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امللدص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات
تصميم التمعيب وتوظيفو لدى طالبات دبموم التعمم اإللكتروني وتصوراتين نحوه ،وقد أجريت
عمى عينة تكونت من ( )42طالبة من طالبات دبموم التعمم اإللكتروني .ولتحقيق أىداف
الدراسة ،قامت الباحثة بإعداد قائمة بمعايير تصميم التمعيب واستبيان حول تصورات الطالبات
نحوه ،باإلضافة إلى بناء اختبار معرفي يقيس الجانب المعرفي لممحتوى العممي وبطاقة تقييم
تقيس األداء الميارى لمحتوى البرنامج بيدف تحديد مستوى الطالبات قبل وبعد البرنامج
التعميمي .وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج التعميمي المقترح لتنمية ميارات تصميم التمعيب
وتوظيفو لدى طالبات دبموم التعمم اإللكتروني وارتفاع تصورات الطالبات نحو توظيف التمعيب
ومتطمبات استخدامو في العممية التعميمية .وفي ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة،
قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات.
الكممات المفتاحية :البرنامج التعميمي ،التمعيب ،دبموم التعمم اإللكتروني العالي ،التصورات.
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The effectiveness of a proposed educational program in the
development of the Gamification design and employment for students
in the e-learning High Diploma and their perceptions towards it.
Abstract:
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a proposed
educational program in in the development of the Gamification design and
employment for students in the e-learning High Diploma and their perceptions
towards it. It was conducted on a sample of 24 female students studying elearning High Diploma. In order to achieve the objectives of the study, the
researcher prepared a list of Gamification design criteria and a questionnaire
about the perceptions of the students towards it, in addition to a cognitive test
to measure the cognitive aspect and an assessment tool to measure the technical
performance. The results showed the effectiveness of the proposed educational
program in the development of the Gamification design and employment for
students in the e-learning High Diploma and the high perceptions of students
towards the employment of Gamification and its requirements in the
educational process. In light of the results of the study, the researcher presented
a set of recommendations and suggestions.

Keywords:
Educational program- Gamification- E-learning High DiplomaPerceptions.
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املكدمة:
ركزت أىداف وزارة التعميم االستراتيجية في برنامج التحول الوطني  4242الذي
أُطمق في بداية عام  4202بمشاركة وزارة التعميم ضمن قطاعات الدولة ،عمى تحسين البيئة
التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار وتطوير أساليب التقويم والتعميم  ،وىي أىداف ترتبط برؤية
 4202التي تؤكد عمى ضرورة تنمية ميارات الشباب واالستفادة منيا وتزويدىم بالمعارف
والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية (وثيقة التحول الوطني،
وسعيا لتحقيق ىذه األىداف ،قدمت وزارة التعميم عدة مبادرات من أىميا:
.)24:4242
ً
التحول نحو التعميم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعمم وتطوير نموذج جديد في بناء المناىج
يعتمد عمى الطالب (وثيقة التحول الوطني.)022:4242 ،
ومع التقدم التقني الكبير ،تطورت استراتيجيات التعميم في المؤسسات التعميمية
المتاحة ضرورة في عممية تطوير التعميم لتصبح أكثر
وأصبح توظيف المستحدثات التقنية ُ
فاعمية في تحسين مست وى مخرجات التعميم بصورة تالئم احتياجات متعمم القرن الواحد
والعشرين وتساعد في زيادة تعمميم من خالل تعمم جاد وممتع في نفس الوقت كتقنية التمعيب
(.)Gamification
والتعميب كفكرة ليس جديد فيو موجود منذ زمن،

فوفقًا لموقع ( Growth

 ) Engineering, 2019الذي يشرف عميو متخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم ،فإن
أول استخدام لمصطمح التمعيب يعود إلى عام  4224من قبل ( ،)Nick Pellingوفي عام
 4222قام ( ) Rajat Pahariaبتأسيس منصة لتعزيز التفاعل اإللكتروني عن طريق إضافة
ويعد أول استخدام موثق ليذه التقنية عام ( )4222في مدونة لـ ( Bret
تقنية التمعيبُ ،
.)Terrill
ويقصد بالتمعيب استخدام عناصر تصميم األلعاب في سياقات غير األلعاب ،وقد انتشر
ُ
عمى نطاق واسع في النصف الثاني من عام Deterding, Dixon, Khaled, ( 4202
)& Nacke, 2011
ويعرفو (القايد )4202 ،بأنو منحى تعميمي لتحفيز المتعممين عمى التعمم باستخدام
عناصر األلعاب في بيئات التعمم بيدف تحقيق أقصى قدر من المتعة والمشاركة من خالل
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إطار أو فمسفة تحفيزية تسخر
جذب اىتمام المتعممين لمواصبة التعمم ،ويضيف بأنو يمثل ًا
عناصر المعبة التقميدية وتقنيات تصميم األلعاب في سياقات ال عالقة ليا بالمعب.
تقنيا بغرض تحقيق أىداف تعميمية تتجاوز ما
ففي التمعيب يتم تطبيق عناصر األلعاب ً
تحققو المعبة من ترفيو ومرح.
وُيعد التمعيب أداة قوية لتحفيز المتعمم عمى االنتباه والتركيز ،ويتم تطبيقو لدمج المرح
مع التعمم فيربط المتعمم من خالل فكرة المعبة التي تحثو عمى التقدم من خالل زيادة الفضول
لديو لمعرفة المزيد أو الفوز وتصل في النياية إلى االستمتاع بالتجربة واالنخراط في األنشطة
التعميمية ،فتصبح متعة التفاعل بين المتعممين من أىم مميزات التمعيب حيث أنيا ال تقتصر
عمى جذب المتعمم فقط بل تحفزه إلعادة التجربة وتك ارراىا)Arnold, 2014 ( .
ولم يقتصر توظيف التمعيب في مجال التعميم فقط ،بل تم تطبيقو في كل من التسويق
والصحة واإلعالم والتمويل وأثبت كفاءتوDeterding, Dixon, Khaled, & Nacke, .
) ، )2011وىو ما أكدتو نتائج المسح الذي قام نظام إدارة التعمم الرقمي لمتدريب ( Talent
 )LMSبتطبيقو عمى الموظفين عمى رأس العمل وتوصل إلى أن  %02من الموظفين بعمر
عاما اتفقوا عمى أن توظيف التمعيب يساعدىم في تطورىم الميني و%28
أكبر من ً 22
منيم اتفق عمى أنو يزيد من انتاجيتيم في العمل و %22منيم يفضمون قضاء وقت أكبر في
استخدامو ، )Zee, 2018(.فيستطيع المسؤولون في الموارد البشرية باستخدام التمعيب من
تحقيق العديد من اإلنجازات من أىميا زيادة مشاركة الموظفين في استبيانات الرضا الوظيفي
وتحفيز المستخدمين الستكمال التدريب بشقيو اإلجباري واالختياري ،باإلضافة إلى القبول
اإليجابي لمتغيير في إدارة المشاريع)Arnold, 2014( .
وفي مجال البحرية ،قام ( )Andrews, 2014بدراسة الستكشاف إمكانات تقنية
التمعيب في برامج التدريب القيادي لتعزيز ميارات القيادة لدى صغار الضباط ،اعتمد التمعيب
فيو عمى مجم وعة من القصص البحرية التي تشرح التحديات التي تواجو القيادة بصورة
واقعية ،متضمن ًة تحديات وتحديد اختيارات وانجازات ،وحصل مشروع التمعيب وقتيا عمى

العديد من الجوائز ،حيث كان تجربة تعمم مقنعة تعتمد عمى السياق وتدعم الذات وتسمح

لممتدربين استكشاف شريحة متعددة األبعاد من الواقع بدالً من مجرد مراجعة دراسة حالة في

كتاب.

