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 إعداد:  ◙

  ..أفنان حميد الصبحي / أ

 . .أخصائية تعلم إلكتروني وباحثة في مجال تكنولوجيا التعليم وأساليب تعليم اللغة اإلنجليزية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقدمة ◙

ن إىل ويف ظل التسارع العلمي والتقين الذي نعيشه خالل العصر احلالي حيتاج املتعلم

ليستطيعوا التغلب على التحديات  ؛برامج تعليمية نوعية يغلب عليها طابع التحدي واملرح

اليت تواجههم، وليحققوا االستفادة القصوى من البدائل املتنوعة املتوفرة يف بيئتهم التعليمية. 

أحد أهم العوائق أمام رحلة املتعلمني خالل القرن بوصفه وبطبيعة احلال، يتصدر امللل 

املرح يف عملية التعليم. وعلى والعشرين، والذي قد نستطيع التغلب عليه عرب تضمني  احلادي

" احليلة هي أن : إىل أهمية تضمني املتعة يف العملية التعليمية بقوله Moye ذلك، أشار موي 

 . (Moye, as cited in Overby,2011, p.109)تعلم الطالب بينما هم مشغولون باملرح "  

عمل على تطبيق قام الباحثون الرتبويون بااللتفات إىل دافعية املتعلمني والوقد 

االسرتاتيجيات التعليمية املالئمة لتحفيز املتعلمني على متابعة التعلم، واالجتهاد يف 

التحصيل األكادميي، واملشاركة بفاعلية، وحتقيق أهداف املنظومة التعليمية بشكل عام. 

، إحدى االسرتاتيجيات اليت تهدف إىل زيادة دافعية املتعلمني (التلعيب)وتعد اسرتاتيجية 

وتوجيههم إىل أداء أفضل ما لديهم يف إطار تلعييب يتسم باملرح واحلماسة واملشاركة الفاعلة. 

 " :بأنَّها Gamificationاسرتاتيجية التلعيب  Kapp ((Kapp, 2012,p.10ويعرف كاب 

تطبيق مضبوط ومدروس لتفكري األلعبة لتعزيز التفاعل وحلل املشكالت وتشجيع التعلم 

عناصر األلعاب". ويف هذا اجملال تؤكد العديد من الدراسات أهمية استخدام  باستخدام مجيع

 التلعيب يف تنمية دافعية الطالب حنو التعلم. 

لكرتوني عرب إحدى املنصات اإللكرتونية قائم إقامت الباحثة بتصميم برنامج تدرييب و

التعليب اإللكرتوني على التلعيب يستهدف طالبات اجلامعة، ويتسم الربنامج بتضمني تقنيات 

نظرييت  :مثل ،لزيادة دافعية املتعلمني الداخلية بناًء على العديد من النظريات الرتبوية

الدافعية الداخلية واخلارجية، ونظرية موراي، ونظرية التوجهات السببية، ونظرية التكامل 

 العضوي، مبا يضمن حتقيق األهداف بفاعلية وكفاءة عالية.

 بشكل ُمفصل:  للبرنامج األساسيتين  التصميم  لمرحلتي ضاستعرا يلي،  وفيما

العام للتصميم من أجل تنفيذ تصميم أساليب التلعيب  ADDIEاختارت الباحثة منوذج 

اإللكرتونية عرب املنصة الرقمية لتنمية دافعية اإلجناز األكادميي لدى الطالبات حنو التعلم، 

 ربنامج التدرييب يف املنصة الرقمية:وفيما يلي خطوات تصميم أساليب التلعيب عرب ال

 
 
ة وب  رب 

ات  ب 
 
ق ت  طت 

رامج وب    ب 



 

   61 

   
 
ة وب  رب 

داعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        ا 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

 : Analysis التحليل ــ املرحلة األوىل ◙

 ويف هذه املرحلة قامت الباحثة بعمل اآلتي:

قامت الباحثة بتحديد الفئة املستهدفة لتطبيق جتربة البحث : حتديد الفئة املستهدفة 

 وهن َّ طالبات بكالوريوس تقنيات التعليم جبامعة جدة يف املستويني السادس والسابع. ،عليها

: قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على وخصائصهن حتليل حاجات املتعلمات

واحنصرت تلك  ،بهدف استقصاء أسباب تسرب املتعلمات من املنصات الرقمية ؛جمتمع البحث

د جاذبية تدفعهم لالستمرار. وقامت كذلك بالتأكد من امتالك يف امللل، وعدم وجو األسباب

على  نطالبات العينة للمهارات التقنية يف استخدام املنصات، كما قامت بالتأكد من قدرته

استخدام احلواسيب، واهلواتف النقالة، والقدرة على تصفح مواقع الويب املختلفة، 

الجتماعي. وأجرت الباحثة كذلك دراسة حسابات متنوعة على مواقع التواصل ا نوامتالكه

استطالعية مت تطبيقها على جمتمع البحث، تهدف إىل حتديد أكثر املواضيع األكادميية 

، ذاته اليت يرغنب بدراستها، وعلى ذلك جرى حتديد مواضيع الورش التدريبية. ويف السياق

