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  : ملخص

على التلعیب ویعتمد على المدخل المنظومي  المتمركز  تقدیم نموذج للمنھجالدراسة تھدف
 األسس عدد من إلىباإلضافة وتفرید التعلیم  ددةونظریة الذكاءات المتعیة والمعرفیة ئوالنظریة البنا

وقد تم  المستمرلتعلم لإلتقان والتقویم الذاتي و وا،والتعلم الذاتي منھا حریة التعلم والفشل وبذل الجھد
 أھم كما تم استعراض ،باختصار  اللعب في التعلیماستعراض مفھوم التلعیب وتم شرح نظریات

 منھا ھا\ اختیار ما یناسبھة\تختلف من محتوى آلخر ویمكن للمعلم أن والتي یمكن األلعابتصنیفات 
 وانتھت الباحثة بتقدیم ، كما استعرض البحث تاریخ التلعیبقواعد تلعیب التعلیم أھمثم تم تقدیم 

 العامة واألسس والعناصر والخطوات األھدافنموذج مقترح لمنھج قائم على التلعیب ویحتوي 
  . التقویموأسالیب واألدوات
  

ABSTRACT 

A Proposed Model of Gamification-Based Curriculum in 
Developing Thinking Skills 

Dr. Mona Mater Al-Jahny, Kingdom of Saudi Arabia - Tabouk university 
The current study aimed to provide a model of gamification-based 
curriculum making use of the systematic approach, the constrcutive theory, 
the cognitive theory, the multiple intelligences and individualized learning. 
The model is based on some bases including freedom of learning, failure, 
effort and self-learning, mastery learning and self and continuous 
evaluation. The research delineated the concept of gamification and 
expained the theory of gamification in learning, the main categories of 
games which vary from one content to another, which enable the teacher to 
choose what suits the learning situation. The most important rules of 
gamification were also developed by the research and the research also 
reviewed the date of gamification. Finally, the researcher developed a 
proposed model of gamiifcation rules containing the general aims, 
principles, elements, steps, instruments and methods of evaluation.  
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   :المقدمة
 وتجددھا اإلنسانیةمن أبرز سمات العالم المعاصر ذلك التطور الھائل كما وكیفا للمعارف 

بالمعارف   تزود المدرسة المتعلمینأن قبل ولم یعد یكف بصورة مستمرة لم تعھدھا البشریة من
من غیر الممكن تحقیق تّعلم التالمیذ لكل ما ظھر من معلومات في علم معین أو والمعلومات ألن 

في مادة معینة، وذلك بسبب ضیق الوقت الذي تستغلھ المدرسة لتحقیق أھدافھا، ھذا من ناحیة، ومن 
 تعني أن الذي یحث المدرسة األمر ،ناحیة أخرى بسبب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السریع

 نجاح جیل الیوم ال یتمثل فیما یحفظ ویستوعب فأساس، اصة بتعلیم المتعلمین طریقة التفكیرعنایة خ
 عادات فكریة صحیحة تجعلھ یفكر في أي مشكلة تفكیرا علمیا تعلمھبل في ، من المواد الدراسیة

  .م كیفیة حل المشكالت بطرق مختلفةوموضوعیا ویتعل
الل المناھج الدراسیة وأھداف العملیة التعلیمیة یمكن تعلمھا وتعلیمھا من خ والتفكیر قدرة

كما یمكن تنمیة التفكیر من خالل طرائق مختلفة خاصة بتعلیم التفكیر ) ٤٨، ٢٠٠٨، معبد المنع(
حیث تتعدد مداخل تعلیم التفكیر منھا التعلیم المباشر للتفكیر والتعلیم من أجل التفكیر والدمج في 

  . تعلیم التفكیر
زیتون أن التعلیم من أجل التفكیر یتم من خاللھ تعلیم مھارات التفكیر ویرى حسن حسین 

بشكل ضمني في سیاق تدریس محتوى المواد الدراسیة كما یتم تعلیم مھارات التفكیر بشكل مباشر 
لك خالل الدمج في تعلیم التفكیر أما التعلیم المباشر ي إطار محتوى المواد الدراسیة وذوصریح ف

، زیتون(. م تعلیم التفكیر بشكل مباشر وصریح بعیدا عن محتوى المواد الدراسیةللتفكیر وفیھ یت
١٠٣، ٢٠٠٨ (  

 یتعلم الطالب كیف أنعلى ضرورة   تعلیم التفكیر یفتح بابا لالستزادة من التعلم ویحثإن
ي  فیستمروا أن لم یتعلم المتعلمین التفكیر من خالل المدرسة فكیف لھم إذا ،أیضایفكرون ویتساءل 

  )٢٠٠٠(دیاب  یتعلمونھ أن ن یمكوأینالتعلیم 

وبالحدیث عن التفكیر یبرز التفكیر اإلبداعي كأحد أبعاد التفكیر ومداخلھ 
وقد ، وأنھ أحد األھداف الرئیسیة التي تسعى التربیة إلى تنمیتھا لدى المتعلمینالتعلیمة، 

 ١٩، ٢٠٠٣حبیب ،. (القت اھتمام الباحثین والدارسین منذ القدم وحتى الوقت الحاضر
– ٢٠.(   

التعلیم من أجل التفكیر أو تعلیم مھارات التفكیر ھدف مھم للتربیة وأن المدارس یجب ویعد 
 البیانات رأن تفعل كل ما تستطیع من أجل توفیر فرص اكتساب مھارات التفكیر لطالبھا، وتشی

 في تذكر واستدعاء اسیةصورة أس أعداد ھائلة من الطلبة الذین تتجلى خبراتھم بیتخرج نھوالوقائع أ
 المدارس نادرا ما تھیئ للطلبة فرصا كي یقوموا بمھمات تعلیمیة نابعة من ، وأنالمعلومات

أما الواجبات المنزلیة فغالبا ما تكون على . فضولھم أو مبنیة على تساؤالت یثیرونھا ھم بأنفسھم
 الفعال لمھارات التفكیر حاجة ملحة شكل حل تمارین دون مراعاة لمیول الطلبة، ویبدو أن التعلم

 تكنولوجیا من أي وقت مضى، ألن العالم أصبح أكثر تعقیدا نتیجة التحدیات التي تفرضھا كثرأ
، وھناك اتفاق یكاد یكون عاما بین الباحثین اإلنسان واالتصاالت في شتى مجاالت حیاة المعلومات

علیم مھارات التفكیر وتنمیتھا وتھیئة الفرص الذین تعرضوا في كتاباتھم لموضوع التفكیر على أن ت
وھناك .  لمؤسسات التربیة والتعلیمیسیاالمثیرة للتفكیر في غایة األھمیة وینبغي أن یكون ھدف رئ

عدد كبیر من البرامج التي طورھا باحثون متخصصون بھدف تعلیم مھارات وعملیات التفكیر وتم 
  ).٢٠١٥جروان، ( واضحةتطبیقھا في تعلیم الطلبة الموھوبین بصورة 



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٧٦

 ناتج ھذه العملیة یكون ؛ألن خاصًا في حل المشكالتأسلوبًا عملیة التفكیر اإلبداعي عد ُتكما
 إذا تمت خاصًةإبداعیًا إذا كان جدیدًا ولھ قیمة سواء للمفكر نفسھ أو للبیئة التي یعیش فیھا، 

واإلصرار، وأن یكون من النوع غیر صیاغتھا جیدًا، ویتطلب التفكیر فیھا درجة عالیة من الدافعیة 
بمعنى أن یتطلب تعدیًال أو رفضًا لألفكار التي كانت مقبولة من قبل، كما أن الناتج ، التقلیدي

  ). ١١، ٢٠١٧النصار، ( أن یكون حقیقیًا وقابًال للتعمیم المفترض منالمترتب على عملیة التفكیر 
  :مشكلة الدراسة

 جمیعھا ھو مفتاح لحواسھ استخدام الطفل أن األطفالاسات الحدیثة في نمو أشارت الدر
تي تعتمد في تعلیمھا على اللعب تؤكده مدرسة ماریا منتسوري ال التعلم واكتساب المھارات وھذا ما

و الیوم تعتبر األلعاب التعلیمیة من االتجاھات الحدیثة في التعلیم  .وتدریبھا استخدام الحواسو
حیث في تنمیة التحصیل ومھارات التفكیر المختلفة ومھارات التواصل  فاعلیتھا أثبتتالتي والتعلم 

للتفاعل مع المواد التعلیمیة ومع غیره من المتعلمین ،  عرضھا للمعلوماتأثناء تدفع المتعلم في إنھا
 ،وتنمي مھارات التواصل والتفاعل مع البیئة المحیطة ،في مواقف تعلیمیة یسودھا النشاط الھادف

 كما تتیح لھ مساحة من الحریة للتعبیر عن واإلبداعقدرة المتعلم على التعبیر الخالق مما یزید من 
 فعالیتھا أثبتت العدید من الدراسات أنكما وممتع لھ وللمحیطین بھ  ،اجتماعیا  نفسھ في إطار مقبول

  . في تنمیة مھارات التفكیر
) ٢٠١٢ (الحـــریري ھاالتربویة ومنھا عدد من الدراسات استعرضت الدراسات أثبتت كما

) ٢٠٠٩، عدس(و ) ٢٠٠٧قندیل وبدوي( و ،)١٩٩٠لبابیدي وخالیلھ (و) ١٩٩٤عثمان (ي وھ
 تؤدي القیمة علیھا واإلشراف وتنظمھا تخطیطھا أحسن متى التعلیمة األلعاب إن) ٢٠١٠الخفاف و(

 الدافعیة والمعرفةواستثارة  اكتساب مھارات التفكیر و حل المشكالت واالستكشاف في للعب الكبیرة
 التي التعلیمیة الوسائل أو المواد أھم من التعلیمیة األلعاب تعد، التواصل باإلضافة لذلك ومھارات

 عملیة أثناء وفاعًال نشطًا المتعلم تجعل أن یمكنھا كما المفاھیم التعلیمیة المجردة، تجسد أن یمكنھا
المجید  وعبد )٢٠١٠(سلوت ، اتوالنظری الحقائق والمفاھیم والقواعد واكتساب التعلم

  التعلیمیة كجزء من المنھجاللعاب تضمین إلىوتفتقر مناھج التعلیم االبتدائي ، )٢٠١٤(ومزیني
حیث ظھر ھذا ،  التعلیمیة ضمن المنھج الدراسياأللعابالباحثة ضرورة تضمین  ومن ھنا ترى

 إلى كمدرسة ولم یتم توجیھھ أوج االتجاه حدیثا ولكنھ مرتكز على المراحل التعلیمیة العلیا كمنھ
 التربوي زاخر بھذه واألدب من خالل تجارب فردیة ألفراد وباحثین إالالمرحلة االبتدائیة 

وسوف نقدم ھنا نموذج مقترح لمنھج . الدراسات والتجارب منذ السبعینات وحتى العصر الحاضر
 إال یوجد نموذج في البحث التربوي قائم على التلعیب خاص بالتعلیم االبتدائي وحسب علم الباحثة ال

  . في الوالیات المتحدة.٢٠٠٧نموذج منھاج ارض الریاضیات في 
 ضرورة تمكن المعلم من المھارات التدریسیة اإلبداعیة؛الرغم من وفي نفس السیاق فإنھ 

جاح یكشف عن أن المعلمین یكتسبون إلى حد ما المعاییر التقلیدیة للن الحالي التعلیميفإن الواقع 
التربوي، أما فیما یتعلق بمھارات التدریس اإلبداعي فإن إلمامھم بھا ضعیف؛ حیث یعتمدون على 
طرائق التدریس التقلیدیة التي تعتمد على الحفظ والتلقین وعلى األسئلة التقلیدیة التي تتطلب حفظ 

اعیة بل ویبالغون المعلومات واسترجاعھا وإجابات محددة، كما أنھم ال یشجعون أفكار الطلبة اإلبد
وھذا ما أكدتھ بعض الدراسات ومنھا . في نقدھم مما انعكس سلبا على مستوى اإلبداع لدى طالبھم

ودراسة الطیب ) ٢٠١٢(ودراسة محمود ) ٢٠١١(ودراسة أحمد ) ٢٠١١(دراسة عبد الرشید 
  .)٢٠١٣(اهللا   عبدودراسة) ٢٠١٢(
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 Halvorsen  و)et al,Dicheva) 2015 (، Goehle) 2013: الباحثین من عدد ویؤكد
 أھمیة استخدام تلعیب التعلم في التعلیم وفوائده في تحسین تفاعل الطالب مع المعلم، على) 2013(

  وأن التلعیب یساعد على تحسین مشاركة الطلبة في جمیع المواد
تعلق من الحلول التي تم مناقشتھا وتطبیقھا في مجاالت التعلم والتدریب المختلفة، ما یلذا فو

حیث تقوم فكرتھ على توظیف میكانیكیات اللعب ، (Gamification)بمفھوم أو فلسفة تلعیب التعلم 
  ). Gabriela ,2014(واستراتیجیات اللعبة في أنشطة خارج سیاق اللعب 

في ضوء ما سبق ومسایرة لالتجاھات التربویة بضرورة استخدام نماذج واستراتیجیات و
راسة الحالیة تحاول تقدیم نموذج قائم على تلعیب التعلیم لتنمیة التفكیر حدیثة في التدریس فإن الد

  .اإلبداعي
  :أسئلة الدراسة

  ما اإلطار المفاھیمي للتفكیر اإلبداعي؟ .١
  ؟تلعیب التعلیم وأبرز نظریاتھما األساس النظري والفكري ل .٢
  ؟أبرز التجارب الدولیة في مجال تلعیب التعلیمما  .٣
  على تلعیب التعلیم لتنمیة مھارات التفكیر ؟ ائمما النموذج المقترح الق .٤
  :  الدراسةأھداف

ھدفت الدراسة بشكل رئیس تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي من خالل نموذح مقترح قائم 
  :على تلعیب التعلیم، وذلك من خالل ما یلي

  .عرض اإلطار المفاھیمي للتفكیر .١
  .توضیح األساس النظري والفكري لأللعاب التعلیمیة .٢
  .نظریات اللعب على  الضوءإلقاء .٣
   .األلعاب وأنواع تصنیفات اقاء الضؤ على  .٤
  .األلعاب تطبیقات لنجاح عملیة التعلیمیة والقدرات  المعاییر التقنیةتوضیح  .٥
  .ب في استخدام التلعیب في التعلیمالتجار بعض استعراض  .٦
 .في ضوء مفھوم التلعیب لتنمیة مھارات التفكیر تصمیم نموذج مقترح .٧
  :تنبع أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات أبرزھا ما یلي:  الدراسةأھمیة
 األمد طویلة وتتطلب التزامات النشأة حدیثة األلعاب تطبیقات تعتمد التي المشاریع تزال ما .١

 مدار على للتلعیب) التكنولوجیة المنصات مالیة لبناء والتزامات ؛(األدوار لعب لمحكیات
 تطبیقات أن إلى ونظرا .اء المستعدین لالستثمارات الالزمةوالمدر(الدراسیة المناھج
 التحسین والتنقیح كما یتطلب إلىاألرجح  على ستحتاج اآللیات فإن جدیدا، زال ما األلعاب
 إلىتجریبي  مفھوم مجرد من األلعاب تطبیقات نقل إلى األولى بعد التجربة اإلداريالدعم 
 . منھج

 . الدولیة في مجال التلعیب في التعلیم التجارب أھم الضوء على إلقاء  .٢
 . تقدیم نموذج لمنھج مقترح مبني على مفھوم التلعیب في التعلیم .٣
 :التعلم القائم على األلعاب یتغلغل في العدید من الصناعات المختلفة، ألربعة أسباب .٤
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  إن نجاح التعلم القائم على أللعاب والمحاكاة في مجاالت صناعات الطیران والخدمات
سكریة والرعایة الصحیة یوفر إثباتا قویا على أھمیة ھذا المنھج ودعمھ للتعلم الع

  .بفعالیة

  في السنوات الماضیة كانت ھناك العدید من المبادرات من المحاضرین والمعلمین لم
لذا ) ٢٠١٦ ،اكسفورد اناالتیكا(  فردیة فقطأفكارًا كانت وإنماتكن ناتجة عن منھجیھ 

ھجھ ھذا االتجاه في التعلیم وتحویلھ لمنھج قائم بذاتھ وستقدم ضرورة من تجد الباحثة
  .الدراسة الحالیة نموذج مقترح لمنھج قائم على التلعیب

  : منھج الدراسة
  .لمالءمتھما لتحقیق أھدافھااعتمدت الباحثة على المنھج التاریخي والوصفي 

  :حدود الدراسة
  . تعلیم لتنمیة مھارات التفكیر تقدیم نموج قائم على تلعیب ال:الحدود الموضوعیة
  :مصطلحات الدراسة

  :األلعاب التعلیمیة .١
 تكوین في ویسھم یمارسھ التلمیذ، مھم، نشاط التعلیمیة األلعاب أن) ٢٠٠٣( یرى الحیلة

