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هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام التعلم القائم على األلعاا اللتترويةاة اج و ناة ي ار
علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان؛ حيث تام اساتخدام الماننل الي امي لمناساطتي لططةعاة الد ارساة ال الةاة
واشااتملت عينااة الد ارسااة علااى علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان بالمملتااة العر ةااة ال ااعيدية حيااث تاام
اختةارهم بشال عشايائيو وقاد بلاد عادد فاراد العيناة  )60علماا .وتمللات داا الد ارساة فاي اساتتاية تتييات فاي
اايرتنا الننائة ااة ااج  )40عت ااارا يزعااة عل ااى ر عااة اااور رئة ااةة إب ااافة إلااى ااير خااا بالطةايااا
الشخصاةة للمشاااري فاي الد ارسااة حياث شااملت الم ااور الرئة ااةة اتجاهاا علمااي المرحلاة االبتدائةااة بمنطقااة
ااازان ي ااي اس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا اللتتروية ااةو التماي ااا المننة ااة التتنيلي ة ااة الت ااي ي تا ن ااا
علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان السااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ااج و نااة ي اارهمو
عيقا استخدام التعلم القائم على األلعا االلتترويةة فاي المياقاا التعلةمةاة اج و ناة ي ار علماي المرحلاة
االبتدائةااة بمنطقااة ااازانو اادت اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا االلتترويةااة فااي المياقااا التعلةمةااة ااج
و ن ااة ي اار علم ااي المرحل ااة االبتدائة ااة بمنطق ااة ااازان وس اامر يت ااائل الد ارس ااة ع ااج ع اادم و اايد ف اار دا
إحصااائةا .عنااد ااتيت  )≤α0.05فااي اسااتخدام علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان للااتعلم القااائم علااى
األلعاا اللتترويةااة عر اع إلااى تايا ار الجان و المسها الد ارسايو التخصااةو ساانيا الخطارا التدر ااةة مااا
سمر يتائل هذه الدراسة إلى ن اتجاها علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقاة اازان ي اي اساتخدام الاتعلم القاائم
علااى األلعااا اللتترويةااة ااان بدر ااة تيسااطة وحاادد يتااائل هااذه الد ارسااة جميعااة ااج التمايااا المننةااة
التتنيلي ة ااة الت ااي ي تا ن ااا علم ااي المرحل ااة االبتدائة ااة بمنطق ااة ااازان الس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا
االلتترويةااة و شاامت يتااائل هااذه الد ارسااة عااج و اايد جميعااة ااج المعيقااا التااي ت ااي دون اسااتخدام الااتعلم
القائم على األلعا االلتترويةة في المياقاا التعلةمةاة وكلان اج و ناة ي ار علماي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة
ااازان مااا شااار يتااائل هااذه الد ارسااة إلااى ن علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان لاادعنم الر تااة فااي
استخدام هذا النيع ج التعلم ولتج بدر ة تيساطة وقاد ت هاذه الد ارساة جميعاة اج التي اةا والمقترحاا
كا العالقااة باسااتخدام وتطنااي الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ااج خااال تتا ا ناايد مةااع لييااا
العملة ااة التعلةمة ااة لت قيا ا يا اياتل تعل اام تميا ا ا وكل اان لمياات ااة التط ااير النائا ا ف ااي ج ااا تقنة ااا المعلي ااا
واالتصاال لضمان تقديم تعلةم ييعي لجمةع فئا الطال بمختلا المراح التعلةمةة
الكلمات املفتاحية التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة – علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان

235

 خالد خلوي موكلي/د

Reality of using Digital Game-Based Learning (DGBL) from the
perspectives of elementary school teachers in Jazan region
Abstract
This study aimed to identify reality of using Digital Game-Based Learning
(DGBL) from the perspectives of elementary school teachers in Jazan region. The
descriptive research approach was used. The sample of the study included
elementary school teachers in Jazan region, Saudi Arabia, where they were
randomly selected, and the number of participants were (60) teachers. The study
instrument consisted of a questionnaire of (40) items distributed on four main
domains in addition to a special section on the personal data of the participant in
the study. The main domains included Attitudes of elementary school teachers in
Jazan region towards the use of Digital Game-Based Learning, technological and
professional competencies needed by elementary school teachers in Jazan region
to use Digital Game-Based Learning from their perspectives, the barriers to using
Digital Game-Based Learning from the perspectives of elementary school
teachers in Jazan region. The extent of using Digital Game-Based Learning in
educational situations from the perspectives of elementary school teachers in
Jazan region. Research results showed that there was not a statistically significant
difference at the level of (0.05α≤) in the use of elementary school teachers in
Jazan region for Digital Game-Based Learning due to gender, educational
qualification, specialization, and years of teaching experience. The results of this
study also revealed that the attitudes of elementary school teachers in Jazan
region towards the use of Digital Game-Based Learning was of a moderate
degree. In addition, the results of this study identified a group of technological
professional competencies needed by elementary school teachers in Jazan region
to use Digital Game-Based Learning.
The results of this study also revealed a set of barriers that prevent the use of
Digital Game-Based Learning in the educational situations from the perspectives of
elementary school teachers in Jazan region. The results of this study also indicated
that elementary school teachers in Jazan region have the desire to use this type of
learning, but to a moderate degree. This study presented a set of recommendations
related to the use and adoption of Digital Game-Based Learning through the
integration of all efforts in the educational situations to achieve distinct learning
outcomes in order to keep up with the tremendous development in the field of
information and communication technologies. Also, to ensure the provision of
good education to all groups of students at various educational levels
Key words: Digital Game-Based Learning (DGBL), Elementary school
teachers in Jazan region.
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وت ت

با اارز األلعا ااا

اللتترويةا ااة خاااال ال ا اانيا

األخي ا ارا و اات ت ا اااهرا تلي اار االيتتا اااهو

الت ث واالستقصاءو سةما و ينا ازالت حدعلة ييعا .ا ولم عتم دراستنا بالشل المناسب

ج حيث سماتنا ودالئلنا التر ي ةو وتأثيراتنا على النمي النم ي المتتا

والتتااار بشاال عااامو فمااج الجاادعر بالااذ ر ن األلعااا

لألطما بشال خاا

اللتترويةااة باتاات تنيعااة لتناسااب كوا

مةاع الناااأو طماااال .م تااا ا.رو ك ااي ا.ر م إياثاااو و ات ت وساايلة ااج وسااائ ت قيا الرفا ةااة عنااد
اللذعج يمارسين هذه األلعا بمختلا فئاتنم العمر ة يال ةو)115 2004
ي ا اليترياات

وقااد ناار ي ا دعااد ااج المتعلماايج فااي مةااع ي اااء العااالم ريطل ا علااينم
والااذعج ي تاا ين ال ااتالي ساااليب تعلاام فر اادا ااج ييعنااا ي ا ا.ر أليناام يشااأوا وهاام ي ااتخد ين جميعااة

واسعة ج التقنةا الرقمةةو حيث ن التتنيلي ةا ي يدا فاي مةاع تما اي حةااتنم اليي ةاة إن هاذا
ساااليطنا ااج ا اساتةعا

ريعا ز االعتقاااد ال ااائد بااأن ساااليب الااتعلم التقليديااة ب ا ااة إلااى ن ترتةا
هااذا الجيا و عتطاار الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة حااد هاام دوا الااتعلم التااي اقترحتنااا عاادا

د ارسااا لتلطةااة احتةا ااا تعلاام يا ا اليترياات وقااد

ناار الد ارس ااا المتعلقااة بااالتعلم القااائم عل ااى

األلعا اللتترويةة ن األلعا الرقمةة الجيدا كا المتادئ التعلةمةة ال لةمة ت تاي علاى العدعاد اج
العنا اار التااي لاادعنا القاادرا علااى إش اراانم فااي الااتعلم وت مي ا هم مااا

ناار الد ارسااا

ن المتعلماايج

غالتا .ا يختلمين اج حياث تمضاةالتنم التتنيلي ةاة ويمااخ اساتخدا نم للتتنيلي ةاا ماا ي ال الضايء

على همةة دراسة تصي ار األفراد حي التعلم القائم على األلعا اللتترويةة
هااذا وتشااير يتااائل العدعااد ااج الد ارسااا

إلااى ن الطااال

 )18-6سا اانة يجيا اادون بم ا ااتيت فا ااائ اسا ااتخدام األلعا ااا
المختلمةو ب وتس اد يتاائل هاذه الد ارساا
المرتمعة على التعا

الااذعج تت اراو عمااارهم ااا باايج

االلتترويةا ااة عطا اار األ ن ا ا ا الليحةا ااة

علاى ن هاذه المئاة العمر اة اج الطاال

ع األ ن ا الرقمةة والتططةقا

الذ ةة )Wu, 2015

و ااج هااذا المنطل ا و فاسااتخدام التقنةااا التعلةمةااة فااي ياقااا التاادر

تتميا بقادراتنا

لنااذه المئااة العمر ااة ااج

الطال يجب ن عتماشى ع تطلعاتنا وقادراتنا فاي هاذا المجاا التقناي )Zigo, 2016و خا اة إكا
ا عرفنا ن الر ج  )%97ج هسالء الطال يقضين يصاا وقااتنم اليي ةاة ح اب إفاادا ولةااء

اايرهم فااي مارسااة األلعااا االلتترويةااة الرقمةااة) المختلمااة  )Johnson et al., 2013ويتةجااة

للتاياار ال اار ع الااذ يشاانده العااالم الياايمو بااد مناايم اللعااب عتاياار عنااد األطمااا والم اراهقيجو فاادخلت
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آال

ةا

ت دثة في جا األلعا و و اء

دعدا عدعدا اج لعاا الميادعي ولعاا ال ياسايب

يضاا إلاى
يتةجة للطمرا المعلي اتةة التي احتلت ال ةاا بلا تما ايلناو وايتقا اهتماام الصااار والتتاار .

األلعا اللتترويةة التي بد

تجذ

ال الجن يج نذ سج اللاللة الش رور و )23 2008

ولذلنو حر ت الجمعةة الدولةة لتقنةا التعلةم  )ISTEعلى التأاياد دو  .اا علاى همةاة
ن يلين المعلمين فاي ختلاا الم ارحا التعلةمةاة قاادرون علاى تصامةم وتطاي ر اا يعارف بطيئاة

الااتعلم الرقماايو ب ا وبااعت الجمعةااة العدعااد ااج المعاااعير فااي هااذا المجااا والتااي تناااد
بضرورا وهمةة تدر ب المعلميج علاى التمااءا واليتا ةاة فاي جاا تقنةاا

مةعنااا

التعلاةمو و و ات فاي

الياار ااج ياادواتنا و ااداراتنا علااى همةااة تاادر ب المعلماايج ورفااع ماااءتنم المننةااة التتنيلي ةااة
خا ااة فااي جاااال

نصااا

التعلااةم اللتتروياايو و دارا المقاار ار اللتترويةااةو و لمااا

اليجاااز

الرقمةااةو وتصاامةم المياقااع اللتترويةااة للمصااي الد ارسااةةو واسااتخدام وسااائ التيا ا اال تماااعي
ل تي تر والفة طيي )Hayes & Ohrnberger, 2013
وعلا ااى الا اارغم ا ااج االهتما ااام المللا ااا بتطا ااي ر القا ااد ار والتمايا ااا
للمعلماايج خا ا .ة فااي ب ا ار ل إعاادادهم قط ا الخد اةو إال ن واقااع الد ارسااا

المننةا ااة التتنيلي ةا ااة
التااي ر ر اات فااي هااذا

المجااا يشااير إلااى و اايد قصااير ل ااي فااي تاادر طنم ثناااء ب ا ار ل إعاادادهم علااى ةفةااة اسااتخدام

األلعا

اللتترويةة الرقمةة) اننل عنطاي علاى تي ةا

ختلاا تططةقاا

األلعاا

الرقمةاة فاي

اافة المراح التعلةمةة )Prensky, 2001
وقد

نار يتاائل بعاا الد ارساا

و يد عدم تياف بيج فل مة تدر
بعااا الد ارسااا

ال اابقة حاي الاتعلم القاائم علاى األلعاا

المعلميج وييع اللعتاة الممضالة لادعنم للتادر

عااج جميعااة ااج العيائا التااي تعااي اسااتخدام المعلماايج لأللعااا

وهااي عاادم و اايد تطاااب وتياف ا باايج الااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةاة
اذلن شامت
فااي التاادر

اللتترويةااة والمناااهل الميحاادا

المعةار ااةو و نااا الن اار ال االطةة لدا ار الماادارأ و ولةاااء األ اايرو ويقااة الاادعم التتنيلااي ي
والعااداد فااي ب ا ار ل إعااداد المعلماايج والاادعم المنناايو صقصاار وقااا ال صااة الد ارسااةةو والجاايدا
المنخمضة لأللعا

الرقمةة التعلةمةة

فم ااج ب اايج ح اادت يم اااكم الت اادر

اعتم ااادا .عل ااى التقنة ااة وخا ااة اليتري اات و ااا ع اايفره ااج

تططةق ااا و ي ااأتي ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا اللتتروية ااة  DGBLف ااي الص ااداراو كل اان ألن األلع ااا

عمي  .ااا ت ما المااتعلم علااى الت ااد و يا نااة المشاالال واتخاااك القا ار ار والعملةااا المناساتةو إبااافة
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إلااى كلاانو فبينااا تتع ااث فااي المااتعلم رو المل ااابرا عنااد المش ا وت قي ا األه ااداف الصااعتة علااى ي ااي
ت اعدو هذا إلى ايب ينا تترأ االهتماام واليقات والجناد الات اا المعرفاة والمناا ار و ا هاذا عاتم

ثناء تعا

المتعلم ع اللعتةو فمج خال اللعتة عتم تقيةم ايجازاتي و ناراتي بيشالل و )2019

و شااير مناايم الااتعلم القااائم علااى األلعااا بي ااي عااام إلااى اسااتخدام األلعااا لاادعم التاادر

خصةصاا لت قيا هاداف الاتعلم األلعاا
والتعلمو ما يي يشم استخدام ا اج األلعاا المصاممة
.
التعلةمةة) و األلعا الرئة ةة )Mainstream gamesو تلن األلعاا التاي تام تطي رهاا للمتعاة
عنااد ا ت ااتخدم لمتابعااة هااداف الااتعلم )Kirriemuir & McFarlane, 2003و و ااج هنااا ااان

اللعااب التعلةمااي عم ا علااى
و ل ااين الا اار

اس ااتةعا

اايرا لعاابو و عاارف بأيااي ا لعااب عناادف إلااى ت قي ا غاار

ن ااي تنمة ااة ياه ااب الطال ااب وتيس ااةع آف ااا

خااا

عرفت ااي بص اايرا عا ااة و اااعدتي عل ااى

ا اياد الطري ااا ل التعلةم اايو إب ااافة إل ااى تت ااي ج االتجاه ااا الجي اادا وخلا ا رو التع اااون ب اايج

المتعلم اايجو وق ااد بين اات الت اايت والد ارس ااا ف ااي ج ااا ال ااتعلم الق ااائم عل ااى اللع اابو ن الط ااال ال ااذعج
ااء قارياة بن ارائنم الاذ تام تعر ضانم لتةفةاة القاراءا
تة ت لنم فر ة اللعب اييا ق الطاال خط .
و االستعداد لناو ما ليحظ يضا .ن الطاال الاذعج خضاعيا الساتخدام ورقاة تعلةماا القاراءا ناروا

اتةاء وتطر اااو وعل ااى العلا ا
ال اار اس ا .

ب ضير الجل ا

حيت ااا
ااج كل اان ااان الط ااال ال ااذعج ي ااتخد ين اللع ااب ال اار تر .