- 242 -

فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات تصميم التلعيب وتوظيفه لدى طالبات دبلوم التعلم اإللكتروني العالي ......

وتوقعت شركة ( )Gartnerلالستشارات التكنولوجية أن  ٪22من ابتكارات الشركات
سيتم تصميميا بصورة التمعيب بحمول عام  ،4202واستشيدت شركة استشارية أخرى
( ، )Deloitteبالتمعيب كأحد أفضل  02اتجاىات تقنية لعام  ، 4204متوقعة " :أن محاكاة
ألعاب جادة وميكانيكا لأللعاب  ،واإلنجازات والتعمم القائم عمى الميارات أصبحت كميا جزًءا ال
يتج أز من العمميات التجارية اليومية  ،ودفع التبني  ،واألداء  ،والمشاركة ،وأن عناصر
ميكانيكا المعبة يتم استخداميا في الوقت الحاضر في مبادرات التدريب والتسويق والتعميم"
( .)Anderson and Rainie,2012
عاما ولم
وىو ما يؤكده ( )Austin, 2014الذي التحق بالتعميم المؤسسي لمدة ً 42
وتطوير لألداء من التي تنتج عن طريق
ًا
تأثير
ًا
أبدا ،عمى حد قولو ،نتائج تعمم أكثر
يشيد ً
استخدام تقنية التمعيب ،فقد قدم تدريب افتراضي عبر النت قائم عمى التمعيب وناقشو مع
المتدربين والمدربين اآلخرين ،وتوصل إلى أن التمعيب رسخ التدريب وثبتو في مواقف الحياة
التي قد يواجييا المتدربون.
وفي مجال تعمم المغات ،أثبت التمعيب فاعميتو في تعميم المغة الصينية ،والتي تُعد من
تحديا ألكثر المعممين احت ارفًا في العالم وانتاجيا
أصعب لغات العام والتي يمثل تدريسيا
ً

ومؤخر ومع كثرة الطمب عمى التطبيقات التي تعمم المغة
ًا
صعوب ًة لمنتجي التطبيقات التقنية،
الصينية إال أن أغمبيا أثبت عدم كفاءتو ،لذا أصبحت عممية تصميم تطبيقات لتعميم المغة
الصينية مصحوبة بطابع المرح ضرورة ،وىو ما دفع ( )Bao, 2015إلى تصميم تطبيق
رقمي قائم عمى التمعيب لتعميم المغة الصينية

بطريقة أكثر سيولة واطمق عميو اسم

( )Chingualوطبق اختبار عمى المستخدمين لقياس مدى إمكانية استخدام التطبيق ،وكان
التحدي األكبر في تصميم ىذا البرنامج كونو متمركز حول المتعمم واستخدام عناصر األلعاب
في العممية التعميمية.
ووفقًا لدراسة أجرتيا جامعة كولورادو حول تأثير التمعيب عمى المتعممين ،كانت النتائج

كالتالي %02 :أكدوا عمى فاعميتو من حيث تحقيق المعرفة لدى المتعممين و %00من
حيث تحقيق التعمم الحقيقي و  % 0من حيث بقاء أثر التعمم ،مما يدل عمى أن التمعيب ال
أيضا يسمح
يساعد المتعممين عمى اكتساب المعرفة والميارات بشكل أكثر فاعمية فقط ،ولكنو ً
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ليم باالحتفاظ بالمعمومات وابقاء أثر التعمم في الذاكرة لمدة أطول ،وأنو أداة فعالة وقوية تثري
تجارب التعمم الرقمي في جميع المجاالت)Pappas,2015( .
وبما أن فشل المتعمم في إنجاز الميمات والتكاليف المطموبة منو في العممية التعميمية
قد يعوق تقدمو فييا ،قام ()Kallevig, 2015

بدراسة ىدفت لمكشف عن تصورات

الطالب حول الفشل في التعميم العالي وعن فاعمية التمعيب في التغمب عمى ىذه المخاوف من
الفشل ،وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أىميا :أن طالب التعميم العالي وبعد
ممارسة التمعيب شعروا بأن الفشل يمكن أن يكون استراتيجية تعمم إيجابية عندما تتبعو تغذية
راجعة مقننة وعندما يتم تطبيقو كجزء من عممية التعمم بالتجربة والخطأ .باإلضافة إلى أن
التمعيب قد يجعل المتعمم يتنافس ضد نفسو ويحاول أن يطور مستواه عندما تظير لو نقاطو
التي اكتسبيا من األسبوع السابق)Khalil, Davis and Wong,2018 ( .
وىو ما أكدتو دراسة (الرمادي )4208 ،التي ىدفت إلى إكساب طالب أقسام المكتبات
والمعمومات ميارة وخبرة في إعداد تسجيالت مقرر التحميالت الموضوعي باستخدام التمعيب،
فعاالً في التعميم من خالل
وتوصمت إلى أن توظيف التمعيب في العممية التعميمية يمعب ًا
دور ّ
نقل الطالب من وضع االنطواء والخجل واإلحباط إلى وضع اإليجابية والمشاركة والتعاون مع
الزمالء.
ومن مزايا التعميب قدرتو عمى تحسين نوعية التعمم من خالل إشراك الطالب بشكل
أفضل في أنشطة التعمم .وىو ما أكدتو دراسة ( Cheong , Cheong and Filippou ,
 ) 2013التي ىدفت إلى تقييم نشاط تعميمي قائم عمى التمعيب من حيث فاعميتو في تطوير
عممية التعمم والمشاركة واالستمتاع ،ولتحقيق اليدف من الدراسة تم توظيف اختبار قصير
متعدد الخيارات تم تنفيذه كأداة رقمية وتم تطبيقو في تدريس ثالث مقررات متعمقة بتكنولوجيا
المعمومات في المرحمة الجامعية .تم استخدام استبيان لجمع البيانات ولقياس مستويات التعمم
والمشاركة واالستمتاع بيا .أظيرت النتائج أن غالبية المشاركين ( )% 88.20كانوا
منخرطين بما فيو الكفاية إل كمال االختبار  ،وأفاد ( )%22.22أنيم كانوا سعداء أثناء إجراء
ىذا االختبار .أما من حيث التعمم  ،كانت النتائج اإلجمالية إيجابية حيث ذكر( )% 22.20
من المشاركين أنيا عززت من فعالية التعمم لدييم.
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ويشير تقرير ( اتحاد اإلعالم الجديد ()4200 ،)Nursing & Midwife Counsel
إلى أن التمعيب ساعد الطالب في مجال التعميم العالي في توظيف التفكير الناقد لحل
المشكالت اإلبداعي والتعمم بالفريق ،فعمى سبيل المثال ،في كمية إدارة األعمال في مدريد،
يتعمم الطالب سياسة االقتصاد العالمي المعقدة عبر تقنية التمعيب ،حيث يمعب الطالب دور
رئيس الوزراء البريطاني ويتعاممون مع شخصيات سياسية كبيرة عمى مستوى العالم لموصول
إلى اتفاقية سيكون ليا تأثير كبير عمى االقتصاد الوطني .ويضيف التقرير أنو ووفقًا لمخبراء

بناء عمى
في مجال التمعيب ،فإن تصميم التمعيب األصيل يتطمب صياغة دقيقة وتنفي ًذا ً
جيدا ً
عناصر األلعاب األساسية ،فمجرد إضافة نظام النقاط والشارات لمحتوى معين ال يعني التمعيب
وال يحقق تفاعالً ذا معنى أو تحديات كبيرة.

