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 مستخلص الدراسة

الطفولة المبكرة من وجهة نظر هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة 

المعلمات في محافظة االحساء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه الكمي، و تم إعداد استبانة لجمع 

( 0753البيانات، وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم توزيعها إلكترونياً على عينة من معلمات الطفولة المبكرة والبالغ عددهن )

( استبانة، و أسفرت النتائج أن درجة تطبيق معلمات مرحلة الطفولة المبكرة 802معلمة، و كانت نسبة المسترد والصالح منها )

الستراتيجية التلعيب في العملية التعليمة جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت أن تقدير المعلمات الكبير ألهمية تطبيق استراتيجية 

رحلة الطفولة المبكرة، وباستخدام األساليب اإلحصائية للتعرف على تباين استجابات عينة الدراسة تبعاً التلعيب في التعليم لم

( α≥  0,05لمتغيِّري عدد سنوات الخبرة والمرحلة الدراسية، كشفت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

راتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّري عدد سنوات الخبرة والمرحلة الدراسية، وفي بين متوسطات تقديرات المعلمات لدرجة تطبيق است

ضوء ذلك توصي الدراسة بضرورة رصد الخبرات الناجحة في مجال تصميم وتطبيق استراتيجية التعليب في التعليم وتعميمها 

يتم التلعيب وما تتطلبه من إجراءات ل على مستوى مرحلة الطفولة المبكرة، وتزويد مطوري المناهج بدليل تطبيق استراتيجية

 مراعاتها عند بناء مقررات مرحلة الطفولة المبكرة.

 .تعليم إلكتروني المحتوى، تقنيات حديثة،تلعيب  ،الشارات استراتيجية التعليب، :الكلمات المفتاحية
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The Degree of Application of the Gamification Strategy in Early Childhood from the 

Point of View of Teachers  

By: Heba Mohammed A Alyaeesh      

Supervisor Aida Deeb A Mohammed 

Abstract: 

The study aimed to reveal the degree of application of the gamification strategy in early childhood 

from the point of view of female teachers in Al-Ahsa Governorate, to achieve the objectives of the 

study, the descriptive quantitative approach was used, questionnaire was prepared to collect data, 

after confirming its validity and reliability, it was distributed electronically to (5703) teachers a 

sample of early childhood teachers, and the percentage of recovered and valid ones was (258) 

questionnaire, after conducting statistical treatments, the results of the study concluded that the 

degree of early childhood teachers applying the gamification strategy in the educational process 

came to a high degree, the results also showed that female teachers greatly appreciated the 

importance of applying the gamification strategy in early childhood education, and by using 

statistical methods to identify the variation in the responses of the study sample according to the 

variables of the number of years of experience and the stage of study, the results revealed that there 

were no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the 

averages of the parameters’ estimates of the degree of application of the gamification strategy due 

to the variables of the number of years of experience and the educational stage. Therefore, the 

study recommends monitoring successful experiences in the field of designing and implementing 

the packaging strategy in education and disseminating it at the level of early childhood, and 

providing curriculum developers with a guide to applying the gamification strategy and the 

procedures it requires to be taken into account when building early childhood curricula by 

including activities that help implement this strategy. 

Keywords: Gamification Strategy, Badges, Content gamification, Modern technologies, E-

learning. 
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 قدمة:مال. 1

قاً معترفاً به حتعليم خالل هذه المرحلة العد يو ،في التعليم طفلكل الطفولة المبكرة هو األساس لرحلة  مرحلة التعليم في

في  لطفلامرحلة الطفولة المبكرة على حياة ويؤثر التعليم في في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها معظم دول العالم، 

رة يؤدي االستثمار في مرحلة الطفولة المبكف المستقبل، سواء من ناحية الصحة الجسدية و العقلية، أو القدرة على النجاح في الحياة

وتطوير قدرات األطفال الصغار والتي سيمتد أثرها مدى الحياة، وقد اتفق المهتمون بعلم النفس والباحثون أن السنوات  ،إلى تحسين

يتبلور خالل السنوات الثمانية األولى من ( من ذكاء الفرد %05العمرية؛ ألن ) المراحل األولى من حياة اإلنسان تعد من أهم 

وبناء الجهاز العصبي، والتفكير، واللغة، وتتشكل شخصيته من خالل التفاعل بين ما يولد  ،عمره، وفيها يتسارع النمو العقلي

 ة.وأساليب تربوية وعالقات إنساني الطفل به من قدرات واستعدادات، وما يتعرض له في البيئة التعليمية من خبرات معرفية

ك يجب تب له النجاح في مراحله التعليمية التالية، لذلك ،للطفل سبل التعليم الجيد التي تنمي مداركة ومهاراته تفإذا توفر

عليمية لما لها من أثر بارز في تحقيق األهداف الت ؛أن يولي العاملون في العملية التعليمية اهتماماً واسعاً لالستراتيجيات التعليمية

ففي لتنمية، بتكار لتلبية متطلبات ااع واالالمرجوة، ورفع جودة عمليات التعليم ومخرجاته، وتطوير بيئة تعليمية محفزة على اإلبد

لبناء جيل متعلم ومبدع ومبتكر،  8535ظل التطور العلمي والمعلوماتي الراهن، وانطالقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 

استراتيجيات رق وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على األبداع من خالل استخدام طتطوير أهداف وزارة التعليم للضمن أصبح من 

 تعليمية حديثة.

ي تستهدف واالتجاهات الحديثة الت ،وبالتالي أصبح من الضروري على القائمين في العملية التعليمية مواكبة المستحدثات 

تعليم المتعلم كيف يتعلم، وكيف يفكر، وكيف يشارك بفاعلية، ومن بين هذه االتجاهات الحديثة في التدريس استراتيجية التلعيب 

ين منخرطين محيث يكون المتعل، وتضمن تفاعله مع المادة العلمية ،أو ما تعرف بتلعيب التعليم، فاأللعاب تزيد من دافعية المتعلم

عاب يشارك لفي صورة أ المادة التعليميةيتم تقديم  إذفي نوع جديد من التعلم الممزوج بالمتعة والمرح لتحقيق األهداف المرجوة، 

  (.Kumar, 2012) فيها المتعلمين جميعاً 

التحكم في تعلمهم،  ملة فيفوائد استراتيجية التلعيب في التعليم أنها تعطي المتعلمين خالل الموقف التعليمي حرية كا فمن

كما تساعد في الحد من القلق من الوقوع في الخطأ والفشل، مع زيادة المتعة والمرح في المواقف التعليمية، وتحفزهم على التعلم 

 (.8510، المالحالذاتي وربط التعليم بالحياة الواقعية )

ورها أظهرت فاعلية استراتيجية التلعيب في التعليم، ودوحول تطبيق التلعيب في التعليم هناك العديد من الدراسات التي 

( أن المتعلمين الذين تعلموا باستخدام استراتيجية التلعيب كانوا 8512في إنجاح العملية التعليمية، حيث أكدت دراسة الشمري )

نتيجة التفاعل  فعية الطالب قد تعدلتأكثر نجاحاً من الطالب الذين حصلوا على تعليمهم باستخدام األساليب التعليمية التقليدية، فدا

( أن الستراتيجية التلعيب 8585بينهم وبين بعضهم وبين المعلمة أثناء استخدام استراتيجية التلعيب. وأشارت دراسة شاهين )

(، ودراسة 8512فاعلية في إدارة بيئة التعلم وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي. وتؤكد دراسة الغامدي )

( على أهمية استخدام استراتيجية التلعيب في التعليم، وزيادة دافعية المتعلمين نحو تعلمهم، وتحسين مشاركة 8512السلمي )

أن استخدام التلعيب أفضل من طرق  ((Ghuzanfar et al., 2022وكشفت دراسة غوزنفر وآخرون  .المتعلم في جميع المواد

 عيب يعزز الدوافع لدى المتعلم من خالل استخدام الرموز التصويرية واألوسمة وتجميع النقاط.التعلم األخرى؛ حيث أن التل
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 .لمبكرةوخاصة في مرحلة الطفولة ا ،في العملية التعليمية والدور اإليجابي لها أهمية استراتيجية التلعيب يالحظ مما سبق

 مشكلة الدراسة:. 1.1

إال أنه مازال يواجه الكثير من التحديات، من بينها استمرار بعض المعلمين  رغم التطور الذي نشهده في قطاع التعليم

في تطبيق االستراتيجيات التقليدية، وعدم التكيف مع ما يظهر من استراتيجية حديثة واالستفادة منها في المواقف التعليمية، مما 

دم الذي ألساليب التقليدية سيزيد الفجوة عن العالم المتقيؤدي إلى ضعف مشاركة المتعلمين في العملية التعليمية، فاإلصرار على ا

يشهد تطورات سريعة في جميع مجاالت الحياة، لذلك لم يعد مقبوالً أن يضل المعلمون والمشرفون في المؤسسات التعليمية 

 (.85، ص8552متمسكون بأساليب التدريس التقليدية )عطية، 

مرحلة الطفولة المبكرة وجدت أن اعتماد المعلمين على التدريس بالطرق التقليدية  فمن خالل خبرة الباحثة في مجال التدريس في

ينعكس سلباً على المتعلمين ودافعيتهم للتعلم، ويجعلهم سلبيون ويعتمدون في تحصيلهم على مساعدة األخرين، ففي العصر الحالي 

ه ومشوقه لهم وتتوافق مع اهتماماتهم وخصائصهم يحظى غالبية المتعلمين على أجهزة وألعاب تتميز بتقنيات وعناصر جاذب

العمرية، لذا على المعلمين أن يطور من أساليبهم التدريسية بما يتوافق مع ذلك؛ ليجد المتعلمين في التعليم ما يجذبهم ويجعلهم 

هم يحتاجون الحديثة، لذلك فينخرطون في المهام التعليمية بمتعة ومرح، فجيل اليوم يتميز بمهارات عالية في التعامل مع التقنية 

 إلى استراتيجيات تدريسيه تتماشى مع قدراتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وبما أن استراتيجية التلعيب تعتبر من األساليب التربوية الحديثة والمهمة في تنمية قدرات المتعلمين وخبراتهم، وجذبهم للتعلم 

إيصال المعلومات مع بقاء أثر التعلم، فضالً عن أنها تضفي جواً من المتعة  بأساليب تتفق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، وتسهيل

والمنافسة وتكسر الملل والرتابة خالل المواقف التعليمية، مما يزيد من دافعية المتعلمين وانخراطهم في التعلم، فهي استراتيجية 

للمملكة  8535ط باأللعاب كالتعليم، وفي ضوء رؤية تسعى إلى تطبيق عناصر وآليات اللعبة في مجاالت وسياقات أخرى ال ترتب

العربية السعودية التي تسعى إلى إعداد جيل مفكر، ومبتكر قادر على بناء المعرفة بنفسه من خالل بيئة تعليمية محفزة وجاذبة 

 للتعلم، ظهرت الحاجة إلى تطبيق مثل هذه االستراتيجية.

تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة من درجة إلى ضرورة دراسة وبناء على ما سبق تولد لدى الباحثة الحاجة 

 وجهة نظر المعلمات.

