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 ملخص البحث
التعرف على عالج القصور في تحصيل طالب الدراسات العليا )دبلوم  الحاليهدف البحث        

 خدامإستالعصابية( بكلية التربية فى مادة –تربوي( ذوي الشخصية الكمالية )السوية 

، وكيفية اإلفادة منها في تنمية الدافعية لإلنجاز لديهم، وذلك من خالل لتدريسالتكنولوجيا في ا

بعد األنشطة( بمنصات التعلم  -:تحديد أنسب توقيت لظهور قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة

الدافعية لإلنجاز( لدى طالب  -القائمة على محفزات األلعاب في تنمية )التحصيل الدراسي

العصابية(، تم التطبيق على  -ربوي( ذوي الشخصية الكمالية )السويةالدراسات العليا )دبلوم ت

( طالب وطالبة من طالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( بكلية التربية 60عينة عددها )

لى أربع إللفصل الدراسي األول تم تقسيمهم  2019 /2018بجامعة حلوان للعام الدراسي 

، وبناء على ما ، ونمط الشخصية الكمالية المتصدرينلظهور قائمة وفقا   ةبييمجموعات تجر

، والرابع والخامس والسادس  من فروض البحث تقدم تم قبول الفرض األول و الثاني و الثالث

شتراك مع عناصر أخرى مستويات لتحفيز وإشراك الطالب باإل خدامإست، ومن توصيات البحث 

والتأكد من وجود معايير  النطوائية،من محفزات األلعاب وفق أنماط وسمات شخصية مثل ا

عناصر األلعاب  خدامإستمستويات أعلى ب واضحة متاحة للطالب لمراجعتها حول كيفية كسب

 .كالشارات والنقاط وقوائم المتصدرين

 الشخصية الكمالية . –اإللكترونية  منصات التعلم -قائمة المتصدرين : الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

      The aim of the current research is to identify the treatment of deficiencies 

in the achievement of graduate students (educational diploma) with a 

perfectionism( normal, Neurotic) at the Faculty of Education in the course of 

the use of technology in teaching, and how to benefit from them in developing 

the motivation to achieve their achievement, through: Determining the most 

appropriate timing for the emergence Leaderboard (during activities - after 

activities) with learning platforms based on Gamification in the development of 

(academic achievement - motivation) among graduate students (educational 

diploma) with a personality perfectionism( normal , Neurotic) , the sample 

:applied to a sample of (60) students And a student of graduate students 

(educational diploma) at the Faculty of Education at Helwan University for the 

academic year 2018/2019 for the first semester, they were divided into four 

experimental groups according to the appearance of the leaderboard, and the 

style of the perfect personality, and based on the foregoing, the first, second, 

third, and fourth assumptions were accepted The fifth and sixth of the research 

hypotheses, and among the research recommendations are the use of levels to 

motivate and engage students in conjunction with other elements of game 

stimuli according to patterns and personality traits such as introvert, and to 

ensure that there are clear standards available to students Get her back on how 

to earn higher levels using game items like badges, points and leaderboards. 

Key words:  leaderboards – e- learning platforms - perfectionism personality. 
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 المقدمة:
مننات المشننكالت واالهتما يمكننن النظننر إلننى التكنولوجيننا التعليميننة علننى أنهننا عمليننة لحننل     

لنيم حينث ، وقد أثرت هذه التكنولوجيا على جميع مناحي الحياة والسيما فني مجنال التعالتعليمية

أحنندثت تيييننرات أساسننية فنني طريقننة وطبيعننة عمليننة التعلننيم والننتعلم بنندم  طننر  وأسنناليب 

مة فني راتيجيات متنوعة لتحقيق أهداف عملينة التعلنيم والنتعلم بكفناءة وفعالينة، والمسناهإستو

فني  وقد غير تطور اإلنترنت بشكل نموذجي السنيناريو التعليمني ،ربويةحل بعض المشكالت الت

جميننع أنحنناء العننالم عننن طريننق دمنن  النننظم التعليميننة، وتسننهيل التواصننل، وظهننور منصننات 

عنض أثبتت ب العام، والتي تم توظيفها في العملية التعليمية، والتي خدامستإلكترونية مفتوحة لإل

 الت فني تقنديم حلنول للكثينر منن المشنكالت التعليمينة حينث البحنو  والدراسنات أنهنا قند سناهم

ورة ، وبصنتتطلب التواجد في مكان معين أو وقت محدد للتواصل بين أطراف العملينة التعليمينة

 تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين.

التكنولوجيننة الحديثننة فنني قطننام التعلننيم كتروننني أحنند أهننم التطبيقننات وبيئننات التعلننيم اإلل       

جديدا ييير من شكل العملية التعليمية حيث يساهم فني التعلنيم  جا  ذومجاالته، حيث أنه يمثل نمو

كترونني من التربويين علنى أن بيئنات النتعلم اإللالمستمر على مستوى العالم، ولهذا يتفق كثير 

الوسننائل التكنولوجيننة  خدامإسننتمننن  تننداءبإثننورة حديثننة فنني تقنيننات وأسنناليب الننتعلم الجدينندة 

والتواصل  االفتراضيةعتماده على التعلم الفردي والفصول إالمختلفة في العملية التعليمية، إلى 

والمعلنم والمحتنوى العلمني فني أي مكنان فني العنالم عنن طرينق شنبكة اإلنترننت  بين المتعلمنين

 .(25 ،2013،منال البارودي ) لك بشكل متزامن أو غير متزامنذان سواء ك

نفتنا  ما اإلاألبرز للتعليم في العصر الحديث ه السمةعديد من التربويين إلى أن وقد أشار       

ايننة عليهنا، ففني بد حواذاإسنتوالمشناركة، فنالتعليم هنو عملينة نقنل المعرفنة ومشناركتها ولنيس 

ة القرن الحالي ظهرت عدة محاوالت لبعض المؤسسات التعليمية لتيسير الحصول علنى المعرفن

(، حينث تنوفر 2013لمن يرغب عن طرينق المنوارد التعليمينة مفتوحنة المصندر) علني شنقور، 

ات حالينا مئنات منن الجامعننات والمؤسسنات التعليمينة ااالف منن المننواد التعليمينة منن محاضننر

هنذا  ياللها ألغراض تجارينة، وترعنىإستكتب علمية وغيرها مجانا لمن يريدها بشرط أال يتم و

مريكينة، التوجه الجديد أعر  الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية مثنل جامعنة هارفنارد األ

 (.2012وجامعة باريس التقنية، وجامعة كيو اليابانية )خلف التل، 

( إلى أن تفاعل المتعلمين مع المحتوى التعليمي يكون بدرحة 2011وتشير فاطمة العنزي )     

أكبر في المقررات والمساقات المقدمة عبر شبكة اإلنترنت، حيث أنه يمكنهم التعلم في أي وقت 

وأي مكان وبأقل جهد وتكلفنة علنى المندى البعيند، كمنا يسنتطيعوا الحصنول علنى منواد تعليمينة 

ى المعلننم كمصنندر وحينند للحصننول علننى المعرفننة، فهننذه قتصننار علننعدينندة ومتنوعننة، وعنندم اإل

الموارد التعليمية المفتوحة أتاحت أمام الجميع خبرات كبنرى الجامعنات والمؤسسنات التعليمينة 

( 2009فادة منها ومحاولة اإللحا  بهذه المؤسسات )هند الخليفنة، ستمجانا، وهذا يستدعي اإل

( 2012تعليمينة المفتوحنة، إعنالن بناريس لعنام )كما أكد علنى ذلنك المنؤتمر العنالمي للمنوارد ال

                                                             
 اتبعت الباحثة نظام توثيق جمعية علم النفس األمريكية APA ئلة، سنة ، اإلصدار السادس، حيث تم كتابة ) إسم العا

قام رأسنة النشر،  النشر، أرقام الصفحات( فى المراجع األجنبية، بينما فى المراجع العربية يتم كتابة ) أسم المؤلف، اللقب،

 الصفحات( فى المتن، على أن يكتب توثيق المرجع وبياناته كاملة فى قائمة المراجع.
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ها والتشنجيع خدامإسنتبشأن الموارد التعليمية المفتوحة إلى المزيد من االهتمام بهذه الموارد و

يتضننا النندور الكبيننر لهننذه المصننادر  (. وبننذلك2012ها وتبادلهننا )اليونسننكو، خدامإسننتعلننى 

يمكنن للطنالب الوصنول  التعليمية المفتوحة في تكنوين المحتنوى الرقمني علنى اإلنترننت والنذي

 إليه عبر منصات التعلم اإللكترونية.  

 للمتعلم  ة في إيصال المعلوم تساعدوعلى الجانب ااخر نجد أن منصات التعلم اإللكترونية       

ن الحديثنة مننن حاسنب آلنني وشنبكاته ووسننائطه المتعنددة منن تصننالاإلآلينات  خدامإسننتوينتم فيهنا 

ا التقنية بجميع أنواعهن خدامإستصوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية أي 

 (.20، 2014في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة )شريف اإلتربي، 

منصات التعلم اإللكترونية كدراسة  خدامإستراسات على أهمية عديد من الدوقد أكدت       

 في العليا الدراسات طلبة خدامإست توصلت نتائجها إلى أن درجة( التي 2019)داليه خليل، 

اإللكترونية جاءت بدرجة مرتفعة، وأن  التعليمية للمنصات الخاصة األردنية الجامعات

  ,Paynter, Bruce)، وأكدت دراسة نحوها جاءت بدرجة إيجابية مرتفعة تجاهاتهمإ

( على فاعلية المنصات التعليمية اإللكترونية 2015، ودراسة )أحمد الساعي، (2012

( بدعم 2015وضرورة توظيفها في العملية التعليمية ، كما أوصت دراسة )ريم الرشود، 

المنصات التعليمية اإللكترونية مما قد يسهم في تجويد مخرجات العملية التعليمية،  خدامإست

( على ضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا نحو دراسة 2016وأكدت دراسة ) ليلى الجهني، 

( على ضرورة 2017المنصات التعليمية اإللكترونية، وأوصت دراسة )عبد الهادي الهاجري، 

 ها.خدامإستالمنصات التعليمية اإللكترونية وتشجيع المعلمين على  امخدإستمرار في ستاإل

في  أصبحت محفزات األلعاب عنصرا هاما في تصميم العديد من تطبيقات البرمجيات بما      

المنصات القائمة على محفزات األلعاب  هذلك منصات التعلم اإللكترونية حيث تتضمن هذ

 وني لشكليكانيكية في األنشطة لتحويل خبرة التعلم اإللكترعناصر تصميم األلعاب والم خدامإست

يشبه اللعبة، وهذا يحد  لتحفيز وإشراك المتعلمين حتى يصبحوا مشاركون ونشطاء في 

عبة عملية تعلمهم من حيث المضمون وأن خبرة التعلم اإللكتروني في حد ذاتها تتحول إلى ل

 تصدرين ونظام النقاط وتقدم المستوياتشارات اإلنجازات ولوحات الم خدامإستتعليمية ب

مية والمهام فعناصر األلعاب هذه تتكامل كلها لتساعد المتعلم للوصول إلى أهدافه التعلي

(Varina Paisley,2013, 671)  ، ،(.130، ص 2016)تامر المياوري، نور الهدى 

علم، مرار فنني الننتسننتوتعتبننر المحفننزات التعليميننة المفتننا  األساسنني لتحفيننز الطننالب باإل      

ولوجينا تجاهنات الفاعلنة فني تكنوتحقيق األهنداف التعليمينة حينث تعند األلعناب التعليمينة منن اإل

ات التعليم حيث تضيف عنصنر اإلثنارة والتحفينز إلنى النشناط الدراسني، ويعتمند مفهنوم المحفنز

 أفضنننننلاأللعننننناب فننننني المجننننناالت غينننننر المرتبطنننننة بهنننننا لتحقينننننق نتنننننائ   خدامإسنننننتعلنننننى 

(Brigham,Tara 2015, p. 13). 

امنل الحرينة كمحفزات األلعاب تأثير فعال في التعلم حيث أنها تمنا المتعلمين  خدامستوإل        

ر، ي المسنتمآلية التعلم التي يحبونها ويستوعبونها، كما أنها تحفز على النتعلم النذات في إمتالك

 ة والخطنأوتثير الدافعية لدى المتعلمين، وتعطي للمتعلمين الحرية في التعلم عن طريق المحاول

ب، دون أية إنعكاسات سلبية، كما أنها توفر مجموعة مناسنبة وغينر محندودة منن المهنام للطنال

لنتعلم، اواإلحتفاظ بالمعرفة، وتعزيز خبرات  الكسبمشاركة المتعلم وفاعليته، وتحسين وزيادة 

 (.5، ص2015وتوفير خبرات تعليمية أفضل، وتقديم تيذية راجعة فورية )مصطفى القايد، 
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عناصنر تصنميم األلعناب فني سنياقات غينر  خدامإستمحفزات األلعاب  خدامإستحيث يقصد ب      

كمنا تعنرف بأنهنا عملينة تطبينق عناصنر اللعبنة فني سنياقات  (Deterding, 2011, 9)األلعاب

 ,Birch)غينر اللعبننة للتننأثير علننى السنلوك وتعلننم مهننارات جدينندة واإلنخنراط واإلبتكننار فيهننا 

اللعبة إلى ميادين أخرى غير ترفيهينة بهندف  وتتوقف على نقل آليات وميكنزمات،  (2 ,2013

حل مشكالت أو تحسين مستوى، فهي تعتمد على فهم االيات والتقنيات والخصائص والعناصر 

التي تسما بإنشاء لعبة جيدة، كما تعتمد على دراسة سلوك الالعبين، ومن ثم فهي تهندف إلنى 

ة وتشويقا مثلها مثل األلعاب تمامنا جعل األنشطة الخارجة عن نطا  مايسمى باأللعاب أكثر متع

 (.3، ص2015)مصطفى القايد، 

نظرينات حيث تعتمد محفزات األلعاب الرقمية على مبادئ بعض نظريات التعلنيم والنتعلم و       

 لسنلوكية،االدافعية؛ ومن نظريات التعليم والتعلم التي تعتمند عليهنا محفنزات األلعناب )النظرينة 

 ع، نظرينةنظريات الدافعية التي تعتمد عليهنا المحفنزات )نظرينة التوقن والنظرية البنائية(، ومن

 .  (Landers, 2014,  752- 768)تحديد األهداف( 

 Self-determination)كما تشتق محفزات األلعاب مكوناتها من نظرية التحديد الذاتي       

theory)  والتنني وضننعتها ديسنني وريننانDeci & Ryan(2002) تعلننق وهننذه النظريننة ت

بالحاجات النفسية الداخلية للتطنوير النذاتي، وتنأثير البيئنة علنى دافعينة الفنرد، وهنذه الحاجنات 

الداخلية هي: الكفاءة أي الحاجة لممارسنة إحسناس المقندرة، والثانينة هني العالقنات ومرتبطنة 

منن  قالليةسنت، والثالثنة هني اإلتصنالبالحاجة لكسب التفاعنل اإلجتمناعي وتكنوين العالقنات واإل

خنالل حاجننة الفننرد إلمننتالك القنندرة علننى صنننع بدائلننه والبعنند عننن االعتمنناد علننى الييننر )أسننامة 

 (.2016قرني، محمود أبو سيف، 

إضنفائها فمحفزات األلعاب التعليمية قائمنة علنى أخنذ عناصنر األلعناب ومبادئهنا الحيوينة و      

و ن أجنل الوصنول إلنى هندف أبعد تحكيمها تربويا ومعرفة أثرها على مختلنف منناحي الحيناة من

، (Sebastian, Dan, Rilla & Lennart, 2011, 3)مينزى قند يكنون شخصنيا أو عامنا 

حينث تعتمند  فهي ال تهتم بالدرجات والنتائ  قدر اإلهتمام باإلنجاز الممزوج بالمتعة فني النتعلم،

 د شنناراتعلنى عندة تقنيننات وأسناليب مثنل إضننافة نقناط إلننى المهنام واألنشنطة الدراسننية، تحدين

ائم يفاء معننايير محننددة، إنشنناء الالئحننة الترتيبيننة أي إعننداد قننوإسننتومنحهننا للمتفننوقين بعنند 

 المتصنندرين للطننالب المتفننوقين، ربننط الشننارات التنني يننتم الحصننول عليهننا بالنندخول لمسننتويات

ت تقنينا خدامإسنتأعلى، حينث تهندف محفنزات األلعناب الرقمينة إلنى زينادة مشناركة المتعلمنين ب

لمعلمين امما يجعل المتعلمين يشعرون بمزيد من اإلمتالك والتحكم كما تعمل على إعطاء  اللعبة

لنتعلم اأدوات أفضل لتوجيه ومكافنأة المتعلمنين، وإمكانينة تحقينق المتعلمنين لنذاتهم ممنا يحقنق 

 .(Lauren, 2014, 19) ,(Hamari, 2013, 236-245) المنشود

حيث تساعد محفزات األلعاب التعليمية المتعلمين على التعامل مع الفشل كجنزء منن عملينة      

النتعلم حيننث يمكننن أن يكننون الفشننل جننزءا منن الننتعلم، والسننما  للمتعلمننين بالتجربننة عننند تعلننم 

موضوم حيث يتم تنفيذ هذا النشاط من أجنل المتعنة وإتاحنة الفرصنة إلكتشناف الندوافع الذاتينة 

فيننز المتعلمننين علننى تحسننين مهنناراتهم اإلجتماعيننة مننع حننوافز أخننرى مثننل تقنندير للننتعلم، وتح

اإلنجننازات األكاديمينننة مننن قبنننل المعلمنننين واألقننران، والجمنننع بنننين النندوافع الذاتينننة والننندوافع 

الخارجية من أجل زيادة الدافعية والمشاركة؛ فالدوافع الذاتية تأتي من داخل المتعلم فهنو النذي 

سيفعل هذا العمل ، بينمنا الندوافع الخارجينة تحند  عنندما يكنون هنناك شن  أو يقرر ما إذا كان 
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 -Viola ,2011, 58) ,(Lee, Hammer, 2011)شخص ما يحندد للطالنب فعنل هنذا العمنل 

67). 

 ولضمان نجا  المتعلم في دراسة برنام  تعليمي معنين فإننه يجنب التعنرف علنى خصنائص     

ور ت الخاصنة بنه كفنرد، لنذلك تنرى الباحثنة أن توقينت ظهنعداداستوقدرات وسمات المتعلم واإل

همينة قائمة المتصدرين كإحدى محفزات األلعناب بمنصنات النتعلم اإللكترونينة أمنرا فني غاينة األ

ا كبينرا عند األخذ بعين اإلعتبار السمات الشخصية لهؤالء الطالب، والتي تحقق للمتعلمنين دور

المنتعلم  فهي تعبر عن الطريقة الشخصية التي يستخدمهافي العملية التعليمية ال يمكن تجاهله، 

 في التعامنل منع المعرفنة وإكتسنابها، ومنن هنذه السنمات الشخصنية الكمالينة، وهني عبنارة عنن

 ء.أسلوب عام يميز الفرد بوضع أهداف عالية مع العمل لألداء بإتقان، والبعد عن األخطا

التني  جاهلهنا عنند تكلينف الطنالب باألنشنطةومن ثم فإن هذه السمات الشخصية ال يمكن ت       

 اتهم لماذيتبعها ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية ألنها تساعدهم على تقدير 

قي يتصفوا به من محاولة الوصول إلى أعلى درجنات النجنا  والشنعور بنالتميز المنفنرد عنن بنا

لنيفهم منا يعنزز أدائهنم، وخاصنة عنند تك األقران، كما أن هؤالء الطنالب كثينرا منا يحتناجون إلنى

 بمهام وأنشطة مرتبطة بالمقرر الدراسي.

ع محفننزات األلعنناب فننني بيئننات الننتعلم اإللكترونيننة كوسننيلة لتشنننجي خدامإسننتوحيننث يننتم       

سنننلوكيات المتعلمنننين بواسنننطة معنننززات محنننددة مثنننل النقننناط، الشنننارات، قنننوائم المتصننندرين، 

شناط زات تتوقف على إظهنار مهنارة معيننة أو إكمنال مهمنة أو نالدرجات، وأن تقديم هذه المعز

لتعزينز  هاخدامإستمعين، وبالتالي تعتبر محفزات األلعاب أحد وسائل لتعزيز الطالب التي يمكن 

 . (Stephen T. Sloota, et al., 2017,4)أدائهم وإثارة دافعيتهم نحو التعلم 

زينز أداء قائمة المتصدرين كأحند محفنزات األلعناب بمثابنة وسنيلة لتع وبالتالي يمكن إعتبار     

ينث حمرار في بنذل الجهند لتحقينق الهندف المحندد مسنبقا منن قبنل المعلنم، ستالطالب لدفعهم لإل

حينث  يعتبر التعزينز منن أبنرز األسناليب التربوينة المسنتخدمة فني مختلنف المجناالت التعليمينة،

ل ننه ) منناة لألداء الذي يقنوم بنه الطالنب نحنو األداء المتوقنع ميعتبر بمثابة تيذية راجعة داعم

يمينة علنى فاعلينة التعزينز فني العملينة التعل البحو عديد من (، هذا وقد أكدت 25، 2004طه، 

(، )محمد صوالحه، منريم عسنفا، 2006، )محمد اإلمام،  (Fodor, Carver,2000)كدراسة 

2012.) 

عقنب  وم من أنوام التعزيز لدى الطالب فنإن توقينت ظهورهناعتبار قائمة المتصدرين كنإوب    

نتهناء أداء كل نشاط بمثابة تعزيز فوري للطالب، بينما توقيت ظهور قائمة المتصدرين عقب اإل

 مننن أداء جميننع األنشننطة بمثابننة تعزيننز مؤجننل للطننالب، وذلننك وفقننا لمننا ذكننره إبننراهيم مفتنني

ن تقديمننه تنقسننم إلننى: تعزيننز فننوري، ويعننني ( بننأن أنننوام التعزيننز وفقننا لننزم106، ص 2001)

تزوينند الطالنننب بالمعلومننات أو التوجيهنننات الالزمنننة لتعزيننز أدائنننه أو تصننحيحه، وهنننو يتصنننل 

النذي  بالسلوك المالحظ ويعقبه مباشرة؛ وهناك نوم آخر من التعزيز وهو التعزيز المؤجل وهو

 ة أو تقلشطة وقد تطول هذه الفتريعطى للطالب بعد مرور فترة زمنية على إنجاز المهام أو األن

 حسب الظهور.

فتوقيت ظهور قائمة المتصدرين كنوم من التعزينز للطنالب منن األمنور الهامنة التني يجنب       

منصات التعلم اإللكترونية وتقديم مهنام وأنشنطة للطنالب منن  خدامإستعتبار عند وضعها في اإل

عنن نتنائ  أدائهنم وتنرتيبهم وسنط أقنرانهم، حينث إن بعنض  خاللها، إلمداد الطنالب بمنا يفيندهم

أكدت على أن التعزيز الفوري يحقق نتائ  أفضل لمنا يتسنبب فينه التعزينز المرجنأ منن  البحو  
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جابة لمثينر معنين كلمنا سنتفقد تنأثيره نتيجنة تقديمنه متنأخرا، ألن الطنالب تنزداد رغبنتهم فني اإل

مننن التعزيننز، بينمننا يحنند  التعزيننز المؤجننل مننا يسننمى باإلنطفنناء نتيجننة عنندم تعزيننز  قتربننواإ

( على تفو  أثر التيذية 2009جابة فور حدوثها، حيث أكد كال من باسم علي، مؤيد سعد )ستاإل

الراجعة الفورية على المرجنأة فني تحصنيل طلبنة المرحلنة الثالثنة فني منادة اللينة العربينة، كمنا 

( إلى أن المعرفة الفورية لنتائ  األداء تمد المتعلم بننوم 2010اكر محمود، توصلت دراسة )ش

؛  بينمنا توصنلت دراسنة )وسنام صنال ، االداءمن التيذية المرتدة والتي تساعده علنى تحسنين 

( إلنى فاعلينة التيذينة المرتندة اانينة فني تعلنم المهنارات الحركينة منع كنل 2012وسام ريناض، 

مهارة، بينما يجب تقديم التيذية المؤجلنة عنند تقنديم التوجيهنات حنول مرحلة من مراحل بناء ال

 المهارة ككل وإعطائها في نهاية البرنام  الحركي.

راكنني وبمننا أن التعلننيم يجسنند عمليننة نفسننية غيننر مرئيننة تحنند  نتيجننة تييننرات البننناء اإلد      

لوجنه نتاج للتعلم وا للمتعلمين، حيث يتم التعرف على وجوده بواسطة التحصيل، فالتحصيل هو

نوعة ييم المتالمحسوس له، كما أنه يعد المادة المباشرة التي يتم التعامل بها أثناء عمليات التق

التي  ر المهمةلتحديد كفاية التعلم أو قيمته لدى المتعلمين، كذلك تعد دافعية اإلنجاز أحد العناص

 الويننب، وهنني عبننارة عننن حالننة منن الواجننب مراعاتهننا عننند تصننميم بيئننات الننتعلم القائمننة علننى

 للموقنف نتبناهمتميزة من الدافعية العامنة، وتشنير إلنى حالنة داخلينة عنند المنتعلم تدفعنه إلنى اإل

، عبند مرار فيه حتى يتحقق التعلم )يوسنف قطناميستالتعليمي واإلقبال عليه بنشاط موجه، واإل

افعيننة اإلنجنناز ( أن د147، 2007(، ويننرى محمنند بننني يننونس )200، 2002الننرحمن عنندس، 

ت تظهر في رغبنة الفنرد فني القينام بعمنل جيند والنجنا  فينه ورغبتنه فني التيلنب علنى الصنعوبا

الندافع  عتبار نتيجة التحصيل الدراسي تعبينرا علنى شندةإوتفادي الفشل، كما أشار إلى إمكانية 

 فنني دافعيننة المننتعلم ثارةإسننت( علننى أهميننة 2002لإلنجنناز، وقنند أكنندت دراسننة )محننرز الينننام، 

 م.الفصول الدراسية مما يساعد على إقبال الطالب على الدراسة وإشبام حاجات النمو لديه

منن  وبما أن محفزات األلعناب تهنتم بتحفينز الطنالب نحنو النتعلم بهندف تحقينق أقصنى قندر      

ن أالمتعلمننين لمواصننلة الننتعلم، لننذلك يمكننن القننول  هتمننامإالمتعننة والمشنناركة مننن خننالل جننذب 

نجنناز زينادة دافعينة اإلمحفنزات األلعناب يمكنن أن تنؤثر فني تحريننك العامنل النداخلي للمتعلمنين و

علنى فاعلينة قنوائم المتصندرين (Landers & Landers,2015)  أكدت دراسنة لديهم حيث 

ه وتوصنلت نتنائ  هنذ ،م الجنامعيالتعلني كأحد عناصر اللعب على التحصيل الدراسي لدى طنالب

 لديهم. الدراسيرتفام مستوى التحصيل إالدراسة إلى 

أحند  فتراضني قنائم علنىإتصميم فصنل  (Christy & Fox, 2014) وكذلك تناولت دراسة    

وتنميننة بعننض  األكنناديميعناصننر اللعننب وهننى قننوائم المتصنندرين وقينناس أثرهننا علننى األداء 

  وأثبتنت نتنائ حيث تنم إجنراء مسنابقات فني منادة الرياضنيات،، الرياضياتالمهارات في مقرر 

 الدراسة فاعلية قوائم المتصدرين في تنمية األداء األكاديمي.