الرتبويني والباحثني  فإنَّ تنمية دافعية اإلجناز األكادميي لدى املتعلمني من أهم مطالب

 ;Ross,1999واملعلمني يف مجيع املستويات التعليمية واألكادميية، وقام روس وجاردنر 

Gardner,2003):بتحديد أهم الصفات فيما يلي ) 

 ولديهم فضول للتعلم وشعور بالثقة بالنفس. ،يكونون متحمسني ▪

 يفضلون املهام الصعبة واألعمال اليت توصف بالتحدي. ▪

 تقاللية يف اختاذ القرار، ويعتمدون على أنفسهم يف التعلم وأداء املهام.لديهم اس ▪

 االلتزام يف أداء املهام، والقدرة على إجنازها حتى يف أثناء الظروف الصعبة بشكل جيد. ▪

حتليل خصائص احملاضر: تعد الباحثة من الالتي ميلكن مهارات تنظيم وتصميم احملتوى 

لكرتونية املتعددة وكائنات التعلم، وتصميم لتعليمية اإلوتصميم الوسائط ا ،اإللكرتوني

ا لطبيعة التخصص نظًر ؛اسرتاتيجية التلعيب ها:ومن ،االسرتاتيجيات التعليمية املختلفة

 األكادميي.

حتديد اهلدف من استخدام تقنية أدوات أساليب التلعيب ضمن املنصة الرقمية: تنمية 

 ات حنو التعلم من املنصة الرقمية.دافعية اإلجناز األكادميي لدى الطالب

 ة،جتميع احملتوى التعليمي: قامت الباحثة بتجميع حمتويات املواضيع األكادميي

 ثلت فيما يلي:متو

النصوص واألجزاء النظرية: تتضمن حتديد ومجع املواضيع الرئيسية من املراجع واملصادر  ▪

( 4ذات العالقة واليت مت إدراجها نهاية كل موضوع، حيث أسفرت نتيجة التجميع عن )

مواضيع أكادميية متَّ توزيعها على أسابيع جتربة البحث، وإدراجها على هيئة مستويات 

  ( توزيع املواضيع األكادميية:3-5جدول ). ويوضح التلعيبطبيعة أساليب ولتتالءم 
 ،والروابط ،والصور ذات العالقة ،مجع كائنات التعلم الرقمية: تتضمن الوسائط املتعددة ▪

ا، وحتديد األلوان وجمموعة قوالب االنفوجرافيك لتمثيل البيانات بصريًّ ،والفيديوهات

 واخلطوط واملثريات البصرية.
 احملتوى للربنامج التدرييب الذي يعتمد تنفيذه على منوذج أساليب التلعيب املقرتح:حتليل  ▪
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 ( توزيع املواضيع األكادميية على األسابيع واملستويات3-5جدول )

 املستوى األسابيع
 موضوعات الربنامج التدرييب

1 -2 

 األول
 (1االنفوجرافيك )

 الثاني
 (2االنفوجرافيك)

3-4 

 الثالث
 (1استخدام الروبوتات يف التعليم )

 الرابع
 (2استخدام الروبوتات يف التعليم )

5 -6 

 اخلامس
 (1األلعاب التعليمية )

 السادس
 (2األلعاب التعليمية )

7 -8 

 

 السابع
 (1املنصات التعليمية )

 الثامن
 (2املنصات التعليمية )

 وصف الربنامج التدرييب: ◙

 ،جمموعة من الورش التدريبية املتعلقة مبجال تقنيات التعليميتكون الربنامج من 

وبالتحديد فإن عنوان الربنامج هو "أهم مستحدثات تقنيات التعليم وكيفية استخدامها 

ألنها جمال للدورات  ؛وتطبيقها يف العملية التعليمية"، وقد اختارت الباحثة املستحدثات

خالل  ــ اغالًبــ والتدريب جبانبيها النظري والتطبيقي، وتناسب طبيعة املوضوعات اليت ُتطرح 

املنصات الرقمية املفتوحة، وألنها تعد من احملاور احلديثة واملتجددة يف جمال تقنيات التعليم 

ًء عليها حددت الباحثة وبنا ؛اإللكرتوني، وقد متَّ إجراء دراسة استطالعية لعينة البحث

دراستها، ومتَّ ترتيبها حسب النسبة األكرب جملتمع البحث  إىل املواضيع اليت حتتاج الطالبات

 يف الرغبة بدراستها. 

 أهداف الربنامج العامة: ◙

 ،حتفيز الطالبات حنو التعلم من املنصات الرقمية عرب أساليب التلعيبإىل الربنامج  هدف

ادة معدل دافعية اإلجناز األكادميي لديهنَّ، وُيح ِقق األهداف حيث ُيْسِهُم ذلك يف زي

مّما يساعد على استمرار منظومة التنمية املهنية والذاتية والتطوير املستمر، كما  ؛التعليمية

 تنبثق منه األهداف الفرعية العامة التالية:

ة عرب أساليب حتفيز الطالبات على التقدم واالستمرار يف دراسة مواضيع الورش التدريبي ▪

 التلعيب.

