبادئ التلعیب
ولتحقیق ھدف الدراسة تم استخدام المنھج ). الجبر(شغف وحب التالمیذ لدراسة مادة الریاضیات 

 عینھ )١٣( مع ، تلمیًذا تدرس بطریقة التلعیب)١٣(ة عشوائیة من التجریبي، حیث أخذت عین
خرى التي تقوم بالتدریس بطریقھ تقلیدیة، كما تم تطبیق اختبار حد الفصول األأعشوائیة من 

، الفھم، التطبیق، التحلیل، ةالمعرف(تحصیلي على المجموعتین الضابطة والتجریبیة یقیس مھارة 
 عبارة لقیاس الدافعیة والشغف نحو تعلم )٢٣( مقیاس مكون من ، كذلك تم استخدام)التقییم

تالمیذ : الریاضیات لدى تالمیذ كال المجموعتین، وبعد تحلیل النتائج كانت المحصلة النھائیة كالتالي
قد حقق أعلى معدل ) الذي یقوم بتدریس الریاضیات وفقا ألسالیب التلعیب(المجموعة التجریبیة 

 كل الفصول الدراسیة في المدرسة، كما أصبح لدیھم معرفھ قویة جًدا ال تقل درجات بین نظرائھ في
 قوة في التحلیل والتقییم، وأصبح لدیھم إلى ھذا باإلضافة ،عن تالمیذ الفصول األخرى االعتیادیة

  . المقبلةاألعوامشغف ودافع لدراسة المزید من مقررات مواد الریاضیات في 
 إلى التعرف على فاعلیة التعلم ھدفت فقد )(Su, Cheng, 2015  سو تشینغدراسةأما 

النقال القائم على التلعیب في تنمیة الدافعیة والتحصیل الدراسي في مادة العلوم، واستخدم المنھج 
تلمیًذا من تالمیذ المرحلة االبتدائیة في المستوى الثالث ) ١٠٢(التجریبي على عینة مكونة من 

سنة، ولتحقیق ھدف الدراسة تم إعداد اختبار تحصیلي لقیاس  )١٠-١١(والرابع أعمارھم بین 
 أثر إیجابي على زیادة التحصیل إلى أن للتلعیبوتوصل الباحث . التحصیل واستبیان لقیاس الدافعیة

  .، وزیادة الدافعیة للتعلمالدراسي
إلى تقصي تأثیر تلعیب التعلیم على دافعیة  ھدفت ف)(Rose, 2015  روزدراسةبینما 

یذ السنة التحضیریة لعلم الحیاة في مادة الفیزیاء، ومن األھداف الرئیسیة للدراسة ھو تحدید ما تالم
لعاب الفیدیو المرتبطة أذا كان ھنالك مؤشرات على وجود دوافع خارجیة للتالمیذ عند مشاھدة إ

لتجریبي على استخدمت الدراسة المنھج او. بنجاح العملیة التعلیمیة  والذي ینتج عنھ تنبؤ،بالتعلیم
تلمیًذا یدرسون بالطرق ) ٢٢٣(وعددھم  ضابطة تلمیًذا، تم تقسیمھم إلى مجموعتین؛) ٤٥٩(

تالمیذ كال قوم ی، حیث تلمیًذا یدرسون باستخدام التلعیب) ٢٣٦( وعددھم وتجریبیةالتقلیدیة، 
 ، على تقنیات تعتمدوأسئلة في علم الفیزیاء ثم یتم اختبارھم بطرق ةولیأبأخذ مناھج المجموعتین 
 بین مجموعتي التالمیذ قام الباحث بقیاس الدافعیة والشغف لدى تالمیذ االختبار انتھاءالتلعیب وبعد 

ن ھنالك عالقة طردیة بین استخدام طرق التلعیب في أبتت النتائج أث وقد ،المجموعتین تجاه التلعیب
  .خرى بنفس الطریقةأرات التعلیم وبین زیادة الدافعیة لدى التالمیذ وشغفھم لدراسة مقر
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ھدفت إلى التعرف على أثر  التي )(Turan et al., 2016  توران وآخروندراسةو
 ،استراتیجیة التلعیب على المستویات المعرفیة والتحصیل العلمي للتالمیذ واتجاھاتھم نحو التلعیب

لمیًذا في ت) ٤٨(ولتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج المختلط على عینة مكونة من 
في المجموعة التجریبیة من تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مادة ) ٤٦(المجموعة الضابطة و

أما أدوات الدراسة فكانت اختبار تحصیلي ومقابالت شخصیة، وتم إجراء التجربة . الحاسب اآللي
ة أن نتائج المجموعإلى وقد توصل الباحث ). Class Dojo(باستخدام تطبیق كالس دوجو 

التجریبیة التحصیلیة أعلى من المجموعة الضابطة، وكذلك أشارت المقابلة إلى توجھات إیجابیة 
  .نحو التلعیب

وتأسیًسا على ما سبق، واستجابة لتوصیات الدراسات والبحوث الحدیثة التي أكدت على 
ة في رفع تنمیة الدافعیة للتعلم كونھا من األمور المھمضرورة إجراء المزید من الدراسات حول 

مستوى التحصیل الدراسي لدى التالمیذ، ورغبة في تحسین مستوى تحصیل الریاضیات منذ 
المرحلة االبتدائیة جاءت ھذه الدراسة للتعرف على فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو 

  .الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة
  :َراَسةتحدید مشكلة الدِّ

  :من خالل العرض السابق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  ما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس
  ؟االبتدائي بمدینة مكة المكرمة

  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
لم في تنمیة التحدي كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات ما فاعلیة تلعیب التع .١

 الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟
ما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة االستمتاع بالتعلم كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى  .٢

 تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟
ا فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الثقة والكفاءة الذاتیة كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات م .٣

 لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟
 لدى تلمیذات الصف السادس  ككلما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات .٤

  المكرمة؟االبتدائي بمدینة مكة 
  :أھداف الدَِّراَسة

 فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تھدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على
  .المكرمةالریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة 

  : الدَِّراَسةفرضیات
شكلة في ضوء الدراسات السابقة، ولتحقیق أھداف الدراسة والوصول إلى إجابات لم

  : الفرضیات التالیةتصوغ الباحثةالدراسة، 
بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  .١

 .والضابطة في القیاس البعدي لبعد التحدي من أبعاد مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات
 متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة بین) ٠٫٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  .٢

والضابطة في القیاس البعدي لبعد االستمتاع بالتعلم من أبعاد مقیاس الدافعیة نحو تعلم 
 .الریاضیات
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بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  .٣
الذاتیة من أبعاد مقیاس الدافعیة نحو تعلم والضابطة في القیاس البعدي لبعد الثقة والكفاءة 

 .الریاضیات
بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  .٤

  .والضابطة في القیاس البعدي للدرجة الكلیة للدافعیة نحو تعلم الریاضیات
  :أھمیة الدَِّراَسة

 :ا یليمتستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل 
 والعمل على ، والتي تنادي بضرورة اإلفادة من التقنیات الحدیثة،مواكبة التوجھات العالمیة .١

 .توظیفھا في النظم التعلیمیة
من المؤمل أن تساعد ھذه الدراسة في تطویر أسالیب وطرق التدریس التي یستخدمھا معلمو  .٢

 .یات الحدیثة في التدریس وتشجیعھم على تبني التقن،الریاضیات في المرحلة االبتدائیة
 بحیث یحرصون على تحسین مناھج الریاضیات والسماح ؛قد تفید المعنیین بتطویر المناھج .٣

 .باستخدام التعلیم النشط وتشجیعھ
قد تفید ھذه الدراسة في توجیھ نظر المسئولین في وزارة التعلیم إلى أھمیة توظیف تطبیقات  .٤

 . في التعلیمGamificationالتعلیم المتنقل القائمة على التلعیب 
 عن ؛قد تساھم ھذه الدراسة في تحقیق المتعة والمشاركة وجذب المتعلمین للمادة الدراسیة .٥

 .طریق استخدام النقاط والمستویات والشارات
 ؛تزوید المتخصصین والباحثین في التربیة والتعلیم بنتائج تجریبیة لتوظیف التلعیب في التعلیم .٦

 ومحاولة تناول ،اسة مجاًلا أمام باحثین آخرین لدراسات تربویة أخرىبحیث قد تفتح ھذه الدر
  .تطبیقات ومواد أخرى للتلعیب لم تتناولھا ھذه الدراسة

  :مصطلحات الدَِّراَسة
بعد اطالع الباحثة على العدید من التعریفات الخاصة بمصطلحات الدراسة والموضحة في 

  :عریفات اإلجرائیة التالیةالفصل الثاني من ھذه الدراسة، توصلت إلى الت

  التلعیبGamification: 
 بھدف تحقیق التفاعل تلمیذات لتحفیز ال؛استخدام عناصر اللعب في تدریس الریاضیات"ھو 

 ".والمتعة والجذب من أجل مواصلة التعلم، وتحقیق أھداف عامة وخاصة للمنھج

  الدافعیةMotivation: 
 من أجل ؛ تدفع الفرد لقبول التحدي والمنافسة،اتیةحالة داخلیة من الثقة والكفاءة الذ"ھي 

ویمكن قیاسھا بالدرجة التي تحققھا التلمیذة على مقیاس . الوصول إلى الھدف واالستمتاع بذلك
  ".الدافعیة نحو تعلم الریاضیات عند استخدام تلعیب التعلم