فعاالً في العممية التعميمية يجب توفر أربعة عناصر أساسية ىي:
وليكون التمعيب ّ

 )0إعادة الممارسة ( :)Retrieval Practiceحيث تُعد ممارسة استرجاع المعمومات
ميارة مطموبة من المتعمم لإلجابة عمى سؤال من أسئمة تقنية التمعيب حول موضوع
ما ،بدالً من مجرد إعادة قراءتيا أو إعادة االستماع إلييا)Kapp, 2017 .

 )4استرجاع المعمومة في وقت معين ( :)Spaced Retrievelعندما يأخذ متعممون
غالبا من خالل جياز محمول وفي وقت
مسابقة عبر تقنية التمعيب ،يتم تسميميا
ً
معين) Kapp, 2017).
 )0اإلثارة (:)Excitement

يقوم عنصر اإلثارة في التمعيب بالمساعدة عمى إفراز

االندروفين وىي مسكنات األلم الطبيعية لمجسم ولكن يمكنيا أيضاً خفض مستويات

التوتر والقمق وخمق شعور بالنشوة يساعد في خمق بيئة مثالية لمتعمم المتمركز حول
المتعمم)Denny,2018( .
 )2التحدي ( :)Challengeفي كثير من األحيان ،يؤدي عنصر التحدي في التمعيب إلى
إقناع المتعممين الذين يترددون في تعمم المحتوى لبدء عممية التعمم من خالل خوض
تجربة التحدي لتحقيق أىداف التمعيب)Kapp,2017( .
ويضيف ( ) Lee and Hammer,2011أنو وعمى الرغم من أىمية التمعيب
البالغة في تطوير ميارات القرن الـ  ، 40وتحفيز الطالب لممشاركة في الصف الدراسي،
ومنح المعمم أدوات أفضل لتوجيو الطالب ومكافأتيم ،إال أنو من الممكن أن تفشل عممية
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توظيفو في العممية التعميمية إذا لم يتم تصميمو بصورة صحيحة تناسب الصعوبات التعميمية
التي تواجو الطالب في المدارس وتستند عمى نتائج األبحاث.
ولعل المميز في استخدام تقنية التمعيب ىو قدرة التكنولوجيا عمى تعزيز ىذه التقنية في
تتبع أداء المتعمم والسماح لو بإجراء عدة محاوالت وتقديم تغذية راجعة فورية وتزويد المعمم
بالبيانات الالزمة لتحديد مدى تقدم المتعمم ولتشخيص نقاط القوة والضعف لديو .وعمى الرغم
من بساطة تقن ية التمعيب ،إال أن تصميميا ليس باألمر السيل ،لذا ولمساعدة المعممين في
تصميم التمعيب ألي محتوى دراسي ،قدم (  ) Huang and Soman,2013قواعد
لتصميم التمعيب واستخدامو في التمعيب كما يمي:
أيضا
 )0الفيم الجيد لخصائص الفئة المستيدفة من حيث العمر واإلمكانات واالحتياجات ً
لممحتوى العممي لتصميم تمعيب يحقق األىداف التعميمية المطموبة.

 )4تحديد األىداف التعميمية المراد تحقيقيا من إعداد تكاليف واختبارات قصيرة وانتاج
مشروع....إلخ
 )0تحويل محتوى المقرر الدراسي إلى وحدات صغيرة ومراحل صغيرة ومتدرجة سيمة
الفيم.
 )2التعرف عمى المصادر ال مطموبة لتحويل المحتوى التعميمي إلى تمعيب  :ىل يمكن
تطبيق آلية لتتبع مدى تقدم المتعمم وقياسو عمى ىذه المرحمة المحددة؟ ىل قواعد
التمعيب واضحة؟ ىل النظام ككل يعطي تغذية راجعة مرتدة لممتعمم والمعمم؟ ما الذي
يحدد إنجاز المستوى) نقاط ،وقت ،نقود)؟
)0

أيضا:
وأضاف ( ( Huang and Soman,2013القواعد التالية ً
فيم الدافع والسموك وسياق المحتوى التعميمي.

)4

اختبار األفكار لتصميم التمعيب.

)0

معرفة جيدة في تصميم التمعيب وعمم النفس اإلنسان.

)2

تقييم مدى مالئمة التمعيب لتحقيق األىداف المطموبة.

)2

الحصول عمى الدعم المناسب من متخذي القرار.

)2

التركيز عمى احتياجات المستخدم.

)8

تحديد المقاييس واستخداميا في عممية تقييم مدى نجاح التمعيب ورصده.
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)2

السيطرة عمى الغش في نظام التمعيب.

)0

إدارة ورصد التمعيب بصورة مستمرة بغرض التطوير.

)02

مراعاة األمور األخالقية عند التصميم.

)00

إشراك المستخدمين في مرحمة تصميم التمعيب.

ووفقًا لـنموذج ( ) MDAيتكون التمعيب من ثالثة مكونات رئيسة ( Hunicke,
:) LeBlanc and Zubek, 2004

 )0اآلليات المحركة لمتفاعل ( )Mechanicsوىي القواعد التي يجب اتباعيا والبيانات
األنظمة المستخدمة في التمعيب  ،وىي كما حددىا كل من (

Bunchball,2010

والمالح 4202 ،و قرني وأبو سيف: )4202 ،
 النقاط ( :)Pointsوتستخدم لمكافئة المستخدم واستثارة سموكيات محددة لديو
كما أنيا تُعد مؤشر لمتقدم.
 المستويات ( :)Levelsوىي مؤشرات لوصول المستخدم لمستوى معين من
اإلنجاز.
 التحديات والنياشين واأللقاب ( :)Challengesوىي التي تزود المستخدمين
بالميام التي سيتم إنجازىا من أجل مكافئتيم عمييا ،أما النياشين واأللقاب فتمثل
اإلدراك المرئي لموصول لمستوى معين.
 البضائع االفتراضية ( :)Virtual goodsوتُستخدم لجعل المعبة أكثر فاعمية من
خالل إيجاد مكان لصرف النقاط واستبداليا.
 قوائم الشرف ( :)Leaderboardsوتُستخدم لمتابعة الممارسات المرغوبة
وعرضيا عن طريق المنافسة لحث السموك الجيد.
 المكافآت ( :)Gifts and Charityوتُستخدم إلثابة المستخدم عمى تقدمو
وانجازه.
 آليات التغذية الراجعة (  :)Feedback mechanismsطريقة تقديم التغذية
الراجعة لممستخدم بشكل فوري يحفز الدافعية.
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 )4طبيعة التفاعل ( )Dynamicsوىي ردود الفعل لممستخدم عند التفاعل مع التمعيب،
وىي كما حددىا كل من ( Bunchball,2010والمالح 4202 ،و قرني وأبو
سيف:)4202 ،
 المكافأة ( : )Rewardsويحصل عمييا المستخدم عند إحراز التقدم وكسب
النقاط.
 المكانة ( :)Statusوىي التقدم والفوز عمة المنافسين.
 اإلنجاز ( :)Achievementويحققو المستخدم من خالل التحدي إلنجاز الميام
الصعبة داخل المعبة والوصول ألعمى مستوى بيا.
 التعبير عن الذات ( :)Self-expressionوتتمثل في رغبة المستخدم في
التعبير عن ىويتو وشخصيتو.
 المنافسة ( :)Competitionوتتمثل في مقارنة المستخدم ألدائو مع أداء
المستخدمين اآلخرين.
 اإليثار( : )Altruismويتم من خالل منح اليدايا لمبعض واستالم اليدايا من
البعض اآلخر.
 )0جماليات المعبة ( )Aestheticsوىي الشعور بالمتعة

والسعادة عند التفاعل في

التمعيب وتشمل جمال المعايير الفنية عند تصميم المعبة.