 ویشبع ونموه تعلیمھ یعمل على مھم، تربوي وسیط وھو الشخصیة، وسماتھا بأبعادھا شخصیتھ
 واألخالقیة واالجتماعیة العقلیة والجسمیة الجوانب في الطفل لنمو أساسي مدخل فاللعب احتیاجاتھ،
 وتستثیر الطفل، نمو في تساعد بیئة خصبة توفر التعلیمیة األلعاب أن إلى ذلك ویعود واللغویة،
 المناھج أصبحت األھمیة لھذه ونتیجة التعلیمیة، المادة مع النشط التفاعل على وتحثھ دافعیتھ،
 تحقیق إلى تسعى التي التربویة، على األلعاب القائمة التربویة المناھج فكرة تتبنى الحدیثة، التربویة
  .التلمیذ نمو جوانب لجمیع وشاملة متنوعة أھداف

  :التفكیر اإلبداعي .٢
عملیة تساعد الفرد على أن یكون أكثر حسًا للمشكالت، : " اإلبداعي بأنھالتفكیر بیقصد

عرفة والمعلومات، واختالل االنسجام وتحدید مواطن وجوانب النقص، والتغیرات في مجال الم
الصعوبة، والبحث عن حلول التنبؤ وصیاغة فرضیات واختبارھا وإعادة صیاغتھا، أو تعدیلھا من 

  ). ٦، ٢٠١٦إیمان ملیكي، (أجل التوصل إلى نواتج جدیدة یستطیع الفرد نقلھا لآلخرین
  :مھارات التفكیر اإلبداعي .٣

 إلى مھارات التدریس اإلبداعي في ضوء مدى امتالك المعلم )٢٠١١(تنظر سناء محمد 
الطالقة والمرونة واألصالة واإلفاضة والحساسیة : لمھارات التفكیر التباعدي أو اإلبداعي؛ مثل

إلى ھذه ) ٦٥- ٦٣، ٢٠٠٣(وزیتون ) ٨٥- ٨٢، ١٩٩٩(للمشكالت، ویشیر كل من جروان 
  : المھارات كما یلي

البدائل أو المشكالت  على إنتاج عدد كبیر من األفكار اللفظیة أو األدائیة أوتعني القدرة : الطالقة. ١
االستجابة لمثیر معین، و الطالقة ھي عملیة  المفتوحة النھایة أو االستعماالت أو المترادفات عند

: تم تعلمھا وتخزینھا لدى الفرد،وللطالقة أنواع نذكر منھا استدعاء لمعلومات ومفاھیم وخبرات
الكلمات أو الطالقة اللفظیة، الطالقة الفكریة أو طالقة المعاني، طالقة   األشكال، طالقةطالقة

  .التداعي
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وتعني الجدة  تعد األصالة من أكثر المھارات ارتباطا باإلبداع والتفكیر اإلبداعي، :األصالة. ٢
  .مألوفة والتفرد والقدرة على إنتاج أفكار وحلول ومقترحات جدیدة غیر

الموقف أو  تعني إنتاج أفكار جدیدة عن طریق تحویل اتجاه التفكیر حسب ما یتطلبھ :ةالمرون. ٣
المرونة التلقائیة  :المرونة المثیر؛ أي رؤیة المشكلة أو الموقف من زوایا مختلفة، ومن أشكال

  .والمرونة التكیفیة
وتجمیل األفكار في تحسین  وتعني القدرة على إضافة تفصیالت جدیدة ومتنوعة تساھم: اإلفاضة-٤

  .البسیطة أو االستجابة العادیة وتجعلھا أكثر تطورا وفائدة وجماال
  :الدراسات السابقة

تصورات المعلمات حول دور اللعب في تنمیة بعض (بعنوان ): ٢٠١٧(دراسة اللھیبي  .١
تعرف تصورات ال  الى ھدفت) المھارات االجتماعیة عند األطفال ذوي اإلعاقة الفكریة

حول دور اللعب في تنمیة بعض المھارات االجتماعیة عند األطفال ذوي اإلعاقة المعلمات 
شمال، جنوب، (مناطق مختلفة ) ٥(معلمة من ) ١٠٠(الفكریة، وتكونت عینة الدراسة من 

مدینة الریاض، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وتوصلت إلى أن ) وسط، شرق، غرب
لدى األطفال من ذوي )  االستئذان–االعتذار (عبیر عن للعب دور مرتفع في تنمیة مھارة الت

اإلعاقة الفكریة، ولھ دور مرتفع جدًا في تنمیة مھارة الحوار عند األطفال من ذوي اإلعاقة 
  .الفكریة

تعرف السیاق التعلیمي الذي یطبق فیھ التلعیب، الى ال ھدفت: ) et al,Dicheva )2015دراسة .٢
 الدراسة تصمیم ، استخدمتخدم في تلعیب األنظمة التعلیمیةوما ھي عناصر األلعاب التي تست

التخطیط الممنھج المماثل للمراجعات الممنھجة التي تستخدم معاییر أوسع لرسم الموضوعات 
تقوم دراسة التخطیط الممنھج على البناء الفئوي وتصنیف . الدراسةبدال من تجمیع نتائج 

 ھذه الدراسة األعمال الحالیة في مجال استخدام يتغط.األبحاث المنشورة والتقاریر والنتائج
 توزیع الدراسات یشملو. التلعیب في التعلیم، متضمنة المقاالت، وأوراق المؤتمرات المنشورة

استخدمت الدراسة أدوات التضمین،  وقد .٢٠١٤ حتى ٢٠١٠واألوراق المنشورة األعوام من 
،  عناصر األلعاب في السیاق التعلیميوالبحث، والفحص ألوراق العمل التي ناقشت استخدام

 التي وھي نتائج ھذه الدراسة عناصر التلعیب التي تستخدم لتحسین خبرات اللعب، أظھرت
تتضمن منتدیات المناقشة الجماعیة، وعناصر لعب الوقت الحقیقي، والدردشة، والتواصل 

 یشجعفضل یمكن أن االجتماعي، ومن شأن ھذه األدوات أن تغطي الجوانب االجتماعیة بشكل أ
 الباحثون بإیجاد وتبادل طرق جدیدة لتطبیق التلعیب في ، یوصيالتعلم التعاوني بین الطالب

السیاقات التعلیمیة بحیث ال تقتصر المكافآت الخارجیة كاإلنجازات والشارات التي یتحصل 
 .علیھا من خالل أنظمة التلعیب والتي تعد أكثر وضوحا للطالب

 مشاركة الطالب في الفصول الدراسیة من زیادةالى  ھدفت )Hanus & Fox2015 (دراسة .٣
 كوسیلة وتم تطبیق الدراسة التلعیبخالل تطبیق عناصر اللعبة في غیر سیاق اللعب من خالل 

على مجموعتین تجریبیة وضابطة التجریبیة تطبق .  أسبوعا١٦خالل الفصل الدراسي لمدة 
ات، في حین المجموعة األخرى تطبق نفس  بیئة التعلم من خالل لوحة الشرف والشارتلعیب

وكانت النتائج أن الطالب في المجموعة التجریبیة التي تطبق . التلعیبالمنھج دون عناصر 
 أقل في الدافعیة واالرتیاح، على مر الزمن من تلك الموجودة في المجموعة التي ال التلعیب
ات االمتحان النھائي وكان وكان التأثیر یظھر على الطلبة من خالل درج. التلعیبتطبق 

 فقد كانوا أقل في الدافع وانخفضت التلعیب وامستویات الدوافع الذاتیة لدى الطالب الذین طبق
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وھذا یشیر إلى أنھ ینبغي الحرص عند . التلعیبدرجات االمتحان النھائي عن الذین لم یطبقوا 
ق دراسة طولیة یعالج  الدراسة خلھدفوكان .  التلعیب في التعلیممیكانیكیاتطبیق بعض 

ألن .  المحددةالتلعیبالمخاوف المنھجیة مع بعض الدراسات السابقة واختبار فعالیة عناصر 
 یشمل العدید من میكانیكیات اللعبة وتطبیقھا، فإنھ من الصعب دراسة كل جانب التلعیبمفھوم 

النظام الذي یعطي ھذه الدراسة تركز تحدیدا على فعالیة تلعیب بیئة تعلم . التلعیبممكن من 
. الطالب المھام لكسب الشارات ویمیز المتصدرین لتتبع التقدم المحرز وزیادة مشاركة الطالب

وقد تم اختیار ھذه المیكانیكیة ألنھا من العناصر التي تمیل إلى أن تكون أكثر استخداما في 
لشارات وأن طرح كسب ا.  الدراسة بعض القیودوتتضمن،  في الفصول الدراسیةالتلعیب

 أكثر التلعیبكنشاط إلزامي وإجبارھم على القیام بھ یمكن أن تقلل من الدوافع الذاتیة وقد یكون 
 على الشارات واالنضمام للوحة والحصول للتواصل فعالیة بالنسبة لألفراد الذین لدیھم الخیار

یار أو عدم  ھو أكثر فعالیة عندما یمكن لألفراد اختالتلعیب الدراسة أن أثبتت وقد. الشرف
  . الدراسیةللفصول تلعیبفي استخدام ال، المشاركة

 میكانیكا استخدامتوضیح أن الى   ھدفت)Rasool, Noor, Ayub, & Affal)2014دراسة .٤
 التركیز تزید فھي التعلیم في المشتركة الضعف نقاط تخفف االنترنت شبكة عل التعلیم في اللعبة

 في استخدامھ یمكن وانھ. والعاطفیة والعقلیة الفیزیائیة والعوامل باإلنجاز والشعور والتحفیز
 إلى ھذه الدراسة ھدفت، كما المرغوبة التعلم اتسلوكی وقیادة الطالب مشاركة لزیادة التعلیم
 منصة باستخدام الفیزیاء في المشكالت لحل كنظام االنترنت شبكة على التعلیمیة البیئة تلعیب
 وھي النقاط والمستویات والجوائز التلعیب  واستخدام عناصر)ALEPS System (ونظام
 على للنظام التعلیمي التصمیم داستن حیث النظام في التلعیب عناصر وتطبیق تصمیمكذلك 
 المشكلة لحل مراحل أربع من یتكون الذي) Polya’s problem solving model (نموذج

 الدراسة أنھ نتائج من وكان، مراجعة الحل، تنفیذ الخطة، وضع خطة،  المشكلةفھم: وھي
. فیزیاءكذلك تحسنت مھارات حل المشكالت في ال.  لدیھمفعیةتحسنت مشاركة الطالب والدا

ومن توصیات ھذه الدراسة انھ البد من اختبار ھذا النظام مع الطالب من أجل قیاس فعالیة 
 مثل منتدى التلعیب لتعزیز تجربة التلعیب دمج المزید من عناصر كذلك التلعیب وتأثیر

للمناقشات جماعیة في الوقت الحقیقي مكون دردشة من شأنھا أن تغطي الجانب االجتماعي 
  .فضل ویمكن أن یؤدي إلى التعلم التعاوني بین الطالببطریقة أ

 بعض وتقدیم التلعیبتوضیح طبیعة وفوائد  الى  ھدفت Kiryakova&et(2014)دراسة .٥
وذلك من خالل توجیھ المعلمین في حل القضایا . األفكار عن كیفیة تنفیذ ذلك في مجال التعلیم

 الرقمیون ولدیھم أنماط تعلم مختلفة، مواطنینلالھامة المتعلقة بالتكیف وأن المتعلمین الیوم ھم ا
، وأن التلعیب ھو أحد الطرق واألسالیب التعلیمیة التي تزید من دافعیة ومشاركة المتعلمین

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي، وقد وضحت فوائد التلعیب وطریقة استخدامھ وذكرت أنھ البد 
 وأنھ من المھم تصمیم أنشطة التعلم  تلعیب التعلملتطبیقأن یكون ھناك محتوى تفاعلي 

 مھارات یقوم إدخال عناصر االستعانة باللعب في عملیة التربیة، ھي أھم الدراسة أن ووضحت
. ، مما یزید من نقاطھ التراكمیة حتى یبلغ مستویات علیا ویحصل على الجائزةلطالب ابتأدیتھا

 التي األھدافسبقا، وذكرت أن  التعلم المحددة مأھداف تحقیق إلى األنشطةوتھدف كل ھذه 
 األنشطة أما). مثل الشارة(تتطلب مجھود مستقل من جانب الطالب تستحق جوائز شخصیة 

فھي تجعل الطالب للتدریب،  تمثل العناصر االجتماعیة آخرینالتي تتطلب تفاعال مع طالب 
)  المتصدرینمثل لوحة( التعلیمي الكبیر مع التوصل لنتائج عامة وواضحة المجتمعجزءا من 

وأنھا " مودل"وذكرت الدراسة مشروع موزیال المفتوح وتكلمت عن أنظمة إدارة التعلم مثل 
منصة تعلیمیة تسمح للمعلم بإدارة العملیة التعلیمیة وما فیھ عناصر األلعاب التي تستخدم لتلعیب 
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 وفعالة في االستعانة  سھلةأداة دبیئة التعلم وكان من نتائج ھذه الدراسة أن التعلم اإللكتروني یع
ویمكن تطبیق تقنیات والیات اللعب ضمن العملیة التعلیمیة كأنشطة تھدف . بعناصر اللعب

زیادة تحفیز الطالب إلكمالھا وجعل الطالب یتنافسون فیما بینھم، محددة،  تعلیمیة أھدافتحقیق 
جل رفع مستوى من االتعلم، وھي طریقة فعالة تعمل على تغییر سلوك الطالب مواقفھ تجاه 

  .تحفیزه ومشاركتھ
تصمیم وتطویر تطبیق مبدئي عبارة  الى  ھدفت )Hvidsten, & Sverdvik)2013 دراسة .٦

 من خالل المبادئ التربویة یوعن منصة تعلیمیة للمرحلة االبتدائیة یوظف آلیة ألعاب الفید
لتعلم ممتع في بغرض تسھیل التعلم، وباإلضافة إلى ذلك تحدید إذا ما كان ھذا النوع من ا

اتبعت ھذه الدراسة . إشراك للطالب، ویمكن للمعلمین استخدامھ في المناھج الدراسیة أم ال
منھج بحوث المشروعات، وكان من نتائج ھذه الدراسة أنھا نجحت في إنشاء النموذج المبدئي 

عزز، للتطبیق الذي یوظف آلیة األلعاب من خالل المبادئ التربویة بغرض تسھیل التعلم الم
وكان التطبیق ذو تصمیم بسیط، مع أزرار وروابط للتنقل تمكن المستخدم من التنقل بسرعة من 

 بھم، وقد خاصةصفحة حسابھم الشخصي، وقائمة الموضوعات، والفصول االفتراضیة ال
فحصت أدبیات الدراسة العدید من آلیات األلعاب المرتبطة بالتعلیم مثل تولید التدفق، ومستویات 

بة والتطور التدریجي، وقد وجدت الدراسة بعد مراجعة العدید من الدراسات السابقة الصعو
وجود قواسم مشتركة لممیزات األلعاب التعلیمیة، وأن الفكرة األساسیة من ھذا المفھوم ھو أن 
اإلنسان یكون في حالة عاطفیة أثناء ممارستھ األلعاب تساعده على التعلم بشكل فعال ومن 

ما یسمح .  أن أفضل طریقة لتنفیذ التطبیق یكون باتباع نھج تطبیق ألعاب الویبنتائجھا أیضا
 بین المستخدمین، اعيبالوصول إلى التطبیق في أي وقت وأي مكان، ویعزز من التفاعل االجتم

وقد اقترحت الدراسة مواصفات للتطبیق التجریبي على شكل منصة حیث یمكن للطالب 
وكل نقطة . دریس وتحدیاتھ، وذلك باكتساب النقاط والمكافآتاستكمال مجموعات ومشكالت الت

، یحصل علیھا الطالب تمكنھ من الوصول إلى مستوى أعلى في الموضوع الدراسي المختار
 استخدام میزات مثل الشارات، والمنافسة والرسومات المثیرة أیضا اقترحت الدراسة كما

 خالل مناشدة كل من آلیات المكافأة لتعمل لالھتمام، لخلف روح المتعة والمشاركة للطالب من
بمثابة حافز قوي للغایة للطالب الستخدام التطبیق، ویرى الباحثون أن الغرض من التطبیق 
سوف یزید من المشاركة واالستمتاع بالتعلیم وخاصة من قبل طالب المرحلة االبتدائیة ویزید 

ین لتقویم فصولھم الدراسیة بطرق أكثر ویمكن إضافة أدوات للمعلم. من قدرات التعلیم الحقیقي
دقة، ما یوفر وقت أكثر لھم للتدریس والتفاعل مع الطالب، وتوصي الدراسة بإجراء مزید من 