صنات توقينت ظهنور قنوائم المتصندرين بمن فاعلينةومن هذا المنطلق تحاول الباحثة دراسة      

لكمالينة اا بنمط الشخصنية عالقتهالتعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب بصفة عامة و

ن توقينت العصابية( في مجال الدراسة العلمية والتجريبية من خالل دراسة التفاعل بي -السوية)

لكترونينة بعد األنشطة( التي تقدم بمنصنات النتعلم اإل –ظهور قوائم المتصدرين )أثناء األنشطة 

 لتربننوي( ذوي الشخصننيةاالقائمننة علننى محفننزات األلعنناب لطننالب الدراسننات العليننا )النندبلوم 

 .ز لديهمالتحصيل والدافعية لإلنجاأثر هذا التفاعل في تنمية والعصابية(  -السويةالكمالية )

 مشكلة البحث:
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 ومما سبق عرضه تتضا مشكلة البحث كالتالي:

ينا حصنيل منا يدرسنه طنالب الدراسنات العلود قصور في اإلفنادة المثلنى لتترى الباحثة وج -

 .العصابية(  في مجال تخصصهم -ذوي الشخصية الكمالية ) السوية)الدبلوم التربوي( 

ة بنإجراء مقنابالت شخصني كشنافيةإستدراسنة بوللتأكد من وجود المشكلة قامنت الباحثنة   -

بلوم ( طالب وطالبة من طالب الدراسنات العلينا )الند15غير مقننة علي عينة بلغ عددهم )

كر فني تنذيواجهونهنا  التنيالتربوي( بكلية التربية، وذلك للتعرف على أسباب الصنعوبات 

فنني مجننال لتنندريس التكنولوجيننا فنني ا خدامإسننتمايدرسننونه فنني مقننرر  وفهننم وتحصننيل

كشنافية ستوكيفية عالج المشكلة، وقد توصلت الباحثنة منن خنالل الدراسنة اإلتخصصهم، 

 إلى مايلي:

ادة يوجد ضعف في قندرات طنالب الدراسنات العلينا )الندبلوم التربنوي( منرتبط بكيفينة اإلفن -

عف ض، وبالتالي وجود التدريسالتكنولوجيا في  خدامإستالمثلى من مما يدرسونه بمقرر 

 .فادة منهستواإل ه في مجال تخصصهمإستما قاموا بدرتحصيل في 

تطبيقهنا فني المندارس وتوظيفهنا فني مجنال  ىالطالب يحتاجون إلي المساعدة ومران علن -

 .تحصيل ما درسوهتخصصهم لصعوبة 

الفننرو  الفرديننة بننين الطننالب التنني تسننتدعي وقننت وجهنند متبنناين مننن المعلننم لكنني يننتقن  -

و مننن ثننم  دريسالتكنولوجيننا فنني التنن خدامإسننتمننا يدرسننونه فنني مقننرر  تحصننيلالطننالب 

تعننزى إلننى طبيعننة ونمننط  فنني مجننال تخصصننهم، وخاصننة الفننرو  التنني فادة منننهسننتاإل

 الشخصية.

 ومما سبق عرضه تتلخص مشكلة البحث في وجود قصور في مجاالت اإلفادة من مقرر     

ذوي لننندى طنننالب الدراسنننات العلينننا )دبلنننوم تربنننوي( التكنولوجينننا فننني التننندريس  خدامإسنننت

ال يدرسنونه فني مجن منا تحصنيل العصنابية( بكلينة التربينة، و–الشخصية الكمالية )السنوية 

 .تخصصهم، وكيفية اإلفادة منها في تنمية الدافعية لإلنجاز لديهم

 أسئلة البحث:
 سعى البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:     

خصية شتوقيت ظهور قائمة المتصدرين ونمط الكيفية بناء بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين "

 "نجاز لدى طالب الدراسات العليا؟إللتنمية التحصيل والدافعية لالكمالية 

 :ويتفرم من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

نه فني ما اإلحتياجنات الفعلينة لطنالب الدراسنات العلينا )دبلنوم تربنوي( لإلفنادة ممنا يدرسنو .1

 ا التعليم في مجال تخصصهم ؟مقرر تكنولوجي

لننى األنشننطة بمنصننة الننتعلم اإللكترونيننة القائمننة عالمحتننوى التعليمنني ومننا مراحننل إعننداد  .2

سنوية محفزات األلعاب لطالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( ذوي الشخصنية الكمالينة )ال

 العصابية(؟ –

لننى عأثننناء أداء األنشننطة( ثننر توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين ) بعنند أداء األنشننطة / أمننا  .3

 تنمية التحصيل المعرفي ؟

لننى عثننر توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين ) بعنند أداء األنشننطة / أثننناء أداء األنشننطة( أمننا  .4

 تنمية دافعية االنجاز ؟

 ؟ثر نمط الشخصية الكمالية ) السوية / العصابية( على تنمية التحصيل المعرفي أما  .5

 السوية / العصابية( على تنمية دافعية االنجاز ؟ ثر نمط الشخصية الكمالية )أما  .6
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اء ثننر التفاعننل بننين توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين ) بعنند أداء األنشننطة / أثننناء أدأمننا  .7

 األنشطة( ونمط الشخصية الكمالية ) السوية / العصابية( على التحصيل المعرفي؟

اء ألنشننطة / أثننناء أدثننر التفاعننل بننين توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين ) بعنند أداء اأمننا  .8

 األنشطة( ونمط الشخصية الكمالية ) السوية / العصابية( على دافعية االنجاز؟

 أهداف البحث :
 يهدف البحث الحالي إلى:  

عننالج القصننور القننائم فنني تحصننيل طننالب الدراسننات العليننا )دبلننوم تربننوي( ذوي الشخصننية    

، وكيفينة سالتدريالتكنولوجيا في  خدامإستمادة  العصابية( بكلية التربية فى–الكمالية )السوية 

 اإلفادة منها في تنمية الدافعية لإلنجاز لديهم، وذلك من خالل:

 بعند األنشنطة( بمنصنات -تحديد أنسب توقينت لظهنور قائمنة المتصندرين )أثنناء األنشنطة -1

از( لندى لإلنجالدافعية  -التعلم القائمة على محفزات األلعاب في تنمية )التحصيل الدراسي

 العصابية(. -طالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( ذوي الشخصية الكمالية )السوية

بعنند األنشننطة(  -الكشننف عننن فاعليننة توقيننت لظهننور قائمننة المتصنندرين )أثننناء األنشننطة  -2

ة الدافعينن -بمنصننات الننتعلم القائمننة علننى محفننزات األلعنناب فنني تنميننة )التحصننيل الدراسنني

 -يةلإلنجاز( لدى طالب الدراسات العلينا )دبلنوم تربنوي( ذوي الشخصنية الكمالينة )السنو

 العصابية(.

إسنننتخدام الدافعينننة لإلنجننناز( لنننبعض موضنننوعات مقنننرر  -لدراسنننيتنمينننة )التحصنننيل ا -3

لنندى طننالب الدراسننات العليننا )دبلننوم تربننوي( ذوي الشخصننية  دريسالتننفنني تكنولوجيننا ال

معلمنين كالعصابية( بكلية التربية والتي قد يحتناجون إليهنا فني عملهنم  -الكمالية )السوية

 فيما بعد.

 أهمية البحث:
 :قد يفيد هذا البحث في     

ب العمننل علننى تحسننين وتطننوير بيئننات الننتعلم اإللكترونيننة القائمننة علننى محفننزات األلعننا -1

 الجوانب المعرفية والدافعية لالنجاز. وزيادة فعاليتها فى تحقيق

ت لنى التعنرف علنى فاعلينة توقينإمين  ومطوري البيئات االلكترونينة صلفت أنظار المص -2

لنى عاألنشنطة( بمنصنات النتعلم القائمنة بعند  -لظهور قائمة المتصندرين )أثنناء األنشنطة

 محفزات األلعاب.

الب ها مع الطخدامإستتوجيه أنظار المعلمين وأعضاء هيئة التدريس نحو التكنولوجيا و -3

 العصابية(. -ذوي الشخصية الكمالية )السوية

ات بعند األنشنطة( بمنصن -تقديم أنسب توقيت لظهور قائمة المتصندرين )أثنناء األنشنطة  -4

نجناز( الدافعينة لإل -التعلم القائمنة علنى محفنزات األلعناب فني تنمينة )التحصنيل الدراسني

بية( العصا -لدى طالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( ذوي الشخصية الكمالية )السوية

 بكلية التربية. 

س راتيجيات التعلنيم اإللكترونني فني مجنال التندريإسنتد في توظيف بعنض بيئنات وقد تفي -5

 والتعليم لدى هذه الفئة.

 فروض البحث:
 سعى البحث الحالي إلى التحقق من الفروض التالية: 
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( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا 0.05يوجد فر  دال إحصائيا عند مستوى ) .1

توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين )أثننناء لالتحصننيلى نتيجننة ختبننار فنني القينناس البعنندى لإل

نمننط الشخصننية الكماليننة )السننوية/ العصننبية( لصننالا توقيننت  واألنشننطة / بعنند األنشننطة( 

 الظهور أثناء أداء األنشطة .

( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا 0.05يوجد فر  دال إحصائيا عند مستوى ) .2

نمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية( لالتحصيلى نتيجة ختبار في القياس البعدى لإل

توقيت ظهور قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد األنشطة( لصالا الشخصية السوية و

. 

( بين متوسطات درجات طالب الدراسات 0.05ال توجد فرو  دالة إحصائيا عند مستوى ) .3

جة التفاعل بين توقيت ظهور قائمة ختبار التحصيلى نتيالعليا في القياس البعدى لإل

 المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد األنشطة( ونمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية(.

( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا 0.05يوجد فر  دال إحصائيا عند مستوى ) .4

ة المتصدرين ختالف توقيت ظهور قائمإنجاز نتيجة في القياس البعدى لمقياس دافعية اإل

نمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية( لصالا  و)أثناء األنشطة / بعد األنشطة( 

 توقيت الظهور أثناء أداء األنشطة.

( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا 0.05يوجد فر  دال إحصائيا عند مستوى ) .5

نمط الشخصية الكمالية )السوية/ لنجاز نتيجة في القياس البعدى لمقياس دافعية اإل

توقيت ظهور قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد األنشطة( لصالا  والعصبية( 

 الشخصية السوية.

( بين متوسطات درجات طالب الدراسات 0.05ال توجد فرو  دالة إحصائيا عند مستوى ) .6

ين توقيت ظهور قائمة نجاز نتيجة التفاعل بالعليا في القياس البعدى لمقياس دافعية اإل

 المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد األنشطة( ونمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية(.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي على:

بلنوم لطنالب الدراسنات العلينا )د التدريسالتكنولوجيا في  خدامإست: مادة حدود الموضوم -

منصنننننة وينجننننني جنننننو  خدامإسنننننتب، 2019 /2018تربنننننوي( بالفصنننننل الدراسننننني األول 

“WinijGo”  كمنصننة تعليمننة لتقننديم المحتننوى العلمنني وتقننديم األنشننطة والننتحكم فنني

 توقيت ظهور قائمة المتصدرين بها.

( طالننب وطالبننة مننن طننالب 60الحنندود البشننرية للبحننث: تننم التطبيننق علننى عينننة عننددها ) -

 /2018 للعننام الدراسننيالدراسننات العليننا )دبلننوم تربننوي( بكليننة التربيننة بجامعننة حلننوان 

ر التجريبينة األولنى ) ظهنو؛ حيث بلغ عدد طالب المجموعة للفصل الدراسي األول 2019

عة المجمو -( طالب وطالبة15الشخصية السوية( ) -قائمة المتصدرين بعد أداء األنشطة 

ة( الشخصننية السننوي -أثننناء األنشننطة والتجريبيننة الثانيننة )ظهننور قائمننة المتصنندرين بعنند 

اء المجموعننة التجريبيننة الثالثننة )ظهننور قائمننة المتصنندرين بعنند أد -طالننب وطالبننة ( 15)

 والمجموعننة التجريبيننة الرابعننة -( طالننب وطالبننة 15الشخصننية العصننابية( ) -األنشننطة 

( طالنننب 15الشخصنننية العصنننابية( ) -أثنننناء األنشنننطة و)ظهنننور قائمنننة المتصننندرين بعننند 

 وطالبة.

 جامعة حلوان. –تربية الحدود المكانية للبحث: كلية ال -
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 . 2018/2019الحدود الزمنية: الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -
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 منهج البحث:
 منهجين هما : البحث الحالي اتبع   

المننننه  الوصنننفي التحليلننني، لمعالجنننة الدراسنننات والبحنننو  المرتبطنننة بمنصنننات النننتعلم  -

ين وتوقينت ظهنور قنوائم المتصندراإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب بصفة عامنة 

 بها بصفة خاصة.

ه بنالمنه  شبه التجريبني، لتصنميم وإعنداد المحتنوى العلمني وتقنديم األنشنطة المرتبطنة  -

 ينبننأثننر التفاعنل عبنر منصنة الننتعلم اإللكترونينة القائمننة علنى محفنزات األلعنناب، وقيناس 

 لعنابمة على محفزات األتوقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائ

جناز( الدافعينة لإلن -فني تنمينة )التحصنيل العصنابية( –الشخصية الكمالية )السنوية ونمط 

 لدى طالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( بكلية التربية.

 ( متغيرات البحث:1) 
هنور ظتوقينت التفاعنل بنين  ،يشتمل هذا البحث على متيير مستقل واحد المتييرات المستقلة:-أ

خصنية نمناط الشأو قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة علنى محفنزات األلعناب

 ويشمل:الكمالية، 

 ظهور قائمة المتصدرين بعد أداء األنشطة للشخصية السوية. -1

 ظهور قائمة المتصدرين أثناء أداء األنشطة للشخصية السوية. -2

 للشخصية العصابية.ظهور قائمة المتصدرين بعد أداء األنشطة  -3

 ظهور قائمة المتصدرين أثناء أداء األنشطة للشخصية العصابية. -4

 :المتيير التابع-ب

 يشتمل هذا البحث على المتييرات التالية: 

 التكنولوجيا خدامإستالتحصيل المعرفي المرتبط ببعض موضوعات التي تدرس بمقرر  -1

عندي والنذي يقناس بنالتطبيق البلطالب الدراسات العليا ) دبلوم تربوي(:  التدريسفي 

ألنشنطة انتهاء من تناول الموضوعات بمنصة التعلم اإللكترونية وأداء ختبار بعد اإللإل

 المرتبطة بها.

الدافعيننة لإلنجنناز: لطننالب المجموعننات التجريبيننة األربعننة )والننذي يقنناس مننن خننالل  -2

 (.مقياس الدافعية لإلنجاز

 مقيناسويقناس منن خنالل  العصنابية( –)السوية الكمالية الشخصية  :التصنيفيالمتيير -ج

الشخصنية الكمالينة( منن إعنداد الباحثنة لتصنننيف الطنالب إلنى شخصنية سنوية وشخصننية )

 عصابية تمهيدا لتوزيعهم على المجموعات التجريبية األربعة.

 ( التصميم التجريبي للبحث:2)
البحننننننث الحننننننالي التصننننننميم التجريبننننني ذو األربننننننع مجموعننننننات تجريبيننننننة  خدمإسنننننت

“Experimental Group Pre-Test – Post - Test Design” كمنا هنو موضنا فني ،

 :(1جدول)
 ( 1جدول )

  التصميم التجريبى للبحث والمجموعات التجريبية
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 أدوات البحث:
 أدوات التجريب: -أ
كأحننند منصنننات النننتعلم اإللكترونينننة القائمنننة علنننى  ”WinijGo“منصننة وينجننني جنننو  -

التعليمنني وتقننديم األنشننطة المرتبطننة بننه، ومننن ثننم  ىمحفننزات األلعنناب لعننرض المحتننو

 التحكم في توقيت ظهور قائمة المتصدرين للمجموعات التجريبية األربعة.

 أدوات القياس: -ب
شخصنية سنوية ب إلنى مقياس ) الشخصية الكمالية( من إعداد الباحثة لتصننيف الطنال -

 تمهيدا لتوزيعهم على المجموعات التجريبية األربعة.وشخصية عصابية 

ختبار التحصيلي لقيناس )التحصنيل المعرفني لنبعض موضنوعات تكنولوجينا التعلنيم اإل -

 الننذي يدرسننها طننالب الدراسننات العليننا )النندبلوم التربننوي( بكليننة التربيننة فنني مقننرر

 إعداد الباحثة.( من لتدريسالتكنولوجيا في ا خدامإست

ب مقينناس ) دافعيننة اإلنجنناز( مننن إعننداد الباحثننة لقينناس منندى الدافعيننة لإلنجنناز لطننال -

 المجموعات التجريبية األربعة.

 إجراءات البحث:
ار دراسة تحليلية لألدبيات والدراسات المرتبطة بموضنوم البحنث وذلنك بهندف إعنداد اإلطن –1

 للبحث وإعداد مواد المعالجة وتصميم أدوات البحث. النظرى

طة تننم تحدينند المحتننوى التعليمنني الننذي يقنندم مننن خننالل منصننة الننتعلم اإللكترونيننة، واألنشنن –2

ذي ، الندريسالتكنولوجينا فني التن خدامإسنتمقنرر التعليمية المرتبطة به من خالل توصيف 

 . يدرس لطالب الدراسات العليا )الدبلوم التربوي( لتقديم المتيير المستقل بالبحث

 إعداد المحتوى التعليمي ومحتوى األنشطة التعليمية المرتبطة به. –3

، ومقينناس تصنننيف التحصننيلي، ومقينناس دافعيننة اإلنجنناز ختبننارإعننداد أدوات البحننث )اإل –4

 الخبراء والمحكمين في مجنال تكنولوجينا التعلنيم( وعرضها على مجموعة من الشخصية 

 بهدف قياس صدقها ثم إعداد األدوات في صورتها النهائية. 

نجناز( التحصنيلي، ومقيناس دافعينة اإل ختبارطالعية ألدوات البحث )اإلستإجراء التجربة اإل –5

راد أفبهدف قياس ثبات أدوات البحث والتعرف على أهم الصعوبات التي تواجه الباحث أو 

 العينة عند إجراء التجربة األساسية. 

 إجراء التجربة األساسية للبحث وذلك من خالل: -6
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 التأكد من تجانس أفراد العينة. -

شخصننية السننوية، والشخصننية تطبيننق مقينناس الشخصننية الكماليننة لتحدينند الطننالب ذوي ال -

 ة، وإختيار العينة المناسبة ألغراض البحث.العصابي

عالجنات ختبار التحصيلي قبليًّا علنى المجموعنات التجريبينة األربعنة قبنل عنرض المتطبيق  اإل -

 التجريبية.

رض عننمقينناس ) الدافعيننة لإلنجنناز( قبليًّننا علننى المجموعننات التجريبيننة األربعننة قبننل تطبيننق  –

 المعالجات التجريبية.

ات ربعنة مجموعنعرض المعالجات التجريبية على المجموعات التجريبية األربعة بعد إعنداد أ –

 وفقا للمعالجات التجربية )عبر منصة التعلم اإللكترونية وينجي جو( .

لجنات ختبار التحصيلي بعديا على المجموعنات التجريبينة األربعنة بعند عنرض المعاتطبيق  اإل -

 التجريبية.

رض تطبيننق مقينناس ) الدافعيننة لإلنجنناز( بعنندي ا علننى المجموعننات التجريبيننة األربعننة بعنند عنن -

 عالجات التجريبية.الم

 ."SPSS"برنام  اإلحصاء  خدامإستإجراء المعالجة اإلحصائية للنتائ  ، وذلك ب -7

فادة بهنننا علنننى المسنننتوى سنننتعنننرض النتنننائ  وتفسنننيرها ومناقشنننتها، وتوضنننيا كيفينننة اإل -8

 حالية.التطبيقي، وذلك في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة ال

 توصيات البحث، والمقترحات بالبحو  المستقبلية صياغة -9

 مصطلحات البحث:
 بمثابننة السنناحات التنني يننتم بواسننطتها عننرضتعننرف بأنهننا منصننات الننتعلم اإللكترونيننة: 

تم تنمنن خاللهنا  األعمال وجميع ما يختص بالتعلم اإللكتروني منن مقنررات إلكترونينة وأنشنطة،

م فني والتواصنل التني تتنيا الفرصنة للمنتعل تصالاإلمجموعة من أدوات  خدامإستعملية التعلم ب

 (.Mei,H,2012,p107) الحصول علي ما يحتاجه من مقررات دراسية وبرام  ومعلومات

ى محفزات األلعاب: تعرف محفزات األلعاب علنى أنهنا مندخل تعليمني لتحفينز الطنالب علن

مننن  عناصنر األلعناب فني بيئنات الننتعلم اإللكترونينة، بهندف تحقينق أقصنى قندر خدامإسنتالنتعلم ب

طالنب المتعة والمشاركة من خالل جذب إهتمام الطالب لمواصنلة النتعلم فنيمكن أن تنؤثر علنى ال

 مننن خننالل تحفيننزه علننى المشنناركة برغبننة وتشننويق أكبننر، مننع التركيننز علننى المهننام التعليميننة

 .(Flores, 2015, 45)المفيدة 

عبنننارة عنننن لوحنننة تعنننرض أقنننوى وأعلنننى الالعبنننين فننني النقننناط  قنننوائم المتصننندرين:

والمسننتويات واألهننداف بيننرض المقارنننة بننين الالعبننين وبالتننالي فإنهننا وسننيلة لصنننع عنصننر 

، منع مراعناة أن ينتم تجننب إحبناط المهنام واالنشنطةالمنافسنة بنين الالعبنين وتحفينزهم إلنجناز 

 ,Nah, et al,2014)أعلى خمنس أو عشنر أشنخاص فقنط  الطالب األقل في المستوى بعرض

406). 

ينند، يتمثننل دافننع اإلنجنناز )التحصننيل( فنني الرغبننة فنني القيننام بعمننل ج الدافعيننة لإلنجنناز:

ذا كمننا يصننفها مكليالننند أحنند كبننار المشننتيلين فنني هنن -والنجننا  فنني ذلننك العمننل. وهننذه الرغبننة 

كل فنني مواقننف المنافسننة، والرغبننة الجامحننة للعمننل بشنن متامسننتتتميننز بننالطمو ، واإل -المينندان

 مستقل، وفي مواجهة المشكالت وحلّها، وتفضيل المهمات التي تنطوي على مجازفنة متوسنطة

، )قطننامي وعنندس ة كبيننرة جنندا  بندل المهمننات التنني ال تنطننوي إال علننى مجازفننة قليلنة، أومجازفنن

2002.) 
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 اعد الشخص على تحقينق األهنداف ضنمنكما تعرف بأنها طاقة داخلية أو قوة ذهنية تس

 (.293، ص 2010السياقات المختلفة كالمدرسة والبيت والعالم بأسره ) يوسف قطامي، 

توجهنه والباحثة إجرائيا بأنها: هي القوة أو الرغبة التي تُحنرك سنلوك الطالنب  وتعرفها

 النتعلم، نحو تحقيق األهداف التعليمية والتيلب على المشكالت والعقبات التني قند تواجهنه أثنناء

 وتجعله يشعر بأهمية الزمن.

ليا التحصيل : وتعرفه الباحثة على أنه الدرجة التي يكتسبها الطالب بالدراسات الع

ت س الخبرا)الدبلوم التربوي( بكلية التربية  في االختبار التحصيلي الذذي أعدته الباحثة لقيا

تيجة ن، الذي يدرسه لتدريسالتكنولوجيا في ا خدامإستوالمعارف التي يشتمل عليها مقرر مادة 

 بخبرات ومواقف تعليمية.مروره 

 اإلطار النظري والدراسات المرتبطة:
 محفزات األلعاب:: األول المحور

 خدامإستتعرف محفزات األلعاب على أنها مدخل تعليمي لتحفيز الطالب على التعلم ب

عناصر األلعاب في بيئات التعلم اإللكترونية، بهدف تحقيق أقصى قدر من المتعة والمشاركة 

من خالل جذب إهتمام الطالب لمواصلة التعلم فيمكن أن تؤثر على الطالب من خالل تحفيزه 

 ,J. Flores)على المشاركة برغبة وتشويق أكبر، مع التركيز على المهام التعليمية المفيدة 

2015, 45). 

قبول لفي أنظمة المعلومات وسيلة إلشراك المستخدمين وزيادة  اللعب إدراج عناصرو      

التعامل مع أنظمة المتعة والنفعية والبحث عنها ككيانات  الن، بعيدا عن النظم التقليدية النظام

إلى عناصر اللعبة أيض ا بميكانيكا اللعبة  ن اإلشارة وذلك أل مرأ ضرويا،أمنفصلة 

 أنها "تراكيب قواعد وحلقات ردود فعل تهدف إلى إنتاج أسلوب لعب ممتع، وديناميكياتها، كما

 ,Gamification.org) )يمكن تطبيقها ودمجها لتحفيز أي سيا   بناء لبنات  نهاأ أو

يمكن تصميمها في أنظمة التي الموجودة في األلعاب و من الميكانيكا اإلضافيةو ،2012

ت الالعبين ومخرجات سلوك وقت التشييل التي تعمل على مدخالكات كيالدينامي وعمليات

جابة إستتم إنشاؤه من خالل تطبيق محدد ونمط اللعب الذي  عتبارإويمكن  ،بعضهم البعض

يمكن برمجة و،  (Brathwaite & Schreiber, 2009) لتفاعالت الالعبين ااخرين

الموجودة  النماذج  على عتماداللعب باإلفرص حدو   والذي يمكن من تحسين الديناميكيات 

 ,Werbach & Hunter والعالقات، والتقدم، والسرد، والعواطف، القيود مثلفي األلعاب 

2012)). 