 أسئلة الدراسة:. 2.1

 :في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية

 المعلمات في محافظة األحساء؟ما درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المكبرة من وجهة نظر  -1

 مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟بالتلعيب في التعليم استراتيجية ما أهمية تطبيق  -8

 متغيِّري ضوء محافظة األحساء في في درجة تطبيق استراتيجية التلعيب لدى معلمات الطفولة المبكرة في ما الفرق  -3

 المرحلة الدراسية؟عدد سنوات الخبرة، 
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 أهداف الدراسة:. 3.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 تحديد درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء. -1

 الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظةمرحلة ب في التعليم عن أهمية تطبيق استراتيجية التلعيبالكشف  -8

 .األحساء

ي ضوء محافظة األحساء فالطفولة المبكرة في استراتيجية التلعيب لدى معلمات  الفروق في درجة تطبيق عن الكشف -3

 ، المرحلة الدراسية.عدد سنوات الخبرة متغيِّري

 أهمية الدراسة: . 1.1

هم الدراسة تس قدو ة،القاعدة األساسية للهرم التعليميكونها مرحلة الطفولة المبكرة؛ أهمية  الحالية منتنبع أهمية الدراسة 

راتيجية استتطبيق متطلبات المناهج بما يتفق مع تطوير بأهمية مخططي المناهج في مرحلة الطفولة المبكرة  أنظار لفت في

في رفع  لما لها من دور إيجابي في التعليم راتيجية التلعيباستبأهمية استخدام  في رفع وعي المعلمات كما قد تساعد، التلعيب

 التعليمية.الكفاءة 

 فضالً عنعليمية، م( التي تولي أهمية كبيرة للعملية الت8535تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية )في  تسهم وبذلك قد 

االستفادة من التقنيات الحديثة، والسعي لتوظيفها في النظام مواكبة الدراسة الحالية لالتجاهات العالمية، والتي تنادي بضرورة 

 التعليمي.

 حدود الدراسة:. 5.1

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 تلعيب ودرجة تطبيقها.استراتيجية ال الحدود الموضوعية:

 في محافظة األحساء في المملكة العربية السعودية.الدراسة  تم تطبيقالحدود المكانية: 

 الطفولة المبكرة.: معلمات ةالحدود البشري

 هـ.1111الدراسة خالل الربع الثاني من العام الدراسي  تم تطبيق :الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

أنها تطبيق عناصر األلعاب في سياقات تعليمية بحتة من خالل وسيط تقني، وذلك بهدف جذب ب عرفتُ  استراتيجية التلعيب:

 .(8512وزيادة الدافعية لديهم )الزهير، الطالب 

لتحقيق  ، وذلكأي تحويل المادة الدراسية إلى لعبة مسلية استخدام عناصر األلعاب في الموقف التعليمي: بأنهاوتعرف إجرائياً 

 .م أداة الدراسةدالتي يتم الحصول عليها باستخابالدرجة  وتقاس، تشويقاً كثر ، وجعل عملية التعلم والتعليم أمهمة أهداف تعليمية
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

يعرض هذا الفصل اإلطار النظري المتعلق باستراتيجية التعليب، ومرحلة الطفولة المبكرة، كما يستعرض مجموعة من 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بموضوعها.

 اإلطار النظري .1.2

 :استراتيجية التلعيب .1.1.2

، وهذا ياسيةوالس كافة األصعدة التعليمية والفكرية واالقتصادية فيموجة هائلة من التحديات يعيش أصبح العالم اليوم 

، وأصبحت داعاتويولد اإلب ، وإنما تعليم يفجر الطاقاتوالتلقين من التعليم، ال يعتمد على النمطية حديثأن يكون هناك نوع  يتطلب

تعليمية يكون ات ياستراتيج تطبيق عن طريقبشكل كبير لمساعدة المتعلمين على التكيف مع التحديات المسؤولية ملقاة على المعلم 

مجرد دي من دور المعلم التقلي يتعدىهذه االستراتيجيات على تحقيق التعليم الفعال الذي  تطبيقالمتعلم محورها، بحيث يساعد 

جية تدريس كاستراتي الدراسيةطوال الحصة  تطبيقها سواء تمالتعليمية،  للعملية والملهم ناقل للمعرفة إلى دور القائد والميسر

في  ساعدياختيار االستراتيجية المناسبة  التوفيق في أن حيث، المتعلمينلكسر الروتين، واستثارة دافعية  ااستخدامه أورئيسة، 

يجيات من بين كل هذه االسترات المناسب االختيار لحاذق القادر علىاة، وأن تحقيق ذلك يتطلب المعلم األهداف المنشود الوصول إلى

 (.17، ص.8512وقدراتهم )أمبو سعيدي وآخرون،  المتعلمينالكثيرة ما يتناسب مع مستوى 

تسليط الضوء على إحدى أهم وأحدث االستراتيجيات التعليمية في مجال التدريس  إلىمن هنا سعت الدراسة الحالية 

باسم اللعب أو اللعبة، كذلك يعرف  أي Gameمصطلح حديث مشتق من كلمة  عيبوهي استراتيجية التلعيب، فالتل

Gamefication  للعالمات وللترويجويترجم عربياً بكلمة التلعيب أو اللوعبة، أول ما ظهر في مجال التسويق التجاري للمنتجات 

 .والتدريب والصحةواإلعالم ثم بدأ باالنتقال إلى مجاالت أخرى بما فيها التعليم التجارية، 

غريفين  رفهافقد عرؤى وتوجهات الباحثين والمهتمين بها،  الختالفالتعريفات الستراتيجية التلعيب تبعاً  تختلفو

(Griffin, 2014)  أما تشو لعاب. ليس لها عالقة باأل أخري وطرق تصميمها في سياقات اللعبةبأنها تطبيق عناصر(Chou, 

في  ومخطط األلعاب، وتطبيقها بشكل مدروسبوالتشويق الموجودة عادة  التسليةفيعرفها بأنها مهمة اشتقاق عناصر  (2015

 م بتحفيز المتعلمين على التعلم من خاللتهتالتي تعليمية ال ( إلى أنها إحدى االستراتيجيات8510ير زهور الجهني )الواقع. وتش

ادين أخرى ميبوحل مشاكل  ،والمشاركةاالستمتاع بهدف تحقيق أقصى قدر من  ليميةالتعبيئات الستخدام عناصر األلعاب في ا

وبناء لتخطيط أسلوب نها ( بأ8512. كما عرفها السلمي )اهتمامهم لمواصلة تعلمهم جذبخالل  وذلك من ،خارج سياق األلعاب

 غذية الراجعةوالت ،بالزمنالمتعلقة  والمكافآت توالقواعد والتفاعال مثل: األهداف األلعابعناصر  تطبيقبيئات تعلم اعتماداً على 

المهام  والنقاط الخاصة بأداءوالدرجات دم في المستويات والتق، والقيم الجماليةاالهتمامات و ،والتحدي والسرد القصصي الفورية

اهاتهم نحو وتحسين اتج ،اإلنجاز إلىبغرض تنمية دافعية المتعلمين  ؛التعليمية المواقفوقوائم المتصدرين وحرية الفشل في 

 في عمليتي التعليم والتعلم.  وتفاعلهم وإكسابهم المهارات التعلمية المختلفة، وزيادة مشاركتهم العملية التعليمية،
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اب في يف عناصر األلعدمج المتعة بالتعلم من خالل توظ :بناًء على ما سبق يمكن تعريف استراتيجية التلعيب بأنها

 ،نيللمتعلم والمشاركة االندماجبغرض تحقيق أقصى قدر من  ،المواقف التعليمية بطريقة هادفة ومخطط لها من قبل المعلمة

 وتحسين تجربتهم التعليمية مما يسهم في تكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو التعلم. 

 عناصر التلعيب:. 1.1.1.2

  وتشمل:التلعيب مراعاتها أثناء تصميم  ينبغيعناصر رئيسة  هناك

أسلوب لحفظ النتيجة وتوضيح مدى تقدم المتعلم ونجاحه، فهي الدرجات التي يجنيها المتعلم عند تنفيذه للمهام،  هي :النقاط -1

 (نقطة 1055وهي تمتلك القدرة على تعديل سلوكه، فعن طريقها يتحدد فوزه، حيث يمكن أن يكون الفوز للمتعلم الذي يحرز 

 (.8510القايد، 

تمثل اإلنجازات التي حققها المتعلم، فهي على شكل رسومات تشير إلى وصول المتعلم إلى مستوى معين، أو أنه  الشارات: -8

 .(٥١٠٢ ،خوری (تمكن من تحقيق مجموعة من األهداف المطلوبة

ما يحصل عليه الالعب في نهاية مرحلة معينة أو إنجاز مهمة  وهي النقاط،يتم منح الجوائز والمكافآت عند تسجيل : المكافآت -3

 (.8585أبو موسى،  (فإنه ينال على مكافأة نقطة ١١0٠على سبيل المثال عندما يحقق المتعلم ، محددة

تويات فالمسيتم تقسيم المحتوى التعليمي لموضوعات ودروس بعد ذلك يتم إعدادها وتوزيعها على المستويات،  المستويات: -1

تمثل أحداث يصل إليها المتعلم عند إتمامه مهام محددة، كما أنها توفر تسلسل منطقي لخبرة المتعلم ويلزم المتعلم اجتيازها لتحقيق 

 (.8510)القايد،  األهداف المطلوبة

لوحة نقاط تظهر أسماء المتعلمين المتقدمين ليتمكنوا من معرفة موقعهم بالنسبة لآلخرين، حيث أنها  المتصدرون: هيقائمة  -0

تظهر من هو األول ونقاطة، مما يدفع المتعلم إلى السعي لتطوير مستواه باستمرار؛ ليتحسن موقعه بين اآلخرين ويحافظ بذلك 

  (De Byl, 2013) .الصدارةعلى 

التحديات التي من بينها يختار المتعلم التحدي الذي سيقوم بإتمامه، ويصمم كل تحدي على أساس  هي مجموعةالمهمات:  -0

 (.8510)خوری،  مجموعة من األهداف التي يراد تحقيقها

واب ؛ ليتمكن من معرفة ما إذا كان على الطريق الصفي الوقت المناسب للمتعلمتوفير التغذية الراجعة ينبغي التغذية الراجعة:  -7

  (Gulinna, 2016) .خطتهلتحقيق األهداف المرجوة أو يحتاج إلى تعديل وتحسين 

لتوفير  القصصالحكايات و حيث تساعد: وهي عنصر مهم لجعل التلعيب مثيراً لالهتمام ومحفزاً للمتعلم، الحكايات والقصص -2

الل قصة خ ين من خالله، فهم يتذكرون ويتمكنون من تطبيق المعلومات أفضل حين تقدم لهم منالسياق الذي يتصرف المتعلم

Imad Zeroual, 2017) .) 