  :حدود الدَِّراَسة
  :اقتصر مجال الدراسة الحالیة على الحدود التالیة

 :الموضوعیةدود الح .١
  و الس دوج ق ك تخدام تطبی ق  ) Class Dojo(اس ذا التطبی ى ھ ة عل ار الباحث ع اختی د وق وق

ة     بتھ للمرحل م، ومناس ذ أو المعل واء للتلمی تخدامھ، س ھولة اس ھ، وس ة من سخة عربی وفر ن لت
ث أن    ة؛ حی ق إلدارة     % ٩٠االبتدائی ذا التطبی ستخدم ھ ا ت ي أمریك ة ف دارس االبتدائی ن الم م
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و       وتنظ الس دوج مي لك ع الرس ي الموق ر ف ا ذك سب م تعلم ح ة ال     .یم عملی
AR-ar/com.classdojo.www://https/ 

  ة دة الھندس ضلعات : (وح ا والم اني،     ) الزوای ي الث صل الدراس ي الف یات ف رر الریاض ي مق ف
 . م٢٠١٥_ھـ ١٤٣٦للصف السادس االبتدائي، طبعة 

 .االبتدائیة المئة والثالثة عشر بمدینة مكة المكرمة :الحدود المكانیة .٢
 .ھـ١٤٣٨_١٤٣٧الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانیة .٣
  . بمدینة مكة المكرمة الصف السادس االبتدائيتلمیذات :الحدود البشریة .٤

 :منھج الدراسة ومتغیراتھا
 منھج الدراسة: 

معرفة فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو الریاضیات لدى : لدراسةلتحقیق ھدف ا
بتصمیمھ تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة استخدمت الباحثة المنھج التجریبي 

على تصمیم المجموعات التجریبیة والضابطة المتكافئة ذات القیاس القبلي والقائم  الشبھ تجریبي
  .والبعدي

 مجتمع الدراسة وعینتھا:  
یتمثل مجتمع الدراسة الحالیة في جمیع تلمیذات الصف السادس االبتدائي في المدارس 

 .ھـ١٤٣٧/١٤٣٧التابعة إلدارة التعلیم بمدینة مكة المكرمة، في الفصل الدراسي الثاني من عام 
مكرمة، تم بمكة الاالبتدائیة ) ١١٣( بالمدرسة تلمیذة) ٥٧(واقتصرت عینة الدراسة على 
 ،تلمیذة) ٢٨(مجموعة تجریبیة عددھن :  مجموعتینإلىاختیارھن بطریقة عشوائیة وتقسیمھن 

   . تلمیذة) ٢٩(ضابطة عددھن ومجموعة 

  الدراسةإعداد مادة وأداة:  
  : الدراسةإعداد مادة: أوًلا

ساعد    دلیل الم ة ال دت الباحث دة       ل أع دریس وح اء ت ب أثن ق التلعی ة تطبی ح كیفی ة یوض  لمعلم
دائي       ) الزوایا والمضلعات : الھندسة( سادس االبت ي الفصل     ،من كتاب الریاضیات للصف ال رر ف  المق

ام     اني لع ـ ، ھ١٤٣٨ -١٤٣٧الدراسي الث م عرض        و ـ ة، ت ل المعلم داد دلی ن إع اء م د االنتھ ى  ھبع  عل
م           ذ آرائھ دریس الریاضیات ألخ ي ضوء   ، مجموعة من المحكمین المتخصصین بمناھج وطرق ت وف

ي  ال صبح  لی قترحات المحكمین تم إجراء بعض التعدیالت على الصورة األولیة للدلیل   آراء وم  دلیل ف
   .صورتھ النھائیة
 ثبات تحلیل محتوى الوحدة الدراسیة:  

س        "یقصد بثبات التحلیل أن     ى نف ھ عل ة إلجرائ ي المرات المتتالی ائج ف یعطي التحلیل نفس النت
م حساب       ل ت ات التحلی ن ثب د م وى، وللتأك ستي     المحت ة ھول ات باستخدام معادل ل الثب ) (Holsti معام

  :كالتالي
            = ر        

  . أو معامل الثباتاالتفاقمعامل =  ر :  حیث
  .عدد المفردات التي اتفق علیھا التحلیالن للباحث نفسھ= م 
  .عدد المفردات الناتجة عن التحلیل األول = ١ن
  . ة عن التحلیل الثانيعدد المفردات الناتج = ٢ن
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  :والجدول التالي یوضح نتائج ثبات تحلیل المحتوى
  
  )١(جدول 

  نتائج حساب ثبات تحلیل المحتوى بطریقة إعادة التحلیل
  %معامل الثبات  عدد مرات االتفاق  التحلیل الثاني  التحلیل األول  عناصر التحلیل

  ٩٥،٢٤  ٢٠  ٢١  ٢٠  مفاھیم
  ١٠٠  ٣  ٣  ٣  تعمیمات
  ٩٠  ٩  ١٠  ٩  مھارات

  ١٠٠  ٢  ٢  ٢  حل المشكالت
  ٩٦،٣١  ٣٥  ٣٦  ٣٥  المجموع

سابق یتضح              دول ال ي الج ائج المتضمنة ف ا      أوبمراجعة النت ل وفًق ة التحلی ات عملی ن معامل ثب
ة  ل المختلف ر التحلی یة(لعناص شكالت الریاض ارات، والم ات، والمھ اھیم، والتعمیم ى ) المف ت عل كان

ل         %)١٠٠ (،%)٩٠(،  %)١٠٠(،  )% ٩٥،٢٤(الترتیب   ل كك ة التحلی ات عملی ، كما بلغ معامل ثب
  . وجمیعھا معامل ثبات عالیة)%٩٦،٣١(

 صدق تحلیل محتوى الوحدة الدراسیة:  
م   - أ ل،  ت دق التحلی ن ص د م دللتأك ن المحكم بع ة م ى مجموع ھ عل ي  عرض صین ف ین المتخص

یات  دریس الریاض د ت فر؛ وق دق    أس ى ص اعھم عل ن إجم ین ع سادة المحكم ل آراء ال   تحلی
دل              ا ی ارات، وحل المشكالت؛ مم ات، والمھ اھیم، والتعمیم التحلیل بالنسبة لمجموعات المف

  .على أن تحلیل المحتوى في الدراسة الحالیة یتمتع بدرجة صدق مناسبة
، وعرضھا على مجموعة   "الزوایا والمضلعات " :الھندسة فصلاإلجرائیة ل  تحدید األھداف تم   -  ب

ال ت    ي مج صین ف ین المتخص ن المحكم ن    م تفادة م دف االس ك بھ یات، وذل دریس الریاض
تعلم        . مالحظاتھم وقد أجمع المحكمین على دقة ووضوح األھداف وشمولھا لجمیع جوانب ال

 .المعرفیة
  :الدراسةأداة  إعداد: ثانًیا

 إعداد مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات  
م الری      ذات الصف     لقیاس مدى فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعل دى تلمی اضیات ل

  :السادس االبتدائي قامت الباحثة بإعداد مقیاس الدافعیة، وقد مر إعداد ھذا المقیاس بالخطوات التالیة
ھدف ھذا المقیاس إلى قیاس دافعیة تلمیذات الصف السادس : تحدید الھدف من المقیاس -١

 .باالبتدائي نحو تعلم مادة الریاضیات، كناتج تعلم الستخدام التلعی
إلعداد الصورة المبدئیة للمقیاس قامت الباحثة باإلجراءات : إعداد الصورة المبدئیة للمقیاس -٢

 :التالیة
 :تحدید أبعاد المقیاس  - أ

من خالل مراجعة العدید من الدراسات السابقة في ھذا المجال؛ وذلك من أجل بناء 
ئیسة، قد تمثلت تلك األبعاد في المقیاس، وصیاغة فقرات أبعاد المقیاس، حیث تم تحدید ثالثة أبعاد ر

  :التالي
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 ویقیس ھذا البعد تفضیل التلمیذة للعمل المدرسي الذي یتحدى قدراتھا، ویتضمن ھذا : التحدي
 .فقرات) ١٠(البعد 

 ویقیس ھذا البعد مدى استمتاع التلمیذة بتعلم الریاضیات، ویتضمن ھذا : االستمتاع بالتعلم
 .فقرات) ١٠(البعد 

 ویقیس ھذا البعد المدى الذي یكون فیھ السلوك مدفوًعا بثقة التلمیذة في :  الذاتیةالثقة والكفاءة
  .فقرات) ١٠(نفسھا وقدراتھا وما ینجم عن ھذه الثقة من كفاءة ذاتیة، ویتضمن ھذا المقیاس 

 :كیفیة الحصول على بنود المقیاس  - ب
ناء مقاییس للدافعیة من خالل مراجعة العدید من البحوث والدراسات السابقة التي اھتمت بب

بصفة عامة، والدافعیة نحو تعلم الریاضیات خاصة، ومنھا على سبیل المثال دراسات كل من 
، )٢٠١٤؛ الجراح وآخرون، ٢٠١٥؛ الحازمي، ٢٠١٦؛ ذاكر، ٢٠١٦؛ الغفیص، ٢٠١٦عبود، (

 الدافعیة باإلضافة إلى مجموعة من األدبیات التي تناولت موضوع الدافعیة، وكیفیة إعداد مقاییس
 .بصورھا، وأشكالھا المختلفة

 :صیاغة مفردات المقیاس - ج
لقد راعت الباحثة عند صیاغة مفردات المقیاس بعض المعاییر الواجب توافرھا في 

  ):٨٤-٨٣م، ص ص ١٩٩٢(عبارات المقیاس، وھي كما حددھا الحارثي 
 صیاغة العبارة، بحیث ال تتضمن حقائق ثابتة. 
 ن تفسیرھا بأكثر من طریقةاستبعاد الفقرات التي یمك. 
 أال تشیر العبارة إلى الماضي على حساب الحاضر. 
 استبعاد الفقرات التي یتوقع أن یوافق علیھا أو یرفضھا الجمیع. 
 أن تكون العبارة مصاغة في لغة بسیطة وواضحة. 
 أن تعطي العبارة فكرة متكاملة تتعلق بالموضوع محل المقیاس. 
 في صیاغتھاأن تخلو العبارة من الغموض . 
 أال یستخدم في صیاغة العبارة النفي. 