و تطلعين إلينا بشل الر تلقائةة العناييو )127 2014

ااء علااى كلاانو ااان الااتعلم القااائم علااى األلعااا
و نا .
التاحليج في جا تقنةا التعلةمو و ع ت كلن ل ططيج ساسييج هما األو و ن التاير الذ طر
على ال ةاا في ختلا جاالتنا

عامو فقد

تح باستطاعة األطماا

اللتترويةااة

ا

ي ااار العدعااد ااج

احتي بالتتعةة تاير في يم تمتيار المتعلمايج وقادراتنم بي اي
الال .التعا ا

اع هاذه األلعاا

علاى الارغم اج ييناا تعتماد

في لناا علاى اللااة اليجلي اةو و اتح لادعنم قادرا فائقاة علاى التعا ا
نما ايت تعقيداتناو اا ال اطب اللااييو فماا تعةشاي المجتمعاا

اع ططةعاة هاذه األلعاا

اج تطاير تقناي علي ااتي ثار

و صيرا قي ة للااية على خط ار األطما والمراهقيجو وت يلت لدعنم ما ةم الترفةي ج التن ه في
ال ادائ واأليدياة إلااى الجلايأ واسااتخدام األ نا ا الليحةااة لممارساة األلعااا
تصيراتنم وقدراتنم المعرفةةو و اتت األلعا

تح ج المنم للااية اساتاال هاذه األلعاا

المدرسة )Michael & Chen., 2006

اللتترويةاةو فتاياار

اللتترويةة هي الخةار األو واألفضا لنامو ولاذلن
اللتترويةاة فاي ياقاا التعلاةم المختلماة فاي الطيئاة
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تعتطر األلعا

المنمة لجذ

اللتترويةة ج التقنةا

ايتتاه الطال و ما ينا ت انم فاي

اعدتنم لتعلم المما ةم المختلمةو عالوا على يينا تاحة لالستخدام في مةع المياد الد ارساةة

و ااع مةااع الم ااتي ا
تجر ا ااة التعا ا ا ا

العمر ااة والمعرفةااة للمتعلماايج الا ا ا ا وو )2004و مااا ينااا تتااةح للطااال

ا ااع التقنة ا ااا

ال دعل ا ااة والعص ا اار ة ودخ ا ااي ع ا ااالم التتنيلي ة ا ااا الرقمة ا ااة والع ا ااالم

ار على ت قي النجا والميز وت قي الطماي و
االفترابيو ما ينا تر اهم في علنم الر إ ر.ا
فممارسااة األلعااا اللتترويةااة عيلااد لاادت الطااال الرادا والر تااة لت قيا النجااا و لااي األهااداف
والتخطة لل ةاا قي درو )2011

إن التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة عتطلب ج المعلم ن يلاين علاى د ارياة بأهمةاة
ادقة في تمعيا هاذا النايع اج الاتعلم وفا

د ل التتنيلي ةا في التعلةمو إباف .ة إلى و يد ر تة
س ااي واسااتراتةجةاتي و جاادر الشااارا إلااى و اايد خل ا وابااح فااي بعااا الممااا ةم كا

الصاالةو

فةقصد بذلن يينا تقنةة يملج االستمادا ننا
حيث ن األلعا اللتترويةة عند ا ترطل بممردها ر
فةقصد بي استراتةجةة تعلم قائمة
في الجيايب التعلةمةةو ا التعلم القائم على األلعا اللتترويةة ر
على استخدام األلعا

اللتترويةة بشل

ساسي

هااذا و ااج المس ااد ن إحاادت التمايااا

فاي تاادر طنم وتمليااننم ااج د اال وتي ةا
للطال

المننةااة التااي تنشاادها با ار ل إعااداد المعلماايج تتملا

التقنةاا

التعلةمةااة المختلمااة فااي تقااديم الم تاايت العلمااي

)Williams et al., 2009و ولذلن وبعت الجمعةة الدولةة لتقنةا

التعلةم )ISTE

العدعد ج المعاعير المننةة الالز ة في با ار ل إعاداد المعلمايجو نناا قادرتنم علاى اساتخدام الاتعلم

اللتترويااي فااي ياقااا تعااا لنم ااع الطااال و و ااج كلاان اسااتخدام ااا يعاارف بااالتعلم القااائم علااى
األلعاا
الاانم

اللتترويةاة )Digital Game-Based Learning (DGBLو وكلان لماا ي تلاي هاذا

ااج الااتعلم ااج لايااة ر يقااة باايج عماايم الطااال

ييااي ع ااد ااج فاعلةااة عملةااة الااتعلم

و جعلنا الر اكبةة  )Squire, 2011ورغم كلنو تشير يتائل بعا الدراسا
ايخمااا

التاادر

اهتمااام المعلماايج بتمعي ا

المختلمااةو إ ااا لضااعا

ااا يعاارف بااالتعلم القااائم علااى األلعااا

والت ايت إلاى

اللتترويةااة فااي ياقااا

ااتيت إعاادادهم التر ااي والمننااي فااي هااذا المجااا و و ب ااطب

قصااير ع ارفتنم بطر قااة وييعةااة تض اميج ل ا هااذا الناايع ااج الااتعلم فااي العااداد للميباايعا
الدراسةة المختلمةو و لعدم و يد القناعة التافةة لدعنم لتطني هذا النيع ج التعلم
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ولذلن فبن شللة الدراسة ال الةة تتلخة فاي ال اسا الرئة اي التاالي

اا واقاع اساتخدام

التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة ج و نة ي ر علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان؟

 -1ااا اتجاهااا

علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان ي ااي اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى

و تمرع ج هذا ال سا عدا ت اؤال

األلعا

فرعةة على الن ي اآلتي

اللتترويةة؟

 -2ا التمايا

المننةاة التتنيلي ةاة التاي ي تا ناا علماي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة اازان

الستخدام التعلم القائم على األلعا

 -3ااا عيقااا

اللتترويةة ج و نة ي رهم؟

االلتترويةااة فااي المياقااا التعلةمةااة ااج

اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

و نة ي ر علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان؟

االلتترويةة في المياقاا التعلةمةاة اج و ناة

 -4ا دت استخدام التعلم القائم على األلعا

ي ر علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان؟

 -5ا ثار تايا ار

الجان و المسها الد ارسايو التخصاةو سانيا

الخطارا التدر اةة) علاى

استخدام علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان للتعلم القائم على األلعا

ت او الدراسة ال الةة الت ق

ج

ة المرو

 -1ال عي ا ااد ف ا اار كو دالل ا ااة إحص ا ااائةة عن ا ااد

التالةة

ا ااتيت  )≤α0.05ف ا ااي اس ا ااتخدام علم ا ااي

المرحل ا ااة االبتدائة ا ااة بمنطق ا ااة ا ااازان للاا ااتعلم الق ا ااائم عل ا ااى األلع ا ااا
الختالف الجن

ك رو يلى)

 -2ال عي ا ااد ف ا اار كو دالل ا ااة إحص ا ااائةة عن ا ااد

اللتتروية ا ااة تر اا ااع

ا ااتيت  )≤α0.05ف ا ااي اس ا ااتخدام علم ا ااي

المرحل ا ااة االبتدائة ا ااة بمنطق ا ااة ا ااازان للاا ااتعلم الق ا ااائم عل ا ااى األلع ا ااا
الختالف المسه الدراسي

اللتترويةة؟

اللتتروية ا ااة تر اا ااع

 -3ال عي ااد فاار كو داللااة إحصااائةة عنااد

ااتيت  )≤α0.05فااي اسااتخدام علمااي المرحلااة

 -4ال عي اد فار كو داللااة إحصاائةة عنااد

اتيت  )≤α0.05فاي اسااتخدام علماي المرحلااة

االبتدائةة بمنطقة ازان للتعلم القائم على األلعا

االبتدائةااة بمنطقااة ااازان للااتعلم القااائم علااى األلعااا

الخطرا التدر ةة

اللتترويةة تر ع الختالف التخصة
اللتترويةااة تر ااع الخااتالف ساانيا
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هدفت الدراسة ال الةة إلى
 التشااا عااج اتجاه ااا

المعلماايج ف ااي المرحلااة االبتدائة ااة بمنطقااة ااازان حااي اس ااتخدام
اللتترويةة في المياقا التعلةمةة

التعلم القائم على األلعا

 تطااي ر داا اةاااأ قننااة تلاار الملتتااة العر ةااة فااي جااا اةاااأ اتجاهااا
استخدام التعلم القائم على األلعا
 التع اارف عل ااى المعيق ااا
األلعا

االلتترويةة في المياقا التعلةمةة

والص ااعي ا

الت ااي تعيا ا إ لاية ااة اس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى

اللتترويةة في المياقا التعلةمةة بالمرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان

 التع اارف عل ااى التماي ااا

المننة ااة التتنيلي ة ااة الت ااي ي تا ن ااا علم ااي المرحل ااة االبتدائة ااة

بمنطقة ازان الستخدام التعلم القائم على األلعا
 الت ق ا ا
وساانيا

المعلماايج ي ااي

ا ااج ثا اار بعا ااا المتاي ا ا ار

اللتترويةة

ا ااالجن و العما اارو المسه ا ا الد ارسا اايو التخصا ااةو

الخط ارا التدر ااةةو فااي الممارسااة المننةااة للمعلماايج فااي المرحلااة االبتدائةااة فةم اا

عتعل باستخدام التعلم القائم على األلعا

االلتترويةة

 التشااا عااج واقااع اسااتخدام المعلماايج فااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان للااتعلم القااائم
على األلعا االلتترويةة و اولة االستمادا ج النتائل بماا يملاج ن ري ااهم فاي تطاي ر
ب ار ل إعداد المعلم وفي ةاغة خط التطي ر التر ي ة الم تقطلةة


اولااة استشاراف الم ااتقط وتقااديم جميعااة ااج التي ااةا

التر ي ااة التااي قااد ت اانم فااي

ننةااا فةمااا عتعل ا باسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا
تطااي ر ااتيت إعااداد المعلماايج .
االلتترويةة بشل خا ود ل التقنةة في التعلةم على و ي العميم
لنذه الدراسة همةة ي ر ة و خرت تططةقةةو حيث ت نر هميتنا ج خال اآلتي
 -1اء

الدراسة ال الةة استجابة لنتاائل الد ارساا

ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا

اللتتروية ااة لمياات ااة التط ااير التتنيل ااي ي وتلطة ااة لمتطلت ااا

نا ار القرن ال اد والعشر ج
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 -2التر يا علااى الااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةااة م اات دت تتنيلااي ي عا اار فااي

عملةة التعلم و اولتناا بنااء تأ اي ي ار لناذا الممنايم و ةفةاة تضاميج هاذا النايع اج

التعلم في المياقا التعلةمةة المختلمة

 -3قااد ت اانم النتااائل المنطلقااة اج هااذه الد ارسااة فااي رساام سةاسااا
للمعلميج ج صقط و ازرا التعلةم
 -4قااد ت اااعد النتااائل المنطلقااة ااج هااذه الد ارسااة لةااا
الاتعلم فااي الميباايعا

التاادر ب والتطااي ر المننااي

التر ةااة علااى تضااميج هااذا الناايع ااج

التعلااةم فااي با ار ل الد ارسااا

الد ارسااةة لمقاار ار تقنةااا

الدراسا

تطي ر الجيايب المننةة للمعلميج ج طال

العلةا

العلةااا ااج

تت دد الدراسة ال الةة في بيء التالي

 -1اقتصا اار الد ارسا ااة ال الةا ااة علا ااى اةا اااأ واقا ااع اسا ااتخدام الا ااتعلم القا ااائم علا ااى األلعا ااا
اللتترويةة ج و نة ي ر علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان

 -2اقتص ا اار الد ارس ا ااة عل ا ااى بة ا ااان ث ا اار تايا ا ا ار
التخصةو سنيا

الج ا اان و العم ا اارو المسها ا ا الد ارس ا اايو

الخطرا التدر ةة) على اتجاها

ازان ي ي استخدام التعلم القائم على األلعا

علماي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة

اللتترويةة

 -3اقتصر الدراسة ال الةة على المدارأ ال لي ةة االبتدائةة بمنطقة ازان المتمللاة فاي
ا

ج

دعنة ي انو

اف ة بيعر شو

اف ة

 -4ر ر ت هذه الدراسة خال المص الدراسي األو
 -5تتملا

طةا)

ج العام الجا عي 1441/1440ه

داا الد ارسااة فااي اسااتتاية للتعاارف علااى واقااع اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةة ج و نة ي ر علمي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة اازان والاذ تام إعادادها
خصةصا للي ي إلى يتائل هذه الدراسة وت قي
.
كا

هدافنا

العالقاة بميبايعي و تاي ارتايو والتاي يملاج

ورد في هذا الت ث بعا المصطل ا
تعر منا ما علي
 التتلم ا الئ ت ا ع تتا اعلم ت ل ارلنلة ت Digital Game-Based Learning
Wu
تعادد تعر ماا الاتعلم القاائم علاى األلعاا اللتترويةاة ولتاج اج برزهاا تعر ا
) (2015والذ يعرفي بأيي التعلةم المطني على األلعا الرقمةة المصممة لتع ا الاتعلم
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والتعلااةم ولااة فقا للترفةااي باسااتخدام اليسااائ التقنةااة التماعلةااة المتعااددا و ملااج تعر مااي
إ رائة اا .فااي هااذه الد ارسااة علااى يااي اسااتخدام وتي ة ا األلعااا اللتترويةااة ااج خااال
األ ن ا ا ا الذ ةا ااة فا ااي المياقا ااا التعلةمةا ااة المختلما ااة باا اار ت قي ا ا األها ااداف التدر ا ااةة
الميباايعة و ااذ ايتتاااه المتعلماايج وتطااي ر يماااخ تمتياارهم و يجاااد بيئااة درسااةة ثر ااة
و م ا للتعلم بما عتماشى ع الن ر ة الطنائةة للتعلم

 مم مت المةل ت اتدلئا ت طمة ئت نت ا

Elementary school teachers in
مااج هاام

 Jazan regionورقصااد بناام فااي هااذه الد ارسااة مةااع المعلماايج والمعلمااا

علا ااى رأ العم ا ا والتا ااابعيج لا ااي ازرا التعلا ااةم والمللما اايج بالعم ا ا فا ااي الما اادارأ االبتدائةا ااة

ال لي ةة بمنطقة ازان بالمملتة العر ةة ال عيدية والمتمللة فاي ا
اف ة بيعر شو

تعاااد األلعا ااا

اف ة

طةا)

اج

دعناة يا انو

 Gamesا ااج هااام الم ا اياد و اليسا ااائ التعلةمةاااة التا ااي يملننا ااا ن تج ا ااد

ااعال ثن اااء عملة ااة ال ااتعلم واات ااا
المم ااا ةم المج اارداو م ااا يملنن ااا ن تجعا ا الم ااتعلم يشا ا .
طا وف ا .
ال قااائ والممااا ةم والقياعااد والن ر ااا و ولقااد تنيعاات األلعااا

الصااناعيو ف ناار األلعااا
و ا ااذلن األلع ا ااا
واأللعا

ال اامعةة واأللعااا

ااع التقاادم الااذ حاادت فااي المجااا

التصاار ةو واأللعااا

ار األلع ا ااا
المردي ا ااة و الجماعة ا ااةو و خي ا ا .ا

اللتتروية ا ااة الني ا ااد و)27 2012و

اللتترويةة هي يشاخ ترو ي كهنيو وتشتم على لعا

الذ ةةو والعا

الليحا

اللابتااة واأللعااا

المت ر ااةو

اللتترويةةو وهي رحلة تقد ة ج لعا

التمطييترو و لعاا

الميدعي

النياتاا

شر و )2017إن

المعلاام النااا ح هااي الااذ عيااااب التقاادم وتطااي ار ال ةاااا ااج حيلاايو و ااا ي اادت فااي المجتمااع ااج
تايا ار و ااا ي ااتجد فةااي ااج اتجاهااا

عا اراو وهااذا عتطلااب نااي المرويااة وعاادم الجماايد والقاادرا

علاى التجدعااد واالبتتااار فااي عملاايو فاال ي ااتتيج للعما الرتيااب الااذ يقد اي عا ااا بعااد عااامو ولتااج
عنتاي ن عدري ن لت عام روفي و تطلتاتي و قتضةا

العم بي الذيابا و)2019

ولااذلنو فالد ارسااة ال الةااة ت ااعى إلااى الطناااء ااج خااال النتااائل المت صا علينااا حااي اتجاهااا

المعلميج ي ي استخدام األلعاا اللتترويةاة وتمتاد إلاى يطاا اختتاار العالقاا الم تملاة بامج العيا ا
لا ا

خط ا ارا المعلا اام فا ااي اسا ااتخدام فا ااي األلعاااا اللتترويةا ااةو االتجاها ااا و التما اااءا الذاتةا ااةو والت ا ااديا

المتصيرا والملميسةو و اذلن المعيقاا التاي يملاج ن تعيا تطناي واساتخدام المعلمايج للاتعلم القاائم علاى
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األلعااا اللتترويةااةو هااذه الد ارسااة يض اا .ت اااو ن تعطاار بيبااي عااج الطااار الممااا ةمي الااذ عااسطر
و دد و نا ي ر المعلميج لتطني واستخدام األلعا اللتترويةة في المدارأ
إن التايا ار التااي

مارسا

اااحطت اللاايرا المعلي اتةااةو و ااا تمخااا عننااا ااج تاياار ل ااي فااي
تيت اليعي واللقافة والنيايةو دفع العدعد ج التاحليج إلاى

األطما والمراهقيجو على

االهتمااام باأللعااا

اللتترويةااة و لةفةااة اسااتااللنا فااي الطيئااة التعلةمةااة لتصااتح بيئااة فاعلااة اكبااة

ثر ة ت ق المتعة والتعلم للطاال و و اان اج بايج االهتما اا
والت قا عااج واقااع مارسااا

الت لةاة فاي هاذا المجاا و التشاا

المعلماايج المننةااة ي ااي اسااتخدام وتي ةا

األلعااا

اللتترويةااة فااي

ياقا التعلةم والتعلم المختلمة داخ الطيئة المدرسةة )Hayes & Ohrnberger,2013
والنت ااائل ف ااي ه ااذا المج ااا تت اااد ن تت ااين

الم ا ةة التااي

تط ااة إل ااى ح ااد اااو فم ااي إح اادت الد ارس ااا
النتااائل لتشااير إلااى ن الاار ااج

ر اات علااى عينااة طي ارا ااج المعلماايج اااء

 )%66ااننم قااروا بعاادم اسااتخدا نم الااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةااة فااي المدرسااةو و ن

ح ايالي  )%50فااادوا بعاادم تاادر طنم قط ا الخد ااة علااى ةفةااة تي ة ا

األلعااا

اللتترويةااة فااي

ياقااا التعلااةمو بينمااا اسااتمر ح ايالي  )%78ااج المعلماايج علااى و نااة ي اارهم التااي تميااد بااأينم
طالطيج بتاطةة المننل وااليتناء ني وال وقت لدعنم لتي ة

هذه األلعا

فاي العملةاة التعلةمةاة

)Millstone,2012
ولقد تناولت العدعد ج الدراسا
يايب بينما يجد قلة في عدد الد ارساا
ع اام الد ارس ااا

األ نطةة التعلم القائم على األلعا
العر ةاة التاي ر ا

العر ة ااة تر ا ا عل ااى األلع ااا

اللتترويةة ج عدا

علاى هاذا النايع اج الاتعلم حياث ن

اللتتروية ااة وارتتاطن ااا بمجميع ااة ااج المتايا ا ار

ال االي ةة والنم ااةة دون التطاار إلااى ارتتاطنااا بعملةااا

الااتعلم بشاال

را

و ااج هااذه الد ارسااا

دراسة Wu )2015و حيث قام بدراسة خط ار المعلميجو اتجاهاتنمو ماءتنم و عيقا
ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا
الم ااتي ا

اللتتروية ااة وق ااد ش اااري ف ااي ه ااذه الد ارس ااة  116عل اام ااج ختل ااا

والت ااي ش ااملت المعلم ااين قطا ا الخد ااةو المعلم ااين المطت اادئينو والمعلم ااين كوو الخطا ارا