 تغییر الموضوعات لتتناول المھارات والمھام المختلفة، عوضا عن فیھاالبحوث المشابھة یتم 
 .من المناھج یكون أكثر تفاعلیةاستخدام الموضوعات الدراسیة النظریة، واستخدام نوع آخر 

 مفاھیم تنمیة على اإللكترونیة األلعاب استخدام فاعلیة بیان  الى ھدفت): ٢٠١١ (سلیماندراسة  .٧
، واستخدمت الدراسة المنھج التجریبي، وتوصلت إلى نتائج من الروضة أطفال لدى الریاضیات

 أطفال درجات طيمتوس بین ٠،٠٥ مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق  یوجد:أھمھا
 الریاضیة للمفاھیم التحصیلى لالختبار البعدى والقیاس القبلي القیاس في التجریبیة المجموعة

 إحصائیة داللة ذو فرق یوجد، البعدى القیاس لصالح ككل) األول المستوى (األطفال لریاض
 لبعدىا القیاس في والتجریبیة الضابطة المجموعتین درجات متوسطي بین ٠،٠٥ مستوى عند
 المجموعة لصالح) األول المستوى (األطفال لریاض الریاضیة للمفاھیم التحصیلى االختبار في

 المجموعة درجات متوسطي بین ٠،٠٥ مستوى عند إحصائیة داللة ذو فرق یوجد، التجریبیة
 لریاض الریاضیة للمفاھیم التحصیلى لالختبار البعدى والقیاس القبلي القیاس في التجریبیة

 عند إحصائیة داللة ذو فرق یوجد، البعدى القیاس لصالح ككل) الثاني المستوى (فالاألط
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 في البعدى القیاس في والتجریبیة الضابطة المجموعتین درجات متوسطي بین ٠،٠٥ مستوى
 المجموعة لصالح) الثاني المستوى (األطفال لریاض الریاضیة للمفاھیم التحصیلى االختبار

 .التجریبیة
  :لى الدراسات السابقةالتعلیق ع

یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت باأللعاب التعلیمیة سواء من حیث 
واقعھا أو عرض إیجابیاتھا وسلبیاتھا أو بیان مدى تأثیرھا على بعض المتغیرات األخرى، وتأتي 

یة ولكن بطریقة مختلفة ھذه الدراسة متمشیة مع الدراسات السابقة من حیث االھتمام باأللعاب التعلیم
تتمثل في تقدیم نموذج لتعلیب التعلیم یمكن من خاللھا تنمیة التفكیر اإلبداعي وھذا ما یمیزھا عن 
الدراسات السابقة، واستفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في عرض بعض المفاھیم النظریة 

  .وإجراءات تصمیم النموذج المقترح
  :ةاإلطار المفاھیمي للدراس

  :اإلطار المفاھیمي للتفكیر: المحور األول
  :مفھوم التفكیر اإلبداعي: أوًال

 إنومن منطلق ،  یتمیز بأنھ معقدإذ،  ھو احد مستویات التفكیر المختلفةاإلبداعيالتفكیر 
 إلىوان یحول المألوف ،  یحقق الفرد شیئا مألوفا من شيء غیر مألوفأناإلبداع یعني إمكانیة 

فقد أورد المتخصصون في میدان التربیة وعلى النفس تعریفات عدة لمفھوم ، شيء غیر مألوف
الذین رؤوا ) وسایمون، وشاو، نیویل(أقدم من طرحھا بشكل مفصل كل من  وكان اإلبداعيالتفكیر 

سعادة،  (" الذي یظھر جیدا عند حل المشكالتذلك الشكل الرفیع من أشكال السلوك"فیھ انھ 
 أو،  عقلي مركب وھادف توجھھ رغبة قویة في البحث عن حلولوھو نشاط. )٢٦٠، ٢٠٠٣

والتعقید ألنھ ینطوي على ، ویتمیز بالشمولیة،  نواتج أصیلة لم تكن معروفة سابقاإلىالتوصل 
    .)٨٢، ١٩٩٩جروان،  (عناصر معرفیة وانفعالیة متداخلة تشكل حالة ذھنیة فریدة

علیا التي ینبغي االھتمام بھ وتعلیمھ وتنمیتھ لدى  أحد أنماط التفكیر الاإلبداعيویعد التفكیر 
فالتفكیر اإلبداعي كھدف تربوي ، جمیع تالمیذ المراحل الدراسیة وذلك من خالل العملیة التعلیمیة

لیس مسئولیة مجال دراسي معین أو حتى مجموعة مواد دراسیة بعینھا ولكنھ مسئولیة مشتركة بین 
اإلبداعي لیس ھدفا لمستوى دراسي معین بل یجب أن  ن التفكیرجمیع المواد الدراسیة فضًال علي أ

  ). ٣٢٧، ٢٠١١خیر الدین، (یبدأ مع أولى سنوات العمر ویستمر طوال حیاة اإلنسان 
 قدرة عقلیة خلقھا اهللا في اإلبداع بمجموعة من الخصائص منھا اإلبداعيویتسم التفكیر 

 یبدأ من الفرد ، اإلبداع التفكیرأنواع أرقى اع، اإلبد على عناصر عقلیةاإلبداعینطوي اإلنسان، 
یكمن ،  درجة من المثابرةاإلبداع نحو الجوانب الالمألوفة، یتطلب اإلبداعوینتھي بالمجتمع ،یتجھ 

    .)٤٩،٥٠، ٢٠١٠البكر،( . والتعرف علیھاإلبداعقیاس 
  : مھارات التفكیر اإلبداعي: ثانیًا

  : ھي ت التفكیر اإلبداعي في حل المشكالتإلى أن أھم مھارا) ٦٤، ٢٠١٢( فارسشیری
  . ھي القدرة على تشكیل أكبر عدد ممكن من االستجابات تجاه المشكلة: الطالقة مھارة .١
  . ویقصد بھا تنوع االستجابات وتباینھا من الناحیة الكیفیة:  المرونةمھارة .٢
لقبول ھي القدرة على وضع االستجابات قلیلة التكرار، وتتمیز با:  األصالةمھارة .٣

  . االجتماعي
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ویقصد بھا القدرة على إدراك ما تحتاجھ المواقف من :  الحساسیة للمشكالتمھارة .٤
  تحسینات

  . واإلحساس بھذه المشكالت یدفع القائد أو المبتكر ألن یقدم حلوًال مختلفة لھاوتعدیالت،  .٥
البدائل  إیجاد مھارات التفكیر اإلبداعي تتمثل في القدرة على أھم إضافة لما سبق فإن

 بالمشكلة اإلحساسوكذلك ،  ماكلة في زمن معین لحل مشمألوفةواألفكار المتنوعة والجدیدة الغیر 
ومحاولة إضافة معلومات حدوثھا، وجمع المعطیات والمعلومات والظروف والعوامل التي أدت إلى 

ي مواجھة  الموضوع والمساعدة فاءوتحسینات وتفصیالت غیر عادیة مما یكون لھ األثر في إثر
    .المشكلة

  :مستویات التفكیر اإلبداعي: ثالثًا
 : )٥٨، ٢٠٠٢الزھري،  (مختلفة ھي  إلى مستویاتبداعي التفكیر اإلتقسیمیمكن 

من  وتكون فیھ األصالة والكفاءة على قدر قلیل: Expressive Creativity التعبیري اإلبداع -١
 .األھمیة

خدمة،  وھو الذي یرتبط بتطویر آلة أو منتج أو: Productive Creativity اإلنتاجي بداعاإل -٢
ویتمیز بمیل نحو الحد من انطالق وحریة األفكار، لیتم تطویر طرق الحصول على إنتاج 

 .مكتمل
ویتعلق بتقدیم أسالیب جدیدة، وھو ابتكار : Inventive Creativity االختراعي بداعاإل -٣

ھارة مع المواد والطرق المختلفة، للخروج المخترعین والمكتشفین، والذي یتم فیھ استخدام الم
 .بعمل ابتكاري ما

عنھ  یشیر إلى التطویر المستمر لألفكار وینجم: Innovative Creativity اإلبداعي بداعاإل -٤
 .اكتساب مھارات جدیدة، ویتطلب ھذا المستوى القدرة على التصور التجریدي

 لحدوث لما یتطلبھ من وضع أفكار ھو نادر ا:Emergence Creativity االنبثاقي بداعاإل -٥
 .وافتراضات جدیدة كل الجدة، وھو أرفع المستویات السابقة وأكثرھا تجریدًا

  :اإلطار النظري والفكري لتلعیب التعلیم: المحور الثاني
  :مفھوم األلعاب التعلیمیة: أوًال

ویتفاعلون  ةبیرك جھودًا الالعبون فیھا یبذل منطقیًا، منظمة وأنشطة مھارات عن عبارة ھي
 وتكون على مسبقًا، موضوعة معینة وقواعد قوانین ضوء في وواضحة، محددة أھداف لتحقیق معًا

  (Maryam,2013, 420) .الدرس موضوع حول تدور جماعیة، أو فردیة ریاضیة مسابقات شكل
 األلعاب وعناصر المتعة عن ناتجة  حرفةبأنھا (2013)  وآخرونWendy عرفھاو
 والعملیات التصمیم مبادئ من اإلنتاجیة، وھي سلسلة األنشطة أو الحقیقي لعالما على وتطبیقھا

 لدفع المحلیة والمجتمعات والجماعات األفراد وتحفیز للتأثیر، وإشراك المستخدمة والنظم
  .المرجوة النتائج وإحداث السلوكیات

 بأنھا Hanus & Fox(2015 (و) 2013 (Halvorsen و)  Goehle (2013عرفھاكما 
 تقنیات ومیكانیكیة ألعاب الفیدیو لزیادة الّتفاعل واالھتمام في نشاٍط ما والذي یكون عادًة استخدام

  . ھذا المفھوم استخداًما زائًدا في األعوام القلیلة الماضیةَشِھَدوقد ، بألعاب الفیدیو غیر مرتبط
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  :مفھوم تلعیب التعلیم: ثانیًا 
 تطبیق بأنھ یعرف حیث التعلیم تكنولوجیا مجال في حدیثةال المفاھیم من التلعیب مفھوم یعد

 من واللعب، باللعب والتعلم التلعیب: التالیة المفاھیم وُتعد ترفیھي، غیر موقف في اللعب عناصر
 التفریق الكثیر على یصعب قد والتي المجال ھذا في الباحثین أو المعلمین لدى الشائكة المفاھیم

  :التالي الجدول خالل من بینھا الفرق مكامن توضیح ویمكن بینھا،
 التفكیر مھارات وتطویر الذاتي التعلم على الطالب لتحفیز جیدة وسیلة التعلیمیة األلعاب

 ھو ذلك ولعل. والترمیز البرمجة في األساسیة المبادئ تعلم على تساعدھم أنھا إلى إضافة والتحلیل
 خدمة في الحدیثة التقنیات استخدام في وماد یفكرون التعلیم بتطویر المھتمین جعل الذي السبب
 إنجاز و تصمیم ذلك في بما المتعلمین، من الجدید الجیل اھتمام تسایر جدیدة حلول ابتكار و التعلم

  )٢٠١٦(٠ القحطاني .الرقمیة األدوات و التطبیقات من كبیرة مجموعة
  )١( النظر الجدول في الشكل

  
 )٢٠١٦(القحطاني  .التلعیبمقارنة بین مفاھیم تتعلق ب) ١(الشكل

   الجادةواأللعابالتلعیب  مفھومي نجد الكثیر، لدى ُلبسا تشكل قد التي المفاھیم من
Gamification - Serious Games 

 سیاقات في وعناصرھا األلعاب آلیات یستخدم لكنھ لعبة، لیس أنھ سابقًا التلعیب تعریف تم
 اإلشارة ویتم الترفیھ، لھدف ولیس أساسي لغرض مصممة ناحیتھا من الجادة األلعاب بینما. مختلفة

 والرعایة العلمي، واالستكشاف التعلیم مثل المؤسسات في تستخدم عندما جادة بأنھا اللعبة إلى
 والسیاسة، والدین والحربیة، المدنیة والھندسة المدن، وتخطیط الطوارئ حاالت وإدارة الصحیة

 .التعلیم في المحددة الجوانب بعض ینتحس بقصد الجادة األلعاب تصمیم ویتم
 فرق، ھناك ولكن. التعلم لتعزیز اللعبة تصمیم عناصر استخدام في متشابھان المفھومین كال

 مثل التعلم، لتعزیز كوسیلة جادة ألعاب العسكریة األكادیمیات من العدید استخدام: المثال سبیل فعلى
 محض لغرض مصممة جمیعھا األلعاب ھذه. لحربا ومحاكاة دبابة محاكاة الطیران، محاكاة أجھزة
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 بل لعبة، تصمیم یتطلب وال التعلم، تعزیز من یمكن الغالب في التلعیب لكن التعلیمیة، العملیة یخدم
 .متعة أكثر التعلم جعل بغیة اللعبة آلیات یستخدم

 البًاغ یكون والذي الجادة اللعبة محتوى تحول الجادة األلعاب أن نقول سبق، ما ولتلخیص
 حین في. للحل متعة وأكثر للفھم سھولة أكثر لجعلھا لعبة، إلى الحقیقي العالم من مشاكل عن عبارة

 وجعل المستخدمین تحفیز أجل من الیومیة الحیاة أنشطة في اللعبة تصمیم آلیات یستخدم التلعیب أن
 إلى ویحولھا الحقیقي لمالعا مشاكل یأخذ أحدھما: العملة لنفس وجھان فھما. متعة أكثر األنشطة ھذه

  )٢٠١٦( القحطاني .الحقیقي العالم مشاكل في ویضعھا اللعبة تصمیم آلیات یأخذ واآلخر لعبة،
التي  الحریة في للتلعیب األساسیة الجاذبیة تكمن جدیًدا، تعلیمًیا أسلوبًا التلعیب وباعتبار

  )٢٠١٦(أكسفورد تقریر في ردتو التي األربع الحریات في تتجسد التي والمعلمین، للطلبة یقدمھا
 تحًوًال مًعا تمثل الذات، التي عن التعبیر وحریة الجھد بذل وحریة التجربة، حریة :وھي

 ھذه ولكن التقلیدیة، التعلیم تحطمھا أسالیب التي التعلیمیة الطموحات ذوي من للطلبة واعدًا تربًویا
 وتتبنى الباحثة مفھوم التلعیب الذي السلبیات من تقلل وال الدراسي النجاح تضمن ال الحریات
 متعھ وتحدي أكثر تصمیم اللعبة في المنھج من اجل تحفیز المتعلمین وجعل المنھج آلیاتیستخدم 

 أنوحریة التعبیر عن الذات ویمكن  التجربة، وحریة الفشل، حریة وتشمل عدد من الحریات
 الحركیة والریاضیة و األلعاببعض  واألدوار غیر الرقمي كلعب أو اللعب الرقمي آلیاتیستخدم 

 المنھج في تنمیة التفكیر أھداف برامج تخدم أو تطبیقات أو منصات أواالستعانة بألعاب رقمیة 
  بأنواعھ لدى الطالب 

 التعلیمیة األلعاب وظائف: ثالثًا
وظائف  یقدم فھو التالمیذ، لحیاة مھمة ونفسیة تربویة أدوار من اللعب یمثلھ ما إلى إضافة

 تلك األدوار أھم تلخیص ویمكن شخصیاتھم وتكوین لحیاتھم األھمیة من كبیرة درجة وعلى دیدة،ع
 ,& Anișoara، ه١٤٣١حمد أصفیة بنت ، ٢٠٠١ نجم،(والوظائف كم حددھا كل من 

Beatrice(2014)( یأتي بما: 

 رف التلمیذیتع إذ أخرى، تعلیمیة وسیلة أیة من العملي الواقع إلى أقرب بخبرات التلمیذ تزود 
 یتخذ قرارات إزاءھا، ولھا، حلوال یضع ثم المستقبل، في تواجھھ سوف التي المشكالت إلى

 الحیاة في یجري الصف، وما غرفة في یجري ما بین الھوة من تقلل األلعاب فإن وبذلك
  .الیومیة

 ضع و یمكن ولھذا غالبا، التالمیذ تصیب قد التي والسأم، والملل الضجر عوامل على تقضي
  .بسرعة المھارة ھذه اكتساب في یساعد مما تمثیلیة، أو لعبة قالب في المھارة

 من  وذلك التالمیذ، بین الفردیة الفروق لمعالجة جدیدة، إستراتیجیة وضع في المعلم تساعد
 الصف فئات معظم تناسب بذلك وھي مختلفة، لمستویات عدیدة مھارات توفیر خالل

  .الواحد
 عملیة التعلم، أثناء بالمسؤولیة ویشعر التزاما، أكثر فیصبح التلمیذ، شخصیة صقل في تساعد 

 .بنجاح إلیھ الموكلة المھمة إتمام إلى فیسعى التعلیمي، للموقف والمخطط المنفذ ألنھ
 یصبح  لم فالمعلم التعلیمیة، األلعاب استخدام حالة في والتلمیذ المعلم من دور كل یختلف