  :وباإلضافة إلى ما سبق روعي في صیاغة مفردات المقیاس ما یلي
 التأكد من انتماء كل عبارة إلى المقیاس ككل. 
 التأكد من انتماء كل عبارة إلى بعدھا. 
 أن تكون العبارة واضحة ومباشرة. 
 أن تكون العبارة مختصرة قدر اإلمكان. 
 تكون العبارة موحیة باإلجابةأال . 
 أال تشتمل العبارة على أكثر من فكرة. 
 أن یحتوي المقیاس على فقرات إیجابیة وأخرى سلبیة.  
 :نظام تقدیر الدرجات - د

موافق، محاید، غیر (الثالثي " نموذج لیكرت" تم اتباع تقدیر درجات المقیاس تبًعا لـ 
 االبتدائي، بحیث تكون أوزان أو درجات العبارات ، وذلك لمناسبتھ لتلمیذات الصف السادس)موافق

، وتكون الدرجة الكلیة )٣-٢- ١(، بینما أوزان أو درجات العبارات السالبة ھي )١- ٢-٣(الموجبة 
للطالبة ھي مجموع الدرجة المعطاة على كل بنود المقیاس، ویوضح الجدول التالي طریقة تصحیح 

  :عبارات المقیاس
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  )٢(جدول 
  بارات المقیاسطریقة تصحیح ع

  غیر موافق  محاید  موافق  نوع العبارة
  ١  ٢  ٣  العبارات الموجبة

  ٣  ٢  ١  العبارات السالبة

 
 :صیاغة تعلیمات المقیاس  - ه

تم صیاغة تعلیمات المقیاس بما یتناسب مع التلمیذات في المرحلة االبتدائیة، وكذلك توافر الدقة 
  :والوضوح في صیاغتھا، وقد تضمنت التالي

 الصف- الرقم التسلسلي-االسم(لبیانات الخاصة بكل تلمیذة كتابة ا .( 
 توضیح الھدف من المقیاس. 
 وصف موجز للمقیاس وعدد عباراتھ. 
  طریقة اإلجابة بوضع عالمة) (أمام كل عبارة في إحدى الخانات الثالث. 
 التنبیھ بوضع عالمة واحدة فقط أمام كل عبارة. 
 خرى خطأ ألیة عبارة من عبارات المقیاسالتنبیھ بعدم وجود إجابة صحیحة، وأ. 
 التنبیھ باإلجابة عن جمیع العبارات دون ترك أیة عبارة. 
  التنبیھ بأن المقیاس لغرض الدراسة العلمي فقط، ولیس لھ عالقة بتقییم الطالبة في

 . مادة الریاضیات
 :عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین -٣

تم عرضھ على مجموعة من ، عبارة) ٣٠(تكون من لیة بعد صیاغة المقیاس في صورتھ األو
  :أساتذة علم النفس، وأساتذة مناھج وطرق تدریس الریاضیات؛ بھدف تعرف آرائھم حول

 .مدى وضوح تعلیمات المقیاس، ومالئمتھا لتلمیذات الصف السادس االبتدائي -
 .مدى مناسبة عبارات المقیاس لمستوى تلمیذات الصف السادس االبتدائي -
 .صیاغة العلمیة لعبارات المقیاسدقة ال -
 .مدى مالءمة العبارة للبعد الذي تنتمي لھ -

        وقد تفضل السادة المحكمون بإبداء آرائھم، وقامت الباحثة بإجراء التعدیالت في صیاغة 
  :بعض العبارات، وذلك على النحو التالي

في حصة أشعر بالحیویة والنشاط : تم تعدیل صیاغتھا من) ١٧(العبارة رقم  -
 .أشعر بالنشاط في حصة الریاضیات: الریاضیات كون العبارة مركبة إلى

ال أحب المشاركة في األنشطة التي تتسم : تم تعدیل صیاغتھا من) ١٩(العبارة رقم  -
 .أكره المشاركة في األنشطة التي تتسم بالتحدي: بالتحدي كون العبارة منفیة إلى

أشعر بالتعب واإلجھاد في حصة : نتم تعدیل صیاغتھا م) ٢٩(العبارة رقم  -
 .أشعر باإلجھاد في حصة الریاضیات: الریاضیات كون العبارة مركبة إلى

وبناء على آراء السادة المحكمین فقد تم إجراء التعدیالت حتى أصبح المقیاس صالًحا 
 .لتطبیق التجربة االستطالعیة

 :التجربة االستطالعیة للمقیاس -٤
اس الدافعیة وتعدیلھ في ضوء آراء السادة المتخصصین، قامت بعد االنتھاء من إعداد مقی

الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة للمقیاس على عینة من خارج عینة الدراسة في نفس المدرسة 
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تلمیذة من تلمیذات الصف السادس االبتدائي، بتاریخ ) ٢٢(التي ُطّبقت فیھا الدراسة، مكونة من 
  :ب المؤشرات السیكومتریة لھ والمتمثلة فیما یليھـ وذلك بھدف حسا١٢/٧/١٤٣٨

 تم التأكد من وضوح :التأكد من وضوح تعلیمات المقیاس، والصیاغة اللغویة لعباراتھ 
تعلیمات المقیاس بالنسبة لطالبات العینة االستطالعیة، وقد أوضحت ھذه التجربة عدم 

قیاس أو صیاغتھا؛ حیث إنھا وجود حاجة إلجراء أیة تعدیالت، سواء بالنسبة لتعلیمات الم
 .كانت واضحة ومناسبة للطالبات

 وقد تم حساب معامل ارتباط سبیرمان بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة :االتساق الداخلي 
  :للبعد الذي تنتمي إلیھ، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي

  )٣(جدول 
  یة للبعد الذي تنتمي إلیھقیم معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكل

  الثقة والكفاءة الذاتیة  االستمتاع بالتعلم  التحدي

٠٫٥٣  ٣  **٠٫٦٣  ٢  **٠٫٦٩  ١**  
٠٫٥٣  ٦  *٠٫٤٥  ٥  **٠٫٦٢  ٤**  
٠٫٤٤  ٩  **٠٫٥٤  ٨  **٠٫٦٢  ٧*  

٠٫٥٦  ١٢  **٠٫٥٤  ١١  ٠٫٠٦  ١٠**  
٠٫٥٠  ١٥  *٠٫٤٤  ١٤  *٠٫٤٣  ١٣**  
٠٫٤٤  ١٨  **٠٫٦٥  ١٧  **٠٫٧٣  ١٦*  
٠٫٤٦  ٢١  *٠٫٤٤  ٢٠  **٠٫٦٢  ١٩**  
٠٫٤٩  ٢٤  **٠٫٦٧  ٢٣  *٠٤٣  ٢٢**  
٠٫٧٤  ٢٧  *٠٫٤٦  ٢٦  *٠٫٤٤  ٢٥** 

٠٫٦٦  ٣٠  *٠٫٤٥  ٢٩  *٠٫٤٤  ٢٨**  

  
یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة للبعد 

بارات، ما عدا العبارة رقم  لجمیع الع٠٫٠٥≤  α عند مستوى إحصائیاالذي تنتمي إلیھا المفردة دالة 
أحب المھمات السھلة في الریاضیات التي أكون متأكدة أنني (بالبعد األول، والتي تنص على ) ١٠(

، فلم تكن دالة، ولذلك تم حذفھا، وھذا یعني أن العبارات تقیس ما یقیسھ البعد؛ أي )أستطیع القیام بھا
 الباحثة باستخراج معامالت االرتباط بین كما قامت. یوجد اتساق داخلي، وھو مؤشر على الصدق

كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس؛ وذلك لقیاس االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس، وجاءت النتائج كما 
  :في الجدول التالي
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  )٤(جدول 
   قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس

  الداللةمستوى   معامل االرتباط  األبعاد

 ٠٫٠١ ٠٫٨٩  التحدي
 ٠٫٠١  ٠٫٩٠  االستمتاع بالتعلم

 ٠٫٠١  ٠٫٨٢  الثقة والكفاءة الذاتیة

یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة 
یاس أي لكل األبعاد؛ مما یعني أن األبعاد تقیس ما یقیسھ المق) ٠٫٠١(للمقیاس دالة عند مستوى 

 ,Robinson, Shaver, Wrightsman , 1991(یوجد اتساق داخلي، وھو مؤشر على الصدق 
p37(  

 تم التحقق من ثبات المقیاس بطریقة الفاكرونباخ لألبعاد والمقیاس كامًلا، وجاءت :الثبات 
  :النتائج كما في الجدول التالي

  )٥(جدول 
  ضیاتقیم معامالت ثبات مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریا

  قیم معامالت الثبات  األبعاد
 ٠٫٩٥  التحدي

  ٠٫٩١  االستمتاع بالتعلم
  ٠٫٩٤  الثقة والكفاءة الذاتیة

  ٠٫٩٥  المقیاس ككل
لألبعاد ) ٠٫٩١ – ٠٫٩٤(یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت الثبات تراوحت بین        

 ).١٦٤، ص٢٠٠٢ (ةما ذكره عود، وھي قیم ثبات مقبولة وفقا ل)٠٫٩٥(وبلغت للمقیاس كامًلا 

 المقیاس في صورتھ النھائیة: 
موزعة على ثالثة أبعاد، تقیس الدافعیة  عبارة) ٢٩(المقیاس في صورتھ النھائیة من تكون 

والجدول التالي یوضح توزیع ، نحو تعلم الریاضیات لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
  :عبارات المقیاس

  )٦(جدول 
 رات المقیاس على أبعاده الثالثیوضح توزیع عبا

  العدد  أرقام العبارات  األبعاد

  ٩ ٢٧-٢٤-٢١-١٨-١٥-١٢- ٧-٤-١  التحدي
  ١٠  ٢٨-٢٥-٢٢-١٩-١٦-١٣-١٠- ٨-٥-٢  االستمتاع بالتعلم

  ١٠  ٢٩-٢٦-٢٣-٢٠-١٧-١٤-١١- ٩-٦-٣  الثقة والكفاءة الذاتیة
  ٢٩  المجموع
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  : المیدانیةالدراسةتطبیق إجراءات 
 تطبیق تجربة الدراسةإجراءات ما قبل : 

تضمنت إجراءات ما قبل تطبیق تجربة الدراسة اختیار العینة، وضبط المتغیرات، واالستعداد  -
 .لتطبیق تجربة الدراسة

الحصول على الموافقات اإلداریة لتطبیق الدراسة على طالبات الصف السادس االبتدائي في  -
ب عمادة كلیة التربیة بجامعة أم القرى المدرسة المختارة بمدینة مكة المكرمة، من خالل خطا

 ومن ثم الحصول على خطاب إدارة التعلیم إلى قائدة المكرمة،إلى إدارة التعلیم بمدینة مكة 
 .الدراسةالمدرسة بشأن الموافقة على تطبیق 

الدخیلة، والتي تعد غایة في األھمیة بالبحوث التجریبیة؛ ألن درجة  ضبط متغیرات الدراسة -
في النتائج تتوقف على مستوى ضبط ھذه المتغیرات، ولكي یتمكن الباحث من إرجاع الموثوقیة 

التباین في المتغیر المستقل وحده البد لھ من ضبط جمیع المتغیرات الدخیلة التي یمكن أن 
. تتداخل مع المتغیر المستقل، وتكون سبًبا في التباین الذي تم قیاسھ وأظھرتھ نتائج التجربة

، لذا تحرت الباحثة أوًلا من إدارة المدرسة معلومات عن )٥٦- ٥٥ ص ، ص١٤٣١(عطیة 
توزیع الطالبات في الفصول؛ وتبین لھا أن اإلدارة تراعي منذ بدایة العام تكافؤ المستوى 
الدراسي للطالبات عند توزیعھن في الفصول بحیث یكون في كل فصل جمیع المستویات 

و ) ١١( أعمار الطالبات في المجموعتین تتراوح بین كما أن). ممتاز، جید جًدا، جید، مقبول(
سنة، وجمیع الطالبات ناجحات من الصف الخامس االبتدائي إلى الصف السادس ) ١٣(َ

، تم تطبیق أداة الدراسة )الضابطة والتجریبیة(االبتدائي، وللتأكد من تكافؤ المجموعتین 
راسة قبل البدء بالتجربة، وذلك على مجموعتي الد) مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات(

لحساب داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین في التطبیق القبلي لمقیاس الدافعیة 
التحدي، االستمتاع بالتعلم، الثقة ( قید الدراسة األبعادنحو تعلم الریاضیات، وذلك عند جمیع 

للمجموعات المستقلة ) ت( اختبار وقد تم لھذا الغرض استخدام. والمقیاس ككل) والكفاءة الذاتیة
)Independent Samples T Test( وذلك لحساب قیم ،)والجدول التالي یوضح ) ف(، )ت

 .ذلك
  )٧(جدول 

 لمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات القبلي للمجموعتین التجریبیة والضابطة) ف(، )ت(قیم 

Levine’s test  المتوسط   العدد المجموعة  البعد
 الحسابي

االنحراف 
  الداللة  ف ريالمعیا

 الداللة  قیمة ت

  التحدي ٤،٢٧  ٢٠،٦٩ ٢٩ الضابطة
  ٣،٥٦ ٢٠،٨٢ ٢٨ التجریبیة

٠،٩٠ ٠،١٣ ٠،٢٢ ١،٥٦ 

االستمتاع  ٤،٩٧ ٢٥،٠٠ ٢٩ الضابطة
 ٤،٢٤ ٢٥،٢٥ ٢٨ التجریبیة  بالتعلم

٠،٨٤ ٠،٢٠ ٠،٦٣ ٠،٢٣ 

الثقة  ٤،٣٦ ٢٢،٣١ ٢٩ الضابطة
والكفاءة 

 ٤،٤٤ ٢١،٢٥ ٢٨ التجریبیة  الذاتیة
٠،٠٠ 
 ٠،٩١ ٠،٩٩ 

 
٠،٣٧ 
 

المقیاس  ١٢،٤٤ ٦٨،٠٠ ٢٩ الضابطة
  ككل

 ١١،٢٤ ٦٧،٣٢ ٢٨ التجریبیة
٠،٨٣ ٠،٢٢ ٠،٥١ ٠،٤٥ 
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فروق ذات داللة إحصائیة عند عدم وجود تدل على ) ت(یتضح مما سبق أن جمیع قیم 
بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق القبلي الختبار ) ٠٫٠٥(مستوى داللة أقل من 

مھارات التفكیر الجبري، وذلك عند جمیع األبعاد والمقیاس ككل؛ مما یدل على وجود تكافؤ بین 
بلي لمقیاس الدافعیة نحو تعلم المجموعتین التجریبیتین الضابطة والتجریبیة، في التطبیق الق

  . الریاضیات
 الفرعیة لمقیاس األبعادالمحسوبة لجمیع " ف"كما یتضح من الجدول السابق أن قیمة 

، أي أن ھناك تجانس بین إحصائیاالدافعیة نحو تعلم الریاضیات، والمقیاس ككل غیر دالة 
  .لفروق المتوسطات لعینتین متجانستین" ت"المجموعتین وفي ھذه الحالة یمكن استخدام اختبار 

 االستعداد لتطبیق تجربة الدراسة 
قامت الباحثة بتعریف المنصة التعلیمیة للمعلمة بعد إدخال أسماء جمیع تلمیذات المجموعة  .١

 .التجریبیة بھا، وتزوید المعلمة بالدلیل للجوء إلیھ وقت الحاجة
 Class(التجریبیة؛ لتنصیب تطبیق تم بإرسال دعوات ألولیاء أمور تلمیذات المجموعة  .٢

Dojo ( على أجھزة التلمیذات سواء اللوحیة أو الحاسوب، ومن ثم ربط التلمیذة بالفصل من
 .خالل الرمز التعریفي المرسل في الدعوة

تواصلت الباحثة مع أولیاء أمور تلمیذات المجموعة التجریبیة عن طریق الواتس أب؛  .٣
 .الدخول بالمنصة التعلیمیةلمساعدة من تجد صعوبة في تسجیل 

 إجراءات تطبیق تجربة الدراسة 
حصص كل أسبوع ) ٥(ھـ بواقع ٢٦/٧/١٤٣٨یوم األحد الموافق  التجربة بدأت
وتم تدریس المجموعة التجریبیة الفصل التاسع موضع التجربة باستخدام التلعیب،  للمجموعتین

 المعتادة المجموعة الضابطة بالطریقةحیث قامت الباحثة بنفسھا بتدریس المجموعة التجریبیة، و
  .دون تدخل بأي معالجة تجریبیة)  للكتاب المدرسيpdfعرض (

، والذي عن طریقة یتم تفعیل بعض عناصر )Class Dojo(إنشاء صف في تطبیق  .١
 .التلعیب

 .تسجیل التلمیذات في الصف كًلا باسمھ والرمز التعبیري الخاص بھ .٢
 .جیل في التطبیق، وتزویدھن بالتعلیمات الالزمةإرشاد التلمیذات على كیفیة التس .٣
توزیع أوراق للتلمیذات تحتوي على التعلیمات، وآلیة كسب النقاط والمكافئات، وإدراجھا  .٤

 .في الكتاب المدرسي في مقدمة الوحدة
البدء بشرح دروس الوحدة مع تطبیق آلیة التلعیب، ومنح النقاط وخصمھا؛ حسب المتفق  .٥

 .نقاط العشوائیة كنوع من التحفیزعلیھ وإعطاء بعض ال
كتابة ملخص للدرس بعد االنتھاء منھ، وإرسالھ للتلمیذات كتغذیة راجعة؛ من خالل  .٦

 .التطبیق
في نھایة كل درس یتاح للتلمیذات االطالع على نقاطھن، كما یتم إنشاء الالئحة الترتیبیة  .٧

 .للمتفوقات
 .ھ تحصل على المكافأة في وقتھاعند وصول التلمیذة لعدد معین من النقاط متفق علی .٨
في كل درس یتم إرسال الفیدیوھات والصور الالزمة للشرح وتسجیل الحضور والغیاب،  .٩