محاوالت التكرار: يعتبر الخطأ واحداً من األساليب األساسية للتعلم واإلتقان وتحقيق األهداف، فال ينتهي التلعيب بعد أول خطأ  -2

 (De Byl, 2013). للتعلم  للتكرار، حيث أن التعلم من األخطاء أسلوب فعال وقويإذ البد من توافر محاوالت 
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 أنواع التلعيب:. 2.1.1.2

 التعليم وهما: عملية فيمن أنماط التلعيب من خالل مراجعة األدب التربوي يالحظ أن هناك نوعين 

  البنائي:التلعيب  أوالً:

 كونيالنوع ال  وفي هذا في المحتوى، تعديلأو  تغييرفي الدرس دون إحداث أي  األلعابتطبيق عناصر  على يعتمد

أن  لكمثال على ذ، والمكافآتالنقاط  للتعلم من خالل جمع المتعلمينالدافعية لدى  وتنمية حثللعبة، والهدف هو  الـدرس مشابهاً 

 يكتسب تعلمالم غير أن، األلعابعناصر  على أي مـن تشتملفـال  المطلوبة منه،والمهام للتكاليف  إنهائهعنـد  نقاطـاً  يكسب المتعلم

 (.Kapp el al., 2014إلتمامه ما كلف به ) المتصدرين قائمةالنقاط والشارات، ويكون في 

 :ثانياً: تلعيب المحتوى

ساسي من تلعيب األهو الهدف  باأللعاب محتوى لكي يصبح أكثر شبهاً الوالتفكير باللعب لتغيير  األلعابتطبيق عناصر  

األهداف  تعراضاسمن  بالتحدي بدالً  الموقف التعليميأو بدء  التعليميةإضافة عنصر القصة إلى المادة  المحتوى، على سبيل المثال

إلى  ليميالتع هذه العناصر ال يحول المحتوىمثل إضافة  أن إذ ،طرق تلعيب المحتوىطريقة من تعتبر هذه  ،التي نريد تحقيقها

الذي يتم  لتعليميا ، ويتم إضافتهم إلى المحتوىاأللعابتوفير سياق أو أنشطة تستخدم في ب وذلكيشبه اللعبة أكثر  هل يجعللعبة ب

 (Pandey, 2015).تدريسه 

في  ذينفكالهما يمكن أن  حيث أن يستبعد أحدهما اآلخر الالتعليب، استراتيجية اإلشارة أن هذين النوعين من  وتجدر  

 تأثيراً.وفاعلية التلعيب أكثر استراتيجية يجعل  سوياً بل إن وجودهما  ،الدرسالموقف التعليمي ونفس نفس 

 أهمية استراتيجية التلعيب:. 3.1.1.2

همية أويمكن إيجاز  ،تحقيقها المطلوبالمخطط لها و في تحقيق األهداف التعليميةبارزاً ستراتيجية التلعيب دوراً ال

في  المتعلمعندما يكون  على العمل الجماعي تحافظ بأنها (Carmichael, 2016)ذكرها كارميشيل التلعيب كما استراتيجية 

 أيضاً  ويقوم المتعلمين الفرد في أعماله الفردية،وتساعد هذه األعمال الجماعية ، الحوافز والنقاطلكسب  معهم مجموعة فإنه يتعاون

 التلعيب همويس النجاح، لتحقيقبدأوا بدعم بعضهم  المتعلمين أنذلك يعني ولكسب نقاط الخبرة،  المجموعةأقرانهم في  ةمساعدب

ون على االلتزام ويحرصيبدؤون بضبط أنفسهم  المتعلمينوذلك ألن  القوانين في الفصل واضحة؛تصبح ه خالل فمن على االنضباط

سؤولون م المتعلمونيجعل  مماللجوائز،  الوصول من أجل مستواهم وذلك وتجنباً لنزول بين أقرانهم لزيادة فرص تميزهمباألنظمة 

 الصفية. مباشرة عن انضباطهم في الغرفة  غير بشكل

في حين  قط،ف لفهمهم للمفاهيم حوافز المتعلمينالتعلم القائم على اللعب يعطي إن ف الحوافزمزيداً من  التلعيبيعطي  كما

حيث  نتائج جيدةل التلعيبيقود مرغوبة، وسلوكيات غير ل نقاطال للتشجيع أو حذف هذهللمتعلمين التلعيب يضع نقاط الحوافز  أن

ظهور فوهذا ما يحدث في التلعيب، ولذلك  الغرفة الصفيةجديدة في  طريقةأو  أداةعند البدء بأي  األساسي التناسق هو المفتاح يعد

أوضاع مختلفة  مع مةواألنظومتابعة نفس الروتين  ييوم بشكلأن تطبيقه طويلة، حيث  ولفترةبانتظام  يعني تطبيقه مرضيةنتائج 

  ،شيقةمن المواد المملة مواد التلعيب يجعل  فضالً عن أن ،الزمنلنتائج طيبة مع مرور  يؤديوباستخدام الحوافز 
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يحضرون  يجعلهم مينللمتعل أسباباً  يقدم، ولكن التلعيب العلومأو  اللغة اإلنجليزيةأو  الرياضيات المتعلمينقد ال يفضل كل ف

 تنعكسة التعلم أثناء عملي تكون حاضرة التي المتعةفإن  مادة معينة المتعلمللتعلم، فعندما ال يحب  إيجابيةبطاقة  للغرفة الصفية

 .إيجابياً  اً حاضرفيكون  عليه

 التلعيب في التعليم:  استراتيجية أهداف . 1.1.1.2

لكي  ؛ميةالمواقف التعلي خاللدمج اللعبة أو األلعاب اإللكترونية على المعلمون المهتمون باستراتيجية التلعيب  يحرص

 ا من مادة صعبةهوإثارة بالنسبة للمتعلمين، وتحويل ومتعة وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر جاذبية التعليميةتكون المادة 

 الرئيسية( األهداف 8512عبد الحميد ) التعلم. وبيّنروح المشاركة والدافعية نحو تعزز لديهم ؛ لشيقةو ممتعة إلى مادة مملة

 والتي تتمثل بما يأتي: العملية التعليميةالستراتيجية التلعيب في 

للمتعلمين  وتحسين القدرات العقلية والمعرفية تطويرعلى  من خالل العملية التعليميةالتلعيب  تسهم استراتيجية أهداف معرفية:-1

 .واالبتكاراالستكشاف القدرة على المهارات وتنمية و

 والقيادة وأخذ القرارات القوانين والقواعد واألنظمة، وتعلم معهمالالعبين وتبادل األدوار  بينإن التواصل  أهداف اجتماعية:-2

مع باقي  االجتماعي لالنخراطتؤهل الالعب واالنطواء، كما  الخجلك ينلدى المتعلم تعالج بعض المشاكلمن األمور التي 

 المتعلمين.

د الفوز الذي يرافق المتعلم عن بالفخر تعزيز الدافعية واإلحساس إلىالتلعيب  تؤدي استراتيجية أهداف عاطفية أو وجدانية:-3

 بذكائهم.  تكوين الشخصية عند إحساسهمفضالً عن ، واإلنجاز

لسرعة اوالتنظيم والتخطيط و متعددة كحل المشكالت التلعيب يتقن المتعلم مهارات استراتيجية طريق فعن :مهاريةأهداف -1

 والدقة.

فق الحسي والعضالت والتوا للحواستدريب التحفيز والحيث  منبجسم اإلنسان  متصلةالتلعيب  استراتيجية أن أهداف بدنية:-5

 المتعلم.العصبي والعضلي لدى والتآزر والعقلي 

 :في التعليم استراتيجية التلعيب. 5.1.1.2

 دينميافي  وتوظيفهاكل مميزات األلعاب الستثمارها  تجمعالتلعيب  استراتيجيةإن  (Alvarez, 2017) الفاريز ذكر

( لتحفيز الحريات 8510العصيمي ) أوردهاالتي في التعليم  الستراتيجية التلعيبالتعليم، ومن أهم هذه اإليجابيات أخرى مثل 

 األربع:

 حيث يخلو من ،مالفشل لدى المتعلبشعور الالتلعيب يختلف استراتيجية  ومعحدث التعلم، الفشل يُ  وقوع تكرار : إنحرية الفشل -1

 في الحياة الواقعية.المتعلم الذي يمكن أن يشعر به  والقلق الخوفو التوتر

ح الفرصة يتيوهذا  ،والتكرار حرية التجربة بال شك يحصل علىحرية الفشل تجعله على  المتعلمحصول  إن :حرية التجربة -8

 التعلم.جودة يعزز من أمام المتعلم للتوجه للتعلم الذاتي الذي 
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حيث تعتبر من أهم الحريات التي لكل فريق، ومواصفات وتحديد سمات  فرق تكوينمن خالل : اتخاذ مواقف مختلفةحرية  -3

 .نظر مختلفة من رؤية المشكالت من وجهاتالمتعلمين  تمكنكما أن يحظى بها المتعلمين،  يمكن

لى تحسين عوالنشاط المكثف التركيز فترات و والركود النسبي الراحة عملية التناوب بين فترات: تساعد حرية بذل الجهد -1

 .طبيعية استعادة تركيزهم بصورة من المتعلمين وتمكنالتعلم 

يها المتعلمين وشيقة يعمل فالعملية التعليمية بالعديد من الفوائد، التي تجعل منها عملية ممتعة  ة التلعيباستراتيجي تمد

حريتهم الكاملة في المتعلمين  تعطي استراتيجية التلعيب أن ((Al-Azawi et al, 2016 آخرونو الزاويبنشاط، فقد أشار 

ويفضلونها، مما يؤدي إلى زيادة المتعة والتسلية لدى المتعلمين في المواقف التعليمية  آليات التعليم التي يستوعبونها استخدام

من التعلم  إتاحة فرصوبما تمتاز به استراتيجية التلعيب هو  فترات أطول على المحتوى بال ملل،  وبالتالي ستمكنهم من قضاء

دون و آمن في جالخطأ أو الفشل  في حالالمحاولة مرة أخرى تكرار من خالل للمتعلم وسائل تعليمية مختلفة توفير الحرية  خالل

زهم كما أنها تعطي المتعلمين التغذية الراجعة الفورية وتحف ،مما يعزز استمرارية المشاركة في المهام التعليمية أية انعكاسات سلبية

 ت وإثارة الدافعية لديهم، فقد أشارت الدراسات إلىعلى التعلم الذاتي المستمر وتطور مهاراتهم في القراءة والكتابة وحل المشكال

مين فقد وما تقدمه استراتيجية التلعيب من فوائد ال تقتصر على المتعل للمتعلمين،من الكفاءة الذاتية  تزيدأن استراتيجية التلعيب 

تلعيب وتمكن ال أسلوبطبيقات تدعم حيث أنها تساعد المعلم ايضاً في تقييم أداء المتعلمين وتقدمهم، وذلك من خالل االستعانة بت

 إضافة مالحظته على أداء المتعلمين وحساب نقاط تقدمهم. المعلم من

علم عن على سلوك المت تؤثرفي السياق التعليمي يمكن أن التلعيب استراتيجية أن  وفي ضوء ما سبق يمكن مالحظة

 تقدمة فما ،طريق تحفيزه على حضور الغرفة الصفية برغبة وحماس أكبر، مع التركيز في المهام التعليمية المفيدة وأخذ المبادرة

موكلة لمتابعة تقدم المتعلمين ومقدار إنجازهم للمهام اتسهل للمعلم فهي  ،على حداً سواءللمتعلم والمعلم  من فوائدستراتيجية الا هذه

غير ثقيلة أو مملة وذلك من خالل ما تعمل عليه  لعملية التعليمة ممتعةتجعل امن فوائد فهي إليهم، فضالً عما تقدم للمتعلم 

 جاذبهم بشكل ل يمهوتقد ،واهتمامات المتعلمين اليوم احتياجاتمع  يتناسباستراتيجية التلعيب من تكيف للمحتوى التعليم بما 

من متعه  يهف يرغبللمتعلم ما  تقدمأهداف العملية التعليمة التي يسعى إليها المعلم وفي الوقت نفس  قفتسهم في تحقيوممتع 

 . زمالئهوتحديات وتعاون بينه وبين 

وتقدم تغذية  ،كما أنها تسهم في بقاء أثر التعلم وزيادة اكتساب المتعلمين لما يستقبلونه من مفاهيم خالل الموقف التعليمي

ع إتاحة فرص المحاولة والتكرار دون انعكاسات سلبية مما يساعد في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين لهم مراجعة فورية 

، وغيرهايو، والتربية، والحاسوب، وألعاب الفيد فس،ة من خالل تشابك مجاالت علم النة بالشموليتتّسم هذه االستراتيجيفنحو التعلم، 

