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 الورقة العلمية ملخص
ركزت الؾرقة العمسية عمى مؾضؾع حيؾي مؽ مؾضؾعات تكشؾلؾجيا التعميؼ في العرر       

وتؾعيف عشاصر األلعاب في العسمية  والتي تعشي استخدام Gamificationالـــ الحالي وىؾ 
 التعميسية بذكل مختمف.

فتقديؼ المعبة إلى مجسؾعة مؽ العشاصر وإرجاعيا إلى مكؾناتيا األصمية جعل مؽ الديل       
تؾعيف تمػ العشاصر كل واحده عمى حداىا في السكان األكثر مشاسبة ليا في إطار العسمية 

مستخرريؽ والسعمسيؽ والباحثيؽ إلتداع نظاق تؾعيف التعميسية بذكل عام، فأفدحت السجال ل
 تمػ العشاصر في كافة السؾضؾعات ومع كافة السراحل.

فقديسًا كشا ندتحدم األلعاب التعميسية مع فئات معيشة ومراحل معيشة وفي مؾضؾعات       
بيق وغيرت ىذا السفيؾم بذكل كمي، وجعمت عسمية التظ Gamificationمعيشة، ولكؽ أتت الـــ 

، وىذا ما سؾفت ندتعرضو مؽ خالل العسمي ليا ال تقترر عمى مؾضؾعات أو مجاالت معيشة
 الؾرقة العمسية.

 .مقدمة
ــبل لــدعؼ وتظــؾعر وزعــا ة فاعميــة العسميــة  مجــال تكشؾلؾجيــا التعمــيؼ  ا ســاً  يفــ      مــا نبحــ  عــؽ سع

ويئـــة  يفس والسرونـــة فـــوـــداع والتشـــاتيـــا، وـــل والعســـل عمـــى خمـــق جـــؾ مـــؽ اإلالعميسيـــة بكامـــل مشغؾم
مـــر أن  تــرتبع الـــتعمؼ بذــى  مـــؽ عمؼ السعرفـــة برــؾرة جيـــده  تظمــ  األالــتعمؼ، ولكــى يكتدـــ  الســت

اكتدـــاب السعرفـــة وـــل وخمـــق غايـــة الدـــعا ة بعسميـــة الـــتعمؼ و  يالستعـــة والســـرح مســـا يجعـــل الســـتعمؼ فـــ
 يجاوية لديو نحؾ التعميؼ بذكل عام.    اتجاىات إ

برـفة  التربيـة مجـال يفـ البـاحثيؽ عمـى يفـرض ةمتالحقـ اتتظـؾر  مـؽ اليؾم العالؼ يذيده ماو      
 طــــــرق  مراجعــــــة عامــــــة ومجــــــال تكشؾلؾجيــــــا التعمــــــيؼ والسشــــــاى  وطــــــرق التــــــدرعس برــــــفة خاصــــــة

 والسعــــار  السعمؾمــــات جســــعب لــــيس والــــتعمؼ التعمــــيؼ غايــــة نأ إذ الستبعــــة، التــــدرعس واســــتراتيحيات
 وأســـالي  طـــرق  واســـتخدام التفكيـــر وطرا ـــق السعرفيـــة تاأل ا ا تشسيـــة ىـــؾ وـــل الـــذىؽ فـــي وحذـــؾىا
 ذى الـــتعمؼ وتجعـــل تؾاجيـــو التـــى السذـــكالت وحـــل ويئتـــو مـــع التكيـــف عمـــى ســـتعمؼال تدـــاعد مبتكـــرة
 (.7102)أكدا فؾتري، .معشى
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 مـؽ وـدالً  السـتعمؼ مذـاركة عمـى تعتسـد التـي التدرعس طرا ق إلى التؾجو يدتدعي الذي األمر      
كمسـا كـان الـتعمؼ والعسميـة التعميسيـة بذـكل  ي، وبالتـاللمسعرفـة الظال  استقبال عمى تعتسد التي تمػ

أفزــل، وأ ى عـام قا ســة عمــى مجيــؾ ات السـتعمؼ باروــا ات وتؾجييــات مــؽ السعمـؼ كمســا كــان ذلــػ 
 فعال. إلى إخراج مشت  تعميسي

 ة والتربؾعـة والتعميسيـةالتكشؾلؾجيـمشذ عيؾرىا عمى خمـق اإلتجاىـات وعسمت تكشؾلؾجيا التعميؼ      
ويد  تظؾعر العسمية التعميسيـة مـؽ طرا ـق لمتـدرعس أو أسـالي  إل ارة الـتعمؼ والسحتـؾى أو  الحد ثة

التربؾعـــة تمفـــة لمقيـــام باألنذـــظة التعميسيـــة و وســـا ل مخم بالعسميـــة اإل ارعـــة التعميسيـــة، أتقشيـــات لمقيـــا
 (.7102)أماني الرما ي،  السختمفة.
 مبشيــة األلعـاب ألنوذلــػ  ،األلعــاب التعميسيـة اسـتخدام التــدرعس فـي الحد ثــة اتتجاىـاال ومـؽ     
 الــدروس عمــى كــذلػ مبشيــا التعمــيؼ كــان فــاذا. أىــدافيا أىــؼ والتحــدي التحفيــز يذــكل عشاصــر عمــى

 مـــع وتفاعمـــو المعـــ  مـــع الســـتعمؼ تفاعـــل وـــيؽ واضـــحاً  فرقـــاً  نجـــد فمـــؽ المعـــ ، بعشاصـــر السؾســـؾمة
 السسمــة نسظيتيــا مــؽ تخــرج أن بعــد إال األلعــاب جاذويــة مرتبــة إلــى دروسالــ ترتقــي ولــؽ الــدروس،
 جـــذاباً  المعـــ  تجعـــل التــي الدـــحرعة العشاصـــر مــع  مجيـــا طرعـــق عـــؽ التحفيــز عـــؾالؼ إلـــى وتــدخل
 (.7102)تامر السالح،  .فيو ومرغؾباً 
 لكؽ المع ، ويداغؾجيا يؾمبسف التربية عمؾم في يعر  بسا التعميؼ في األلعاب  م  يشعن الف      
 ىي فسا Gamification.بالـــ التدؾعق تقشيات في يعر  بسا المع  عشاصر  م  عؽ نتحدث

 .التعميؼ؟ في ويا نعشي وماذا السحفزات التعميسية
قد تراب العسمية التعميسية  بقدر كبير مؽ السمل أو الشسظية، مسا يكؾن لو بالغ األثر في و       