 .ورصد النقاط، ومنح الشارات
 مقاطع فیدیو للتلمیذات عن طریق التطبیق تساعدھن في تعلم، واكتساب بعض إرسال .١٠

 .المعلومات للدرس الجدید
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  :مالحظات أثناء تطبیق التجربة
  :ومن خالل تطبیق الباحثة تجربة الدراسة الحظت أن من فوائد التلعیب في التعلیم ما یلي

 .تعزیز روح المشاركة والتعاون بین التلمیذات -
 .یحقق التلعیب أغلب الجوانب المعرفیة، والوجدانیة، والمھاریة المھمة في العملیة التعلیمیة -
 .یدرب التلمیذات على ضبط النفس والتحكم بھا -
  . تعزیز السلوك اإلیجابي وتثبیط السلوك السلبي لدى التلمیذات -
  إجراءات ما بعد تطبیق تجربة الدراسة 

       بعد االنتھاء من تجربة الدراسة؛ تم تطبیق أدوات الدراسة َبْعِدیا على مجموعتي الدراسة 
 المقیاس ھـ، ومن ثم حساب درجات الطالبات في١٥/٨/١٤٣٨الضابطة والتجریبیة، بتاریخ 

  .ورصدھا استعداًدا إلجراء العملیات اإلحصائیة علیھا
 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات 

لمعالجة البیانات، واقتصرت ) SPSS(تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیَّة 
  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة الحالیة على ما یلي

للتحقق من االتساق الداخلي لمفردات مقیاس الدافعیة نحو تعلم  عامل ارتباط بیرسونم -
 الریاضیات، ولحساب االتساق الداخلي ألبعاد مقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

 .لحساب ثبات أداة الدراسة) Alpha Cronbach( معامل ألفا كرونباخ  -
، لحساب الفروق بین )Independent Samples T-test(اختبار ت للعینات المستقلة  -

 .المتوسطات الحسابیة لدرجات الطالبات في المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة
لقیاس حجم األثر وقوة التأثیر التعلم بالتلعیب على الدافعیة نحو تعلم ) ²η(استخدام مربع إیتا  -

 :الریاضیات، وفقا للمعادلة التالیة
o  ²(مربع إیتاη       = (                                

           
نسبة الكسب المعدل لبلیك، لقیاس فاعلیة التعلم بالتلعیب على الدافعیة نحو تعلم الریاضیات،  -

 :وفقا للمعادلة التالیة
o  س      -ص         +  س -  ص  =   نسبة الكسب المعدل لبلیك                                             

   س                  د-د                            

  .متوسط درجات التطبیق البعدي= ص: حیث
  .متوسطات درجات التطبیق القبلي=        س
  .النھایة العظمى للمقیاس=        د 

  
  
  
  
  
  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٢٨

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
 :ة بأسئلة الدراسةعرض نتائج الدراسة واختبار الفرضیات المتصل: أوًال

  اإلجابة عن السؤال األول-
ما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة التحدي كأحد "        لإلجابة على السؤال األول الذي ینص على

، تم "أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟
بین متوسطي  ٠٫٠٥≤ αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  ال : "اختبار صحة الفرض األول

درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد التحدي بمقیاس الدافعیة نحو تعلم 
   ". الریاضیات

للمجموعات المستقلة ) ت( وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار
)Independent Samples T Test(ك للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین ، وذل

لبعد التحدي بمقیاس متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس البعدي 
وذلك لحساب حجم تأثیر ) ²η( قیمة مربع إیتا إیجاد، وكذلك تم الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

  . استخدام تلعیب التعلم في تنمیة التحدي
  )٨(جدول

  للتعرف على الفروق بین مجموعتي الدراسة في التطبیق البعدي لبعد التحدي) ت( نتائج اختبار

المتوسط   العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت المعیاري

 الداللة
مربع إیتا 

)η 2(  حجم األثر  

 ٤٫١٦ ٢٠٫٤١ ٢٩ الضابطة
 ١٫٧٨ ٢٦٫٥٢ ٢٨ التجریبیة

  كبیر جدًا  ٠٫٦٣  ٠٫٠١ ٥٫٩٧

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

المتوسطات الحسابیة لدرجات تلمیذات المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسطات الحسابیة  -
 . بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیاتالتحديلدرجات المجموعة الضابطة في بعد 

تجریبیة في التطبیق فروق بین متوسطي درجات التلمیذات بالمجموعتین الضابطة والوجدت  -
البعدي لبعد التحدي بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات، وھذه الفروق لھا داللة إحصائیة عند 

وبمستوى داللة ) ٥٫٩٧(لبعد التحدي ) ت(، حیث بلغت قیمة )٠٫٠٥(مستوى داللة أقل من 
تفع جدًا، وتدل ؛ مما یدل على أن حجم التأثیر مر)٠٫٦٣(، وأن قیمة مربع إیتا بلغت )٠٫٠٠١(

ھذه النتیجة على وجود أثر إیجابي مرتفع مما یشیر إلى تأثر استخدام تلعیب التعلم في تنمیة بعد 
التحدي بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة، مقارنة 

 ).التي درست بالطریقة المعتادة(بتلمیذات المجموعة الضابطة 
 عدم صحة الفرض الصفري، وقبول الفرض إليه النتیجة توصلت الباحثة وبناًء على ھذ

بین متوسطي ) ٠٫٠٥≤ α(توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "البدیل، والذي ینص على أنھ
درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد التحدي بمقیاس الدافعیة نحو تعلم 

   "موعة التجریبیةالریاضیات؛ لصالح المج
وللتحقق من فعالیة استخدام تلعیب التعلم في بعد التحدي بمقیاس الدافعیة نحو تعلم 

، )Black(الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك 
 .والجدول التالي یوضح نتائج ذلك
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  )٩(جدول 
  لدى تلمیذات التجریبیة التحدي عیب التعلم في تنمیةنسبة الكسب المعدل لبالك لحساب فاعلیة تل

  نسبة الكسب المعدل  الدرجة النھائیة  متوسط البعدي  متوسط القبلي  البعد
 ١٫٢  ٢٧ ٢٦٫٥٢ ٢٠٫١٢  التحدي

       یتضح من الجدول السابق أن استخدام تلعیب التعلم یتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلیة في 
افعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة؛ حیث تنمیة بعد التحدي بمقیاس الد

  .، وھي القیمة التي حددھا بالك إلثبات الفاعلیة)١٫٢(بلغت نسبة الكسب المعدل 
ما فاعلیة تلعیب التعلم :  والذي ینص علىاألول        مما سبق تكون الباحثة قد أجابت على السؤال 

لدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي في تنمیة التحدي كأحد أبعاد ا
  بمدینة مكة المكرمة؟

 : اإلجابة عن السؤال الثاني-
االستمتاع ما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة "لإلجابة على السؤال الثاني الذي ینص على 

سادس االبتدائي بمدینة مكة  كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف البالتعلم
 ٠٫٠٥≤ αال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "، تم اختبار صحة الفرض الثاني"المكرمة؟

بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد االستمتاع بالتعلم 
  ".بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

للمجموعات المستقلة ) ت( فرض تم استخدام اختباروللتحقق من صحة ھذا ال
)Independent Samples T.test( وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین ،

لبعد االستمتاع متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس البعدي 
؛ وذلك لحساب )²η(  تم إیجاد قیمة مربع إیتا، وكذلكبالتعلم بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

  . والجدول التالي یوضح نتائج ذلكاالستمتاع بالتعلمحجم تأثیر استخدام تلعیب التعلم في تنمیة 
  )١٠(جدول 

لبعد االستمتاع  للتعرف على الفروق بین مجموعتي الدراسة في التطبیق البعدي) ت( نتائج اختبار
  بالتعلم

وسط المت  العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت المعیاري

 الداللة
مربع 

  حجم األثر  )²η(إیتا

  ٥٫٠٣  ٢٤٫٨٩ ٢٩ الضابطة
  ١٫١٤  ٢٩٫١٤ ٢٨ التجریبیة

  كبیر جدًا  ٠٫٥٩  ٠٫٠١ ٤٫٣٢

  :        یتضح من الجدول السابق أن

ات الحسابیة  المتوسطات الحسابیة لدرجات تلمیذات المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسط -
 . بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیاتاالستمتاع بالتعلملدرجات المجموعة الضابطة في بعد 

فروق بین متوسطي درجات التلمیذات بالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق  وجدت  -
ھا داللة  بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات، وھذه الفروق لاالستمتاع بالتعلمالبعدي لبعد 

االستمتاع بالتعلم لبعد ) ت( ، حیث بلغت قیمة)٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى داللة أقل من 
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؛ مما یدل على أن حجم )٠٫٥٩(، وأن قیمة مربع إیتا بلغت )٠٫٠٠١(، وبمستوى داللة )٤٫٣٢(
خدام التأثیر مرتفع جدًا، وتدل ھذه النتیجة على وجود أثر إیجابي مرتفع؛ مما یؤكد على تأثر است

 بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات االستمتاع بالتعلمتلعیب التعلم في تنمیة بعد 
 ).التي درست بالطریقة المعتادة(المجموعة التجریبیة، مقارنة بتلمیذات المجموعة الضابطة 

وبناًء على ما سبق توصلت الباحثة إلى عدم صحة الفرض الصفري، وقبول الفرض 
بین متوسطي ) ٠٫٠٥≤ α(توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "، والذي ینص على أنھالبدیل