قصى المتعلمين على التعلم بتوظيف عناصر األلعاب في بيئات التعلم، وذلك لتحقيق أ يحفزفي التعليم هو منحى تعليمي  فالتلعيب

 المتعلمين لمواصلة التعلم.  انتباهجذب  عن خاللقدر من المشاركة والمتعة 

 العملية التعليمية:التلعيب في  استراتيجية توظف عناصر ومبادئتطبيقات . 1.1.1.2

 منها: ليميةالعملية التعفي  االستعانة بها لتطبيق استراتيجية التلعيب يستطيع المعلمونالتي من التطبيقات  العديدهناك 
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 والسلبية ابيةاإليج سلوكيات المتعلمين بتسجيل الدراسية بشكل أفضلإدارة الفصول  منالمعلمين  يمكنتطبيق دوجو:  سكال -1

صيات كرتونية رموز لشخ بتوفيره التطبيق ، يتميزالولدينومشاركتها مع  ومنح النقاط، وتصميم شعارات للمهام التي يحددها المعلم

 (.8510ومحببة للمتعلم )كمال،  شيقة

 .أعلىيات إلى مستو يتمكن من االنتقالللنقاط، لكي  المتعلم جمعلتعلم اللغات المختلفة، من خالل  جداً  ممتع تطبيق دولينجو: -8

(Michel & Burr, 2015) 

يسمح  وشيقة للمتعلمين، كما ممتعة إلى أنشطةالتي قد تكون مملة  األنشطة التعليمية من تحويل المعلمين يمكن موقع كويزيز: -3

 (.8585)شاهين،  مع غيرهم من المربين وتبادلهاقصيرة،  لهم بتصميم اختبارات

 ،للمعلمين بتصميم أنشطة ممتعة من خالل عرض األسئلة على الشاشة واإلجابات في أجهزة المتعلمينموقع يسمح ت: كاهو -1

مة وبالتالي يظهر أسمة في أعلى قائ ،ومن يتمكن من اختيار اإلجابة الصحيحة وبشكل أسرع من اآلخرين يحصل على نقاط أكثر

 ها في وقت محددتنفيذيتم م التعليمية إلى ألعاب وتحديات مسلية المتصدرين، وعليه فهو تطبيق ساعد المعلمين على تحويل المها

(Irmgard & Thomas, 2015). 

 مرحلة الطفولة المبكرة:. 2.1.2

ة العمرية وتنقسم إلى فئتين عمريتين الفئ، في حياة الطفل إلى العام التاسعمتد مرحلة الطفولة المبكرة من العام الثالث ت

األولى تمتد من ثالث إلى خمس سنوات ويطلق عليها مرحلة رياض األطفال، والفئة العمرية الثانية تمتد من ستة إلى تسعة سنوات 

ة ؛ لكونها مرحلوتعد من أهم مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان وأكثرها أثراً في حياتهويطلق عليها مرحلة الصفوف األولية، 

هذه المرحلة تميز تو نموه، حساسة يكون لدى الطفل القابلية واالستعداد للتعلم واكتساب المهارات والتطور بمجاالتوفترة  تكوينية،

لتي اباالتزان الفسيولوجي وزيادة الميل إلى الحركة والنشاط، وتكوين المفاهيم االجتماعية، والنمو السريع باللغة، ونمو المهارات 

 فهي فترة االنطباعات والخبرات األولى له. سابقاً واكتساب مهارات جديدة الطفل اكتسبها

 استراتيجيات التدريس الحديثة: في ضوءأدوار المعلمة . 3.1.2

للجوء واكبة هذه التطورات وام إلزاماً عليها وأصبح المعلمةتغيرت أدوار في ضوء التغيرات السريعة في العصر الحديثة 

واستخدام  ،المعلومات لنقاإللقاء والتي تقتصر على  ،في التعليم االستراتيجيات الحديثة واالبتعاد عن الطرق التقليديةتطبيق إلى 

)عثمان  رفةلى المعع للحصول حيداالختبارات والتقييمات الورقية فقط لتحديد مستوى تقدم المتعلمين، واعتبار المعلمة المصدر الو

 (.8581والعثماني، 

حيث أصبحت المعلمة تلك األدوار التقليدية، إلى أدوار أخرى جديدة  حولت حديثةالستراتيجيات الولكن مع ظهور ا

التفكير  مهاراتة تنميبتطبيق كافة الطرق التي تسهم في  ومحفزة لإلبداع، غرفة الصفيةومديرة ماهرة للحوار في الللتعلم،  ةميسر

 المتعلمين.لدى 
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 تبعاً ي يأت، دوار التي يلزم أن تقوم بها المعلمةاأل تعدد بأنومن خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة تبين 

 تلبيةل محاولةهو  تنوعلاهذا الغرض األساسي من يمية في القرن الحادي والعشرين، فالمتسارعة في العملية التعل للتغيرات

مو الطفل ن في يسهمإلى توفير المناخ التربوي الذي  هذه المرحلة، حيث تهدف في مرحلة الطفولة المبكرةالمتعلمين احتياجات 

معلمة الر وبالتالي لم يعد دوأقرانه، من التفاعل اإليجابي مع  تمكن الطفلالقيم واالتجاهات السلوكية التي  هنمواً متكامالً، واكساب

ملية في الع والمتنوعة الحديثةمن األدوار  العديدبل أصبح على عاتقها  ،لة عن األموحمايته كبدي على رعاية الطفل مقتصراً 

 .تكنولوجية أو تربوية أو مهنية أو نفسيةسواء كانت  التعليمية

  الدراسات السابقة: .2.2

ترتيبها تم د قالتي تناولت استراتيجية التلعيب وأهم ما توصلت إليه، و سيتم استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية

 .من األقدم إلى األحدث

الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب ومعوقات تطبيقها لدى معلمات  هدفت( والتي 8512دراسة العتيبي )

، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحاسب االّلي بمنطقة الرياض من وجهة نظرهن

استجابة، وأظهرت نتائج الدراسة أن  75معلمة وتم الحصول على  725استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع 

ة رجة كبيرة، كما تبين أن هناك موافقدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب لدى معلمات الحاسب االّلي بمنطقة الرياض جاءت بد

بدرجة كبيرة من قبل عينة الدراسة على وجود معوقات لتطبيق استراتيجية التلعيب، ومن أهم ما أوصت به الدراسة إعادة توزيع 

 اتيجية التلعيب.أعداد الطالبات على الفصول الدراسية بما يتناسب مع تطبيق استر

التعرف على فاعلية تلعيب التعلم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى إلى هدفت ( والتي 8512دراسة الغامدي )

تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، وتم استخدام المنهج شبة التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة صممت 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين ، تلميذة 07الباحثة مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 

 د التحدي:تعلم الرياضيات عند أبعامتوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعية نحو 

لخدمة على الل اتدريب المعلمات خمجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة باالستمتاع بالتعلم، والكفاء، والدرجة الكلية، لصالح ال

 كيفية تدريس الرياضيات وفق استراتيجية التلعيب.

(  والتي هدفت إلى التحقق من فاعلية استراتيجية التلعيب في إدارة بيئة التعلم الصفية وال صفية 8585دراسة شاهين )

داف الدراسة تجريبي، ولتحقيق أهالة والمنزلية وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي، وتم استخدام المنهج شب

دوجو كأداة مالحظة سريعة لتقييم أداء التالميذ أثناء تطبيق  باستخدام تطبيق كالس لكترونيةقائمة رصد إقامت الباحثة بإعداد 

يب التلع يجيةمن تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وأظهرت النتائج فاعلية استرات 10استراتيجية التلعيب، وتكونت العينة من 

دوجو في إدارة بيئة التعلم الصفية وال صفية والمنزلية وتحسين األداء الدراسي لدى أفراد عينة البحث،  المصممة بتطبيق كالس

 وأوصت الدراسة بعقد ندوات و ورش عمل لتوعية المعلمين والموجهين بأهمية استخدام تطبيقات التلعيب في المواقف التعليمية.
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في تنمية مهارات التفكير  (Gamification)إلى تقصي أثر استخدام التلعيب سعت ( والتي 8585دراسة النادي )

قيق أهداف ، ولتحتجريبيالشبة وتم استخدام المنهج  مة عمان،اإلبداعي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مادة العلوم بالعاص

 عن النتائج وأسفرت، من الطلبة 131ونت عينة الدراسة من اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، وتكالدراسة استخدمت الباحثة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء الكلي، وفي كل مهارة من اختبار مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي لصالح 

علوم، وتحديداً في تدريس مادة الضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة استخدام استراتيجية التلعيب في المجموعة التجريبية، و

  لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

معلمي التربية في مرحلة  آراء الكشف عنوالتي هدفت إلى  (Verónica et al., 2020) دراسة فيرونيكا وآخرون

منهج الرياضيات  ة لتطويرالفصل الدراسي باعتباره إحدى األدوات المنهجي فيالطفولة المبكرة المستقبليين حول استخدام التلعيب 

لدراسة من وتكونت عينة ا استخدام االستبانة،ولجمع البيانات تم  ،وتم توظيف المنهج الوصفي الكمي، في هذه المرحلة التعليمية

 تخصصيوكشفت النتائج عن رؤية م طالبًا مسجاًل بكلية التربية لتعليم مراحل الطفولة المبكرة في جامعة قرطبة )أسبانيا(، 838

لى نموذج مكون مد ذلك عوقد اعته أحد مصادر تعلم محتويات رياضية، التعليم المستقبليين إلمكانية االستعانة بالتلعيب باعتبار

العمر أو  أن عوامل مثل تبينكما  ء الروابط بين المفاهيم الرياضية،بنا، والثاني تنمية التفكير الرياضيمن عنصرين: أولهما 

 خدام التلعيب في الفصول الدراسية بمراحل الطفولة المبكرة. الجنس ال تحدد تصور است

( والتي تناولت الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في تعليم العلوم والمعوقات 8581دراسة العبدان والقرني )

ة لجمع ي، وقد تم إعداد استبانالتي تواجه المعلمات عند تطبيقها بمدينة مكة المكرمة، واستخدمت الباحثة المنهج المتقارب المتواز

معلمات،  0وتم عمل المقابالت مع معلمة،  855البيانات الكمية والمقابلة لجمع البيانات النوعية، وتكونت عينة الدراسة من 

تلعيب ن الإال أنهن يطبق النتيجة، ورغم هذه عيب في دروس العلوموأسفرت النتائج عن إيمان المعلمات الكبير بأهمية استخدام التل

لمعلمات ل تطبيق اوجود معوقات تراوحت من متوسطة إلى عالية أدت إلى تقلي تبين جة متوسطة في المواقف التعليمية، كمابدر

التلعيب،  يةاستراتيجللتدريس وفق  الالزمة، وأوصت الدراسة بتجهيز المؤسسات التعليمية باإلمكانات الستراتيجية التلعيب

 على كيفية تطبيق أسلوب التلعيب بالتعليم. وضرورة تدريب معلمات العلوم

هدفت إلى الكشف أثر التدريس وفق استراتيجية التلعيب على التفكير الرياضي وتقبل ( والتي 8581دراسة أبو يونس )

بة شالتكنولوجيا لدى طلبة الصف السابع في الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم، وتم استخدام المنهج 

الذي  ياضي، واختبار التفكير الروفق استراتيجية التلعيب ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة دليل لوحدة الجبر، التجريبي

سفرت نتائج وأطالبة،  05وتألفت عينة الدراسة من ، مدى التقبل التكنولوجي لدى الطلبة ، واستبانة لقياسيتناول وحدة الجبر