القواعد

النظام

المتعة

اآلليات المحركة

طبيعة التفاعل

جماليات اللعبة

نًىرج ( ) MDAنًكىنبد انزهعُت انشئُسخ ( Hunicke, LeBlanc and Zubek,
:) 2004

ويرى (  )Hughes, 2014أن بقاء أثر التعممُ ،يعد أحد ركائز فاعمية التمعيب
أيضا ،فإن
المتعددة ،فعندما يتذكر المتعمم المحتوى التعميمي ويطبقو
عمميا ويتعمم المزيد ً
ً
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العمية التعميمية ناجحة وىو أكبر إنجاز ألي تربوي يطمح لمحصول عمى أفضل ما في
التمعيب.
يتضح مما سبق أن التم عيب يدعم نظرية التعمم البنائية حيث يبني الفرد المعرفة من
خالل التفاعل المباشر مع المحتوى .ويحدث التعمم عندما يكون المتعمم أكثر نشاطاً وقدرة

عمى بناء ىيكمو المعرفي بنفسو ،والتمعيب يقوم عمى تنويع المثيرات ،وبالتالي يتم بناء

المعنى لدى المتعمم من خالل المشاىدة اليادفة والتفاعل مع العروض والمقطات والنصوص
واألصوات ،وممارسة المعبة واالنتقال من مستوى آلخر من مستويات المعبة( .عبد العزيز،
)4202
ويتم التعمم  ،وفقًا لمنظرية البنائية  ،من خالل تحفيز أفكار الفرد والمساعدة في

التفكير فييا .فتشجع ىذه العممية المتعممين عمى التفكير في كيفية فيم األفكار الجديدة
واإلجراءات التي يتخذونيا وتجاربيم مع النماذج الذىنية الخاصة بيم .ففي السابق  ،كان
المتعمم ُيرى كمخزن سمبي نسبياً لممعرفة ،أما في البنائية ،فالمتعمم ىو مصمم نشط لمعارفو
الخاصة في الممارسة العممية ،وىو ما يوفره التمعيب من المصادر األساسية لممعمومات
والعناصر البسيطة والبيانات األولية لالعبين لمتجربة والتعامل معيا)Carlton, 2014( .
ويؤكد ( ) Schifter, Cipollone and Moffat,2013عمى أن البنائية ىي
وسيمة لبناء المعرفة من خالل التفاعل اليادف والتجريب مع المحتوى .وأن الفرد يبني
المعرفة من خالل التفاعل المباشر مع المحتوى ،وأن التمعيب يقدم مساحة ديناميكية لمتعمم
من خالل البناء االجتماعي حيث يمنح الالعب القدرة عمى تعمم كيفية التعمم.
ويرى (عبد العزيز )4202 ،إلى أن في نظرية البنائية ينبغي أن يتوصل المتعمم
بنفسو إلى المعرفة (التعمم) وبطريقتو الخاصة ،وىو ما يتحقق من خالل التمعيب ،حيث إنو
ال يقوم بتقديم المعمومة بصورة فورية لممتعمم ولكن يجعمو يحصل عمييا من خالل الممارسة
ويكتفي بتقديم التغذية الراجعة فقط لتصحيح مساره لموصول لممعرفة .كما أن المتعمم يحصل
من خالل التمعيب عمى المعمومة بنفسو واعتماداً عمى مياراتو الخاصة ومن خالل المحاولة

والخطأ وتكرار ممارسة المعبة .ويضيف أن اليدف من عممية التعمم تتمثل في تحسين قدرة

المتعمم عمى استخدام ما تعممو عن موضوع ما ضمن سياقو البيئي في ميام حقيقية ،وىو
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ما يتوافق مع اعتماد التمعيب عمى استخدام المتعمم لما يتعممو من معمومات وميارات في
المستويات األولى من المعبة لكي يستطيع تحقيق الفوز في المستويات النيائية من المعبة.
ويشير ( )Pappas, 2014مؤسس شبكة صناعة التعمم اإللكتروني ( eLearning
 )industryالتي تضم أكثر من  82222خبير في قطاع التعمم اإللكتروني من المؤسسات
فعال في العممية التعميمية ،ىو مستوى نشاط المتعممين
التعميمية أن ما يجعل التمعيب ّ
وتحفيزىم والتفاعل وال مشاركة التي تقوم بتعزيز المتعمم ،كما يؤكد الباحث عمى أن المتعمم
يتعمم بصورة أفضل إذا كانت تجربة التعميم ممتعة ،فالتمعيب من وجية نظر الباحث عبارة
عن سيناريو يكون فييا الالعبون ىم األبطال في رحمة تتخمميا سمسمة من التحديات
الحقيقية ذات مستويات تصاعدية في الصعوبة ،وأن تقنية التمعيب تعمل بصورة أفضل عندما
عمميا من خالل ورشة
تجعل المتعمم يفكر ويختار ويتحمل تبعات اختياراتو ،وىو ما مارسو
ً
تدريبية توعوية حول البيئة وذلك باستخدام تقنية التمعيب حيث قام بتحديد خيارات مختمفة
بنى عمى أساس كل خيار منيا توالت العدي د من التبعات ،ووجد الباحث أن البعض اتبع
الموائح بصورة صحيحة والبعض اآلخر حصل عمى غرامة واألقمية انتيى بيم األمر في السجن
النتياكيم القانون.
وفي دراسة أجراىا كالً من (  ،)Nahl and James,2013عمى طالب الجامعة

والدراسات العميا عمى مدى أربعة فصول دراسية لدراسة أثر توظيف تقنية التمعيب وعناصره
من منح نقاط وتغذية راجعة وجوائز وأوسمة شرف ،توصمت الدراسة إلى أن تفكير الطالب
وتحفيزىم كان أعمى بالمقارنة مع القيام بالميام نفسيا بدون توظيف تقنية التمعيب  ،وأوصت
الدراسة بضرورة االستمرار في توظيف ىذه التقنية في العممية التعميمية لزيادة الدافعية
والتفاعل ولتطوير الميارات الالزمة لمطالب ليصبحوا مواطنين رقميين بفعالية.
ومنذ مطمع  ، 4202قام (جودت )4202 ،بحصر أىم التوجيات في مجال
تكنولوجيا التعميم والتعمم اإللكتروني ،وقد اعتمد في تجميع المعمومات عمى الدراسات التحميمية
لمنشر في مجال تكنولوجيا التعميم  ،وتوصل إلى العديد من التوجيات منيا التمعيب.
خبير في مجال التعميم والتعمم اإللكتروني ،أجراىا براين جونز
وفي مقابمة مع (ً )28ا
من موقع ( ) ELearning Artطمب فييا من كل خبير اختيار أفضل توجيات حديثة في
المجال لعام  ،4202كان التمعيب أحد ىذه التوجيات)jones, 2018( .
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وفي استقصاء عبر اإلنترنت لمركز أبحاث بيو لإلنترنت والحياة األمريكية التابع لـ
(  )Pew Research and American Life Projectومركز التصور التابع لجامعة
إيمون ) )Imagining the Internetوالذي شارك فيو ما يقارب من  0240من الخبراء
في مجال التكنولوجيا . ،وبتحميل النتائج تم التوصل إلى أن حوالي  ٪20يؤكدون عمى أن
التمعيب سينتشر عمى نطاق واسع ،وأنو وبحمول عام ( ، )4242سيكون ىناك تقدم كبير في
اعتماد واستخدام التمعيب في العديد من العمميات التعميمية الحديثة والصحة والعمل وغيرىا،
محوريا في األنشطة اليومية لكثير من الذين يستخدمون شبكات
دور
وسوف يمعب التمعيب ًا
ً
االتصاالت في حياتيم اليومية.) Anderson and Rainie,2012) .
في حين أن بعض الناس يرفضون التمعيب باعتباره بدعة دخيمة عمى العممية
التعميمية  ،يكتشف عمماء األعصاب المزيد والمزيد عن الطرق التي يتفاعل بيا البشر مع
عناصر التصميم التفاعمية ىذه .ويؤكدون عمى أن ىذه العناصر يمكن أن تسبب تفاعالت
كيميائية جيدة تعمل عمى