والستعمسيؽ، لذا مؽ الزرورى أن يكؾن ىشاك نؾع مؽ اإلثارة والتذؾعق لخمق نفؾس السعمسيؽ 
حالة مؽ الد شاميكية والتفاعل  اخل العسمية التعميسية، وتحد دًا في نفؾس الستعمسيؽ، فسؽ 
الظبيعى أنو فى حالة وجؾ  محفزات وأىدا  و وافع تشذع الستعمؼ  اخل سياق إجرا ات العسمية 

 (.7102)تدبيح حدؽ،  لعا د مرتفع، ول ومستع بالشدبة لمستعمسيؽ.التعميسية سيكؾن ا
وتعد أكثر وأىؼ أسباب التدرب مؽ التعميؼ فى األوقات الساضية والحالية ىي نسع       

وبيروقيراطية التعميؼ، وإستراتيجياتو التى تدير بخظؾات ال تتشاس  مع متظمبات وإحتياجات 
تمػ التقشية التحفيزعة الجد دة لخمق نؾع مؽ اإلثارة وحالة ، فشدعى مؽ خالل 70طال  القرن الـ

مؽ الشذاط  اخل نفؾس أوشا نا الظالب بالعسمية التعميسية، وذلػ لرفع السدتؾعات السعرفية لد يؼ 
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والسيارات التى ىؼ بحاجة إلى تعمسيا، وتحفيزىؼ عمى إنجاز مياميؼ السؾكمة إلييؼ، ووجؾ  حالة 
 (.7102)أكدا فؾتري،  الظالب لتجؾعد ما  تعمسؾه بكل مرحمة تعميسية.مؽ التشافس الذرعف ويؽ 

سياق التعميؼ يجعل مؽ تعمسيؼ أسمؾب مستع وويق، يجعميؼ  فيتحفيز الظالب وتشافديؼ       
 شجزون أعساليؼ، وعحققؾن األىدا  التعميسية السظمؾبة فى وقت قرير وبجؾ ة عالية، لذا سؾ  

ا تعشى تمػ السحفزات التعميسية القا سة عمى األلعاب التعميسية، لكي ندتعرض فى ىذه الؾرقة ماذ
 تسكؽ كل معمؼ مؽ إستخداميا في مجال تخررو لتحديؽ نفؾس الظالب تجاه العسمية 

 التعميسية.... وسؾ  ندتعرضيا عمى الشحؾ التالي:

 فههم الـــ مGamification. 
 الحيؾعة ومبا  يا األلعاب عشاصر أخذ ابأني Gamification الــــ تعرعف يسكؽ          

 أو وخرياً  يكؾن  قد مغزى  أو ىد  إلى الؾصؾل أجل مؽ الحياة مشاحيمف مخت عمى وإضفا يا
 .عاماً 
 ومبا  يا األلعاب عشاصر أو األلعاب إ ماج ابأني اتعرعفي فيسكؽ التعليسية الشاحية مؽ أما     
 كفاية تحقيق أو تعمسي ىد  إلى ؾصؾلال أجل مؽ تيكية  دا وضعيات أو تربؾي  نذاط في

 (.7102)تامر السالح،  .مدتعرضة او خاصة
 الظالب تحفيز يتؼ و ،ومشحشى تظبيقى جد د تعميسيتجاه ايسكؽ الشغر إلييا عمى أنيا  أو     
 مؽ قدر أقرى تحقيق ويد وذلػ  التعمؼ، ويئات في األلعاب عشاصر باستخدام التعمؼ عمى
 يسكؽ التعليسي الدياق فيو . التعمؼ لسؾاصمة الستعمسيؽ اىتسام جذب خالل مؽ والسذاركة الستعة
 ورغبة الفرل حزؾر عمى تحفيزه خالل مؽ الظال  سمؾك عمى ؤثرت نأ لعاب التشافديةلأل

 فى عسمية التعمؼ. السبا رة وأخذ السفيدةوالسعرفية  التعميسية السيام عمى التركيز مع أكبر، ووؾق 
 (.7105 )مرظفى القا د،

 :كاألتي Gamificationريفات للـــ هذا ونذكر بعض التع     
 وتقشيات التقميدية المعبة عشاصر تدخر تحفيزعة، أو تروعجية فمدفة أو إطارًا، سثلتأنيا  -

أللعاب ا عؾالؼ في. نعرفو كسا بالمع  ليا عالقة ال سياقات في األلعاب ترسيؼ
حد ب المعبة تخدمو ما تتجاوز أىدا  يقتحق ألجل المع  فشؾن  تظبيق عتؼو  ،التشافدية
 (.7105 ،يلكترونمة التعميؼ اإل.)مجذاتيا
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لمــ لى المغة العربية جد ىشاك العد د مؽ التعرعفات التي تست ترجستيا إويشسا  ؾ      
Gamification يكاألت وىي: 

لمع  إلوراك سمؾب التفكير باأالقا سة عمى المع  والجساليات و  استخدام السيكانيكية ىي       
استخدام  أيزاً  ىي، و (Kapp,2012) األفرا  وتحفيز العسل وتذجيع التعمؼ وحل السذكالت

 ,Bunchball) .ميكانيكية األلعاب في أنذظة غير األلعاب ويد  التأثير عمى سمؾك األفرا 
2010.) 
ىير وحل لعاب إلوراك الجسام  التفكير بالمع  وميكانيكية األعسمية استخداوتعشي أيزًا       

األلعاب في سياقات غير  استخدام عشاصر ترسيؼ ىي، و (Zichermann, 2011) السذكالت
 (.Deterding,et al, 2011) األلعاب

 تذير إلى: Gamificationمسا سبق نرى أن الـــ      
 ( والتؾسع وداًل مؽ اإلضافةاستخدام.) 
 ( مؽ التقشيات القا سة عمى األلعابوداًل ترسيؼ.) 
 (ودالعشاصر.) اًل مؽ األلعاب مكتسمة األركان 
  (.السشغسة )وداًل مؽ المع  العفؾي خرا ص األلعاب 
 (  سياق بغض الشغر عؽ تحد د القرد مؽ االستخدام أو في سياقات خارج المع