طلبة مجموعتي الدراسة على بين متوسطي درجات ( بين =a(0.05الداللة ائياً عند مستوى وجود فرق دال إحصعن الدراسة 

ضرورة ة وأهم ما أوصت به الدراس، لصالح المجموعة التجريبية و استبانة التقبل التكنولوجي اختبار التفكير الرياضي البعدي

أثر  ما كان لها منل ليمية مختلفة وخاصة في الرياضيات؛تعومقررات راتيجية التلعيب في التعليم في مراحل دراسية استخدام است

 إيجابي على التحصيل للطلبة.
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االستعانة بالتلعيب في اكتساب المعرفة  هدفت إلى والتي (Ghuzanfar et al., 2022)دراسة غوزنفر وآخرون 

ولتحقيق تجريبي، ال شبةوتم توظيف المنهج  المواهب،ام التعلم الرقمي وتنمية وتحقيق نتائج أفضل في المدارس بُغية تعزيز استخد

ارس وتكونت العينات العشوائية من خمسة مد تقنية التلعيب الرقمي، أهداف الدراسة تم استخدام نموذج قائم على التعلم باستخدام

وكشفت النتائج أن استخدام  ،لتحليل أعلى وأدنى مستوى لهم ( متعلماً 838وقد وقع االختيار على ) ،للتعليم التمهيدي واالبتدائي

رية لتصويالتلعيب أفضل من طرق التعلم األخرى؛ حيث أن التلعيب يعزز الدوافع لدى المتعلم من خالل استخدام الرموز ا

ويحاول جميع المتعلمين عند استخدام التعلم القائم على هذه الطريقة جمع المزيد من النقاط، وبالتالي  واألوسمة وتجميع النقاط،

 لطالب.اساعد التلعيب في تحسين األداء الدراسي والذاتي لدى  الدراسي، كمانهم يتعلمون أشياًء جديدة تزيد من تحصيلهم فإ

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة فقد تم تلخيص مجموعة من المالحظات اآلتية:

(، 8581(، ودراسة العبدان والقرني )8512مع دراسة العتيبي )حيث الهدف الذي تسعى إليه من الحالية الدراسة  اتفقت 

( التي هدفت إلى أثر التلعيب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، ودراسة أبو يونس 8585في حين اختلفت مع دراسة النادي )

 .ير الرياضي( التي هدفت إلى أثر التدريس باستراتيجية التلعيب على التفك8581)

ودراسة العتيبي ، ((Verónica et al., 2020 فيرونيكا وآخروندراسة مع من حيث المنهج الحالية  الدراسة واتفقت 

(، ودراسة النادي 8512(، ودراسة الغامدي )8585دراسة شاهين ) مع في استخدام المنهج الوصفي، في حين اختلفت (8512)

شبة المنهج  الالتي استخدمنا ((Ghuzanfar et al., 2022وآخرون  غوزنفرودراسة  ،(8581دراسة أبو يونس )و(، 8585)

 .التجريبي

فيرونيكا دراسة ، و(8581العبدان والقرني )دراسة  كل من اتفقت الدراسة الحالية مع فقد أما فيما يتعلق بأداة الدراسة

دراسة ال، بينما اختلفت ( في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات8512) ودراسة العتيبي ،(Verónica et al., 2020) وآخرون

، ( التي طبقت مقياس الدافعية8512)، ودراسة الغامدي لتي استخدمت قائمة رصد إلكترونية( ا8585مع دراسة شاهين )الحالية 

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي.( التي استخدمت 8585ودراسة النادي )

(، ودراسة 8585الدراسات السابقة، حيث تكونت عينة كل من دراسة شاهين )كل مع في عينتها  الدراسة الحالية واختلفت

 من معلمات الحاسب اآللي.( 8585) دراسة العتيبيتألفت عينة  فحين( من المتعلمين، 8512ودراسة الغامدي ) (8585النادي )

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في موضوعها الرئيس وهو 

ميز تالفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية، حيث  شكلتالجوانب  بعضاستراتيجية التلعيب، إال أنها تميزت عنها في 

دراسات من ال االستفادةوقد تم  ،في محافظة األحساء رحلة الطفولة المبكرةم معلمات من تبحدودها المكانية وعينتها التي تكون

 السابقة في بناء األدب النظري، وفي تحديد منهجية الدراسة، وفي مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها.
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

 لتحقيق أهداف الدراسة التي اتبعتها الباحثة المنهجية لإلجراءاتيتناول هذا الفصل وصفاً 

 منهج الدراسة:. 1.3

تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه الكمي؛ لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يتم استجواب جميع أفراد مجتمع 

 رة المدروسة )استراتيجية التلعيب( من حيث طبيعتها ودرجة وجودها.الدراسة أو عينة كبيرة منه، وذلك بغرض وصف الظاه

:وعينة الدراسةمجتمع  .2.3  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في محافظة األحساء، الربع الثاني للعام الدراسي 

ـ والذي بلغ عددهن )1111/1113 ( معلمة، وتشكل معلمات رياض 8500األولية )( معلمة، حيث تمثل معلمات الصفوف 0753ه

( معلمة، بحسب أخر إحصائية عند تطبيق الدراسة، وتم توزيع أداة الدراسة إلكترونياً وكان المسترد والصالح 3037األطفال )

 :ة( استبانة، والجدول التالي يعرض وصفاً تفصيلياً لخصائص عينة الدراسة وْفَق متغيراتّهن الديموغرافي802منها )

 (1جدول )

 الديموغرافية للمتغيراتتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً 

 النسبة المئوية التكرارات عناصر المتغيّرِ  المتغيِّرات

 

 سنوات الخبرة

 %17.82 188 سنوات فأقل 0

 %81.21 01 سنوات 15إلى  0من 

 %87.21 78 سنوات فأكثر 15

 %100 252   اإلجمالي

 %02.21 108 مرحلة رياض األطفال المرحلة الدراسية

 %11.52 150 مرحلة الصفوف األولية

 %100 252  اإلجمالي

 

 أداة الدراسة:             . 1.3

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة، لتحديد درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة 

                                                                                        الخطوات اآلتية:المبكرة وقد تم بنائها وفق 

الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع التلعيب في العملية التعليمية منها دراسة الخطوة األولى: 

في صورتها األولية من قسمين، األول منها يحتوي على البيانات الديموغرافية  (، وقد تكونت األداة8581العبدان والقرني )
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( عبارة، توزعت على محورين، المحور األول يتناول درجة تطبيق استراتيجية 15لعينة الدراسة، والقسم الثاني يتكون من )

 كرة.تلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبالتلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة، المحور الثاني: يتناول أهمية استراتيجية ال

تدريج االستجابات للعبارات، وذلك وفق تدرج لكرت الخماسي الستجابات أفراد الدراسة لتقدير درجة التطبيق الخطوة الثانية: 

 –يد محا –موافق  –بشدة  أبداً(، ومقياس التدرج الخماسي التالي لتقدير درجة األهمية )موافق –نادراً  –أحياناً  –غالباً  –)دائماً 

 غير موافق بشدة(. –غير موافق 

 .التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتهاالخطوة الثالثة: 

 صدق وثبات أداة الدراسة:                   . 5.3

  الصدق الظاهري لألداة:          -1

تم التأكد من صدق أداة الدراسة؛ من خالل عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في 

بآرائهم حول درجة مناسبة األداة  لالسترشاد( محكم؛ وذلك 11مجال الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق التدريس بلغ عددهم )

محاور، وصحة الصياغة والوضوح، وقد تم إجراء التعديالت الالزمة التي ألهداف الدراسة والتأكد من شمول عباراتها لجميع ال

( عبارة توزعت على 30( من المحكمين، وبناًء عل ذلك تم اعتماد االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )%25اتفق عليها )

 محورين على النحو اآلتي:

 (.85-1( عبارة من )85مرحلة الطفولة المبكرة، وتضمن من )يتناول درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في المحور األول: 

 (.                                                                           30-81( عبارة من )10يتناول أهمية استراتيجية التلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وتضمن )المحور الثاني: 

 دراسة:ثبات أداة ال-2  

 (:8) فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول ،(α)عادلة ألفا كرونباخ تم استخدام م أداة الدراسةثبات للتحقق من 

 (2جدول )

 معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات  عدد الفقرات محاور االستبانة  ترتيب المحور

 األولالمحور 
درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة 

 الطفولة المبكرة
20 0.96 

 المحور الثاني
أهمية استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة 

 المبكرة
15 0.91 

 0.95 35 الثبات العام لالستبانة

ألفا كرونباخ" كانت مناسبةً، إذ بلغ معامل الثبات على المحور األول بطريقة "( أنَّ معامالت الثبات 8تُشير نتائج الجدول )

(، وجميعها 5.20بينما بلغ معامل الثبات على الدرجة الكليَّة لالستبانة ) (،5.21)، وبلغ معامل الثبات على المحور الثاني (5.20)
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ستبانة تتمتَّع بدرجةٍ عاليةٍ من الثبات، ومن ثمَّ يمكن االعتماد (، ويمكن االستنتاج بأنَّ اال5.05أعلى من الحدِّ األدنى المقبول للثبات )

 عليها في الحصول على نتائج دقيقة عند تطبيقها على عينة الدراسة األساسية.

 المعالجات اإلحصائية:  .1.3

بيانًا باألسةةةةاليب وفيما يلي  (،SPSSبيانات الدراسةةةةة باسةةةةتخدام برنامج الحزم اإلحصةةةةائية للعلوم االجتماعية ) تم تحليل

 :اإلحصائية المستخدمة

 ؛ للتأكد من ثبات درجات محاور االستبانة.معامل ألفا كرونباخ -1

 "، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،المتوسط الحسابي الموزون " المرجحارات والنسب المئوية، والتكر -8

إلجابة عن ؛ لختبار المقارنة بين مجموعتين مستقلتيناختبار )ت( أو ا، واختبار )ف( أو تحليل التباين آحادي االتجاهو

  أسئلة الدارسة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. 1

 .يستعرض هذا الفصل تحلياًل للنتائج التي خلُصت إليها الدراسة الحالية

ما درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة  السةاال األول واليي نصةه:المتعلقة باإلجابة عن نتائج الأواًل: عرض ومناقشةة 

 الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟

لإلجابة عن هذا السةةةةةؤال تم حسةةةةةاب تكرارات إجابات عينة الدراسةةةةةة والنسةةةةةب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسةةةةةطات  

  ( يوضح ذلك:3)الحسابية في كل فقرة من فقرات المحور األول والجدول 

 ( 3) جدول

)التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التطبيق والترتيب( لفقرات المحور األول:  

  درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة
رة
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 1 8 

أسةةةةةةتةخةةةدم الةةتطبيقةةةات 

القائمة على اسةةةتراتيجية 

 التلعيب لتبسيط المحتوى

 التعليمي.

 مرتفعة 5.720 1.50 - - 1.0 1 83.3 05 18.0 115 38.0 21

8 13 
أوظةف اسةةةةةةتةةراتةةيجيةةةة 

الةةتةةلةةعةةيةةةب فةةي تةةهةةيةةئةةةة 
 مرتفعة 5.237 3.20 5.2 8 3.2 15 30.7 28 82.3 73 31.1 21
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الةمةتةعةلةمين في بةةةدايةةةة 

 الدرس.

3 17 

أحةةرص عةةلةةى تةةحةةقةةيةةق 

أهداف الدرس من خالل 

تطبيقات قائمة على مبدأ 

الةةةةةةةةتةةةةةةةةلةةةةةةةةعةةةةةةةةيةةةةةةةةب 

 -Duolingoمثل)......