زيادة التفاعل  ،وفي بعض الحاالت يمكن أن تحسن التعمم

والمشاركة والتحفيز.) Anderson and Rainie,2012( .
وىو ما تؤكده دراسة (الرحيمي )4202 ،التي ىدفت إلى استقصاء فاعمية بيئة تعمم
تشاركية متعددة الوسائط باستخدام موقع تعميمي مفتوح المصدر قائمة عمى التمعيب في تنمية
التحصيل

والدافعية لدى طالبات جامعة طيبة ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية بيئة التعمم

القائمة عمى التمعيب في تنمية تحصيل الطالبات وزيادة دافعيتين  ،وأوصت بضرورة دعم
تدريس مقررات التعميم العالي باستخدام تطبيقات التعمم القائمة عمى التمعيب.
ويعتمد تطبيق أي تقنية حديثة في التدريس عمى تصورات المتعممين نحوىا وذلك
ألن الكشف عن التصورات يساعد متخذي القرار عمى اتخاذ الق اررات الصائبة التي ترتكز عمى
إيجابيا
تصور
ًا
التجارب الحقيقية لممتعمم المستيدف ،ومن الضروري أن يكون لدى المتعممين
ً
نحو استراتيجية معينة لتعزيز ،وىو ما ىدفت إليو دراسة ( )Alabbasi, 2017من الكشف
عن تصورات طالب الدراسات العميا نحو توظيف تقنية التمعيب في التعمم اإللكتروني،
ولتحقيق اليدف من الدراسة ،استخدمت الباحثة البحث االستكشافي والمسح كأداة لجمع
البيانات من ( )28طالب دراسات عميا مسجمون في برنامج تكنولوجيا التعميم الذي يدرس في
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إيجابيا تجاه استخدام تقنية
تصور
ًا
نظام إدارة التعمم الذي يدعم التمعيب  ،وأظيرت النتائج
ً
التمعيب في التعمم عبر اإلنترنت بين طالب الدراسات العميا ،وعممت تمك النتيجة بأن
الطالب يحتاجون إلى أنظمة تعميمية تتطمب الكثير من الجيد وتتسم بالتحدي وتزيد من
الكفاءة وتعزز ذاكرة االسترجاع والتركيز واالنتباه وااللتزام والتفاعل االجتماعي .وأكدت عمى
الحاجة إلى مزيد من البحث حول ىذا الموضوع.
تأكيدا ألىمية دور المعممين في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالتمعيب في
و ً

العممية التعميم قامت الباحثة ( )Alabbasi, 2018بإجراء دراسة أخرى مماثمة ولكن تم
مدرسا في عمى رأس العمل وما قبل الخدمة  ،ىدفت إلى الكشف عن
تطبيقيا عمى ()28
ً
تصوراتيم نحو توظيف تقنية التمعيب في التعمم اإللكتروني  ،تم استخدام استبيان من ثالثة
إيجابيا تجاه استخدام تقنية التمعيب في
تصور
ًا
أقسام لجمع المعمومات ،وأوضحت الدراسة
ً
التعمم عبر اإلنترنت وأكدت عمى أن ىناك حاجة ممحة إلى مزيد من البحث في ىذا المجال.
وتبعا الىتمام الباحثين بدراسة التصورات نحو تقنية التمعيب ،جاءت دراسة
ُ
طالبا
(  )Cheong, Filippou and Cheong,2014لمكشف عمى تصورات )ً ( 20

جامعيا في مجال تكنولوجيا المعمومات حول التمعيب  ،وتوصل الدراسة إلى أن ( )00من
ً
الطالب الجامعيين لدييم تصور نحو توظيف تقنية التمعيب في التعميم وأنو سيجعل العممية

وتطوير ويزيد من المشاركة في الصف.
ًا
التعميمية أكثر تشويق واثارة
طالبا
كما توصمت دراسة ( )Yıldırım, 2017التي ىدفت إلى تحديد تصور (ً )02
من طالب كمية التربية الذين شاركوا طواعية في دورة مناىج وطرق التدريس في تصميم
التمعيب نحو توظيف التمعيب في العممية التعميمية وتسميط الضوء عمى العناصر البارزة
لمتمعيب ،إلى أن الطالب يتبنون تصورات إيجابية نحو التمعيب في التعميم  ،باإلضافة إلى ذلك
 ،كانت العناصر البارزة في التمعيب لدييم التقدم ونقاط اإلنجاز والشارات.
كما ُيعد توظيف تقنية التمعيب في العممية التعميمية والتوسع في استخداميا من
االتجاىات الحديثة في مجال تكنولوجيا التعميم ،ألنيا تولد الحماس والدافعية لدى الطالب
لمتعمم والتفاعل مع المحتوى العممي بصورة تنافسية يتخمميا الكثير من المرح واإلثارة والنشاط
عند إنجاز ا لميام التعميمية ،باإلضافة إلى تعمم معمومات وميارات واسترجاعيا ،فيصبح
الطالب مشارك نشط في عممية التعمم.
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ف من خالل إثارة التمعيب لفضول الطالب وحثو عمى التقدم من خالل زيادة الفضول
لديو لمعرفة المزيد أو الفوز ،ينخرط الطالب في التجربة ويستمتع بيا ويتحمس إلعادتيا
تكرًارا.

ولما لمتمعيب من أىمية قصوى في شتى المجاالت ،فقد قامت مؤسسة

( ،)Edsys,2017المتخصصة في التدريب من خالل فريق من المحترفين والمؤىمين وذوي
الفعالة لبرامج لمتمعيب في
الخبرة العالية في مجال التنفيذ والتدريب ،بتقديم بعض األمثمة ّ
فعالة من خالل مناىج مبتكرة ومنيا برنامج
التعميم والتي تساعد عمى تطوير بيئة تعميمية ّ
( ،)ClassDojoووصفتو المؤسسة بأنو أداة مثالية إلدارة الصفوف ومصدر مريح لممعممين
في التعميم،

وأنيا تعزز مشاركة الطالب مع تحسين سموكياتيم

ويمكن لمطالب إنشاء

أيضا االستفادة من
حافظات رقمية حيث يمكنيم تحميل الفصل الدراسي ويمكن لممعممين
ً
ىذا البرنامج لتقديم مالحظات لمطالب ،مما يشعر الطالب بالحماس والرغبة في العمل بجدية
أيضا أداة رائعة لمتواصل السيل بين الوالدين
أكبر .كما أن برنامج ( )ClassDojoىو ً
والمعممين ،.فمن خاللو يمكن لممعممين إبقاء أولياء األمور عمى اطالع بشأن التقدم الذي
أحرزه الطالب أو مياميم أو أي إعالنات.
ووفقًا لما سبق ،فالتمعيب إذا تم تصميمو بالطريقة الصحيحة  ،يساعد الطالب

عمى التعمم بطريقة مشوقة وغير تقميدية تولد التنافس اإليجابي وتراعي الفروق الفردية وتبقي
أثر التعم م لمدة أطول وتتغمب عمى الشعور باإلخفاق والفشل وتحفز الطالب عمى تكرار
التجربة وتحقيق األىداف المطموبة.
ورغم االىتمام الكبير بتقنية التمعيب إالّ أنو مازال من الظواىر الحديثة التي بحاجة

إلى المزيد من األبحاث التي تتناول ىذه التقنية بصورة أكثر شموالً وتفصيالً ( Deterding,
)Dixon, Khaled, & Nacke, 2011

تحديدا ،نجد أنيا ىدفت
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة ،ومن ناحية األىداف
ً
إلى الكشف عن فاعمية توظيف التمعيب في العممية التعميمية من خالل تصميم خبرة تعميمية
عبر التمعيب

وتطبيقيا عمى المستخدمين لقياس أثرىا عمى التحصيل والدافعية ومن ثم

الكشف عن تصوراتيم نحوىا .أما الدراسة الحالية ،فإنيا تيدف إلى الكشف عن فاعمية
برنامج تعميمي في تنمية ميارات تصميم التمعيب وتوظيفو لدى طالبات دبموم التعمم
- 222 -

فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات تصميم التلعيب وتوظيفه لدى طالبات دبلوم التعلم اإللكتروني العالي ......