التدر ةة التطيرا وتتييت داا الدراسة ج  33عنصر يزعة على 4
والتططةقا

استخدام

التعلةمةةو األلعا

تصاامةم األلعااا

الخطياراو لعاا

التعلةمةااة وقااد

بشل عام حي احتما تتا

اور األلعا

الترفينةة

الم ااااا تعاددا الالعطايج عطار اليترياتو دوا

ناار يتااائل الد ارسااة ن اتجاااه ه اسالء المعلمااين ااان إيجااابي

ود ل األلعاا

فاي التعلاةمو ولقاد بادوا تمضاي الساتخدام األلعاا
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بناء على تعيدهم علينا و ذلن راحة وسنيلة استخدا نا
التعلةمةة الترفينةة والتططةقا التعلةمةة .
يضااا و اايد عاادم تياف ا باايج فل اامة تاادر المعلماايج وياايع اللعتااة الممضاالة
وقااد ناار النتااائل .
ذلن ر ر الت لي العا لي التي يد الستقراء جميعة ج خم ة عيائ تعي
لدعنم للتدر
اسااتخدام المعلم اايج لأللع ااا

وهااي ع اادم و اايد تطاااب وتيافا ا ب اايج الااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا

اللتترويةااة والمناااهل الميحاادا المعةار ااةو و نااا الن اار ال االطةة لاامدارا و ولةاااء األ اايرو ويقااة
الاادعم التتنيلااي ي والعااداد فااي ب ا ار ل إعااداد المعلماايج والاادعم المنناايو صقصاار وقااا ال صااة
الدراسةةو والجيدا المنخمضة لأللعا
وتعااد األلعااا

الرقمةة التعلةمةة

اللتترويةااة ااج األلعااا

التااي لنااا اةمااة ع ةمااة فااي إعمااا العق ا وز ااادا

حاف التعلم وز ادا ايجابةة الماتعلمو هاذا بالباافة إلاى اا تايفره اج بيئاة تعلةمةاة نشاطة و ليارا
لدافعةة المتعلم ت اعده علاى عادم اليقايع فاي اللم ةاة عناد اساتخدام المعلام أللماا لاة
الماادلي لاادت المااتعلم وتتااةح فاار

الااتعلم للمتعلماايج الااذعج ال تجااد

التعلم عطدالمتا و)2010و و ج هناو فالتعلم القائم على األلعا

لناا يما

عناام الطاار التقليديااة فااي

اللتترويةاة عنماى عناد الطاال

المشاار ة بنشااخ والتماعا اليجاابي فاي عملةاة تعلمنام و ما هم ي اي الاتعلم و عما علاى ز اادا
دافعيتنم ما يجعلنم يشار ين في تعلمنم بشل يش اما عنمي لدعنم نا ار واتجاها
اللقة بالنم
وقاد

واالستقاللةة وااللت ام بقياعد اليقت وت م الم ئيلةة

يده ننا

د يرو)2015

ارت ) Erhel and Jamet (2013د ارساة للتشاا عاج تاأثير التادر

ال ار عااة علااى دافعةااة وفاعلةااة الااتعلم باسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

والتاذياة

اللتترويةااة وفااي هااذه

الدراسة سعى التاحلان إلى ت دعد ال روف التي يلين فينا التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة

الر فاعلةة وكلن ج خال ت لي آثار ييعيج ج التعلاةم التعلاةم باالتعلم والتعلاةم بالترفةاي وقاد
ُّ
بالتعلم عطى تعلةما .عم
نر يتائل هذه الدراسة ن التعلةم

ساالتا .علااى الدافعةااة ي ااي الااتعلم

مااا

اج التعلاةم بالترفةاي دون التاأثير

ناار الد ارسااة يااي إكا تاام ت و ااد المتعلماايج بمالح ااا

نت مة حي دائنم فبن كلان عاسد إلاى ن يلاين التعلاةم بالترفةاي عميا

بيئ ااة األلع ااا

اللتتروية ااة يملا ااج ن تعا ا ز ال ااتعلم والت ميا ا شا اار طة ن تتض اامج يا ا ا

المتعلميج على عالجة الم تيت التعلةمي بمعالةة
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رت ) Sung and Hwang (2013د ارساة عاج دور الاتعلم القاائم

عالوا على كلنو فقد
علاى األلعااا اللتترويةااة فااي ت

اايج داء تعلاام الطااال فاي قاار ار العلاايم وفااي هااذه الد ارسااة تاام

تطااي ر بيئااة تعلةمةااة تعاويةااة للااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ااج خااال د اال جميعااة ااج
التقنةا

للت ني على الطال للمشار ة وتن ةم ا تعلميه اثناء عملةة اللعب ولتقيةم فعالةاة الاننل

المقتر فقد تم إ راء تجر ة في قرر العليم الططةعةة بالمدارأ االبتدائةة لم ة داء الطاال
حيااث اتجاهاااتنم ي ااي الااتعلمو ودافعيااتنم للااتعلمو و ماااءتنم الذاتةااة وايجااا از تعلمناام وقااد

اج
ناار

النتااائل ن اللعتااة التعلةمةااة التعاويةااة المد جااة ال تميااد الطااال فااي تع ا اتجاهاااتنم ي ااي الااتعلم
ودافعيااتنم للااتعلم فق ا ب ا ينااا تر ن ااج يض اا .ااج ت صاايلنم التعلةمااي و ماااءتنم الذاتةااة يينااا تاايفر
تن ةم للمعرفة وتتادلنا والذ يعتطر ء ال عتج ج بيئة األلعا التعاويةة
لقد اثطتت الدراسا
والمعلماينو والطاال

فقاد

ال ابقة و يد تاأثير لي ناا

ي ار ولةااء األ اير واةاادا

ارت Bourgonjon, Valcke, Soetaert, De Wever, and

) Schellens (2011د ارسااة حااي ال ااتعلم القااائم علااى األلع ااا
التص ااي ار ال االطةة ألولة اااء األ ااير غالتا اا .ااا تت ااين ع ااائ

التدر

األلعااا

المادارأو

اللتترويةااة حيااث و اادوا ن

ااام تطن ااي األلع ااا

اللتتروية ااة ف ااي

فالمعلمين والطال و ناع ال ةاسا التعلةمةة ري نرون تأث ا.ر بما يمتر فةي اآلباء عج
علةااي فبيااي ااج الضاارور
اللتترويةااة واسااتخدا نا داخا المصا الد ارسااي فااي التاادر

د ارسااة هااذه المعتقاادا

األبي ااة عااج األلعااا

ه ااذه الد ارسااة طااير يم اايكم

ااار وت ققاات ااج

الميدعي في تدر

بنائنم شاري في

تي لتيبةح وتيقع قطي ولةاء األ ير الستخدام لعا

هذه الدراسة  858ولي ر ع طالب على األق في المرحلة المتيسطة وقد
 % 59ج التتاعج في تمضي
اش ااتم عل ااى فربا اةا

ح ااي ف اار

لأللعا و والخطرا في لعا
وفااي يم ا

ولةاء األ ير أللعاا

ال ااةا

الميادعي يملاج تم ايره بياساطة النمايكم الاذ

ال ااتعلمو واألعا اراف الشخص ااةةو واآلث ااار ال االطةة المتص اايرا

الميدعيو والبداع الشخصيو و ن

ولي األ ر

اارت ) Bourgonjon et al. (2013د ارسااة حااي تقط ا

المرحلااة المتيسااطة للااتعلم القااائم علااى األلعااا
القااائم علااى األلعااا

نر النتائل ن

علمااي

اللتترويةااة وق اد و اادوا ن تطنااي وفاعلةااة الااتعلم

اللتترويةااة تعتمااد إلااى حااد طياار علااى تقط ا المعلماايج باعتتااارهم عنا اار

التاييا اار ال قةقا ااي فا ااي العملةا ااة التعلةما ااةو ولا ااذلن فبيا ااي ا ااج الضا اارور فنا اام تصا ااي ار المعلما اايج
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و عتقداتنم التي تقيم عليناا عملةاا
علااى تقط ا

لعااا

انع القارار وقاد ر ا

المياادعي التجار ااة ااأدوا

الدرساة علاى العيا ا الماسثرا
هاذه ا
وقااد تاام اقت ا ار يماايكم للتقط ا

تعلةمةااة فااي التاادر

ااء
والتنطااس عااج طر ا اسااتخدام المعلماايج لأللعااا التجار ااةو وعلةااي تاام اختتااار وتقيااةم النماايكم بنا .
على الطةايا التي تم معناا اج  505علماا .شاار يا فاي هاذه الد ارساة بعاد كلان رر طات النتاائل
بت ث ساب في جاال

قطي التتنيلي ةا والتعلم القائم على األلعا

اللتترويةة

يضا .فقاد ارت ) Roodt and Saunders (2017د ارساة حاي تصاي ار طاال المرحلاة

الجا عةااة ي ااي الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااةو حيااث شاااروا إلااى ن الطااال غالت اا .ااا عااتم

تجاهلنم فاي عملةاا الاتعلم اللتتروياي وقاد هادفت هاذه الد ارساة إلاى ناقشاة تصاي ار طاال ال انة
األولااى فااي ا عااة يااب تاااون ي ااي فائاادا هااذا الناايع ااج الااتعلم بالن ااتة لناام وكلاان ااج خااال اسااتطةان
عج طر اليتريت تم إرساالي لناذه العيناة والتاي تعتطار اج يا اليتريات وقاد

نار هاذه الد ارساة

تطيج ن الطال في ال نة األولى اج الجا عاة اان لادعنم
جميعة ج النتائل المليرا لالهتمام حيث ن
تصااي ار إيجابةااة حااي الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ويناام يمضاالين هااذا الناايع ااج الااتعلم

اجا ء ااج تعلام المقاار ار الد ارساةة وقااد لخااة  Wu )2015ر عاة فااروع رئة اةة لأللعااا التعلةمةااة

والتي يملج للمعلميج التمتير في د جنا في التدر
اللةفيه ت

 اعلم ل اللم م

وكلن على الن ي اآلتي

الل ي ئت ا اللم م ت لزنهتلم المةم لت
ا ا ت قيا ا ه اادف تعلةم ااي

لع ااا مطي اايتر و في اادعي ر ااممت ااج
الترفةاي وتعتطاار المئاة الم ااتندفة ااج هاذا الناايع اج األلعااا
طااال

الصااميف االبتدائةااة وهااذا الناايع ااج األلعااا

هاام طاال

وهاي عتاارا عاج
اادد ااج خ ااال

الروبااة و ااذلن

ااان شااائعا .فااي ت ااعينةا

القاارن

المابي بالت ا ج ج النمي الذ حص ليسائ التمطييت ار الشخصةة & (Michael

) Chen, 2006و اع التطاير النائا لتقنةاا
تم ااتشاف ي ة دعدا ج األلعا
يب ااعا .دع اادا .ب اايج

تططةقا

وكلن ج

القصيرا شتة التعلةمةاة والترفينةاة والتاي و اد

ااتخد ي النيات ااا الذ ة ااة واأل نا ا ا الليحة ااة ه ااذه األلع ااا

لناا

ه ااي

تعلةمةة صممة للتشاي على النياتا الم ميلة اع عرفاة تتنيلي ةاة ب اةطة
ذ

العطي األلعا

للعب جميعة ج األلعا
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الجئي ال اقع
 اعلم ل
ّ
وهذا ال يعني ينا غير

الرقمةة التي تم تصمةمنا ألغ ار

هي األلعا

لةة و متعة ولتج الندف الرئة ي ج تصمةمنا هاي ت اني

الااتعلم والتعلااةم والتاادر ب وهااي األلعااا
يمل ااج اس ااتخدا نا عل ااى

غير ترفينةةو

التااي عااتم تصاامةمنا اسااتنادا .إلااى يماااكم واقعةااة
ت ل اام لع ااا

نا ا ا التمطي اايتر الشخص ااةة و وح اادا

المي اادعي

ألغ ار الرعاية الصا ةة و التادر ب و العاالن و التعلاةم إن األلعاا الجدنياة تشام
يم هداف األلعا التعلةمةاة الترفينةاة ولتنناا تتخطاى تادر ال قاائ لتشام التادر ب

لم اعدا

تخد ي اللعتة على اات ا

عارف و نا ار

 ألم ل المة ك م ملمئدم الالعيين عية ار لة ت هي لعا

دعدا

ي نة للترفةي وفاي يما

اليقات

ناسااتة للتطنااي ااأدوا تاادر ب حي اث ب ااذ التاااحلين ناايدا .ت اعاادا لد ارسااة األداء التعلةم ااي

لأللعا الرقمةة في التدر

 تصتتتم ا اعلمتتت ل اللم م تتت
تصاامةم األلعااا
تصمةم األلعا

باستخدام األلعا المنتجة

هااي العملةااة التااي يماار بنااا الم ااتخد ين فااي تعلاام دوا

التعلةمةااة حيااث عااتم بناااء المعرفااة فااي سااةاقا

وهااي ااا يجع ا تصاامةم اللعت ااة التعلةمةااة عقت ااة

للمعلميج غير المتمرسيج في استخدام األلعا

ةا

تماعلةااة وتتطلااب عملةااة

التعلةمةاة ن يلاين المعلام علاى د ارياة بعنا ار اللعتاة األساساةة لت اني

تقااديم الاادعم المن ااي ااج المعلاام للط ااال

و ااا

ال .ألغ ار

الترفةي والتجارا

للتدر

الميدعي التعلةمةة عطر فت ار ز نةة تعااتة

استنادا إلى الرواب اليثةقة بيج تطير لعا
و .
اااحطنا ااج ت ااي فااي ي ر ااا الااتعلم فقااد حاادد  Egenfeldt-Nielsen )2015ر عااة
عا را ج لعا

الميدعي التعلةمةة على الن ي اآلتي

 الجيتتا اع ل لزلم ت ل اللم م ت

ناار فااي ثمايينةااا

القاارن الماباايو وهااي عتااارا عااج

ااء علاى الاتعلم ال الي يو حياث
جميعة ج األلعا التعلةمةة الترفينةة التاي ر اممت بن .
عتم تضميج المادخال التاي يملاج الات لم فيناا لا التمر ناا المتتاررا والتططيا لل اث
على التعلم المتاشر

 الجيتا الات ل لزلمت ل اللم م ت

نار فاي واخار ت اعينةا القارن المابايو وهاي عتاارا

ااء علاى الاتعلم الطناائي المعرفايو حياث
عج جميعة ج األلعا التعلةمةة التي ر ممت بن .
يي ويتةجة للت ي في ي ر ا الاتعلم فقاد ايتقلات هاذه األلعاا التعلةمةاة اج التر يا علاى

ال ليي إلى التر ي على المتعلم وقد تم تصمةم هذا الجيا

اتنادا
اج األلعاا التعلةمةاة اس .
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إلااى المربااةة القائلااة بااأن الالعطاايج /المتعلماايج لة ايا

اانادع ساايداء و يناام يااأتين للعااب

اللعتااة ااع المعرف ااة ال ااابقة والخطا ا حي ااث تتماع ا قياع ااد المعرف ااة المختلم ااة الت ااي يجلطن ااا
المتعلمين في اللعب ع

تيت اللعتة ليتام تأثي ار

 الجيا الا لث لزلم ل اللم م
علااى همةااة عملةااا

تتاعنة على التعلم

نر في بداية األلفةة ال الةاة حياث اان هنالان تشادعد

االسااتخدام التعلةمااي لأللعااا

الرقمةااة وتر ا هااذه األلعااا

علااى

إدخااا سااةا ا تماااعي يشااجع يشااطة الااتعلم النادفااة والبداعةااة والتماعلةااة اال تماعةااة

واللقافة ااة والتع اااون وحا ا المش االال

والت ااي اي اات م ااا ةم ساس ااةة لل ااتعلم ااج الن ر ااة

الطنائةة وعند تطني هذه األلعا و يصتح المعلم هي اليساة الرئة اي الاذ يقايم بتتيةا

تجار األلعا

إشاراي الطااال
تي ا

الرقمةة ع التدر

داخ المصي الدراسةة  )Gros, 2007ج خال

فااي يشااطة عملةااة لا العما الجماااعي و الخطارا الميدايةااة الستتشاااف

اللعتة الر ج االعتماد على اللعتة فق لنق المعرفة

 الجيا الةاطع لزلم ل اللم م

نر في بداية عام 2010مو هذه األلعاا

تعا ز الاتعلم

الذ عنطناي علاى المعا و حياث يعتماد الالعطاين المشاار ين فاي بنااء اللعتاة علاى الباداع
والتعلم ج التجر ة والخطاأ فاي تصامةم لعتاة

والتمتير المننجي ثناء اختتارهم للمربةا

و ةفةةو و مرور اليقتو يقيم هسالء الالعطين بتطي ر لاة تصمةم ج خال اللعتة التي
عتم تصمةمنا في هذا الجي

ج األلعا

التعلةمةة عتم تشجةع العطي اللعتاة علاى تايلي

دور المصمميج والمطدعيج الذعج يملننم المشار ة بدر ا

تماوتة في عملةة التصمةم

و ناااء علااى ااا سااط و يجااب ن يعتمااد ق ارار المعلاام بشااأن اختةااار ياايع و ي اياع األلعااا

الرقمة ااة التعلةمة ااة وتطنين ااا ف ااي الت اادر

عل ااى االعتت ااا ار التر ي ااة المناس ااتة للم ت اايت ال ااداخلي

لميب اايع اللعت ااةو و ن يل ااين الم ت اايت الئما اا .لعم اار الطال ااب وه ااداف ال ااتعلم المر ااي ت قةقن اااو
وخصااائة المتعلماايجو والتتنيلي ةااا والمصااادر المتاحااة داخا المدرسااة علااى غارار