Kahoot- 

Classcraft.) 

 مرتفعة 1.11 3.07 0.2 10 2.1 81 87.1 75 31 25 87.2 78

1 2 

أسةةتخدم شةةارات تسةةاعد 

المتعلم على معرفة مدى 

قربه من تحقيق األهداف 

 التعليمية.

 مرتفعة 5.207 3.20 1.8 3 0.1 11 81.1 03 31.1 22 31.2 25

0 11 

أسةةةةتخدم الشةةةةارات التي 

يحصةةةةةةةل عليهةةا المتعلم 

كةةإحةةدى صةةةةةةيغ التقويم 

 البديل.

 مرتفعة 5.205 3.27 1.2 0 0 13 80.8 00 32.1 151 82.7 71

0 18 

أوظف عناصةةر األلعاب 

في سةةةةةةيةةةاقةةات تعليميةةةة 

تةةةةتةةةةعةةةةدى األغةةةةراض 

 المعتادة لها.

 مرتفعة 5.280 3.20 1.8 3 1.7 18 82.0 70 30 23 82.7 71

7 1 

أعطي المتعلم وسةةةةةةةامةةاً 

خةاصةةةةةةاً بعد جمعه عدد 

 معين من النقاط.

 مرتفعة 1.57 1.50 3.0 2 0.2 10 10.7 13 35.0 72 13.1 118

2 2 

أسةةةتخدم النقاط كوحدات 

قيةاس أسةةةةةةاسةةةةةةيةة لتقدم 

المتعلم خالل استراتيجية 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.58 3.20 8.7 7 3.0 2 87.0 71 82.3 73 32 22
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2 15 

أستخدم لوحات الصدارة 

لةلةمةتةعةلمين ليتصةةةةةةةةةدر 

الحاصةةل على أكبر عدد 

مةن الةنةةقةةةاط فةةي أعةةلى 

 القائمة.

 مرتفعة 1.17 3.22 0.8 10 0.1 11 81.7 00 87.1 75 32.0 158

15 11 

أربط الشةةةةةةةةةارات التي 

حصةةةةةةةةل عليهةةا المتعلم 

خةالل الموقف التعليمي 

 للدخول إلى مهام أعلى.

 مرتفعة 1.13 3.21 0.1 11 0 13 87.2 78 80.7 02 31.2 25

11 3 

أوظةف اسةةةةةةتةةراتةةيجيةةةة 

التلعيةةةب لجعةةةل الحيةةةاة 

الحقيقيةة تحاكي األلعاب 

 في الموقف التعليمي.

 مرتفعة 5.200 1.50 1.2 0 1.7 18 12.8 17 30.1 21 32.2 155

18 0 

أسةةةةةةتخدم اسةةةةةةتراتيجية 

التلعيةةب كةةأداة فعةةالةةة في 

تفريةةةد التعليم لمواجهةةةة 

 الفروق الفردية.

 مرتفعة 5.205 1.53 1.0 1 1.3 11 81.3 00 30.3 21 37.0 27

13 10 

أزود الةمةتةعةلم بتقةةةارير 

عدد أسةةةةةبوعية تصةةةةةف 

النقاط التي حصل عليها 

 وأين امتاز.

 مرتفعة 1.85 3.72 0.0 17 2.1 81 81.3 00 82.3 73 30.7 28

11 1 

أعزز مشةةةةةةاركة المتعلم 

الصةةحيحة على األسةةئلة 

المطروحةةةة في الموقف 

الةتةعليمي بةةةاسةةةةةةتخةةةدام 

 األدوات المناسبة.

 مرتفعة 5.278 1.11 1.2 0 3.1 2 85.8 08 82.7 71 10.1 112

10 7 
أحةةفةةز الةةمةةتةةعةةلةةم عةةلةةى 

االنتقةةةال التةةةدريجي في 
 مرتفعة 1.52 3.22 1.3 11 1.3 11 85.0 03 82.2 77 11.1 150
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 أبًدا نادًرا أحيانًا غالبًا دائًما

ار
كر

ت
بة 

س
ن

ار 
كر

ت
بة 

س
ن

ار 
كر

ت
بة 

س
ن

ار 
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ت
بة 

س
ن

ار 
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ت
بة 

س
ن

 

المهام باسةةةةةةتخدام النقاط 

 الشارات. –

10 12 

أكةةةلةةةف الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةمةةةيةةةن 

بواجبةةات منزليةةة قةةائمةةة 

عةةلةةى اسةةةةةةةتةةراتةةيةةجةةيةةةة 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.10 3.01 0.8 10 15.2 82 33.7 27 81.1 03 81.2 01

17 10 

أطةبةق خةةطةةط عالجيةةةة 

لةلةمتعلمين الضةةةةةةعةةةاف 

قائمة على اسةةةةةةتراتيجية 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.15 3.70 1.3 11 7.1 12 82.7 71 82.3 73 31.1 21

12 0 

أسةةةةةةتثمر اسةةةةةةتراتيجيةةة 

التلعيةةةب لجعةةةل المتعلم 

مسةةةةةةؤول بطريقةةة غير 

مباشةةةةرة عن انضةةةةباطه 

في غرفة الصةةف لزيادة 

 فرص تميزه.

 مرتفعة 5.218 1.58 1.2 0 8.3 0 81.1 03 31.1 22 37.8 20

12 12 

أضةةةةةةيف نقةةةاط للمهةةةام 

المةدرسةةةةةةية باسةةةةةةتخدام 

(ClassDojo الةقةةةائةم )

على استراتيجية التلعيب 

 أو بطريقة أخرى.

 مرتفعة 1.37 3.12 11.7 32 2.1 81 81.3 00 80.1 02 82.0 70

85 85 

أوظف تطبيقةةةات التقييم 

الةةةةتةةةةفةةةةاعةةةةلةةةةيةةةةة مةةةةثةةةةل 

(Quizizz الةةةةتةةةةي )...

أسةةةةةةمةةةائهم في تعرض 

 قائمة المتصدرين.

 مرتفعة 1.82 3.18 18 31 15.0 87 80.0 00 87.1 75 81.2 01

 5.772االنحراف المعياري=             3.20المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التطبيق )مرتفعة(
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 :اآلتي (3يتبين من الجدول )

اسةةةةةةتراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة جاءت بدرجة )مرتفعة(، أنَّ تقةديرات عينةة الةدراسةةةةةةة لدرجة تطبيق 

(، ويمكن عزو ذلك إلى وعي المعلمات بمميزات 5.772(، وبانحراف معياري مقداره )0.55من  3.20وبمتوسةةط حسةةابي بلغ )

ى ما ية التعليمية، باإلضةةةةةةافة إلتطبيق اسةةةةةةتراتيجيةة التلعيةب وأهميتها، واطالعهم وتقبلهم لكل ما هو جديد ويمكن أن يخدم العمل

تقدمة اسةةةتراتيجية التلعيب من مسةةةاعد إلى المعلمة بتوفيرها بيئة تعليمية مليئة بالمتعة والحماس مما يزيد من انخراط المتعلم في 

هات االموقف التعليمي، وإتاحة فرص التكرار له حسةةةب قدراته دون أي انعكاسةةةات سةةةلبية مما يزيد من ثقته بنفسةةةه، وتكوين اتج

( والتي أظهرت أنَّ درجةةة تطبيق 8512إيجةةابيةةة لةةديةةه نحو العمليةةة التعليمةةة، وتتفق هةةذه النتيجةةة مع نتيجةةة دراسةةةةةةةة العتيبي )

اسةةتراتيجية التلعيب لدى معلمات الحاسةةب اآللي جاءت بدرجة كبيرة، بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسةةة العبدان والقرني 

 معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية يستخدمن التلعيب بدرجة متوسطة.( والتي أظهرت أنَّ 8581)

أعزز مشةةةةاركة المتعلم الصةةةةحيحة على األسةةةةئلة المطروحة في الموقف التعليمي »( ونصةةةةها 11وجاءت الفقرة رقم )

(، وانحراف 0.55من  1.11بالمرتبة األولى، وبدرجة تطبيق )مرتفعة(، وبمتوسةةةةةط حسةةةةةابي )« باسةةةةةتخدام األدوات المناسةةةةةبة

(، ويمكن عزو ذلك إلى أنه قد تكون من أهم األمور التي يتم التركيز عليها خالل مرحلة إعداد المعلمات 5.278معياري مقداره )

هو أهمية تعزيز المتعلم وكيفية تعزيزه بأسةةةةةةاليب وطرق شةةةةةةتى كلوحة التعزيز التي قد ال يخلو أي صةةةةةةف في مرحلة الطفولة 

ة إلى وعي المعلمات بدور التعزيز سةةواء كان لفظياً أو مادياً في المسةةاعدة على حفظ النظام داخل الغرفة المبكرة منها، باإلضةةاف

الصةفية، وإسةهامه في تشجيع المتعلم وزيادة مشاركته في األنشطة التعليمية المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة انخراطه في الخبرات 

 أن تعزيز مشاركة المتعلم في الموقف التعليمي تزوده بمعلومات مباشرة عن أدائه. التعليمية وبالتالي يصبح أكثر انتباهاً، كما

...( التي تعرض أسةةةةةةماء Quizizzأوظف تطبيقات التقييم التفاعلية مثل )»( ونصةةةةةةها 85في حين جاءت الفقرة رقم )

ة(، خيرة إال أنها جاءت بدرجة )مرتفعبالمرتبة العشةةةةرين واألخيرة، وبالرغم أنها بالمرتبة األ« المتعلمين في قائمة المتصةةةةدرين

(، ويمكن عزو ذلك إلى ضعف خبرة المعلمات بمهارات 1.82(، وانحراف معياري مقداره )0.55من  3.18وبمتوسط حسابي )

اسةةةةةةتخدام تطبيقات التقييم التفاعلية، وما قد تعاني منه المدارس من نقص في التجهيزات الالزمة السةةةةةةتخدام مثل هذه التطبيقات 

 الل المواقف التعليمية.خ

عليم ما أهمية تطبيق استراتيجية التلعيب في الت :عرض ومناقشةة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةاال الثاني واليي نصةه: ثانياً 

 مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟ب

تكرارات إجابات عينة الدراسةة والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات  تم حسةابلإلجابة عن هذا السةؤال 

 :( يوضح ذلك1)الجدول و المحور األولالحسابية في كل فقرة من فقرات 
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 ( 1) جدول

: الثاني)التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة األهمية والترتيب( لفقرات المحور  

 .مرحلة الطفولة المبكرةب التعليم أهمية استراتيجية التلعيب في
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

81 3 

تةةةةةةحةةةةةةقةةةةةةق 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

الةمةتعةةةة في 

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

180 12.2 182 12.0 8 5.2 8 5.2 - - 1.10 5.002 
مرتفعة 

 جًدا

88 0 

تةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

انةةةةةةخةةةةةةراط 

الةةمةةتةةعلم في 

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

185 10.0 180 12.2 2 3.0 3 1.8 - - 1.11 5.012 
مرتفعة 

 جًدا

83 8 

تسةةةةةةةةةةةةهةةةةةةم 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةةب في 

تةةةبسةةةةةةةةةيةةةط 

الةةمةةةحةةةتةةةوى 

التعليمي بمةا 

يتناسةةةةب مع 

حةةةةةةاجةةةةةةات 

 المتعلم.