 (.االستخدام أو وسا ل التشفيذ
  الــــ فهائد تقشياتGamification. 
 فى Gamificationالـــــ  فؾا د مؽ :فى نظاق التعميؼ كاألتيوعسكؽ تؾضيح ذلػ      
 : مي ما الدراسية، الفرؾل في ناجحة اتظبيقي مبا رات تجعل التيو  التعميؼ
 ألية التعمؼ التى يحبؾنيا وعدتؾعبؾنيا. امتالك في الحرعة كامل الظالب مشح -
 .السدتسر الذاتي التعمؼ عمى التحفيز -
 االفتراضية. الذخريات باستخدام التعمؼ فرصة مشح -
 سمبية. انعكاسات أي  ون  أخرى  مرة والسحاولة الخظأ في الحرعة ىامش سيعتؾ  -
 .الدراسية الفرؾل في والفرح الستعة لزعا ة الفرص مزاعفة -
 .مختمفة تعميسية وسا ل وؾاسظة التعمؼ -
 .العسمي والتظبيق الؾاقعية بالحياة التعميؼ ربعمحاولة  -
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 .بلمظال السيام مؽ محدو ة وغير مشاسبة مجسؾعة تؾفير -
 (.7105 )مرظفى القا د،التعمؼ. نحؾ الذاتية  وافعيؼ الكتذا  الظالب إليام -

 (:6106)تامر السالح،  كاألتيلكتروني م ال في التعليها فهائدبيشسا يسكن استخالص 
 زعا ة مذاركة الستعمؼ وفاعميتو. -
 تجعل التعمؼ اإللكتروني مرح ومتفاعل. -
 تحدؽ االكتداب واالحتفاظ بالسعرفة. -
 خبرة التعمؼ ككل لجسيع االعسار. تعزز -
 تؾفر خبرات تعميسية أفزل. -
 تؾفر ويئة تعمؼ أفزل. -
 تقدم تغذية راجعة فؾرعة. -
 تح  عمى تغيير الدمؾك. -
 يسكؽ أن تظبق لسعغؼ الحاجات التعميسية. -

 ات الـــ مخاطر تقشيGamification .ونقدها 
صعبة  Gamificationكؾن الـــ قد ت :كاألتي في نظاق التعميؼوعسكؽ تؾضيح ذلػ          

التؾعيف بفاعمية واألمثمة عمى الجيؾ  الفاومة ليس مؽ الرع  إيجا ىا، فعمى سبيل السثال: 
السكافأة بالشقاط لمظالب التى جسعت مدخالتيؼ عمى السدونة أكبر عد  مؽ االستجابات فقد 

فسحرك ىؤال  كان يذجع بعض السدونيؽ لدعؾة اصدقا يؼ لمتعميق بغض الشغر عؽ الجؾ ة، 
 السكافآت الخارجية ودال مؽ جؾ ة العسل السقدم.

خذية أن يكؾن  Gamificationكسا أنشا الود وأن نفكر وتأِن في التفاصيل التشفيذية لمـــ      
خالل الشقاط والذارات وعشاصر  السعمسؾن مشغسديؽ في أعبا  العسل مؽ تتبع تقدم الظالب مؽ

 .(7102تيبي، )رقية الع خرى األلعاب األ
وعيؾرىا كسدخل سيل  عا كل  Gamificationوعرى كثير مؽ الشاقد ؽ أن ويرة الــ      

مؾن ذلػ بذكل في ورامجو، لكؽ ىذا ال يعشي أنيؼ يفع Gamificationوخص لتظبيق نغام الـــ 
كثر إثارة، وبتعبير أخر فان لعاب وحدىا ال ترشع مؽ وئ مسل ويئًا أصحيح فسيكانيكية األ

 ؤمشؾن بأن عشاصر األلعاب مجر  واجية عرض ترسؼ لجعل  Gamificationالـــ  ناقدي
 .ؼ السشي  الفقير فيبدو أكثر متعةترسي
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كبدعة أو وئ ما أو طرعقة غرضيا الؾحيد  Gamificationفيذه الشغرة قدمت الـــ      
ط والسكافآت وإنسا لتذؾعق التدؾعق والسبيعات، فاالفرا  لد يؼ الدافعية لمع  األلعاب وليس لمشقا

)سحر  .التغم  عمى التحديات  اخل المعبةالمعبة وجسالياتيا وإحداس التحقيق واالنجاز في 
 (.7105القحظاني، 

ويشسا  رى ناقدون أخرون أن السدرسة الود وأن تبقى مكان لمعسل وليس لمع  وأي لعبة      
ود أن ال تدتخدم األلعاب لسحاولة تحفيز تحاول تؾصيل األىدا  التعميسية ستفذل في  ورىا، وال

. الستعمؼ او مكافأة الظالب عمى معرفتيؼ بالسقرر فيذه األلعاب سؾ  تفقد جاذويتيا سرععاً 
(Brian Burke, 2014). 

  الـــ ترسيم عشاصرGamification. 
 –الد شاميكية الستعمقة بااللعاب التشافدية وىي:)ىشاك ثالث فئات لعشاصر األلعاب 

مؽ حي  التجرعد حي  أن كل  يه العشاصر مشغسيؽ في ترتي  تشازلالسكؾنات( وىذ –يكانيكية الس
ميكانيكية تشظؾي تحت واحدة أو أكثر مؽ الد شاميكيات وكل مكؾن  شظؾي تحت واحد أو أكثر 

 :يدتؾى األعمى ونذكرىا مفرمو كاألتمؽ العشاصر ذات الس
  شاميكيات  تعدويشسا ، السدتؾى األعمى مؽ التجرعد ات فيتقع الد شاميكي :: الديشاميكياتأولا 
 :ع  التشافدى األكثر أىسية كاألتيالم

 (.القيؾ  )الحدو  السمزمة -
 (.الدعا ة –حباط اإل –التشافس  –ح  االستظالع السذاعر ) -
 (.القرة السدتسرة –الثبات الرواية ) -
 (.التقدم )نسؾ وتظؾر الالع  -
  ثار(.مؽ الرداقة الذد دة والسكانة واإلوتؾلد مذاعر  التفاعالت االجتساعيةالعالقات ) -
فالد شاميكيات ىي جؾان  الرؾرة الكبيرة لمشغام السعمع  الذي الود أن نأخذىا بعيؽ االعتبار   

 وند رىا.
ىي العسميات األساسية التي تقؾ  األفعال وتؾلد مذاركة الالع  وعسكؽ و  :السيكانيكياتثانيا: 
 ىامة لمعبة التشافدية كاألتى: تميكانيكيا 01تعرعف 