تخطااة

الرقمةااة التعلةمةااة

درأ آخاارو ااج الضاارور للمعلماايج المنتماايج بالتاادر

القااائم علااى األلعااا

التعرف على اللعتة التي تم اختةارها قط تنميذ التادر

ماا ال عنتااي اعتتاار الاتعلم القاائم علاى

بالعملةاة التعلةمةاة و ن اللعتاة ساينتل

األلعا اللتترويةة حال .س ر.ا لضمان استمتاع الطاال
عننااا يتااائل تعلةمةااة ربااةةو حيااث يملااج ن يختلااا سااةا اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

طير ج حالة إلى خارت و اج المس اد ن اساتخدام اللعاب فاي التر ةاة يطاير
اللتترويةة اختال.فا .ا
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ج عمليتي التعلةم والتعلمو ما ايي يصق شخصةة الطالب ليتتة
الم تمر في ناحي ال ةاا المختلمة ب يث عنيئ اللعب المرد ل
وسانيلةو لماا تايفره هاذه األلعاا

والتماع بما عتناسب ع إدرااي ال

ع الليرا المعلي اتةاة والتقادم

المشلال التي تيا ني بل ي ر

اج بيئاة غنةاة ت ااعد فاي يماي الطما وتليار دافعيتاي ي اي الاتعلم
ي وتجعلي عنجذ

القااائم علااى اللعااب إلااى اسااتخدام األلعااا

لنا ال ر يو)2010و و شير منيم التعلم

لاادعم عملةااة الااتعلمو مااا يااي عتضاامج اسااتخدام ا

ه ااداف ال ااتعلم األلع ااا

خصةص ااا لت قيا ا
األلع ااا المص ااممة
.
)Mainstream gamesو تلاان األلعااا

التعلةمة ااة) و األلع ااا

ااج

الرئة ااةة

التااي تاام تطي رهااا للمتعااة عنااد ا ت ااتخدم لمتابعااة

هداف التعلم )Kirriemuir & McFarlane, 2003

فممارساة األلعاا اللتترويةاة تاسثر بشال اطيار علاى الطالابو اييناا تشاتع الار ا ا المطر اة

لدت الطالب و ييلي للعبو ما ع د ج دافعيتي ي ي التعلمو وتنمي لديي ال

التصر و حيث ي نر

لي الر ج سثر و طلب ني استجابة سر عةو اما ينا ت د ج النمي العقلي لدت الطالب وتلير لديي
التمتيار الباداعيو و اتطةع الطالاب مارساة اللعتاة فاي اليقات الاذ عر ادهو وتايفر المتعاة وت جاب

الملا لادت بعاا الطلتاة حميادو)2014و و نتةجاة لناذا التي اي القاائم علاى تضاميج ماا ةم اللعاب

بأشاالالي المختلمااة فااي عمليتااي التعلااةم والااتعلمو ناار العدعااد ااج المصااطل ا كا الداللااة لنااذا
التي يو ننا ا تم تر متي إلى اللاة العر ةاة بم امى التلعياب “ Gamificationو ةللاة اللعاب
ح اانيج وآخاارونو)2018و و ننااا ااا يعاارف فااي روقااة الت ااث العلمااي بااالتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةة )Michael & Chen., 2006 Digital Game-Based Learning

و عرف التعلم القائم على األلعا اللتترويةة بأيي اساتخدام الطا ار ل التتنيلي ةاة المصاممة

بعناية فائقة ل ادا الت صي الد ارساي لادت الطاال

اج خاال اساتخدام التططةقاا المقد اة لنام فاي

ةد ج األلعا المختلماة )Lee & Hao, 2015و

اساتخدام وتي ةا

ااج خ ااال األ نا ا ا الذ ة ااة ف ااي المياق ااا التعلةمة ااة المختلم ااة با اار
الميبيعة و ذ
ولذلن فني شل

األلعاا اللتترويةاة

ت قيا ا األه ااداف التدر ااةة

ايتتاه المتعلميج وتطي ر يماخ تمتيرهم و يجاد بيئاة درساةة ثر اة و ما ا للاتعلمو

ج شالا الاتعلم القاائم علاى جميعاة اج الخطايا وال اراءا المخططاة التاي

عسدعناا المااتعلم علااى التمطياايترو النياتااا الذ ةااة و التمطياايتر اللاايحي اآلعتاااد)و ااج خااال االلتا ام
بقياعااد عينااة لت قيا ها ت
ادف تعلةمااي انادد فااي إطا ت
اار تناف ااي و متااعو وهااي ياايع ااج الااتعلم عتمر ا
ر
حاي الماتعنلمو و تااةح لااي حر ااة االستتشااف والتجر ااة بماعلةااة داخا الطيئااة التعلةمةاةو هااذا وقااد بااا
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ااج األوس اااخ

تعلةمة ااا س ااائدا .ف ااي ا ا
ينج ااا
.
ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا االلتتروية ااة ). (DGBL
التعلةمةة الرسمةة وغير الرسمةةو ين هاذا الانم اج الاتعلم عتاةح للطالاب األخاذ ب اام المتاادرا فاي
عملةة التعلم ج خال الت لي والتيلة

الناقد وح المشلال

والتقيةم و داء و مارسة نا ار التمتيار العلةاا لا التمتيار

)Dindar,2018و فالتعلم القائم على األلعا االلتترويةة يعا ز اج عملةاة

التعلم و اعد على التمتع بنا بصيرا فض
وهااذا الاانم

)Yang,2015

ااج الااتعلمو يعتمااد علااى ااا يعاارف بااالتعلم الرقماايو و قاايم فااي األساااأ علااى د اال

ميا ا ا ا ا ا اللعت ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي

ت ا ا ا اايت الت ا ا ا اادر و و الت ا ا ا ااالي ت و ا ا ا ااد الط ا ا ا ااال ب ا ا ا ااأدوا تعلةمة ا ا ا ااة فير ا ا ا ااة

)Prensky,2001و و اج الار ميا ا هاذا الاننل التعلةماايو اياي ي ااعد علااى تشاجةع المتعلمايج علااى

االيخراخ بنشاخ وحماأ في عملةة التعلمو و التالي فنذا الاننل اج شاأيي ن يعا ز حااف التعلاةم والاتعلمو

امااا يااي ي اااعد علااى إيجاااد وخل ا بيئااة تعلةمةااة

االةة متعااةو فااالتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة

يجمااع باايج األلعااا والم تاايت التعلةمااي و نشااد ت قي ا يتااائل تعلةمةااة ياادا تضاااهي وتتمااي علااى تلاان
الناتجة ج التعلم التقليد و ما اياي يملاج الطاال بي اي عاام اج تطاي ر المناا ار والمعاارف األساساةة

في جاال

تخصصة في عصر التتنيلي ةا الرقمةة )Hwang et al.,2015

و ااج الجاادعر بالااذ رو ن تطلتااا

القاارن ال اااد والعشاار ج و ااا عنشااده

جتمااع ااج

تطير ورقي و ا ي ي ي ج تنيع وتمرد بيج بنائي و ياطنةيو عدفع المعلماين والتر ي اين بااختالف
تخصصاااتنم و جاااالتنم إلااى تعاادع

علااينم تاايفير وتصاامةم بيئااا

مارساااتنم التر ي ااة والتعلةمةااة والتدر ااةةو إك
ور تااا

تعلاام ت اااعد علااى تلطةااة احتةا ااا

وتطلعااا

ااتح عنتاااي

الطااال

فااي

ختلااا الم ارح ا التعلةمةااةو و ااذلن لميا نااة الماارو المرديااة القائمااة بيااننمو عااالوا علااى يااتااة

الننضة واللايرا التتنيلي ةاة التاي يعةشانا العاالم اليايم )Evans et al.,2015و فتاان اج ياياتل

كلانو االعتمااد بصايرا طيارا علاى الاتعلم القااائم علاى األلعاا
التعلم المتمر

اللتترويةاة ييااي شال

اج شاالا

حي الطالب يم ي )Marklund & Taylor,2016

ولذلن تعد األلعا التعلةمةة اللتترويةة ج هم الم ت دثا التتنيلي ةة فني بيئة تنيعة

الطادائ ت اث المتعلمايج علاى التماعا النشا فاي اي واقعاي ماا يجعلنام الار إاتااال علاى الاتعلمو
وت تلير دافعيتنم وت مي هم للتعلمو وت ةطر على شاعرهم وتخفة
ما عسد إلى ز ادا االهتمام والتر ي و ذ

حاال تيترهم داخ المدرسة

ايتتاهي إلى المادا و النشاخ الذ يمارسيو اما ت ث

الطال على المشار ة بنشاخ وتنمةة اتجاهاتنم اليجابةة ي ي التعلمو وي ار لنذا االيتشار الياساع
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الستخدام األلعا التعلةمةة اللتترويةة ج ناة والخايف اج اآلثاار المترتتاة اج هادر المارد وقتاي

عليناا اج ناة خارت بادون فائادا ر اياو رت التر ي اين بارورا تي ةا

هاذه األلعاا بماا يخادم

العملةة التعلةمةة خا ة و ن ج ولى اساتخدا ا التمطيايتر والاتعلم اللتتروياي فاي جاا التر ةاة
هي تقديمي ام اعد تعلةمي تماعلي

د يرو)2015

بعضا اج ميا ا
هذا وقد و التاحلين .
ال ااننل عل اار الم ااادا التعلةمة ااة ب ااالخط ار والتج ااار و عالج ااة الض ااعا عن ااد بع ااا التال ي ااذ ف ااي
الاتعلم القاائم علاى األلعاا

المنا ار المختلمةو يصااحب الاتعلم هناا يايع اج االساتمتاع باات اا

اللتترويةاةو فناذا

الخطاراو ز اادا االهتماام اج

قط ا المااتعلم وز ااادا تر ي ا ه علااى النشاااخ الااذ يقاايم باايو عااالوا علااى المشااار ة اليجابةااة الماعلااة
للمتعلم في ياقا التعلم واات ا

الخطراو فالتعلم القائم على األلعا

اللتترويةة ج شأيي تيفير

ن اااع تعلةم ااي تعلم ااي يمتا ا م فة ااي الم ت اايت الد ارس ااي ااج م ااا ةم و ن ااا ار
والمتعااةو هااذا المناااع ريضاامي ا .ادا ااج الثااارا والتشااي
عملةااة الااتعلم بي ااي عااامو عااالوا علااى ن اعتماااد األلعااا

ااع الت االةة والم اار

والتناف ااةة باايج المتعلماايجو وكلاان لث اراء
االلتترويةااة علااى الم اسث ار ال اامعةة

اأثير و بقااى اثا .اراو
والتصاار ة ااج شااايي إثااارا مةااع ال اياأ مااا يجع ا الااتعلم ااج خاللنااا اطاار تا .ا
ورش ااتع الميا ا المط اار للمتعلم اايج تج اااه اللع ااب خا ااة اااار ال ااج ااننم م ااا يض اامج ت ميا ا

دافعيتنم لتعلم يابةع ر ما لم عرغطيا بتعلمنا ج قط
وج

)Leonard & Tracy,1993

ا يجاا اساتخدام الاتعلم القاائم علاى األلعاا

االلتترويةاةو هنااي بعاا المعااعير

على المعنلم إتتاعنا و ننا :ت قي الندف فال نبد للطر جةة ن ت نق األهداف التر ي ة والتعلةمةاة
و ن تدعم المننلو وبي التعلةما و ن ت ي التعلةم القطلي المطلي لت ناراو ناستة اللعتة
ل لايا

الطالب الدرااةةو اشتمالنا على عنا ر التشي

والتع

و قادرا الطالاب علاى الات نلم
تياهااا حااي

ادرم ااج ال اان إلااى الصااعبو ن عتمر ا
لتااي يختااار ااا عناسااتي وف ا قد ارتاايو التا ن
ار
تقدم التاذية ال ار عة المتاشاراو واخي .ا
اهتما ا الطال و ييلنمو و شتع حا اتنم و طالطنمو ن ن
ج المنم دا .ن تتين سنلة االستخدام )Ferguson,2014
وقد طير التاحلين عدا يماكم لمعرفة استعداد الم تخد يج لتطني واساتخدام التتنيلي ةااو

حيااث يملااج أل

سس ااة تعلةمةااة اةاااأ اادت تقط ا وتطنااي المعلماايج للااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةااة عااج طر ا اسااتخدام يماايكم تقط ا التتنيلي ةااا

Technology Acceptance

) Model (TAMوالذ ريعتطر ج شنر هذه النماكم وكلن ج خال اختتار العالقا

ال ططةة
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ااء عل ااى كل اان يمل ااج التع اارف عل ااى العالق ااة ب اايج س اانيلة االس ااتخدام
ب اايج عنا اار النم اايكم و ن ا .
المتيقع ااة والنة ااة ال االي ةة لتقطا ا اس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا اللتتروية ااة .ااذلن يمل ااج
التع اارف عل ااى العالق ااة ب اايج المائ اادا المتيقع ااة والنة ااة ال االي ةة لتقطا ا اس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى

األلعا

اللتترويةة و يضا .التعرف على العالقة بيج العيا

الخار ةة التاي تاسثر علاى عمليتاي

التعلةم والتعلم والنةة ال لي ةة لتقط استخدام التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة

اللتترويةااة

ااء علااى كلاانو ااان الااتعلم القااائم علااى األلعااا
و نا .
التاااحليج فااي جااا تقنةااا التعلااةم و جاااال تر ي ااة خاارتو و اتاات فاعلةااة األلعااا
وتططةقاتنا في عمليتي التعلةم والتعلم ج الميبيعا
ختلااا المج اااال

كا

التي تجذ

ا

ي ااار العدعااد ااج
اللتترويةااة

ايتتاه التااحليج والدارسايج فاي

العالق ااةو ول ااذلنو ه اادفت د ارسااة الرحيا ا وآخ اارونو )2020إل ااى تقص ااي

فاعلةااة الااتعلم المااد ل القااائم علااى األلعااا

اللتترويةااة لت

اايج التمتياار الر ابااي لاادت طالتااا

طتقات الد ارساة علاى  )60طالتاة  30فاي المجميعاة التجر طةاةو
الصاا ال ارباع األساسايو حياث ر
طط على
 30في المجميعة الضابطة)و تتييت داا الدراسة ج اختتار التمتير الر ابي والذ ر

المجميعتيج قط إ راء التجر ة و عدهاو وقد

المجمايعتيج فاي اختتااار التمتيار الر ابااي فاي
باسااتخدام الر اايزو التصاانة ) عنااد
و ت الدراسة بتعر

نر النتائل و يد فرو كا داللة إحصائةة بيج
ااهر االساتقراءو االسااتنتامو النمذ اةو التعطياار

ااتيت الداللااة  )0.05لصااالح المجميعااة التجر طةااةو وقااد

علمي الر ابةا

بطر قة التعلم المد ل القائم على األلعا

وحث المعلميج على تنمةة التمتير الر ابي لدت طلطتنم
امااا هاادفت د ارسااة

ا ااابرو )2019إلااى التعاارف علااى اادت اسااتخدام الطم ا لأللعااا

االلتتروية ااة ف ااي رحل ااة الطميل ااة المتلا اراو وايعلاس ااا

الطميلااة المتلارا علااى

اللتترويةةو

اس ااتخدام األلع ااا

االلتتروية ااة ف ااي رحل ااة

يايااب النمااي الج اامةة والعقلةااة وااليمعالةااة واال تماعةااة واللاي ااةو و ااذلن

التشا عج الطدائ المملنة لالستمادا ج األلعا

االلتترويةاة فاي رحلاة الطميلاة المتلاراو حياث

اسااتخدم الت ااث المااننل الي اامي الت ليلاايو واسااتند الت ااث علااى الت ااث الناايعيو واسااتخد ت

المقابل ااة ااأداا لجم ااع المعلي ااا
تخصصا

ختلمةو وتي

استخدام األلعا

ااج عين ااة الت ااث الت ااي تتيي اات ااج  )22وح اادا ب لة ااة ااج

الت ث إلى عدد ج النتائل وهاي عتاابع ولةااء األ اير طماالنم فاي

اللتترويةةو لم يلج لأللعا

اللتترويةة

آثار سلطةة على التطي ار الج دية

والعقلةة على ال ياءو إال ن اآلثار ال لطةة نر على الجيايب ال ر ةة واال تماعةة واللاي ة
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اما ااا تناولا اات د ارسا ااة بيشا ااالل و  )2019تأ ا ااةال .ي ر ا اا .للا ااتعلم القا ااائم علا ااى األلعا ااا

اللتترويةاةو حيااث ااد

الد ارسااة علاى يااي اج باايج حادت يماااكم التادر

علااى التقنةااة وخا ااة اليترياات و ااا عاايفره ااج تططةقااا

ااج للتنااا الااتعلم القااائم علااى األلعااا

التر ي ااة اللتترويةااة لقااد تطاايج ااج خااال التلياار ااج الد ارسااا و ن األلعااا
الت ااد و يا نااة المشاالال

واتخاااك القا ار ار والعملةااا

هااي تلان التااي تعتمااد
ت ما المااتعلم علااى

المناسااتة إبااافة إلااى كلاانو فبينااا تتعااث

في المتعلم رو الملابرا عند المش وت قيا األهاداف الصاعتة علاى ي اي ت اعادو هاذا إلاى اياب
المعرفة والمنا ار

ينا تترأ االهتمام واليقت والجند الات ا

ع اللعتةو فمج خال اللعتة عتم تقيةم إيجازاتي و ناراتي

هذا عتم ثناء تعا

ما تعتطر األلعا

بأينا تمل

المتعلم
شلال

عقدا تنت ر ال لي بشل فةي المر والت د في اليقت يم يو على اعتتار ن اللعتة المصممة
فااي ت ااديا

اطاار وي ا ار ألهمةااة هااذا الناايع ااج

بشاال يااد تر اانم فااي إعااداد المااتعلم للخااي
التعلمو فبيي ريعتقد يي سةلين كا همةة بالن تة للمشتاليج في جا التادر