 عناصر محفزات األلعاب: 
 : تتمثل عناصر محفزات األلعاب فيما يلي

قوائم المتصدرين: عبارة عن لوحة تعرض أقوى وأعلى الالعبين في النقاط والمستويات  -1

واألهداف بيرض المقارنة بين الالعبين وبالتالي فإنها وسيلة لصنع عنصر المنافسة بين 

الالعبين وتحفيزهم إلنجاز مهاتهم وأنشطتهم، مع مراعاة أن يتم تجنب إحباط الطالب 

  ,Nah, et al,2014)أعلى خمس أو عشر أشخاص فقط األقل في المستوى بعرض 

406). 

اإلنجازات والشارات: عالمات للتقدير تعرض عند إنجاز المهام أو األنشطة أو أثناء  -2

تحقيق األهداف، كما أن الشارات تحفز الالعبين نحو تحقيق أهدافهم في المستقبل، ومن 
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اهمة في المناقشات أو القراءة الممكن أن تعطى الشارات إلكمال وإتمام التحدي والمس

(Dicheva, et al, 2015,  75). 

فإن  النقاط: وهي التمثيل الرقمي للتقدم، فإذا تم تنفيذ المهمة أو النشاط بشكل صحيا -3

ى قيمة الطالب يتلقى نقاطا، وفي النطا  التعليمي نحتاج لنكون حذرين أن تمنا النقاط عل

 يسجل فيها الشخص الدخول أو يضيف تعليقا، السلوك الظاهر، كإعطاء نقاط في كل مرة

النقاط  خدامإستيعني أن الدخول له أي قيمة، ويجب أن نأخذ بعين اإلعتبار أن يتم  وهذا ال

)كمؤشرات للحالة، ومؤشرات للتقدم، ومؤشرات لفتا الوصول لمحتوى المقرر( )تامر 

 (.132، ص 2016المياوري، نور الهدى، 
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س لقيا كمكافآتكما أن النقاط طريقة لقياس النجا  أو اإلنجاز، كما أنها تستخدم 

م أو التقدم في تحقيق األهداف أو لتحديد مستوى الفرد، ومن الممكن أن تمنا إلكمال المها

ا المستويات أو إنتقاء الشخصية أو إكمال الواجبات أو حل اإلختبارات القصيرة حيث تسم

فهرس المالحظات أثناء  خدامإستمرات للمساعدة في حل المشكالت و لالعب بالفرصة ثال 

 .(Dicheva, et al, 2015,  78)اإلختبار 

المستويات والمراحل: تستخدم لتحفيز الالعبين على مضاعفة جهودهم للوصول تدريجيا  -4

إلى مستوى متقدم وتقسم المراحل والمستويات إلى سهل، متوسط، صعب، كما تقسم 

عب من مبتدئ إلى خبير وبزيادة الصعوبة خالل اللعبة يكون من السهل على مستويات الال

الالعب إنجاز وتخطي المستويات األولى، ومن الممكن أن تقدم المستويات كشكل من 

 ,Dicheva, et al, 2015)أشكال المكآفات للمهام واألنشطة أو إكمال الواجبات المنزلية 

 76). 

جابة المتعلم يفيد في متابعة إستراجعة واضحة وفورية بعد  التيذية الرجعة: تقديم تيذية -5

حالة المتعلم وإرتباطها بالنقاط ويدفع المتعلم لمواصلة اللعب، حيث يتم تقديم تيذية راجعة 

جابتهم سواء أكانت إيجابية أو سلبية، فعن طريق اإلمدادات إستفورية للطالب عقب 

مرار إستالراجعة الجيدة المستمرة، يتم تحفيز الالعب على أن يتفاعل ب والتيذيةاإليجابية 

  ,Nah, et al,2014)مع اللعبة، كما يوفر تقارير عن نتائ  التقييم الخاصة بالطالب 

406). 

أي تعرض قوائم ، غالب ا ما تعمل النقاط وقوائم المتصدرين مع ا ويري كوستا وآخرون     

ولكن يمكن أيض ا أن تؤدي قوائم المتصدرين ، المتراكمة من قبل المستخدمالمتصدرين النقاط 

منافسة قوائم المتصدرين المؤيدة الي ديناميكية  إلى تقديم التقدم أو الشارات المكتسبة، وتخلق

حيث يمكن لقوائم المتصدرين تييير السلوك بطر  جيدة وسيئة ، لعبة يجب النظر إليها بوعي

(Costa, Wehbe, Robb, & Nacke, 2013; Zichermann & Cunningham, 

في حين أن ، ( لكي تعكس وسيلة اللعب المنافسة حيث تكون هناك حاجة للفوز بأي ثمن2011

في كلتا  ،والتطوير الشخصي مواقف ينظر إليها األفراد على أنها منافسة تعزز النمو الشخصي

مشاركة مرتبطة بشكل إيجابي مع نمط وجد أن ال، التشاركالحالتين كما هو الحال في ألعاب 

 لذي يجب النظر إليها أثناء تحقيق التعلم. (Gold, & Collier, 2011)الشخصية 

عناصنر محفنزات األلعناب فني التعلنيم،  خدامإسنتوقد أكدت عديد منن البحنو  علنى فاعلينة       

حيث توصنلت نتائجهنا إلنى فاعلينة  (Balraj Kumar, ParulKhurana, 2012)كدراسة 

محفزات األلعاب في تعزيز التعلم والدافعينة لندى طنالب الجامعنة فني علنم الحاسنوب، وذلنك منن 

خالل إنخراط ودم  الطالب في بيئة تعلنم تعاونينة حينث كنان لمحفنزات األلعناب أثنر إيجنابي فني 

محفنزات  خدامإسنتالتني توصنلت إلنى أن  (Varina Paisley,2013)تعلم البرمجنة، ودراسنة 

األلعنناب كنقنناط الخبننرة وقننوائم المتصنندرين زاد مننن مشنناركة الطننالب المدركننة وتحفيننزهم علننى 

 Kelly)المشنناركة بنشنناط فنني األنشننطة التنني لننم تكننن رسننميا جننزءا مننن تقيننيمهم، ودراسننة 

Eliazabeth Rouse, 2013)  التنني هنندفت إلننى دراسننة عالقننة محفننزات األلعنناب بالدافعيننة

مادة األحياء الدقيقة، وتشير نتائ  هذه الدراسة إلى أن محفزات األلعاب تزيند منن  واإلنجاز في

التنني  (H. Birch, 2013 )تحفيننز وإنجنناز الطننالب فنني مننادة األحينناء المجهريننة، ودراسننة 

توصلت نتائجها إلى فاعلية محفزات األلعاب وعناصرها مثل النقاط والشارات والمستويات فني 

 ,.Dicheva,et al)خدمت دراسننة إسننتللطننالب فنني تعلننم البيننانو،  كمننا زيننادة القنندرة الفنيننة 
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محفزات األلعاب في دراسة منهجية لرسم الخرائط والتي أشارت نتائجهنا إلنى ضنرورة  (2015

 ,Rose)إيجاد طر  جديدة لتطبينق محفنزات األلعناب علنى سنياقات النتعلم المختلفنة، ودراسنة 

Jordan,2015)  محفنننزات األلعننناب فننني تعلنننم  خدامإسنننتفاعلينننة التننني توصنننلت نتائجهنننا إلنننى

محفزات األلعاب كآلية لتعزيز تعلنم الطنالب وتحفينزهم، كمنا توصنلت أيضنا  خدامإستالفيزياء، و

 إلى أن محفزات األلعاب ترتبط ارتباطا كبيرا بالدافعية وزيادة مشاركة الطالب.

لفعل ختالف ردود اإتختلف ب آليات اللعب دائمة يشملها كل حل بطريقة مختلفة أنوترى      

، لتقدمقوائم الصدارة وأشرطة ا و، مثل النقاط والمكافآت والشارات وميكانيكا العرض، شائعة

 تحفيزثر على شخصية الالعب وكذلك ؤت التي والتي تعتبر نموذجية في العديد من األنظمة

النات   لل من التوترداخل النظام المستخدم وتقوالعرض مما يؤدي إلى المتعة المرحة  التعليق

 على األنظمة التقليدية مما يتولد الحافز وتقلل من المخاطر والقلق الشخصي للمتعلم.

لعاب قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األ :المحور الثاني

 :العصابية( –ونمط الشخصية الكمالية )السوية 

ا باسم نموذج الخمس  أوسمات تعتبر       نمط الشخصية الرئيسية الخمس والمعروفة أيض 

، هو تصنيف لسمات الشخصية، حين يُطَّبق تحليل (Big-Five factors)  عوامل أو نموذج

العوامل على بيانات اختبار الشخصية، تُستخدم بعض الكلمات لوصف جوانب الشخصية التي 

والذي يتضمن الضمير )ينظم الناس  ل المثالغالب ا ما تنطبق على الشخص نفسه،على سبي

الوفاقي )األشخاص الذين يساعدون ااخرين ويتوقعون المساعدة ، وينفذون المهام بنشاط(

قرار العاطفي )األشخاص الذين يجدون صعوبة في إدارة ستالعصابية / اإل، في العودة(

والخيال / االنفتا  ، جديدة(االنبساط )األشخاص الذين يبحثون عن فرص وإثارة ، اإلجهاد(

ا جديدة   ,Robert R. McCrae ; Paul T. Costa)األشخاص الذين يبتكرون أفكار 

1989)). 

وقد توصلت الدراسات السابقة حول محفزات األلعاب إلى أن قوائم المتصدرين قد تكون        

الشخصية وتأثيراتها  ختالفاتودرس بعض الباحثين اإل، فعالة فقط لبعض "المستخدمين"

في دراسة حول تطبيق األلعاب على سيا   والشخصية  على دوافع المستخدمين وسلوكهم

ا في التأثير على تفصيالت األشخاص إوجد الباحثون أن ، تعليمي ختالفات الشخصية لعبت دور 

لى أخذ لقوائم المتصدرين، وان نظام إدارة التعلم الذي أظهر قوائم المتصدرين حفز الطالب ع

 ,Rudy McDaniel) المزيد من الفرص والبحث عن  الفرص اإلضافية إلثبات اإلنجاز.

Robb Lindgren, Jon Friskics,2012)  

قد تؤثر خصائص أنه  ( Sailer, Hense, Mandl & Klevers, 2013ويرى )  

ا على مشاركة الطالب خصوصا فى اللعب وقد يكون الطالب الذين يسجلون ، الشخصية أيض 

ا من خالل  ثر من أكعناصر األلعاب  إستخدامدرجات عالية في الحاجة إلى اإلنجاز أكثر تحفيز 

 . مثل المنافسة أو عضوية المجموعة، األخرىأساليب التحفيز 

والعصبية هما أكثر سمات   نبساطيبدو أن اإل وذلك، وتختلف نمط الشخصية داخل األلعاب      

 ,Jia, Xu, Karanam, & Voidaالشخصية الخمسة أهمية عند التفكير في تصميم لعبة )

نبساط عناصر النقاط يفضل األشخاص الذين حصلوا على درجات عالية من اإل، و(2016

بينما يفضل أولئك الذين يظهرون مستويات أعلى من ، والمستويات وقوائم المتصدرين

ولذلك سوف يعتمد البحث الحالى على التفسير  .النقاط والشارات والتقدم والمكافآت العصابية

 .بين نمط الشخصية السوية والعصابية وفق قوائم المتصدرين فى محفزات االلعاب
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وقد فسر سكنر أسباب السلوك العصابي أو الشخص الشاذ فى ضوء تفسيره للسلوك 

عه عليها هذا العصابي أو الذهاني الذي تم تطويعلى مبادئ التعلم التي يحافظ  اإلنساني

 بواسطة بيئته ليتصرف بطر  غير مناسبة، فعند تييير سلوك شخص ما البد من إعادة بناء

بيئته بطريقة ال تساعد أو تدعم سلوكه الشاذ ولكن تعزز السلوك المرغوب، وقد نسب 

 (.155، 2006، لزغلولعماد ا (العصابية إلى مفاهيم مثل النكوص أو الصرام أو الكبت

إلى أنه ال يوجد تعريف  Flett & Hewit (2002) ويشير كال  من فليت وهويت

واحد للكمالية العصابية كأحد السلوكيات العصابية متفق عليه بين الباحثين، فالكمالية تركيب 

 Flett)  معقد يعكس التفاعل بين العوامل السلوكية والدافعية واالنفعالية والمعرفية

&Hewit , 2007, P243)  

 Shafran, Cooper, &Fairburn)ويُعرف كل من شافرن وكوبر وفيربيرن 

2002,  p778)   الكمالية على أنها تقويم للذات مفرط ينصب على متابعة أداء المطالب

المجاالت البارزة على  الشخصية، حيث يفرض الفرد على ذاته مستويات مرتفعة على األقل فى

 الرغم من العواقب والنتائ .

فيعرف الكمالية بأنها الكفا  بدون أخطاء  )  (Ashton & lee ,2007 يأما ل

وهناك عالقة وثيقة بين ووضع مستويات مرتفعة مفرطة لألداء والميل نحو نقد الذات، 

ى، يصف فيه تير االجتماعيالتعزيز بأنواعه المختلفة فنموذج التعلم  خدامإستالكمالية و

 الكمالية اإليجابية بأنها دالة  Terry, Short, et al, (1995)شورت واونز سلي ودوى 

خرين، التعزيز) الدافعية للتحرك نحو المثير المعزز( مثل الميل للبحث عن المساندة من اا

 ا الفرد،على الرضا، والمتعة عندما ينج حواذستقتراب من الذات المثالية، واإلي اإلوالرغبة ف

فذوى  لتجنب النتائ  المنفرة( أما الكمالية السلبية فتكون دالة للتعزيز السلبى )الطمو  

ن عم الرضا الكمالية السلبية يتجاهلون مخاوفهم الذاتية كلما كان ذلك ممكن ا، باإلضافة إلى عد

ا أن نموذج العملية المزدوجة الذى السلوك الموجه نحو الهدف وهم يتوقعون الفشل، كم

يرى أن األفراد المرتفعون فى الكمالية  الذي(Slade & Owens,1998) وضعه سليد واونز

 السلبية مدفوعين بالتعزيز السالب ولديهم مخاوف من الفشل)التوجه نحو التجنب(.
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مثل ، المصنفةفي التطبيقات  تلخيص طر  متعددة لتقديم قوائم المتصدرين ويمكن   

 خدامإست أثناءالقائمة، داخل أو  يف "ثابتعرض المستخدم في منتصف ما يسمونه "غير 

 Gabe) القائمة متعدد الطبقات عندما تكون مساحة المشاركين في القائمة ال نهائية

Zichermann &Christopher Cunningham, 2011)  ،أظهرت ، في تصميم اللعبة

قائمة المتصدرين في األلعاب لها تاثير على نمط  أن (Marczewski,A,2016) دراسة 

للتفاعل مع نمط الشخصية والتيلب على  قوائم المتصدرينقواعد  خدامإستويمكن  ،الشخصية

 القلق والتوتر والخوف لدى الطالب من ذوي أنماط الشخصية العصابية وهي:

ين يعرف الطالب كيفية الفوز ويكونوا قادريجب أن  جعل القواعد شفافة قدر اإلمكان، .1

 على معرفة ما حد  بشكل صحيا أو خطأ.

 ال تشيلها لفترة أطول مما تحتاج. .2

 ال تستخدم واحدة إذا كنت تبحث عن تعاون. .3

ا ،تحديد المدة الزمنية بين التحديثات .4 عض بفي  ،يلزم أن يكون في الوقت الفعلي دائم 

 األحيان يصبا هذا مجرد إلهاء غير ضروري.

 ,Jia, Yuan; Liu, Yikun; Yu, Xing; Voidaوقد سعت دراسة كل من     

Stephen (2017) لأللعاب: والتعرف على االختالفات  الى تصميم لوحات لقوائم المتصدرين

 خدامإست وأكدت أن، المحسوسة بناء  على ترتيب المستخدم ومجال التطبيق ونمط الشخصية

وتعزيز المشاركة من خالل المقارنات، وقد أثبتت األبحا  السابقة  للتشجيع، المتصدرين قائمة

المتصدرين لكنها لم تفحص فعاليتها عندما يتم تصنيف األفراد في  الفائدة اإلجمالية لقوائم

مثل الشبكات ، مستويات معينة أو عندما يتم تطبيق التقنية في مجاالت التطبيق المختلفة

قصائية للتحقيق في كيفية تييير تفضيالت قوائم إستوقدمت دراسة ، جتماعية أو اإلنتاجيةاإل

، جتماعيوالمجال اإل، والترتيب، ختالفات الفردية )نمط الشخصية(بناء  على اإل المتصدرين

رات له تأثي ومجاالت التطبيق، وأظهرت النتائ  أن موقف المستجيب في قوائم المتصدرين

وأن المشاركين صنفوا قوائم ، والتطبيق المحيط مهمة على إدراكهم لقوائم المتصدرين

 .تطبيقات المعتمدة على األداءالبشكل أفضل في  المتصدرين
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 خدامإست( أن (Cite as: Codish, D., & Ravid, G,2014وأكدت أيضا دراسة 

تأثيرات محفزات األلعاب في التعليم كوسيلة لزيادة مشاركة الطالب وتعلمهم لها العديد من ال

 وهذا التأثير، نطوائيةنفتاحية واإلبشكل خاص اإل، على الطالب ذوي الشخصيات المختلفة

ى فصل يتمثل فى عناصر اللعبة: المعرفة األساسية لضمان أال يؤدي تنفيذ محفزات االلعاب إل

=  ؛ ن 102واجه الطالب )ن = ، في تجربتين تم إجراؤهما في دورة أكاديميةو ،لطالببعض ا

 ة الراجعةلردود الفعل الفورية مثل النقاط والمكافآت والشارات وآليات التيذي الميكانيزم( 58

م وأشرطة التقدم، وقد تم قياس المر  الملموس من التطبيق وت مقارنة بقوائم المتصدرين

يقة لقياس العالقات بين هذه العناصر والطر (PLS) المربعات الصيرى الجزئيةإجراء تحليل 

فحص عتدال لالتي تزيد بها المر  الملموس طوال الفصل الدراسي، وكذلك تم إجراء تحليل اإل

هرت عن التنفيذ، وأظ نطوائييننفتاحيين واإلكيفية إدراك الطالب من ذوي نمط الشخصية اإل

عبة انزم اللالنتائ  أنه في كلتا الحالتين كانت هناك تأثيرات معتدلة ال يمكن مالحظتها بين ميك

ي أعلى على المر  المرئ المتصدرين كان تأثير قوائم، بشكل أكثر تحديد او  والمر  المتصور،

يساعد  ذ قوائم المتصدرينمما يعني أن تنفي، نفتاحييننطوائيين وكان سلبي ا لإلبالنسبة لإل

 . ختالف النمطإب الشخصية أنماطسمات أو الطالب من ذوي 

ام، وكذلك أن محفزات األلعاب له تأثير إيجابي على تحفيز المتعلمين بشكل ع وتري الباحثة     

ين الذ هذه النتائ  مهمة للباحثين عن محفزات األلعاب، له تأثير على نمط شخصية المتعلم

خالص الشخصيات المختلفة الذين يخططون لتضمين عناصر اللعبة في إستيبحثون في كيفية 

ور التفاعل بين توقيت ظهتقدم دراسات فى  الدراسات وخصوصا العربية لم أن إال المقررات

صية قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخ

على  ينطوي إضفاء الطابع الشخصي على تجربة التعلم، ولذلك العصابية( –)السوية الكمالية 

لمصمم  بالنسبة حتياجاته الفردية، وإإنشاء مسارات فريدة لكل متعلم بحيث يلبي المقرر أفضل 

سار ملمتعلمين بطريق واحد على طول لالذي يقدم  أهذا يعني التخلي عن النه  الخط، التعلم

 والتفكير في طر  جديدة لتحقيق ذلك.التعلم 
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 دافعية اإلنجاز: المحور الثالث
نها يعرف "يون " الدافعية من خالل المحددات الداخلية بأ: Motivation  أوال: الدافعية

معصومه ثارة وتوتر داخلي تثير السلوك إلى تحقيق هدف معين )إستعبارة عن حالة 

 (.2005المطيري، 

ارس الدافعية بأنها خاصية ثابتة ومستمرة، ومتييرة، ومركبة وعامة تم ويعرف "ماسلو"    

 (.69 ،2000،خليفة عبد اللطيف تأثيرا في كل أحوال الكائن الحي )

ن أجل مالحي ليبذل أقصى جهد لديه الكائن عداد إستويعرف "أتكسون" الدافعية أنها تعني     

 (.16، 2008،غبازيثائر تحقيق هدف معين)

نشط يهي الرغبة في األداء الجيد وتحقيق النجا  وهو هدف ذاتي  دافعية اإلنجاز:ثانيا: 

 (. 2001،247، )أمل األحمد السلوك ويوجهه

أن دافعية االنجاز هي السلوك الذي يتجه مباشرة نحو االحتفاظ : ويرى فرنون  

 (.445,2004،الزياتفتحي متياز والتفو  )بمستويات معينة من اإل

 :نوعين من الدافعية لإلنجاز هماVeruv" ميز"فيروفعن  :الدافعية لإلنجـازأنواع 

واقف مالدافعية لإلنجاز الذاتية: ويقصد بها تطبيق المعايير الداخلية أو الشخصية في  -أ

 .اإلنجاز

لمقارنة الدافعية لإلنجاز االجتماعية: وتتضمن تطبيق معايير التفو  التي تعتمد على ا -ب

 مقارنة أداء الفرد بااخرين.جتماعية، أي اإل

 ويمكن أن يعمل هذين النوعين في نفس الموقف، ولكن قوتيهما تختلف وفقا أليهما -ج

رة في في الموقف، فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية لها وزن أكبر وسيط أكثر سيادة

لطيف ال عبد) جتماعي والعكس صحياما تتبعها دافعية اإلنجاز اإل فإنها غالباالموقف 

 .(95,2000خليفة,

 إنتاجيتهو : تلعب دافعية اإلنجاز دورا هاما في رفع مستوى أداء الفردأهمية دافعية اإلنجاز

توى في معظم المجاالت واألنشطة التي يواجهها، وذلك ما أكده "ماكليالند" حيث يرى أن مس

تمع ذ في هذا المجحصيلة الطريقة التي ينشأ بها التالمي هيدافعية اإلنجاز في أي مجتمع 

ا ولكن أيض أهمية دافعية اإلنجاز ليس فقط بالنسبة للفرد وتحصيله الدراسي، تتجهوهكذا 

 (.77,2009,فريد  الفرد )سهل فيبالنسبة للمجتمع الذي يعيش 

 ت وهىحسب "أوزيل" فإن الدافع لإلنجاز يتكون من أربعة مكونا مكونات الدافعية لإلنجاز:

  :حاول يالباحث  نشيال بالعلم" بمعنى أن الفرد أوإحالة " نوالذي يعبر عالحافز المعرفي

عينه تكتشاف معرفة جديدة في كونها إوتكمن مكافأة ، أن يشبع حاجاته من المعرفة والفهم

 على إنجاز مهامه بكفاءة أعلى.

  لمكانة ارغبة الفرد في المزيد من ، ويمثله الذات توجه األنا أو آخرتكريس الذات: بمعني

طريق آرائها المميزة، والملتزم في نفس الوقت  زها عنوالشهرة والسمعة التي يحر

 حترامه لذاته.إبالتقاليد األكاديمية المعترف بها مما يؤدي إلى شعوره بكفايته و

 يمي نجاحه األكاد خدامإستنتماء: ويتمثل في سعي الفرد لحصوله على التقدير بدافع اإل

ر نتماء، ثـم دووأداءه ويأتي هنا دور الوالدين كمصدر أولي إلشبام حاجات دافع اإل

ينهم معها الفرد، ويعتمد عليها في تكوين شخصيته ومن ب المختلفة التي يتعامل األطراف

 .(72-71 ، 2011قدوري،خليفة المؤسسات التعليمية المختلفة )
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 اإلنجاز:النظريات المفسرة لدافعية 
  بشري ال الكائنفتراض بإالنظرية المعرفية: ترى المعرفية أن هناك تفسيرات معرفية تسلم

ؤكد تيتمتع بإرادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيه، لذلك 

شاط أن النشاط العقلي للفرد يزوده بدافعية متأصلة فيه وتشير إلى الن هذه التفسيرات

عية طالم مثال هي نوم من الدافستفظاهرة حب اإل، كياية في ذاته وليس كوسيلة السلوكي

فكرة  حاد  أو الذاتية يمكن تصورها على شكل قصد لتأمين معلومات حول موضوم أو

 طالم دافعا إنسانيا ذاتياستكشافي وبهذا المعنى يمكن اعتبار حب اإلإستعبر سلوك 

 (. 29، 2007،مقا  كمال وأساسيا )

 رتفع نظرية سكينر: من منظور هذه النظرية تكون دافعية اإلنجاز لدى التلميذ تستثار وت

طريق حثه على مواصلة النجا  الذي يحرزه على  نبواسطة المحفزات والمكافآت ع

ة ، ويكوف هذا التحفيز بمنا نقاط جيدة لهم وهدايا تشجيعيالتعليميةمستوى األنشطة 

 .(84-83, 2008العرفاوي,ذهبية )

  لسعادة انظرية ماكليالند: يقوم تصور "ماكليالند" لدافعية اإلنجاز في ضوء تفسيره لحالة

تباطا إلى أن هناك ار( 1953) وآخرونأو المتعة بالحاجة لإلنجاز فقد أثار "ماكليالند" 

ألولية افإذا كانت المواقف  ،السابقة واألحدا  اإليجابية وما يحققه الفرد المحفزاتبين 

ض أما إذا حد  نوم من الفشل وتكونت بع، بالنسبة للفرد، فإنه يميل لألداء يجابيةإ

خليفه عبداللطيف الخبرات السلبية فإن ذلك سوف ينشأ عنه دافع لتحاشي الفشل )

,109,2000.) 