 (.ز أو أي ميسات تتظم  مجيؾ  لحميااأللغاالتحديات ) -
 (.عذؾا يةعشاصر الالحظ ) -
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 (.خدرأو مجسؾعة ت السشافدة )الع  واحد أو مجسؾعة تفؾز واألخر -
 (.ا سؾعًا لتحقيق أىدافيؼ السذتركةيج  عمى الالعبؾن أن يعسمؾ التعاون ) -
 (.ت حؾل كيفية عسل الالع التغذية الراجعة )السعمؾما -
 (.مة لمتجسيعالحرؾل عمى الفا دة أو العشاصر القاوكد  السؾار  ) -
 (.نجاز مافؾا د العسل أو إالسكافآت ) -
 (.لالعبيؽ مباورة أو مؽ خالل وسظا التجارة ويؽ االسعامالت ) -
 (.الستعاقبة وؾاسظة تبا ل الالعبيؽالسذاركة التحؾالت ) -
 (.سجسؾعة ىؼ الفا زون ي تجعل الالع  أو الاألويا  التحالة الفؾز ) -
وتعتبر كل ميكانيكية في الظرعق لتحقيق واحدة أو أكثر مؽ الد شاميكيات كحدث عذؾا ي      

مثل الجا زة التي تغير ودون أي تشبيو فقد تحفز وعؾر السرح وح  االستظالع لدى الالعبيؽ 
 و البقا  الالعبيؽ الخبرا  مذتركيؽ.وعسكؽ أيزا أن تكؾن طرعقة لمحرؾل عمى مذتركيؽ جد  أ

(Zichermann, 2011). 
نساذج أكثر تحد دًا والتي يسكؽ لمد شاميكية أو السيكانيكية أخذىا واإلعتسا   يوى :السكهنات: ثالثاا 

 :ىام لأللعاب التشافدية ىؼ كاألتيمكؾن  05عمييا، وىشاك 
 (.اإلنجازات )األىدا  السحد ة -
 ري لذخرية الالع (.تسثيل برمزعة )الرؾر الر  -
 (.الذارات )تسثيل برري لالنجازات -
 خاصة التحديات الرعبة في ذروة السدتؾى(.سعارك الر يدية )ال -
 مجسؾعات مؽ العشاصر أو الذارات لتجسيعيا(.السجسؾعات ) -
 عا ة قزية األجل(. ،معركة محد ةالرراع ) -
 مكؾنات متاحة فقع عشدما يرل الالع  لألىدا (.فتح السحتؾى ) -
 اليدايا ) فرص لسذاركة السؾار  مع اآلخرعؽ(. -
 عرض برري لتقدم الالع  وإنجازاتو(.لؾحة الستردرعؽ ) -
 خظؾات محد ة في تقدم الالع (.ات )السدتؾع -
 تسثيل رقسي لمتقدم في المعبة(.ط )الشقا -
 تحديات محد ة مدبقا باألىدا  والسكافآت(.السيام ) -
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 ساعية لالعبيؽ  اخل المعبة(.تسثيل لمذبكة االجتالرسؾم االجتساعية ) -
 مجسؾعات محد ة مؽ الالعبيؽ تعسل سؾعا ألىدا  مذتركة(.الفرق ) -
 أصؾل المعبة والقيسة الحقيقية والتخيمية لمشقؾ (.السشافع األفتراضية ) -
وكسا أن كل ميكانيكية تشظؾي تحت واحدة أو أكثر مؽ الد شاميكيات، فكل مكؾن  شظؾي      

 ,Kapp) العشاصر األعمى مدتؾى، وعؾضح الذكل التالى ىذه السكؾنات. تحت واحد أو أكثر مؽ
2012): 

 
 )إعداد الباحثان( Gamificationشكل يهضح مكهنات الـــ 

 ـــ ال أنهاعGamification. 
شيا وىسا: ن ىشاك نؾعيؽ مفي الؾاقع نجد أ Gamificationأكثر في مفيؾم الـــ  بالتعسق      

، ومؽ السيؼ أن نالحظ أن الشؾعيؽ  ية والثاني ىؾ محفزات السحتؾى البشا زاتالشؾع األول ىؾ السحف
ليدؾا مشفرميؽ عؽ بعزيؼ البعض فكالىسا يسكؽ أن  ؾجد في نفس السقرر، وفي الحقيقة عشدما 

 :يكؾنا أكثر تأثيرا مؽ استخدام أحدىؼ بسفر ه وسشؾضح الشؾعيؽ كاألتي  تؼ استخداميؼ سؾعاً 
 :"الذكلية" ةبشائيال السحفزات: أولا 
البشا ية، تظبيق عشاصر األلعاب لدفع الستعمؼ خالل السحتؾى  ون أي وتعشى السحفزات      

 تغيير أو تعد ل عمى السحتؾى فالسحتؾى ال يربح وبيو لمعبة ولكؽ البشا  حؾل السحتؾى، 
عسمية التعمؼ ي واليد  األساسي ليذا الشؾع ىؾ تحفيز الستعمسيؽ لمدير في السحتؾى وإوراكيؼ ف
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وعمى سبيل السثال نجد أن متعمؼ يكد  الشقاط  اخل السقرر مؽ خالل مؽ خالل السكافآت، 
مذاىدة فيد ؾ أو إكسال تكميف ما ونجد أن الفيد ؾ والتكميف ال يحتؾون عمى أي مؽ عشاصر 

 .قيقة أن الستعمؼ يحرل عمى الشقاطاأللعاب السرتبظة ويا سؾى ح
الشقاط والذارات واإلنجازات والسدتؾعات،  :في ىذا الشؾع ىي كثر ويؾعاً وتعتبر العشاصر األ     

وعحتؾى ىذا الشؾع عا ة عمى لؾحة لمستردرعؽ وطرق لتتبع تقدم الستعمسيؽ كسا  ؾجد مكؾن 
 اجتساعي حي  يدتظيع الستعمسؾن مذاركة االنجازات مع الستعمسيؽ األخرعؽ والتباىي بسا حققؾه.

 :هى محفزات السحت: ثانياا 
سحتؾى، تظبيق عشاصر المعبة والتفكير بالمع  لتعد ل السحتؾى وجعمو محفزات الوتعشى      

تحدي أكثر وبيا لمعبة، وعمى سبيل السثال "إضافة عشاصر قرة إلتسام مقرر أو ود  مقرر و
وإضافة ىذه  سحتؾى.لسحفزات اليدعى لتحقيقيا" وىذان طرعقتان  وداًل مؽ قا سة األىدا  التي

شاصر يجعل السحتؾى يذبو المعبة أكثر ولكؽ ال يحؾل السحتؾى إلى لعبة فيؾ وبداطة فقع الع
 Asha ). ؾفر الدياق أو األنذظة التي تدتخدم في المعبة وعزيفيؼ لمسحتؾى الذي  تؼ تدرعدو

Pandey, 2015). 