بااليطج العر اي اج

نةو والمشتاليج بالتتنيلي ةا ج نة خرت

األلع ااا

امااا حر اات د ارسااة

ما اادو )2019علااى التشااا عااج ثاار التماعا باايج يما

اللتتروية ااة الش ااا ار  /وليح ااا

ما ا

المتص اادر ج) واألس االي المعرف ااي المخ اااطر /ال ااذر)

واةاأ ثره علاى تنمةاة قياعاد تتاي ج الصايرا الرقمةاة ودافعةاة الاتعلم لادت  60تعلماا .اج طاال

ال لقة األولى في ق م تتنيلي ةا التعلةم بللةة التر ةة النيعةاة  -ا عاة المنةاا فاي المصا اللاايي
ج العام الجا عي 2018-2017مو واتتع الت ث المننل التطي ر فاي يشار بيئاة ُّ
تعلام ما ا
المتص اادر ج)و وتملل اات دوا

بنمطين ااا الش ااا ار  /ليح ااا
األلع ااا الرقمة ااة
ل
عرفااي؛ و طاقااة تقيااةم الصاايرا الرقمةااة وفقااا لقياعااد تتي ننااا؛ و قةاااأ دافعةااة الااتعلمو وقااد
المتصدر ج على يما الشاا ار

الت ااث ف ااي اختت ااار
ناار

فاي الت صاي الد ارسايو و طاقاة

تمي يم ليحا
يتائل الت ث ن
التقيااةمو والدافعة ااة لل ااتعلم؛ م ااا تمااي األس االي المعرف ااي المخ اااطر علااى ال ااذر ف ااي الت ص ااي

الد ارسااي و طاق ااة التقيااةم والدافعة ااة لل ااتعلم؛ مااا ش اامت عااج ي ااي ال عي ااد تماع ا ب اايج المتاي اارل ج

تاياار الت صااي الد ارساايو وو اايد فاار دا إحصااائةا يتةجااة للتماع ا باايج
الم ا ل
اتقليج فااي اتجاااه ن
تقليج في بطاقة تقيةم المنتلو والدافعةة للتعلم
المتايرل ج الم ل
وه اادفت د ارس ااة  )Cooper, 2018إل ااى ت دع ااد الم اارو ب اايج الط ااال

الت صي الدراسي في ادا الر ابةا

باستخدام التعلم القائم على األلعا

الميه ااي يج ف ااي

اللتترويةة في قاب
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التعلم التقليد و حيث تتييت عينة الدراسة ج  )105طالتا .في الصا ال ادأ االبتادائيو وتام

تعاار ا  )50ااننم للااتعلم القااائم علااى األلعااا
س ااابةعو وق ااد ف اااد

اللتترويةااة لماادا  540داةقااة علااى اادار )9
المعرب اايج للتعل ااةم الق ااائم عل ااى اللع ااا

يت ااائل الد ارس ااة إل ااى تميا ا الط ااال

اللتترويةااة بصاايرا دالااة فااي الت صااي الد ارسااي قاريااة بااأقراينم كو الااتعلم التقليااد و واسااتندفت

د ارس ااة ح اانيج وآخ اارونو  )2018وب ااع قائم ااة بمع اااعير و سشا ا ار األداء الالز ااة

لتص اامةم

التططةقا التعلةمةة القائمة على ةللة اللعبو بالبافة إلى وبع تصير قتر لنميكم تصمةم
تعلةمي قائم على تلن المعاعيرو وقد اعتمد الدراسة على المننل الي مي الت ليليو وقد و ت
هاذه الد ارسااة بضاارورا االسااتعاية بالتططةقااا

التعلةمةااة القائمااة علااى ةللااة اللعاابو وكلاان ليتااام

ي ام ةللة لعب فعالة ت ق األهداف المطلي ة

وهدفت دراسة ارمو  )2016إلى الت ق

األلعااا

اج ثار اساتخدام بر جةاة تعلةمةاة قائماة علاى

اللتترويةااة فااي تنمةااة نااا ار الااتالوا لاادت طالتااا

االبتدائي بجداو و تتييت عينة الدراسة ج ست طالتا
ااد جا

الااتعلم بالصااا ال ااادأ

ااعي ا

مج يعاييج اج

فاي الاتعلم

اعي ا

فااي المرحلااة االبتدائةااة فااي المص ا الد ارسااي األو للعااام الد ارسااي 1435/1434ه ااو

و ممت التاحلة بر جةة تعلةمةة قائمة على األلعاا

اللتترويةاة تضامنت ساتة لعاا

إلتترويةاة

فااي وحاادا المااد)و تاام تططةقنااا علااى العينااة التجر طةااة لتنمةااة نااا ار الااتالواو وقااد اسااتخدم المااننل
الشااتي تجر ط ااي للعين ااة الياح ااداو وع ااد
و طاقااة الح ااةو وتاام تططي ا

دوا

التاحلااة دوا

الت ااث وه ااي اختت ااار ت

الت ااث قط ا و عااد التجر ااة علااى العينااة التجر طةااةو وعالجاات

النتائل إحصائةا باستخدام اختتار و لتي ج الالبار تر ل
العينا
فارو كا

الصايرا المرتتطاةو وقاد بلاات اةماة  Zفاي المار
داللااة إحصااائةة عناد

تيت الطالتاا

ا

الداللة بيج فارو الادر ا

األو

دالل ااة إحص ااائةة عن ااد
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مااا عاد علااى ت

ااج

اللاايي  )2.21ماا يشاير

ااتيت  )0.05لص ااالح التططيا ا التع ااد لتطاق ااة

المالح ااة بعااد اسااتخدام الطر جةااةو و و اات الد ارسااة بأهمةااة إدرام األلعااا
في فروع العليم الشرعةة

فاي

 )2.26ماا يشاير إلاى و ايد

ااتيت  )0.05لصااالح التططيا التعااد

بعاد اساتخدام الطر جةاةو و لاات اةماة  Zفاي المار

إل ااى و اايد ف اارو كا

اايج الم ااتيتو

التعلةمةااة اللتترويةااة

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5
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و اارت
األلعااا

د ا ا اايرو )2015د ارسااة حااي فاعلةااة يم ا الااتعلم التعاااويي المااد ل القااائم علااى

التعلةمةااة اللتترويةااة فااي تنمةااة الت صااي واالتجاااه ي اايه لاادت تال يااذ المرحلااة العداديااة

اذاو تام تق اةمنم
بمقرر العليم في اف ة المنيفةةو اشتملت عينة الدراسة على  )31تلمي .ذا وتلمي .
إلااى جماايعتيج المجميعااة التجر طةااة األولااى وعااددهم  )15درساات باانم دوائاار الااتعلم التعاااويي
الم ااد ل الق ااائم عل ااى األلع ااا

التعلةمة ااة اللتتروية ااةو المجميع ااة التجر طة ااة اللاية ااة وع ااددهم )16

درس ا اات ب ا اانم ال ا ااتعلم التع ا اااويي للمعلي ا ااا

المجا ا ا ا الم ا ااد ل الق ا ااائم عل ا ااى األلع ا ااا

التعلةمة ا ااة

اللتترويةااةو حيااث تاام تططي ا اختتااار ت صاايلي و قةاااأ اتجاااه ي ااي الااتعلم المااد لو و شااار
النتائل إلى ن التعلم المد ل القائم على األلعا
دت إلى ت

التعلةمةاة اللتترويةاة بااا الن ار عاج يماطاي

ج في الت صي الدراسي و ن االتجاه ي ي التعلم المد ل اان إيجابةاا .بشال

ت ت
ااو

لطلتة المجميعتيج

امااا تي االت د ارسااة عطاادالمتا و  )2010والتااي هاادفت إلااى الت ق ا
قااائم علااى األلعااا

ااج فاعلةااة بريااا ل

التمطييتر ااة فااي تنمةااة المنااا ار ال ةاتةااة والاادافع لميجاااز لاادت التال يااذ كو

العاقة الذهنةة القابليج للتعلمو إلى ن هذا النم

اج الاتعلم ي ااعد و صايرا دالاة احصاائةا .علاى

إثارا ر تة التال يذ ي ي التعلم و د ج دافعياتنم و ما هم علاى المشاار ة اليجابةاة فاي عمليتاي
التعلم والتدر بو ما يي عتةح للتال يذ فر ة حقةقةة لممارسة يايب التعلم المختلمة ج عارف
و نا ار و يايب و دايةة وحر ت دراسة  )Frederick, 2009على تطني الاتعلم القاائم علاى
األلعااا

االلتترويةااة لت

اايج

ااتيت القاراءا لاادت التال يااذ نخمضااي المنااا ار اللاي ااةو وتتييات

عينااة الد ارسااة ااج  )20تلميااذا .ااج رحلااة التعلااةم اللااايي و و فاااد
الرقمةة فاد في ت

وقد حااو
األلعا

يج القد ار القرائةة لدت ال اال

المشار ة في الدراسة

 )Wu, 2015د ارساة اتجاهاا

االلتترويةةو و ذلن ف ة الت ديا

الد ارسااة بااأن الااتعلم باأللعااا

والعقتا

وخطا ار  116علماا .ي اي الاتعلم القاائم علاى
ج و نة ي رهم المتعلقة بنذا النم

اج

ال ااتعلمو وتتيي اات األداا الم ااتخد ة ف ااي ه ااذه الد ارس ااة ااج  )33عنصا ا ا.ر تناول اات جميع ااة ااج
القضايا المتعلقة بالتعلم القائم على األلعا

تمتع المعلميج باتجاها

االلتترويةةو و ااء

ايجابةة ي ي هذا النم

اايت عدم التياف بيج فل مة التدر

النتاائل فاي جملناا لتس اد علاى

ج الاتعلم إال ن الار المعيقاا

التاي تايا ننم

لدت المعلميج وييع اللعتة الممضلة لدت الطال
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أوالً :منهـــــــج الـــــــدراســـــــة:

تعتم ااد الد ارس ااة ال الة ااة عل ااى الم ااننل الي اامي بمدخل ااي الم ا ا ي لمناس ااطتي لططةع ااة الد ارس ااةو

وتنتمااي إلااى فئااة الد ارسااا الي اافةة حيااث ارسااتخدم المااننل الي اامي descriptive research

 designج خال االطالع على الدراسا ال ابقة والت يت التي تناولات الاتعلم القاائم علاى األلعاا

اللتترويةة واستراتةجةا اساتخدا ي فاي المياقاا التعلةمةاةو حياث هادفت الد ارساة ال الةاة للتشاا عاج
واقع استخدام التعلم القائم على األلعا اللتترويةة ج و نة ي ار علماي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة
ااازان وكل اان ااج خ ااال اة اااأ اتجاه اااتنم ي يه ااا طتق ااا لمجميع ااة ااج المتايا ا ار

الج اان و العم اارو

المسها ا الد ارس اايو التخص ااةو س اانيا الخطا ارا التدر ااةة)و و ااذلن ااج خ ااال اة اااأ اادت التماي ااة

التتنيلي ةة لدعنم والمعيقا التي قد تيا ننم عند استخدام التعلم القائم على األلعا االلتترويةة

ثانياً :جمتمع وعينة الدراسة:

عتتااين المجتمااع األ االي لنااذه الد ارسااة ااج مةااع علمااي الماادارأ ال لي ةااة االبتدائةااة

بمنطقة ازان بالمملتة العر ةة ال عيدية المتمللة في
اف ة

دعنة يا انو

ج

اف اة بايعر شو

طةا) وقد تم اختةار عينة الدراسة ج علمي المرحلة االبتدائةاة بمنطقاة اازان بشال

عشيائيو وقد بلد عدد فراد العينة  )60علما.و وفةما علي عر

في بيء بعا المتاي ار

 -1ملغيتة الجتتة

عيبح تي ة

عينة الدراسة

عتضااح اج الجاادو رقام  )1ن عاادد فاراد عينااة الد ارساة  )60علماا .ااننم

 30ج الذ يرو و 30ج اليات

جدول ( :)1توصيف عينة البحث يف ضوء متغري اجلنس
اجلنــــــس

التكـــــــرار

النسبة املئوية

ذكر
أنثى
اجملموع

30
30
60

50.0
50.0
100.0

 -2ملغيتتتتتة الملعتتتتتا الم متتتتتل عتض ا ااح ا ااج الج ا اادو رق ا اام  )2ن ع ا اادد فا ا اراد عين ا ااة الد ارس ا ااة
 )60علم ا ا ا ا اا .ا ا ا ا ااننم  53ا ا ا ا ااج ال ا ا ا ا ا االيج علا ا ا ا ااى در ا ا ا ا ااة التلا ا ا ا ااالير يأو و 7علما ا ا ا اايج

حا ليج على در ة الدبليم والما
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جدول ( :)2توصيف عينة البحث يف ضوء متغري املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

التكرار

النسبة املئوية

بكالوريوس

53

88.3

دبلوم فما فوق

7

11.7

اجملموع

60

100.0

 -3ملغية اللخصص عتضح ج الجدو رقم  )3ن عدد فراد عينة الدراسة  )60علما .ننم
 31ج كو التخصة العلميو و 29علما .ج كو التخصة األدبي
جدول ( :)3توصيف عينة البحث يف ضوء متغري التخصص
التخصص

التكرار

النسبة املئوية

علمي

31

51.7

أدبي

29

48.3

اجملموع

60

100.0

 -4ملغيتتة عتتئد تتتة اا الخيتتةم اللئ

ت

عتضااح ااج الجاادو رقاام  )4ن  )16علم اا .عاادد

سنيا

خطرتنم التدر ةة ج  6إلى  10سنيا و و  )10علميج خطارتنم التدر اةة اج 10

سنيا

إلى  15سنةو و  )17علما .خطرتنم التدر ةة ج  15إلاى  20سانةو و  )17علماا.

خطرتنم التدر ةة الر ج  20سنة

جدول ( :)4توصيف عينة البحث يف ضوء متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية
عدد سنوات اخلربة التدريسية

التكرار

النسبة املئوية

من  6اىل  10سنوات

16

26.7

من  10إىل  15سنة

10

16.7

من  15إىل  20سنة

17

28.3

أكثر من  20سنة

17

28.3

اجملموع

60

100.0

ثالثاً :أداة الـــــــــدراســـــــــة

للد ارسااة ال الةااة داا اةاااأ واحاادا عتااارا عااج اسااتتاية للتعاارف علااى واقااع اسااتخدام الااتعلم

القااائم علااى األلعااا

اللتترويةااة فااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان ااج و نااة ي اار المعلماايج
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خصةصاا للي اي إلاى يتاائل هاذه الد ارساة وت قيا
والذ تام إعادادها
.
الد ارسااة فااي اايرتنا الننائةااة ااج  )40عتااارا يزعااة علااى ر عااة
بالطةايا

ير خا

اااور رئة ااةة إبااافة إلااى

الشخصةة للمشااري فاي الد ارساة والتاي شاملت االسامو المدرساةو الجان و

المسه ا الد ارساايو التخصااةو وساانيا
باستخدام قةاأ لةلر
يافا ا بش اادا

هادافناو حياث تتييات داا

الخط ارا التدر ااةة هااذا وقااد تاام تقاادعر در ااا

الخماسي لقةااأ اساتجابا

 5در ااا )و

در تان)و غير ياف بشدا

يافا ا

المقةاااأ

المعلمايج لمقا ار المقةااأ وكلان ماا علاي

 4در ااا )و

اع ااد

 3در ااا )و غي اار يافا ا

 1در ة)و وقد ر عملةة بناء المقةاأ بالخطيا

التالةة

) تةئيئ الهئف من دة ء المق س عندف المقةاأ إلى التعرف على واقع استخدام الاتعلم
القائم على األلعا

) إعئاد المق س

اللتترويةة ج و نة ي ر علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقة ازان

قااام التاحااث بصااةاغة عتااا ار المقةاااأ وروعااي فينااا ن تتااين ساانلة و ااةطة وواب ا ة

و مني ة و مللة للم اور التي تندرم ت تناو وتضمج المقةاأ الم اور التالةة
 -1الطةايا

الشخصةة

 -2اتجاه ااا

علم ااي المرحل ااة االبتدائة ااة بمنطق ااة ااازان ي ااي اس ااتخدام ال ااتعلم القا اائم عل ااى

 -3التمايااا

المننةااة التتنيلي ةااة لاادت علمااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة ااازان السااتخدام

 -4عيقااا

االلتترويةااة فااي المرحلااة االبتدائةااة بمنطقااة

األلعا

اللتترويةة

التعلم القائم على األلعا

اللتترويةة

اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

ازان ج و نة ي ر المعلميج

 -5ا ا اادت اس ا ا ااتخدام علم ا ا ااي المرحل ا ا ااة االبتدائة ا ا ااة بمنطق ا ا ااة ا ا ااازان لل ا ا ااتعلم الق ا ا ااائم عل ا ا ااى
األلعا

اللتترويةة

و ناادرم ت اات ا بعااد ااج األبعاااد الخم ااة جميعااة ااج المياقااا التااي تمل ا اتجاهااا
علمي المرحلة االبتدائةاة ي اي واقاع اساتخدام الاتعلم القاائم علاى األلعاا

اللتترويةاة فاي المرحلاة

االبتدائةاة بمنطقاة اازان و عتماد المقةاااأ طر قاة التقر ار الاذاتي عااج طر ا التعطيار عاج الميقااا
المالئم ج ياقا تعددا تجاه ليار عايجو ماا تام إعاداد التعلةماا
تضمنت الندف ج المقةاأو وعدد عتاراتي وطر قة ال ابة علةي
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ج) ضبط المق س (الخص ص ال ك ملة ):
د

ج

ا علي

داا الدراسة ج خال

أ تً :الصئق تم الت ق
 -1صتتئق المةكمتتين لتااي عااتم اسااتخدام المقةاااأ ااأداا لقةاااأ اتجاهااا
االبتدائةة ي ي واقع استخدام التعلم القائم على األلعا