مساعدة الطالبات على التعبري عن ذواتهنَّ ومشاركة اهتماماتهنَّ عرب احلسابات الشخصية  ▪

 لكل طالبة.

 تنمية قدرات الطالبات ومساعدتهنَّ على اإلجناز األكادميي عرب التقدم يف املستويات. ▪
 توفري بيئة تعليمية مشوقة وحمفزة لإلجناز عرب أساليب التلعيب. ▪
 ة التعلم الذاتي لكل طالبة واستقاللية التعلم عرب اخلطو الذاتي )النقاط(.إتاح ▪

وتتمثل يف التحديات اليت  ،حتفيز الطالبات على إجناز املهام الصعبة عرب أساليب التلعيب ▪

 حتتوي على مهارات التفكري الناقد واالبداعي ومهارة حل املشكالت.



 

  63 

   
 
ة وب  رب 

داعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        ا 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

 لتحقيق التفوق، وذلك عرب املعايري واحملددات ُمساعدة الطالبات على أداء أفضل ما لديهنَّ ▪

 واإلرشادات داخل كل مهمة تعليمية.
ُمساعدة الطالبات على حتقيق الشعور بالتميز والفخر بإجنازاتهن عرب العبارات التحفيزية  ▪

اليت تقدمها أساليب  تهنَّ بنشر أفضل املهامأوالتغذية الراجعة اإلجيابية الفورية، ومكاف

 التعليب.

يم الدعم للطالبات عرب اإلجابة عن أسئلتهنَّ وتوجيههنَّ وقت احلاجة عرب التغذية تقد ▪

 الراجعة الفورية.

والذي اشتمل على النقاش  ،تفعيل اجلانب االجتماعي للمنصة عرب ربطها بتطبيق توتري ▪

 والتفاعل مع احملاضر والزميالت وإجناز بعض املهام التعليمية من خالله.

 التدرييب:حمتويات الربنامج  ◙

ين، أاحتوى الربنامج التدرييب على أربع ورش تدريبية، متَّ تقسيم كل ورشة فيها إىل جز

ومن ثم قامت الباحثة بتقسيم كل موضوع أكادميي إىل مستويني لتتناسب املواضيع مع 

( أسابيع يف 8( مستويات، لُتطرح عرب املنصة ملدة )8فأسفر ذلك عن ) ،طبيعة أساليب التلعيب

(، إذ متَّ إعداد تلك املواضيع 5.3، ويوضَّح ذلك جدول )( ه1441)الدراسي األول من عام   الفصل

، ودمج أساليب التلعيب عرب مواضيع نفسه بالرجوع إىل املصادر واملراجع ذات العالقة باملوضوع

تلك الورش التدريبية، ومن ثم عرض الربنامج التدرييب بصورته النهائية على جمموعة من 

إلبداء آرائهم حوله، ومدى  ؛احملكمني من ذوي اخلربة يف جمال املناهج وطرق التدريسالسادة 

 حتقيقه لألهداف اليت أعد من أجلها، ومدى حتقيقه للمعايري التالية :

 صياغة األهداف صياغة واضحة ودقيقة. ▪
 تنظيم وتسلسل املادة التعليمية بشكل واضح ومنطقي. ▪
 ئل ملواضيع الورش التدريبية.مة املهمات التعليمية والوساءمال ▪
 مة أساليب التقويم املستخدمة حملتويات كل ورشة.ءمال ▪
 مة األهداف للمخرجات التعليمية.ءمال ▪
 الدقة العلمية والسالمة اللغوية. ▪

 مراعاة املعايري الفنية عند إعداد احملتوى. ▪

 . حتديد اسرتاتيجية تنظيم احملتوى املناسبة:4 ◙

وجود مواد تعليمية يستلزم لدى الطالب  حتقق التعلم ( أن2013واحليلة،أكد )مرعي 

ُمصممة بطريقة تتناسب مع قدراتهم، وتؤدي إىل حتقيق األهداف، وأهمية وجود طرق 

 تدريسية واضحة املعامل تسري وفق نهج حمدد. 