138 01.8 181 10.2 1 1.0 - - 1 5.1 1.12 5.073 
مرتفعة 

 جًدا

83 2 

تةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

152 18.8 130 08.7 15 3.2 3 1.8 - - 1.30 5.010 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

ثقةةةة المتعلم 

بنفسةةةةةةة مما 

يةةةةنةةةةعةةةةكةةةةس 

يشةةةةةةةةةةةكةةةةةل 

إيجابي على 

أدائةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 األكاديمي.

80 10 

تسةةةةةةةةةةاعةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةةب في 

مةةةةةةةراعةةةةةةةاة 

الةةةةةةفةةةةةةروق 

الةةةةةفةةةةةرديةةةةةة 

لةلةمةتةعةلةمةين 

فةي الموقف 

 التعليمي.

20 30.2 131 01.2 80 2.7 3 1.8 1 5.1 1.81 5.758 
مرتفعة 

 جًدا

80 15 

تةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب إلى 

تطوير خيال 

المتعلم ممةةةا 

يسةةةةةةةةةةةمةةةةةح 

بةةةةةإنشةةةةةةةةةةاء 

تةةةمةةةثةةةيةةةالت 

عةةةةقةةةةةلةةةةيةةةةةة 

لألشةةةياء في 

 أذهانهم.

152 11.2 131 01.2 10 0.2 1 5.1 - - 1.30 5.052 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

87 2 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

 للمتعلم بيئةةةة

للتكرار آمنه 

والمحةةةاولةةةة 

 والخطأ.

151 15.3 111 00.2 7 8.7 3 1.8 - - 1.30 5.020 
مرتفعة 

 جًدا

82 1 

ؤدي  تةةةةةةةةةةةةةةةةُ

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب إلى 

تةةةةةكةةةةةويةةةةةن 

اتةةةجةةةاهةةةات 

إيجةابية لدى 

الةمتعلم نحو 

 التعلم.

111 11.8 130 08.7 2 3.1 - - - - 1.11 5.008 
مرتفعة 

 جًدا

82 1 

خةةةةةفةةةةةف  تةةةةةُ

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

الضةةةةةةةغةةوط 

المةدرسةةةةةةية 

 للمتعلم.

130 08.7 185 10.0 - - 8 5.2 - - 1.01 5.010 
مرتفعة 

 جًدا

35 13 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

م التلعيب تعل

أكةثةر تكيفةةةاً 

ومنةةةاسةةةةةةبةةةاً 

 للمتعلم.

151 15.3 131 05.2 12 7.1 1 1.0 - - 1.35 5.078 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

31 11 

تةةةةةحسةةةةةةةةةةةن 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

ذاكةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةم 

لةةلةةمةةفةةةاهةةيةةم 

الةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةي 

 يسةةةتقبلها في

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

151 15.3 132 03.2 10 0.2 - - - - 1.31 5.020 
مرتفعة 

 جًدا

38 7 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

تةةةةةةغةةةةةةذيةةةةةةة 

راجةةةةةةةعةةةةةةةه 

فةةةةةةةةوريةةةةةةةةة 

 للمتعلم.

152 11.2 115 01.3 0 8.3 1 1.0 - - 1.30 5.015 
مرتفعة 

 جًدا

33 18 

تشةةةةةةةةةةةكةةةةةل 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

تةةحةةوالً فةةي 

الممارسةةةات 

 التقليةديةةة في

تةةةةةةقةةةةةةويةةةةةةم 

 المتعلمين.

158 32.0 130 08.7 12 7.1 1 5.1 - - 1.31 5.088 
مرتفعة 

 جًدا

31 11 

تشةةةةةةةةةةةجةةةةةع 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

150 11.1 182 12.0 17 0.0 0 8.3 1 5.1 1.82 5.781 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

المتعلم على 

إنجاز المهام 

المطلوبة في 

أقةةةةل وقةةةةت 

 ممكن.

30 0 

تةةةةةةهةةةةةةيةةةةةة  

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

الةةةةةةفةةةةةةرص 

م للمتعلم لتعل

مةةةةةهةةةةةارات 

 جديدة.

152 11.2 111 01.7 7 8.7 8 5.2 - - 1.32 5.025 
مرتفعة 

 جًدا

 5.111االنحراف المعياري=             1.37المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة األهمية )مرتفعة جًدا(

 :اآلتي (1الجدول ) يتبين من

أنَّ تقديرات عينة الدراسة ألهمية تطبيق استراتيجية التلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة جاءت بدرجة )مرتفعة جًدا(،  

(، وقد يعزى ذلك إلى ما توفره استراتيجية التلعيب 5.111( وبانحراف معياري مقداره )0.55من  1.37وبمتوسط حسابي بلغ )

للمتعلم، باإلضافة إلى إسهامها في تبسيط المحتوى التعليمي وتقديمه بطريقة تتفق مع اهتمامات المتعلم  من تعلم أكثر تكيفاً ومناسبةً 

( والتي أظهرت نتائجها تقدير المعلمات الكبير ألهمية 8581واحتياجاته. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العبدان والقرني )

 Verónica)دراسة فيرونيكا وآخرون بتدائية، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة استخدام التلعيب في دروس العلوم بالمرحلة اال

et al., 2020)  رؤية متخصصي التعليم المستقبليين إلمكانية االستعانة بالتلعيب باعتباره أحد أهم والتي أسفرت نتائجها عن

                                        مصادر تعلم محتويات رياضية بعينها.

عة بالمرتبة األولى وبدرجة )مرتف« تُخفف استراتيجية التلعيب من الضغوط المدرسية للمتعلم»( ونصها 82جاءت الفقرة )و

(، ويمكن عزو ذلك إلى دور استراتيجية 5.010( وانحراف معياري مقداره )0.55من  1.01جًدا(، بمتوسط حسابي بلغ )

د تكون مملة وثقيلة تكلف المتعلم بمهام ال يستمع بها وتشكل عباًء عليه إلى عملية التلعيب في تحويل عملية التعلم من عملية ق

ممتعه وجاذبة للمتعلم من خالل توظيفها لعناصر األلعاب التي تزيد من دافعية المتعلم في الموقف التعليمي وتشجعه على إنجاز 

 المهام المطلوبة في أقل وقت ممكن.
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بالمرتبة  «د استراتيجية التلعيب في مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين في الموقف التعليميتساع»( ونصها 80وجاءت الفقرة )

(، 0.55من  1.81الخامسة عشر واألخيرة، وبالرغم أنها بالمرتبة األخيرة إال أنها جاءت بدرجة )مرتفعة جًدا(، بمتوسط حسابي )

المعلمات ومهاراتهم في كيفية توظيف استراتيجية التلعيب (، ويمكن عزو ذلك لنقص خبرة 5.758وانحراف معياري مقداره )

 وتطبيقاتها في التعامل مع الفروق الفردية لدى المتعلمين. 

يب ما الفرق في درجة تطبيق استراتيجية التلع: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الساال الثالث واليي نصه: ثالثاً 

 سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية؟عدد متغيِّري لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في محافظة األحساء في ضوء 

 لإلجابة عن هذا السؤال:

لمعرفة الفروق ذات الداللة ( One- Way Analysis of Varianceاختبةار تحليل التباين أحادي االتجاه ) تم اسةةةةةةتخةدام -1

تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةةاء  متوسةةةةطات في( α  ≥5.50عند مسةةةةتوى )اإلحصةةةةائية 

 ( يوضح ذلك:0والجدول )تعزى لمتغيِّر )عدد سنوات الخبرة( لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب 

 (5جدول )

لمعيارية لتقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحساء لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سنوات الخبرة

 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 )عدد سنوات الخبرة(
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة تطبيق 

 التلعيباستراتيجية 

في مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 5.281 3.28 188 سنوات فأقل 0

 5.722 3.25 01 سنوات 15إلى  0من 

 سنوات فأكثر 15
78 

3.22 5.078 

 :اآلتي (0يتبين من الجدول )

معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحساء وجود فروق ظاهرية بين المتوسةطات الحسابية لتقديرات 

؛ ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصةةةائية عند لدرجة تطبيق اسةةتراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سةةنوات الخبرة

، كما هو (One- Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )جري ( أُ α  ≥5.50مسةةةةةتوى الداللة )

 (:0مبيَّن في الجدول )
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 ( 1جدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة 

 األحساء لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سنوات الخبرة

 المتغيِّر التابع
المتغيِّر 

 المستقل
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 ريةالح

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

في  التلعيب

مرحلة 

الطفولة 

 المبكرة

عدد سنوات 

 الخبرة

بين 

 المجموعات
1.112 8 5.715 

1.170 5.315 
غير دال إحصائيًا 

داخل  5.50عند 

 المجموعات

103.22

2 
800 5.051 

 المجموع
100.15

2 
807  

 :اآلتي (0ن من الجدول )يتبيَّ 

بين متوسطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة  (α  ≥5.50)عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

تشةةابه لى إ ذلك عزويمكن و، في مدارس محافظة األحسةةاء لدرجة تطبيق اسةةتراتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّر عدد سةةنوات الخبرة

ظروف بين المعلمات فمعظم المعلمات من أصةحاب الخبرة القصيرة حيث أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة يمتلكَن خبرة أقل ال

من خمس سةةةنوات في التعليم، وهذا قد يعطي مؤشةةةراً على امتالكهن مهارات تدريسةةةية وتقنية متقاربة نوعاً ما وأنهن متجانسةةةين 

ولة في مرحلة الطفمتفقات في اسةةةةةةتجاباتهم حول درجة تطبيق اسةةةةةةتراتيجية التلعيب الخبرة مما جعلهن  حيث عدد سةةةةةةنوات من

عدم حيث أكدت نتائجهم ( 8512(، ونتيجة دراسة العتيبي )8581دراسة العبدان والقرني ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ،المبكرة

حول درجة تطبيق اسةةةةةةتراتيجية التلعيب تعزى لسةةةةةةنوات الخبرة وجود فروق ذات داللةة إحصةةةةةةائية في اسةةةةةةتجابات المعلمات 

 التدريسية.

( لمعرفة الفروق ذات الداللة Independent -sample  T testتم استخدام اختبار )ت( للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين ) -8

( بين متوسةةةطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةةاء α  ≥5.50اإلحصةةةائية عند مسةةةتوى )

 ( يوضح ذلك:7والجدول ))المرحلة الدراسية( لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب تعزى لمتغيِّر 

 (7جدول )

مدارس محافظة األحساء لدرجة  تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة فينتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات 

 تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر المرحلة الدراسية

 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 الدراسية( )المرحلة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

مرحلة رياض 

 األطفال
108 3.28 5.720 1.583 5.357 
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 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 الدراسية( )المرحلة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

في  التلعيب

مرحلة 

الطفولة 

 المبكرة

مرحلة الصفوف 

 األولية
150 3.28 5.707 

غير دال 

إحصائياً عند 

5.50 

 :اآلتي (7يتبيَّن من الجدول )  

متوسةةطات تقديرات معلمات مرحلة بين ( α ≤ 0,05)كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصةةائيًا عند مسةةتوى الداللة 

الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةاء لدرجة تطبيق اسةةةتراتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّر المرحلة الدراسةةةية، ويمكن عزو 

لهن بذلةك إلى أن معلمةات مرحلةة الطفولةة المبكرة لةديهن الوعي الكةافي والتوجةه إلى تطبيق كةافةة التقنيةات التعليمية الحديثة، وتق

لكةل مةا هو جةديةد ويمكن أن يخةدم العمليةة التعليميةة، كمةا يعود إلى أن طبيعةة المتعلم في مرحلةة رياض األطفال ال تختلف كثيراً 

عنها في مرحلة الصةةفوف األولية مما يدل على مناسةةبة اسةةتراتيجية التعليب لمرحلة الطفولة المكبرة كاملة، ما دفع المعلمات في 

اسةةتراتيجية التلعيب لما تسةةهم به من تبسةةيط للمحتوى التعليمي بما يتناسةةب مع خصةةائص واهتمامات المتعلم هذه المرحلة لتطبيق 

في مرحلةة الطفولةة المبكرة، وإتةاحةة الفرصةةةةةةة لةه إلى تعلم مهةارات جديدة كالقيادة وإدارة الوقت وترتيب المهام، وهذا ما جعل 

ة تراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجالمعلمات متفقات في اسةةتجاباتهم حول درجة تطبيق اسةة

( والتي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةائية في اسةةةةةتجابات المعلمات حول درجة تطبيق 8512دراسةةةةة العتيبي )

 استراتيجية التلعيب تعزى لمتغيِّر المرحلة الدراسية.