علمااي المرحلااة

اللتترويةة في المرحلة االبتدائةاة

بمنطقااة ااازانو فقااد تاام عربااي علااى جميعااة ااج المتخصصاايج فااي المناااهل وطاار
التاادر و وتتنيلي ةااا التعلااةم و علمااي ال اسااب اآللااي لالسااتمادا ااج خط ارتنم فااي تعاادع

الصيرا الننائةة للمقةاأ وقد بادت الم لماين بعاا المالح اا
إعداد الصيرا الننائةة للمقةاأ

 -2صتتئق اتت تت ق التتئا ل تاام ح ااا

التاي تام راعاتناا عناد

عا ا االرتتاااخ باايج باايج در ااة العتااارا والدر ااة

التلةا ااة للم ا ااير الا ااذ تنتما ااي إلةا ااي وكلا اان بعا ااد تططي ا ا االسا ااتتاية علا ااى عينا ااة الد ارسا ااة

االستطالعةة والتي بلد عدد فرادها  30علما .ج يم

جتمع الدراسةو والجدو التالي

التعد الذ تنتمي إلةي
عيبح عا ال االرتتاخ بيج در ة العتارا ودر ة ر
جدول ( :)5معامالت االرتباط بني درجة العبارة ودرجة احملور الذي تنتمي إليه (ن= )30
االجتاه حنو استخدام
التعلم القائم على األلعاب
اإللكرتونية
معامل
رقم العبارة
االرتباط
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الكفايات املهنية
التكنولوجية الستخدام التعلم
القائم على األلعاب اإللكرتونية
رقم العبارة

معامل االرتباط

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.618
**0.651
**0.583
**0.603
**0.637
**0.590
**0.614
**0.621
**0.614
**0.573

**0.502
**0.643
**0.711
**0.570
**0.636
**0.615
**0.638
**0.710
**0.599
**0.720

** دال عةئ م ل ى 0.01

عتضح ج الجدو رقم  )5ن عا ال

تنتمي إلةي دالة إحصائةا .عند

معوقات استخدام
التعلم القائم على
األلعاب االلكرتونية
معامل
رقم
االرتباط
العبارة

مدى استخدام التعلم
القائم على األلعاب
اإللكرتونية
معامل
رقم
العبارة االرتباط

**0.645
**0.580
**0.585
**0.651
**0.629
**0.500
**0.544
**0.534
**0.616
**0.620

**0.613
**0.577
**0.592
**0.691
**0.631
**0.503
**0.588
**0.712
**0.593
**0.612

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

االرتتااخ بايج در اة العتاارا ودر اة الم اير الاذ

تيت 0.01؛ ما يشير إلى

د االت ا الداخلي لالستتاية
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ث ت ً :الاب ت ا :تاام ح ااا ثتااا االسااتتاية باسااتخدام عا ا لمااا رويتاااع وكلاان بالن ااتة لم اااور
االستتاية والدر ة التلةةو والجدو التالي عيبح كلن
جدول ( :)6معامالت الثبات حملاور االستبانة والدرجة الكلية باستخدام معامل الفا كرونباخ
احملـــــــــــــــــــــــــور

م

االجتاه حنو استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية
الكفايات املهنية التكنولوجية الستخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية
معوقات استخدام التعلم القائم على األلعاب االلكرتونية
مدى استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية
االستبانة ككل

1
2
3
4
5

معـــــامـــــل الثبـــــات
0.793
0.778
0.805
0.782
0.897

عتضااح ااج الجاادو رقاام  )6ن عا ا اللتااا لم اااور االسااتتاية والدر ااة التلةااة بلااات
علااى الترتيااب  )0.897- 0.782- 0.805- 0.778- 0.793وهااي اااةم رتمعااة؛ مااا يشااير
إلااى ثتااا االسااتتاية و لايةااة اليثااي فااي النتااائل التااي يملااج التي ا إلينااا ااج خااال تططي ا
االستتاية على عينة الدراسة

رابعاً :حـــــــدود الـــــــدراســـــــة:
 الةتتتئ د الم ضتتت

تتملا ا ال اادود الميب اايعةة للد ارس ااة ف ااي

اولتن ااا عرف ااة واق ااع

اللتترويةة ج و نة ي ر علمي المرحلاة االبتدائةاة

استخدام التعلم القائم على األلعا
بمنطقة ازان
 الةتتتتتتتئ د البلتتتتتتتة المك تتتتتتت ت ا ا اام تططياا ا ا ه ا ا ااذه الد ارس ا ا ااة عل ا ا ااى علم ا ا ااي المرحل ا ا ااة
االبتدائةة بمنطقة ازان
تم تططي هذه الدراسة خال المصا الد ارساي األو
 الةئ د اللم
 1441/1440ها

اج العاام الد ارساي

خامساً :أساليب املعاجلة اإلحصائية:






تم ت لي الطةايا إحصائةا .باستخدام األساليب الحصائةة التالةة
التت ار ار والن ب المئي ة
المتيس ال ابي واالي راف المعةار
اختتار ) لمجميعتيج تقلتيج
اختتار ان و تني
اختتار ت لي التتاعج حاد االتجاه

وتم ال لم على در ة همةة العتارا في بيء التدر ل اآلتي  )1.80- 1باعةمة ادا.و
 )2.60 – 1.81بااعةمةو  )3.40-2.61تيسااطةو  )4.20 – 3.41طي اراو )5 – 4.21
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اطيا ارا اادا .وت اام عالج ااة الطةاي ااا إحص ااائةا .باس ااتخدام ال اس ااب اآلل ااي بياس ااطة بري ااا ل ال ا ا م
الحصائةة للعليم اال تماعةة )SPSS

أوالً :النتائج املرتبطة بأسئلة الدراسة

االستجــــــــابــــــــات
املتوسط االحنراف درجة
العبــــــــــــــــــــارة
موافق
غري موافق غري
احلسابي املعياري املوافقة
حمايد موافق
بشدة
بشدة موافق
11
22
12
5
10
استخدام التعلم القائم على األلعاب ك
 1.334 3.317متوسطة
اإللكرتونية فعال يف املرحلة االبتدائية %18.3 %36.7 %20.0 %8.3 %16.7 %
12
26
5
9
8
ك
التعلم القائم على األلعاب
 1.331 3.417كبرية
اإللكرتونية حيقق األهداف التعليمية %20.0 %43.3 %8.3 %15.0 %13.3 %
4
30
11
5
10
ك
بناء الدروس باستخدام التعلم
 1.223 3.217متوسطة
القائم على األلعاب اإللكرتونية معقد %6.7 %50.0 %18.3 %8.3 %16.7 %
12
27
8
10
3
املناهج الدراسية ال تدعم هذا النوع ك
 1.139 3.583كبرية
من التعلم
%20.0 %45.0 %13.3 %16.7 %5.0 %
التعلم
باستخدام
بناء الدروس
19
26
8
7
ك
 0.964 3.950كبرية
القائم على األلعاب اإللكرتونية
%31.7 %43.3 %13.3 %11.7
%
يتطلب وقت وجهد أكرب
4
10
1
16
29
تتوفرالبنيةالتحتية املناسبة يف مدرسيت ك
 1.338 2.067ضعيفة
الستخدام هذا النوع من التعلم
%6.7 %16.7 %1.7 %26.7 %48.3 %
12
6
12
17
13
ليس لدي اهتمام بالتعلم القائم على ك
 1.427 2.783متوسطة
األلعاب اإللكرتونية
%20.0 %10.0 %20.0 %28.3 %21.7 %
20
24
9
2
5
ال تتوفر املصادر املناسبة الستخدام ك
 1.171 3.867كبرية
هذا النوع من التعلم
%33.3 %40.0 %15.0 %3.3 %8.3 %
20
29
3
8
التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية ك
 1.263 3.883كبرية
يتناسب مع جيل الطالب حالياً
%33.3 %48.3 %5.0
%13.3 %
3
11
2
20
24
مت إعدادي مهني ًا الستخدام هذا النوع ك
 1.273 2.150ضعيفة
من التعلم يف التدريس
%5.0 %18.3 %3.3 %33.3 %40.0 %
 0.809 3.223متوسطة
املتــــــــــوســـــــــط العـــــــــام للمحـــــــــور

الرتتيب

النتائج المرتبطة بالسؤال األول ونصه "ما اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائيةة بمنطةةة
جازان نحو استخدام التعلم الةائم على األلعاب اإللكترونية؟"
للتعرف على اتجاها علمي المرحلة االبتدائةة ي ي استخدام التعلم القائم على األلعا
االلتترويةااة فقااد تاام ح ااا التتا ار ار والن ااتة المئي ااة لعتااا ار الم ااير األو والمتعلا باتجاهااا
المعلميج ي ي اساتخدام الاتعلم القاائم علاى األلعاا االلتترويةاة و اذلن ح اا المتيسا ال اابي
واالي راف المعةار لت عتارا لمعرفة األهمةة الن طةة للعتا ار ودر اة الميافقاة علينااو والجادو
رقم  )7عيبح كلن
جدول ( :)7استجابات أفراد العينة على عبارات احملور األول واملتعلق بـ " اجتاهات املعلمني حنو استخدام التعلم
القائم على األلعاب اإللكرتونية"

6
5
7
4
1
10
8
3
2
9
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د /خالد خلوي موكلي

يلضح من الجئ ل قا ( )7م ي ل:
األلعا

عتضاامج الم ااير األو المتعل ا با ا اتجاهااا المعلماايج ي ااي اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى

اللتترويةة  10عتا ار و اء

استجابة فراد العينة على  )5عتا ار

وهااذه العتااا ار هااي )9 – 8 – 5 – 4 -2و و اااء اسااتجابا

ج الم ير بدر اة تيساطة وهاي العتاا ار

ننا بدر ة اطيرا

فاراد العينااة علااى  )3عتااا ار

)7 – 3 -1و و ااء اساتجابا

فاراد العيناة علاى

العتارتيج  )10- 6بدر اة باعةمةو و ايات در اة الميافقاة علاى عتاا ار الم اير لا

تيساطة؛

حيااث بلااد المتيس ا العااام لعتااا ار الم ااير )3.223و وهااذا يشااير إلااى ن اتجاااه علمااي المرحلااة

االبتدائةة ي ي استخدام التعلم القائم على األلعا االلتترويةة بدر ة تيسطة وقد عر ع كلن ب اطب
عتم التعر

و يد جميعة ج المعيقا

لنا في ال سا اللالث ج سئلة هذه الدراسة

و تضح ج يتائل الجدو رقم  )7ن اتجاه علمي المرحلة االبتدائةة بمنطقاة اازان ي اي

اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ااان بدر ااة تيسااطة وقااد عر ااع كلاان ب ااطب و اايد
جميعااة ااج المعيقااا التااي حااددتنا يتااائل هااذه الد ارسااة والتااي ر ا

ادية و عني ة وشخصةة تسد إلى و يد عدم تياف بيج فل مة التدر

فااي جملنااا علااى عيقااا

لادت المعلمايج وهاذا النايع

ج التعلمو ما قد يلين ب طب اختالف الطنى الت تةة للمادارأ فاي مةاع قطاعاا التعلاةم بمنطقاة
ازان والتتااعج فاي فار

التطاي ر المنناي لماج هام علاى رأ العما

وتتم ا ا يتا ااائل ها ااذه الد ارسا ااة فةما ااا عتعل ا ا باالتجاها ااا

اج إدارا تعلةمةاة إلاى خارت

ي ا ااي اسا ااتخدام الا ااتعلم القا ااائم علا ااى األلعا ااا

اللتترويةااة ااع بعااا الد ارسااا ال ااابقة د ارسااة ااد يرو  )2015ود ارسااة ) (Wu,2015والتااي

وب ا ت و اايد اتجاااه إيجااابي لاادت المعلمااين حااي هااذا الناايع ااج الااتعلم بمااا عاادعم تتا ا ود اال

األلعاا فاي التعلاةم ماا ن هاذه الد ارساة تتما
التعلم القائم على األلعاا

اع د ارساة ) )Bourgonjon et al., 2011حاي

اللتترويةاةو حياث و ادوا ن التصاي ار ال الطةة ألولةااء األ اير واةاادا

المدارأو والمعلمينو والطال

غالتا .ا تتين عائ

ام تطني األلعا اللتترويةة في التدر

النتائج المرتبطة بالسؤال الثةاني ونصةه "مةا الكيايةات المةنيةة التكنولوجيةة التةي
يحتاجةا معلمي المرحلة االبتدائية بمنطةة جازان الستخدام التعلم الةةائم علةى األلعةاب
اإللكترونية من وجةة نظرهم؟"
للتع اارف عل ااى التماي ااا

المننة ااة التتنيلي ة ااة الت ااي ي تا ن ااا علم ااي المرحل ااة االبتدائة ااة

بمنطقة ازان الستخدام الاتعلم القاائم علاى األلعاا

264

اللتترويةاة فقاد تام ح اا

التتا ار ار والن اتة

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها
المئي ة لعتا ار الم ير اللايي و ذلن ح ا

المتيس ال

ابي واالي اراف المعةاار لتا عتاارا

لمعرفة األهمةة الن طةة للعتا ار ودر ة الميافقة عليناو والجدو رقم  )8عيبح كلن
جدول ( :)8استجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثاني واملتعلق بـ " الكفايات املهنية التكنولوجية
االستجـــــــــــــابـــــــــــــات
العبـــــــــــــــــــارة

غري موافق
بشدة

اخلربة التكنولوجية الكافية الستخدام ك
هذا النوع من التعلم يف التدريس
القدرة على تصميم بعض األلعاب

8

%13.3 %
ك

14

غري موافق حمايد موافق
15

6

22

موافق
بشدة
9

%15.0 %36.7 %10.0 %25.0
14

2

18

12

اإللكرتونية واستخدامها يف التدريس %20.0 %30.0 %3.3 %23.3 %23.3 %
حضور دورات تدريبية عن تصميم ك

10

19

10

األلعاب اإللكرتونية واستخداماتها %16.7 %16.7 %
القدرة على استخدام األلعاب
اإللكرتونية اجلاهزة يف تدريسي

ك

8

41

10

%16.7 %68.3 %1.7

تصميم األلعاب اإللكرتونية عن

ك

طريق تطبيقات األجهزة الذكية

%13.3 %41.7 %11.7 %16.7 %16.7 %

تصميم الدروس باستخدام التعلم ك
القائم على األلعاب اإللكرتونية

14

%23.3 %

املعرفة الكافية حول استخدام التعلم ك
القائم على األلعاب اإللكرتونية

10

%35.0 %31.7
1

%13.3 %

21

10

%16.7 %

تقديم دورة تدريبية عن التعلم

ك

القائم على األلعاب اإللكرتونية

%13.3 %

املهارة املعرفية الكافية الستخدام ك
األلعاب اإللكرتونية يف التدريس

8
10

%16.7 %
8

القدرة على توظيف األلعاب

ك

اإللكرتونية يف تعليم الطالب

%13.3 %

10
8

7
3

25
26

8
9

%15.0 %43.3 %5.0 %13.3
7

9

25

9

%15.0 %41.7 %15.0 %11.7
4

9

29

10

%16.7 %48.3 %15.0 %6.7
6

12

26

6

%10.0 %43.3 %20.0 %10.0
8

6

28

10

%16.7 %46.7 %10.0 %13.3

املتـــــــــــــوســـــــــــــط العـــــــــــــام للمحـــــــــــــور

املتوسط االحنراف درجة
احلسابي املعياري املوافقة

الرتتيب

الستخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية"

3.150

 1.325متوسطة 8

3.000

 1.518متوسطة 10

3.517

1.523

كبرية

2

3.750

1.158

كبرية

1

3.183

 1.333متوسطة 7

3.133

 1.455متوسطة 9

3.267

 1.325متوسطة 5

3.483

1.241

3

3.200

 1.259متوسطة 6

3.400

 1.291متوسطة 4

3.308

 0.759متوسطة

كبرية

265

د /خالد خلوي موكلي

يلضح من الجئ ل قا ( )8م ي ل:
بالتماياا المننةاة التتنيلي ةاة الساتخدام الاتعلم القاائم علاى األلعاا

عتضمج الم ير الخاا

اللتترويةة  10عتا ار و اء استجابا
العتااا ار

فراد العينة على مةع العتا ار بدر ة تيسطة فةماا عادا

)18 – 14 – 13؛ حيااث اياات در ااة االسااتجابة علينااا طي اراو و اياات اسااتجابا العينااة

على الم ير بشل عام بدر ة تيسطة؛ حيث ان المتيس العام لعتا ار الم ير )3.308
و مل ااج ترتي ااب االحتةا ااا

االلتترويةة في بيء المتيس ال

المننة ااة التتنيلي ة ااة الس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا

ابي على الن ي التالي

 حضير دو ار تدر طةة عج تصمةم األلعا
 القدرا على استخدام األلعا

اللتترويةة واستخدا اتنا

اللتترويةة الجاه ا في تدر ي

 تقديم دورا تدر طةة عج التعلم القائم على األلعا
 القدرا على تي ة

األلعا

اللتترويةة

اللتترويةة في تعلةم الطال

 المعرفة التافةة حي استخدام التعلم القائم على األلعا
 المنارا المعرفةة التافةة الستخدام األلعا
 تصمةم األلعا

اللتترويةة

اللتترويةة في التدر

اللتترويةة عج طر تططةقا

األ ن ا الذ ةة

 الخطرا التتنيلي ةة التافةة الستخدام هذا النيع ج التعلم في التدر
 تصمةم الدروأ باستخدام التعلم القائم على األلعا
 القدرا على تصمةم بعا األلعا

اللتترويةة

اللتترويةة واستخدا نا في التدر

و تضااح ااج يتااائل الجاادو رقاام  )8والمتعلقااة بالتمايااا

الااتعلم القااائم علااى األلعااا
والتمايا

المننةااة التتنيلي ةااة السااتخدام

اللتترويةااة ن و اايد اخااتالف باايج المعلماايج فااي ت دعااد االحتةا ااا

المننةة المطلي ة الستخدام هذا النايع اج الاتعلم فاي المادارأ االبتدائةاة بمنطقاة اازان