 
 )إعداد الباحثان( Gamificationالفرق بين أنهاع الـــ شكل يهضح 
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 الـــ  أهدافGamification. 
 في اإللكترونية المع  أو المعبة إ ماج Gamificationبالـــ  السيتسؾن  السدرسؾن يفزل      

 :أجل مؽ أنذظتيؼ
 .التعمسات تفرعد -    .التالميذ مر و ية تحديؽ -   .وجاذوية إثارة أكثر  روسيؼ جعل -
 في الفيد ؾ ابألع خالل مؽ الفرصة التالميذ سشحت التعميؼ في Gamificationفالـــ  لذا     
 وقدرتيؼ اندماجيؼ مؽ ، زعد لمتعمؼ حافزعتيؼ مدى عمى انعكاس ليا يكؾن  ميسة تجارب عيش
 (.7102)تامر السالح، .الفر ية سمؾكاتيؼ مؽ والتحديؽ الجساعي العسل عمى
 والقدرات والسيارات السعار  تحدؽ أن لعابلعشاصر األ يسكؽ: السعرفي السدتهى  فعلى     
 بالسعظياتيا غش يكؾن  الذي ومدارىا ومؾضؾعيا المعبة تقشيات خالل مؽ مسيذلمت الذىشية
بالفخر عشد  إحداس مؽ الالع  ؾاك   الذى حداسفاإل :العاطفي السدتهى  وعلى     

 الحدي ووعييؼ العاطفي ذكا يؼ مؽ يحدؽ الالعبيؽ ويؽ والتعاون  الرعاضة والروح االنترار
 تعال  والقيا ة القرارات وأخذ الالعبيؽ ويؽ األ وار فتبا ل :الجتساعي السدتهى  على أما     
 .االجتساعي لالندماجمسيذ. الت.الالع  وتؤىل مثال كالخجل الدؾسيؾنفدية السذاكل بعض
 (.7102، محسؾ  أوؾ سيف)

 الـــ  خرائصGamification. 
 :خرا ص خسس في العمسا  أحد عمخرياو      
 .الراجعة التغذية يةآل إ خال -        .الشقاط تدجيل -      .التجسيع -
 .الخدمات وتفرعد الدساح -         .الالعبيؽ ويؽ التؾاصل تذجيع -
 السكافأة،السركز،الحالة التحدي التآمر،:مشياو  ذكرىا يسكؽ أخرى  خرا ص ىشاك بالظبع      

 ..(Landers, R.N., Bauer, K.N., Callan, R.C., & Armstrong, M.B. 2015) .االجتساعية
  عشاصر الـــGamification  لكتروني واعتبارات الترسيم في برامج التعلم ال

 األساسية.
وتدمجو مع  ،في ىذا القدؼ تترف وذلػ بالشجاح Gamificationالـــ عشاصر وتعد قا سة      

ار عشد تشفيذ الحمؾل لى جش  مع األفكار األخرى ألخذىا في االعتبإ الحمؾل التعميسية، جشباً 
 :األتير ىي كىذه العشاصالتعميسية و 
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وىى تقميد تعميسي وا ع يدتخدم في الرفؾ  مشذ قرون برفة عامة، فاالفرا   :الشقاط -0
يفزمؾن كد  الشقاط ويشسا الشقاط قا رة عمى تعد ل سمؾك الفر ، وفي الشظاق التعمسي 

الدمؾك الغاىر، فعمى سبيل نحتاج لشكؾن حذرعؽ أنشا نسشح الشقاط وشا  عمى قيسة 
ذا ال في كل مرة يدجل فييا الذخص الدخؾل او يزيف تعميق ى: إعظا  الشقاط السثال

: تبار أن  تؼ استخدام الشقاط كـــعج  أن نأخذ بعيؽ االعو  .يعشي أن الدخؾل لو أي قيسة
 لفتح الؾصؾل لسحتؾى السقرر.كسؤور لمحالة، لمتقدم، 

الذارات  في ويئات االلعاب التشافدية ترتبع السكافآت عا ة بكد : نجازات والذاراتال  -6
أو الؾصؾل الى مدتؾى جز ي مؽ السيسة، ولكؽ مجر  كد  السكافأة قد ال يكؾن 
مرضي بذكل كا  لمكثير مشا، لذلػ مؽ األأفزل عا ة أن يذتسل ورنام  االلعاب 

، وعمى سبيل فييا لألخرعؽالتشافدية عمى  مداحة يدتظيع السدتخدمؾن نذر انجازاتيؼ 
ذ في االعتبار ترسيؼ كأس وصفحة وخرية تعرض االنجازات : يج  أن نأخالسثال

وتدسح لمستعمسيؽ وشذر إنجازاتيؼ عبر الذبكة اإلجتساعية مثل تؾعتر، ولكؽ ىشاك أمر 
يج  التحذ ر مشو بذأن االنجازات : فحتى تربح ىذه العشاصر أكثر فاعمية فيج  أن 

 د ما صعبة السشال.تكؾن مكافأة االنجازات ذات معشى لمستعمسيؽ وتكؾن إلى ح
وىي لؾحة نقاط تغير مؽ ىؾ االول و رجاتو،  وانيا تعرض نتا    : لهحات الستردرين -3

كل الالعبيؽ ولكؽ إذا كان ىشاك عد  كبير مؽ الالعبيؽ فيي عا ة ما تغير نتا   
 (.7102)تامر السالح،  الالعبيؽ األوا ل فقع.

اذا قدست ف ساسي لسدتؾعات المعبة،فالسعغؼ معتا  عمى السفيؾم اال: ةمدتهيات اللعب -4
السحتؾى لسؾضؾعات و روس ثؼ  تؼ اعدا ىا وتقديسيا عمى السدتؾعات، فالسدتؾعات ىي 
أحداث يرل الييا الالع  باتسام ميام محد ة، وتؾفر أيزا السدتؾعات تتابع مشظقي 

 لخبرة المع  لدى الستعمؼ.
صة لتحقيق ظي لمالع  الفر وتعد التحديات في عالؼ األلعاب ميسات تع :التحديات -5

 أىدا  محد ة في المعبة.
يدتظيع الؾقت أن يرشع نؾعا مؽ العجمة  اخل  :قتاألنذظة القائسة على اله  -6

الستعمسيؽ، فتدتظيع أن تخمق أنذظة حي  تدق الداعة، وعشبغي عمى الستعمسؾن أن 
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ة عمى الؾقت في  تسؾا وعحد وا أولؾعات السيام، وعؤخذ باالعتبار استخدام األنذظة القا س
 (.7102)محسؾ  الحفشاوي،  .ة قيؾ  الؾقت في الحياة الؾاقعيةأنذظة التعمؼ لسحاكا