ذاتھا،  اللعبة بل المعلومات، مصدر یصبح ولم التلمیذ، وكسل فعالیة على الوحید الحكم
تنفیذ  في واتبعھا اختارھا التي المناسبة، االستراتیجیات على یعتمد نجاحھ التلمیذ أو ففشل

 تنفیذ عملیة وإدارة والتوجیھ، اإلرشاد المعلم دور أصبح وبذلك ،األھداف تحقیق اللعب،
 أن الممكن من ألن وذلك للتلمیذ، واألمن السالمة توفر عالیة بدرجة األھداف لتحقیق اللعبة،
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 لأللعاب أن كما سالمتھ، على خطورة تشكل أن وأدوات، دون مواد على التلمیذ یتدرب
 مع بالمقارنة كثیرًا یكلف الحقیقیة، األجھزة على ألن التدریب اقتصادیة، فائدة التعلیمیة
  .ألصليا للشيء الممثلة واألجھزة األدوات على التدریب

  :العناصر األساسیة لأللعاب التعلیمیة: رابعًا
عدد من العناصر واألسس التي ) ٢٠١٠األكادیمیة العربیة للتعلیم اإللكتروني، (ذكرت 

  : ن تتوافر فیھا وھيأیجب التي تقوم علیھا األلعاب التعلیمیة سواًء كانت تقلیدیة أو إلكترونیة و
 ومحدد یتطابق مع الھدف الذي یرید الالعب الوصول أن یكون لھا ھدف تعلیمي واضح: الھدف .١

  .إلیھ
  . أن یكون لكل لعبة قواعد تحدد كیفیة اللعب: القواعد .٢
تعتمد في تحقیقھا لألھداف على عنصر المنافسة وقد یكون ذلك بین متعلم وآخر أو أن : المنافسة .٣

ارة ما، أو تحقیق أھداف بین المتعلم والجھاز، أو بین المتعلم ومحك أو معیار، وذلك إلتقان مھ
  .محددة

  .أن تتضمن اللعبة قدرا من التحدي المالئم الذي یستنفر قدرات الفرد في حدود ممكنة: التحدي .٤
  .أن تثیر اللعبة خیال الفرد وھذا ما یحقق الدافعیة والرغبة لدى الفرد في التعلم: الخیال .٥
 یكون ذلك ھو ھدف اللعبة، بل یجب على أن ال، أن تحقق اللعبة عنصر التسلیة والمتعة: الترفیھ .٦

  .مراعاة التوازن بین المتعة والمحتوى التعلیمي
وإضافًة إلى العناصر السابقة التي تشترك فیھا األلعاب التعلیمیة التقلیدیة واإللكترونیة فإن 
ھناك عناصر خاصة یجب توفرھا في األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة نظرًا الستغنائھا عن دور 

  ): Moreno-Ger, P. et al., 2008, 22( في التي ُذكرت في الغالب، ومن ھذه العناصر المعلم
نماط التعلم المختلفة للطالب، واختالف معلوماتھم السابقة، واختالف أیجب أن تراعي : التكیف .١

  .توقعاتھم وأھدافھم
یة التي ُتعرض وھو أن الموقف التعلیمي في اللعبة اإللكترون: المثیرات واالستجابة اإلیجابیة .٢

  .على المتعلم ُیعد مثیرًا ویتطلب استجابة إیجابیة حتى ینتقل إلى خطوة جدیدة
 لذلك فإن اللعبة ،بما أن المتعلم یكون قد استجاب للمثیر: التغذیة الراجعة والتعزیز الفوري .٣

 .اللعبالتعلیمیة تعرض لھ النتیجة الفوریة وتكون بمثابة التعزیز للمتعلم الذي یدفعھ لمواصلة 
 المختلفة، الحیاة شؤون في وآلیاتھا األلعاب عناصر بعض استخدام ھو ومن ثم فالتلعیب

الحقیقیة ذكر  الحیاة تحاكي األلعاب جعل ولیس األلعاب، تحاكي الحقیقیة الحیاة جعل آخر بمعنى
 :  خطوات التعلیب وھيأھم) ٢٠١٦(تقریر اكسفورد انالیتكا 

 برنامج أي نجاح تحدد التي الرئیسیة العوامل من :والسیاق لمستھدفا الجمھور فھم :األولى الخطوة
 .منھ الھدف وتحقیق البرنامج تصمیم في ذلك یساعد إذ الطالب لھویة الجید الفھم ھو تعلیمي

 تحدید المدرب على قدرة على یتوقف التعلیمي البرنامج نجاح :التعلم أھداف تحدید :الثانیة الخطوة
 أو أو مسابقة امتحان ویتطلب المھمة إلكمال عام ما یكون منھا وحبوض التعلم من الھدف
 .التدریب بعد المھمة ھذه أداء على قادرًا تكون أن المثال سبیل على محدده أھداف

 مع للتحقیق والقیاس قابلیة أكثر یبدو النھائي الھدف یجعل بحیث: الخبرة تنظیم :الثالثة الخطوة
 .بسھولة ةمرحل كل في العقبات تمییز ضمان
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 مرحلة وُیعطى كل ضمن المستویات تحدید في المساعدة بمعنى: الموارد تحدید :الرابعة الخطوة
 .الراجعة التغذیة وإعطاء لتلقي المستویات الستخدام الفرصة للمدرب

وتحتفظ  للتعلیم تحفز بیئة خلق خالل من وذلك :التلعیب تطبیق عناصر: الخامسة الخطوة
 .بالمعلومات

  :الشروط الواجب توافرھا في اللعبة التعلیمیة الجیدة :خامسًا
یعد ھذا الشرك من أھم شروط اختیار أدوات اللعب للتأكد من أنھ لیس من  :السالمة واألمان .١

السھل على الطفل أن یفكھا إلى أجزاء صغیرة قابلة للمضغ أو البلع وتجنب اللعب ذات 
مصنوعة منھا أدوات اللعب ینبغي أال تكون سامة الزوایا أو األطراف الحادة وبالنسبة للمادة ال

  .أو قابلة لالشتعال
من الضروري أن تتحمل أدوات اللعب التنظیف والتعقیم في حالة استخدام : القابلیة للتنظیف .٢

  .األطفال لھا
ینبغي أن تكون أدوات اللعب جذابة لألطفال حتى یقبلوا على استخدامھا ومن عوامل : الجاذبیة .٣

  )١٩، ٢٠٠٥ ،الناشف. (الحركة الصوت الملمسالجذب اللون 
أن تتناسب مع مستوى الطفل التعلیمي فاللعبة المعقدة قد تؤدي إلى توتر الطفل  :مستوى اللعبة .٤

  )٣٤، ٢٠٠٢الھویدى . (وال تؤدي الھدف المرغوب
  )٧١، ٢٠٠٥عبد الحمید (".أن تكون قواعد اللعبة سھلة وواضحة وغیر معقدة" .٥

 : ج األلعاب التعلیمیةأنماط برام: سادسًا
  : )٢٠٠٦مندور،  (تأخذ برامج األلعاب التعلیمیة أنماطًا متنوعة ویمكن أن نقسمھا إلى

في ھذا النمط یكون ھناك فائز أو خاسر في جمیع الحاالت سواء كان ذلك : النمط التنافسي .١
 .بین متعلم وآخر، أو بین المتعلم والجھاز التعلیمي كالكمبیوتر

في ھذا النمط فإن اللعبة التعلیمیة تھدف إلى تنمیة االبتكار : االستكشافيالنمط العلمي  .٢
واإلبداع والتفكیر لدى المشاركین، وتقوم اللعبة على استعمال استراتیجیات بارعة وذكیة، 

: مثل. لتفوق فرد على آخر أو فریق على آخر وذلك إلتقان مھارة ما، أو تحقیق أھداف محددة
 .یمیة في الكمبیوترألعاب المحاكاة التعل

   یمكن تصنیف األلعاب اإللكترونیة حسب طبیعتھا، وفقا: أصناف األلعاب اإللكترونیة: سابعًا
  : إلى األصناف اآلتیة (Salen& Zimmerman 2004)سالینوزیمرمانل

وھدف ھذا الصنف التنافس : Conqueror)المحارب، المقاتل(الصنف األول الغازي  .١
ویسعى الالعبون في ھذا النوع لتحقیق أھداف محددة سلفا، . لخسائرواالنتصار مھما كانت ا

بحیث یشعرون بمتعة السیطرة على أحداث اللعبة، أو السیطرة على األحداث االجتماعیة التي 
 .تدور حولھا أو تتضمنھا اللعبة

ویھدف ھذا الصنف إلى تطویر مھارات محددة إلى درجة : Managerالصنف الثاني المدیر .٢
 لدى الالعبین إلى مستوى یجعلھم processesكما یتم تطویر أسالیب العملیات . ناإلتقا

یواصلون اللعب إلى النھایة وذلك عبر تمكینھم من استخدامھم للمھارات التي أتقنوھا سابقا في 
نفس اللعبة والعمل على توظیفھا الحقا بھدف إتقان مھارات أخرى أكثر عمقا وشموال وتفصیال 

   .تھافي اللعبة ذا
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في ھذا الصنف یتم عرض وبیان خبرات : Wanderer)المتعجب(الصنف الثالث المستغرب  .٣
وتجارب جدیدة وممتعة، ولكن درجة التحدي في ھذا الصنف أقل منھا مما ھو موجود في 

  .والالعبون في ھذا النوع یتطلعون بشكل رئیسي إلى المتعة واالسترخاء. الصنفین السابقین
في ھذا الصنف یستمتع الالعبون باأللعاب ذات الصبغة  :Participantاركالصنف الرابع المش .٤

 .االجتماعیة، أو المشاركة في العوالم االفتراضیة
 التعلیمیة لأللعاب التربویین بعض لتصنیف عرضًا )-٢٠٠٨:١٨(كما لخصت معروف

  :كالتالي
 :إلى تنقسم وجودھا حیث من -أ

 الناشرین طریق عن اإلعداد سابقة جاھزة ألعاب -
Previously prepared Ready Games by the publishers 

 بتدریسھ یقوم الذي المنھج وفق بتصمیمھا المدرس یقوم ألعاب -
Games designed the teacher According to course which he teaches 

 :فیھا المستخدمة المواد حسب -  ب
Board Games - اللوحات ألعاب 
Cards Games - البطاقات عابأل 
Dice Games - النرد ألعاب 

 :أنشطة من تتضمنھ ما حسب -ج
Random Games - عشوائیة ألعاب 

Social Games - اجتماعیة ألعاب 
Guessing Games - تخمینیة ألعاب 

 :اللعبة طبیعة حسب -د
Individual Games - فردیة ألعاب 

Group Games - جماعیة ألعاب 
Co-operative Games - تعاونیة لعابأ 

 :أنواعھا حسب - ه
.Games with rules - قواعد ذات ألعاب 

.Role Playing - الدور ألعاب 
 Combined Construction gamesوالتركیب  البناء ألعاب -
  Preliminary functional gamesأولیة  وظیفیة ألعاب -
 . Motion Games.حركیة ألعاب -
 :المتوقعة التعلم أھداف حسب - و
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  Discovery Games :الكتشافا ألعاب
 أو حلول إلى للتوصل العلمیة الظاھرة تحلیل بجانب تعلمھ، سبق ما تطبیق على وتعتمد

  .تعلیمات
 Games Of Searching About Types and Rules :وقواعد أنماط عن البحث ألعاب -

 التحلیل موتستخد تاوالمھار ولمبادئ للمفاھیم أفضل فھم تحقیق على تساعد األلعاب وھذه
 .وأنماط قواعد عن للبحث والتركیب

  Skills training Games: المھارات على التدریب ألعاب -
 في تساعد أنھا التمارین، كما من العدید حل طریق عن المھارات على التدریب في وتساعد

 .والوجدانیة المعرفیة األھداف تحقیق
 Guessing Games for Learning Concepts :والمبادئ المفاھیم لتعلم التخمین ألعاب -

and Principles  
 األھداف إلى باإلضافة بمستویاتھا المعرفیة األھداف تحقق أن ویمكن المفاھیم تدعیم في وتستخدم
 .الوجدانیة

 :Games of Learning Evaluation or Measurementالقیاس  أو التقدیر تعلم ألعاب -
 .وكتابتھا نطقھا وسالمة القیاس وحدات تعلم على وتساعد یرالتقد مھارات على التدریب في وتساعد

  Riddles – Solving Games: األلغاز حل ألعاب -
 ومتنوعة، واأللغاز متعددة ألعاب وھى ت،اوالمھار والمبادئ المفاھیم تطبیق على وتعتمد

 وتتطلب قدةمع وقد تكون بأیدیھم، التالمیذ یستخدمھا أدوات صورة في بسیطة یدویة لعب تكون قد
 الصعوبة، متدرجة تقدم خبرات أن ویمكن المشكالت، وحل التفكیر على وتعتمد وترابط، تآزر

 تاالمھار من متعددة  ولمستویات– مختلفة ونماذج وأحجام أشكال صورة في األلغاز ھذه وتصمم
 :منھا متنوعة) األلغاز حل ألعاب (األلغاز وھذه

  Knob Riddles: التعاریج ذات األلغاز *
  Complex Riddles: المركبة األلغاز *
  Differences Riddles: المختلفة األلغاز *
  Jigsaw puzzles Riddles: المقطوعة الصور ألغاز *
  Picuturial Riddles: المصورة األلغاز *

 :  حسب انخراطھم باللعب ومدى تفاعلھماأللعابتصنیف الطالب في لعب : ثامنًا
 لدراسة جدیدة محاولة أول ولعل  من قبل بارتن Parten على دراستھا في اعتمدت

 دور في الحر لعبھم في األطفال مالحظة تبعا لمدى انخراطھم باللعب تطرأ التي التطورات
  :التالیة الفئات الالعبین إلى وصنفت الطالب األطفال وریاض الحضانة

   Unoccypiedاللعب  في المشارك غیر الطفل
، :  ھذا الطفلأمثال ھادفة یقوم بحركات غیر أوویجول ببصرة الغرفة  في مكان ما یقف

 ھم قلة  أمثال ھذا الطفل
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  (Solitary) :االنفرادي الطفل
 األطفال من النوع ھذا آخر شيء على یلوي ال فیھ یلعب فیما منخرطًا ویبدو وحده  یلعب

  بین سنتین وثالث سنوات ما أعمارھم تتراوح ما غالبًا
   Onlookerللعب  المراقب أو المشاھد  الطفل

 یبدي فھو لھم األسئلة توجیھ أو اللعب في المنخرطین األطفال مع بالتحدث یكتفي حیث
 أبان األطفال بین یحدث الذي التفاعل نوعیة حیث من یشاركھم أما ال ولكنھ اآلخرین بلعب اھتمامًا
 الفئات التالیة إلى الباحثة ھذه قسمتھ فقد اللعب
   Paraller الموازي اللعب

 أبدًا علیھ التأثیر یحاول ال ولكنھ منھ القریب زمیلھ بھا یلعب التي مثل بألعاب الطفل یلعب
  مع الطفل ال بجانب یلعب أنھ أي

  Associative Playاللعب التوزیعي  
 یمارسون نشاطا األطفال كل أن یتبع بعضھم بعضا ومع أو األلعاب األطفال حیث یتبادل 

   محددةأھدافا یضعوا بینھم أوحددوا  لم ی أنھم إالواحدا 
  Cooperative play  اللعب التعاوني

 لعب مؤقت تمثیلي یتألف من أو منافسة إجراء أو لبناء شي ما األطفالیتعاون مجموعة من 
 لعب لعبھ جماعیة لھا قواعد یلتزم الجمیع بھا ولھم أو ذات العالقة ببعضھا األدوارمجموعة من 

 . ز وساورز وروجرأشارقائد كما 
في الجدول التالي تصنیف یوضح مراحل اللعب ونمط اللعب ) ٢٠١٢(وعرضت الحریري

یمكن ان یفید مصممي  المناسب واالستراتیجیة المناسبة لھ حسب ما حددھا علماء النفس الحركي
انظر  المناھج المتمركزة حول التلعیب في جمیع التخصصات عند تصمیم منھاج قائم على التلعیب

  :كل التاليالش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصدر الحریري -تصنیف مراحل اللعب واالستراتیجیات المناسبة لكل مرحلة عمریة) ٤(شكل
)٢٠١٢(.  
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 .التدریس في التعلیمیة األلعاب استخدام من التربویة الفوائد: تاسعًا
 یمكن التعلیمیة، األلعاب تقدمھا أن یمكن التي الفوائد من عدد على الباحثین من كثیر أكد

 :یلي ما في تلخیصھا
 فالمعلم لم اللعبة، أثناء نشاط من بھ یقوم ما مع تفاعلھ أثناء وذلك نفسھ في المتعلم ثقة تعزیز .١