اإللكتروني العالي وتصوراتين نحوه .إذ إنيا الدراسة الوحيدة -عمى حسب عمم الباحثة-
فعميا تارةً
التي قامت بتأىيل الطالبات لتصميم خبرة تعميمية باستخدام تقنية التمعيب وتنفيذىا ً
كمعممة وتارة كطالبة مع األقران.

اإلحشاس باملصكلة:
عمى الرغم من مميزات توظيف التقنيات في العممية التعميمية ومن توافر الرغبة لدى
قيادات المؤسسات التعميمية لالستفادة من تمك المستحدثات إال أنو ال تتوفر البرامج الالزمة
حاليا من البرامج ال تمبي
لتأىيل أعضاء ىيئة التدريس لالستفادة من تمك التقنيات ،والمتوفر ً
االحتياجات المتجددة( .أبو عظمة وىنداوي ومحمود)4204 ،
كما يواجو المعممون في كثير من األحيان مشاكل كبيرة تتعمق بمشاركة الطالب
واالحتفاظ بالمعرفة .وكحل مقترح  ،يمثل التمعيب تقنية جديدة لمتعمم النشط لزيادة تحفيز
الطالب وبالتالي تحسين نتائج التعمم الخاصة بيم .وىو ما توصمت إليو دراسة (

Putz,

 )Kraepelin, Treiblmaier & Sunyaev, 2018التي ىدفت إلى الكشف عن أثر
التمعيب عمى االحتفاظ بالمعرفة عمى المدى القصير والطويل في ورش العمل طوال اليوم عمى
طالبا ،ومقارن ًة مع نتائج ورش العمل التقميدية ،أشارت النتائج إلى
عينة تكونت من (ً )002
أن التمعيب ىو مقياس فعال لزيادة نتائج تعمم الطالب.
وفي اآلونة األخيرة تم تبني التمعيب في التعميم ،وتبين أن التمعيب يحسن أداء
تقريبا مقارنة بطرق التدريس التقميدية وتؤكد الدراسات
الطالب بنسبة تصل إلى ٪02.22
ً
عمى الحاجة إلى مزيد من البحوث التجريبية حول تأثير التمعيب عمى نتائج التعمم( .
). Legaki, Karpouzis & Assimakopoulos, 2019
ومن خالل طبيعة عمل الباحثة كأستاذة أكاديمية لطالبات دبموم التعمم اإللكتروني
العالي ،تبين ليا أن الكثير منين ال يدركن ماىية تقنية التمعيب وال مدى أىمية توظيفيا في
العممية التعميمية وال ميارات تصميميا وتنفيذىا ،وبما أنين يدرسن دبموم عالي في التعمم
اإللكتروني ،ارتأت الباحثة أن تتغمب عمى قمة البرامج المتخصصة عن طريق بناء برنامج
تعميمي متخصص ييدف إلى تنمية ميارات تصميم التمعيب لديين وتوظيفو وفقًا لمعايير

تعميمية تقنية محكمة والكشف عن تصوراتين نحوه من جيتين كمعممة تارةً وكطالب ًة تارة

أخرى.
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أسئلة الدراسة:
ومن ىذا المنط مق ،سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما فاعمية برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات تصميم التمعيب وتوظيفو لدى طالبات دبموم
التعمم اإللكتروني العالي وتصوراتين نحوه؟
وانبثقت عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 )0ما ميارات تصميم التمعيب وتوظيفو؟
 )4ما فاعمية البرنامج التعميمي المقترح في تنمية الجانب المعرفي لطالبات دبموم التعمم
اإللكتروني العالي؟
 )0ما فاعمية البرنامج التعميمي المقترح في تنمية الجانب التقني لطالبات دبموم التعمم
اإللكتروني العالي؟
 )2ما تصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي نحو توظيف التمعيب ومتطمبات
استخدامو في العممية التعميمية؟

فرضيات الدراسية:
تمت صياغة الفرضيتين التاليتين:
 )0ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني
العالي القبمي والبعدي في االختبار المعرفي عند مستوى داللة (.)0.05
 )4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني
العالي القبمي والبعدي في بطاقة تقييم األداء التقني لتصميم التمعيب عند مستوى داللة
(.)2.22

أٍداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى ما يمي:
 تقصي فاعمية البرنامج التعميمي المقترح في تنمية الجانب المعرفي لدى طالبات دبموم
التعمم اإللكتروني العالي في تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
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 تقصي فاعمية البرنامج التعميمي المقترح في تنمية الجانب التقني لدى طالبات دبموم
التعمم اإللكتروني العالي في تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
 الكشف عن تصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني نحو توظيف التمعيب ومتطمبات
استخدامو في العممية التعميمية.

أٍنية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يمي:

 )0األىمية النظرية من حيث أنيا تناولت توظيف أحد االستراتيجيات الحديثة في
التدريس والتي تعتمد عمى المستحدثات التقنية المتوفرة ومفتوحة المصدر مما

يثري العممية التعميمية ويعمل عمى تطويرىا ،وسعي ىذه الدراسة إلى المعيارية

ووضع أساس عممي من الناحيتين التربوية والتقنية في تصميم التمعيب

وتوظيفو ،مما سيعمل عمى زيادة فاعمية العممية التعميمية وبقاء أثر التعمم وجذب

المتعممين في وتوفير تغذية راجعة في بيئة تعمم تفاعمية ،باإلضافة إلى ندرة
الدراسات العربية واألجنبية -عمى حد عمم الباحثة -التي تناولت تدريب الفئة

المستيدفة ،ذاتيا ،عمى تصميم خبرة تعميمية قائمة التمعيب .باإلضافة إلى أن

الدراسة الحالية تتماشى مع توجيات وزارة التعميم في برنامج التحول الوطني
بالمممكة العربية السعودية في تطبيق التعمم الرقمي.

 )4األىمية التطبيقية من حيث أن نتائج ىذه الدراسة قد يستفيد منيا المسؤولين عن
تدريب الكادر التعميمي ،وبالتالي تشجيعيم عمى عقد دورات تدريبية في تصميم

التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية وتوظيف بيئات تعمم تفاعمية حديثة تمبي

احتياجات طالب القرن الـ  40وتوجياتيم.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى:
 الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 0200ىـ 0222 -ىـ.
 الحدود البشرية :طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي.
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 الحدود الموضوعية )0 :الجانب المعرفي لتصميم التمعيب وتوظيفو في العممية
التعميمية.
 )4الجانب التقني لتصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
 )0تطبيق برنامج (.)Class Dojo

مصطلحات الدراسة:
الفاعلية (:)Effectiveness
ىي مقدار ما يحدثو المتغير المستقل من أثر أو تحسن في المتغيرات التابعة( .أبو خطوة،
)4200
ائيا بأنيا مقدار ما يحدثو البرنامج التعميمي المقترح من أثر أو تحسن
وتعرفو الباحثة إجر ً
في مستوى األداء المعرفي والتقني المتميز لطالبات دبموم التعمم اإللكتروني

العالي.