اهتمام كبري باملتعلم ، واليت تولي ا للنظرية التوسعيةونظمت الباحثة احملتوى وفًق

وتنمي مهارة التخيل، باعتبار أن اهلدف األساسي من التعليم هو تنمية تفكري الطالب حتى 

يتسنَّى له استخدام مهارات التفكري العليا، واليت تساعد على تكامل مجيع املتطلبات املعرفية 

أعمال جديدة متميزة.   واملهارية والوجدانية، كما أنَّ مهارات التفكري ُتشَّجع الطالب إلجناز

. وأكد بعض الباحثني أنَّ (الطالقة واملرونة واألصالة :مثل)وتدعم مهارات التفكري اإلبداعي 

عدم امتالك الطالب هلذه املهارات يؤدي إىل تدني التحصيل لديهم، وانتشار األساليب 

 عنده التقليدية اليت جتعلهم يفكرون فقط يف حفظ احملتوى التعليمي بغرض اسرتجاع

 (.2019االختبارات )الشرع واللصاصمة،
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وتتفق طبيعة هذه االسرتاتيجية مع طبيعة أساليب التلعيب اليت تهدف إىل حتفيز  

ا مع وتتفق أيًض، الطالب عرب أداء مهام تعليمية تتطلب إعمال عمليات التفكري العليا

الب لتنمية خياله ميكانيكيات وديناميكيات ومجاليات التلعيب، اليت تقتضي مساعدة الط

وتلبية متطلباته املعرفية واملهارية والوجدانية لتحقيق األهداف املطلوبة، كما تتفق هذه 

االسرتاتيجية مع خصائص ُمتعلمات هذا البحث، وهذا ما دعا الباحثة الختيار هذه 

 االسرتاتيجية لتنظيم حمتوى الربنامج التدرييب على املنصة الرقمية.

 : ويم املناسبة حتديد أساليب التق ◙

 يف اآلتي:تتمثل أساليب التقويم 

 املهام التعليمية املتعددة ضمن الورش التدريبية. ▪

 لكرتونية.االختبارات القصرية اإل ▪
 طبيعة املنصة القائمة على التلعيب.وأدوات تقويم تتالءم  نزلةمب دأساليب التلعيب اليت تع ▪

 ،ذه املستحدثات يف بعض الورشالتقويم اخلتامي من خالل تصميم املتدربة لبعض ه ▪

 :التالية اجلداول يف التدرييب للربنامج احملتوى حتليل ويظهر وإجناز املهام اخلتامية.

 :التعليمي االنفوجرافيك ــــــ والثاني األول األسبوع ◙

 األول للموضوع احملتوى حتليل(: 3-6) جدول

 الزمن وقت التنفيذ  احملور م
 التاريخ

 أسلوب من أساليب التلعيب )املستوى األول(توقيت ظهور   
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 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(  

1  

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( 

مهمة تعليمية )متهيد عرب استخدام 

 .العصف الذهين من خالل تطبيق توتري(

 دقائق 5

  

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة 

 الفورية(

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=  

2 

مقدمة تعريفية عن 

االنفوجرافيك 

التعليمي )مفهومه، 

 مميزاته، مكوناته(

 

األسبوع األول:

 اليوم األول 

 ساعتان

 أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(توقيت ظهور أسلوب من   

3  

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( 

مهمة تعليمية )اختبار قصري عرب مناذج 

 قوقل(

 دقيقة 20
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توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة 

 الفورية(

 (20توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=  

 دقيقة 30 أنواع اإلنفوجرافيك  4

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(  

  

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( 

 مهمة تعليمية )تصنيف على املنصة(

يوم واحد 

تسلم على 

املنصة بتاريخ 

21.10.2019 

  

)التغذية الراجعة توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب 

 الفورية(

 (20توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=  

  

 استفسارات ومداخالت

 -نهاية املستوى األول-

 دقيقة 15

  
 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املستوى الثاني(

5 

نظريات التعلم 

الداعمة لتصميم 

واستخدام 

االنفوجرافيك يف 

 العملية التعليمية.

 

األسبوع الثاني: 

 اليوم الثاني

 

 ساعة واحدة
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6 

مراحل تصميم 

االنفوجرافيك يف 

 العملية التعليمية.

 ساعة واحدة اليوم الثاني 

 أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(توقيت ظهور   

7  

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( 

أو املهمة التعليمية )التفكري الناقد 

واإلبداعي عرب طرح سؤال على تطبيق 

 توتري(

 دقيقة 15

  

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة 

 الفورية(

 (10أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=توقيت ظهور   
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8 

أهم التطبيقات 

لكرتونية املتاحة اإل

لتصميم 

االنفوجرافيك 

والتدريب على 

 استخدام أحدها.

 دقائق 10  

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(  

9  

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( 

أو املهمة التعليمية )تصميم انفوجرافيك 

 عرب اجملموعات التعاونية(

أيام تسلم يف  3

.11.2019 29 

  

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )بطاقة التغذية 

 الراجعة الفورية(

 (40)النقاط=توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب   

  

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املكافأة عرب نشر 

 شكر وتقدير( -أفضل تصميم

10 

استفسارات 

 ومداخالت )توتري(

 

اليوم الثاني: نهاية 

الورشة بنهاية 

 املستوى الثاني.