يتها فى قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب وأهم
 :نجازتحقيق الدافعية لإل

 لقياس أداء المتعلمين في مواجهة المتعلمين ااخرينقائمة المتصدرين استخدام  عتبري      

 وس جتماعي ا وممتع ا،إيعد التعلم تحفيزي ا عندما يكون و، نجازشائعا لتحقيق الدافعية لإل امرأ

ا لتحديهم يجب أن تستأنف اليرائز التنافسية للمتعلمين وأن تخلق فر حيث ، شخص آخر معص 

من األمثلة  ، وتحتفل اللوحات األمامية بنقاط قوة األشخاص وتبين لهم أين يمكنهم التحسين

 )مثل أكاديمية )  الشبكةفي التدريب عبر قائمة المتصدرين  خدامإستالرائعة على 

Heineken Capability Academy يكتسب المتعلمون ، هذا التدريب على اإلنترنت و

يتم منا الجوائز لكبار المتعلمين  و ،مما يدفعهم إلى الصدارة، في األنشطة نقاط ا أثناء تقدمهم

بدال  من إعطاء المتعلم ، بناء  على القرارات التي يتخذونها عند مواجهة التحديات، لكل شخص

عن طريق وضع سلسلة من التحديات وتقديم ، مجموعة من المعلومات لهضمها ثم اختبارها

والتي ، تتوفر أدوات تأليف التعلم اإللكتروني و، ختيار الذي يختارونهالمعرفة كردود على اإل

يمكنك إظهار تأثير قرارات ، ويمكن أن تساعدك في إنشاء سيناريوهات بسرعة وسهولة

جابة  لهذا إستالمتعلمين في الواجهة بصري ا عن طريق تييير لون الشاشة أو صور الخلفية 

 .((Elucidat ,2016 القرار

تزايد من على الرغم من حقيقة أن التحفيز على التعليم يكتسب الدعم بين عدد م ومع ذلك       

في  األكاديميين الذين يدركون أن األلعاب المصممة بشكل فعال يمكن أن تحفز مكاسب كبيرة

 تمحفزاغالب ا ما يتم تقليل  أن إال (.NMC Horizon Report, 2014)اإلنتاجية واإلبدام 

، لفورياسلوكي يستفيد من الحاجة البشرية لنظام المكافأة اإليجابية واإلشبام نموذج ك ألعاب

 .والذي يتم تطبيقه على الفصول الدراسية التقليدية التي تركز على المعلم
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يمكن يتم  تحفيز الطالب وتعلمهم نأ (Meaghan C. Lister,2015)دراسة أكدتوقد       

ل دم  عناصر من ألعاب الكمبيوتر مثمحفزات األلعاب تضمن و ت، األلعابمن خالل محفزات 

ره بيئة فادة من الدافع الذي توفستوالشارات في سياقات من أجل اإل، الصدارةقوائم و، النقاط

المتصدرين  وقوائمكشفت نتائ  التحليل أن النقاط والشارات واإلنجازات  ، وقداللعبة

محفزات يمكن أن يؤدي دم  عناصر  و ،والمستويات هي الشكل األكثر تطبيق ا للتشجيع

يادة ز و، في بيئات ما بعد المرحلة الثانوية إلى تحفيز الطالب ودعم تحصيل الطالباأللعاب 

 . رتباط ا إيجابي ا بتحسين أداء الطالبإوالتي ترتبط ، الحضور والمشاركة في الصف

 : التحصيل الدراسي :المحور الرابع
ظر النأدى تعدد اهتمامات علماء النفس و التربية بالتحصيل الدراسي إلى تعدد وجهات 

ي هو ما فالتحصيل الدراس، و أبرز التعريفات هي التي تربطه بعملية التعلم، التعريفات لتعدد

 تعلم. التعبير عماو قدرته في ، يصل إليه الفرد في تعلمه

 ( إلى أن مفهوم التحصيل الدراسي 36 ،1996، و يشير ) فؤاد أبو حطب و آمال صاد 

موال  فهو ش أكثرإال أن مفهوم التعلم المدرسي ، رتباطا  وثيقا  إبمفهوم التعلم المدرسي   يرتبط

ل في كمـا يتمثـ، في المدرسة يشير إلى التييرات في األداء تحت ظروف التدريب أو الممارسة

ساليب تجاهات و القيم و تعديل أو تييير اإل كتساب المعلومات و المهارات و طر  التفكير،إ

ر أما التحصيل الدراسي فهو أكث، يشمل النوات  المرغوبة و غير المرغوبة الذيالتوافق 

 . أو األهداف التعليمية،  بالنوات  المرغوبة للتعلمإتصاال  

بأنننه مقنندار  ( التحصننيل الدراسنني 74 ،1997، و يعننرف ) عبنند الننرحمن محمنند عيسننوي

 . أو المهارة التي حصل عليها الفرد نتيجة التدريب و المرور بخبرات سابقة المعرفة

عديند باطه بالرتفالتحصيل الدراسي من المفاهيم النفسية التربوية األكثر تركيبا  و تعقيدا  إل

 كمننا أنننه يلعننب دورا  فنني صنننع الحينناة، و المدرسننية جتماعيننةمننن المتييننرات الشخصننية و اإل

نسنان و ال يواريه في ذلك أي مفهوم تربوي آخر سنوى اإل، و المجتمع سرةاليومية للفرد و اا

 لتنياأو الفشل بالنسبة للفرد في المهنام  فهو نتاج محسوس و مؤشر للنجا ، المنت  للتحصيل

 .(  50 ،2006، يقوم بها) حنان حمادي

 : العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
 ،1995، ) كمال زيتونيقسم  و، على التحصيل الدراسيمن العوامل المؤثرة توجد عدد      

وهي : ةالعوامل التربوي -أ: التحصيل الدراسي إلى عاملين رئيسين ىالعوامل المؤثرة عل(  67

خص و هي العوامل التي ت: العوامل الشخصية -بو ، العوامل المتعلقة بالعملية التعليمية

 . فيهالطالب و أسرته و طبيعة المجتمع الذي يعيش 

الدراسات إلى تأكيد فاعلية محفزات األلعاب وعناصرها فى وضع وفى ضوء ذلك سعت     

 ,İbrahim)لتحصيل الجوانب المعرفية ومنها دراسة  هيكل منظم يساهم في تحقيق الطالب

Yıldırım ; Sedat ,Şen,2019)  تأثير  والتي تعتمد على البحث التجريبي في التعرف على

ونتيجة ذلك من  2016و  2010األلعاب على تحصيل الطالب بين عامي عناصر محفزات 

تم العثور على قيمة حجم تأثير مشترك تم تقديرها من خالل تجميع الدراسات ، التحليل المكتمل

. تظهر هذه القيمة أن محفزات األلعاب له تأثير إيجابي معتدل على 0.557التجريبية لتكون 

 تحصيل الطالب. 

الطالب للتعلم  ةدافعيالتعرف على ( 2019ليلي حلمي العجمي محمد األمير،دراسة ) أما      

، وتحديد األلعابمحفزات  راتيجيةإستبيئة تعلم إلكترونية قائمة على  خدامإستمن خالل 
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ومقياس الدافعية للتعلم لصالا ، المرتبط بالجوانب المعرفية لتحصيلياختبار فاعليتها فى اإل

 .التطبيق البعدي

 بحثت فى والتي ((Tarek, Buhagiar ; Christopher ,Leo,2018وكذلك دراسة     

ة فاعلي وثبت، األداء األكاديمي وكذلك عناصرها لتحسينمحفزات األلعاب  إستخدام فاعلية

من خالل  الطالب على تحصيل الجوانب المعرفية ةمساعد يمحفزات األلعاب وعناصرها ف

طالب( مسجلين في قسمين من المقررات األساسية لبرنام   60،000التعرف على أداء )

على  أكدت( (Setiana, Henry; Hansun, Seng,2017دراسة  أمااألعمال المتكاملة، و

ة هتمام الطالب بالبرام  الدراسيإساعد فى تحسين ي تطبيق محفزات األلعاب وعناصرها أن

عبة دم  تفكير اللعبة وتصميم الل وتهدف إلى تييير إثارة االهتمام من خالل، األكاديمية

 .وميكانيكا اللعبة

ء قوائم بإنشاكيف تقوم  الباحثة تستفيدبعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة فقد      

كذلك كيف يمكن تحقيق ، والمتصدرين الخاصة بها في الفصل الدراسي أو مستوى الصف

 اسات التفاعل بين البيئة المستخدمة وتنمية التحصيل والدافعية لالنجاز من خالل عرض الدر

 : النقاط التالية ييساعدها فى البحث فوبذلك 

  أسئلة البحث اإلجرائية واإلحصائية.اإلجابة على 

 بناء وتصميم البيئة المستخدمة. 

 .تصميم أدوات القياس 

 البحث وفق خطوات محددة القيام بتجربة. 

  أشكال مراقبة األداء التي تعزز األداءالتعرف علي. 

 ثناء التجريب .أ فى قوائم المتصدرين متى وكيف يتم عرض البيانات العامة 

  ع نمط شخصية المتعلم  للتناسب فى عرضها مختالفات الموجودة بين اإلالتعرف على

 قوائم المتصدرين وتحقيق التفاعل.

 وتطبيق قوائم المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزاتإنتاج 
 األلعاب واألدوات:

   لكي يتم إعداد البحث وتصحيا أدوات القياس، وتطبيقها على مستوى من الدقة

؛ كنموذج والكفاءة، فقد قامت الباحثة باإلطالم على بعض نماذج التصميم التعليمي

(، ونموذج 1995، ونموذج )عبداللطيف الجزار، Kemp Model (1994)"كمب"

(، 2003(، ونموذج )محمد خميس، 2001(، ونموذج )نبيل جاد،2000)زينب أمين، 

 ADDIE( وأيضا اتبع البحث الحالي النموذج العام 2012ونموذج )محمد الدسوقي، 

 وسوف تقوم بالشر  والتفصيل فى الجانب الخاص بإجراءات البحث.

 إجراءات البحث:
هدف البحث الحالي هو الكشف عن التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين 

 –سوية بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )ال

لتحقيق العصابية( وأثره في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدراسات العليا، و

رات احثة باإلطالم والدراسة لألسس النظرية والدراسات السابقة لمتييهدف البحث قامت الب

م ثالبحث، وكذلك التعرف على معايير تصميمها وتحديد انسب نماذج التصميم التعليمي ومن 

 وضع األسس اإلجرائية لتنفيذ البحث وقد تضمنت:
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 أوالً: تحديد مجتمع البحث: 
الفصل الدراسي ة التربية جامعه حلوان تكون مجتمع البحث طالب الدبلوم العام بكلي

 (. 2019- 2018عام )من ال األول

 ثانياُ: اختيار عينة البحث: تكونت عينة البحث من: 
من طالب الدراسات العليا )دبلوم  ( طالب وطالبة30) منطالعية: تكونت إستعينة  -أ

للفصل الدراسي  2019 /2018تربوي( بكلية التربية بجامعة حلوان للعام الدراسي 

عينة بعاد هوالء الطالب من الإستاألول بهدف ضبط أدوات البحث المختلفة، هذا وقد تم 

 األساسية للبحث. 

سات وطالبة من طالب الدرا ا( طالب60العينة األساسية: تم التطبيق على عينة عددها ) -ب

تطبيق بقامت الباحثة  أنبعد وذلك ، العليا )دبلوم تربوي( بكلية التربية بجامعة حلوان

عانت إستوقد ، طالبا وطالبة (85على عينة عددها ) المقياس المخصص للشخصية

 صية،وينطبق عليهم نمط الشخ خدما  للشبكة ومتوفر لديهم االنترنتإستبالطالب األكثر 

؛ حيث بلغ عدد لفصل الدراسي األولا 2019 /2018الدراسي  م مقيدين فى العاموه

 -التجريبية األولى ) ظهور قائمة المتصدرين بعد أداء األنشطة طالب المجموعة 

المجموعة التجريبية الثانية )ظهور قائمة  -وطالبة ا( طالب15الشخصية السوية( )

المجموعة  -وطالبة  ا( طالب15الشخصية السوية( ) -المتصدرين أثناء األنشطة 

ة( الشخصية العصابي -التجريبية الثالثة )ظهور قائمة المتصدرين بعد أداء األنشطة 

ء المتصدرين أثناوالمجموعة التجريبية الرابعة )ظهور قائمة  -وطالبة  ا( طالب15)

 ( طالب وطالبة.15الشخصية العصابية( ) -األنشطة 

  : ثالثا: معايير تصميم بيئة التفاعل
تم تحديد معايير تصميم بيئة التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم      

العصابية(، من  –اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )السوية 

الباحثة على تحديد مجموعة من المبادئ والمعايير الخاصة بتصميم وتطوير خالل ما قامت به 

تعلم المعتمدة على التقنيات االلكترونية، والتفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بيئات ال

فادت الباحثة أيضا من إستبمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب، وقد 

األدبيات الخاصة بيئات تصميم محفزات األلعاب، وذلك من اجل الوصول إلى معايير تتناسب 

 شتقا  المعايير.صممة، فيما يلي اإلجراءات المتبعة إلمع البيئة الم

  سات شتقا  قائمة المعايير: من خالل اإلطالم على بعض األدبيات والدراإتحديد مصادر

م ة، ومن ثمحفزات األلعاب الرقمي راتيجيةإستبيئة و خدامإستالعربية واألجنبية المتعلقة ب

ب التوصل إلى قائمة مبدئية بمعايير تصميم بيئة تعليمية قائمة على محفزات األلعا

 الرقمية.

 ية: فقد التوصل إلى قائمة بمعايير تصميم بيئة تعليمية قائمة على محفزات األلعاب الرقم

ائمة على محفزات عملت الباحثة على صياغة قائمة بمعايير تصميم بيئة تعليمية ق

األلعاب الرقمية، وتكونت من عدة مجاالت رئيسية، وكل مجال ينقسم إلى مستويات 

ندرج يمعيارية، ثم ينقسم كل معيار إلى عدد من العالمات المرجعية، وكل عالمة مرجعية 

 منها عدد من المؤشرات.

  ( معيارا  6)قد قامت الباحثة بعمل قائمة معايير تصميم، و تكونت المعايير من عدد

( معيار فرعي، وقد تم عرضها على محكمين متخصصين في 37رئيسيا  ومجموعة ) 
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مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف إبداء الرأي والتحقق من صحة عبارات قائمة 

 المعايير، ومؤشراتها أو اإلضافة والحذف منها.

  وصل إلى صييتها النهائيةن قامت الباحثة بعمل التعديالت الالزمة للمعايير والتأوبعد: 

وبناءا  على ما أسفرت عنه نتائ  تحكيم القائمة الخاص بالمعايير قامت الباحثة بإجراء 

التعديالت التي حصل عليها من المحكمين لتصبا المعايير في شكلها النهائي مكونة من 

 ( معيارا  رئيسا  لكل معيار مؤشراته الفرعية: 5)
 (2) جدول

بيئة تطبيقات التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية معايير  قائمة 

 العصابية( –القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )السوية 

أعداد  المعيار الرئيس

ات المؤشر

 الفرعي

 6 أهداف البيئة التعليمية القائمة على محفزات األلعاب

 6 البيئة التعليمية القائمة على محفزات األلعابفي  عرض المحتوى

 7 أساليب العرض في البيئة التعليمية القائمة على محفزات األلعاب

 6 األنشطة التعليمية القائمة على محفزات األلعاب

فزات البيئة التعليمية القائمة على محفي  أساليب التقويموالتيذية الراجعة 

 األلعاب

7 

 32 اإلجمالي

 إلياءقامت الباحثة ب للمعايير المحكمين آراء أوضحه وما المعايير قائمة عرض وبعد      

وأصبحت بطاقة المعايير فى صورتها  المعايير من مزيد وإضافة المؤشرات، بعض وحذف

ا.  32( معايير يندرج تحتها 5( مجال رئيسي، و )2النهائية تتكون من )  مؤشر 
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 للبحث الحالي:رابعا: التصميم التعليمي 
بناء بيئة قائمة على تطبيقات التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات 

لعصابية( ا –التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )السوية 

مة أحد لتنمية التحصيل واالنجاز لدى طالب الدراسات العليا، ويتطلب تصميم بيئة التعلم قائ

ى صميم والتطوير التعليمي المعروفة، فهو عملية أساسية حيث يساعد المصمم علنماذج الت

ن نماذج أالوضع فى االعتبار جميع العوامل والظروف المؤثرة فى فاعلية التعليم والتعلم، كما 

 العامة العمليات فى عرض ADDIE نموذج وهذا ما يميزالتصميم توفر شكال  بصريا ، 

 التصميم لعملية الخمس المراحل، ويمر النموذج بجيدة انطال  نقطة يمثل فهو وبالتالي

 وهي: التعليمي

 التحليل. .1

 . التصميم .2

 التطوير. .3

 التنفيذ. .4

 التقييم .5

 ك: التعليمية وكذل العملية في النموذج خطوات وضو  للنموذج الباحثة ختيارإ سبب ويرجع 

 تكنولوجية مقارنة بييره من النماذج األخرى. ال مستحدثاتبال النموذج هذايرتبط  -

من اللبس واليموض  وخلوةسهولة فهمه وبساطة تصميمه حيث يتميز بسهولة خطواته  -

 ويعرض الخطوات المطلوبة والعالقات بينها بوضو .

يراعى هذا النموذج التكامل بين نظريات ومداخل التعليم المختلفة حيث أنه يصلا  -

 ية. تصالللمدرسة السلوكية والمدرسة المعرفية والمدرسة البنائية وكذلك اإل

 .خدمهاإستيصلا هذا النموذج للتصميم التعليمي بصفة عامة سواء أكان تصميم بيئة أو  -

ن توقيت تطبيقات التفاعل بي خدامإستوفقا للنموذج الذي تبنته الباحثة فإن بيئة التعلم ب -

نمط ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب و

 قومت وسوف، التالية العصابية( تم تصميمها وفقا للمراحل –الشخصية الكمالية )السوية 

 :التفصيل من بشيء الخطوات بعرضالباحثة 

 :التالية اإلجراءات تتضمن وقد :التحليل مرحلة

وقد شملت الخصائص الجسدية الخصائص العامة:  :تحليل خصائص عينة البحث .1

 ةية جامعوالعقلية واالنفعالية واالجتماعية لطالب مرحلة الدراسات العليا بكلية الترب

هم حلوان، وكذلك الخصائص والقدرات الخاصة: يتميز طالب الدراسات العليا بأن لدي

نجاز قدرات عقلية، وليوية جيدة كما أن سالمة السمع والبصر، ومستوى الدافعية واإل

والمستوي االجتماعي االقتصادي لهم متوسط، تحليل خصائص المتعلمين 

 المتعلمين دراسة المستخدم يساعد علىالتصميم  نموذج أكدحيث المستهدفين، و

لبيئة اوذلك بأخذ آرائهم فالمتعلم هو المستفيد األول والمباشر من  حاجاتهم، وتحديد

ي المصممة، وعليه يجب أن يراعي حاجاته وميوله، والفرو  الفردية بينه وبين باق

 المتعلمين ويشمل هذا اإلجراء عدة خصائص، منها:                       

لذا سعى البحث الحالي إلى توظيف : الشخصية التي تمتاز بها عينة البحث الخصائص

مة على تطبيقات التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائ

  العصابية(: –محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )السوية 
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 ،)وهذه الشخصية تتسم دائما: نمط الشخصية الكمالية )السوية 

 دي إلي االمتياز فى العمل. ؤالسعي االيجابي الذي ي -

  االعتداد بالنفس. -
هذه   خصوصا أن المرحلة التعليمية تتطلب مزيد من الدافعية نحو التعلملدى الطالب  -

 الدوافع.

 :نمط الشخصية الكمالية )العصابية(، وهذه الشخصية تتسم دائما 
 ويحرزون مستويات ضعيفة فى الثقة بالنفس. بالقلق  -

عن األداء،وقد تم التيلب على ذلك فى عرض  كذلك ضعف في االنجاز، وعدم الرضاو -

  قائمة المتصدرين. 

 منصة وينجي خدامإستقد تم  تحليل خصائص البيئة التي يتم فيها تطبيق البحث: .2

كمنصة لتقديم المحتوى العلمي وتقديم األنشطة والتحكم في  ”WinjiGo“جو 

منصة تقنية  WinjiGoونجي جو وتعتبر  توقيت ظهور قائمة المتصدرين بها،

ي تساعد متكاملة للتعليم اإللكتروني وتطبيقاته، وهي تعتبر من المنصات التعليمية الت

اسية لدى مية المهارات األسعمليتي التعليم والتعلم للطالب والمعلم، حيث انها تتيا تن

عة نها منصة تعليمية فريدة تعتمد على تجارب واجهة المستخدم الشائأكما الطالب، 

 WinjiGo  تيات في الشبكات االجتماعية، مما يجلب األلفة والراحة للمستخدمين، و

كما تتيا  جتماعي بسرعة داخل الفصل الدراسيالتعلم اإل خدامإستللمعلمين دم  

علم، كما للمعلم تعليق األوسمة لإلنجازات المتميزة، مما يمنا الطالب دافعية أكبر للت

يمكن أن تستخدم منصة وينجي جو أيضا في التدريب، كونها تخدم بفاعلية عملية 

 فادت منها الباحثة فى: إستالتعلم بشكل عام، وقد 

 لتقييمإمكانية تطوير وتفعيل األنشطة التربوية و تقديم ا. 

 .تتيا المهام القائمة على الملفات واالختبارات المصنفة 

 تزويد الطالب بمهارات القرن الحادي والعشرين. 

 تساعد على المناقشة التفاعلية مع المتعلمين من الطالب. 

  ،تسما بتتبع وإدارة أنشطة التدريس والتعلم من خالل تحليل اتجاهات تقدم الطالب

 فادة منهاستوتحديد األنشطة األكثر فعالية واإل

 التفاعل مع المجتمعات الخارجية وتبادل الخبرات. 

 تقدم مساعدات فورية في العمل والتفاعل 

  ة ذات تجرب المقرراتتصميم تمكن المعلمين من زيادة تفاعل الطالب وتحفيزهم من خالل

 تعليمية تشبه اللعبة. 

 وتدعم اللية العربية واالشتراك المجاني خدامستسهلة اإل. 

 ريق مكافأة الطالب بالشارات على اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمية مثل رو  الف

 والقيادة.

 ير مهارات المنصة هي المكان الذي يمكن للمعلمين من خالله مساعدة الطالب على تطو

رفية القرن الحادي والعشرين الضرورية وزيادة تعاونهم وتفكيرهم وتحقيق العمليات المع

 فسار.ستمن خالل تطبيق تقنيات التدريس الحديثة مثل التعلم القائم على اإل

 وضع خطط محددة وتوقيت التخاذ القرارات. 
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  يمكن ربط مميزاتOffice 365  الذي  المنصة وين  ثماراتها معإستفادة من ستمن اإل

 يوسع القيمة التعليمية.

 نجاز بالمحتوي من خالل األنشطة والمهام. ربط اإل 

 بيئة تحقيق مستوى المهارات لدى الطالب أفراد العينة: وذلك لتهيئة للتعلم من خالل ال

 القائمة على محفزات األلعاب الرقمية وتحديد نقطة بدء التعلم.

مل نيات التعاالطالب أفراد العينة محل الدراسة لديهم إمكا تحليل الخبرة السابقة للمتعلم: .3

 التى الكمبيوتر واإلنترنت وقدرته على التعامل مع خدمات اإلنترنت ولديهم الخصائص

 تطبيقات التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم خدامإستب تتعلق

 :اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب

ي التعامل مع بيئة وتطبيقات االلكترونية سواء كان أجهزة الكترونية، هاتف ذكي لوح -

 أجهزة كمبيوتر.

 ·باالنترنت وشبكة الواى فاي.  تصاللدى جميع أفراد العينة القدرة على اإل -

 .طةلدى الطالب القدرة على رفع وتحميل الملفات عبر البيئة المستخدمة لمشاركة األنش -

لدراسة وعن محتوى منصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب، حيث تتطلب ا    

ألساسية من خالل منصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب، وتوافر المهارات ا

في التعامل مع الحاسب االي وشبكة االنترنت وتطبيقات الهواتف،وكسر حواجز الوصول 

 لبنية التحتية، وكذلك قدرة الطالب على البحث والتحري. والتواصل وا

ن وتوصيفه م التدريسالتكنولوجيا في  خدامإستمقرر تم تحليل محتوى  تحليل المحتوى: .4

حيث المفاهيم والمواضيع المدرجة في هذا المقرر والتقنيات الحديثة التي يمكن 

في العملية التعليمية، وكذلك بعض الكتب واألدب العربي واالنجليزي  هاخدامإست

يل فادت منها الباحثة في التحلإستوالدراسات السابقة المتعلقة بموضوم البحث والتي 

 الفعلي للمحتوى الدراسي بهدف تصنيف المعرفة وتحديد أهدف التعلم . 

 منصات التعلم اإللكترونيةوفي هذه الخطوة تم تحليل األهداف في  تحليل األهداف: .5

ات يرجى القائمة على محفزات األلعاب القائمة على النظرية البنائية، وتصنيفها إلى مستوي

نصات متلك البيئة الجديدة، وهذه األهداف هي تحقيق  خدامإستتحقيقها من خالل الدراسة ب

 از.عية لالنجالتعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب لتنمية التحصيل والداف
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 :التالية اإلجراءات وتتضمن مرحلة التصميم:

وة تم تحديد األهداف التعليمية العامة للمحتوى كخط :تحديد األهداف التعليمية .1

المعارف  خالصإستأساسية في مرحلة التصميم، ومن ثم تحليل المحتوى و

ة والمهارات المتضمنة، وهو ما يمكن أن يظهره المتعلم بعد عملية التعلم في فتر

لم محددة نسبي ا تليها صياغة المحتوى في شكله النهائي، ولذا يجب أن يكون المتع

 قادرا على:

 مصطلحات تكنولوجيا التعليم ىعلتعرف ي. 

 الوسائل التعليمية ىيتعرف عل. 

  والرسومات التعليميةالصور  ىعل يتعرف. 

 المجسمات التعليمية ىيتعرف عل. 