عر ااع إلااى و اايد بااعا فااي تااأهيلنم ااج الناحةااة التقنةااة فااي ب ا ار ل إعاادادهم معلماايج حيااث ن

االوا علاى التطاير
الخط الدراسةة القديمة لم تتج تر ا علاى تقنةاا التعلاةم بممني اي ال ادعث ع .
المل ااي الااذ شااندتي تقنةااا المعلي ااا واالتصاااال والت اي لااتعا ي ر ااا الااتعلم القديمااة
لميااتااة هااذا التطااير وهااذا عتياف ا

ااع يتااائل د ارسااة )Hwang et al., 2015و ود ارسااة

بيش ا ااالل و )2019و ود ارس ا ااة 2015

(Wu,و ود ارس ا ااة Egenfeldt-Nielsen )2015و

ود ارساة )Evans et al., 2015و والتاي شاار إلاى ن تطلتاا

266

القارن ال ااد والعشار ج و اا

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

ورقي و ا ي ي ي ج تنيع وتمرد بيج بنائي و ياطنةيو عدفع المعلمين
عنشده
جتمع ج تطير ر
والتر ي ين باختالف تخصصاتنم و جاالتنم إلى تعدع مارساتنم التر ي ة والتعلةمةاة والتدر اةة
ج خال تيفير وتصمةم بيئا

تعلم ت اعد على تلطةة احتةا ا

ور تا

وتطلعا

الطال

في

ختلااا الم ارح ا التعلةمةااةو و ااذلن لميا نااة الماارو المرديااة القائمااة بيااننمو عااالوا علااى يااتااة
الننضة والليرا التتنيلي ةة التي يعةشنا العالم الييم
النتةةائج المرتبطةةة بالسةةؤال الثالةةم ونصةةه "مةةا معواةةات اسةةتخدام الةةتعلم الةةةائم علةةى
األلعةةاب االلكترونيةةة لةةي الموااةةم التعليمي ةة مةةن وجةةةة نظةةر معلمةةي المرحلةةة
االبتدائية بمنطةة جازان؟"
جدول ( :)9استجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثالث

العبـــــــــــــــارة
ك
%
ك
%
ك

االستجــــــــــــــابــــــــــــــات
املتوسط االحنراف درجة
موافق
غري موافق غري
احلسابي املعياري املوافقة
حمايد موافق
بشدة
بشدة موافق
30
20
2
1
7
1.292
كبرية
4.083
%50.0 %33.3 %3.3 %1.7 %11.7
33
22
3
2
 0.971 4.350كبرية
جدا
%55.0 %36.7
%5.0 %3.3
26
14
2
12
6
1.453 3.700
كبرية
%43.3 %23.3 %3.3 %20.0 %10.0

ال توجد حوافز من إدارات املدارس
الستخدام هذا النوع من التعلم
ال يوجد يف املدارس معامل حاسب
آلي كافية وجمهزة
هذا النوع من التعلم ال يناسب
األعداد الكبرية من الطالب يف
%
الصف الواحد
9
6
7
إدارات املدارس ال تشجع على تبين ك
هذا النوع من التعلم
%15.0 %10.0 %11.7 %
8
9
11
عدم امتالك املعلم ملهارات التعامل ك
مع األجهزة الذكية
%13.3 %15.0 %18.3 %
8
2
4
ك
زيادة كلفة تصميم األلعاب
اإللكرتونية التعليمية
%13.3 %3.3 %6.7 %
1
2
2
ال يوجد يف املدارس أجهزة ذكية متنقلة ك
تدعم تطبيقات األلعاب اإللكرتونية %1.7 %3.3 %3.3 %
4
ك
ال تتوفر خدمة اإلنرتنت يف
القاعات الدراسية باملدارس
%6.7 %
4
7
6
ك
استخدام هذا النوع من التعلم ال
يتناسب مع الوقت احملدد للحصص
%6.7 %11.7 %10.0 %
2
3
ال يوجد امتيازات ملن يستخدم هذا ك
النوع من التعلم
%3.3
%5.0 %
املتـــــــــــوســــــــــط العــــــــــام للمحــــــــــور

21
%35.0
27
%45.0
33
%55.0
20
%33.3
22
%36.7
21
%35.0
27
%45.0

17
%28.3
5
%8.3
13
%21.7
35
%58.3
34
%56.7
22
%36.7
28
%46.7

3.583

1.318

3.100

1.297

3.816

1.033

4.400

0.942

4.366

1.024

3.766

1.332

4.283

0.940

3.945

0.989

الرتتيب

واملتعلق بـ " معوقات استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية"

5
3
8

كبرية

9

كبرية

10

كبرية

6

كبرية
جدا
كبرية
جدا
كبرية
كبرية
جدا
كبرية

1
2
7
4
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د /خالد خلوي موكلي

يلضح من الجئ ل قا ( )9م ي ل:
بمعيقااا

عتضاامج الم ااير الخااا
عتا ار تراوحت در ة استجابا

اسااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

االلتترويةااة 10

فراد العينة على عتا ار هذا الم ير ا بايج طيارا اد و طياراو

و ايت در ة الميافقاة علاى الم اير بشال عاام بدر اة طيارا؛ حياث اان المتيسا العاام لعتاا ار
الم ير )3.945و وهذا عناه و يد العدعد ج المعيقا
على األلعا

االلتترويةة

و ملج ترتيب عيقا
ال

التي ت اي دون اساتخدام الاتعلم القاائم
االلتترويةة في بيء المتيس

استخدام التعلم القائم على األلعا

ابي على الن ي التالي
 ال عي د في المدارأ

ن ا ك ةة تنقلة تدعم تططةقا

 ال تتيفر خد ة اليتريت في القاعا
 ال عي د في المدارأ عا

األلعا

اللتترويةة

الدراسةة بالمدارأ

حاسب آلي افةة و جن ا

 ال عي د ا تةا از لمج ي تخدم هذا النيع ج التعلم
 ال تي د حياف

ج إدا ار المدارأ الستخدام هذا النيع ج التعلم

 ز ادا لمة تصمةم األلعا

اللتترويةة التعلةمةة

 استخدام هذا النيع ج التعلم ال عتناسب ع اليقت الم دد لل صة
 هذا النيع ج التعلم ال عناسب األعداد التطيرا ج الطال

في الصا الياحد

 إدا ار المدارأ ال تشجع على تطني هذا النيع ج التعلم
 عدم ا تالي المعلم لمنا ار التعا

ع األ ن ا الذ ةة

و تضح ج يتائل الجدو رقم  )9و يد جميعة ج المعيقا التي ت ي دون استخدام
التعلم القائم على األلعا االلتترويةاة فاي المياقاا التعلةمةاة وكلان اج و ناة ي ار علماي المرحلاة
االبتدائةااة بمنطقااة ااازان وهااذا عتياف ا

ااع يتااائل د ارسااة  (Wu,2015التااي حاادد

العيائا التااي تعااي اسااتخدام المعلماايج لأللعااا فااي التاادر

جميعااة ااج

وهااي عاادم و اايد تطاااب وتيافا باايج

الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة والمناااهل الميحاادا المعةار ااةو و نااا الن اار ال االطةة لاامدارا
و ولةاء األ يرو ويقة الدعم التتنيلي ي والعداد في ب ار ل إعداد المعلميج والادعم المننايو قصار
وقا
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ال صة الدراسةةو والجيدا المنخمضة لأللعا

الرقمةة التعلةمةة

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها
إن حصر هذه المعيقا

ج قط الممارسايج فاي الميادان التعلةماي فاي مةاع ادارأ قطاعاا

التعلةم بمنطقة ازان سيسد إلى إتاحة المر ة للمعلميج لتطني هذا النايع اج الاتعلم

اتقتال.و حياث ن

الم ااسولةة شااتر ة لتاايفير بيئااة ناسااتة السااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة باايج القةااادا

التعلةمةااة والمعلمااين يم اانمو إك لااج يلااين هنالاان فائاادا ترااذ ر عنااد تاايفر الطنةااة الت تةااة المناسااتة فااي ا
عدم و يد علميج على در ة عالةة ج التماءا ولدعنم الر تة في يااتة التطير في جا التعلةم
النتائج المرتبطة بالسؤال الرابع ونصه "ما مةد اسةتخدام الةتعلم الةةائم علةى األلعةاب
االلكترونية لي المواام التعليمية مةن وجةةة نظةر معلمةي المرحلةة االبتدائيةة
بمنطةة جازان؟"
جدول ( :)10استجابات أفراد العينة على عبارات احملور الرابع واملتعلق بـ " مدى استخدام معلمي املرحلة

العبـــــــــــــــــــارة

االستجـــــــــــــــابـــــــــــــــات
غري موافق غري
حمايد موافق
بشدة موافق

23
7
10
14
ك
يعترب هذا النوع من التعلم أكثر
شيوعاً يف العصر احلالي
%38.3 %11.7 %16.7 %23.3 %
28
5
4
8
هذا النوع من التعلم يناسب الفئة ك
العمرية لطالب املرحلة االبتدائية %46.7 %8.3 %6.7 %13.3 %
9
9
20
20
ك
مل أمسع بهذا النوع من التعلم من قبل
%15.0 %15.0 %33.3 %33.3 %
10
16
16
12
ك
جتربيت مع التعلم القائم على
األلعاب اإللكرتونية مل تكن موفقة %16.7 %26.7 %26.7 %20.0 %
18
6
22
10
هذا النوع من التعلم مناسب جلميع ك
املقررات الدراسية
%30.0 %10.0 %36.7 %16.7 %
32
4
14
6
سبق وأن استخدمت هذا النوع من ك
التعلم مع طالب املرحلة االبتدائية %53.3 %6.7 %23.3 %10.0 %
24
6
19
6
من السهولة استخدام هذا النوع من ك
التعلم
%40.0 %10.0 %31.7 %10.0 %
18
7
18
12
تشجع وزارة التعليم على استخدام ك
هذا النوع من التعلم
%30.0 %11.7 %30.0 %20.0 %
19
25
6
6
املعلمون اجلدد أكثر استخداماً هلذا ك
النوع من التعلم
%31.7 %41.7 %10.0 %10.0 %
18
11
2
6
أرغب يف استخدام هذا النوع من ك
التعلم يف التدريس
%30.0 %18.3 %3.3 %10.0 %
املتـــــــــــــــــوســـــــــــــــــط العـــــــــــــــــام للمحـــــــــــــــــور

املتوسط االحنراف درجة
موافق احلسابي املعياري املوافقة
بشدة
6
%10.0
15
%25.0
2
%3.3
6
%10.0
4
%6.7
4
%6.7
5
%8.3
5
%8.3
4
%6.7
23
%38.3

2.950

1.383

3.633

1.301

الرتتيب

االبتدائية مبنطقة جازان للتعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية "

متوسطة 6
كبرية

2

 1.165 2.216ضعيفة

10

2.700

 1.252متوسطة 9

 1.246 2.733متوسطة 8
3.233

 1.184متوسطة 3

3.050

 1.213متوسطة 5

 1.306 2.766متوسطة 7
3.150

 1.038متوسطة 4

1.264 3.833

1

كبرية

 0.876 3.026متوسطة
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يلضح من الجئ ل قا ( )10م ي ل:
اااء

اس ااتجابا

فا اراد العين ااة عل ااى عت ااا ار الم ااير المتعلاا بم اادت اس ااتخدام علم ااي

المرحلاة االبتدائةااة للاتعلم القااائم علااى األلعاا

االلتترويةااة اا باايج تيسااطة و طياراو و اياات در ااة

الميافقة على الم ير بشل عام تيساطة؛ حياث اان المتيسا العاام لعتاا ار الم اير 3.026؛
ما يشير إلى ن استخدام المعلميج لنذا النيع ج التعلم بدر ة تيسطةو و ملج ترتيب عتا ار

الم ير في بيء المتيس ال


ابي على الن ي التالي

رغب في استخدام هذا النيع ج التعلم في التدر

 هذا النيع ج التعلم عناسب المئة العمر ة لطال

 سط و ن استخد ت هذا النيع ج التعلم ع طال

المرحلة االبتدائةة

 المعلمين الجدد الر استخدا ا .لنذا النيع ج التعلم


المرحلة االبتدائةة

ج ال نيلة استخدام هذا النيع ج التعلم

 يعتطر هذا النيع ج التعلم الر شييعا .في العصر ال الي
 تشجع و ازرا التعلةم على استخدام هذا النيع ج التعلم
 هذا النيع ج التعلم ناسب لجمةع المقر ار الدراسةة
 تجر تي ع التعلم القائم على األلعا

 لم سمع بنذا النيع ج التعلم ج قط

اللتترويةة لم تتج يفقة

و تضح ج يتائل الجدو رقم  )10والمتعلا بمادت اساتخدام علماي المرحلاة االبتدائةاة

بمنطقة ازان للتعلم القائم على األلعا

اللتترويةة ن علمي المرحلة االبتدائةاة بمنطقاة اازان

لاادعنم الر تااة فااي اسااتخدام هااذا الناايع ااج الااتعلم بدر ااة تيسااطة وهااذا عتم ا
ما اادو )2019و ود ارساة  )Lee & Hao, 2015والتااي ااد

األلعااا

بماعلةة داخ الطيئاة التعلةمةاة

ت قي ا

ايتتاه المتعلميج وتطي ر يماخ تمتيرهم و يجاد بيئة درسةة

ثر ة و م ا للتعلم يعد ييع ج التعلم عتمر

حي المتعنلمو و تةح لي حر ة االستتشااف والتجر اة

اذلن فابن د ارساة  )Marklund & Taylor,2016تطايج همةاة

االعتماد بصيرا طيارا علاى الاتعلم القاائم علاى األلعاا
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علااى ن اساتخدام وتي ةا

اللتترويةااة ااج خااال األ ن ا ا الذ ةااة فااي المياقااا التعلةمةااة المختلمااة بااار

األهداف التدر ةة الميبيعة و ذ

المتمر

ااع د ارسااة د ارسااة

اللتترويةاة يياي شال

حي الطالب يم ي وهذا عد على يي ناسب لجمةع المراح الدراسةة

اج شالا الاتعلم

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

إن و يد ر تة بدر اة تيساطة لادت علماي المرحلاة االبتدائةاة بمنطقاة اازان الساتخدام

الااتعلم القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة ريعا ت إلااى و اايد تماااو فااي در ااة اسااتعدادهم لتطنااي هااذا
الناايع ااج التعلااةمو ورعتطاار هااذا اار طاااب للياقااع حيااث ن ع اام المعلماايج لاادعنم الر تااة فااي
اس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا اللتتروية ااة ولت ااننم عيا ن ااين ف ااي بع ااا األحة ااان بع ااا
التااي تااسثر ساالتا .علااى اتجاهاااتنم ي ااي هااذا الناايع ااج الااتعلم بينمااا فااي المقاب ا يجااد

المعيقااا

جميعااة ااج المعلماايج لاادعنم ر تااة واب ا ة السااتخدام الااتعلم القااائم علااى األلعااا

والم اولاة للتالاب علاى المعيقاا

المادياة والمعني اة وهاذا عتما

) )al., 2013والتااي شااار إلااى تقط ا

اللتترويةااة

اع د ارساة Bourgonjon et

علمااي المرحلااة المتيسااطة للااتعلم القااائم علااى األلعااا

اللتترويةاة تعتماد إلاى حاد

اللتترويةةو حيث و دوا ن تطناي وفاعلةاة الاتعلم القاائم علاى األلعاا

اطير على تقط المعلميج باعتتارهم عنا ر التايير ال قةقي في العملةة التعلةمةو ولذلن فبيي ج
نع القرار

الضرور فنم تصي ار المعلميج و عتقداتنم التي تقيم علينا عملةا

ثانياً :النتائج املرتبطة بفروض الدراسة
النتةائج المرتبطةة بةال يرض اةألول ونصةه " ال يوجةد لةر الو داللةة يحصةائية عنةد مسةتو
( )≤α0.05لي استخدام معلمي المرحلة االبتدائية بمنطةة جةازان للةتعلم الةةائم
على األلعاب اإللكترونية ترجع الختالم الجنس".
لمعرفة المر في استخدام التعلم القائم على األلعا
ك ير – إيات) تم استخدام اختتار

) لمجميعتيج

اللتترويةة في بيء تاير الجن

تقلتيجو والجدو رقم  )11عيبح كلن

جدول ( :)11قيمة (ت) ملعرفة الفرق بني الذكور واإلناث يف استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية
اجملموعات

العدد

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

ذكــــــــور

30

29.600

5.667

انــــــــاث

30

30.933

8.549

عتض ااح ااج الج اادو رق اام  )11ن اةم ااة
استخدام التعلم القاائم علاى األلعاا

قيمة "ت"

مستوى الداللة

0.712

0.05

) لمعرف ااة الم اار ب اايج ال ااذ ير والي ااات ف ااي

االلتترويةاة بلاات  )0.712وهاي اةماة غيار دالاة إحصاائةا؛

ما يشير إلى عدم و يد فار دا إحصاائةا فاي اساتخدام علماي المرحلاة االبتدائةاة للاتعلم القاائم

على األلعا

االلتترويةة عر ع إلى تاير النيعو و ذلن عتم قطي المر

الصمر
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النتائج المرتبطة باليرض الثاني ونصةه "ةال يوجةد لةر الو داللةة يحصةائية عنةد مسةتو
( )≤α0.05لي استخدام معلمي المرحلة االبتدائية بمنطةة جةازان للةتعلم الةةائم
على األلعاب اإللكترونية ترجع الختالم المؤهل الدراسي".
لمعرفة المر في استخدام التعلم القائم على األلعا

االلتترويةة في بيء تاير المسه

الدراسي بلالير يأ – دبليم فما في ) تم استخدام اختتار ان و تني وهي األسلي الالبار تر
) لمجماايعتيج