 بمقیاس الدافعیة درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد االستمتاع بالتعلم
   ". الریاضیات؛ لصالح المجموعة التجریبیةنحو تعلم

 بمقیاس الدافعیة نحو تعلم االستمتاع بالتعلمب التعلم في بعد  وللتحقق من فاعلیة استخدام تلعی        
، )Black(الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك 

  .والجدول التالي یوضح نتائج ذلك
  )١١(جدول 

   التجریبیةاالستمتاع بالتعلم لتلمیذات نسبة الكسب المعدل لحساب فاعلیة التلعیب في تنمیة

متوسط   البعد
  القبلي

الدرجة   متوسط البعدي
  النھائیة

نسبة الكسب 
  المعدل

 ١٫٢١  ٣٠  ٢٩٫١٤  ٢٠٫٢٥  االستمتاع بالتعلم

یتضح من الجدول السابق أن استخدام تلعیب التعلم یتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلیة في 
ات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة؛  بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیاالستمتاع بالتعلمتنمیة بعد 

  .، وھي القیمة التي حددھا بالك إلثبات الفاعلیة)١٫٢١(حیث بلغت نسبة الكسب المعدل 
ما فاعلیة تلعیب : ومما سبق تكون الباحثة قد أجابت على السؤال الثاني والذي ینص على

 الریاضیات لدى تلمیذات الصف  كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلماالستمتاع بالتعلمالتعلم في تنمیة 
  السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟

 اإلجابة عن السؤال الثالث -
 الثقة ما فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة: " على السؤال الثالث الذي ینص علىلإلجابة

دائي كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتوالكفاءة الذاتیة 
 ال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "، تم اختبار صحة الفرض الثالث"بمدینة مكة المكرمة؟

α ≥بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد الثقة  ٠٫٠٥
  ".والكفاءة الذاتیة بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات

رض      ذا الف حة ھ ن ص ق م ار  وللتحق تخدام اختب م اس ستقلة  ) ت( ت ات الم للمجموع
)Independent Samples T.test(  ین صائیة ب ة اإلح روق ذات الدالل ى الف رف عل ك للتع ، وذل

ي        ة ف اس متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین الضابطة والتجریبی دي  القی اءة     البع ة والكف د الثق لبع
أثیر  )²η( جاد قیمة مربع إیتا، وكذلك تم ایالذاتیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات   ؛ وذلك لحساب حجم ت

  .والجدول التالي یوضح نتائج ذلكالثقة والكفاءة الذاتیة استخدام تلعیب التعلم في تنمیة 
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  )١٢( جدول
للتعرف على الفروق بین مجموعتي الدراسة في التطبیق البعدي لبعد الثقة  )ت(  نتائج اختبار

  والكفاءة

 المتوسط  العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت المعیاري

 الداللة
مربع 

  )²η(إیتا
حجم 
  األثر

  ٤٫٣٢ ٢٢٫٢٨ ٢٩ الضابطة
 ١٫٦٢ ٢٨٫٧٩ ٢٨ التجریبیة

كبیر   ٠٫٦٩  ٠٫٠١ ٧٫١٣
  جدًا

  :یتضح من الجدول السابق أن

لدرجات المتوسطات الحسابیة لدرجات تلمیذات المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسطات الحسابیة  -
 .بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات الثقة والكفاءة الذاتیة المجموعة الضابطة في بعد

فروق بین متوسطي درجات التلمیذات بالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق وجدت  -
داللة بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات، وھذه الفروق لھا الثقة والكفاءة الذاتیة البعدي لبعد 

لبعد الثقة والكفاءة الذاتیة ) ت(، حیث بلغت قیمة )٠٫٠٥(إحصائیة؛ عند مستوى داللة أقل من 
؛ مما یدل على أن حجم )٠٫٦٩(، وأن قیمة مربع إیتا بلغت )٠٫٠٠١(وبمستوى داللة ) ٧٫١٣(

تخدام التأثیر مرتفع جدًا، وتدل ھذه النتیجة على وجود أثر إیجابي مرتفع مما یؤكد على تأثر اس
بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الثقة والكفاءة الذاتیة تلعیب التعلم في تنمیة بعد 

 ).التي درست بالطریقة المعتادة(المجموعة التجریبیة، مقارنة بتلمیذات المجموعة الضابطة 
لفرض  ھذه النتیجة توصلت الباحثة إلى عدم صحة الفرض الصفري، وقبول اعلىوبناًء 

بین متوسطي  ٠٫٠٥≤  αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "البدیل، والذي ینص على أنھ
بمقیاس درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد الثقة والكفاءة الذاتیة 

  . " الریاضیات؛ لصالح المجموعة التجریبیةالدافعیة نحو تعلم
بمقیاس الدافعیة نحو  الثقة والكفاءة الذاتیة م تلعیب التعلم في بعدوللتحقق من فعالیة استخدا

، )Black(تعلم الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك 
 .والجدول التالي یوضح نتائج ذلك

  )١٣(جدول 
والكفاءة الذاتیة لدى تلمیذات  نسبة الكسب المعدل لحساب فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة بعد الثقة

  المجموعة التجریبیة

الدرجة   متوسط البعدي  متوسط القبلي  البعد
  نسبة الكسب المعدل  النھائیة

 ١٫٢٢  ٣٠ ٢٨٫٧٩ ١٩٫٠٥  الثقة والكفاءة الذاتیة

یتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلیة في  یتضح من الجدول السابق أن استخدام تلعیب التعلم
بمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات المجموعة لكفاءة الذاتیة الثقة واتنمیة بعد 

  .، وھي القیمة التي حددھا بالك إلثبات الفاعلیة)١٫٢٢(التجریبیة، حیث بلغت نسبة الكسب المعدل 
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ما فاعلیة تلعیب : ومما سبق تكون الباحثة قد أجابت على السؤال الثالث والذي ینص على
كأحد أبعاد الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف الثقة والكفاءة الذاتیة  التعلم في تنمیة

  السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟
 اإلجابة عن السؤال الرابع -

ما فاعلیة تلعیب التعلم في الدافعیة نحو تعلم : "لإلجابة على السؤال الرابع الذي ینص على
، تم اختبار صحة "لصف السادس االبتدائي بمدینة مكة المكرمة؟الریاضیات ككل لدى تلمیذات ا

بین متوسطي درجات  ٠٫٠٥≤ αال توجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "الفرض الرابع
  ". المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة نحو تعلم الریاضیات ككل

للمجموعات المستقلة ) ت( ام اختباروللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخد
)Independent Samples T.test( وذلك للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین ،

لمقیاس الدافعیة نحو متوسطي درجات تلمیذات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس البعدي 
وذلك لحساب حجم تأثیر استخدام ؛ (η2) قیمة مربع إیتا إیجاد، وكذلك تم تعلم الریاضیات ككل
  .، والجدول التالي یوضح نتائج ذلكالدافعیة نحو تعلم الریاضیات ككلتلعیب التعلم في تنمیة 

  )١٤(جدول 
  للتعرف على الفروق بین مجموعتي الدراسة في التطبیق البعدي للمقیاس ككل) ت( نتائج اختبار

المتوسط   العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قیمة ت ريالمعیا

 الداللة
مربع 

  حجم األثر  )²η(إیتا

 ١٢٫٣٣  ٦٧٫٥٩ ٢٩ الضابطة
 ٣٫٥٢  ٨٤٫٤٥ ٢٨ التجریبیة

  كبیر جدًا  ٠٫٦٦  ٠٫٠١ ٦٫٦٣

  :یتضح من الجدول السابق أن

 المتوسطات الحسابیة لدرجات تلمیذات المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسطات الحسابیة  -
 .الدافعیة نحو تعلم الریاضیات ككلة في مقیاس لدرجات المجموعة الضابط

فروق بین متوسطي درجات التلمیذات بالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق  وجدت  -
، وھذه الفروق لھا داللة إحصائیة عند مستوى الدافعیة نحو تعلم الریاضیات ككلالبعدي لمقیاس 

؛ )٠٫٠٠١(وبمستوى داللة ) ٦٫٦٣(س ككل للمقیا) ت(، حیث بلغت قیمة )٠٫٠٥(داللة أقل من 
؛ مما یدل على أن حجم التأثیر مرتفع جدًا، وتدل ھذه النتیجة )٠٫٦٦(وأن قیمة مربع إیتا بلغت 

؛ مما یؤكد على تأثر استخدام تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو مرتفععلى وجود أثر إیجابي 
ریبیة، مقارنة بتلمیذات المجموعة الضابطة تعلم الریاضیات ككل لدى تلمیذات المجموعة التج

 ).التي درست بالطریقة المعتادة(
وبناًء على ما سبق یتضح عدم صحة الفرض الصفري، وقبول الفرض البدیل، والذي ینص    

بین متوسطي درجات المجموعتین  ٠٫٠٥≤  αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى : "على أنھ
 الریاضیات ككل، لصالح مقیاس الدافعیة نحو تعلمس البعدي لالتجریبیة والضابطة في القیا

  . "المجموعة التجریبیة
 تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى استخداموللتحقق من فعالیة 

، والجدول التالي )Black(تلمیذات المجموعة التجریبیة تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك 
 .یوضح نتائج ذلك
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  )١٥(جدول 
نسبة الكسب المعدل لبالك لحساب فاعلیة تلعیب التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى 