 الوحید للمعلومة، المصدر ھو یعد ولم المتعلم، سلوك فعالیة على الوحید الحاكم ھو یصبح
 من یواجھ حالة أن یمكن بذلك وھو ذاتھا، اللعبة من معلومتھ یستقي أن للمتعلم یمكن بل

 بھا یتعامل التي المناسبة االستراتیجیة نجاح مدى على تعتمد النجاح أو الفشل
المعرفیة  التعلم جوانب بكافة اإللمام على المتعلمین مساعدة في التعلیمیة األلعاب تسھم .٢

المھارات  وكذلك والمبادئ، المفاھیم من أكثر تعلم في تساعد إذ واالنفعالیة، والحركیة
 .تحلیلھا من والتمكن مختلفةال

 جوانب تطبیق على المتعلمین قدرة على الحكم من واآلباء المربین التعلیمیة األلعاب تمكن .٣
 .المختلفة الحیاتیة المواقف على درسوھا التي المختلف التعلم .٤
حیث  التعلم، عملیة في بمشاركتھم وذلك المتعلمین، إیجابیة على التعلیمیة األلعاب تعمل .٥

 .اللعب أثناء المختلفة قدراتھم ونیستخدم
 : )٢٠١٠(في سلوت تكمن األلعاب أھمیة كما أن

من  أیسر الفھم الواقع، فیكون إلى أقرب المتعلم علیھا یحصل أن یمكن التي الخبرات إن
  التقلیدي  التعلم

 .بالمتعلم صلة ذات الحیاة في مھمة جوانب إلى المتعلم تنبیھ في یسھم -
 .المنافسة عنصر من فیھ لما علمالمت دافعیة من یزید -
 .والتسلیة التشویق عناصر من فیھ لما وفاعلیتھ المتعلم نشاط من یزید -
 .والمھاریة والوجدانیة المعرفیة فیھا بما المختلفة الشخصیة مجاالت في نموًا یحدث -
 .الذاتیة قدراتھ واكتساب ذاتھ، تأكید على المتعلم یساعد -
 .علیھا مادواالعت بنفسھ المتعلم ثقة یزید -
 .بالقوانین وااللتزام اآلخرین احترام على المتعلم یعود -
 .بالعمل التعلم مبدأ یجسد -
 .التعلیم عملیة تقویم في لالشتراك طرف من ألكثر فرصة یعطي -
 .التعلم في إیجابیًا المتعلم یجعل -
 .ینالمتعلم نفوس إلى الملل یتسرب فال بالتسلیة العلمي التحصیل فیھ یمتزج مناخًا یوفر -
 .المشكالت وحل وابتكاراتھم أفكارھم تجریب على الطلبة تدریب في یسھم -
 المتعلمین لدى واإلصغاء واالنتباه المالحظة على القدرة ینمي -

لي ی طة األخرى ومن ھذه السمات مااألنش باقي عن تمیزه للعب الممیزة ومن السمات
 : )٢٠١١السبیعي،(

 .عادة ویخفف التوترأن اللعب شيء ممتع، یسبب الشعور بالس -
 أن اللعب یتم في العادة في إطار بیئي خاضع لإلشراف والمالحظة -
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  :  االلكترونیةاأللعابمعاییر استخدام : عاشرًا
 التي واألسس العناصر من عدد) ٢٠١٠ اإللكتروني، للتعلیم العربیة األكادیمیة (ذكرت

 :وھي فیھا تتوافر أن من األھمیة والتي كترونیةال أو تقلیدیة كانت سواًء التعلیمیة األلعاب علیھا تقوم
 الالعب یرید الذي الھدف مع یتطابق ومحدد واضح تعلیمي ھدف لھا یكون أن: الھدف .١

 .إلیھ الوصول
  .اللعب كیفیة تحدد قواعد لعبة لكل یكون أن: القواعد .٢
 تعلمم بین ذلك یكون وقد المنافسة عنصر على لألھداف تحقیقھا في تعتمد أن: المنافسة .٣

 أو ما، مھارة إلتقان وذلك معیار، أو ومحك المتعلم بین أو والجھاز، المتعلم بین أو وآخر
 محددة أھداف تحقیق

 حدود في الفرد قدرات یستنفر الذي المالئم التحدي من قدرًا اللعبة تتضمن أن: التحدي .٤
 .ممكنة

 التعلم في الفرد لدى ةوالرغب الدافعیة یحقق ما وھذا الفرد خیال اللعبة تثیر أن: الخیال .٥
 بل اللعبة، ھدف ھو ذلك یكون ال أن على والمتعة، التسلیة عنصر اللعبة تحقق أن: الترفیھ .٦

  التعلیمي والمحتوى المتعة بین التوازن مراعاة یجب
  :)٢٠١٥(العمري :  وھيأخرى عناصر  البعضوردأكما 

 السابقة، معلوماتھم فواختال للطالب، المختلفة التعلم أنماط تراعي أن یجب: التكیف .١
 .وأھدافھم توقعاتھم واختالف

 التي اإللكترونیة اللعبة في التعلیمي الموقف أن وھو: اإلیجابیة واالستجابة المثیرات .٢
 جدیدة خطوة إلى ینتقل حتى إیجابیة استجابة ویتطلب مثیرًا ُیعد المتعلم على ُتعرض

 اللعبة فإن لذلك للمثیر، استجاب قد كونی المتعلم أن بما: الفوري والتعزیز الراجعة التغذیة .٣
 لمواصلة یدفعھ الذي للمتعلم التعزیز بمثابة وتكون الفوریة النتیجة لھ تعرض التعلیمیة

  .اللعب
التلعیب  إلنجاح الدول تحتاجھا التي المعاییر) م ٢٠١٦، اكسفورد انا لیتكا ( تقریر ووضح
  : في التعلیم وھي 

نظام  إیجاد ھو ألعاب شكل على المصممة التعلم تجربة جوانب أھم من :تكنلوجیة مستلزمات -
عملیة  بأن ھذا یوحي، البیانات ألحدث وفقًا اإلنترنت بشبكة كامل بشكل موصول مدرسي
أو  لإلنترنت واسعًا انتشارًا تشھد التي الدول في نجاحًا أكثر تكون أن یمكن األلعاب تطبیقات

  .التعلیم لىع طائلة أموال إنفاق یمكنھا التي تلك
  : ھي بالتعلیم المتعلقة المستلزمات من عدد ھناك: التعلیمیة المستلزمات -
األلعاب  بتطبیقات ارتباطًا األكثر العناصر واختیار انتقاء على قادر المعلم یكون أن یجب :المعرفة-أ

  باستمرار العناصر تلك تطبیق على قادرین یكونوا وأن ودوراتھم لطلبتھم
 تفسیر عدم حال في السیما بالمقاومة سیَواجھ األلعاب تطبیقات عناصر إدخال إن :المرونة-ب

  .ودقة بعنایة العنصر المحدد
  ضروري أمر ألعاب شكل على المصمم التعلیمي للمحتوى والشامل واإلعداد المھني  االلتزام-ج
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 : اللعب في التعلیم نظریات: المحور الثالث
 أفالطون، ویتضح الیوناني الفیلسوف ھو العملیة ھوقیمت اللعب أھمیة أدرك من أول لعل

 على التالمیذ لمساعدتھم على التفاح بتوزیع قام  عندما"القوانین"كتابھ  في مناداتھ خالل من ھذا
 باألشیاء اللعب تشجیع التالمیذ على ضرورة على أكد حین أرسطو معھ یتفق وكذلك. الحساب تعلم

 في للعب الكبیرة القیمة التربویة الدراسات أثبتت كباًرا ونیصبح عندما جدًیا  التي سیتعلمونھا
 قدیم منذ وھذا) اللعب بیداغوجیا( استعمالھ أحسن ما إذا إلیھا الوصول مھارات و المعرفة اكتساب
 فال األسى و بالحزن یقترن أن ینبغي ال التدریس بأن القائلة المسلمة من سقراط انطلق حیث، الزمن
 .أكثر حماسة و تشویقا التعلم على سیضفي مما) والدراسة اللعب( األمران یتداخل أن یمنع شيء

 اللعب في یستثمر فھو اللعب أثناء تحصل الطفل جدیة بأن القائل الرأي عن سقراط ودافع
 یتعلمون فإنھم، عامة باللعب األطفال عالقة إلى وبالنظر …األحاسیس و والذھن والوقت الجھد
 مفھوم تناول قد فسقراط .للمدرس الجدي للخطاب یستمعون ھمو جلوسھم من أفضل و أحسن

 مبني بیداغوجي سیناریو ھو بل ذاتھ حد في غایة لیس ھنا فاللعب، للتعلم كوسیلة اللعب بیداغوجیا
 . تحلیل و دراسة و بحث على

 وتسعي النفسیة المراجع تتضمنھا بعضھا نعرض اللعب نظریات من مجموعة وھناك
 في النظریات ھذه وصنفت ؟ الفئات العمریة كل في األفراد یلعب لماذا فسیرت لمحاولة جمیعھا

  مجموعتین
Modern Theory  ونظریات حدیثةclassical Theori النظریات تقلیدیة أما نظریات 

 قائمة كونھا من أكثر فلسفیة نظرة األولى تعكس العالمیة الحرب قبل جمیعھا ظھرت فقد التقلیدیة
  .تجریبیةال الدراسات على

 التقلیدیة النظریات .١
 Surplas Energyالزائدة  الطاقة نظریة. أ

 Schiller لدى الزائدة الطاقة من التخلص ھي اللعب وظیفة أن فكرة على وتقوم
&Spencerفي الزائدة الطاقة ھذه یستعمل فإنھ ثم ومن العمل إلى وتوجیھھا اإلنسان  وسبنسر 

 إلى وتحویلھا الفرد طاقات الممكن توجیھ من حیث كرةالف ھذه آخرون علماء رفض وقد اللعب
 . ال أم زائدة الطاقة أكانت سواء ھادفة ونشاطات ابتكاریة أو إبداعیة مجاالت

 Perception Theoryالطاقة  تجدید نظریة). ب
 الطاقة دیدتج ھي اللعب وظیفة أن فنلخصھا الزائدة الطاقة نظریة من النقیض على وھي

Lazarus من اإلنسان یتعب فعندما العمل في تصرف الزاروس التي التقلیدیة النظریة ھذه ویتزعم 
 العلماء أھمیة ینكر وال اللعب وھو تمامًا مختلف شيء عمل إلى یتحول معین نشاط من أو عملھ
 شدیدة حاالت في وھم حتى اللعب على یقبلون وھم األطفال نفسر كیف ولكن منھ واالستفادة اللعب

 . ومثابرة وتحمل مجھود من فیھا لما علیھا اإلقبال یزداد بعض األلعاب أن ماك اإلجھاد من
 ھل ستانلي "األمیركي  وصاحبھا العالم،Recapitulation Theoryالتخلیصیة  النظریة).ج

Hull"  "إلى یمیل نضجھ اكتمال إلى میالده منذ اإلنسان أن إلى التقلیدیة النظریة ھذه وتخلص 
 في البشري الجنس تاریخ یكرر طفل فكل البشریة الحضارة تطور بھا مر تيال المرور باألدوار

 لكثیر تعرضت قد النظریة ولكن اللعب الجماعي في االندماج قبل األشجار یتسلقون ،فاألطفال لعبھ
   .النقد من
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 Kar Groosجروس  كارل  صاحبھاPractice Theoryللعمل  اإلعداد نظریة). د
 الحیاة لوظائف إعداد مرحلة إال ھو ما ونشاطھ اللعب أن أساس على النظریة ھذه وتقوم

  . المستقبلیة
 :الحدیثة النظریة .٢

 تحدید بمحاولتھا اللعب یحدث لماذا تفسیر مجرد من أبعد خطوة فتأخذ الحدیثة النظریة أما
 اللعب سلوك منھا یظھر التي الظروف تحدید بعض األحیان بعض وفي اإلنسان نمو في اللعب دور

  . ورفاقھ جونسون یعرضھا التي النظریات ھذه شھروأ
 Psychoanalatic Theory .النفسي التحلیل نظریة). أ

 أشیاء یستخدم أنھ إال الحقیقة عن اللعب یمیز الطفل أن افترض الذي فرویل صاحبھا
 وترتیب السارة التجارب تكرار فیھ بھ یستطیع خاص عالم لخلق الحقیقي العالم من ومواقف

مستقبل  مجرد الطفل یكون أن من وبدًال غیرھا من أكثر لھ تروق التي بالطرق وتغییرھا ثاألحدا
  ) ٠٢(شكل  .األلم انظر الشكل التالي یسبب الذي الشخص یصبح أن ،یمكن مؤلم لحدث إیجابي

  .)٢٠١٢(اللعب من وجھة نظر فروید الحریري

  
 .األطفالعلى تعلم  التربویة وانعكاساتھا األلعاب).٢٠١٢(الحریري  :المصدر

 Behaviorizm .السلوكیة النظریة). ب
 المثیرات من مجموعة في متمثلة البیئة تلعبھ الذي الدور على اھتمامھم السلوكیون ركز

 والتغییر للنمو مصدر أنھا على الخارجیة إلى المثیرات النظر السلوك، فیمكن تشكیل في الخارجیة
  .واالستجابات المثیرات من سلسلة ھأن على سلوكھ یظھر المرآة مثل فالطفل

 Cognltive Theories .المعرفیة النمو نظریة). ج
اللعب عن قرب  في نظریتھ وترتبط١٩٦٢قدم بیاجیھ نظریة مفصلة عن النمو العقلي عام 

 لكل نمو عضوي ھما أساسیتینعلى افتراض وجود عملیتین  في النمو العقلي القائمة بنظریتھ
نظریة النمو المعرفیة ) ٢٠١٢(الحریري  المشار لھا في٢٠١٠ولخصت الخفاف  التمثیل والموائمة
  ) ٣شكل (بالشكل التالي وعالقتھا باللعب
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 ) األلعاب التربویة وانعكاساتھا على تعلم األطفال)(٢٠١٢(الحریري: المصدر

 یتعلم بالذات اإلیھامي اللعب طریق  للعب دور مباشر في فعنأن فیجو تسكي فیرى أما
 للعب اإلیھامي دور أننحو التفكیر المجرد ویؤكد  تفكیرھم وینمو، معناه عن الشيء فصل ألطفالا

   .في النمو الفكري للطفل
 اللعب عند فیجوتسكي یسھم في تحقیق التفكیر المجرد أن) ٢٠١٢( الحریريوأضافت

 افز معینھحاجات وحو  الطفل من خاللإشباعیسھم في  وضبط الذات وھو نشاط رائد ولیس زائد
   .المختلفة في مراحل نموه

 . Berlyneبرالین   ونظریةBatsonباتسون  نظریة). ھـ
 العادیة الحیاة في عادة تعنیھ ما تعني ال اللعب أثناء تصدر التي الحركات أن باتسون یري

 ولیس لعب ھو یحدث ما أن واآلخرون منھ ھم یفھمون اللعب مثل إطارًا األطفال یشكل ما فعادة
طریق  عن التخیلي اللعب األطفال ویلعب والضحك االبتسام طریق عن ھذا یحدث ما وعادة قةحقی

 فإنھ برالین الكندي العالم أما واألطفال لألشیاء التخیلي المني على ویركزون األدوار ولعب التمثیل
 حد ندع باالستثارة لالحتفاظ المركزي العصبي في الجھاز لحاجة نتیجة یحدث إنما اللعب أن یري
. مریح حد غیر إلى العصبي الجھاز في االستثارة مستوي یرتفع كثیرة لمثیرات التعرض فعند، مثًال
 إلحداث مناسبًا نشاطًا اللعب ویعتبر االستثارة ھذه لخفض ما نشاط في اشتراكنا یستدعي ومما

 وأفعال اتأدو استخدام طریق عن االستثارة تزوید فاللعب حد منخفض، عند كانت إذا االستثارة
  . العصبي الجھاز االستثارة في مستوى انخفاض إلى یؤدي نشاط عنھ وینتج معتادة وغیر جدیدة
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  : وھي لأللعاب الرقمیة عدد من النظریات) ٢٠١٥(ولخصت العمري 
 :لأللعاب الرقمیة التعلیمیة  Malone-Lepperنظریة مالون ولبییر .١

 األلعاب فيولبییر ونظریتھم إلى رأى مالون   (Hedden,C.1992) یشیر شیت ھیدن
 ھيتبنى على ثالثة محاور " نظریة شاملة لتصمیم األلعاب الرقمیة التعلیمیة "فھيالرقمیة التعلیمیة 

الحصول على محكات یكمن الرجوع "الھدف من ھذه النظریة ھو ). التحدي ـ الخیال ـ الفضول(
  . من خالل األلعاب الرقمیةتعلیمیةإلیھا عند تصمیم بیئات 

 وھو االسم الذي نطلقھ على الشك في تحقیق الھدف، وقد حدد مالون ولبییر أربع طرق : التحدي
وضع مستویات متعددة من ( وھىالتحدي تحقق أن األلعاب التعلیمیة یمكن فيللغموض 