تم تحديد محتوى التعلم: في ضوء الوصف  :تحديد المحتوى التعليمي وتنظيمه .2

" الذي يدرسه طالب  التدريسالتكنولوجيا في  خدامإستمقرر  المعتمد لمقرر "

ام لتزاإلالدراسات العليا دبلوم عام فى التربية بكلية التربية وفي ضوء ذلك، تم 

 دامخإستمقرر ن يتعامل الطالب مع أبالوحدات النظرية والعملية للمقرر والتي تضمن 

 ة:راتجية المستخدمة، وتيطي الموضوعات التاليستوفق اإل التدريسالتكنولوجيا في 

  ،الموضوم األول: مصطلحات تكنولوجيا التعليم، ويتضمن: مفهوم التكنولوجيا

لوجيا وتحدياتها، مفهوم التكنولوجيا في التربية، مفهوم تكنوواألهداف العامة لها، 

 التربية، مفهوم تكنولوجيا التعليم، وأهدافها.

 تها، الموضوم الثاني: الوسائل التعليمية، ويتضمن: مفهوم الوسائل التعليمية، أهمي

لتي تصنيفها، قواعد إختيارها، األسس العامة لتصميمها وإنتاجها، وبعض المعايير ا

 ها.خدامإستبيي أن يراعيها المعلم عند ين

  ،الموضوم الثالث: الصور والرسومات التعليمية، ويتضمن: مفهوم الصور

 خصائصها وإمكاناتها التعليمية، مفهوم الصور الرقمية، مراحل إنتاجها، معايير

مي تصميمها، مفهوم الرسومات التعليمية، أنواعها، معايير تصميمها، الفيديو الرق

 ي.التعليم

  ،الموضوم الرابع: المجسمات التعليمية، ويتضمن: تعريف المجسمات التعليمية

فهوم مفادة منها، ستأنواعها، األشياء الواقعية الحقيقة، بعض األنشطة التعليمية لإل

العينات، خصائصها ومميزاتها، وأنواعها، مفهوم النماذج المجسمة، خصائصها، 

تعليمية، العرض التوضيحي، الرحلة المجسمات ال خدامإستتحديات ومعوقات 

 التعليمية، المعارض والمتاحف. 
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 (1شكل )

 رفع المقرر المجموعة األولى: شخصية سوية )ظهور القائمة بعد أداء األنشطة( 

ل وقد قامت الباحثة بتقسيم المحتوى إلى مستويات، وقد كان على المتعلمين مسا ك   

الحد األدنى من النقاط، و في غضون ذلك مستوى للتقدم إلى المستوى التالي مع 

تقديم سيتعلمون من خالل موارد مختلفة مثل مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التفاعلية، و

علمين المعلومات والمساعدات وما إلى ذلك، وحل التحديات عند تقديم التحدي، وأمكن للمت

بير، لم االجتماعي( أو خمحاولة الحل بطريقة مباشرة أو طلب المساعدة من أقرانه )التع

 :يخدم الحل غرض تنمية مهارات الطالب ألنهو

ساعد على االحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل وتطبيق المعلومات على تحقيق أهداف  -

 .التعلم

 .جازمما ساعد زيادة االن ساعد في زيادة معدالت إتمام الوحدة وتحقيق مشاركة المتعلم -

نمط الشخصية الكمالية مشاكل  المناسب لتيلب علىتزويد المتعلمين بدعم في الوقت  -

  .العصابية(  –)السوية 

م راتيجيات تعلإستتم تطوير خطة منظمة لتصميم  :راتيجية تنفيذ الموقفإستتحديد  .3

من خالل جميع عمليات التدريس والتعلم  المحتوى في ضوء البيئة المصممة، وذلك

نتاج المخطط لها، والتي تشمل المدخالت والنتائ  التي تم تصميمها من قبل الباحثة لإل

ساليب، الفعلي للمتعلم بكل ما يلزم ألداء وظائفه في المعرفة الرقمية من الموضوم، واأل

ر خرى، مثل المعاييراتيجيات والوسائل المستخدمة في التسليم، والجوانب األستواإل

 مثل: والقيم ذات الصلة

فادة منها مهما كان العمل الذي ستغرس المعرفة والمهارات التي يمكن للطالب اإل -

 يختارونه في النهاية. 

عية اكتساب الحقائق في البيئة المصممة أمر مهم، وتعلم كيفية التفكير لتحقيق الداف -

 وية أكبر. لالنجاز في مجموعة متنوعة من الطر  ذات أول

كيفية االنخراط في العمل من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة التي تحقق أهداف  -

 المقرر وتتوافق مع نمط الشخصية.

يالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة و تقريب مبادئ التعلم و توسيع األفا  إست -

  مجموعات البحث:لوالشكل التالي يوضا طريقة رفع األنشطة المعرفية، 
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 ( 2شكل )

 )ظهور القائمة بعد أداء األنشطة(رفع األنشطة المجموعة األولى: شخصية سوية 

توقيت  تصميم بيئة للتفاعل بين وقد :راتيجيات وأساليب التعليم والتعلمإستتصميم  .4

ب، ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعا

مط وأثره في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدراسات العليا، وفق ن

لي عالعصابية( وتم تصميم وإنشاء المحتوى باالعتماد  –الشخصية الكمالية )السوية 

واالعتماد على دلة رقمية من الكتب المقررة إلى واجهات التعلم الرقمية، أ

، راتيجيات مبتكرة مثل التعلم االجتماعي والتعلم المصير ودعم األداءإست

مة راتيجيات التحفيز قائمة المتصدرين وتعزز من المناه  األخرى من خالل قائإستو

 تعطي:  والتيالمتصدرين 

 .مشاركة عالية للطالب -

 ألداء األنشطة.  معدالت إتمام عالية -

 راتجية تساعد على التيلب على القلق والخوف نظرا لعدمإستقائمة المتصدرين  -

 ظهور كافه الطالب فى القائمة

 .االحتفاظ بمهام معرفية عالية -

 .خلق الدفع لتطبيق المعرفة المكتسبة -

 .التعلم التعاوني والتشاكي من خالل المنصة -

ل وفق ، وتم تصميم بيئة للتفاع حثة بتصنيف الطالب حسب مستوى الكماليةوقد قامت البا     

 محفزات األلعاب، ويمكن تمثيل الخطوات في تسلسل في األشكال التالية:

بيئة للتفاعل بين توقيت ظهور قائمة في  الشخصية الكمالية )السوية(المتعلم ذو  -أ

وسوف تقوم المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب، 

 الباحثة بعرض أهم اإلجراءات التي قدمت للطالب في البيئة:

نظام قائمة المتصدرين. لقياس سمات الشخصية وتصورات الطالب وذلك  خدامإست -

التفاعل بين توقيت ظهور قائمة باالعتماد على أدوات منصة ونجي جو لتحقيق 

المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب باالعتماد على 
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الب ذوي نمط الشخصية أدوات المنصة وعرض قائمة المتصدرين للتعامل مع الط

 السوية من خالل: 

 
 ( 3شكل )

حفزات مالتفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على تصميم 

 السويةوفق نمط الشخصية  األلعاب

ة بيئة للتفاعل بين توقيت ظهور قائمفي  ذوي الشخصية الكمالية )العصابية(المتعلم  -ب

وسوف تقوم المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب، 

 الباحثة بعرض أهم اإلجراءات التي قدمت للطالب في البيئة:

لقياس سمات الشخصية وتصورات الطالب وذلك  نظام قائمة المتصدرين خدامإست -

التفاعل بين توقيت ظهور قائمة باالعتماد على أدوات منصة ونجي جو لتحقيق 

 ةالمتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصي

  :لباالعتماد على أدوات المنصة وعرض قائمة المتصدرين لمحو الخوف والقلق من خال
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 ( 4شكل )

حفزات مالتفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على تصميم 

 وفق نمط الشخصية العصابية األلعاب

ت قوائم المتصدرين: عبارة عن لوحة تعرض أقوى وأعلى الالعبين في النقاط والمستويا -ج

بين  واألهداف بيرض المقارنة بين الالعبين وبالتالي فإنها وسيلة لصنع عنصر المنافسة

ب الالعبين وتحفيزهم إلنجاز مهماتهم وأنشطتهم، مع مراعاة أن يتم تجنب إحباط الطال

المجموعة  أعلى خمس أو عشر أشخاص فقط. والشكل التالي األقل في المستوى بعرض

 : األولى: شخصية سوية )ظهور القائمة بعد أداء األنشطة(
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 (5شكل )

لمجموعة األولى: شخصية سوية )ظهور تمهيدا لظهور قائمة المتصدرين ل تسليم جميع األنشطة 

 القائمة بعد أداء األنشطة(

 

 
 (6شكل )

ناء أداء لمجموعة الرابعة: شخصية عصابية )ظهور القائمة أثلقائمة المتصدرين أثناء أداء األنشطة  

 األنشطة(

تشجيع الطالب إفراد تم  :تحديد نوع الوسيلة التعليمية، وأدوات المساعدة والتوجيه .5

وبعد األنشطة،  المتصدرين للطالب أثناء األنشطة العينة على العمل أساسيات تنفيذ أنشطة
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وتقديم أمثلة للمتعلمين وليرض التحصيل واالنجاز وبما تتناسب مع نمط الشخصية فى 

 ةالشخصية السوي نمطالعرض في البيئة مما زادت مشاركة الطالب أفراد العينة ذوي 

 والعصابية، وزاد اكتساب المعرفة، وتنفيذ المهام المكلفين بيها.

 تعلم على عتماد في تقويم المتعلمين داخل بيئتي التم اإل :تحديد أسلوب تقويم المتعلمين .6

لعيب عتبار التإعتماد على التقييم، باإلضافة إلى ذلك، يتم ختبارات واإلمجموعة من اإل

 :كأداة رئيسية لدفع المشاركة بالطر  التالية

لظهور  مجموعةخصوصا مع الطالب أعضاء ال عتماد علي التيذية المرتدة العاجلةاإل -

ذية التي ىعتماد علواإل قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة ( نظرا لطبيعة الرد العاجل،

لظهور قائمة المتصدرين )بعد  خصوصا مع الطالب أعضاء المجموعة ةالمرتدة البعدي

 األنشطة ( نظرا لطبيعة المهام وبعد االنتهاء من النشاط. 

بعد األنشطة(  -)أثناء األنشطةقائمة المتصدرين في  أهداف واضحة وقواعد اللعب -

 .بمنصات التعلم القائمة على محفزات األلعاب

 لتقدم فياكما أن النقاط طريقة لقياس النجا  أو اإلنجاز، كما أنها تستخدم كمكافأت لقياس  -

تحقيق األهداف أو لتحديد مستوى الفرد، ومن الممكن أن تمنا إلكمال المهام أو 

 .أو إكمال الواجبات أو حل اإلختبارات القصيرة  المستويات أو إنتقاء الشخصية

ي طالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( ذو قناعي لتحقيق المهام خصوصا معاإل دالسر -

 العصابية(. -الشخصية الكمالية )السوية

 .للتحقيق  ممارسه المهام الصعبة ولكنها قابلة -

تقييم بها المتعلمون هو جزء الحد العناصر األساسية في هذه الرحلة الجذابة التي يمر أ -

عبة لهناك مراحل يجب أن يمر بها المتعلمون وفي نهاية كل مرحلة، يمكنهم لعب  ،الممتع

 تختبر معرفتهم بالجوانب التي تعلموها في تلك المرحلة بالذات.

طوط وفي هذه المرحلة التي فيها قد تم ترجمة الخ تصميم سيناريو قائمة المتصدرين: .7

إلى  األحدا  والمواقف التعليمية على الور  وتحويلهاإلى إجراءات تفصيلية مع تصميم 

ية بيئة لتصميم التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترون

ة ا تم إعداده في مرحلمع مراعاة م القائمة على محفزات األلعاب وفق نمط الشخصية 

قيق خدم تقنيات التلعيب لخلق تدريبات عالية التأثير لتحإستكيف  اإلعداد للمتطلبات

 :ا في ذلكأهداف التعلم المحددة )التعلم الجاد( واحتضان العديد من االتجاهات الحالية بم

 منصة للتعلم. -

 عرض أساليب التعلم المصير. -

 عرض مسارات التعلم. -

 والشكل التالي يوضا ذلك:، التعليمعرض أساليب  -
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  (7شكل )

 قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزاتمخطط لتصميم شاشة 

 األلعاب

 التعلم مهمات تحليل خريطة ضوء في ىالمحتو عناصر تحديد تم :العناصر تحديد .8

 إلى الوصول جلأ ومن المحكمين السادة قبل من تحكيمها تم التي التعليمية واألهداف

صر والشكل التالي يوضا عنا والملفات والرسومات، األدوات العمل، بيئة: ومنها شكلها

 ين: وفق قائمة المتصدر منصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب تصميم

 

 

 

 التجربة النوم

 تقنيات تصميم األلعاب للتطبيقات.  خدامإست التعريف

 التعرف على منصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب القيمة

ثر وفق قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة، وبعد األنشطة ( على أنها أك

 على هذا النحو، هناك اهتمام .جاذبية من تطبيقات األعمال المعتادة

 بتكرار هذا النجا  في مجاالت مثل إنتاجية الموظفين والتسويق

أشياء مثل القوانين واللوائا  محفزات األلعابراتيجيات إستتراعي  المخاطر

وبذلك هي أداة  واألخال  والسمعة التي تنطبق على العالم الحقيقي

 –الناتجة عن نمط الشخصية الكمالية )السوية تساعد فى المخاطر 

 العصابية(

 االنجاز –التحصيل  ةمفاهيم ذات صل

م تنفيذ تمن خالل التمثيل الرقمي للتقدم، فإذا  ،اإلنجازات والشارات، و النقاط وتقديم    

من العالمات تضع عالمات للتقدير  ةالمهمة أو النشاط بشكل صحيا فإن من خالل مجموع

 وفيها يتم عرض إنجاز المهام أو األنشطة لتحقيق األهداف، والشكل التالي يوضا ذلك: 
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 ( 8شكل )

ة الخطة األنشطة المكافآت تصنيف الطالب التقرير مستوي التقدم المجموعة األولى: شخصية سوي

 )ظهور القائمة بعد أداء األنشطة(

  



 عل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونيةالتفا

.............................................. 

- 1455 - 

 :التالية اإلجراءات وتتضمن: مرحلة التطوير
واد تم في هذه المرحلة وضع الخطط للمصادر المتوافرة، والعمل على إعداد الم وقد      

ك من التعليمية، والوسائط التعليمية التي سبق تحديدها واختيارها في مرحلة التصميم، وذل

لى عخالل الحصول عليها جاهزة )المتوفرة( أو بإنتاج عناصر ومواد جديدة )غير المتوفرة( 

 :النحو التالي

 ص المكتوبة: أمكن الباحثة كتابة النصوص قبل رفعها برنام  ورد.النصو .1

ذاب ا، جاالعتماد على الفيديو بخالف النقاط البسيطة ونه  المتصدرين لجعل تعلم الطالب  .2

كالهما يضيفان هذه العناصر  :HQ Triviaوكذلك  Ripkord.tvوالتى تتشابه مع 

 .التفاعلية والتفاعلية إلى محتوى فيديو

 بناء تفاعل سريع للتعلم الرسوم واالختيارات واألنشطة المتعددة.  .3

م األلوان والخلفيات والخطوط والتنسيقات فى إنشاء عرض تقديمي تفاعلي يت خدامإست .4

 وضعه فى المنصة.

 مخداإستب على عدد من التطبيقات إلنشاء محتوى أكثر جاذبية بإنشاء شرائااالعتماد  .5

 ت والنقاط الساخنة لجذب انتباه الطالب. األزرار المنسدلة والعالما

إلضافة محاضرات الفيديو المضمنة واالختبارات أو  iSpringاالعتماد على  .6

 طالعات التفاعلية مثل الرسوم المتحركة والخطوطستاإل

الممثلين واألصوات والتفاعالت  خدامإستتأليف لتحويل العروض ببرام   خدامإست  .7

 . HTML5 خدامإستب

 .والمظهر" والرسوم المتحركة والتفاعالت لجذب الطالبالشكل  .8

 :التالية اإلجراءات وتتضمن: التنفيذمرحلة 
ضافة على موقع ستباإل هورفع ىقامت الباحثة بإنشاء المحتو .1

https://learn.winjigo.com/Account/Login وإعطاء الباحثة القدرة على ،

فراد صالحيات الدخول ألوعمل اإلضافة والحذف وتطوير المواقع، ورفع المحتوي 

 وفقالتتوافق مع مجموعات البحث التجريبية بإعطاء الطالب كلمة االمرور العينة 

ر يتم دعوة الطالب للمقرحيث  نمط الشخصيةل وفقاذلك كقائمة المتصدرين و لتوقيت

 حيث تم إنشاء أربع وإرسال كلمة المرور وفقا لتصنيفه في المجموعات التجريبية

، والشكل التالي يوضا توزيع المقررات التجريبيةفقا لعدد المجموعات مقررات و

 :كما يلي على المنصة
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 ( 9شكل )

 وفقا لمجموعات البحث التجريبيةتوزيع المقررات على المنصة يوضا نافذة 

ريبي الباحثة بتحديد أنماط المجموعة ورقمها لكل مجموعة: وفق ا للتصميم التج قامت .2

والمجموعات التجريبية بحيث تعمل كل مجموعة بشكل مستقل عن المجموعات 

 وكذلك ظهور األنشطة والقوائم وفقا لكل نمط مجموعة. األخرى،

ي الشخصية )سو بعد األنشطة ( ونمط –تحديد أسلوب تنفيذ األنشطة )أثناء األنشطة  .3

يم عصابي(: وفق ا لما تم تحديده سابق ا ووفق لمجموعات العمل، هذا وقد تم تقس –

 الطالب إلى مجموعات. 

وفق  خاصة بهم كال  لب من الطالب وكل مجموعة أعمال حددت الباحثة لكل طا .4

 تصميم المهام واألنشطة والخطوات المحددة، والوقت الخاص باالنتهاء من إعداد 

 المطلوب تنفيذها بعد دراسة المحتوى.

على  وكذلك آليات التواصل مع الباحثة أثناء التنفيذ، والعمل تصالتحديد آليات اإل .5

الفردية تقديم الدعم والمساعدة التقنيين للطالب، وتوفير التيذية الراجعة الجماعية و

 لكل طالب على حده وفق ا لنمط المجموعة.

ناء ) ظهور القائمة أث خدامإستب الشخصية نمط مع للتعامل قلقلوا الخوف زـحاج ركس .6

أداء األنشطة( وكذلك عرض قائمة المتصدرين للطالب ) ظهور القائمة بعد أداء 

جل التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم أمن  األنشطة(

 .ةالشخصي اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط

 : التقييم مرحلة
التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين  قياس المرحلةهذه  في الباحثة هدفتإست وقد     

 –بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات األلعاب ونمط الشخصية الكمالية )السوية 

، وذلك فى الدراسات العلياالعصابية( وأثره في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب 

نتهاء من إنتاج البيئة التعليمية هذه المرحلة بعد اإل يوتأت المرجوة، األهداف تحقيقضوء 

تحقيق األهداف المرجوة منها وذلك لمناسبة المنصة التعليمية  ىوتهدف إلى التحقق من مد
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 وكذلكعليم، من المحكمين في مجال تكنولوجيا الت مجموعةمن خالل عرض السيناريو على 

 تملت مرحلةوقد اش لتطويرها تمهيد ا الطالب، قبل من الفعلي خدامستاإل بعد المنصة فحص

 :يلي ما التقييم

الب طالعية: تم فيها تطبيق أدوات البحث على مجموعة من الطستالقيام بالتجربة اإل .1

ات حساب معامالت الصد  والثبات ألدولبعادها(، وذلك إست)من غير عينة البحث وتم 

ختبار، وزمن البحث، ومعامل السهولة، ومعامل التمييز لكل مفردة من مفردات اإل

 .التطبيق

دوات أق يتطبحيث يتم  إلعداد للتجربةل تمهيداالعمل على تطبيق أدوات البحث قبلي ا،  .2

 على العينة. قبلياالبحث 

 دوات البحثالتجريبية: بعد االنتهاء من التطبيق القبلي ألالقيام بتقديم مادة المعالجة  .3

ين قامت الباحثة بتقدم مادة المعالجة )دراسة المحتوى المقدم من خالل التفاعل ب

توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونية القائمة على محفزات 

 األلعاب (.

 تدريسأن انتهت الباحثة من القيام بتطبيق أدوات البحث بعدي ا: وذلك بعد  .4

يمية الموضوعات الدراسية المكونة للمحتوى والتي تهدف إلى تلبية االحتياجات التعل

عد والمعارف التكنولوجية، وتنفيذ األنشطة التعليمية، وفق المجموعات )أثناء، وب

األنشطة(، وقيام كل طالب من عينة البحث بتنظيم وترتيب المحتوى في صفحة 

 .لخاص بهالمكافآت ا

 خامساً: أدوات البحث 
فى  التكنولوجيا خدامإستإعداد اختبار لقياس الجوانب المعرفية ) التحصيل ( لمقرر 

  دريسالت
 وقد تم ذلك فى الخطوات التالية:

تحديد وقامت الباحثة في ضوء األهداف التعليمية  بوضعها وتحديد المحتوى التعليمي،        

حصيلي، الجوانب المعرفية  التي سوف تقيسها أسئلة االختبار، قامت الباحثة بتصميم اختبار ت

راد حيث يخضع تقدير الدرجة للمعايير الموضوعية ويكون ألسئلته نفس المعنى عند مختلف أف

حثة لباامت االعينة التي يطبق عليها االختبار، أي أن السؤال واإلجابة ال يقبالن التأويل وقد ق

 الخطوات التالية:  وفقبإعداد هذا االختبار 

ة التعرف على مستوى أداء طالب الدراسات العليا بكلية التربي الهدف من اختبار: -

 التدريسالتكنولوجيا فى  خدامإستلتحصيل الجوانب المعرفية  لمقرر 

ة ييسالرئ( وتحديد المفاهيم التدريسالتكنولوجيا في  خدامإستتم تحليل محتوى مقرر ) -

 تحليل أهداف المحتوى.الواردة فيه، و

 تضمن ذلك تحديد ما ينبيي أن يصل إليه المتعلم بعدتصنيف األهداف التعليمية و -

 ه لمحتوى كل وحدة تعليمية، وصياغتها فى صورة إجرائية يمكنإستاإلنتهاء من در

 لمجاالت األهداف المعرفية Bloomقياسها، وقد اعتمدت الباحثة على تصنيف بلوم 

كمساعد فى صياغة مفردات اإلختبار بحيث وزعت  فهم، تطبيق، تحليل(الرقمى )

الباحثة بصياغة وفى ضوء ما سبق قامت ض مستوياته، مفردات اإلختبار على بع

 . هوهى أسئلة أكمل وأسئلة مقالي األهداف اإلجرائية فى صورة محددة قابلة للقياس
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ل بعد أن قامت الباحثة بتحلي سبي واألهمية لموضوعات االختبار:تحديد الوزن الن -

ا بتحديد الوزن النسبي لموضوعات المقرر كم تالمحتوى إلى عناصره األساسية، قام

يتضا فى الجدول معتمدا فى ذلك على النسبة المئوية لعدد العناصر الفرعية 

 المتضمنة والجدول التالي يوضا الموضوعات:
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 ( 3جدول )

 يوضا النسبة المئوية لعدد العناصر الفرعية المتضمنة فى كل وحدة

روعي في إعداده قياس مستويات معرفية متقدمة شملت الفهم والتطبيق والتحليل، هذا وقد     

)أعلى  80أدنى درجة(، (ختبار بين صفر وتتراو  العالمات المحتملة على اإل وبنسب متوازنة،

 (.ةدرج

وتم عرضها على  ختبارقامت الباحثة بإعداد الصورة األولية لإل ختبار:ورة األولية لإلالص

مجموعة من المحكمين المتخصصين فى تكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف التعرف على ما يلى: 

ختبار من الناحية العلمية، وبيان مدى صحة ودقة الصياغة الليوية فحص صحة مفردات اإل

قترحه إختبار لقياس مستوى تحصيل الطالب، وفى ضوء ما صالحية بنود اإلو للمفردات،

(  16لى ) إختبار المحكمون تم إجراء التعديالت المناسبة حتى وصل عدد مفردات اإل السادة

مواصفات اختبار التحصيل  تصميم جدولللباحثة  وأمكن مفردة، وأصبا صالحا للتطبيق، 

 حسب المستويات المعرفية الثال  )فهم، تطبيق، تحليل( فى الموضوعات فى الجدول التالي: 
 االختبار ( موصفات4جدول )

 الموضوعات
التذكر / الفهم / 

 التطبيق
 الوزن النسبي

 %19 3 مصطلحات تكنولوجيا التعليم

 %25 4 .الوسائل التعليمية 

 %25 4 .الصور والرسومات التعليمية

 .المجسمات التعليمية
5 31% 

 %100 16 اإلجمالي

لي ر التحصنيختباقامت الباحثة بتطبيق اإل التطبيق األولى لإلختبار )التجربة االستطالعية (:

طبيقنه تطالعية وذلك بهدف:  تحديد الزمن الذي يستيرقه اإلختبار عنند ستعلى طالب العينة اإل

وذلنك علنى  ،و حسناب درجنة سنهولة وصنعوبة مفنردات اإلختبنار علنى عيننة البحنث األساسني،

 : يالنحو التال

يرقه كنننل طنننالب العيننننة إسنننتقامنننت الباحثنننة بتسنننجيل النننزمن النننذي   حسااااب زمااان االختباااار:

جابنة اإلجابة على جمينع أسنئلة االختبنار، ثنم حسناب متوسنط النزمن النالزم لإل يطالعية فستاإل

 .( دقيقة 40)  وقد كانعلى االختبار 

يحة، عنها الطلب وتكون صنحيجيب  تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة : تحديد درجة اإلختبار

لكلنى اوصفر لكل درجة يجب عنها وتكون خاطئة، وبناءا على ذلك فان الدرجة الكلينة لإلختبنار 

 ( درجة . 16درجات اإلختبار )  ، وبذلك يكون مجموم االختبارتساوى عدد مفردات 

 النسبة عدد المفردات الموضوعات م

 %22 8 مصطلحات تكنولوجيا التعليم 1

 %17 6 .الوسائل التعليمية 2

 %28 10 .الصور والرسومات التعليمية 3

 %33 12 .المجسمات التعليمية 4

 %100 36 المجموم
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 ختبار التحصيل:الخصائص السيكومترية إل
 معامننل –الثبننات  –قامننت الباحثننة بننالتحقق مننن تننوافر الشننروط السننيكومترية ) الصنند       

 ختبار كااتي: امل التمييز ( لإلمع –السهولة والصعوبة 

 :ختبارأوال:  صدق اإل
ذا يقنيس منا وضنع لقياسنه، وقند اعتمندت الباحثنة فني هن ختبناريعرف صد  االختبار بنأن اإل    

سنا ، وفيمنا يلني توضنيا تالبحث على صد  المحكمين، وكنذلك الصند  التميينزي، وصند  اإل

 لذلك: 

ختبنار فني صنورته األولينة علنى مجموعنة منن قامت الباحثة بعنرض اإل: صدق المحكمين -أ

ردات ي حول مدى مالئمة المفنالمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم ؛ وذلك إلبداء الرأ

 وفني ضنوءللظاهرة موضع القيناس، والمفنردات ومنا قند يوجند بهنا منن تنداخل أو تكنرار، 

( 5ول )تفق عليهنا المحكمنين، وفيمنا يلني جندإرائهم قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي آ

 ختبار: تفا  المحكمين على بنود اإلإيوضا نسب 
 ( 5جدول )

 خدامإستبين المحكمين على اختبار التحصيل المعرفي لطالب الدبلوم العام مقرر  تفا نسب اإل

 التكنولوجيا فى التدريس

 تفا نسب اإل إبداء الرأي حول م

 %80.0 دقة المفردات علمي ا ولُيوي ا 1

 %/90.0 رتباط المفردات بالهدف منهاإ 2

 %100.0 مناسبة المفردات لمستوى الطالب 3

 %90.0 المجموم
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( وهي %90.0ختبار ككل وصلت إلى )( أن نسبة االتفا  على اإل5يتضا من جدول )  

ر إليها نسبة مرتفعة تدل على صالحية االختبار للتطبيق وذلك وبعد إجراء التعديالت التي أشا

 ارختبختبار، فقد أصبا اإلالسادة المحكمون والتي تضمنت تعديل في صياغة بعض مفردات اإل

 ( مفردة .16في صورته بعد إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

رنة وتقوم هذه الطريقة في جوهرها على مقا  الصدق التمييزي ) صدق المقارنة الطرفية (: -ب

متوسطات المجموعات التي حصلت على أعلى الدرجات بالمجموعات التي حصلت على اقل 

ائية المتوسطات، وعندما تصبا لتلك الفرو  داللة إحص الدرجات ثم حساب داللة الفرو  بين هذه

 ختبار حقق قدرا  مطمئنا لصد  االختبار. واضحة يمكن القول بأن اإل
 (6جدول )

 ( لداللة الفرو  بين متوسطات رتب المجموعات الطرفية الختبار التحصيل المعرفيUقيم ) 

 المتييرات

 مرتفع التحصيل

 8ن = 

 منخفض التحصيل

 قيمة 8ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموم 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموم 

 الرتب

التحصيل 

 المعرفي
12.50 100.00 4.50 36.00 0.000 36.000 

-

3.373 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

؛ ممنا رختبنالإل( للدرجنة الكلينة 0.01ى )( دالة عند مستوUيتضا من الجدول السابق أن قيمة )      

درجنة ختبنار بدرجات عليه وهذا يدل علنى تمتنع اإليدل على التمييز بين الطالب مرتفعي ومنخفضي ال

 عالية من الصد .