ولكى نرى كيف تؾفر لشا األلعاب عا ة التغذية الراجعة بسجر  أن  :التغذية الراجعة للعبة -7
ا  نؤ ي الفعل، والتي تجعمشا نعر  فؾرا ما إذا كشا عمى الظرعق الرحيح لتحقيق أىد

 ة أو نحتاج لتعد ل خظتشا.المعب
ب التالية، ولكؽ مع التظبيقات لعاعشاصر األ وعدتخدم السرسسؾن بذكل أكثر ويؾعاً      

 :اإلوداعية يكؾنؾا أكثر فاعمية كسا في األلعاب التشافدية أيزًا وىي بقية العشاصر التالية
  عشرر يجعل االلعاب مثيرة لالىتسام ومحفزة لالع وىي :القرص والذخريات -8

وتعشى قرة تشكذف تدرعجيا خالل خبرة المع ، فالقرص وسيمة أساسية لتؾفير الدياق 
الذي  ترر  مؽ خاللو الالعبيؽ، وإنيا ليس بالسفيؾم الجد د  اخل التعميؼ، ففي الحقيقة 
أعيرت الدراسات أن الستعمسيؽ  تذكرون وعدتظيعؾن تظبيق السعمؾمات أفزل عشدما 

 تقدم ليؼ مؽ خالل قرة .
يشسا الذخريات مكؾن ر يدي في القرة، ولكؽ ال يج  أن نفكر في أن ذلػ ىؾ و

 Amy Bahlersالظرعق الؾحيد الستخداميؼ في التعميؼ االلكتروني ،فؾجدت  راسة 
 (.7102)تامر السالح،  أسباب اخرى الستخدام الذخريات.

ظة بسدتؾى فسدتؾعات المع  وسيمة لسظؾري األلعاب لخمق خبرة مرتب: مدتهيات اللعب -9
ميارات الالع ، فمع  لعبة في غاية الديؾلة ليس بسستع ولع  لعبة في غاية الرعؾبة 
في األغم  ستتدب  في تؾقف الالع ، ومرسسي االلعاب عا ة ما يدسحؾا لالع  

 باختيار مدتؾى المع  وفقا لدرجة الرعؾبة التي ودأ عشدىا المعبة.
لعاب ىي سيل ومتؾسع وصع ، وبالقيام ودم  سا ىؾ وا ع فسدتؾعات المع  في األوك     

مدتؾعات المع  في المعبة يجعل مظؾري المعبة يقؾمؾن وزعا ة االحتساالت ومشيا ان الالعبيؽ 
 سؾ  يكررون لع  المعبة عشد كل السدتؾعات السختمفة .

 تدرع  أوويشسا في التدرع ، ندتظيع تظبيق مدتؾعات المع  وتشغيؼ السحتؾى كذرح أو      
ىؾ السدتؾى  : الذرح وىؾ  ؾضح لمستعمؼ ما يحتاجو ليجتاز وكذلػتقؾعؼ، فشجد السدتؾى األول

التدرع  وعؾفر ويئة أمشة لتظبيق السفاىيؼ  :االسيل والذي  تظم  أقل معرفة، ويشسا السدتؾى الثاني
ع  ؾى عمى الالالتقؾعؼ وىؾ أصع  مدت :لشيا يالستعمسة في مدتؾى الذرح، ويشسا السدتؾى ا
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كبر، وتظبيق مدخل مدتؾعات المع  الثالثية وتدسح لمستعمسيؽ بالتحكؼ في وعتظم  السعرفة األ
لقاعدة السعار  السمسؾسة، وإذا تؼ  السكان الذى  رعدون الدخؾل عمى خبرة التدرع  مؽ خاللو وفقاً 

 ,Adina L) تقؾعؼ مياراتيؼ بذكل خاطئ فيدتظيعؾن العؾ ة واختيار مدتؾى مختمف.

Valentin T, Aurelian S, 2015.) 
عمؼ كيفية لعاب الفذل واحدة مؽ الظرق االساسية لتوععد في األ :حرية الفذل -01

خظأ ىؾ أنت  ولل يسكؽ أن نتخيل لع  لعبة وعكؾن أدافيا، فياتقان المعبة وتحقيق أى
ا نفذل بسجر  الحظ الدئ  ولكششا نتعمؼ مؽ تمػ الخبرة، وكس "، أحياناً المعبة انتيتتدسع "

 .عيرت الدراسات أن التعمؼ مؽ األخظا  طرعقة قؾعة لمتعمؼأ
لتي تعزز حرعة الفذل وىشاك عدة أويا  تؤخذ في االعتبار عشد خمق ويئة التعمؼ وا        

 :وتتزسؽ األتي
 .ترسيؼ محاوالت متعد ة في التفاعالت 
 ا يؼ الفرصة تؾفير تغذية راجعة إيجاوية عشد فذل الستعمسيؽ في السحاولة االولى واعظ

 لمسحاولة مرة أخرى.
 ىدا  السؾضؾعة، وتؾفير الفرصة ط وفقا لسدى مقاومة الستعمسيؽ لألخمق ترشيف نقا

 , CHRISTOPHER PAPPAS) .حتى تحقيق اليد  وإتقان السحتؾى  العا ة التدرع 

(2013.. 
 خظهات تظبيق الــــ Gamification .في التعليم 
 :فى التعميؼ سشؾضحيا كاألتي Gamificationالـــ الخظؾات لتظبيق  ؾجد عد  مؽ    
فسؽ ىؾ الجسيؾر السدتيد  وما : ى: فهم الجسههر السدتهدف والدياقولالخظهة األ  -

؟ فشجد أن العامل الر يدي لتحد د نجاح البرنام  اق الذي يحيع بالبرنام  التعميسيالدي
يتؼ فيو تدميؼ البرنام  التعميسي ىؾ الفيؼ الجيد لمظالب، وبالدم  مع الدياق الذي س

 الظالب مؽ تحقيق أىدا  البرنام .سؾ  يداعد في ترسيؼ ورنام  يسكؽ 
ماذا  رعد السعمؼ مؽ الظالب تحقيقة باتسام  :: تحديد أهداف التعلمالخظهة الثانية -