 دقيقة 15

  

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )لوحيتَّ الصدارة 

 واجلماعية(الفردية 

 جمموع عدد ساعات التدريب  

 ساعات 5

 دقيقة 50و

 :التعليم يف الروبوتات استخدام ـــ والرابع الثالث األسبوع ◙

 الثاني للموضوع احملتوى حتليل(: 3-7) جدول

 الزمن وقت التنفيذ احملور م
 التاريخ

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املستوى الثالث( 
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 دقائق 5 األسبوع الثالث: اليوم ألول املقدمة 1

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

2 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة التعليمية 

 تطبيق توتري()عصف ذهين باستخدام التفكري البصري عرب 

 دقائق 5

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة الفورية( 

 (20توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

3 

أحد بوصفه مفهوم الروبوت 

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف 

 التعليم.

 دقيقة 15 اليوم األول
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 واحدة ساعة اليوم األول التعليم.استخدام الروبوتات يف  4

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو مهمة تعليمية 

 )خريطة ذهنية(

 ساعات 5

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )بطاقة التغذية الراجعة الفورية( 

 (20أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=توقيت ظهور  

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )مكافأة شكر وتقدير( 

5 

مميزات استخدام الروبوت يف 

 التعليم.

 واحدة ساعة اليوم األول

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

6 

)التحدي( مهمة تعليمية ظهور أسلوب من أساليب التلعيب 

 )اسرتاتيجية التفكري الناقد لتفسري معنى عبارة(

يوم واحد تسلم 

 5.11.2019يف 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )بطاقة التغذية الراجعة الفورية( 

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

 

حلساب  mentionتوقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )مكافأة بعرض أو 

 أول إجابة صحيحة(

7 

 استفسارات ومداخالت

 -نهاية املستوى الثالث-

 دقيقة 15

 

 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املستوى الرابع(

8 

املقررات الدراسية اليت تالئم 

 استخدام الروبوتات.

 دقيقة 20 األسبوع الرابع: اليوم الثاني
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9 

النظريات الداعمة الستخدام 

 الروبوتات يف التعليم.

 واحدة ساعة اليوم الثاني

 

 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية(

10 

التلعيب )التحدي( مهمة تعليمية ظهور أسلوب من أساليب 

 )التعلم القائم على حل املشكالت عرب اجملموعات التعاونية(

ثالثة أيام 

تسلم يف 

13.11.2019 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )بطاقة التغذية الراجعة( 

 (40توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

11 

الستخدام مثال تطبيقي 

 mbot الروبوت:
 واحدة ساعة اليوم الثاني

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

 ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( مهمة تعليمية )الصف املقلوب(

 الفيديو(توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة الفورية يف مقطع 

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط=
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 استفسارات ومداخالت 12

اليوم الثاني: نهاية الورشة 

 بنهاية املستوى الرابع.

 دقيقة 15

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )لوحيتَّ الصدارة الفردية واجلماعية( 

 

التلعيب )مكافأة شكر وعرض أمساء الطالبات توقيت ظهور أسلوب من أساليب 

 ا على توتري(األعلى نقاًط

 جمموع ساعات التدريب 

 15ساعات و 10

 دقيقة

 :التعليمية األلعاب ــــ والسادس اخلامس األسبوع  ◙

 الثالث للموضوع احملتوى حتليل(: 3-8) جدول

 الزمن وقت التنفيذ احملور م
 التاريخ

 أساليب التلعيب )املستوى اخلامس(توقيت ظهور أسلوب من  
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1 

مقدمة تعريفية عن األلعاب 

التعليمية )مفهومها، وفوائدها 

 وأهميتها(

األسبوع اخلامس: 

 اليوم األول

 واحدة ساعة

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

2 

أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( مهمة تعليمية ظهور 

 )استخدام اسرتاتيجية التفكري البصري عرب تطبيق توتري(

 دقيقة 30

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

3 

العناصر اليت تتكون منها األلعاب 

 التعليمية.

 دقيقة 20 اليوم األول

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

4 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة 

 تعليمية )اسرتاتيجية حل املشكالت(

يوم واحد تسلم 

 19.11.2019تاريخ 

 )التغذية الراجعة(توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب  

 (30توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املكافأة بشكر وتقدير( 

 دقيقة 15 -نهاية املستوى اخلامس -استفسارات ومداخالت  5

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )املستوى السادس( 
 

6 

اختيار األلعاب التعليمية معايري 

 الرقمية.

األسبوع السادس: 

 اليوم الثاني

 دقائق 10

ع 
و
ب
س

أل
ا

س 
د
ا
س

ل
ا

ث 
ح

ب
ل
 ا
ة

ب
ر

ج
ت
ل

خ
ي
ر
ا
ت
ب

2
4

.1
1

.2 0
1
9

 

7 

مراحل استخدام اللعبة التعليمية 

 الرقمية يف العملية التعليمية.

 دقيقة 20 اليوم الثاني
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 )العبارة التحفيزية(توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب  

8 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة 

 تعليمية )اسرتاتيجية التفكري البصري عرب توتري(

 دقيقة 30

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (20توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

9 

التصميم التعليمي الذي منوذج 

يستخدمه املعلم لتصميم لعبة 

 تعليمية رقمية جديدة.