 التحرك لبلوغ فياألھداف ـ وضع أھداف وإضافة شروط ـ إخفاء بعض المعلومات ـ العشوائیة 
  ).الھدف

 یضعھا الشخص لألشیاء المادیة واألوضاع التينھ الصور الذھنیة أعلى ار إلیھ  ویش:الخیال 
وأشار إلى أن .  أكثر إثارة لالھتمامالتعلیمیة، وھذا الخیال ھو الذي یجعل البیئات )االجتماعیة

أو جوھري وھو یعتمد على . الخیال یمكن أن یكون إما عرضي یعتمد على األوھام والخیال
  .لمغامرةوا المحاكاة

 فضول التعلم إذا قدمت بیئات تعلیمیة لیست معقدة جدا وال بسیطة جدا ومعارف یأتي : الفضول
  :تثیر عند المتعلم الدھشة، ویمكن إثارة الفضول بطریقین

ووفقا لذلك جاء االھتمام بالتقنیة البصریة . وھى القائمة على الوسائل التعلیمیة:  الطریقة الحسیة-
وغیرھا من المحفزات ،  تعتمد على إحداث تغیرات في أنماط الضوء والصوتيالتوالسمع بصریة 

  .الحسيالحسیھ ویسمى ھذا بالفضول 
 الذى یعتمد على رغبة الفرد فى تحقیق المعرفيمن خالل ما یسمى بالفضول :  الطریقة المعرفیة-

في ، االتساق، الكمالأفضل شكل من الھیاكل المعرفیة لدیة، وبالتالي یحفز المتعلم على البحث عن 
  .المعرفیةالھیاكل 

  ):Gunter. A. &Kenny.F &Vick.H,2006( نظریة جاجنى .٢
 المعقدةبمعنى ان المتعلم یجب ان یمر بھرم من المھارات البسیطة إلى : االھتمام بنتائج التعلم  -أ 

 إلىوصول  ـ اكتساب استراتیجیات الاإلدراكیة( ھذا النمط فيومن أھم نتائج التعلم ، أثناء اللعب
  ).  ـ المھارات الموقفیةالحركیة و الفكريالمعلومات ـ اكتساب المھارات 

 األلعاب في توافرھا لتحقیق النجاح لمتطلبوضع بعض الشروط الخاصة الداخلیة والخارجیة ا  -ب 
 كل عناصر المھمة أنوضع تعلیمات محددة تبنى نحو الھدف النھائي للمھمة ـ ضمان (وھى 

  ).  ـ إثارة فضول المتعلممنطقيم بشكل تفتت ـ تسلسل المھا
   : ضوء األلعاب الرقمیة وھىفيوضع تسعة إحداث بمثابة دلیل لتطویر وإنجاز وحدات التعلیم   -ج 

  شخصي المراد إنجازه بشكل للشيءوضع تصور   
  غایة الھدف المنشودإلىالقدرة على ربط النشاط   
  نھایة اللعبةفيتوقع النجاح   
 متوقعةالتوافق بین األھداف ال  
  المفاھیم سھلة الفھم/ المحتوى  
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 توفر فرصة لإلبداع  
 توفیر نظام للمكافآت  
 ربط نشاط المتعلم بسیاق العالم الواقعي  
 الجدیة في تصمیم الرسومات  
 VanEck,R,2006,16-30) :(  لفان ایكالمعرفينظریة اختالل التوازن  .٣

وغیاب )  التكیف- تیعاب االس-اإلدراك(تشیر النظریة إلى أن النضج الفكري یعتمد على 
 ذلك ھو مفتاح أنتلك العناصر یحدث لدى الفرد ما یسمى باختالل التوازن المعرفي ویرى فان ایك 

التعلم في األلعاب الرقمیة حیث بشعر المتعلم بحالة من عدم الرضا المعرفي ورغبة في المتابعة 
 بھا والفھم وأخیرا التكیف ثم الوعيلتحقیق الفوز لذا یبدأ في محالة استكشاف اللعبة لتحقیق 

مما یدفعھ ،  الغمر وعند ھذا المستوى یخرج المتعلم من حیز الوقت والعالم الخارجيأواالنغماس 
مثل األلعاب القائمة على األلغاز والتي تتطلب حلوال غیر منطقیھ، والمھم في ، اللعبة" إجازة"إلى 

  .ي إطار المضمون وعلى نحو یتناسب مع المنھجذلك ھو توفر المعرفة الالزمة للتفاعل مع اللعبة ف
  :أنماط استخدام األلعاب الرقمیة في العملیة التعلیمیة في" فان ایك"ویحدد 

، وفیھ تكون اللعبة الرقمیة ھدف في حد ذاتھا حیث یقوم الطالب بدور مصممي اللعبة: النھج األول-
ة على تطویر مھاراتھم في حل مع القدر، لذا فھم مطالبون بتعلم ودراسة المضمون العلمي

  .المشكالت باإلضافة إلى تعلمھم مھارات ولغات البرمجة من اجل تصمیم اللعبة
وفیھ تصمم األلعاب وتدمج في سیاق التعلم بمعنى أنھا وسیط تعلیمي یخدم أھداف :  النھج الثاني-

  .التعلم، ویسھم في اكتساب حقائق ومھارات تعلیمیة
وھذا النھج ھو حالیا األكثر فعالیة من حیث ) ظف األلعاب في عملیة التقییمفیھ تو( :النھج الثالث-

   .التكلفة في المال والوقت ویمكن استخدامھ مع أي مجال وتطبیقھ على أي متعلم
  :(Prensky, M,2001) نظریة الدافع لبرینسكى .٤

ونادرا ما ، الجھد التعلم یتطلب أنیعد الدافع للتعلم من أھم األمور التي تؤثر في التعلم ذلك 
 تتمثل في األلعاب الرقمیة في معرفة األھداف أنیبذل المتعلم ھذا الجھد دون دافع والتي یمكن 

والحاجة ، والتخلص من بعض العوامل النفسیة مثل الخوف، والحصول على المكافآت، الجوھریة
 أن التعلیمیة یمكن إلى الرجاء واالستحسان، ویشیر برینسكى إلى أن الدافع في األلعاب الرقمیة

  :یكون
   الرغبة في اللعب لساعات طویلة-
   الدائمة في الفوز المستمر الرغبة-
   تقدیم مكافآت مثل الحصول على كنز أو تجمیع نقاط-
   وصنع القرار من األشیاء التي تدعم الدافع الذاتي، والتفكیر،  العمل-
  Ang C.S.,2005) Chee Ang: ( مبدأ السرد القصصي لشى أنجنظریة  .٥

یشیر انج شى إن اللعبة الرقمیة تصاغ في إطار قصصي یعد الھیكل التنظیمي للعبة وذلك 
من اجل إحداث نوع من التفاعل مع اللعبة وتحقیق عنصر اإلمتاع واإلثارة والسماح لالعب لتشیید 
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تر  الخیال في ألعاب الكمبیوأنطریق اللعب داخل القصة التي تتفاعل مع األحداث ویؤكد على 
  :یتوفر من خالل الغطاء السردي للقصة بشرط

   .يیعتمد على تفاعل المتعلم بشكل جد یكون السرد في العالم اللعبة الرقمیة أن -
  . األحداث واإلجراءات یتعرف علیھا المتعلم مسبقا قبل االنغماس في اللعبة-
   ).توىالمح( مساعدة المتعلم على الحكم الذاتي على مقدار التقدم في اللعبة -

  : سیكولوجیة التعلم باللعبفينظریة سالیتون والكسندر : سادسًا
(Repenning, A& Lewis, C,2005)  
یرى كًال من سالیتون وألكسندر أن من أھم االعتبارات التي یجب أن تؤخذ في الحسبان 

ھدف التعلیمي عند تصمیم اللعبة الرقمیة التعلیمیة ھي الدمج بین المتعة والتسلیة من ناحیة وتحقیق ال
في لعبتھ المشھورة یستغل قوتھ في ھزیمة الشبح فمن " باك مان"فمثال إذا كان . من ناحیة أخرى

الممكن أن یوجھ ھذه القوة لحل مشكلة حسابیة في مادة الریاضیات أو الفیزیاء، وقد صنف الباحثان 
  . نماذج التصمیم الخاصة باأللعاب التعلیمیة إلى نمطین

ریات تختلف من نظریة ألخرى باختالف منظورھا للتلعیب وعلیھ یمكن  النظأنونالحظ 
للمعلم مع الطالب اختیار االتجاه الذي یناسبھ ویناسب طالبھ حسب احتیاجاتھم وحسب مضمون 

 األلعاب على اختیار ما یناسبھم من تصنیفات األجدروالطالب والمعلم ھما  إتقانھالمحتوى المراد 
لمقترح الحریة في التعلیم وتصمیم المنھج بالتلعیب وفق احتیاجات الطالب وھذا ما یقدمھ المنھج ا

   .مع التأكید على ضرورة تأھیل المعلم نظریا وعملیا حول ذلك عند استخدام وتطبیق ھذا المنھج
 : التجارب الدولیة في تلعیب التعلیم بعض : المحور الرابع

 ھذه التجربة إالاج للمرحلة االبتدائیة لم تجد الباحثة دراسة خاصة باعتماد التلعیب كمنھ
 والتجارب األبحاثمن  جمیع ما یوجد حیث– األمریكیةلمناھج الریاضیات من الوالیات المتحدة 

ولیس كمنھج   كجزء من المنھجاأللعاباستخدام  إال ما ھو استخدام اللعب في التعلیم حول والبرامج
  مستقل 

 التلعیب أو في المنھج األلعابل تطبیقات  التجارب في مجاأھموفیما یلي نستعرض _
Gamification in curriculum  

  )١٩٨٩،الریاضیات منھاج ارض( تجربة: أوال
 األمریكیةفي الوالیات المتحدة  ھذا المنھاج ابتكره معلم الریاضیات في مدینة متشیقان

توي كل منھا  مستوى یح٢٠ إلى) ارض الریاضیات(وفیھ یقسم بھ منھاج ١٨-١١للطالب من عمر 
ویمكنھ االختبار . منھ  المستوى المطلوبأتم كان الطالب إذاعلى اختبار احتراف نھائي لتحدید 

 ومكافأتھحتى ینجح ویرتكز ھذا المنھج على تعزیز الطالب إعادة االختبار حسب رغبتھ ویمكنھ 
التقدم والفشل حریة االكتشاف و عند كل انجاز ویتیح للطالب الحصول على شارات االنجاز ویتیح

    .في االختبارات المعیاریة% ٢٢ونجح ھذا المنھاج في تحسن الطالب بنسبة  وبذل الجھد
واعُتمدت ھذه المناھج في العدید من مدارس كالیفورنیا ألنھا تتفق مع التوجیھات القانونیة 

 لمثیرةمن المناھج ا الریاضیات  ویعتبر مناھج١٩٩٢الموجودة في إطار عمل كالیفورنیا لعام 
 وطورت. ١٩٨٩ لعام الریاضیات لمعلمي القومي المجلس معاییر حسب صممت والتي للجدل،
 األمریكیة، كالیفورنیا والیة في البدایة في اعتمادھا وتم ونشرتھا، المناھج ھذه للنشر كریتیف شركة

 وبحلول .الماضي القرن تسعینیات منتصف في األمریكیة الدفاع وزارة تدیرھا التي المدارس وفي
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 شركة توقفت ثم والعشرین، الواحد القرن وسط في الریاضیات أرض شعبیة  انخفضت٢٠٠٧ عام
  . ٢٠٠٧عام  في إصدارھا عن نھائًیا كریتیف

  )٢٠٠٧(تجربة معھد اللعب: ثانیا
بھدف خلق تجارب تعلیمیة متأصلة في مبادئ  تأسس معھد اللعب في مدینة نیویورك

 الحریة إتاحة اللعب التعلیمیة مع آلیات عم للمعلمین بھدف تطبیق فھو یقدم الداأللعابتصمیم 
 ثم مدرسة٢٠٠٩وقد افتتح مدرسة كویست تو لیرن  خالل تعلمھم حل المشكالت ة بالفشل\للطالب

  ٢٠١١شیكاقو كویست 
  ) ٢٠٠٩(تجربة مدرسة كویست تو لیرن: ثالثا

 األلعابقوم على تطبیقات یمولھا معھد اللعب و ت  وھي مدرسة ثانویة تقع في مانھاتن
الصف  إلى صفوف إضافة سنة ثم تم  ١٢- ١١بالكامل وتستھدف طالب الصف السادس من عمر 

 على جمیع المواد والحصص الدراسیة ویتطلع لھا األلعاب تطبیق الثاني عشر عملت المدرسة على
 األدوار لعب وإنما العاب انترنت  وال تتضمن المدرسةأخرى بادرة ستكرر بمناطق أنھا إلىالمعھد 

التي تتطلب المعرفة المكتسبة  حیث من المبادئ تحدید المھنة تتعلق بالمھن داخل الفصل الدراسي
 حول تضمین اآلخروالمبدأ   على لعب دور ھذه المھنةاألطفال التي تشجع األنشطةوتصمیم 

   .أجملتعلمھا في سیاق تحقیق غایة  المعلومات التي یجب
 والتعلیم األلعابالتعلیمیة لخص تقریر تطبیقات  اإللكترونیة األلعاب تجارب صناعة وحول

  : عدد من المراحل وھي ) ٢٠١٦(في المستقبل
صممھا معلم المرحلة االبتدائیة جون ھانتر خاصة للموھوبین ١٩٧٨ظھرت لعبة السالم العالمي -

 تخدم جیوسیاسیھ خیالیةتس وھي محاكاة تعلیمیة الصفیة  في الغرفةاأللعاب تطبیقات أفضلوھي من 
  ٢٠١٠  عامإالولم تحظى بشعبیھ 

  ١٩٨٢ عام أول نسخة شركة مایكروسوفت أطلقتھانظام محاكاة الطیران  

  ٢٠٠٥ عام إطالقھاتم   لعبة سكراتش تتعلق بتعلیم مفاھیم البرمجةإطالقتم 

  ٢٠٠٧تم تأسیس معھد اللعب في 

  بمحتوى قائم على  للقادة  -٢٠٠٩  معھد اللعب لمدرسة كویست تو لیرن فيإطالقتم
 – دیلویت أكادیمیةتم تجدید  ٢٠١٢ في األلعابتطبیقات 

 في فلندا وھي : Seppo.io لعبة ثوریة قائمة على منصة  شركة ظھرت ایضا٢٠١٢في
 نعتمدھا في التعلیم وتسمح للطالب بتطویر مھارات وتوجھات إلىتعّلم تحّول الطریقة 

تبتكر سیبو تجارب تعلم ال تنسى، وذلك نظًرا لطبیعتھا . رینالتعلم في القرن الواحد والعش
 .التنافسیة كلعبة قامة على منصة التعلیم، مما یحفز الطالب بشكل جوھرّي على التعلم

 قامت عندما ،٢٠١٢ عام في تأسست التلعیب وقد في متخصصة مبتكرة شركة سیبو 
 واأللعاب، التعلیم مجال في الرائدة البالد من وھي فنلندا، من المدرسین من مجموعة
 وبعد. التعلیمیة األلعاب بابتكار مسیرتھا، سیبو وبدأت تحفیز، كعامل التلعیب قوة باكتشاف

 ألغراض لعبة بنفسھ یبتكر أن شخص ألي تسمح منصة وطّور الفریق صّمم قصیر وقت
 .مختلفة
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  تطبیقات كموقع الكتروني یعتمد  جیوبولتكس في منصة كیكستارتر  فانتسيإطالقتم
   العالمأخبار وھو یشجع الطالب على معرفة األلعاب

  وأشھرھا األلعاب ومنصات األلعاب تطبیقات إنشاءتم Classdojo و-Class craft في 
٢٠١٦ 
  :  في تلعیب التعلیماألوسطتجارب الشرق 

» GamifiedLabs «مثل   شركات   مع   العربیة   األسواق   في   بالظھور   التلعیب   بدأ
  والمؤسسات،   التجاریة   العالمات   تلعیب   حلول   تقدیم   فعًال   بدأ   حیث   دبي،   في » Gamifiers«و 
 مختبرات   مؤسس   ویقول  . اإلنترنت   وشبكة   الذكیة   الھواتف   على   لھا   المالئمة   التطبیقات   ووضع 

»Gamified « التلعیب   عن   تتأتى   أن   یمكنھا   التي   والفوائد   الھائلة   مكاناتاإل «    أدرك   إنھ   الریِّس   أحمد  
  ومن .  » الصلة   ذات   البشریة   الموارد   نشاطات   أو   التسویق   أو   التعلیم   في   ذلك   أكان   سواًء   المجتمع،   في 
  دولة   في » Wamli «اإللكترونیة   التجارة   موقع   أطلقھ   الذي   التلعیب   ھو   التطبیقات،   ھذه   على   األمثلة 
 ،»Wamli Coins «ا اسمھ   افتراضیة   نقودًا   یجمعون   زواره   یجعل   والذي   سنتین،   قبل   اإلمارات 