المنااا ر الختتااار

ااتقلتيج وكلاان لعاادم تقااار حجاام المجماايعتيجو والجاادو رقاام

 )12عيبح كلن
جدول ( :)12قيمة ( )Uملعرفة الفرق يف استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية يف ضوء متغري املؤهل الدراسي
اجملموعات

العدد

متوسط الرتب

جمموع الرتب

بكالوريوس

53

29.89

1584.00

دبلوم فما فوق

7

35.14

246.00

قيمة ""U

مستوى الداللة

153.00

0.05

عتضح اج الجادو رقام  )12ن اةماة  )Uلمعرفاة المار فاي اساتخدام الاتعلم القاائم علاى
اللتترويةة في بيء تاير المسه الدراسي بلات  )153وهي اةمة غير دالاة إحصاائةا.؛

األلعا

مااا يشااير إلااى عاادم و اايد فاار دا إحصااائةا .فااي اسااتخدام علمااي المرحلااة االبتدائةااة للااتعلم القااائم

على األلعا

اللتترويةة عر ع إلى تاير المسه الدراسيو و ذلن عتم قطي المر

الصمر

النتائج المرتبطة باليرض الثالةم ونصةه "ةال يوجةد لةر الو داللةة يحصةائية عنةد مسةتو
( )≤α0.05لي استخدام معلمي المرحلة االبتدائية بمنطةة جةازان للةتعلم الةةائم
على األلعاب اإللكترونية ترجع الختالم التخصص".
لمعرفة المر في استخدام التعلم القائم على األلعا اللتترويةة في بايء تايار التخصاة

علمي – دبي) تم استخدام اختتار

) لمجميعتيج

تقلتيجو والجدو رقم  )13عيبح كلن

جدول ( :)13قيمة (ت) ملعرفة الفرق يف استخدام التعلم القائم على األلعاب اإللكرتونية يف ضوء متغري التخصص
اجملموعات

العدد

املتوسط احلسابي االحنراف املعياري

علمي

31

29.871

5.998

أدبي

29

30.689

8.426

عتضح ج الجدو رقم  )13ن اةمة
األلعااا
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قيمة "ت"

مستوى الداللة

0.436

0.05

) لمعرفة المر في استخدام التعلم القاائم علاى

اللتترويةااة فااي باايء تاياار التخصااة علمااي – دبااي) بلااات  )0.436وهااي اةمااة

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

غياار دالااة إحصااائةا.؛ مااا يشااير إلااى عاادم و اايد فاار دا إحصااائةا .فااي اسااتخدام علمااي المرحلااة

االبتدائةااة للااتعلم القااائم علااى األلعااا

المر

اللتترويةااة عر ااع إلااى تاياار التخصااةو و ااذلن عااتم قطااي

الصمر

النتائج المرتبطة باليرض الرابةع ونصةه " ال يوجةد لةر الو داللةة يحصةائية عنةد مسةتو
( )≤α0.05لي استخدام معلمي المرحلة االبتدائية بمنطةة جةازان للةتعلم الةةائم
على األلعاب اإللكترونية ترجع الختالم سنوات الخبرة التدريسية".
لمعرفا ااة الما اار فا ااي اسا ااتخدام علما ااي المرحلا ااة االبتدائةا ااة للا ااتعلم القا ااائم علا ااى األلعا ااا

الخط ارا التدر ااةة تاام اسااتخدام ت لي ا التتاااعج حاااد

االلتترويةااة فااي باايء تاياار عاادد ساانيا
االتجاهو والجدو رقم  )14عيبح كلن

جدول ( :)14قيمة (ف) ملعرفة الفرق يف استخدام التعلم القائم على
األلعاب االلكرتونية يف ضوء متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية متوسط املربعات

بني اجملموعات

47.925

3

15.975

داخل اجملموعات

3029.808

56

54.104

اجملمـــــــــوع

3077.733

59

قيمة "ف"

مستوى الداللة

0.295

0.05

عتضح ج الجدو رقم  )14ن اةمة ف) لمعرفة المر في استخدام التعلم القائم علاى
اللتترويةااة فااي باايء تاياار عاادد ساانيا

األلعااا

الخطارا التدر ااةة بلااات  )0.295وهااي اةمااة

غياار دالااة إحصااائةا.؛ مااا يشااير إلااى عاادم و اايد فاار دا إحصااائةا .فااي اسااتخدام المعلماايج للااتعلم
القائم على األلعا اللتترويةة عر اع إلاى تايار عادد سانيا الخطارا التدر اةةو و اذلن يلاين قاد
الصمر

ت ق المر

و ج خال يتائل الجداو

بعا الدراسا

)11و )12و )13و و  )14فبياي عتضاح يناا تتما

ال ابقة التي تناولت بعا هذه المتاي ار

اع يتاائل

و مةعناو و اج بارز هاذه الد ارساا

د ارسا ااة  (Wu,2015حيا ااث قا ااام بد ارسا ااة خط ا ا ار المعلما اايجو واتجاها اااتنمو و ما اااءتنم و عيقا ااا
استخدام التعلم القائم على األلعا
الما ااسهال

والتخصصا ااا

اللتترويةة وقد شااري فاي هاذه الد ارساة علماين اج ختلاا

و ا ااتي ا

الخط ا ارا التدر ا ااةة والتا ااي شا ااملت المعلما ااين قط ا ا الخد ا ااةو

المعلمين المطتادئينو والمعلماين كوو الخطارا التدر اةة التطيارا و ااء

النتاائل فاي جملناا لتس اد
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علااى تمتااع المعلماايج باتجاهااا

ايجابةااة ي ااي هااذا الاانم

ت ايا ننم اياات عاادم التياف ا باايج فل اامة التاادر

و ن اانم وياايع اللعتااة الممضاالة لاادت الطااال

يشنده حالةا .ج تطير هائ في تقنةا
ج ال ةاا اليي ةة لجمةاع المئاا

ااج الااتعلم إال ن الاار المعيقااا

لاادت المعلماايج باااا الن اار عااج تخصصاانم

وتعتطاار هااذه النتااائل تيافقااة إلااى حااد طياار ااع ااا

المعلي ا

واالتصاال و حيث

العمر اة نماا اان ان

ت ت التتنيلي ةا

ء

الم اتخدم لناا وفاي المجاا التعلةماي

يجااد ن الخط ارا التدر ااةة و ااذلن التخصااة والمسه ا الد ارسااي لاام تعااد كا
التتنيلي ةا حيث ن الجيا الجدعاد اج التقنةاا

التااي

ثاار علااى اسااتخدام

الرقمةاة قائماة علاى طاد ت اني اساتخدام التقنةاة

و الء تن ااا لجمة ااع الم ااتخد يج وه ااي ج ااا تن اااف

ب اايج الش اار ا

العالمة ااة ف ااي ه ااذا المج ااا

والمعلما ااين فا ااي نطقا ااة ا ااازان ي ا ااتخد ين التقنةا ااة با اااختالف عما ااارهم و ن ا اانم وتخصصا اااتنم

ااء علااى ااا شاامت عنااي يتااائل هااذه الد ارسااة وعلةااي اياات مةااع فربااةا
وخط اراتنم التدر ااةة بنا .
الدراسة غير دالة إحصائةا .يينا تتياف ع الياقع و ع يتائل الدراسة ال الةة

ما سط عتضح ن المعلميج علينم دور ساسي في تطاي ر العملةاة التعلةمةاة و يااتاة يا

المتعلماايج فااي العصاار ال ااالي وعلااينم اتقااان نااا ار القاارن ال اااد والعشاار ج و دراي تطلتاتااي بمااا
اتح عتمادا .علاى

عنعل ثره إيجابا .على التعلةم فالتعلةم لام ريعاد ريقادم بطر قاة واحادا تقليدياة با
جميعة ج االستراتةجةا ال دعلة القائمة على د ل التقنةا في التعلةم ماا ن دور المعلام طار
علةي تايير طيا ا.ر ي ا ا.ر للت اي فاي ي ر اا الاتعلم لميااتاة التطاير ال ا ا فاي تقنةاا المعلي اا

واالتصاال

وعلةي

تح إتقان المعلم للمنا ار المعلي اتةاة والتعا ا
با ار ل إعاداده وتدر تايو و التاالي تايار

تطلتا .ساساةا .اج تطلتاا
بيئا رقمةة تعددا عطر وسائ

ختلمة سياء ان كلن بشل

اع الم ات دثا التتنيلي ةاة

دواره و اتح التعلاةم ريقادم فاي

ت ا ج و غير ت ا ج و عاد الاتعلم

القااائم علااى األلعااا اللتترويةااة حااد باارز االتجاهااا ال دعلااة فااي التعلااةم اللتترويااي وشاال
شلالي المتعددا وعلةيو فبيي وفي بيء الدراسة ال الةة ويتائجنا و ي بما علي

 -1إيت ااام بر جة ااا
األلعا

تعلةمة ااة تش ااتم عل ااى عنا اار الج ااذ

المتض اامنة ف ااي

اللتترويةة شائعة االيتشار وكلن ج خاال وباع حاياف للمعلمايج لتشاجةعنم علاى

إيتام لعا

إلتترويةة تعلةمةة وف

المقر ار التي يقي ين بتدر نا
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والث ااارا والتش ااي

ااج

س

و عااعير عتمادا اج كو االختصاا

تتيافا

اع

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5
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 -2تضااميج األلعااا اللتترويةااة التعلةمةااة المناسااتة فااي المناااهل الد ارسااةة بمختلااا الم ارحا التعلةمةااة
وتقديم الدعم المني الالزم للمعلميج لتطني ننل التعلم القائم على األلعا اللتترويةة

 -3إعداد الط ار ل والخط الخا ة ببعاداد المعلمايج فاي لةاا
تقنةا ااا

التعلا ااةم والمنا اااهل وط ا اار التا اادر

لتضا ااميج منا اايم ال ا ااتعلم القا ااائم علا ااى األلع ا ااا

اللتترويةة في المقر ار الدراسةة المقد ة للطال
مةع األق ام التر ي ة في رحلة الدراسا
الدراسا

 -4تشجةع طال

و عالجة هذا الميبيع ج و نا

الم ارح ا التعلةمة ااة المختلم ااة والطااال

األلعاا

التعلاةم والمنااهل وطار التادر

ي ر ختلمة

العلمةااة والمشااار ع الت لةااة

بم ااا يض اامج ال صااي عل ااى يا اياتل تعلاام تميا ا ا ااين

اللتترويةة عرتت بشل وثي بالتلير ج المناا ار

تخصااة فااي و ازرا التعلااةم لنشاار وتطنااي التقنةااا

لا التعااون واالبتتاار

التعلةمةااة ال دعلااة بمااا فينااا

التعلةمةاة اللتترويةاة عتايلى تادر ب المتعلمايج علاى اساتخدام التقنةاا

إباف .ة إلاى التن اي
الالز ة في المدارأ

فاي التادر

الطناى الت تةاة
اع إدا ار التعلاةم لتقاديم االستشاارا المناساتة حاي تجنيا ر

الطن ااى الت تة ااة الالز ااة لتطن ااي واس ااتخدام ال ااتعلم الق ااائم عل ااى األلع ااا
 -7ت اايفير ر
المدراأ والجا عا
 -8عقد لتقةا

علاى تطناي

نااا ار القاارن الياحااد والعشاار ج لتافااة علمااي

واليتام والتصمةم

 -6إيشاااء ر ا

المعلميج قط الخد ةو و ذلن في قار ار

اللتترويةااة فااي األطروحااا

 -5تقااديم ب ا ار ل تدر طةااة تطي ر ااة عااج تطلتااا
استخدام األلعا

العلةا

العلةا في ق ام تقنةاا

ننجةااة الااتعلم القااائم علااى األلعااا

التر ةاة بماا يضامج إشاراي ق اام

اللتتروية ااة ف ااي

وورش عم في إدا ار التعلةم والمدارأ بندف تيعةة ولةاء األ ير والمعلميج

بأهمةاة الااتعلم القااائم علااى األلعااا

المختلمة وايعلاسا

اللتترويةااة وتتصاايرهم بلةفةااة تطنينااا فااي ياقااا التعلااةم

كلن على تعلم الطال

 -9إ اراء د ارسااة ماثلااة علااى عينااة خاارت فااي رحلااة د ارسااةة خاارت و قاريااة يتائجنااا بنتااائل الد ارسااة
ال الةة للتعرف على واقع استخدام التعلم القائم على األلعا اللتترويةة ج و نة ي ر الطال

 -10إ اراء د ارسااة للتعاارف علااى اادت تااأثير الااتعلم القااائم علااى األلعااا
تيت ت صي الطال

ودافعيتنم ي ي التعلم

اللتترويةااة علااى ز ااادا
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أوالً :املراجع العربية:

 -1ارمو حتة بنت حمد  )2016ثر اساتخدام بر جةاة تعلةمةاة قائماة علاى األلعاا اللتترويةاة
في تنمةة نا ار التالوا لدت تلميذا
العليم التر ي ة بجا عة ال ام

عي ا التعلم بالصا ال ادأ االبتدائي بجادا جلاة

مد بج سعيد السال ةةو 5و 117- 95

 -2بيشااالل و يا ا ا ااادية  )2019الااتعلم القااائم علااى األلعااا
الجا عا

التر ي ااة اللتترويةااة

جلااة ات اااد

العر ةةو )1 39و 292-281

 -3ال اار يو عطيد  )2010فاعلةة األلعا
في الر ابةا

االلتترويةة على الت صي الد ارساي و قااء ثار الاتعلم

رسالة د تيراهو لةة التر ةةو ا عة م القرتو المملتة العر ةة ال عيدية

 -4ح اانيجو فاطما اة س اايد حم ااد؛ فر ااينو خال ااد

م ااد و با ا ار ةمو ايشا ا ار عط اادالع

)2018

يماايكم تصاامةم تعلةمااي قتاار قااائم علااى عاااعير تصاامةم ي اام ةللااة اللعااب فااي التططةقااا

التعلةمةة اللتترويةة المجلة المصر ة للمعلي ا و 26و 37-25

 -5حمي اادو والء  )2014ثر استخدام األلعا
األساسيو رسالة ا

 -6الذيابا و بال

ال اسي ةة في تعلةم ادا العليم لتال يذ الصاا

تيرو لةة التر ةةو ا عة د ش و سير ا

مد  )2019تصي ار المعلميج في لياء الر لا في المملتاة األرديةاة الناشامةة

حي واقع استخدام

رحة المناهل جلة دراسا العليم التر ي ةو 46و 648-663

 -7الرحي و دعاء؛ الشنا و أ ين و ياريةو طار
األلعااا

اللتترويةااة فااي ت

اايج التمتياار الر ابااي لاادت طالتااا

جلة الجا عة السال ةة للدراسا

الطميلة المتلرا

-10
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اللتترويةة في عصار العيلماة الناا و اا عليناا

)1و عمان دار الم يرا للطتاعة والنشر والتيز ع
ااابرو يةان يا
ا ا ايال ةو

 )2019ايعلاسا

استخدام األلعا

االلتترويةة على النماي فاي رحلاة

جلة العليم الي ايةة بجا عة تتر تو )11 26و 555-535

م ا ا اد احم ا ااد  )2004علاا اام يما ا ا

والنشر والتيز ع

الصااا ال اربااع األساسااي

التر ي ة والنم ةةو )1 28و 588-573

 -8الش رور و نا ح ني  )2008األلعا
-9

 )2020فاعلةة التعلم الماد ل القاائم ع تا

اللع ا ااب عم ا ااان دار الم ا اايرا للطتاعاا ااة

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

 -11عطاادالمتا و هاادت عطدال ميااد  )2010فعالةااة بريااا ل قااائم علااى األلعااا

التمطييتر ااة فااي

تنمةة المنا ار ال ةاتةة والدافع لميجاز لدت التال ياذ كو العاقاة الذهنةاة القاابليج للاتعلم

المجلة المصر ة للتر ةة العملةةو )4 13و 122-73

 -12العناااييو حنااان عطدال ميااد  )2014اللعااب عنااد األطمااا

األس ا

الن ر ااة والتططةقةااة

عمان دار الم يرا للطتاعة والنشر والتيز ع

 -13الاا ا ا ا ا وو إيمااان  )2004د اال التقنةااا
دبي دار القلم للنشر

 -14قي اادرو اار م  )2011ثاار األلعااا

تقنةااا لأللفةااة اللاللااة
فااي التعلااةم إعااداد المعلاام .

اللتترويةااة علااى ال االي ةا

لاادت األطمااا

و افةة ت ليلةاة علاى عيناة اج األطمااا باالج ائر العا امة رساالة ا

-15

العالم واالتصا و الج ائر

م اادو إيم ااان ز ااي يس ااى  )2019ث اار التماعا ا ب اايج يما ا

الشا ار -ليحاا

ما ا ا

د ارسااة

اتيرو لةاة علاايم

األلع ااا

الرقمة ااة

المتصادر ج) واألسالي المعرفاي المخااطر -ال اذر) علاى تنمةاة قياعاد

تتي ج الصيرا الرقمةة ودافعةة التعلم لدت طال
تتنيلي ةا التر ةةو 38و 260-137

تتنيلي ةا التعلةم

جلاة د ارساا

و ايت

 -16اد يرو يماج  )2015فاعلةاة يما الاتعلم التعااويي الماد ل القاائم علاى األلعاا التعلةمةاة

اللتترويةة في تنمةة الت صي واالتجااه ي ايه لادت تال ياذ المرحلاة العدادياة بمقارر العلايم .
جلة الةة التر ةة -ا عة المنيفةةو )3 30و 263-153

 -17ش اار و يا ارا  )2017ث اار األلع ااا
الدراسي للتلميذ الج ائر

رسالة ا

 -18الني ااد و ز ااد  )2012األلعااا
التتا

الجا عي للنشر والتيز ع

االلتتروية ااة عط اار النيات ااا الذ ة ااة عل ااى الت ص ااي

تيرو ا عة العر ي بج نيد

م الطياقيو الج ائر

التر ي ااة اسااتراتةجةة لتنمةااة التمتياار )3و العاايج دار
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