ب ختبار، وذلك من خالل حساتسا  الداخلي لإلقامت الباحثة بحساب اإل :االتساق الداخلي -ج

ائ  التي ختبار، وفيما يلي النتوالدرجة الكلية لإل  المفردة ىرتباط بين الدرجة علمعامالت اإل

 حصلت عليها الباحثة:
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 (7جدول )

 ختبار المعرفيالمفردة والدرجة الكلية لإل ىرتباط بين الدرجة علقيم معامالت اإل  

 المفردة
رتباط بالدرجة الكلية معامل اإل

 ختبارلإل
 المفردة

رتباط بالدرجة الكلية معامل اإل

 ختبارلإل

1 0.325* 9 0.900** 

2 0.527** 10 0.838** 

3 0.480** 11 0.889** 

4 0.557** 12 0.895** 

5 0.557** 12 0.815** 

6 0.655** 14 0.900** 

7 0.589** 15 0.779** 

8 0.649** 16 0.692** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى )

 (0.05)*( دالة عند مستوى )

( أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة  7)يتضا من الجدول السابق 

ى ( وجميعها دالة إحصائيا عند مستو0.900(، و) 0.325ختبار تراوحت ما بين )الكلية لإل

ختبار، ومن ثم صالحيته تسا  اإلإ(، األمر الذي يشير إلي 0.05ومستوى )( 0.01)

 .خدامستلإل

 :ختبارثانيا:  ثبات اإل
ما يدعى  ختبار في قياسيعد الثبات من الشروط السيكومترية الهامة التي تعبر عن دقة اإل    

صنفية، لفا كرونبنا  والتجزئنة النأختبار بعدة طر  وهي معامل قياسه، وقد تم حساب ثبات اإل

 وإعادة التطبيق، وذلك كما يلي: 

لنك ختبنار وذت اإلخدمت الباحثنة هنذه الطريقنة فني حسناب ثبناإسنت  لفا كرونباخ:أمعامل  -أ

بية، وقد ( طالب وطالبة من  طالب الدبلوم العام بكلية التر30بتطبيقه على عينة قوامها )

 . 0.862ختبار ككل إلى لفا كرونبا  لإلأوصلت قيمة معامل 

Test-ختبننار بطريقننة التطبيننق وإعننادة التطبيننق تننم حسنناب ثبننات اإل  :إعااادة التطبيااق -ب

retest طالبنة ( منن  طنالب  30بإعنادة تطبينق االختبنار علنى عندد )، حيث قامت الباحثة

، وقد وصلت قيمة معامنل الثبنات 2019 /2018الدبلوم العام بكلية التربية العام الدراسي 

 .0.950إلى 
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الب طختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس تحصيل  وتدل هذه القيم على أن اإل

ختبار ت اإل، ومن ثم ثباالتدريسالتكنولوجيا فى  خدامإستمقرر  الدبلوم العام بكلية التربية فى

 ق .ختبار للتطبيككل، وهذا يعني أن القيم مناسبة يمكن الوثو  بها وتدل على صالحية اإل

 ثالثاً:  حساب معامل الصعوبة 
الباحثننة بحسنناب معامننل صننعوبة المفننردة مننن خننالل حسنناب نسننبة مننن أجننابوا عننن  قامننت      

(  8)ي المفردة إجابة صحيحة بالنسبة إلي العدد الكلي لمن أجناب عنن المفنردة، والجندول التنال

 ن مؤشر صعوبة المفردات كما يلي: يبي
 (8جدول )

  قيم معامالت الصعوبة لمفردات اختبار التحصيل المعرفي 

 معامل الصعوبة المفردة معامل الصعوبة المفردة

1 0.44 9 0.51 

2 0.45 10 0.48 

3 0.50 11 0.49 

4 0.41 12 0.51 

5 0.50 13 0.41 

6 0.51 14 0.44 

7 0.51 15 0.51 

8 0.45 16 0.50 

 (، وهني0.51 – 0.41بنين ) يتضا من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحنت      

نتنائ  ( ومن ثم تشير تلنك ال0.55ختبار ككل )معامالت صعوبة جيدة، كما بلغ معامل صعوبة اإل

 .خدامستختبار لإلإلي صالحية اإل

 رابعاً: حساب معامل التمييز: 
لتنالي ا، والجندول دى قدرته على التمييز بنين الطنالبختبار هو مويقصد بتمييز مفردات اإل     

 ختبار:  ( يبين معامالت التمييز لإل9)
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 ( 9جدول )

 ختبار التحصيل المعرفي إقيم معامالت التمييز لمفردات 

 معامل التمييز المفردة معامل التمييز المفردة

1 0.50 9 0.54 

2 0.52 10 0.48 

3 0.44 11 0.46 

4 0.50 12 0.50 

5 0.61 13 0.49 

6 0.70 14 0.78 

7 0.70 15 0.45 

8 0.64 16 0.68 

بولنة ( وهني قنيم مق 0.78 -  0.44من خالل الجدول السابق نجند أن القنيم تراوحنت بنين )      

رته ختبنار فني صنوتنم الخنروج باإل ،تدل على قدرة المفردات على التمييز بين الطالب، ومن ثنم

ثنم تشنير  (، ومنن0.72ككل ) ختبارمعامل تمييز اإلمتوسط النهائية بعد التعديالت، هذا وقد بلغ 

 .خدامستختبار لإلتلك النتائ  إلي صالحية اإل

 :نجازمقياس دافعية اإل -2
لقوة أو ا:  والتي عرفتها الباحثة بأنها الدافعية لإلنجاز:: قياس المقياس من الهدف        

الرغبة التي تُحرك سلوك الطالب وتوجهه نحو تحقيق األهداف التعليمية والتيلب على 

 المشكالت والعقبات التي قد تواجهه أثناء التعلم، وتجعله يشعر بأهمية الزمن.

إلفادة وقامت الباحثة بمراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة، كذلك عمدت الباحثة إلى ا

ختبار الذى قدمه ، وكذلك اإل(Kozeki & Entwistele,1984)كوزيكي وانتويستل  -بدايةمن 

ش إبراهيم قشقو دافعية لالنجاز، والمقياس الذي قدمهلل م( 1981فارو  عبد الفتا  موسى)

 وفي ضوء ذلك:، )م 1983 (ومحمد سالمة 

رية ( طالب وطالبة من نفس الفئة العم30على ) طالعيةإستقامت الباحثة بإجراء دراسة  -

المعالجة التجريبية وقد سعت الباحثة إلى التحقق من مدى تقبل ي المستخدمة ف

والتحقق من وضو  عبارات  ،ستخدمة لجمع بيانات البحثالمبحوثين لألدوات الم

  .المقياس 

ة المقياس بطريقة واضحتعليمات تطبيق المقياس، قامت الباحثة بصياغة تعليمات وضع  -

سوف ها التأكيد على سرية اإلجابة وأننها ومفهومة ومباشرة، ومن ثم تم من خالل

 ختيار ماينطبقإابة من خالل تستخدم ألغراض البحث العلمي وطلب من المستجيب اإلج

 . عليه

حة أساتذة الصعلى محكمين من المقياس للتحكيم، ثم قامت بعرضه قامت الباحثة بإعداد  -

لى عبعاد العبارات التي حصلت إست، وبناء على نتائ  التحكيم تم نفسية وعلم النفسال

( عبارات، كذلك تم تعديل صياغة بعض 6%، وعددها )75نسبة موافقة أقل من 

( 32قر المقياس فى صورته األولية على )إستالعبارات وفقا  اراء المحكمين. وبهذا 

ة لطالب الدرجاغالبا  , أحيانا  , نادرا  ( فتعطى إجابة على هذا التدرج ) واعتمدت الباحثة  

 3,2,1جاه )العبارة سالبة االت ( والعكس في حالة 1,2,3التالية إذا كانت العبارة موجبــة)

). 



 عل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين بمنصات التعلم اإللكترونيةالتفا

.............................................. 

- 1465 - 

 عبارة.  28راء المحكمين أصبا المقياس آبعاد العبارات فى ضوء إستوبعد  -

 نجاز :الخصائص السيكومترية لمقياس دافعية اإل
كااتي  الثبات ( للمقياس –صد  قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية ) ال  

: 

 :أوال : صدق المقياس
، وصد  تسا  الداخلي، وكذلك اإلمحكمينعتمدت الباحثة في هذا البحث على صد  الإ  

 المقارنة الطرفية وفيما يلي توضيا لذلك :

المقياس في صورته األولية على مجموعة من قامت الباحثة بعرض  : صدق المحكمين .أ

مدى  المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم وعلم النفس؛ وذلك إلبداء الرأي حول

ءا على ، وبناا قد يوجد بها من تداخل أو تكرار، والفقرات وممالئمة األبعاد موضع القياس

تفق على إالباحثة على العبارات التي  بقتإست، وقد م قامت الباحثة بإجراء التعديالترائهآ

( يوضا نسب 10، وفيما يلي جدول )% فأكثر80بنسبة صالحيتها السادة المحكمين  

 تفا  المحكمين على فقرات المقياس:إ
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 ( 10جدول )

 نسب االتفا  بين المحكمين على مقياس دافعية االنجاز

 نسب االتفا  م نسب االتفا  م

1 90.0% 15 90.0% 

2 80.0% 16 80.0% 

3 80.0% 17 90.0% 

4 80.0% 18 90.0% 

5 90.0% 19 100.0% 

6 90.0% 20 90.0% 

7 100.0% 21 100.0% 

8 90.0% 22 100.0% 

9 90.0% 23 90.0% 

10 100.0% 24 80.0% 

11 100.0% 25 100.0% 

12 90.0% 26 100.0% 

13 90.0% 27 90.0% 

14 100.0% 28 100.0% 

91.79% 

ياغة صنعنديل فني وبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمون والتي تضمنت ت     

 ، فقند أصنبا المقيناس فني صنورته النهائينة بعند إجنراء تعنديالت السنادةبعض فقرات المقيناس

 المقيناس منن خنالل عبناراتجابة المفحوصين على إست، يتم عبارة ( 28المحكمين مكون من )

 . جاباتهإست

 وتقنوم هنذه الطريقنة فني جوهرهنا : الصدق التمييازي ) صادق المقارناة الطرفياة ( .ب

علننى مقارنننة متوسننطات المجموعننات التنني حصننلت علننى أعلننى النندرجات بالمجموعننات التنني 

 قل الدرجات ثم حساب داللة الفرو  بين هذه المتوسنطات ، وعنندما تصنبا لتلنكأحصلت على 

 س . الفرو  داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس حقق قدرا  مطمئنا لصد  المقيا
 ( 11جدول )

 ( لداللة الفرو  بين متوسطات رتب المجموعات الطرفية لمقياس دافعية االنجازUقيم ) 

 المتييرات

 رباعي األعلىاإل

 8ن = 

 رباعي األدنىاإل

 قيمة 8ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموم 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموم 

 الرتب

دافعية 

 االنجاز
12.50 100.00 4.50 36.00 0.000 36.000 -3.371 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

ة ( للدرجة الكلي0.01ى )( دالة عند مستوUقيمة ) يتضا من الجدول السابق أن        

عية ؛ مما يدل على التمييز بين الطالب مرتفعي ومنخفضي الدرجات على مقياس دافللمقياس

 ع المقياس بدرجة عالية من الصد .نجاز؛ وهذا يدل على تمتاإل
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 تساق الداخلي :اإل -أ
ي تم نجاز من خالل التطبيق الذتسا  الداخلي لمقياس دافعية اإلتم التحقق من اإل        

 ، وذلك من خالل حساب( طالب وطالبة30ية التي قوامها )طالعستللمقياس على العينة اإل

س، من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقيا ةكل فقرعلى رتباط بين الدرجة معامالت اإل

 وفيما يلي النتائ  التي حصلت عليها الباحثة:
  ( 12جدول )

 والدرجة الكلية لمقياس دافعية االنجازعبارات حساب معامالت االرتباط بين الدرجة علي القيم معامالت 

 الفقرة
رتباط بالدرجة الكلية اإل معامل

 للمقياس
 الفقرة

رتباط بالدرجة معامل اإل

 الكلية للمقياس

1 0.625** 15 0.855** 

2 0.480** 16 0.678** 

3 0.800** 17 0.492** 

4 0.542** 18 0.590** 

5 0.498** 19 0.812** 

6 0.475** 20 0.736** 

7 0.473** 21 0.582** 

8 0.795** 22 0.520** 

9 0.621** 23 0.698** 

10 0.490** 24 0.614** 

11 0.520** 25 0.860** 

12 0.641** 26 0.712** 

12 0.820** 27 0.803** 

14 0.850** 28 0.859** 

 (0.01عند مستوى ) )**( دالة 

رتباط بين درجة كل فقرة والدرجة ( أن معامالت اإل12يتضا من الجدول السابق )

ا دالة إحصائيا عند مستوى ( وجميعه0.860(، و)0.473الكلية للمقياس تراوحت ما بين )

 .خدامستتسا  المقياس، ومن ثم صالحيته لإلإ ى؛ األمر الذي يشير إل(0.01)

 :ثبات المقياس ثانيا :
عادة إو، لفا كرونبا  والتجزئة النصفيةأتم حساب ثبات المقياس بعدة طر  وهي معامل       

 التطبيق وذلك كما يلي :

ك خدمت الباحثة هذه الطريقة في حساب ثبات المقياس وذلإست لفا كرونباخ :إمعامل  -أ

، وقد يةالعام بكلية التربالب الدبلوم ( طالب وطالبة من  ط30بتطبيقه على عينة قوامها )

 . 0.901لفا كرونبا  للمقياس ككل إلى أوصلت قيمة معامل 

Test-تم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق  : إعادة التطبيق -ب

retest( من الدبلوم  30، حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيق المقياس على عدد ) طالبة

، وقد وصلت قيمة األولالفصل الدراسي  2018/2019التربية العام الدراسي  بكليةالعام 

  .0.989معامل الثبات إلى 
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لطنالب وتدل هذه القيم على أن المقيناس يتمتنع بدرجنة مناسنبة منن الثبنات لقيناس دافعينة ا     

تندل و، ومن ثم ثبات المقيناس ككنل ، وهنذا يعنني أن القنيم مناسنبة ويمكنن الوثنو  بهنا نجازلإل

 على صالحية المقياس للتطبيق .

 :مقياس نمط الشخصية الكمالية- 3
الكمالية ) سوي ،  تهتصنيف الطالب كال وفق نمط شخصي الهدف من المقياس:       

 -وعصابي( ، واقتصر البحث الحالي على بعدين من نمط شخصية الكمالية هما )السوية 

 :ومفرداته التي تم القيام باإلجراءات التالية )العصابية

لى اإلفادة قامت الباحثة بمراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة، كذلك عمدت الباحثة إ     

م ( للتعرف على الشخصية الكمالية، وكذلك اإلطال1993، عالء كفافي )جابر عبدالحميدمن 

، وقدمها باللية العربية (،148، 1998ائمة التي قدمها )محمد حسن عالوي، على الق

 2004)وآخرون)(، وكذلك مقياس الكمالية لهيل 1996بيان الميول الكمالية ألمال باظة )إستو

 :وقد قامت الباحثة

( طالننننب وطالبننننة مننننن نفننننس الفئننننة العمريننننة 30طالعية علننننى )إسننننتبننننإجراء دراسننننة  -

 .والتحقق من وضو  عبارات المقياس ، المستخدمة فى المعالجة التجريبية

ة ة إلنننى  صنننياغقننند قامنننت الباحثنننة اعتمنننادا علنننى اإلطنننار النظنننري والدراسنننات السنننابق -

ذلننننك دقننننة وسننننهولة ووضننننو   ي، وقنننند راعننننت الباحثننننة فننننعبننننارة تصنننننيف الطننننالب

  .العبارات، وعدم وجود عبارات مركبة تحمل أكثر من معنى

 ثنننمومنننن ، (50صنننورته األولينننة علنننى ) يفننن قامنننت الباحثنننة بإعنننداد المقيننناس للتحكنننيم -

قامنننت بعرضنننه  علنننى محكمنننين منننن أسننناتذة الصنننحة النفسنننية وعلنننم الننننفس ، وبنننناء 

ن منننبعاد العبنننارات التننني حصنننلت علنننى نسنننبة موافقنننة أقنننل إسنننتعلنننى نتنننائ  التحكنننيم تنننم 

عبننننارات، كننننذلك تننننم تعننننديل صننننياغة بعننننض العبننننارات وفقننننا  اراء  6 %، وعننننددها75

 قننننة  اإلجابننننة علننننى عبننننارات المقينننناس هنننني )تنطبننننق دائمننننا،وكانننننت  طري ،المحكمننننين

اد بعإسننننتوبعنننند  وقنننند قامننننت الباحثننننة بتقسننننيم المقينننناستنطبننننق احيانننننا  ،ال تنطبننننق(.  

عبننننارة  (22ككننننل منهننننا عنننندد)عبننننارة  (44 مكننننون مننننن ) العبننننارات أصننننبا المقينننناس

عبننننارة للشخصننننية العصننننابية أبعننننادة علننننى النحننننو  (22عنننندد ) للشخصننننية السننننوية، و

 لي: التا
 (13جدول  )

 العصابية( –يوضا أبعاد مقياس نمط الشخصية الكمالية )السوية  

 النسبة عدد العبارات نمط الشخصية

 %50 22 السوية

 %50 22 العصابية

 %100 44 إجمالي

 الخصائص السيكومترية لمقياس الكمالية :
س في الثبات ( للمقيا –) الصد   قامت الباحثة بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية   

 : البحث الحالي كااتي

 :أوال : صدق المقياس
فيما و ،تسا  الداخلياعتمدت الباحثة في هذا البحث على صد  المقارنة الطرفية ، وكذلك اإل

 يلي توضيا لذلك :
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لنى عوتقوم هذه الطريقة في جوهرهنا  : الصدق التمييزي ) صدق المقارنة الطرفية ( -أ

مقارنننة متوسننطات المجموعننات التنني حصننلت علننى أعلننى النندرجات بالمجموعننات التنني 

قل الدرجات ثم حساب داللة الفرو  بين هذه المتوسطات ، وعندما تصنبا أحصلت على 

د  لتلك الفرو  داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن المقياس حقق قندرا  مطمئننا لصن

 المقياس . 
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 ( 14جدول )

 ( لداللة الفرو  بين متوسطات رتب المجموعات الطرفية لمقياس الكماليةUقيم ) 

المتييرا

 ت

 األعلى رباعياإل

 8ن = 

 رباعي األدنىاإل

 قيمة 8ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستو

متوس ى الداللة

 ط الرتب

مجموم 

 الرتب

متوس

 ط الرتب

مجموم 

 الرتب

 الكمالية
12.5

0 

100.0

0 
4.50 36.00 

0.00

0 

36.00

0 
-3.453 

دالة 

عند 

مستوى 

0.01 

( للدرجنننة الكلينننة 0.01وى )مسنننت ( دالنننة عنننندUيتضنننا منننن الجننندول السنننابق أن قيمنننة )      

لية؛ ؛ مما يدل على التمييز بين الطالب مرتفعي ومنخفضي الدرجات على مقياس الكماللمقياس

 ع المقياس بدرجة عالية من الصد .وهذا يدل على تمت

 تساق الداخلي :اإل -ب
 علنى يناسللمق تم الذي التطبيق خالل من الكمالية لمقياس الداخلي تسا اإل من التحقق تم      

 تبناطراإل معنامالت حسناب خنالل من وذلك وطالبة، طالب( 30) قوامها التي طالعيةستاإل العينة

 تنائ الن يلني وفيمنا للمقيناس، الكلينة والدرجنة المقياس عبارات من عبارة كل علي الدرجة بين

 :الباحثة عليها حصلت التي
 (15) جدول

 الكمالية لمقياس الكلية والدرجة الفقرة علي الدرجة بين االرتباط معامالت حساب معامالت قيم  

 العبارة

رتباط معامل اإل

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

 العبارة

معامل 

رتباط اإل

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

 العبارة

رتباط معامل اإل

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

 العبارة

معامل 

رتباط اإل

بالدرجة 

الكلية 

 للمقياس

1 0.986** 12 0.951** 23 0.944** 34 0.868** 

2 0.922** 13 0.951** 24 0.697** 35 0.875** 

3 0.805** 14 0.941** 25 0.725** 36 0.875** 

4 0.883** 15 0.970** 26 0.792** 37 0.906** 

5 0.668** 16 0.968** 27 0.896** 38 0.682** 

6 0.628** 17 0.970** 28 0.889** 39 0.722** 

7 0.788** 18 0.922** 29 0.729** 40 0.767** 

8 0.892** 19 0.941** 30 0.875** 41 0.892** 

9 0.967** 20 0.931** 31 0.833** 42 0.802** 

10 0.891** 21 0.917** 32 0.885** 43 0.785** 

11 0.888** 22 0.914** 33 0.878** 44 0.885** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى ) 

رتباط بين درجة كل عبارة والدرجة ( أن معامالت اإل15السابق )يتضا من الجدول 

 ( وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى0.986( و)0.668الكلية للمقياس تراوحت ما بين )

 .خدامستتسا  المقياس، ومن ثم صالحيته لإلإ؛ األمر الذي يشير إلي (0.01)

 :ثانيا : ثبات المقياس
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 ادةوإعكرونبا  والتجزئة النصفية،  ألفاتم حساب ثبات المقياس بعدة طر  وهي معامل     

 التطبيق وذلك كما يلي :

ك الباحثة هذه الطريقة في حساب ثبات المقياس وذل خدمتإست : لفا كرونباخأمعامل  -أ

ية، وقد ( طالب وطالبة من  طالب الدبلوم العام بكلية الترب30بتطبيقه على عينة قوامها )

 . 0.859كرونبا  للمقياس ككل إلى  ألفاوصلت قيمة معامل 

Test-تم حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق  : إعادة التطبيق -ب

retest( من الدبلوم  30، حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيق المقياس على عدد ) طالبة

، وقد وصلت قيمة األولالفصل الدراسي  2018/2019التربية العام الدراسي  بكليةالعام 

 .0.909معامل الثبات إلى 

حسب  الطالب وتدل هذه القيم على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لتصنيف      

و  بها مستوى الكمالية، ومن ثم ثبات المقياس ككل، وهذا يعني أن القيم مناسبة ويمكن الوث

 وتدل على صالحية المقياس للتطبيق .

 :طالعية للبحثستسابعا: التجربة اإل
عليا ات الطالعية للدراسة على عينة طالب الدراسستقامت الباحثة بتطبيق التجربة اإل

جربة ( طالب وطالبة، غير المشتركين فى الت30بلغ عددها ) والتي، التربويالدبلوم العام 

 األساسية:

 طالعية:ستالهدف من التجربة اإل .1
وذلنك  الباحثة أثنناء إجنراء التجربنة األساسنية، االتعرف على  الصعوبات التي قد تواجه -أ

 لتالفيها أو معالجتها.

ناسبته معلى محفزات األلعاب الرقمية ومدى  ةالقائمالتعليمية  التأكد من جودة المنصة  -ب

 للعينة.

ا وضو  المادة العلمينة المتضنمنة بنالمحتوى واألنشنطة ومندى مناسنبته ىالتأكد من مد -ج

 لمستوى الطالب.