  تلمیذات المجموعة التجریبیة

  نسبة الكسب المعدل  الدرجة النھائیة  متوسط البعدي  متوسط القبلي  المقیاس
مقیاس الدافعیة 

 ١٫٢٠  ٨٧ ٨٤٫٤٥ ٥٩٫٤٢  ككل

التعلم یتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلیة في  سابق أن استخدام تلعیبیتضح من الجدول ال   
تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات ككل لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة؛ حیث بلغت نسبة الكسب 

  .، وھي القیمة التي حددھا بالك إلثبات الفاعلیة)١٫٢(المعدل 
ما فاعلیة تلعیب : بع والذي ینص علىومما سبق تكون الباحثة قد أجابت على السؤال الرا

التعلم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة 
  المكرمة؟

  :تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة: ثانًیا
        أظھرت نتائج الدراسة الحالیة تفّوق تلمیذات المجموعة التجریبیة على تلمیذات المجموعة

 االستمتاع التحدي،: (الضابطة في الدافعیة نحو تعلم الریاضیات بجمیع أبعادھا منفردة ومجتمعة
، وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى ممیزات التدریس باستخدام تلعیب )الثقة والكفاءة الذاتیة بالتعلم،

 . التعلم، والتي كان لھا تأثیر إیجابي في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات
أن التعلیب یعمل على تقویة الطاقة ) Muntean, 2011(ویؤكد ذلك ما أشار إلیھ  مونتین 

لذلك فإن تطبیق التلعیب یعمل على حل المشاكل التحفیزیة في  الدافعیة والتحفیزیة لألشخاص؛
مجال التعلیم والعمل، عالوة على كونھ یعمل أیضًا في أي ناحیة من نواحي الحیاة؛ حیث ینجح 

یب في جعل النشاطات المملة والطبیعیة أكثر جاذبیة بالنسبة للمستخدمین، وما أشار إلیھ كٌل التلع
أن الدافع ) Kalamaroff, 2013( ،Thom et al.,2012)(وم وآخرون تمن كاالماروف و

المستمد من التعلیب یعمل على تسریع وتقویة وتشجیع سلوكیات المشاركة، وإكمال أو تكرار 
تحقیق مشاركة أكبر للمستخدم، وخاصة في المھام؛ التي من الممكن أّلا تكون المھام من أجل 

إلزامیة، ومن خالل نشاطات االندماج والمشاركة والتحفیز من الممكن أن یعزز التلعیب الوالء 
وزیادة الفاعلیة عالوة على ذلك، ومن الممكن استخدام التلعیب الستثارة العواطف والدوافع من 

  .غییر وتحسین السلوكأجل تعزیز الت
وقد ساعدت المبادئ التي یعتمد علیھا التلعیب في تحسین الدافعیة نحو تعلم الریاضیات؛ 

مبدأ الجاھزیة أو ): (Ong, 2013,P 11حیث أنھما مرتبطان، وھذه المبادئ كما ذكر أونج 
ون بالمعلومات االستعداد؛ ویعتمد على أن التالمیذ الذین لدیھم حافز یتعلمون بشكل أسرع ویحتفظ

التي تعلموھا لمدة كبیرة من الزمن، ومبدأ االختبار؛ حیث تحدث عملیة التعلم بالشكل األفضل من 
خالل الممارسة والتكرار، وھذا أحد مبادئ التلعیب، حیث یوفر تطبیق التلعیب تغذیة راجعة على 

ص ھذا المبدأ على أنھ المدي القصیر والطویل للشخص المستخدم للتطبیق، ومبدأ التأثیر؛ حیث ین
عند االرتباط بالمشاعر اإلیجابیة، مثل الشعور باإلنجاز أو المتعة یحدث تحفیز وتعزیز لعملیة 
التعلم عند التلمیذ، وبذلك یكون التلعیب تطبیًقا ممتاًزا في مكافئة وتحفیز المستخدمین بناء على 

لنقاط التي سیحصلون علیھا أو سلوكیاتھم اإلیجابیة ویتم ذلك من خالل ألیات اللعبة مثل ا
اإلنجازات والتغذیة الراجعة المستمرة، وھذه الدوافع اإلیجابیة تعمل على تعزیز قدرة الالعب على 
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التعلم، ومبدأ القوة  وذلك المبدأ مبني على أن األشیاء التي تكون ممتعة وجذابة تكون أكثر قدرة 
قدرة والقوة على تحویل األمور الرتیبة والمملة على تعزیز عملیة التعلم؛ حیث إن التلعیب لدیھ ال

إلى أمور أكثر متعة وجاذبیة؛ من خالل استخدام آلیات التلعیب، وتصمیم اللعبة واألفكار الموجودة 
  .في اللعبة

كما إن إجراءات تطبیق التلعیب في التدریس تنعكس أثارھا إیجابًیا على الدافعیة نحو تعلم 
 للتعلم، والتي تبدأ بتحدید المادة العلمیة والموضوع، وتحدید األھداف الریاضیات ومن ثم الدافعیة

التعلیمة المرتبطة بالمادة العلمیة، وتحدید المواد واألجھزة الالزمة لتنفیذ التلعیبة، وتجریب التلعیبة 
على عینة بغرض حل المشاكل التي قد تطرأ أثناء تطبیقھا، وتقویم مدى فعالیة التلعیب في تحقیق 

 ,2013(وتتفق ھذه النتیجة مع أشار إلیھ كًل من كاالماروف وثوم وآخرون . ھداف التي رسمھااأل
Kalamaroff( ،Thom et al., 2012) ( أن الدافع المستمد من التلعیب یعمل على تسریع

وتقویة وتشجیع سلوكیات المشاركة وإكمال أو تكرار المھام؛ من أجل تحقیق مشاركة أكبر 
 ة في المھام التي من الممكن أّلا تكون إلزامیة، وما ذكره زیشرمان وكانینغھامللمستخدم، وخاص

Zichermann, Cunningham, 2011) (المستخدمین إشراك المھمة األساسیة للتلعیب ھي أن 
وتشجیعھم وتحفیزھم على العمل، ویتم ذلك من خالل تحفیزھم وإثارة مشاعرھم العاطفیة، ففي 

 على احتیاج المستخدم للمتعة فیقدم لھ عملیة محاكاة لواقع معین، ثم تتیح لھ أن البدایة یعتمد التلعیب
یستخدم فیھا كافة حواسھ؛ وذلك من خالل عرض مجموعة من المثیرات البصریة والسمعیة 
والحسیة أثناء قیامھ بمجموعة من المھمات یحصل فیھا على مجموعة من النقاط أو شارات 

یستخدم تلك النقاط في أعمال معینة؛ مثل اكتساب خبرات تعلیمیة ما، أو االمتیاز، ثم بعد ذلك قد 
  .مشاركة إنجازه مع أقرانھ

كما تتفق ھذه النتیجة مع عدد من الدراسات التي توّصلت إلى فاعلیة استخدام تلعیب التعلم 
 ,Burkey)] في تنمیة الدافعیة واالتجاه نحو تعلم الریاضیات وأبعادھا، كما في دراسة كل من

Anastasion, Suresh, 2013);(Urrutia, 2014);(Rose, 2015); Su,Cheng, 
2015);(Harrold, 2015)(Turan et al., 2016);([ حیث دلت نتائجھم على أن التلعیب لھ 

  .أثر إیجابي في زیادة دافعیة التالمیذ، وتحسین مشاركة التالمیذ، واستمتاعھم بالحصص الدراسیة
اد األخرى فقد توصلت نتائج ھذه الدراسات إلى وجود زیادة مطردة في وكذلك بالنسبة للمو

التفاعلیة، واالعتماد على النفس والتنظیم، مع تلقي المعلومات بشكل صحیح، كل ھذا كان جنًبا إلى 
  .جنب مع المحصلة اإلیجابیة العالیة في نمو إدراك التلمیذ وقت التعلم

التي ھدفت إلى التعرف ) ٢٠١٠(دراسة الحربي وتتفق كذلك نتائج الدراسة الحالیة مع 
على فاعلیة األلعاب التعلیمیة في الدافعیة نحو تعلم الریاضیات والدافعیة نحو تعلم الجمع والطرح 
لتالمیذ الصف األول االبتدائي بالمدینة المنورة، وأسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 

 ودافعیة اإلنجاز لصالح المجموعة التجریبیة، ودراسة الصائغ كلٍّ من الدافعیة نحو تعلم الریاضیات
التي ھدفت إلى قیاس أثر استخدام األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة على الدافعیة لتعلم ) ٢٠١١(

الریاضیات والمھارات الریاضیة، وكشفت عن الدور اإلیجابي للمعالجة على دافعیة التلمیذات لتعلم 
 اإللكترونیةالتي ھدفت إلى التعرف على أثر األلعاب ) م٢٠١٦(یص الریاضیات، ودراسة الغف

وكان من أھم نتائج ، على الدافعیة وتحصیل تلمیذات الصف الرابع االبتدائي ذوات صعوبات التعلم
ھذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات مقیاس الدافعیة للمجموعة التجریبیة 

ي؛ وھذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة، ودراسة القحطاني والضابطة في التطبیق البعد
التي ھدفت إلى التعرف على أثر بیئة تعلیمیة تفاعلیة قائمة على التلعیب ) ٢٠١٧(
)Gamification ( في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات اآلني والمؤجل لدى تلمیذات الصف
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 واتجاھاتھن نحوھا، وأظھر مقیاس االتجاه نتائج إیجابیة نحو األول ثانوي في مادة اللغة اإلنجلیزیة
) ٢٠١٧(بیئات التلعیب كذلك زیادة تحصیل التلمیذات نتیجة الستخدام التلعیب، ودراسة الغامدي 