 دقيقة 30 اليوم الثاني

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

10 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة 

 تعليمية )اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية(

 واحدة ساعة

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

11 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( )مهمة 

تعليمية خمفية، اسرتاتيجية النقاش باستخدام املنصة( لن 

اخلريطة الذهنية تظهر املهمة إال للطالبات اللواتي أرسلن 

 إىل بريد املدربة اإللكرتوني.

 دقيقة 30

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (20توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

12 

لتصميم األلعاب  Seppoمنصة 

التعليمية الرقمية وكيفية 

 استخدامها.

 دقيقة 20 اليوم الثاني

 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة 

تعليمية *اختيارية* )تصميم لعبة رقمية عرب السحب 

 واإلفالت(

أيام تسلم يف  3

28.11.2019 

 )التغذية الراجعة(توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب  

 

توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )مكافأة الطالبة بنشر أفضل لعبة 

 رقمية، ومكافأة خمفية عبارة عن شهادة إمتام مهمة(

13 

 استفسارات ومداخالت

 .نهاية الورشة التدريبية بنهاية املستوى السادس -

 دقيقة 15

 التلعيب )لوحيتَّ الصدارة الفردية واجلماعية(توقيت ظهور أسلوب من أساليب  

 عدد جمموع ساعات التدريب 

 ساعات 5

 قيقةد 40و
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 :التعليمية املنصات ـــ والثامن السابع األسبوع ◙

 الرابع للموضوع احملتوى حتليل(: 3-9) جدول

 الزمن وقت التنفيذ احملور م
 التاريخ

 )املستوى السابع(توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب  
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 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

1 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة تعليمية 

)متهيد للورشة عرب استخدام اسرتاتيجية التفكري البصري من 

 خالل توتري(

 دقائق 5

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

2 

مقدمة تعريفية عن املنصات 

التعليمية )مفهومها وأهدافها 

 وفلسفتها(

األسبوع السابع: اليوم 

 األول

 

 واحدة ساعة

3 

مكونات املنصات التعليمية 

 واحملتويات اليت تقدمها.

 دقائق 10 اليوم األول

4 

 ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة تعليمية

 )اختبار قصري على املنصة الرقمية(

 دقائق 10

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (10)النقاط=توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب  

 دقيقة 20 اليوم األول مميزات املنصات التعليمية. 5

 دقائق 10 اليوم األول مستخدمي املنصات التعليمية. 6

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

7 

 ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة تعليمية

األمثلة املصورة باستخدام اسرتاتيجية التفكري )تقديم بعض 

 البصري(

 دقيقة 15

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (30توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

 دقيقة 15 -نهاية املستوى السابع-استفسارات ومداخالت  8

 أساليب التلعيب )املستوى الثامن(توقيت ظهور أسلوب من  
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9 

مناذج وأمثلة للمنصات العربية 

 واألجنبية.

األسبوع الثامن: اليوم 

 الثاني

 

 واحدة ساعة

10 

التحديات اليت تواجه املنصات 

 التعليمية.

 دقيقة 30 اليوم الثاني

11 

تنميتها لدى املهارات اليت جيب 

املتعلمني الستخدام املنصات 

 التعليمية.

 دقيقة 20 اليوم الثاني
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 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

12 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة التعليمية 

 (SWOT)اسرتاتيجية 

يومان تسلم يف 

تاريخ 

11.12.2019 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التغذية الراجعة( 

 (40توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

 

التلعيب )املكافأة نشر احلل الصحيح على توتري مع توقيت ظهور أسلوب من أساليب 

 أمساء الطالبات(

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )العبارة التحفيزية( 

 

ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )التحدي( أو املهمة التعليمية )اسرتاتيجية الصف 

 دقائق 10املقلوب لغلق الدرس( 

 أساليب التلعيب )التغذية الراجعة(توقيت ظهور أسلوب من  

 (10توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )النقاط= 

 توقيت ظهور أسلوب من أساليب التلعيب )لوحيتَّ الصدارة الفردية واجلماعية( 

13 

 استفسارات ومداخالت

 نهاية الورشة التدريبية بنهاية املستوى الثامن

 دقيقة 20

 التدريبجمموع ساعات  

 ساعات 4

 دقيقة 65و 

 

حتديد برنامج إنشاء احملتوى التعليمي للربنامج التدرييب: اختارت الباحثة برنامج  ▪

فت، تطَِّلع الطالبات من خالله على ومن تطبيقات مايكروس PowerPoint)بوربوينت )

الطالبة متى على جهاز حتميله وذلك لسهولة تصفحه، و ؛املواضيع األكادميية للمنصة

كما يتَّسم باملرونة اليت يقدمها يف تنظيم احملتوى، وسالسة إضافة  ،احتاجت لذلك

وكذلك سهولة مشاركتها بعد إنتاجها مع  ،كائنات التعلم الرقمية، والتعديل واإلضافة

 . ProProfsالطالبات عرب منصة 
ديد احملاور إعداد الدليل اإلرشادي للطالبات: وذلك بتجميع حمتويات الدليل وحت ▪