  التفاعل   خالل   من   جمعھا   ویمكنھم  . المنتجات   أسعار   في   تخفیضات   على   للحصول   استخدامھا   یمكنھم
 سلیم في تسنیم ذكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .  » تقاسم«و   ، » منتجات«و   ، » تروق «  : مثل   الموقع   صفحات   مختلف   مع 

 صناعة مجال في العالم عن متأخرة األوسط الشرق منطقة أن األلعاب، مطورات ملتقى مؤسسة
 مجتمعات بدایة مع بالظھور السعودیة في المطورین مجتمع بدأ األخیرتین السنتین فخالل األلعاب،
 التركیز ویغیب بدایتھا، في عام بشكل األلعاب صناعة تظل ذلك ومع العربي، العالم في األلعاب

 المستوى على حتى جدیدة صنعة تزال ال كونھا بالسعودیة، الحالي الوقت في التعلیمیة أللعابا عن
 تجارب ظھور أن إال الفردیة، الجھود تتعدى ال األلعاب في التعلیمیة التجارب تزال وال العالمي،

عن  كتاب أولالمقبلة صدر  السنوات خالل التعلیمي النظام من كجزء تطبیقھا إلى یقود ناجحة
 ما في الكتاب ھذا ویدخل ،المالح وفھید لكل من٢٠١٦والتنافسیة في  الرقمیة التعلیمیة األلعاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .”التنافسیة األلعاب ”مفھوم أو التلعیب تقنیة عن للحدیث عربیة محاولة أول نعتبره أن یمكن
 وما التعلیمیة، الرقمیة األلعاب إلى وتطورھا التعلیمیة، األلعاب موضوع یتناول الكتاب

 لتلعیبا وھى الجدیدة التقنیات أحد عن الضوء تسلیط مع التعلیمیة، للعملیة وفوائد مزایا من تحققھ
 في األلعاب عناصر دمج تعني والتي التنافسیة األلعاب الكثیرون علیھا أطلق كما أو اللوعبة أو

 لینتقل، التقنیات تلك علیھا تقوم التي والنظریات النظري األساس عرض ثم التعلیمیة، العملیة
 بمختلف تعلیمیةال األلعاب علي قامت التي السابقة والبحوث الدراسات من العدید عرض إلى الكتاب

 من العدید استنتاج علیھ وبناء نتائج من البحوث تلك في التعلیمیة األلعاب حققتھ ما و أشكالھا،
 والمنظمة الكاملة األلعاب دمج عن تحدث  والكتاب.علیھا تقوم التي المقترحة والبحوث التوصیات

 عن لكن التعلیمیة، أللعابا أو اللعب بیداغوجیا بمفھوم التربیة علوم في یعرف بما التعلیم في
 على المتعلمین تحفیز بھدف األلعاب سیاق خارج أنشطة في ومیكانیكیتھ اللعب عناصر استخدام

 األلعاب ھي فما .” Gamification”التنافسیة باأللعاب التسویق تقنیات في یعرف بما التعلم
  .ذلك على یجیب الكتاب ھذا التعلیم؟ في بھا نعني وماذا التنافسیة

ظھرت  شركةLEGO® Education - ي منتدى التعلیم الدولي في دبيف
GESS2017وھي األوسط الشرق في التعلیمي للسوق العربیة باللغة عملیة حلول عدة في لتقدم: -  

اللوحیة و  األجھزة على متوفر الروبوت على قائم جدید السلكي تعّلم نظام تتضمن حلول .١
 .WeDo 2 .االبتدائیة العلوم مناھج ضمن عملیة بطریقة والبرمجة العلوم لتعّلم
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طریقة مبتكرة   StoryStarter یقدم: LEGO® Education من  StoryStarter منھج .٢
لتدریس مجموعة واسعة من مھارات الفنون اللغویة بما فیھا؛ الكتابة والتطور اللغوي 

 .وقدرات القراءة واالستیعاب
 ®LEGO® MINDSTORMS مجموعة التحدي وحزمة أنشطة الفضاء .٣

Education EV3 :ُصممت كحزمة إضافیة لحل LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3  ، وتمنحك مجموعة التحدي وحزمة أنشطة الفضاء مكعبات،و رقع

و مفاھیمھ الكامنة وراء أجھزة الروبوت التي   STEM تحدي، ومواد منھجیة لتدریس مبادئ
  .تستكشف مجموعتنا الشمسیة

ھي  WeDo 2.0 .باللغة العربیة LEGO LEGO Education WeDo 2.0  -. حزمة .٤
حل عملي للعلوم في المرحلة االبتدائیة ُیعنى بتطویر ممارسات العلوم في الفصول الدراسیة 

ویھدف الحل الذي یرتبط بمشاریع قائمة على . من خالل نظام تعّلم قائم على الروبوت
لوم الواقعیة باستخدام الھندسة المعاییر إلى إشراك وتحفیز الطالب على حل مشاكل الع

، وبرامج سھلة االستخدام في الفصول ®LEGO والتكنولوجیا والبرمجة من خالل مكعبات
 LEGO Education WeDoوُتعنى.  ساعة من المشاریع العملیة٤٠الدراسیة، وأكثر من 

لعلوم بتعزیز فھم الطالب وتطویر الكفاءات في موضوعات العلوم األساسیة؛ بما فیھا ا 2.0
 .الفیزیائیة، وعلوم الحیاة، وعلوم األرض والفضاء، والھندسة

متحمسة لمواصلة االستثمار في الحلول المقدمة باللغة العربیة  LEGO Education إن
قدمھا حالیًا باللغة العربیة تفالحلول األساسیة التي . للشرق األوسط والذي یمثل سوقًا مھمًا بالنسبة لنا

ا التعلیمیة، ھتسھم حلول. اعد المعلمین في التدریس بطریقة ُملِھمة وممتعة وفعالةھي وسیلة رائعة تس
التي تتراوح بین الدراسات اإلنسانیة والعلوم، في تمكین كل طالب من تحقیق النجاح من خالل 
تشجیعھ على أن یصبح متعلمًا نشطًا ومتعاونًا، وبناء المھارات لمواجھة التحدیات المستقبلیة، 

 عامًا في تعزیز التعّلم ٣٥ نزعة إیجابیة نحو التعلم، بالشراكة مع معلمین منذ ما یزید على وترسیخ
  . مالقائم على التدریب العملي في جمیع أنحاء العال

 بالمجال مھتمة حكومیة جھات في تعلیمیة ألعاب عدة تطویر تم ،٢٠١٦السعودیة في  وفي
 تشتمل التي والتقنیة، للعلوم العزیز عبد الملك دینةبم المطورة الفیدیو ألعاب كمجموعة التعلیمي،

 باإلضافة والفضاء، والنانو، والطاقة، الحوسبة، مجال في لألطفال وتثقیفیة توعویة ألعاب عدة على
 .المیاه استھالك ترشید بمجال األطفال بتثقیف الخاصة المغامرات أللعاب

بقوة إلى إدخال التلعیب  ٢٠١٧في حدة تسعى دولة اإلمارات العربیة المتوفي منطقة الخلیج 
المعرض الوطني لالبتكار الذي نظمتھ وزارة  بعدإلى المدارس، وذلك بالشراكة مع سیبو الفنلندّیة 

 وذلك بعد منتدى ومعرض التربیة والتعلیم الختبار القدرة التعلیمیة لأللعاب في مجالي التعلیم والتعلم
  .حلول ومستلتزمات التعلیم الدولي

فروعھ وتتضح ایضا  في جمیع حظ من االستعراض السابق ان التعلیم متجھ الى التلعیبنال
الحاجة المستقبلیة لالستعانة بابتكارات المعلمین ومصممي االلعاب ومصممي المناھج البتكار 
مناھج عصریة تتوائم مع احتیاجات الطلبة وتضیف روح الخصوصیة و المتعة وتعزز الدافعیة 

  . ة وضروریة ألي عملیة تعلموھي عناصر مھم
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   نموذج المنھج المقترح والقائم على التلعیب لتنمیة مھارات التفكیر: المحور الخامس
تم عرض النموذج على مجموعة من المحكمین في المناھج وتقنیات التعلیم وتم تحكیم جمیع 

وتم تعدیل عدد من  ) ١ملحق  (المحاور والعبارات المتعلقة  بالمنھج المقترح بصورتھ االولیة انظر
   :الحاور والعبارات في ضؤ اراء المحكمین وفیما یلي المنھج المقترح بالصورة النھائیة 

 -: مایلي النموذج المقترح یتضمن
  : أوال النظریة التي یعتمدھا المنھج

  یتبنى المنھج الحالي الدمج بین عدد من  النظریات منھا -ا
  constructivism theory و  cognitive theoryوالمعرفیة _ نائیة و الب-النظریة السوكلیة -١
  behaviorismو

  systematic approachیعتمد على المدخل المنظومي -ب
ة یمكن أن یسیر بالمنھج حسب سرعتھ وحسب جھده ویمكن ان یتحرك في المنھج \ حیث إن الطالب

  بحریة تتضمن حریة بذل الجھد والفشل 
   multiple integegenciesءات المتعددة نظریة الذكا-ج
  تفرید التعلیم -د

 :وتتضمن: مخرجات التعلم المرغوبة : ثانیا
   المدرسة  وخارج  توظیف مھارات التفكیر بأنواعھا بفعالیة داخل وخارج المدرسة  داخل-
 تعزیز الدافعیة للتعلم -- 
  تحدید مسؤولیة التعلم والتعلیم لكل من الطالب والمعلم -
  المدرسة  وخارج تحدید قوانین التلعیب داخل-
   تنمیة المواطنة الرقمیة داخل وخارج المدرسة بطریقة صحیحة -
   توظیف وتنمیة التربیة المستدامة بشكل صحیح داخل وخارج المدرسة -
  توظیف  تفرید التعلیم-
  توظیف التعلم الذاتي -
  ج المدرسة توظیف التعلم بالمرح والمشاركة بفعالیة داخل وخار-
  تطبیق  العمل التعاوني داخل المدرسة وخارجھا -
  تطبیق روح المنافسة داخل المدرسة وخارجھا -
  المدرسة  وخارج توظیف اإلبداع واالبتكار بین الطالب داخل-
  تطبیق التعلم بالعمل -
  . تطبیق مبدأ حریة التعلم بفاعلیة -
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بخوض مراحل من النشاط المكثف والركود تطبیق مبدأ حریة بذل الجھد حیث تسمح األلعاب -
  النسبي

  . تطبیق مبدأ التعلم لإلتقان-
  .نجاز و المكافآت والتعلم المستمر تطبیق نظام اال-
 .اكساب مھارات حل المشكالت حیث تسمح لالعبین برؤیة المشكالت من وجھة نظر مختلفھ -
 .لتعلم بواسطة وسائل التلعیب  المتنوعة -ا
 .یاة الواقعیھ والتطبیق العمليتحقیق ربط التعلم بالح -
  .إضافة جو المرح والترفیھ داخل الفصول الدراسیة وخارجھا -

  المبادئ : ثالثا
–التقویم الذاتي والمستمر –التعلم التعاوني -التعلم لإلتقان - التعلم الذاتي-تفرید التعلیم 

التحفیز وإثارة –حتیاجات تحدید اال–االبتكار– الذكاءات المتعددة-  التعلم لالستماع –مھارات التفكیر 
  االستمتاع بالتعلم –حریة التعلم –الدافعیة 

  :   الخطوات: رابعا
   حسب المرحلة العمریة تحدید المخرجات المطلوبة-١
   حسب المرحلة العمریة تحدید االحتیاجات -٢
  تحدید مھارات التفكیر المطلوب تنمیتھا-٣

  المختلفة  وتحدید أنواع الذكاءات -٤
  ألھداف اإلجرائیةاتخطیط  -٥
  وتنظیم الخبرات اختیار المحتوى- ٦ 

  تخطیط وتصمیم التلعیب -٧
   اختیار األدوات في ضوء االحتیاجات-٨
 خارج الفصل أو داخل الفصل –تقلیدي رقمي –تحدید بیئة التعلم : التنفیذ -٩

مشكالت حل ال–المحاكاة –لعب األدوار (اختیار االستراتیجیات لتوظیف التلعیب بالمنھج   - ١٠
  لتنمیة مھارات التفكیر ) االستقصاء واالستكشاف –١١
  التأمل - ١٢
  االبتكار - ١٣
  التقویم والتغذیة الراجعة مستمرة بجمیع المراحل:  التقویم- ١٤
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  األدوات : خامسا 
یتم االستعانة باأللعاب التقلیدیة باإلضافة إلى األلعاب المتوفرة في التطبیقات والبرامج 

المنصات التعلیمیة المخصصة لھذا المنھج مع االستعانة بمصممي المناھج واأللعاب الحاسوبیة و
 عناصر تقسیم التعلیمیة لصناعة األلعاب المطلوبة للمحتوى حسب االحتیاجات إن أمكن ویمكن

 : فئات ثالث إلى التلعیب
 عناصر) ٢٠١٦اكسفورد (وزادت، اجتماعیة وعناصر النفس عناصر على تشتمل أنھا

  یةعاطف
 التغذیة، اإلدماج، التدریجي التقدم: المیكانیكیة العناصر أو الشخصیة او النفسیة  عناصر .١

 . الشارات الفوریة الراجعة
، الفائزین لوحة الجماعیة، المسؤولیة، )األفتار (المرئیة الحالة: االجتماعیة العناصر .٢

 .الصدارة وترتیب
  ). ٢٠١٦ورداكسف(التدفق مفھوم استخدام :العاطفیة العناصر-٣

   ملف االنجاز –وجمیع أسالیب تقویم األداء –التقویم البدیل المستمر : أسالیب التقویم
  : المنھج حدود

 یمكن أن یطبق على جمیع المواد ویفضل البدء بمناھج اللغة اإلنجلیزیة :أوال الحدود الموضوعیة
  واللغة العربیة والریاضیات  

بتدائیة إلى مرحلة التعلیم العالي ویفضل البدء بالمراحل الصفوف  المرحلة اال:ثانیا الحدود الزمانیة
  العلیا كتجربة أولى حیث ثبت نجاحھا وفعالیتھا أكثر في المراحل العلیا حسب ما تشیر الدراسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) ٢٠١٨(نموذج الجھني للمنھج المتمركز على التلعیب):١(شكل رقم
  

  ٢٠١٨ى التلعیب المتمركز علنموذج الجھني للمنھج 
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  : التوصیات
 لیس فالتلعیب، الغموض في تعریف المفھوم  بسبب وذلكالتلعي نحن بحاجة إلى تحدید مفھوم -  ١

 اللعب على یعتمد فیھا والسیناریو اللعبة ومیكانیكا عناصر من مزیج بل ھي ذاتھا حد في لعبة
احثة بمزید من الدراسات الحفظ وتوصي الب أسلوب عن المتعلم محفز وإلبعاد تعلم أجل من

 .  دقة وشموالأكثرلتوضیح مفھوم التلعیب بشكل 
 االھتمام بصناعة المناھج القائمة على التلعیب وذلك تماشیا للتوجھات المستقبلیة في التعلیم -٢
  . االھتمام بتصمیم المنھج القائم على التلعیب-٣
ائم على التلعیب من خالل االھتمام  على المنھج القوتدریبھ المعلم إعداداالھتمام ببرامج -٤

  بمقررات تھتم بصناعة وتصمیم المنھج القائم على التلعیب
مثل ھذه المناھج فمعظم وصناعة  تصمیم  المعلمین ذوي الكفاءة والخبرة عندبرأياالستئناس -٥

   . معلمینإبطالھاالتجارب الناجحة في التلعیب 
  في المنھج القائم على التلعیب یم الذاتي والمستمر والتقوواإلتقان الحریة مبدأ على التأكید-٦
  بھا عند تخطیط و تصمیم المنھج القائم على التلعیب  االستعانة ببرامج تنمیة التفكیر لالستعانة-٧
 فردیة النشء ومعتمد على أفكار حدیث اإللكتروني والتعلم التعلیم في التلعیب یزال ال-٨

لذا   الدراساتإلى یفتقر أنھ كما، منتظمة منھجیة عن ناتجة تكن ولم ومعلمین لمحاضرین
توصي الدراسة بإجراء تجارب حول التلعیب بمفھومھ الواسع على جمیع المراحل في 

   .التعلیم
البد من التعاون المشترك بین المصممین المبرمجین لأللعاب والمعلمین وشركات التعلم -٩

 . ل الصحیحفي المنھج بالشك االلكتروني لبناء صناعة التلعیب
ھناك حاجة ماسة لالستثمار في مجال تلعیب المناھج كاستثمار معرفي لما تفرضھ العولمة - ١٠

وعناصر العصر الرقمي وما تؤیده دراسات التعلم المرتبطة بالتحفیز والمرتبط حالیا بالتعلم 
 الرقمي 