 توصيات الدراسة:. 5

 :باآلتيالباحثة توصي في ضوء ما أظهرت الدراسة من نتائج و

رصةد الخبرات الناجحة في مجال تصميم وتطبيق استراتيجية التعليب في التعليم وتعميمها على مستوى مرحلة الطفولة  -1

 المبكرة بالمملكة العربية السعودية.

بما يتيح لها تلبية كافة احتياجات معلماتها توفير كافة المسةةةةةةتلزمات والتجهيزات الصةةةةةةفية لمدارس محافظة األحسةةةةةةاء  -8

 لتطبيق استراتيجية التلعيب.

تزويد مطوري المناهج بدليل تطبيق استراتيجية التلعيب وما تتطلبه من توفير أنشطة وإجراءات ليتم مراعاتها عند بناء  -3

 ية.مقررات مرحلة الطفولة المبكرة بتضمين األنشطة التي تساعد في تطبيق هذه االستراتيج

توجيه المشةةةةةةرفات التربويات إلى أهمية متابعة وتشةةةةةةجيع معلمات مرحلة الطفولة المبكرة على عدم االقتصةةةةةةار على  -1

 األساليب التقليدية في التدريس، وضرورة مواكبة كل ما هو جديد في مجال طرق واستراتيجيات التدريس.
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 االقتراحات المستقبلية:. 1.5

ل إليه من   نتائج، تقترح الباحثة عدًدا من الدراسات المستقبلية، منها:في ضوء ما تُوصِّ

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مجال تصميم وتوظيف التطبيقات  -1

 القائمة على استراتيجية التعليب في ضوء احتياجاتهن التدريسية.

معلمات مرحلة الطفولة المبكرة على توظيف االستراتيجيات الحديثة  دراسة حول واقع اإلشراف التربوي في تدريب -8

 في التدريس.

إجراء دراسة حول فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في زيادة الدافعية للتعلم لدى المتعلمين في مرحلة الطفولة  -3

 .المبكرة

 

 المراجع. 1

 . المراجع العربية1.1

 . دار صفان للنشر والتوزيع.اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة والروضة (.8550أبو ختلة، إيناس عمر. )

  Gamification in Education- التلعيب في التعليم تعليم جديد. التلعيب في التعليم.(. 8585أبو موسى، أسماء حميد. )

  educ.com)-(newتعليم جديد

أثر التدريس وفق استراتيجية التلعيب على التفكير الرياضي وتقبل التكنولوجيا في (. 8581أبو يونس، روند حسن. )

امعة ج ]رسالة ماجستير غير منشورة[.الرياضيات لدى طلبة الصف السابع في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم 

 النجاح الوطنية في نابلس.

فكرة تدريسية مع  855استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال (. 8512)أمبو سعيدي، عبد هللا، البريدية، عزة، والحوسنية، هدى. 

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع.األمثلة التطبيقية

تلعيب التعليم من خالل البالك بورد لتنمية مهارات حل المشكالت في الرياضيات لدى (. 8510الجهني، زهور محمد. )

 .عبد العزيزلة ماجستير غير منشورة[. جامعة الملك ]رسا طالبات الصف األول ثانوي الموهوبات بجدة

 .03-05(، 8)30 ،مجلة القافلة، مارس(. التلعيب تطوير مشاريع األعمال عبر تحفيز حس التنافس. 8510خوري، فادي. )

فهم القرائي التصميم تطبيق إلكتروني قائم على استراتيجية التلعيب وفاعليته في تنمية مهارات (. 8512الزهير، نوف فهد. )

]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة اإلمام  بمقرر اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض

 محمد بن سعود اإلسالمية.

ية عفاعلية بيئة تعليمية قائمة على التلعيب الرقمي في تنمية مهارات الحاسب اآللي وداف (.8512سامي شمالن بخيت. )السلمي، 

 ]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. جامعة أم القرى. اإلنجاز لدى طالب الصف األول المتوسط
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(. فاعلية استراتيجية التلعيب في إدارة بيئة التعلم وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم 8585ياسمين. ) شاهين،

 .228-203، (8)115مجلة كلية التربية،األساسي. 

(. فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالب 8512الشمري، بدر ثروي. )

 .058-071(، 0)30لة كلية التربية جامعة أسيوط، مجالمرحلة الثانوية بمدينة حائل. 

(. أثر تلعيب التعليم المتمركز حول المتعلم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها استطالع 8512عبد الحميد، إبراهيم. )

 .32-12(، 8)8مجلة أبحاث التربية المقارنة حول اإلسالم والمواطنة،الدراسات السابقة، 

استراتيجية التلعيب في تعليم العلوم ومعوقات تطبيقها من  (. درجة تطبيق8581القرني، علي محمد. )و العبدان، منيرة محمد،

 .018-170(، 1) 132دراسات عربية في التربية وعلم النفس، وجهة نظر المعلمات بمدينة مكة المكرمة. 

(. درجة تطبيق استراتيجية التلعيب ومعوقات تطبيقها لدى معلمات الحاسب اآللي بمنطقة الرياض 8512العتيبي، رقية عبيد. )

 .051-178(، 1)31المجلة العلمية لكلية التربية، بالمملكة العربية السعودية. 

في مدينة صبراتة الليبية الستراتيجيات (. درجة امتالك معلمات رياض األطفال 8581عثمان، خديجة. ومحمد، العثماني. )

 .825-801، (3)1مجلة القرطاس للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،التدريس الحديثة من وجهة نظر المعلمات. 

المملكة العربية السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود  قراءة تحليلية للتلعيب،(. 8510العصيمي، سهام سليمان سعود. )

 اإلسالمية.
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 (1ملحق )

 االستبانة في صورتها النهائية

 التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرةدرجة تطبيق استراتيجية 

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م

استخدم التطبيقات القائمة على استراتيجية التلعيب  1

 لتبسيط المحتوى التعليمي.

     

أوظف استراتيجية التلعيب في تهيئة المتعلمين في بداية  8

 الدرس.

     

أحرص على تحقيق أهداف الدرس من خالل تطبيقات  3

 -Duolingo- Kahootقائمة على مبدأ التلعيب مثل 

Classcraft)).... 

     

استخدم شارات تساعد المتعلم على معرفة مدى قربة  1

 من تحقيق األهداف التعليمية.

     

      استخدام الشارات والنقاط كإحدى صيغ التقويم البديل. 0

أوظف عناصر األلعاب في سياقات تعليمية تتعدى  0

 األغراض المعتادة لها. 

     

أعطي المتعلم وساماً خاصاً بعد جمعه عدد معين من  7

 النقاط.

     

استخدم النقاط كوحدات قياس أساسية لتقدم المتعلم خالل  2

 استراتيجية التلعيب.

     

ل الحاصاستخدم لوحات الصدارة للمتعلمين ليتصدر  2

 على أكبر عدد من النقاط في أعلى القائمة.

     

اربط الشارات التي حصل عليها المتعلم خالل الموقف  15

 التعليمي للدخول إلى مهام أعلى.

     

أوظف استراتيجية التلعيب لجعل الحياة الحقيقية تحاكي  11

 األلعاب في الموقف التعليمي.

     

عليم التلعيب كأداة فعالة في تفريد التاستخدم استراتيجية  18

 لمواجهة الفروق الفردية.

     

أزود المتعلم بتقارير أسبوعية تصف عدد النقاط التي  13

 حصل عليها وأين امتاز وأين يمكن أن يحسن من نفسه. 
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أعزز مشاركة المتعلم الصحيحة على األسئلة  11

المطروحة في الموقف التعليمي باستخدام األدوات 

 المناسبة. 

     

أحفز المتعلم على االنتقال التدريجي في المهام باستخدام  10

 الشارات. –النقاط 

     

أكلف المتعلمين بواجبات منزلية قائمة على استراتيجية  10

 التلعيب.

     

أطبق خطط عالجية للمتعلمين الضعاف قائمة على   17

 استراتيجية التلعيب.

     

استثمر استراتيجية التلعيب لجعل المتعلم مسؤول  12

بطريقة غير مباشرة عن انضباطه في غرفة الصف 

 لزيادة فرص تميزه.

     

( ClassDojoأضيف نقاط للمهام المدرسية باستخدام ) 12

 التلعيب أو بطريقة أخرى.القائم على استراتيجية 

     

...( Quizizzأوظف تطبيقات التقييم التفاعلية مثل ) 85

 في قائمة المتصدرين. أسماء المتعلمينالتي تعرض 

     

 مرحلة الطفولة المبكرةالتعليم في أهمية استراتيجية التلعيب في 

موافق  موافق  العبارات  م

 بشدة

غير  محايد

 موافق

غير موافق 

 بشدة

تحقق استراتيجية التلعيب المتعة والحماس في الموقف  81

 التعليمي.

     

تزيد استراتيجية التلعيب من انخراط المتعلم في الموقف  88

 التعليمي.

     

تسهم استراتيجية التلعيب في تبسيط المحتوى التعليمي  83

 بما يتناسب مع حاجات المتعلم.

     

ما من ثقة المتعلم بنفسة متزيد استراتيجية التلعيب  81

 ينعكس يشكل إيجابي على أدائه األكاديمي.

     

تساعد استراتيجية التلعيب في مراعاة الفروق الفردية  80

 للمتعلمين في الموقف التعليمي.

     

تؤدي استراتيجية التلعيب إلى تطوير خيال المتعلم مما  80

 أذهانهم.يسمح بإنشاء تمثيالت عقلية لألشياء في 
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توفر استراتيجية التلعيب للمتعلم بيئة آمنه للتكرار  87

 والمحاولة والخطأ. 

     

تُؤدي استراتيجية التلعيب إلى تكوين اتجاهات إيجابية  82

 لدى المتعلم نحو التعلم.

     

تُخفف استراتيجية التلعيب من الضغوط المدرسية  82

 للمتعلم.

     

استراتيجية التلعيب تعلم أكثر تكيفاً ومناسباً توفر  35

 للمتعلم.

     

تحسن استراتيجية التلعيب من ذاكرة المتعلم للمعلومات  31

 والمهارات التي يستقبلها في الموقف التعليمي. 

     

      توفر استراتيجية التلعيب تغذية راجعه فورية للمتعلم. 38

قليدية تحوالً في الممارسات التتشكل استراتيجية التلعيب  33

 في تقويم المتعلمين.

     

تشجع استراتيجية التلعيب المتعلم على إنجاز المهام  31

 المطلوبة في أقل وقت ممكن.

     

تهي  استراتيجية التلعيب الفرص للمتعلم لتعلم مهارات  30

 جديدة. 
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