وحتديد األماكن املناسبة  ،الرئيسية له، وجتميع الكائنات الرقمية املتضمنة بداخله

 إلدراجها مع النص، وحتديد األلوان واملثريات البصرية، وحتديد برنامج إنتاجه. 
ا ا لألسباب املذكورة سابًقظًر؛ ن ProProfsحتديد املنصة الرقمية: اختارت الباحثة منصة  ▪

 ر النظري.يف اإلطا

 ا( دوالًر59ويتطلب استخدامها دفع مبلغ بقيمة ) ،ن املنصة غري جمانيةإحتديد التكلفة:  ▪

 لتفعيل املنصة على مدى شهرين. ا؛( دوالًر118قامت الباحثة بدفع مبلغ )لذا  ؛اشهريًّ

حتديد أساليب التلعيب: حددت الباحثة أساليب التلعيب املناسبة ومسمياتها بناًء على  ▪

سات السابقة واإلطار النظري الذي اشتمل عليه هذا البحث، ويف ضوء ما يتناسب مع الدرا

طبيعة املنصة الرقمية، واملتغري املتابع هلذا البحث، ومن ثمَّ قامت بعرضها على جمموعة 

(، وكذلك قامت بتحديد توقيت ظهورها من خالل 4انظر ملحق )من السادة احملكمني 

لبة معها عرب اللمس من األجهزة الذكية والنقر من خالل احملتوى، وأسلوب تفاعل الطا
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حتت بعضها، واستخدام بعض مميزات   commentأجهزة احلواسيب املختلفة، والتعليق 

 . reply، والرد retweetإعادة تغريد و، likeتطبيق توتري كاإلعجاب 

احثة موقع حتديد املواقع والربامج لتصميم أساليب التلعيب ضمن احملتوى: اختارت الب ▪

(Canva لتصميم بعض أساليب التلعيب )(؛لوحيت الصدارة :مثل )  لكون املوقع وذلك

ويتميَّز جباذبية التصاميم، وإتاحته للعديد من القوالب اليت ميكن التعديل عليها  ا،جمانيًّ

وحتريرها وإضافة النصوص والصور الرقمية، وسهولة تنزيلها ومشاركتها بعد االنتهاء 

 االليسرتيتور)وبرنامج  (Pictures)ا. وكذلك برنامج الصور من إنتاجه

(illustratorوتصميم العبارات التحفيزية، والتغذية  ،لعمل التعديالت على الصور

 الراجعة. 

 اليت املتطلبات وحتديد بتهيئة الباحثة ابتدأت حتديد متطلبات تنفيذ جتربة البحث: ▪

 يف املتمثلة Software)) الربجمية املتطلبات تضم اليت البحث، هذا جتربة لتنفيذ حتتاجها

 املادية واملتطلبات. الرقمية التعلم بكائنات الباحثة قبل من وحتديثها الرقمية، املنصة

(Hardware )(.باإلنرتنت اتصال/  ذكي هاتف/ آلي حاسب جهاز) يف املتمثلة 

االستفادة من آراء احملكمني حول إىل عمل املراجعات والتعديالت الالزمة: ع مدت الباحثة  ▪

ليخرج الربنامج  ؛احملتوى وتنظيمه، وحتديد األهداف، والعمل على التعديالت الالزمة

 التدرييب بصورته النهائية، ومن ثمَّ ترمجته إىل عروض تقدميية يف املرحلة التالية.

 : Designالتصميم  ــــــــ املرحلة الثانية ◙

 تصميم احملتوى التعليمي للربنامج التدرييب القائم على أساليب التلعيب: ◙

 أساليب وتضمني تنفيذها، مببادئ وااللتزام راجيلوث نظرية وفق احملتوى تنظيم متَّ

 ترتيب مت وقد. اسابًق احملددة اإلجرائية التعليمية األهداف ضوء يف وذلك خالله، من التلعيب

 :كالتالي ،(بوربوينت) عروض هيئة يف احملتوى عناصر

تقسيم وصياغة عناوين الورش التدريبية على هيئة مستويات، ومن ثم حترير وإدراج   ▪

املستويات لتظهر أمام الطالبة بالرتتيب على املنصة لتحقيق أهداف البحث، وبالنقر على 

 يقونات املستويات سيظهر العرض التقدميي اخلاص به أمام الطالبة. أ ىحدإ
قيقها خالل الورشة، ومن ثم البدء مبقدمة شاملة عرض األهداف اليت على الطالبة حت  ▪

 عن املوضوع، ومن ثم التدرج من العام إىل اخلاص.
صياغة األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية وتلخيص احملتوى يف صورة نقاط، وحتويل  ▪

 بعضها إىل قوالب انفوجرافيك جذابة.
باع اإلجراءات التالية عند تصميم صياغة املهام التعليمية )التحديات(، وقد قامت الباحثة بات ▪

 املهام التعليمية:

لضمان  flow theoryااللتزام بتنفيذ نظرية راجيلوث، وكذلك مبدأ ونظرية التدفق  ▪

 جناح تصميم املهمة.