تدائیة فما فوق حیث یفضل البدء في تطبیق ھذا المنھج على المراحل العلیا من المرحلة االب-١١ 
اثبت نجاحا على مستوى التعلیم العالي ببعض المواد ولكن یجب الحرص عند تطبیقھ في 

 على مواد كاللغة االنجلیزیة واللغة العربیة أوال  یطبقأنویفضل  المرحلة االبتدائیة
صات  والجغرافیا وذلك لتوفر المواقع والتطبیقات و المناآلليوالریاضیات والعلوم والحاسب 

  . من غیرھاأكثرالتي تدعم ھذا النوع من المناھج في ھذه الفروع من المواد 
االستفادة من التطبیقات والمنصات التعلیمیة في صناعة التلعیب في المنھج في تعلیم اللغة - ١٢

   .االنجلیزیة والریاضیات في المرحلة االبتدائیة العلیا حیث یوجد محتوى مناسب یدعم ذلك
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 :المراجع
. األلعاب التعلیمیة). ٢٠١٠(. EAAاألكادیمیة العربیة للتعلیم اإللكتروني  .١

html.games-edu/com.academy-arab-elearning.www://http 
القمة  .المملكة المتحدة: تقریر تطبیقات األلعاب ومستقبل التعلیم). ٢٠١٦. (أكسفورد أنالیتكا .٢

  العالمیة للحكومات 
: ، الریاض٦، تنمیة التفكیر من خالل المنھج المدرسي، ط)٢٠١٠. (البكري، رشید النوري .٣

  مكتبة الرشد 
أدوات للتعلم القائم على اللعب أو المحفزات التعلیمیة مسترجع في  ).٢٠١٦(التلواتي، رشید  .٤

  http://www.new-educ.com  تعلیم جدید  موقعمن٢٠١٧- ٦- ١٠
 دار الكتاب الجامعي، ،مفاھیم وتطبیقات، تعلیم التفكیر. )١٩٩٩ (.فتحي عبد الرحمنجروان،  .٥

  .عمان، األردن
 دار الفكر: ، عمان٨ط . التفكیر مفاھیم وتطبیقاتتعلیم). ٢٠١٥. (فتحي عبد الرحمنجروان،  .٦
 .استراتیجیات مستقبلیة لأللفیة الجدیدة :تعلیم التفكیر ).٢٠٠٣( .لكریمحبیب، مجدي عبد ا .٧

 . دار الفكر العربي :القاھرة
  دار المناھج ) األطفال التربویة وانعكاساتھا على تعلم األلعاب). (٢٠١٢( الحریري، رافدة .٨
س رنامج تدریبي مقترح وأثره في تنمیة بعض مھارات التدریب .)٢٠١١ (.سناء محمدحسن،  .٩

 في مجال اللغة العربیة لدى طالبات كلیة التربیة جامعة أم القرى و اتجاھاتھن نحوه، اإلبداعي
   ١٤٢-١٠٨ص ) ١٦٩( المناھج وطرق التدریس، عدد فيدراسات 

 ،وعملیًا وتعلیمیًا سیكولوجیًا إنتاجھا وتقنیات التربویة األلعاب. )٢٠٠٣(. محمدالحیلة،  .١٠
 .األردن عمان،. الطباعةو والتوزیع للنشر المسیرة دار

- ٧- ١٠ تطویر مشاریع األعمال عبر تحفیز حس التنافس مسترجع في  .خوري، فادي .١١
  مجلة القافلة السعودیة من موقع ٢٠١٧

أثر استخدام نموذج أبعاد التفكیر ). ٢٠١١. (خیر الدین، مجدي خیر الدین كامل .١٢
یر اإلبداعي لدى في تدریس االجتماعیات على تنمیة المھارات الجغرافیة والتفك

، المجلة التربویة، العدد تالمیذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
  .الثالثون، یولیو

 التعلیمیة على التحصیل األلعابأثر استخدام . )١٤٣١(. حمد بن سالمأصفیة بنت الدقیل،  .١٣
،  بمدینة مكة المكرمةاالبتدائي مقرر الجغرافیا لدى تلمیذات الصف الرابع فيوبقاء اثر التعلم 

  .  القرىأمجامعة ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 تعلیم مھارات التفكیر وتعلمھا في منھاج الریاضیات لطلبة). ٢٠٠٠. (دیاب سھیل رزق .١٤

  . المرحلة االبتدائیة العلیا
  .٣، ع٣٠اإلبداع اإلداري في ظل البیروقراطیة، عالم الفكر، ج). ٢٠٠٢ (.رندةالزھري،  .١٥
رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المفكرة، سلسلة :تعلیم التفكیر. )٢٠٠٣. (حسن حسینزیتون،  .١٦

  أصول التدریس، الكتاب الخامس، عالم الكتب، القاھرة
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  .عالم الكتاب: ، القاھرة٣تعلیم التفكیر، ط). ٢٠٠٨. (زیتون، حسن حسین .١٧
في مسترجع . ناھج المدرسیةمشروع األلعاب اإللكترونیة في الم .)٢٠١٦. (سبتي عباس .١٨

  http://www.alukah.net/social/0/101822/#ixzz4mGj4uCFb: األلوكة من موقع ٣٠١٧\١٠\٩
  بعض مھارات عدإكسابفاعلیة استراتیجیة التعلیم باللعب في  ).٢٠١١(ثامر  ،السبیعي .١٩

. رسالة ماجستیر غیر منشورة.  الفكریةاإلعاقة في مادة الریاضیات للتالمیذ ذوي األرقام
  .  القرى مكة المكرمةأمجامعة 

 . تدریس مھارات التفكیر، عمان، دار الشرق للنشر والتوزیع).٢٠٠٣. (حمدأجودت سعادة،  .٢٠
 المتشابھةة شكال  التعلیمیة على الحروف المختلفاأللعاباثر توظیف  ).٢٠١٠(سلوت، فاتن .٢١

رسالة ماجستیر غیر  .دراسة المناھج وطرق التدریس: األساسينطقا لدى تالمیذ الصف الثاني 
  غزة : اإلسالمیةمنشورة، كلیة التربیة، الجامعة 

فاعلیة استخدام األلعاب اإللكترونیة على تنمیة مفاھیم ). ٢٠١١. (أحمد سلیمان مروةسلیمان،  .٢٢
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین ضةالریاضیات لدى أطفال الرو

  .شمس
 التفكیر تدریس مھارات تنمیة في مقترح برنامج فاعلیة). ٢٠١٢. (الطیب، بدوي أحمد .٢٣

 القراءة مجلة، تالمیذھم لدى اإلبداعیة الكتابة على وأثره العربیة اللغة لمعلمي والناقد اإلبداعي
  .١٨٨- ١١٢ص ) ١٢٧(، عدد والمعرفة

لعب األطفال من الخدمات البیئیة دار صفاء للنشر . )٢٠٠٥(. جمیل طارقعبد الحمید،  .٢٤
 .والتوزیع عمان

 فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة الكفایات المھنیة .)٢٠١١ (.وحید حامدعبد الرشید،  .٢٥
لمجلة التربویة واالتجاه نحو مھنة تعلیم اللغة العربیة لدى طالب الدبلوم العام بكلیة التربیة، ا

  ٧٩ - ٣٦، ص ) ٣٠(بكلیة التربیة بالوادي الجدید، العدد 
 مناھج وبرامج –مبادئ في تصمیم المواد التعلیمیة ). ٢٠٠٨. (عبد المنعم، منصور أحمد .٢٦

 .مكتبة األنجلو المصریة: التعلیم، القاھرة
 یمھا مسترجعممیزاتھا، أنماطھا، مراحل تصم ..التعلیمیة األلعاب). ٢٠١٥(عائشة، العمري .٢٧

 http://www. http://learning-otb.com -موقع التعلیم خارج الصندوق من٢٠١٧-٦-١٠ في
 لدى مدیري األزمات إدارة في اإلداري اإلبداع). ٢٠١٢(. العزیز محمود عبدفارس،  .٢٨

   .، غزةاألزھر، جامعة ) منشورةرسالة ماجستیر غیر. (المدارس الثانویة في محافظات غزة
في ١٠مسترجع . مقارنة تفصیلة:التلعیب والتعلم باللعب واأللعاب). ٢٠١٦(سحر ،القحطاني .٢٩

  http://www.new-educ.com/gamification-education  من موقع٢٠١٧- ٧-
تصورات المعلمات حول دور اللعب في تنمیة بعض ). ٢٠١٧. (اھیماللھیبي، رنا بنت إبر .٣٠

المھارات االجتماعیة عند األطفال ذوي اإلعاقة الفكریة، مجلة التربیة الخاصة والتأھیل، 
  .١٦، عدد ٤مؤسسة التربیة الخاصة والتأھیل، مصر، مجلد 

ي لتنمیة مھارات برنامج قائم على معاییر التدریس الحقیق). ٢٠١٢. (محمود، عبد الرازق .٣١
، مجلة كلیة التربیة بأسیوط، بداعیة وعادات العقل المنتج لدى تالمیذھماإل معلمي اللغة العربیة

  ٦١١ -٥١٧، ص )١(ددع ، )٢٨(لد مج
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 تحسین االنتباه لدى األطفال فيفعالیة األلعاب التعلیمیة ). ٢٠٠٨(محمد. معروف، سھیر .٣٢
كلیة التربیة،  غیر منشورة، دكتوراهرسالة ة، دراسة في الصحة النفسی: المتأخرین دراسیا

   .جامعة الزقازیق
 مسترجع. نقلة نوعیة في نفسیة gamificationالمحفزات التعلیمیة).٢٠١٦( تامر، المالح .٣٣

  http://www.new-educ.com/gamification-education  من موقع٢٠١٧-٧-١٠ في
دار السحاب . األلعاب التعلیمیة الرقمیة والتنافسیة)٢٠١٦(  وفھیم، نور الھدىتامر، المالح .٣٤

  . القاھرة، مصر:للنشر والتوزیع
   GESS(2017–منتدى التعلیم الدولي قیس .٣٥
دار .  أساسیات إنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجیا التعلیم.)٢٠٠٦ (.عبد السالممندور،  .٣٦

  .السعودیة. الریاض. شر والتوزیعالصمیعي للن
تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة دار . )٢٠٠٥(. ھدي محمودالناشف،  .٣٧

 .الكتاب الحدیث القاھرة
السابع  الصف طلبة عند الریاضیة التربویة األلعاب استخدام اثر. )٢٠٠١(. خمیسنجم،  .٣٨

غیر  ماجستیر رسالة. "نحوھا ھمواتجاھات الریاضیات في تحصیلھم من آل على األساسي
  . األردن عمان،.األردنیة الجامعة. منشورة

 ممارسة مدیري المدارس لألسالیب اإلبداعیة في حل مدى). ٢٠١٧(.  عليالنصار، محمد .٣٩
.  جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیةمجلة. المشكالت المدرسیة في محافظة عنیزة التعلیمیة

٤٤-١، )١(٧.   
األلعاب التربویة إستراتیجیة لتنمیة التفكیر دار الكتاب الجامعي . )٢٠٠٢(. زیدالھویدي،  .٤٠

  .العین اإلمارات العربیة المتحدة
41. Anișoara Dumitrache & Beatrice Almășan(2014) Educative valences of 

using educational games in virtual classrooms Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 142 ,pp. 769 – 773 

42. Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., &Angelova, G. (2015). Gamification 
in education: a systematic mapping study. Educational Technology & 
Society,18(3), 1-14. 
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   قبل التحكیم نموذج النسخة االولیة للمنھج المقترح١ملحق 
  نموذج المنھج المقترح والقائم على التلعیب لتنمیة مھارات التفكیر 

 -:النموذج المقترح یتضمن
  : أوال النظریة التي یعتمدھا المنھج

  یتبنى المنھج الحالي الدمج بین عدد من  النظریات منھا -ا
   constructivism theory و  cognitive theoryوالمعرفیة _ النظریة  البنائیة -١
  systematic approachیعتمد على المدخل المنظومي -ب

ة یمكن أن یسیر بالمنھج حسب سرعتھ وحسب جھده ویمكن ان یتحرك \ حیث إن الطالب
  في المنھج بحریة تتضمن حریة بذل الجھد والفشل 

   multiple integegenciesنظریة الذكاءات المتعددة -ج
   قبل البدء بتطبیق المنھجحیث یحدد نمط التعلم لكل طالب

  تفرید التعلیم -د
 :وتتضمن: مخرجات التعلم المرغوبة : ثانیا

تعزیز - - المدرسة وخارج  توظیف مھارات التفكیر بأنواعھا بفعالیة داخل وخارج المدرسة  داخل-
  الدافعیة للتعلم 

 وخارج تلعیب داخل تحدید مسؤولیة التعلم والتعلیم لكل من الطالب والمعلم وتحدید قوانین ال-
  المدرسة

   تنمیة المواطنة الرقمیة داخل وخارج المدرسة بطریقة صحیحة -
   توظیف وتنمیة التربیة المستدامة بشكل صحیح داخل وخارج المدرسة -
   توظیف  تفرید التعلیم و التعلم الذاتي والتعلم بالمرح والمشاركة بفعالیة داخل وخارج المدرسة -
  المدرسة  وخارج اوني وروح المنافسة واإلبداع واالبتكار بین الطالب داخلتطبیق  العمل التع-
 .  تطبیق التعلم بالعمل و بذل الجھد في عملیة التعلم-
  المدرسة وخارج  تطبیق مبدأ حریة التعلم وبذل الجھد والفشل  داخل-
  .  تطبیق مبدأ التعلم لإلتقان-
  مستمر  تطبیق نظام االنجاز و المكافآت والتعلم ال-

  المبادئ : ثالثا
–التقویم الذاتي والمستمر –التعلم التعاوني -التعلم لإلتقان - التعلم الذاتي-تفرید التعلیم 

التحفیز وإثارة –تحدید االحتیاجات –االبتكار– الذكاءات المتعددة- التعلم لالستماع  –مھارات التفكیر 
  االستمتاع بالتعلم –حریة التعلم –الدافعیة 

  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١١١

  :   خطواتال: رابعا 
 حسب المرحلة العمریة واالحتیاجات ومھارات التفكیر المطلوب تحدید المخرجات المطلوبة-١

  تعزیزھا 
  ومھارات التفكیر المطلوب تنمیتھا وتحدید أنواع الذكاءات تحدید االحتیاجات -٢
  األھداف اإلجرائیة تخطیط -٣
  وتنظیم الخبرات اختیار المحتوى-٤
  5 واختیار األدوات في ضوء االحتیاجاتتخطیط وتصمیم التلعیب-
 خارج الفصل أو داخل الفصل –تقلیدي رقمي –تحدید بیئة التعلم : التنفیذ-٦
لعب األدوار (اختیار االستراتیجیات المناسبة لتنمیة مھارات التفكیر وتوظیف التلعیب بالمنھج  -٧

  ) االستقصاء واالستكشاف – حل المشكالت  –المحاكاة  –
  التأمل -  ٨
  االبتكار -  ٩

  التقویم والتغذیة الراجعة مستمرة بجمیع المراحل:  التقویم- ١٠
  األدوات : خامسا

یتم االستعانة باأللعاب التقلیدیة باإلضافة إلى األلعاب المتوفرة في التطبیقات والبرامج 
لعاب الحاسوبیة والمنصات التعلیمیة المخصصة لھذا المنھج مع االستعانة بمصممي المناھج واأل

 عناصر تقسیم التعلیمیة لصناعة األلعاب المطلوبة للمحتوى حسب االحتیاجات إن أمكن ویمكن
 : فئات ثالث إلى التلعیب
 عناصر) ٢٠١٦اكسفورد (وزادت، اجتماعیة وعناصر النفس عناصر على تشتمل أنھا .١

  عاطفیة
 الفوریة الراجعة ذیةالتغ، اإلدماج، التدریجي التقدم: المیكانیكیة العناصر أو النفس عناصر .٢

 . الشارات
 الجماعیة، المسؤولیة، )األفتار (المرئیة الحالة: الشخصیة العناصر أو االجتماعیة العناصر .٣

 .الصدارة وترتیب، الفائزین لوحة
 الحاسب). ٢٠١٦اكسفورد(التدفق مفھوم استخدام :العاطفیة العناصر

   ملف االنجاز –یب تقویم األداء وجمیع أسال–التقویم البدیل المستمر : أسالیب التقویم
  : المنھج حدود

یمكن أن یطبق على جمیع المواد ویفضل البدء بمناھج اللغة اإلنجلیزیة : أوال الحدود الموضوعیة
  واللغة العربیة والریاضیات  

المرحلة االبتدائیة إلى مرحلة التعلیم العالي ویفضل البدء بالمراحل الصفوف : ثانیا الحدود الزمانیة
  العلیا كتجربة أولى حیث ثبت نجاحھا وفعالیتھا أكثر في المراحل العلیا حسب ما تشیر الدراسات
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