الربىامج التعليني (:)Instructional Program
ىي ذلك النوع من البرامج الذي ينطوي عمى تحقيق أىداف تعميمية ،ومنيا ما
ىو نظامي ومنيا ما ىو غير نظامي ومنيا ما ىو تدريبي ،ومنيا ما يختص بإعداد
الفرد لعمل أو وظيفة محددة .وىو ما يتمقاه الغرد داخل أي مؤسسة تعميمية أو خارجيا
من خبرات ىادفة ينتج عنيا تغيير في سموكو المعرفي والميارى والوجداني عمى نحو
جماىيريا( .صبري،
جماعيا أو
فرديا أو
ً
ً
ذاتيا ً
مرغوب .وقد يكون البرنامج التعميمي ً

.)022 :4224

ائيا بأنو مخطط منظومي قائم عمى أسس ومعايير وأىداف
وتعرفو الباحثة إجر ً

ومحتوى واستراتيجيات وتقنيات إلكساب طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي ميارات
معرفية وتقنية في تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
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التلعيب (:)Gamification
ىو تصميم ،بدالً عن األلعاب الجاىزة القائمة عمى التكنولوجيا ،باستخدام
عناصر تصميم األلعاب في سياقات غير األلعاب لتحقيق ىدف مقصود غير المرح
والترفيوDeterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011( .
ائيا بأنو استخدام عناصر األلعاب من شارات ومكافآت ونقاط
وتعرفو الباحثة إجر ً

وأوسمة من خالل برنامج ( ،)Class Dojoلتقوم الطالبة بإنجاز الميام التعميمية
المطموبة منيا عمى نفس البرنامج ومن ثم مشاركتيا مع زميالتيا بغرض تنمية ميارات
تصميم التمعيب وتوظيفو.

التصورات (:)Perception
ىي عممية إدراكية معقدة لمغاية تعطي صورة عن موضوع ما  ،وىي صورة قد تكون

تماما عن الواقع ،وىناك عدد من العوامل تعمل عمى تشكيل وتشويو اإلدراك
مختمفة ً
في بعض األحيان .يمكن أن تتواجد ىذه العوامل في سياق الموقف الذي يتم فيو

اإلدراكand Dhingra, 2011) ( .

Dhingra,

ائيا بأنو مجموعة تصورات وآراء طالبات الدبموم العالي في التعمم
وتعرفو الباحثة إجر ً
اإللكتروني حول أبرز مميزات التمعيب وتوظيفو في تنمية العممية التعميمية ومتطمبات
توظيفو و دور كل من المعمم والطالب في بيئة التعمم المعتمدة عمى التمعيب واإلجراءات

واألساليب الفاعمة التي يجب توفرىا في بيئة التعمم المعتدة عمى التمعيب ويقاس باألداة

المعدة ليذا الغرض.

ميَج الدراسة وإجراءاتَا:
تستخدم الدراسة الحالية منيج تصميم المجموعة الواحدة ( One-Group

 ،)Pretest-Posttest Designحيث قامت الباحثة بمقارنة نتائج العينة قبل وبعد
البرنامج التجريبي لمعرفة فاعمية برنامج تعميمي لتنمية ميارات تصميم التمعيب

وتوظيفو لدى طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي وتصوراتين نحوه.
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جمتنع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي في جامعة

األميرة نورة بنت عبدالرحمن وعددىن (.)42

عيية الدراسة:
تمثمت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع وىن

طالبات دبموم التعمم

نظر ألن
اإللكتروني العالي وقد بمغ عددىن ( )42طالبة ،واختيرت العينة قصدية ًا
الباحثة ستقوم بتدريس ىذه العينة في البرنامج التعميمي.

أداة الدراسة وإجراءاتَا:
لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد ما يمي:
أ) قائمة بمعايير تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
ب) اختبار يقيس الجانب المعرفي لتصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
ج) أداة تقييم لمجانب التقني لتصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.
د) استبيان لقياس تصورات الطالبات نحو تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية
التعميمية.
وفيما يمي توضيح مراحل إعداد كل أداة.
أوالً :قائنة املعايري الرتبوية والتكيية الواجب توفرٍا عيد تصنيه التلعيب وتوظيفُ يف العنلية
التعلينية ،ومرت األداة بعدة مراح ٍي:
 )0اشتقاق مفردات قائمة المعايير التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية في صورتيا
بناء عمى األبحاث والدراسات السابقة كدراسة ( Hunicke, LeBlanc
األولية ً

 and Zubek, (2004ودراسة ( Bunchball,2010والمالح 4202 ،وقرني

وأبو سيف )4202 ،في مجال التمعيب ،وما يتناسب مع أىداف الدراسة الحالية
واألسئمة التي تحاول اإلجابة عنيا.
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 )4بناء قائمة المعايير المقترحة في صورتيا األولية والتي تسعى إلى تحقيق أىداف
ىذه الدراسة.
 )0الختبار صدق القائمة تم عرضيا عمى بعض المختصين في مجال تكنولوجيا
التعميم والمناىج وطرق التدريس ،واجراء التعديالت الالزمة في ضوء مالحظات
المحكمين ،واحتوت القائمة عمى أربع معايير ،وجاء ضمن المعايير مجموعة من
المؤشرات.
ثاىيًا :االختبار املعريف:
ومرت ىذه األداة بعدة مراحل ىي:
 )0تحديد اليدف من االختبار وىو قياس الجانب المعرفي لميارات تصميم التمعيب
وتوظيفو في العممية التعميمية.
موضوعيا شمل معظم
 )4بناء االختبار في صورتو األولية وقد تضمن ( )08سؤاالً
ً
مفردات البرنامج التعميمي.

 )0لمتحقق من صدق االختبار المعرفي تم عرضو عمى محكمين في مجال تكنولوجيا
التعميم والمناىج وطرق التدريس لمتأكد من وضوح األسئمة وصحة صياغتيا
وتحديد مدى مناسبتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،وتم تعديل الصياغة في ضوء
آراء المحكمين.
 )2حساب معامل الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار وقد تراوحت معامالت السيولة
(  2.44و )2.02ومعامالت التمييز بين ( 2100و )2182وجميعيا مقبولة.
 )2حساب ثبات االختبار المعرفي باستخدام معامل ألفا كرونباخ وقد بمغ 2.880
وىو معامل ثبات مقبول.
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 )2الصورة النيائية لالختبار المعرفي :بعد التأكد من صدق االختبار وثباتو تم
التوصل إلى الصورة النيائية لالختبار ،حيث تكون من ( )15سؤاال تقيس مدى
تمكن الطالبات من الجانب المعرفي لتصمي التمعيب وتوظيفو في العممية
التعميمية.
 )8بعد التأكد من صدق االختبار وثباتو وحساب معامالت الصعوبة والتمييز أصبح
جاىز لمتطبيق.
ًا
االختبار

ثالجًا :بطاقة تكييه األداء التكين لتصنيه التلعيب  ،ومرت بعدة مراح حتى وصلت لصورتَا
اليَائية:
 )0تحديد اليدف من البطاقة وىو قياس الجانب التقني لميارات تصميم التمعيب
وتوظيفو في العممية التعميمية.

 )4تم اشتقاق مفردات البطاقة في صورتيا األولية في ضوء األبحاث والدراسات

السابقة كدراسة ( Hunicke, LeBlanc and Zubek, (2004ودراسة

( Bunchball,2010والمالح 4202 ،و قرني وأبو سيف )4202 ،في مجال
التمعيب ،وفي مجال تطبيق برنامج ( ،)Class Dojoوما يتناسب مع أىداف
الدراسة الحالية واألسئمة التي تحاول اإلجابة عنيا.