 التنويع بني املهام الفردية واجلماعية حسب اهلدف وصعوبة املهمة. ▪

 ى الطالبات إجنازها.تقسيم املهمة الكبرية إىل مهام وخطوات صغرية ليسهل عل ▪

ومتكينهم من طرح  ،إعطاء الطالبات العديد من التعليمات قبل وأثناء إجنازهم للمهمة ▪

 األسئلة على حساب تويرت.

 تصميم املهمة لتالئم اهلدف األكادميي املرجو حتقيقه من خالهلا. ▪
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وذلك بتحديد وقت معني لتسليم املهمة يتالءم مع طبيعتها، إذ تساعد  ؛ضبط املهمة ▪

لكرتونية املعلم على إدارة الوقت بكل سهولة، حيث أتاحت املنصة اليت البيئة اإل

استخدمتها الباحثة خاصية التقويم، وبالتالي السماح بتحديد مواعيد تسليم املهمات 

حملدد، وهذا يساعد الطالبات على تنظيم وإرسال تنبيهات إىل الطالبات قبل املوعد ا

 أوقاتهنَّ ليتمكنَّ من تسليم املهمة يف وقتها.

حتديد عدد معني من النقاط بعد كل مهمة ُيضاف للطالبة، باإلضافة إىل أن بعض  ▪

تهنَّ عليها بالشكر والتقدير، وعرض األعمال املميزة عرب حساب أاملهام الصعبة يتم مكاف

 .(يرتتو)الشبكة االجتماعية 

 Pink,2011)تقديم التغذية الراجعة الفورية اإلجيابية والسلبية كما ذكر بنك ) ▪

واليت تتضمن اإلشارة إىل تفاصيل أداء املهمة، مبجرد انتهاء الطالبات من املهمة  ،اسابًق

 للمحافظة على استمرار دافعيتهم.

، مثل: املستقل)التلعيب(  تنمي املهام العديد من مهارات التفكري العليا واملرتبطة باملتغري ▪

بداعي وغريها، وسيتم التطرق إىل االسرتاتيجيات يف حل املشكالت، والتفكري الناقد واإل

 ا.حمور تصميم اإلسرتاتيجيات املناسبة الحًق

باالرتقاء مبهارات القرن  لإلسهام ؛حماولة الباحثة ربط بعض املهام باحلياة الواقعية ▪

 تسهم بدورها يف تنمية دافعية اإلجناز األكادميي.والعشرين للطالب اليت ادي احل

وضع عبارة حتفيزية قبل كل مهمة حتى تستطيع الطالبة إجنازها بتفوق، وهذا ما  ▪

أشارت إليه نظرية التحديد الذاتي يف عنصر االرتباط اإلجيابي بأنَّ تلقي املتعلمني 

 ألداء املهمة.  احتفيزيًّ ااملساندة والدعم يعد عامًل
 توقيت ظهور كل أسلوب من أساليب التلعيب خالل احملتوى.حتديد  ▪
إنهاء كل مستوى أكادميي من مستويات الورش بتقويم ختامي )مهمة تعليمية( أو خامتة  ▪

 قصرية.
 حتديد جمموع النقاط اليت حيتويها كل مستوى تعليمي بنهاية كل ورشة أكادميية. ▪
وضوع األكادميي، واليت حيدد السبق ظهور لوحيتَّ الصدارة الفردية واجلماعية بنهاية امل ▪

 فيها جمموع النقاط، واستيفاء معايري أداء املهمة.

 : خامتة ◙

تصميم الربامج التعليمية والتدريبية يف ضوء التصميم التعليمي، وااللتزام مبعايري 

من  الباحثة هملا ملست ؛التعلم اإللكرتوني العاملية واحمللية يؤدي إىل كفاءة املخرجات التعليمية

ارتفاع مؤشرات األداء األكادميي لدى عينة البحث من الطالبات، بل ولوحظ مدى محاسة 

مّما يعطي مؤشرات على  ؛املعنى يالطالبات حنو التعلم، واملشاركة الفاعلة لتحقيق التعلم ذ

 إمكانية تعميم أساليب التلعيب املستخدمة على برامج تقنية وتعليمية وتدريبية أخرى. 

 املراجع ◙

 ملراجع العربية:ا ◙
، دار املسرية للنشر، 6( طرائق التدريس العامة، ط2013مرعي، توفيق أمحد واحليلة، حممد حممود )

 عمان.
(. فاعلية تنظيم وحدة دراسية مببحث التاريخ 2019، أحالم سامل. )الشرع، إبراهيم أمحد واللصاصمة

وفق نظرية راجيلوث التوسعية يف تنمية مهارة التخيل لدى طالبات الصف التاسع األساسي يف 
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