كل معمؼ ىد   رعد مؽ الظالب أن يحققؾه في  ، فيشبغي أن يكؾن لدىالبرنام  التعميسي؟
أىدا   ،األىدا  التعميسية العامة: تعميسي، وىذا يسكؽ أن  تزسؽ األتيال نياية البرنام 
 .(.(Aghabeto, G, Martenez, G. 2014 .األىدا  الدمؾكية، التعمؼ الخاصة
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كيف يسكؽ أن  شيار البرنام  التعميسي وما ىي نقاط  :الخظهة الثالثة: بشاء الخبرة -
السعمسيؽ مؽ تدمدل السعرفة وتحد د الزعف؟، فالسراحل واألحداث أ وات قؾعة تسكؽ 

 .ماذا يحتاج الستعمسيؽ ليتعمسؾا وعحققؾا في نياية كل مرحمة أو حدث السظمؾب مشيؼ
 يف Gamificationلسرا ر السظمؾبة لمـــ ما ىي ا : تحديد السرادر:الرابعة الخظهة -

ي السراحل التعميؼ ؟.، فبسجر  تحد د السراحل واألحداث يدتظيع السعمؼ بديؾلة تحد د أ
 .يسكؽ تحؾعميا أللعاب تشافدية وكيف

ما ىي عشاصر الـــ  :Gamificationهة الخامدة: تظبيق عشاصر الـــــ الخظ -
Gamification  الـــ والتي  شبغي أن تظبق ؟. فعسميةGamification  في التعميؼ

االلعاب تأتي نتيجة لمعشاصر السظبقة في البرنام  التعميسي، كسا ىؾ مذار سابقا فان 
التشافدية تعشى اضافة عشاصر تذبو المعبة التشافدية السشغسة والكاممة تدسى أيزا 

 .(Zac Fitz-Walter, 2013) ميكانيكية االلعاب في أوضاع غير المعبة.
يسكؽ  وتقشيات وسا ل عدة خالل مؽ التعميؼ في Gamificationالـــ  تحقيق يسكؽوعميو      

 :ويشيا مؽيعد  تؾضيحيا وبداطة والتي
 الدراسية. والؾاجبات السيام إلى نقاط إضافة -
 محد ة. معا ير استيفا  بعد لمستفؾقيؽ ومشحيا وارات تحد د -
 الستفؾقيؽ. لمظالب الترتيبية الال حة إنذا  -
 .أصع  ميام أ ا  أو السيام لتكرار مدتؾعات تحد د -
 .(7105 قا د،)مرظفى ال .أعمى مدتؾعات إلى بالدخؾل عمييا السحرل الذارات ربع -
 .رؤية جديدة 
في كافة استراتيجيات التدرعس التقميدية  Gamificationوعميو يقترح الباحثان  م  الـــ     

 واإللكترونية، وذلػ لسا ليا مؽ فؾا د عد دة، وعسكؽ تؾضيح تمػ الرؤعة مؽ خالل األتي:
مثل: الحؾار  تؾعيف العد د مؽ عشاصر األلعاب في إستراتيجيات استراتيجات التدريس: -

 والسشاقذة، واإللقا ، وكافة إستراتيجيات التعمؼ الشذع الفرعية.
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في ويئات التعمؼ  Gamificationإ خال عشاصر الـــ  بيئات التعلم اللكترونية: -
اإللكترونية السختمفة، فيداعد ذلػ عمى زعا ة التحفيز وتغير نغرة الظالب نحؾ ىذه 

 التعميسي وزعا ة التحريل.البيئات، وبالتالي تظؾعر السر و  
مع ذوي االحتياجات  Gamificationاستخدام الـــ  مع ذوي الحتياجات الخاصة: -

الخاصة مؾضؾع في غاية األىسية، فيي التقشية الكفيمة وتغير حالة ونفدية ىؤال  
 الظالب، وتداعدىؼ عمى التعمؼ وروح جد دة.

اإل ارة السدرسية، ومع السعمسيؽ في  Gamificationتؾعيف الـــ  الدارة السدرسية: -
  اخل السدرسة، سيجعل الجسيع يجتيدون لتأ ية أفزل أ ا  لد يؼ.

 تالتهصيا. 
 :وعسكؽ أن نؾصي بزرورة العسل عمى         

ضرورة استخدام األلعاب التعميسية في تدرعس السفاىيؼ العمسية في مرحمة ما قبل  -
 السدرسة.

والسؾجييؽ السؾجؾ  ؽ في الخدمة لتدرعبيؼ عمى  ضرورة عقد  ورات تدرعبية لمسعمسيؽ -
 استخدام مدخل األلعاب التعميسية في التدرعس .

ضرورة وجؾ  تشؾع في طرعقة اعدا  محتؾى وحدات الكت  السدرسية بحي  يدسح لمسعمؼ  -
باستخدام أكثر مؽ طرعقة لمتدرعس مؽ ويشيا األلعاب التعميسية التي تسكؽ مؽ خالليا 

 اىدا  تدرعس الخاصة بالسقررات. تحقيق العد د مؽ
ضرورة االىتسام وتشسية التفكير االوتكاري لمتالميذ وذلػ ألنشا نعدىؼ لسا سيؾاجيؾنو في  -

 السدتقبل الستغير الغامض مؽ مذكالت وتحديات.
 شبغي االىتسام وتشسية االتجاه نحؾ السؾا  ألن ذلػ  دفع التالميذ إلى إز يا  معدالت  -

 ربح ليا معشى ووعيفة بالشدبة ليؼ.تحريميؼ السعرفى وت
االىتسام بسجال األلعاب الرقسية التعميسية ومحاولة االستفا ة مشو فى تدرعس بعض إن لؼ  -

 يكؽ كل السقررات الدراسية فى مختمف السراحل.
محاولة تذليل أية صعؾبات تعؾق االستفا ة مؽ ىذا السجال فى العسمية التعميسية سؾا   -

 و اإلنتاج أو التظبيق.عمى مدتؾى الترسيؼ أ
تذجيع الباحثيؽ عمى ترسيؼ ألعاب رقسية تعميسية تحسل الظابع العربى لتدرعس بعض  -

 السؾضؾعات.
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ح  القا سيؽ عمى تعميؼ األطفال عمى محاولة االستفا ة مؽ األلعاب الرقسية التعميسية  -
 فى إكداويؼ ميارات وعا ات سمؾكية.

مفة أثشا  إعدا  البرمجيات الخاصة بااللعاب الود مؽ مراعاة الفئات العسرعة السخت -
 التعميسية خاصة التى  تؼ انتاجيا بالذكل الرقسى.

الود مؽ اإلىتسام بسؾاصفات ومعا ير الترسيؼ السختمفة عشد إنتاج األلعاب الرقسية  -
 التعميسية.