التي ھدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدریبي لمعلمات الریاضیات الستخدام التلعیب في تدریس 
 العربیة السعودیة، وتوصلت إلى اتفاق الخبراء والمختصین على أھمیة المرحلة االبتدائیة بالمملكة

البرنامج التدریبي في تطویر المھارات التدریسیة لمعلمات الریاضیات؛ وذلك باستخدام التلعیب في 
 تدریس المرحلة االبتدائیة، 

  :عرض ملخص الدراسة ونتائجھا والتوصیات والمقترحات
 :ملخص نتائج الدراسة

  :یل اإلحصائي للبیانات كانت نتائج الدراسة كما یليبعد التحل          

بین متوسطي درجات المجموعتین  ٠٫٠٥≤ αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  -
؛  الریاضیاتبمقیاس الدافعیة نحو تعلمالتجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد التحدي 

 .لصالح المجموعة التجریبیة
بین متوسطي درجات المجموعتین  ٠٫٠٥≤ α مستوى توجد فروق دالة إحصائًیا عند -

 بمقیاس الدافعیة نحو تعلمالتجریبیة والضابطة في القیاس البعدي لبعد االستمتاع بالتعلم 
 .؛ لصالح المجموعة التجریبیةالریاضیات

بین متوسطي درجات المجموعتین  ٠٫٠٥≤ αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  -
 بمقیاس الدافعیة نحو تعلمالقیاس البعدي لبعد الثقة والكفاءة الذاتیة التجریبیة والضابطة في 

 .؛ لصالح المجموعة التجریبیةالریاضیات
بین متوسطي درجات المجموعتین  ٠٫٠٥≤ αتوجد فروق دالة إحصائًیا عند مستوى  -

؛ لصالح  الریاضیات ككلمقیاس الدافعیة نحو تعلمالتجریبیة والضابطة في القیاس البعدي ل
 .المجموعة التجریبیة

 بأبعاده  الریاضیاتیحقق استخدام تلعیب التعلیم حجم تأثیر مرتفع في تنمیة الدافعیة نحو تعلم -
 .)التحدي، االستمتاع بالتعلم، الثقة والكفاءة الذاتیة(

یتصف استخدام تلعیب التعلیم بفاعلیتھ في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات بأبعاده  -
لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي، ) متاع بالتعلم، الثقة والكفاءة الذاتیةالتحدي، االست(

 ).٠٫١٢(بنسبة كسب معدل لبالك تقدر بـ 
 التوصیات 

  :        في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما یلي
میة الدافعیة نحو تعلم استخدام تلعیب التعلیم في تدریس الریاضیات؛ لما لھا من أثر في تن .١

 .الریاضیات
تزوید معلمات ومعلمي مادة الریاضیات بدلیل استخدام تلعیب التعلم؛ لیكون لھم عوًنا على  .٢

 .تدریس المادة وفقا لمبادئ االستراتیجیة
تزوید مطوري المناھج بدلیل استخدام االستراتیجیة المعتمدة على تلعیب التعلم وما تتطلبھ  .٣

؛ لیتم مراعاتھا عند بناء مقررات الریاضیات بتضمین األنشطة التي من أنشطة وإجراءات
 .تساعد في تطبیق ھذه االستراتیجیة
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تدریب المعلمین والمعلمات أثناء الخدمة على تدریس الریاضیات وفق تلعیب التعلیم  .٤
واالستراتیجیات األخرى المبنیة على تشویق التالمیذ؛ لما لھا من أثر في تحسن الدافعیة 

 . تعلم الریاضیاتنحو
تضمین مقررات المناھج وطرق التدریس بكلیات التربیة لمبادئ وإجراءات استخدام تلعیب  .٥

 .التعلیم في التدریس، وتدریب التالمیذ علیھا
 .توفیر البیئة المساعدة واإلمكانات الالزمة للتدریس؛ وفق استراتیجیة تلعیب التعلم .٦
راءات تلعیب التعلم؛ لیتمكنَّ من توجیھ تدریب المشرفات التربویات على مبادئ وإج .٧

 .المعلمات لتطبیقھ
 المقترحات 

 :        في ضوء ما تم التوصل إلیھ من نتائج فإن الباحثة توصي بإجراء الدراسات التالیة
 .فاعلیة تلعیب التعلیم في تدریس مادة الریاضیات بصفوف ومراحل دراسیة أخرى .١
یب التعلم وإحدى االستراتیجیات التدریسیة األخرى دراسة مقارنة بین فاعلیة استخدام تلع .٢

 .في تنمیة الدافعیة نحو تعلم الریاضیات
فاعلیة استخدام تلعیب التعلم في تحسین تحصیل التالمیذ ذوي صعوبات التعلم في  .٣

 .الریاضیات
 .فاعلیة استخدام تلعیب التعلم في تدریس الریاضیات على تعدیل االتجاه نحو المادة .٤
استخدام تلعیب التعلم في تعدیل التصورات البدیلة والمفاھیم الخاطئة لدى دراسة أثر  .٥

  .تلمیذات المرحلة االبتدائیة في مادة الریاضیات
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  :المراجع العربیة: أوًلا
 في GeoGebraأثر برنامج تعلیمي مستند إلى برمجیة جیوجبرا ). ٢٠١٢. (البلوي، جازي صالح

و تعلم الریاضیات لدى طلبة الصف األول الثانوي في حل المسألة الریاضیة وفي الدافعیة نح
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة . المملكة العربیة السعودیة

  .األردنیة، عّمان
البیئة األسریة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز لدى التالمیذ المتفوقین ). ٢٠٠٥. (توفیق، نجاة علي
  .٨٨٥ -٨٦٣، )١(١٩، أسیوط، التربیةمجلة كلیة . والعادیین

أثر التدریس ). ٢٠١٤. (الجراح، عبد الناصر، المفلح، محمد، الربیع، فیصل، وغوانمھ، مأمون
المجلة األردنیة في العلوم . باستخدام برمجیة تعلیمیة في تحسین دافعیة تعلم الریاضیات

  .٢٦٥_٢٣٧، )١(١٠، التربویة
دار الفنون للطباعة : جدة. بناء االستفتاءات وقیاس االتجاھات). ١٩٩٢. (الحارثي، زاید بن عجیز

  .والنشر
أثر استخدام التعلیم المدمج على تحصیل طالب الصف ). م٢٠١٥. (الحازمي، عصام بن عبد المعین

رسالة دكتوراه منشورة،  .في الریاضیات ودافعیتھم نحو تعلمھا بالمدینة المنورة الثالث
  .رمةجامعة أم القرى، مكة المك

فاعلیة األلعاب التعلیمیة في التحصیل والدافعیة نحو تعلم الجمع ). ٢٠١٠. (الحربي، عبد اهللا حمود
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة . والطرح لتالمیذ الصف األول االبتدائي

  .طیبة، المدینة المنورة
  .دار المسیرة للنشر: عّمان. ٢ط. لتعلماأللعاب من أجل التفكیر وا). ٢٠٠٧. (الحیلة، محمد محمود
 في رفع مستوى التحصیل وتنمیة Mathleticsفاعلیة برنامج ). ٢٠١٦. (ذاكر، رحمة سلیمان

رسالة ماجستیر . الدافعیة نحو الریاضیات لدى طالبات الصف األول متوسط في مدینة جدة
  .منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

دار الفجر : القاھرة. طرق تدریس الریاضیات بین النظریة والتطبیق). ٢٠٠٣. (ن عليسالمة، حس
  .للنشر والتوزیع

دار المریخ : الریاض. االتجاھات الحدیثة في تدریس الریاضیات). ٢٠٠٢. (شوق، محمود أحمد
  .للنشر

لى الدافعیة لتعلم أثر استخدام األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة ع). م٢٠١١ (.الصائغ، محمد رضا أحمد
رسالة . الریاضیات والمھارات الریاضیة ورضا أولیاء األمور عن طریقة تعلم بناتھم

  .، جامعة الخلیج العربي، البحرین غیر منشورةماجستیر
أثر استخدام طریقة التعلم التعاوني على التحصیل والدافعیة نحو ). ٢٠١٦. (عبود، مصطفى أحمد

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم التربویة، جامعة آل . تعلم الریاضیات في األردن
  .البیت، األردن

أثر استخدام نموذج حسي وشبھ حسي لتعلیم وحدة في الجبر ). ٢٠١٤. (علي، ھیجر عبد الرحمن
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بیرزیت، فلسطین. على تحصیل الطلبة ودافعیتھم

عّمان دار األمل للنشر .  القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة).٢٠٠٢. (عودة، أحمد سلیمان
  .والتوزیع

برنامج تدریبي لمعلمات الریاضیات الستخدام التلعیب في تدریس ). ٢٠١٧. (الغامدي، وفاء عبد اهللا
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام . المرحلة االبتدائیة

  . اإلسالمیة، الریاضمحمد بن سعود
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أثر األلعاب اإللكترونیة على الدافعیة وتحصیل الریاضیات ). ٢٠١٦. (الغفیص، الجوھرة ناصر
رسالة ماجستیر غیر منشورة، . لدى تلمیذات الصف الرابع االبتدائي ذوات صعوبات التعلم
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