 وصالحيتها للتطبيق وخلوها من األخطاء. ،يةالبحث األدواتتقدير مدى ثبات  -د

 طالعية:ستنتائج التجربة اإل .2
ية طالعسنتتتمثل أهنم النتنائ  والمالحظنات التني توصنلت إليهنا الباحثنة منن التجربنة اإل

 فيما يلي:

 .األدوات البحثيةطالعية عن ثبات ستمن خالل التعرف علي نتائ  التجربة اإل -أ

الكشف عن جنودة المنصنة القائمنة علنى محفنزات األلعناب الرقمينة وسنهولة التعامنل  -ب

 معها.

 األساسية للبحث:ثامنا: التجربة 
لتحقيق  بعد أن قامت الباحثة من االنتهاء من تصميم وإنتاج منصات التعلم اإللكترونية

 التفاعل بنين توقينت ظهنور قائمنة المتصندرين القائمنة علنى محفنزات األلعناب ونمنط الشخصنية

 العصابية(  واختيار عينة البحث ثم التجريب على النحو التالي: –الكمالية )السوية 

 تننم إجننراء التجربننة األساسننية للبحننث علننى العينننة التجريبيننة: اختيااار عينااة البحااث -1

منن طنالب الندبلوم   مجموعنة( طالنب وطالبنة تنم تقسنيمهم إلنى أربنع 60المكونة من )

 . التدريسالتكنولوجيا فى  خدامإستالعام بكلية التربية جامعه حلوان مقرر 
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منن  تنم تطبينق البيئنة التعليمينة فني الفصنل الدراسني األول فني الفتنرة :وقت التطبياق -2

 .30/11/2019إلى  10/10/2019

 :تاسعا: األساليب اإلحصائية
الحزمننة اإلحصننائية للعلننوم  خدامإسننتبعنند االنتهنناء مننن تطبيننق التجربننة األساسننية تننم 

ذا هنالمسنتخدمة فني ساليب في إجراء التحليالت اإلحصائية ، واأل  SPSS ver.22االجتماعية 

 :البحث هي

 تفا  بين المحكمين .إليجاد نسب اإل Cooperمعادلة كوبر   .1

 . لفا كرونبا  والتجزئة النصفية وإعادة التطبيق لحساب ثبات أدوات القياسأأسلوب  .2

 تسا  الداخلي ألدوات القياس .لتقدير اإل Pearsonرتباط بيرسون إمعامل  .3

أدوات لحسننناب صننند  المقارننننة الطرفينننة فننني  Mann-Whitneyختبنننار منننان وتينننني إ .4

 .القياس

للكشنف عنن  One Way  ANOVAأسنلوب تحلينل التبناين أحنادي االتجناه  خدامإسنت .5

، وذلننك بحسنناب داللننة الفننرو  بننين المجموعننات فنني درجننات كننل مننن تكننافؤ المجموعننات

 ختبار القبلي والمقياس القبلي .اإل

للكشف عن داللنة الفنرو   Two Way ANOVAتجاه تحليل التباين ثنائي اإل خدامإست .6

 بين المجموعات في درجات التطبيق البعدي .

 حساب حجم األثر لحساب تأثير المتييرات المستخدمة في البحث . .7

 :عاشراً: تفسير نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
ن منإليها بعد تطبيق خطنوات البحنث،  تسوف تقوم الباحثة بعرض  لنتائ  البحث التي توصل

، باإلضننافة إلننى مناقشننة تلننك النتننائ  الفننروضخننالل اإلجابننة علننى أسننئلة البحننث والتحقننق مننن 

 وتفسيرها،  والمقترحات التي تمت صياغتها في مجال البحث.

 تم عرض نتائ  البحث وتفسيرها من خالل اإلجابة على أسئلة البحث كما يلى: 

  :ومناقشة الفروض  : نتائج البحثأوالً 

 اإلجابة عن أسئلة للبحث:  
ائمة ما مراحل إعداد األنشطة بمنصة التعلم اإللكترونية القعلى:  نص السؤال األول -أ

ة على محفزات األلعاب لطالب الدراسات العليا )دبلوم تربوي( ذوي الشخصية الكمالي

 العصابية(؟ –)السوية 

للتصميم  ADDIE العام التصميمنموذج  خدامإستوقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال ب

ة التي التعليمي، و قد قامت بتطبيق إجراءاته المنهجية مع إجراء بعض التعديالت البسيط

 تتناسب مع طبيعة اإلطار التجريبي للبحث الحالي.

طة / ثر توقيت ظهور قائمة المتصدرين ) بعد أداء األنشأما  على: الثانينص السؤال  -ب

 أثناء أداء األنشطة( على تنمية التحصيل المعرفي ؟ 

لسل عراض نتائ  البحث وفق تسإستوقد قامت الباحثة باإلجابة عن هذا السؤال من خالل 

 عرض الفروض التي تمت صياغتها وفق ا لمتيير البحث وعالقته بالمتييرات التابعة.

طة / ثر توقيت ظهور قائمة المتصدرين ) بعد أداء األنشأما : السؤال الثالث علىنص  -ج

 نجاز ؟ أثناء أداء األنشطة( على تنمية دافعية اإل
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لسل نتائ  البحث وفق تس عراضإستوقد قامت الباحثة باإلجابة عن هذا السؤال من خالل 

 عرض الفروض التي تمت صياغتها وفق ا لمتيير البحث وعالقته بالمتييرات التابعة.

لى ثر نمط الشخصية الكمالية ) السوية / العصابية( عأما  نص السؤال الرابع على: -د

 تنمية التحصيل المعرفي ؟

ائ  البحث وفق عراض نتإستوقد قامت الباحثة باإلجابة عن هذا السؤال من خالل  

تسلسل عرض الفروض التي تمت صياغتها وفق ا لمتيير البحث وعالقته بالمتييرات 

 التابعة.

لنى ثر نمط الشخصنية الكمالينة ) السنوية / العصنابية( عأما : نص السؤال الخامس على -ه

 نجاز ؟ تنمية دافعية اإل

لسل نتائ  البحث وفق تس عراضإستوقد قامت الباحثة باإلجابة عن هذا السؤال من خالل 

 عرض الفروض التي تمت صياغتها وفق ا لمتيير البحث وعالقته بالمتييرات التابعة.

 ثنر التفاعنل بنين توقينت ظهنور قائمنة المتصندرين ) بعندأ: ما نص السؤال السادس على -و

ية( علنى أداء األنشطة / أثناء أداء األنشطة( ونمط الشخصية الكمالية ) السوية / العصناب

 تحصيل المعرفي؟ ال

لسل عراض نتائ  البحث وفق تسإستوقد قامت الباحثة باإلجابة عن هذا السؤال من خالل 

 عرض الفروض التي تمت صياغتها وفق ا لمتيير البحث وعالقته بالمتييرات التابعة.

 ثانيا : النتائج الخاصة بتكافؤ المجموعات التجريبية :
از في نج، ومقياس دافعية اإلالتحصيل في التطبيق القبلي ختبارإتم تحليل نتائ  كل من      

، وذلك بهدف التعرف على مدى تكافؤ بلي للمجموعات التجريبية األربعةالتطبيق الق

يق المجموعات قبل التجربة، وذلك بحساب الفرو  بين المجموعات فيما يتعلق بدرجات التطب

ين أحادي أسلوب تحليل التبا خدامإستي ذلك ، وقد تم فالنجازالقبلي لكل من التحصيل ودافعية ا

، ويوضا الجدول التالي داللة األربعةلمجموعات التجريبية ل One Way ANOVAاالتجاه 

 الفرو  بين المجموعات األربعة في درجات التطبيق القبلي كالتالي:
 ( 16جدول )

ختبار التحصيل المعيارية للمجموعات التجريبية في التطبيق القبلي  إل نحرافاتواإل المتوسطات

 نجازومقياس دافعية اإل

 المجموعات

 نجازمقياس دافعية اإل ختبار التحصيلإ

 المتوسط

 الحسابي 

نحراف اإل

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي 

نحراف اإل

 المعياري

 (1المجموعة التجربيبة )

أداء  الشخصية السوية بعد)

 (األنشطة

10.67 2.257 66.27 9.625 

 (2المجموعة التجربيبة )

الشخصية السوية أثناء )

 (أداء األنشطة

10.27 2.187 67.67 8.121 

 (3المجموعة التجربيبة )

الشخصية العصابية بعد )

 (أداء األنشطة

10.73 1.710 67.20 6.971 
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 (4المجموعة التجربيبة )

الشخصية العصابية أثناء )

 (أداء األنشطة

11.13 1.922 66.40 8.781 

ق يتضننا مننن الجنندول السننابق أن متوسننطات المجموعننات التجريبيننة األربعننة فنني التطبينن        

تقاربة منجاز جاءت ختبار التحصيل جاءت متقاربة ، وكذلك بالنسبة لمقياس دافعية اإلالقبلي إل

 لتالي :يتضا من خالل الشكل البياني ا، وهو ما يدل على تكافؤ المجموعات األربعة؛ مما أيضا
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(  )ال    عة ال   ب  ة 
(بع  االن  ة -س ية )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(أث اء االن  ة -س ية )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(بع  االن  ة -ع اب ة )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
أث اء   -ع اب ة )

(االن  ة

ال     

دافع ة االن از

 (10شكل )

دافعية  متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق القبلي  الختبار التحصيل ومقياس 

 االنجاز
ى وجننود ، لتحدينند منندتجنناهتحليننل التبنناين أحننادي اإل خدامإسننتولتأكينند النتيجننة السننابقة تننم       

يل ر التحصختباإفرو  دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب في المجموعات األربعة في 

 ، حيننث تننم تحدينند مصنندر التبنناين وحسنناب قيمننة )ف( والجنندول التننالينجننازومقينناس دافعيننة اإل

 يوضا ذلك :
 (17جدول )

 one wayنجاز" داللة الفرو  بين المجموعات في الدرجات القبلية لكل من التحصيل ودافعية اإل  

ANOVA " 

 مصدر التباين المتييرات
مجموم 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموم 

 المربعات

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 التحصيل

 بين المجموعات

 داخل المجموعات 

 الكلي

5.667 

230.933 

236.600 

3 

56 

59 

1.889 

4.124 

 

0.458 

غير دالة 

عند 

مستوى 

0.05 
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 مصدر التباين المتييرات
مجموم 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموم 

 المربعات

قيمة 

 )ف(
 الداللة

دافعية 

 نجازاإل

 بين المجموعات

 داخل المجموعات 

 الكلي

19.917 

3980.267 

4000.183 

3 

56 

59 

6.639 

71.076 

 

0.093 

غير دالة 

عند 

مستوى 

0.05 
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 ننه ال توجند فنرو  بنين المجموعنات التجريبينة األربعنة فنيأيتضا من الجدول السابق 

ختبننار إ، حيننث بليننت قيمننة )ف( فنني نجننازختبننار التحصننيل ومقينناس دافعيننة اإلإدرجنات كننل مننن 

 الدافعية، وبليت قيمة )ف( في مقياس (0.05( وهي غير دالة عند مستوى )0.458التحصيل )

ممننا يشننير إلننى تكننافؤ المجموعننات ؛ (0.05( وهنني غيننر دالننة عننند مسننتوى )0.093) نجننازلإل

ع إلنى ن أي فنرو  تظهنر بعند التجربنة ترجنأ، وربعة قبل البدء فني إجنراء التجربنةالتجريبية األ

 ختالفنات موجنودة بنين المجموعنات قبنلإ، ولنيس إلني الف فني المتيينرات المسنتقلة للبحنثختإ

 إجراء التجربة .

 :  بالتجربة األساسية للبحثثالثا: النتائج الخاصة 
 :ختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بالتحصيل الدراسي إ -1

خدمت إسننتختبننار صننحة الفننروض البحثيننة الثالثننة المرتبطننة بالتحصننيل الدراسنني وإل

البرنننام   خدامإسننتب two way ANOVAتجنناه الباحثننة أسننلوب تحليننل التبنناين ثنننائي اإل

، ويوضنا الجندول التنالي نتنائ  تحلينل التبناين ثنننائي  ( SPSS ) version 22اإلحصنائي 

 تجاه :اإل

 ختبار التحصيل : أ. اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة إل
، والجندول ختبنار التحصنيلإتم تطبيق اإلحصناء الوصنفي للمجموعنات األربعنة فني     

 ختبار :يارية للتطبيق البعدي لإلنحرافات المعالتالي يوضا المتوسطات واإل
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 ( 18جدول )

 ختبار التحصيلرافات المعيارية إلنححساب المتوسطات واإل

 المتيير
 نمط الشخصية الكمالية

 المجموم
 عصابية سوية

توقيت 

قائمة 

 المتصدرين

 بعد األنشطة

 61.20م  = 

 3.468م = 

 15ن = 

 64.47م  = 

 4.454م = 

 15ن = 

  62.83م  = 

 4.260م = 

 30ن = 

 األنشطة أثناء

 69.73م  = 

 3.105م = 

 15ن = 

 75.60م  = 

 2.694م = 

 15ن = 

 72.67م  = 

 4.130م = 

  30ن =

 المجموم

 65.47م  = 

 5.412م = 

 30ن = 

 70.03م  = 

 6.718م = 

 30ن = 

 67.75م  = 

 6.472م = 

 60ن =

( السننابق نتننائ  اإلحصنناء الوصننفي للمجموعننات األربعننة بالنسننبة 18يوضننا الجنندول )

يينر ، ويالحظ أن هناك فرقا واضحا بين متوسطي درجات الكسب بالنسنبة للمتختبار التحصيلإل

 –ة ء األنشط، وهو توقيت ظهور قائمة المصدرين )بعد أداالمستقل األول موضع البحث الحالي

لظهنور حيث بلنغ متوسنط درجنة الكسنب فني التحصنيل لمجموعنة توقينت ا ،إثناء أداء األنشطة(

 ظهور، وبلغ متوسط درجة الكسب في التحصيل لمجموعة توقيت ال(62.83بعد أداء األنشطة )

، وكذلك وجد فر  واضنا بنين متوسنطي درجنات الكسنب بالنسنبة (72.67أثناء أداء األنشطة )

ية( عصاب –، وهو نمط الشخصية الكمالية )سوية للمتيير المستقل الثاني موضع البحث الحالي

ذوى نمنننط الشخصنننية السنننوية  حينننث بلنننغ متوسنننط درجنننة الكسنننب فننني التحصنننيل للمجموعنننة

، وبلغ متوسط درجة الكسب في التحصيل للمجموعنة ذوى نمنط الشخصنية العصنابية (65.47)

(70.03.) 

ين متوسننطات خننتالف بننإ( أن هنناك 18كمنا يالحننظ مننن البياننات التنني يعرضننها جنندول )

ة : مجموعنة نمنط الشخصنية السنوي، وهنى كمنا يلنيت األربعة في إطار التفاعل بينهناالمجموعا

شنطة (، بينما بلينت مجموعنة نمنط الشخصنية السنوية أثنناء أداء األن61.20بعد أداء األنشطة )

ط (، بينمنا نمن64.47(، في حين أن نمنط الشخصنية العصنابية بعند أداء األنشنطة كنان )69.73)

 (.75.60خصية العصابية أثناء أداء األنشطة كان متوسط مجموعته )الش

 ( :11وهو ما يتضا من خالل الشكل التالي )
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ال     

 
 (11شكل )

 ختبار التحصيلإليبية األربعة في التطبيق البعدي متوسطات درجات المجموعات التجر 

  دالليةستمن نتائ  الجداول والشكل السابق سوف تقوم الباحثة بعرض النتائ  اإل

 ختبار التحصيل :بالنسبة إل
، تنم ال إحصنائية بنين هنذه المتوسنطات أموللتعرف على ما إذا كانت هناك فروقا ذات داللنة      

حليننل ( يوضننا نتننائ  ذلننك الت19، والجنندول التننالي )تحليننل التبنناين الثنننائي المننتالزم خدامإسننت

 ختبار التحصيل :إلدرجات أفراد عينة البحث في 
 ( 19جدول )

 ختبار التحصيل إ( لدرجات أفراد العينة على 2×2تجاه )نتائ  تحليل التباين ثنائي اإل 

 مصدر التباين
مجموم 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

مربع 

 إيتا

حجم 

 األثر

توقيت قائمة 

 المتصدرين
1450.417 1 1450.417 118.979 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 0.680

نمط الشخصية 

 الكمالية
312.817 1 312.817 25.661 

دالة عند 

مستوى 

0.05 

 كبير 0.314

 2.079 25.350 1 25.350 التفاعل بينهما

غير دالة 

عند 

مستوى 

0.05 

0.036 
صيي

 ر

     12.190 56 682.667 الخطأ

      60 277875.000 الكلي

ن قيمنة قراء النتائ  وبالتحديد في السطر المرتبط بتوقيت قائمنة المتصندرين يتضنا أإستوب    

د  ، وهذا يشير إلى وجو(0.05ذه القيمة دالة عند مستوى )(؛ حيث أن ه118.979)ف( بليت )

ختبننار إ( بنين مجموعنات الدراسنة فنني متوسنط درجنات 0.05دال إحصنائيا عنند مسننتوى ) فنر 

اء أثننناء أد –التحصننيل راجعننة إلننى تننأثير توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين )بعنند أداء األنشننطة 

 األنشطة( .
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ختبنار التحصننيل إوتشنير هنذه النتيجنة إلنى وجنود فنر  بننين متوسنطي درجنات الطنالب فني      

وعنندم وجننود فننر  بننين متوسننطي درجننات ر توقيننت ظهننور قائمننة المتصنندرين  راجننع إلننى تننأثي

 نمط الشخصية. ختبار التحصيل راجع إلىإالطالب في 

كبينر  ( إلى أن حجم تأثير توقيت ظهنور قائمنة المتصندرين جناء 20كما أشارت نتائ  جدول )      

ئمنة بينر لتوقينت ظهنور قا( وهنو منا يندل علنى التنأثير الك0.680إلي ) إيتاحيث وصلت قيمة مربع 

 المتصدرين في تنمية التحصيل لدى عينة البحث .

الثقة التي  ىرتباط بيض النظر عن مدحيث أن مفهوم حجم التأثير يركز علي الفر  أو حجم اإل    

، ومنا إذا كنان صنييرا  أو متوسنطا  أو كبينرا  منن الجنندول نضنعها فني النتنائ ، ويتحندد حجنم التنأثير

 (  59،  1997التالي ) رشدي فام ، 
 (20جدول )

 الجدول المرجعي المقتر  لتحديد مستويات حجم التأثير

 كبيرا   متوسطا   صييرا   حجم التأثير

 0.01 0.06 0.14 ( 2قيمة ) 

؛ حينث درجنات طنالب المجموعنات التجريبينة تجاه الفر  تم حساب متوسنطاتإولتحديد 

، (62.83الظهننور بعنند أداء األنشننطة )بليننت قيمننة متوسننطات درجننات طننالب مجموعننة توقيننت 

ود (، وتشير هنذه النتيجنة إلنى وجن72.67وطالب مجموعة توقيت الظهور أثناء أداء األنشطة )

توقينت الظهنور  ختبار التحصيل لصالا طالب مجموعنةإفر  بين متوسطي درجات الطالب في 

جنع ختبار التحصنيل راإ، وعدم وجود فر  بين متوسطي درجات الطالب في أثناء أداء األنشطة

 نمط الشخصية.إلى 

وبناء على ما تقدم تم قبول الفرض األول الذي ينص على أنه " يوجد فر  دال 

البعدى ( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا في القياس 0.05إحصائيا عند مستوى )

ختالف توقيت ظهور قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد إختبار التحصيلى نتيجة لإل

نمط ختبار التحصيل راجع إلى إوعدم وجود فر  بين متوسطي درجات الطالب في األنشطة( 

 الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية( لصالا توقيت الظهور أثناء أداء األنشطة ".

قيمة  يتضا أن النتائ  وبالتحديد في السطر المرتبط بنمط الشخصية الكمالية قراءإستوب

، وهنذا يشنير (0.05ة دالنة إحصنائيا عنند مسنتوى )؛ حيث أن هنذه القيمن(25.661)ف( بليت )

( بين مجموعات الدراسة فني متوسنط درجنات 0.05إلى وجود فر  دال إحصائيا عند مستوى )

 عصابية( . –نمط الشخصية الكمالية )سوية ختبار التحصيل راجعة إلى تأثيرإ

حصنيل ختبنار التإوتشير هذه النتيجة إلى وجود فر  بين متوسنطي درجنات الطنالب فني 

ختبنار إوعندم وجنود فنر  بنين متوسنطي درجنات الطنالب فني  ،راجع إلى تأثير نمنط الشخصنية

 توقيت ظهور قائمة المتصدرين. التحصيل راجع إلى

ت ( إلى أن حجم تأثير نمط الشخصية جاء كبير حيث وصل 19كما أشارت نتائ  جدول ) 

 ( وهننو مننا ينندل علننى التننأثير الكبيننر لنننمط الشخصننية فنني تنميننة0.314إلنني ) إيتنناقيمننة مربننع 

 التحصيل لدى عينة البحث .

                                                             
 لنفسية ، ( : حجم التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية ، المجلة المصرية للدراسات ا 1997صور ) رشدي فام من

 . 75 -57،  16المجلد السابع ، العدد 
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؛ حينث جموعنات التجريبينةتجاه الفر  تم حساب متوسنطات درجنات طنالب المإولتحديد 

، والطنننالب ذوي (65.47ب ذوي الشخصنننية السنننوية )طنننالبلينننت قيمنننة متوسنننطات درجنننات ال

(، وتشننير هننذه النتيجننة إلننى وجننود فننر  بننين متوسننطي درجننات 70.03الشخصننية العصننابية )

، وعندم وجنود فنر  بنين الا الطنالب ذوي الشخصنية العصنابيةختبار التحصيل لصإالطالب في 

 مة المتصدرين.ختبار التحصيل راجع إلى توقيت ظهور قائإمتوسطي درجات الطالب في 

وبننناء علننى مننا تقنندم تننم قبننول الفننرض الثنناني الننذي ينننص علننى أنننه " يوجنند فننر  دال 

ى ( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا في القيناس البعند0.05إحصائيا عند مستوى )

ين بن، وعندم وجنود فنر  كمالية )السوية/ العصنبية(ختبار التحصيلى نتيجة نمط الشخصية اللإل

 )أثناءختبار التحصيل راجع إلى توقيت ظهنور قائمنة المتصندرينإمتوسطي درجات الطالب في 

 ". األنشطة / بعد األنشطة( لصالا الشخصية السوية

ين ( وبالتحدينند فنني السننطر المننرتبط بالتفاعننل بنن19قراء النتننائ  فنني جنندول )إسننتوب     

؛ حيث أن هنذه (2.079؛ يتضا أن قيمة )ف( بليت )متصدرين ونمط الشخصيةتوقيت ظهور ال

ئي دال نه ال يوجد تفاعل إحصاأ، وهذا يشير إلى (0.05ر دالة إحصائيا عند مستوى )القيمة غي

ن وهو ما يتضا من ،ختبار التحصيليبين توقيت ظهور المتصدرين ونمط الشخصية بالنسبة لإل

 ( :12خالل الشكل التالي )

 

 (12شكل )
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يوضا عدم وجود تفاعل بين توقيت ظهور المتصدرين ونمط الشخصية  على اختبار التحصيل   

 الدراسي

حينما قورنت األربع مجموعات التجريبية في مستوى التحصيل اتضا عدم وجود فرو        

بينهما ؛ مما يدل على تقارب مستويات المجموعات األربعة في مستوى التحصيل بيض النظر 

( يتضا أن 19للجدول ) وبالرجوم ، ور قائمة المتصدرين ونمط الشخصيةظهعن توقيت 

وبناء على  أعلى متوسطات جاءت للطالب ذوي نمط الشخصية العصابية أثناء أداء األنشطة،

  وتتفق نتائ  البحث مع دراسة  ،قبول الفرض الثالث من فروض البحثما تقدم يتم 

(Landers & Landers,2015)ائم المتصدرين كأحد عناصر اللعب على على فاعلية قو

 ,Christy&Fox) وكذلك تناولت دراسة ،التعليم الجامعي التحصيل الدراسي لدى طالب

 و دراسة عناصر اللعب وهى قوائم المتصدرين وأثرها على األداء األكاديمى التحصيل، (2014

İbrahim, Yıldırım ; Sedat ,Şen,2019)  ودراسة ،)Tarek, Buhagiar ; 

Christopher ,Leo,2018)  ودراسة ، )Setiana, Henry; Hansun, 

Seng,2017) ) عناصر اللعب فى بيئة محفزات األلعاب ومنها قوائم  خدامإستوالتي أكدت أن

 المتصدرين تزيد من تحصيل الجوانب المعرفية وترجع الباحثة النتائ  السابقة الي:

 دعمت الباحثة المنصة بأدوات ساعدت على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق مشاركة .1

 .ختالف نمط شخصيتهإالطالب فى تحصيل الجوانب المعرفية ب

 وعرض  واجهة المستخدم فى قوائم المتصدرين على أساس الشخصية إجراء تصميم .2

ق والخوف والقلفق القواعد التي اعتمدت عليها الباحثة ساعدت على تقليل التوتر و

 لدى الطالب من ذوي الشخصية العصابية.

، بحيث يمكن للطالب أن يفشل ويحاول تشجيع من خالل أهداف قصيرة المدىتوفر ال .3

 مرة أخرى حتى ينجا مما يتولد ظهوره فى قوائم المتصدرين.

لمنه  اتحديد عناصر األلعاب المتاحة وإدماجها للتعلم بسبب فعالية والتي تتطابق مع  .4

 للجانب المعرفي. حققت نتائ  التعلم

، قاتناصر اللعبة أيض ا الصور الرمزية، والبيئات ثالثية األبعاد، والتعليتضمين ع .5

رتفام مستويات إالرتب والمستويات والمنافسة مع قوائم المتصدرين ساعد على 

 الطالب.