 العسل عمى خمق محتؾى  راسى كامل يقؾم عمى تقشية االلعاب الرقسية التعميسية. -
 عمى إ خال عامل السرح والستعة فى التعميؼ خاصة مع السراحل الدراسية االولى.العسل  -
 مراعاة أثشا  إعدا  االلعاب أن تخاط  ميارات التفكير العميا لدى كل مرحمة. 01 -
ضرورة أن  تزسؽ  ليل السعمؼ لجسيع السؾا  فى التعميؼ االساسى نساذج لبعض األلعاب  -

 راسية.التعميسية  السشاسبة لكل ما ة  
أن يديؼ الستخررؾن فى السشاى  وطرق التدرعس وتكشؾلؾجيا التعميؼ ودور إيجاوى قد  -

يكؾن بعسل  ورات تدرعبية وورش عسل لتدرع  السعمسيؽ عمى إعدا  األلعاب التعميسية 
 كاًل فى تخررو لمسؾا  الدراسية.

يؼ األلعاب ضرورة تزسيؽ ورام  إعدا  السعمسيؽ بكميات التربية نساذج ونغرعات ترس -
التعميسية بحي  تييئ لمظالب فرص التدرع  عمى استخداميا فى وشا  محتؾى بعض 

 أجزا  السقررات التى يقؾمؾن وتدرعديا باستخدام األلعاب التعميسية فيسا بعد.
التعميؼ مسا  يعشرر السشافدة والتحدى ف يفتربع فكرة ألعبة التعميؼ أو ألعبة السحتؾى التعميس     

عمؼ أكثر متعة وتذؾعق لدى الظالب، فكمسا كان التشافس والتحدى واالستكذا  أحد أىؼ يجعل الت
 مقؾمات وعشاصر التعميؼ كمسا كانت الشتا   التعمسية وتحقيق األىدا  التربؾعة أكثر جؾ ة.

مؽ القيام بأعساليؼ  ب" مكشت الظالGamification"ـــ مسا سبق يسكؽ استشتاج أن ال    
" Gamification" لــية وأ ا  التعميؼ وعسمية التعمؼ بذكل أسيل ومستع ومرح. فاالدراسية اليؾم

وفرت عشاصر وأ وات عد دة لمستعمسيؽ مشيا، السشافدة، والتحدى، الستعة، ىذه العشاصر وغيرىا 
مسا أستجد وعدتجد مؽ خالل  مجو فى التعميؼ لؼ تديل عمى الظمبة القيام بالتعميؼ فقع، ول 

ا  األعسال واألنذظة والحياة عسؾما بذكل أفزل. ذلػ كان مسكشًا لسزايا عد دة مكشتيؼ مؽ أ 
 .Gamificationـــ يسكؽ ومؾغيا باستخدام ما تذتسل عميو ال

قد يرع  التكيؽ بسا سيدتجد مؽ تقشيات أخرى تدتخدم فى مجال التعميؼ، ولكؽ بكل ف      
 عمؼ. تأكيد سير  ذلػ في مرمحة الظال  وتدييل عسمية الت
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 :السراجع 

( في إ ارة الرف نحؾ ترقية  وافع Gamification( تأثير التمعي  )7102أكا أفداري فؾتري )
الظالب لتعمؼ المغة العربية في الفرل الدابع بالسدرسة الستؾسظة الحكؾمية واحدة 
نجيسبان  لسشجان، رسالة ماجدتير، قدؼ تعميؼ المغة العربية، كمية التربية، جامعة 

 ؾنان أمبيل اإلسالمية الحكؾمية سؾرابايا.س
(. استخدام تقشيات وقؾاعد األلعاب في تحقيق األىدا  الجا ة 7102أماني زكرعا الرما ي )

(Gamification لتفعيل اإلفا ة مؽ الذبكات اإلجتساعية في تعميؼ عمؾم )
ح  السكتبات، مقرر التحميل السؾضؾعي الستقدم بجامعة اإلسكشدرعة نسؾذجًا، ب

مقدم في السؤتسر الدشؾي الثامؽ والعذرون لإلتحا  العربي لمسكتبات والسعمؾمات 
بعشؾان "وبكات التؾاصل االجتساعي وتأثيراتيا في مؤسدات السعمؾمات في العالؼ 

 .7102نؾفسبر  72 -72العربي، القاىرة، 
ر الدحاب لمشذر (. األلعاب التعميسية الرقسية والتشافدية،  ا7102تامر السغاوري السالح )

 والتؾزعع، مرر.
ترسيؼ ويئة تعمؼ قا سة عمى محفزات األلعاب الرقسية لتشسية (. 7102تدبيح أحسد فتحي حدؽ )

، رسالة ميارات حل السذكالت وبعض نؾات  التعمؼ لدى تالميذ الحمقة اإلوتدا ية
 ماجدتير، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة، مرر.

ستراتيجية التمعي  ومعؾقات تظبيقيا لدى معمسات ا رجة تظبيق (. 7102العتيبي )رقية عبية 
، مجمة كمية التربية، الحاس  اآللي بسشظقة الرعاض بالسسمكة العربية الدعؾ ية

 ، مرر.1، العد 41جامعة أسيؾط، السجمد 
ي  في تشسية (. فاعمية ويئة تعميسية تفاعمية قا سة عمى التمع7105سحر وشت دمحم القحظاني )

التحريل اآلني والسؤجل لدى طالبات السرحمة الثانؾعة واتجاىاتيؽ نحؾىا، رسالة 
 ماجدتير، كميات الذرق العربي.

(. أنسؾذج مقترح الستخدام التمعي  في التدؾعق اإللكتروني 7102محسؾ  سيد عمى أوؾ سيف )
الجز  الثاني، ص  لخدمات الجامعات السررعة، مجمة العمؾم التربية، العد  الثاني،

421. 
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(. أثر استخدام األنذظة اإللكترونية السبشية عمى مبدأ 7102محسؾ  دمحم محسؾ  الحفشاوي )
( في ضؾ  السعا ير لتشسية السفاىيؼ الرعاضية لدى Gamificationالتمعي  )

التالميذ الرؼ ذوي صعؾبات التعمؼ، مجمة العمؾم التربؾعة، العد  الرابع، الجز  
 .72ص الثال ، 
 (.التمعي  ،مرظمحات تعميسية، متاح عمى الرابع التالى:7105مجمة التعميؼ االلكترونى)

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=499&se
ssionID=39 

                         (. ماىؾ التعمي ؟، مقالة، مؾقع تعميؼ جد د، متاح عمى الرابع التالى:7105القا د)مرظفى 
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