  :ختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بدافعية االنجازإ -2
حثنة خدمت الباإسنتنجناز ختبار صحة الفروض البحثية الثالثنة المرتبطنة بدافعينة اإلوإل

البرنننام  اإلحصننائي  خدامإسننتب two way ANOVAتجناه أسنلوب تحليننل التبنناين ثنننائي اإل

(SPSS  version 22 ) تجاه :، ويوضا الجدول التالي نتائ  تحليل التباين ثنائي اإل 
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 نجاز : األربعة بالنسبة لمقياس دافعية اإل أ. اإلحصاء الوصفي للمجموعات
الي ، والجنندول التنننجننازتننم تطبيننق اإلحصنناء الوصننفي للمجموعننات األربعننة فنني مقينناس دافعيننة اإل     

 عيارية للتطبيق البعدي للمقياس :نحرافات الميوضا المتوسطات واإل
 ( 21جدول )

 نجازالمعيارية لمقياس دافعية اإلحساب المتوسطات واالنحرافات  

 المتيير
 نمط الشخصية الكمالية

 المجموم
 عصابية سوية

توقيت 

قائمة 

 المتصدرين

 بعد األنشطة

 120.13م  = 

 4.688م = 

 15ن = 

 123.67م  = 

 6.032م = 

 15ن = 

م  = 

121.90 

 5.604م = 

 30ن = 

 أثناء األنشطة

 129.47م  = 

 3.159م = 

 15ن = 

 136.20م  = 

 1.474م = 

 15ن = 

=  م 

132.83 

 4.194م = 

  30ن =

 المجموم

 124.80م  = 

 6.161م = 

 30ن = 

 129.80م  = 

 7.697م = 

 30ن = 

م  = 

127.37 

 7.381م = 

 60ن =

( السننابق نتننائ  اإلحصنناء الوصننفي للمجموعننات األربعننة بالنسننبة 21يوضننا الجنندول )

ة ، ويالحظ أن هنناك فرقنا واضنحا بنين متوسنطي درجنات الكسنب بالنسنبنجازلمقياس دافعية اإل

اء ، وهنو توقينت ظهنور قائمنة المصندرين )بعند أدالمستقل األول موضع البحنث الحناليللمتيير 

وعنة نجناز لمجمإثناء أداء األنشطة( ، حيث بلغ متوسط درجة الكسب فني دافعينة اإل –األنشطة 

ز نجنا، وبلنغ متوسنط درجنة الكسنب فني دافعينة اإل( 121.90ظهور بعد أداء األنشطة )توقيت ال

( ، وكننذلك وجنند فننر  واضننا بننين 132.83لمجموعننة توقيننت الظهننور أثننناء أداء األنشننطة )

متوسطي درجنات الكسنب بالنسنبة للمتيينر المسنتقل الثناني موضنع البحنث الحنالي ، وهنو نمنط 

نجنناز ب فنني دافعيننة اإلعصننابية( حيننث بلننغ متوسننط درجننة الكسنن –الشخصننية الكماليننة )سننوية 

( ، وبلننغ متوسنط درجنة الكسنب فني دافعيننة 124.80للمجموعنة ذوى نمنط الشخصنية السنوية )

 (.129.80نجاز للمجموعة ذوى نمط الشخصية العصابية )اإل
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بننين متوسننطات  خننتالفإ(  يوجنند 21بيانننات التنني يعرضننها جنندول )كمننا يالحننظ مننن ال

وية المجموعات األربعة في إطار التفاعل بينها ، وهى كما يلي : مجموعنة نمنط الشخصنية السن

نشنطة (، بينما بليت مجموعة نمط الشخصية السنوية أثنناء أداء األ120.13بعد أداء األنشطة )

مط ن(، بينما 123.67(، في حين أن نمط الشخصية العصابية بعد أداء األنشطة كان )129.47)

 (.136.20شطة كان متوسط مجموعته )الشخصية العصابية أثناء أداء األن

 ( :13وهو ما يتضا من خالل الشكل التالي ) 

110

115

120

125

130

135

140

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(بع  االن  ة -س ية )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(أث اء االن  ة -س ية )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(بع  االن  ة -ع اب ة )

(  )ال    عة ال   ب  ة 
(أث اء االن  ة -ع اب ة )

دافع ة االن از

 

 ( 13شكل )

 نجازمتوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي  لمقياس دافعية اال

 نجاز :بالنسبة لمقياس دافعية اإل دالليةستعرض النتائج اإل
ال ، تنم  وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروقا ذات داللة إحصنائية بنين هنذه المتوسنطات أم    

تحليننل ( يوضننا نتننائ  ذلننك ال 22، والجنندول التننالي )تحليننل التبنناين الثنننائي المننتالزم خدامإسننت

 نجاز :لدرجات أفراد عينة البحث في مقياس دافعية اإل
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 ( 22جدول )

 ( لدرجات أفراد العينة على مقياس دافعية االنجاز2×2نتائ  تحليل التباين ثنائي االتجاه )

مصدر 

 التباين

مجموم 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

 الداللة

عند 

مستو

ى 

0.05 

مربع 

 إيتا

حجم 

 األثر

توقيت قائمة 

 المتصدرين
 كبير 0.645 دالة  101.714 1793.067 1 1793.067

نمط 

الشخصية 

 الكمالية

 كبير 0.286 دالة  22.422 395.267 1 395.267

التفاعل 

 بينهما
38.400 1 38.400 2.178 

غير 

 دالة 
0.037 

صيي

 ر

     17.629 56 987.200 الخطأ

 الكلي
976550.00

0 
60 

     

ن يتضنا النتائ  وبالتحديد في السطر المرتبط بتوقيت قائمنة المتصندري قراءإستوب       

، وهنذا (0.05ذه القيمة دالنة عنند مسنتوى )(؛ حيث أن ه101.714أن قيمة )ف( بليت )

( بنين مجموعنات الدراسنة فني 0.05يشير إلنى وجنود  فنر  دال إحصنائيا عنند مسنتوى )

ين ر توقينت ظهنور قائمنة المتصندرنجاز راجعة إلى تأثيمتوسط درجات مقياس دافعية اإل

 أثناء أداء األنشطة( . –)بعد أداء األنشطة 

ينة وتشير هذه النتيجة إلى وجود فر  بين متوسطي درجات الطالب في مقيناس دافع     

ي وعدم وجود فر  بنين متوسنطنجاز راجع إلى تأثير توقيت ظهور قائمة المتصدرين اإل

 نمط الشخصية.ع إلى ختبار التحصيل راجإدرجات الطالب في 

رين ( إلى أن حجم تنأثير توقينت ظهنور قائمنة المتصند 22كما أشارت نتائ  جدول )      

ر ( وهنو منا يندل علنى التنأثير الكبين0.645إلني ) إيتناجاء كبير حينث وصنلت قيمنة مربنع 

 نجاز لدى عينة البحث .لتوقيت ظهور قائمة المتصدرين في تنمية دافعية اإل

؛ درجنات طننالب المجموعننات التجريبيننة تجنناه الفننر  تنم حسنناب متوسننطاتإولتحديند      

لظهنور بعنند أداء األنشننطة حينث بليننت قيمنة متوسننطات درجنات طننالب مجموعنة توقيننت ا

(، وتشننير 132.83، وطننالب مجموعننة توقيننت الظهننور أثننناء أداء األنشننطة )(121.90)

نجناز س دافعينة اإلهذه النتيجنة إلنى وجنود فنر  بنين متوسنطي درجنات الطنالب فني مقينا

وعنندم وجننود فننر  بننين  ،لصننالا طننالب مجموعننة توقيننت الظهننور أثننناء أداء األنشننطة

 نمط الشخصية .ختبار التحصيل راجع إلى إمتوسطي درجات الطالب في 

على ما تقدم تم قبول الفرض الرابع الذي ينص على أنه " يوجد فر  دال  وبناء      

( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا في القياس 0.05إحصائيا عند مستوى )
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ن )أثناء ختالف توقيت ظهور قائمة المتصدريإنجاز نتيجة البعدى لمقياس دافعية اإل

ختبار إمتوسطي درجات الطالب في  وعدم وجود فر  بين ،األنشطة / بعد األنشطة(

نمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية( لصالا توقيت الظهور  التحصيل راجع إلى

 أثناء أداء األنشطة ".

تضا أن يقراء النتائ  وبالتحديد في السطر المرتبط بنمط الشخصية الكمالية إستوب      

، (0.05إحصنائيا عنند مسنتوى ) ة دالنة( ؛ حيث أن هذه القيمن22.422قيمة )ف( بليت )

( بنين مجموعنات الدراسنة 0.05وهذا يشير إلى وجود فر  دال إحصنائيا عنند مسنتوى )

فنني متوسننط درجننات مقينناس دافعيننة االنجنناز راجعننة إلننى تننأثير نمننط الشخصننية الكماليننة 

 عصابية( . –)سوية

افعينة وتشير هذه النتيجة إلى وجنود فنر  بنين متوسنطي درجنات الطنالب فني مقيناس الد

، وعنندم وجنود فننر  بنين متوسننطي درجنات الطننالب فنني لشخصنيةراجنع إلننى تنأثير نمننط ا

 توقيت ظهور قائمة المتصدرين. ختبار التحصيل راجع إلىإ

 ةكبيننر ت( إلننى أن حجننم تننأثير نمننط الشخصننية جنناء 22كمننا أشننارت نتننائ  جنندول )        

( وهننو مننا يننندل علننى التننأثير الكبيننر لننننمط 0.286إلنني ) إيتننناحيننث وصننلت قيمننة مربننع 

 نجاز لدى عينة البحث .الشخصية في تنمية دافعية اإل

؛ درجنات طنالب المجموعنات التجريبينة تجاه الفنر  تنم حسناب متوسنطاتإولتحديد        

، والطنالب (124.80الب ذوي الشخصية السوية )حيث بليت قيمة متوسطات درجات الط

(، وتشير هذه النتيجة إلى وجود فنر  بنين متوسنطي 129.80العصابية )ذوي الشخصية 

، الا الطننالب ذوي الشخصننية العصننابيةنجنناز لصنندرجننات الطننالب فنني مقينناس دافعيننة اإل

توقينت  ختبنار التحصنيل راجنع إلنىإوعدم وجود فر  بنين متوسنطي درجنات الطنالب فني 

 ظهور قائمة المتصدرين.

على ما تقدم تم قبول الفرض الخامس الذي ينص على أنه " يوجد فر  دال  وبناء      

( بين متوسطي درجات طالب الدراسات العليا في القياس 0.05إحصائيا عند مستوى )

وعدم  ،البعدى لمقياس دافعية االنجاز نتيجة نمط الشخصية الكمالية )السوية/ العصبية( 

توقيت ظهور  اختبار التحصيل راجع إلىوجود فر  بين متوسطي درجات الطالب في 

 ". قائمة المتصدرين )أثناء األنشطة / بعد األنشطة( لصالا الشخصية السوية

ين ( وبالتحديند فني السنطر المنرتبط بالتفاعنل بن22قراء النتائ  في جدول )إستوب

( ؛ حينث 2.178توقيت ظهور المتصدرين ونمط الشخصية ؛ يتضا أن قيمة )ف( بلينت )

د نننه ال يوجننأ( ، وهننذا يشننير إلننى 0.05لقيمننة غيننر دالننة إحصننائيا عننند مسننتوى )أن هننذه ا

تفاعننل إحصننائي دال بننين توقيننت ظهننور المتصنندرين ونمننط الشخصننية بالنسننبة لمقينناس 

 ( :14الدافعية، وهو ما يتضا من خالل الشكل التالي )
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 (14شكل )

 يوضا عدم وجود تفاعل بين توقيت ظهور المتصدرين ونمط الشخصية على مقياس دافعية االنجاز 

جنود وعندم نجاز اتضنا حينما قورنت األربع مجموعات التجريبية في مستوى دافعية اإل        

ز نجنا؛ مما يدل على تقارب مسنتويات المجموعنات األربعنة فني مسنتوى دافعينة اإلفرو  بينهما

نننه إ، وبننالرغم مننن ذلننك فور قائمننة المتصنندرين ونمننط الشخصننيةالنظننر عننن توقيننت ظهننبيننض 

( يتضنننا أن أعلنننى متوسنننطات جننناءت للطنننالب ذوي نمنننط الشخصنننية 21بنننالرجوم للجننندول )

قبننول الفننرض السننادس مننن فننروض وبننناء علننى مننا تقنندم يننتم   العصننابية أثننناء أداء األنشننطة،

( ودراسننة 2019حلمنني العجمنني محمنند األميننر، ليلنني) وتتفننق نتننائ  البحننث مننع دراسننة ،البحنث

(Meaghan C. Lister,2015)  تدعم تحفيز الطالب وتعلمهم يمكن يتم منن خنالل  قنوائم أن

 وترجع الباحثة النتائ  السابقة الي: المتصدرين فى بيئات محفزات األلعاب
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ساعدت وائم المتصدرين قالتنوم في تقديم الشارات وعرضها  بتنسيقات مختلفة فى  .1

 على بث رو  اإلنجاز حيث يمكنهم رؤية أسمائهم في لوحة المتصدرين  .

التنوم المقدم فى المنصة القائمة على محفزات األلعاب ساعدت فى تكوين شخصية  .2

 .الطالب الجامعيين مما كان لها تأثير كبير على دافعهم للتعلم

األكثر تطبيق ا  لوحات المتصدرين ومستويات عرضها وفق عناصر اللعب هي الشكل .3

 لزيادة التشجيع وخلق الدافع لالنجاز لدى المتعلمين 

ساعد  زيادة المشاركة للمهام وتنفيذها وكذلك األنشطة للعرض فى قوائم المتصدرين .4

 على الوصول إلى الدوافع المطلوبة وتحقيقها.

 تييير الحالة؛ ساعد على لتصنيفاو، والمتصدرين والرؤية ،التنوم فى حالة العرض .5

نشطة م واألاداء المهأ، حتى قادتهم  إلى عملية التحفيز والمنافسة فى النفسية للطالب

 نجاز.الذي ساعد على الدافعية لإل

 توصيات البحث:
مستويات لتحفيز وإشراك الطالب باالشتراك مع عناصر أخرى من محفنزات  خدامإست  -1

 نطوائية.وفق أنماط وسمات شخصية مثل اإل األلعاب

 التأكد من وجود معايير واضحة متاحة للطالب لمراجعتها حول كيفينة كسنب مسنتويات -2

 عناصر األلعاب كالشارات والنقاط وقوائم المتصدرين. خدامإستأعلى ب

 مقترحات ببحوث مستقبلية:
اتف عبر تطبيقات الهن عناصر األلعاب ومحفزاتهاإجراء مزيد من البحو  التي تتناول  -1

 الجوال في تخصصات مختلفة حتى يتثنى تعميم نتائ  البحو .

والسننقاالت لنندعم المحتننوي عناصننر األلعنناب إجننراء مزينند مننن البحننو  التنني تتننناول  -2

وب أسنلفي مراحل  تعليمية مختلفة فقد تختلف نتائ  التطبيق نظرا إلخنتالف  الدراسي

 .التعلم المستخدم

ز مختلطنة فيمنا يتعلنق بتنأثير الشنارات واإلنجنازات علنى تحفين إجراء دراسنات مقارننة -3

 .وكذلك الجامعية المرحلة الثانوية التعلم فى الطالب وأدائهم على مستوى 

لي أنمناط الحصنول علنى الشنارة للمتعلمنين ذوي األداء العنا خنتالف  إثنر أالتعرف علنى  -4

 .المهارات كتسابوالمنخفض فى الدافعية من خالل الشارات الممنوحة إل

 المراجع
 أوالً: المراجع العربية:

 ربي.، القاهرة: دار الفكر العالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق .(2001إبراهيم مفتي ) -

 من ميةالتعلي العملية في بورد البالك نظام اسدتخدام فاعلية (.2013يعقوب الساعي ) جاسم أحمد -

، 4، مج المتخصصة الدولية التربوية المجلة .التدريسية هيئتها وأعضاء قطر جامعة وجهة نظر

 : . متاح على الرابط135 -111(، 9ع )

https://search.mandumah.com/Record/843872 

التلعيب  خدامست(. نموذج مقترح إل2016أسامة محمود قرني، محمود سيد علي أبو سيف ) -

(Gamification)  .المؤتمر العلمي السنوي الثالث والعشرين للجمعية بالجامعات المصرية

، "الشمالية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية بعنوان " التعليم والتقدم بدول أمريكا

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.2016يناير  28 -27الفترة من 

https://search.mandumah.com/Record/843872
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مؤسسة الرسالة دار الميسرة  بيروت: .بحو  ودراسات في علم النفس .(2001أمل األحمد ) -

 نشر والتوزيع والطباعة.لل

في  ية الراجعةذعمال أسلوبين من أساليب التغإست(.أثر 2009باسم علي مهدي، مؤيد سعيد خلف ) -

ديالي،  مجلة تحصيل طلبة المرحلة الثالثة في مادة مناهج اللغة العربية من قسم اللغة العربية،

 .41ع

 .افسية(. األلعاب التعليمية الرقمية والتن2016تامر المغاوري المالح، نورالهدى محمد فهيم ) -
 القاهرة . دار السحاب. 

لتوزيع نشر والدار الميسرة ل :األردن ،2ط ،الدافعية بين النظري والتطبيق. (2008) ثائر غبازي -

 .والطباعة

حصيل القتهما بالتتجاه الضبط وعإمعتقدات الكفاية العامة واألكاديمية و. (2006حنان حمادي ) -

م أضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من طالب وطالبات جامعـة  الدراسـي فـي

 م القـرى .أجامعـة  ،ماجستير رسـالةالقـرى، 

 تاريخ األردنية، الدستور جريدةالعربية.  الدول في والتعلم التعليم تحديات (.2012خلف التل ) -

 لرابط:ا، متاح على 2012حزيران  26النشر 

http://www.sahafi.jo/files/art.php?id=74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc4

1a81a6a07 

رسالة  الرضا عن التوجيه المدرسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز،. (2011) خليفة قدوري -

 .جامعة تيزي وزو، غير منشورة:ماجستير

معات طلبة الدراسات العليا في الجا خدامإست(. درجة 2019داليه خليل عبد الكريم الشواربة ) -

. اجستيررسالة ماألردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية التعليمية واتجاهاتهم نحوها. 

 كلية العلوم التربوية .جامعة الشرق األوسط. عمان. األردن.

ى أثر التوجية المدرسي عمى الدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح لد. (2012) ذهبية العرفاوي -

 .جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراة ،تالميذ السنة الثانية ثانوي

صرية المجلة المالمكمل للداللة اإلحصائية ، حجم التأثير الوجه  .(  1997رشدي فام منصور )  -

 . 75 -57،  16، المجلد السابع ، العدد  للدراسات النفسية

 الدراسي التحصيل تنمية في إدمودو موقع فاعلية  .(2015محمد االرشود ) بن راشد بنت ريم -

 بن محمد اإلمام بجامعة التحضيرية السنة طالبات لدى تصالاإل مقرر في ت حل المشكال ومهارة

 العربية المملكة الرياض، سعود بن محمد ماماإل جامعة ، ماجستير رسالة .اإلسالمية سعود

 .السعودية

 .رضا مطابع الرياض. .بعد عن التعليم (.2003سارة إبراهيم العريني ) -

يذ الثانية ى الدافعية لإلنجاز وتقدير الذات لدى تالملأثر التوجية المدرسي ع.  (2009) ل فريدهس -

 الجزائر. جامعة التربية،  ، كليةرسالة ماجستير ثانوي،

 ي للنشر. القاهرة . دار العرب .(. التعلم اإللكتروني والخدمات المعلوماتية2014شريف اإلتربي ) -

سيكولوجية الجسم والنفس مع دراسات ميدانية على . ( 1997)ي عبد الرحمن محمد العيسو -

 دار الراتب الجامعية لقصور الثقافةالهيئة العامة : القاهرة، عينات عربية

 طباعة والنشرلدار غريب ل القاهرة: ،الدافعية لإلنجاز. (2000) عبد اللطيف محمد خليفة -

 والتوزيع. 

http://www.sahafi.jo/files/art.php?id=74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc41a81a6a07
http://www.sahafi.jo/files/art.php?id=74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc41a81a6a07
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 في ودلمو التعلم إدارة نظام خدامإست تأثير درجة قصاءإست(. 2017) عبدهللا الهاجري عبدالهادي -

 لتيا والمعوقات الكويت فرع المفتوحة العربية الجامعة طلبة نظر وجهة من العملية التعليمية

 .االردن ، عمان األردنية، الجامعة ،ماجستير رسالةها. خدامإستفي  تواجههم

 وجدوى MOOCS المباشرة العامة الجامعية المقررات (. فلسفة2013زهدي شقور ) علي -

 لدوليا المؤتمر ."االسدتخدام وحرية التعليم جودة ضوء في العالي التعليم في مؤسسات توظيفها

 نوفمبر، 6-4  الفترة ل"خال والتدريب التعليم في تتصاالالمعلومات واإل لتقنيات الثاني

 .تونس الحمامات،

للنشر  يةالرا دار : عمان .اإللكتروني والتعلم التربوي التجديد (.2011العنزي ) قاسم بنت فاطمة -

 .والتوزيع

 ،يرتباطي والمنظور المعرفسيكولوجية التعلم بين المنظور اإل (.2004) فتحي مصطفى الزيات -

 جامعات.لدار النشر ل رة:ه(.القا2)ط 

 ية.، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرعلم النفس التربوي .(1996) فؤاد أبو حطب و آمال صادق -

باعة للطالقاهرة :مؤسسة المعارف  ،صنيف األهداف التدريسيةت .(1995كمال عبد الحميد زيتون ) -

 والنشر.

ة القدم عالقة التحفيز بدافعية اإلنجاز عند العبي القسم الوطني األول لكر. )2007) كمال مقاق -

 .جامعة الجزائر.غير منشورة:رسالة ماجستير الجزائرية،

راتيجية إستتصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على  (.2019)ليلي حلمي العجمي محمد األمير -

التلعيب وأثرها في تنمية مهارات تطوير مواقع الويب لدى طالب المرحلة الثانوية ودافعيتهم 

 .التربية. قسم تكنولوجيا التعليم جامعة دمياط. كلية، ماجستيررسالة ، للتعلم

 صةمن خدامإست في السلوكية العليا الدراسات طالبات نوايا (. تقصي2016) سعيد الجهني ليلى -

 للعلوم األساسية التربية كلية مجلة .التقنية قبول نموذج خدامإستب مستقباًل  إدمودو التعليمية

 .90-69، 28، جامعة بابل، نسانية واإل التربوية

 (. فاعلية تدريس الكيمياء بمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنمية2002) عبده الغنام محرز -

لمصرية الجمعية ا .االتجاه نحو التعليم الذاتي والدافع لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي

لية، ص ص ، المؤتمر العلمي السادس، التربية العملية وثقافة المجتمع،  اإلسماعللتربية العملية

399- 460. 

طفال أنتباه مع فرط النشاط لدى (. فاعلية التدعيم في عالج قصور اإل2006) محمد أحمد اإلمام -

ية، ، كلية التربمجلة القراءة والمعرفة غرف المصادر بمدارس التعليم األساسي بمدينة عمان،

 .32جامعة عين شمس، ع 

إجراءات التعزيز في خفض  خدامإست(. فعالية 2012) محمد أحمد صوالحه، مريم محمد عسفا -

لة مجمستوى قلق االختبار في مادة الرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادس في األردن. 

 (.2)20، جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية

لنشر ل. األردن، دار المسيرة سيكولوجية الدافعية واإلنفعاالت(. 2007) محمد محمود بني يونس -

  والتوزيع.

يناير.  12تعليم جديد.  .(. ما هو التلعيب؟ وماذا نعني بالتلعيب في التعليم2015فى القايد )مصط -

 education-educ.com/gamification-https://www.newمتاح على الرابط:  

الكويت : مكتبة الفالح  طراباتها،ضمفهومها واالصحة النفسية  .(2005معصومة المطيري) -

 للنشر والتوزيع.

http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%8c+
http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%8c+
http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%8c+
http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%8c+
http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%85%d9%8a+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%8c+
https://www.new-educ.com/gamification-education
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 ."ةمعاصر عالمية إتجاهات اإلفتراضي:  والتعليم اإللكتروني التعليم.(2013منال البارودي ) -

 .والنشر للتدريب العربية القاهرة. المجموعة

داء على التغذية الراجعة الفورية والمؤجلة على تحسين األ (. دراسة مقارنة ألثر2002منال طه ) -

، عمان، ، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنيةرسالة ماجستير بعض مهارات الكرة الطائرة.

 ساألردن.

 عمل ورشة.ومستقبلها واقعها :المفتوحة التعليمية (. المنصات2009سليمان الخليفة ) بنت هند -

، الرياض، السعودية، متاح على الرابط المفتو المحتوى العربي 

:Full-https://www.scribd.com/doc/10728514/OER 

برمجة التغذية الراجعة اآلنية  (. تأثير2012وسام صالح عبد الحسين، وسام رياض حسين ) -

ة والمتأخرة وفق بناء البرنامج الحركي في تعلم بعض المهارات األساسية للطالبات بالريش

 (.5)1، مجلة علوم التربية الرياضية الطائرة، 

 نشر.القاهرة . مكتبة وائل لل .(. علم النفس التربوي : النظرية والتطبيق2010يوسف قطامي ) -

 نشر.عمان . دار الفكر للطباعة وال .(. علم النفس العام2002الرحمن عدس ) يوسف قطامي، عبد -

 عالميال المؤتمر .المفتوحة التعليمية الموارد بشأن 2012 لعام باريس .إعالن (2012اليونسكو) -

 ،انحزير 22 -20الفترة من  خالل بباريس اليونسكو في عقد الذي المفتوحة التعليمية للموارد

 :متاح على الرابط ،فرنسا باريس،

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Eve

ntsArabic_Paris_OER_Declaration.pdf 

 :ثانياً: المراجع األجنبية
- Ashton, M. C. & Lee, k( 2007). The HEXACO Honesty-Humility, 

Agreeableness, and Emotionality Factors: A Review of Research and 

Theory, Volume: 11 issue: 2, page(s): 150-166, Issue published: May 1, 

2007, 

- Birch, Heather (2013). Motivational Effects of Gamification of Piano 

Instruction and Practice, Master thesis, University of Toronto, available 

at:https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/35576/1/Birch_Heather

_JS_201306_MA_Thesis.pdf 

- Brathwaite, B., & Schreiber, I. (2009). Challenges for game designers. 

Boston, MA: Cengage Learning. 

- Brigham, Tara. (2015). An Introduction to Gamification: Adding Game 

Elements for Engagement. Medical reference services quarterly. 34. 

471-480. 10.1080/02763869.2015.1082385. 

- Charles Butler (2013). The effect of leaderboard ranking on players’ 

perception of gaming fun. In International Conference on Online 

Communities and Social Computing, 129–136 

- Cite as: Codish, D., & Ravid, G. (2014). Academic course gamification: 

The art of perceived playfulness. Interdiscipli-nary Journal of E-

Learning and Learning Objects, 10, 131-151. Retrieved from 

http://www.ijello.org/Volume10/IJELLOv10p131-151Codish893.pdf 
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