وروعي في صياغتيا الشروط الالزمة في صياغة
 )0تكونت من (  ) 02مفردةُ ،
مفردات بطاقة تقييم األداء الذاتي لمجانب التقني لتصميم التمعيب وتوظيفو في

العممية التعميمية وتم وضع درجات االستجابة عن مفردات البطاقة وفق مقياس
ليكرت (الثالثي) بالتدرج التالي ( موافق  ،ال أدري ،غير موافق) لتحديد درجة

التمكن من الميارة.

 )2الختبار صدق البطاقة تم عرضيا عمى بعض المختصين في مجال تكنولوجيا
التعميم والمناىج وطرق التدريس لمتأكد من وضوح األسئمة وصحة صياغتيا

وتحديد مدى مناسبتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،وتم تعديل الصياغة في ضوء

آراء المحكمين.
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 )2حساب ثبات بطاقة التقييم الذاتي لمجانب التقني لتصميم التمعيب وتوظيفو في
العممية التعميمية باستخدام ألفا كرونباخ وقد بمغ  2.842وىو معامل ثبات

مرتفع.

 )2الصدق الداخمي :لحساب صدق االتساق الداخمي ( التجانس) لمبطاقة ،تم حساب
معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور من محاور البطاقة وبين الدرجة

الكمية ،والجدول التالي يوضح ذلك:

 )8بعد التأكد من صدق بطاقة التقييم وثباتيا أصبحت البطاقة جاىزة لمتطبيق وتم
تطبيقيا عمى العينة قبل بدء البرنامج التعميمي.

رابعًا :الربىامج التعليني املكرتح لتينية مَارات تصنيه التلعيب وتوظيفُ يف العنلية التعلينية:

في ضوء قائمة المعايير التربوية والتقنية الواجب توفرىا عند تصميم التمعيب

وتوظيفو في العممية التعميمية ،تم تصميم البرنامج وفق النموذج العالمي

( )ADDIEالذي يتكون من خمس مراحل ( التحميل ،التصميم ،التطوير،التنفيذ،

انتشار في التطبيق ،وتم تطبيقو وفقًا
ًا
ويعد ىذا النموذج من أكثر النماذج
التقييم)ُ ،
لمخطوات التالية:

 )0تحديد خصائص الفئة المستيدفة احتياجاتين من البرنامج التعميمي  ،وتمثمت في
احتياجاتين إلى التدريب عمى التعمم الذاتي فين يتسمن بخصائص تعمم الكبار
والقدرة عمى ممارسة التعمم الذاتي في التعمم وليس لديين خبرة سابقة بتصميم

خبرات تعميمية قائمة عمى التمعيب.

 )4تحديد أىداف البرنامج التعميمي المقترح وىي  :تنمية ميارات طالبات الدبموم العالي
في التعمم اإللكتروني في تصميم خبرة تعميمية باستخدام التمعيب وتطبيقيا عمى

أقرانين في تجربة مزدوجة تكون الطالبة فييا تارة مصممة وتارةً أخرى مستخدمة
لدى مصممة أخرى لمتمعيب.

 )0تحديد محتوى البرنامج :وتم تصميم البرنامج ليتضمن المعايير التي تم التوصل ليا،
وتم تقسيم البرنامج إلى شقين نظري وعممي يحتوي كالً منيما التالي:
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 المعايير التربوية والتقنية الواجب توفرىا عند تصميم التمعيب وتوظيفو في
العممية التعميمية.

 الخبرة التعميمية المراد تصميميا باستخدام التمعيب.

 عدد األسئمة المطروحة ونوعيا (نص أو صورة أو مقطع أو مشكمة تتطمب
حل ،الموعد النيائي لمتقديم ،عدد النقاط (المنح ،الفقد) ،المكافآت (وسام،

لوحة شرف ألفضل  4طالبات ،شيادة تقدير رقمية..،إلخ)

 إنشاء حساب معمم.

اسما عميو.
 إنشاء فصل دراسي واطالق ً
 إضافة بنود منح وخصم النقاط وتحديد أوزانيا.

 إضافة طالباتك ( في ىذه الحالة الطالبات ىن زميالت المصممة في
المجموعة).

 إضافة أستاذة المقرر من ضمن الطالبات.
 الحصول عمى رموز اإلضافة لمطالبات.

 الطمب من الطالبات إنشاء حساباتين واالرتباط بالفصل الذي أنشأتو.
 البدء بإدارة تمعيب التعميم ومنح نقاط ووزن لكل نقطة.

 كل مجموعة تختار أحد مواضيع مقرر مستحدثات تقنية في التعميم ( مقدمة
في المستحدثات ،التدريس المصغر ،البيانات الضخمة ،الطباعة ثالثية األبعاد،

المعزز ،التمعيب).
الواقع ُ
 تقوم كل طالبة من كل مجموعة بتصميم سؤالين يقيسان ميارات التفكير العميا

ويتطمبان تفكير وتحميل واستنتاج في صورة نص أو صورة أو مقطع)

وارساليما لزميالتيا

عبر تقنية التمعيب ( .أي إذا كانت الطالبة ضمن

مجموعة عددىا  2طالبات فإن طالباتيا سيكن الـ  2طالبات) وىكذا ،وتتمقى

استجابة طالبتيا بنفس الطريقة عبر نفس التقنية.

 كل طالبة ستكون تارةً أستاذة وتارة طالبة ضمن مجموعتيا.
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 سيتقوم كل مصممة بعرض تجربتيا بشرح اليدف ثم الخطة ،ويتم عرض
لمتمعيب في كل مراحل التصميم ( إنشاء فصل وتسميتو ،إدراج الطالبات ،النقاط

وأوزانيا ،األوسمة والنايشين ،قائمة المتصدرين ( الشرف)).

 ستقوم كل طالبة بعرض أسئمتيا واستجابة طالباتيا عمى األسئمة ،مع توضيح
أسماء الطالبات والنقاط الالتي حصمن عمييا وأوزانيا ولوحة الشرف أو

المتصدرين في اإلجابة لدييا من الطالبات واألوسمة الالتي حصمن عمييا.

 )2تحديد أسموب التدريس بالبرنامج التدريبي المقترح ،وتصميم مصادر التعمم
واألنشطة ،وتضمنت:

 لقاءات مباشرة مع الطالبات.
 تعمم ذاتي.

 توجيو وارشاد من قبل الباحثة.

 )2تصميم أدوات الدراسة لمحكم عمى نواتج التعمم ،وتضمنت االختبار المعرفي وبطاقة
تقييم األداء التقني لمتأكد من إتقان الطالبة لمجانبين المعرفي والتقني في تصميم

التمعيب.

 )2تطوير (تنفيذ) البرنامج التعميمي ،وتضمنت:

 لقاء مباشر مع الطالبات قمت الباحثة فيو بشرح مفيوم التمعيب وخصائصو
ومميزاتو والبرامج التي تستخدم فيو من خالل عروض تقديمية

 تقديم الجانب المعرفي والتقني لكل طالبة والذي تضمن مقاطع فيديو لشرح
التقنية وتطبيق التصميم خطوة بخطوة.

 توجو كل طالبة بصورة فردية بمراجعة اإلطار النظري والرجوع لممقاطع لمجزء
العممي تحت إشراف الباحثة.

 تكميف كل طالبة صورة فردية بالتصميم واالستجابة كطالبة لزميالتيا في
المجموعة في وقت محدد ( أسبوع).
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 متابعة كل طالبة مصممة لطالباتيا وتصحيح استجاباتين وتقديم تغذية راجعة
مناسبة لين.

 )8تقويم البرنامج التعميمي  ،وتضمن:

استخدام نوعين من أنواع التقويم :التقويم البنائي الذي يتم أثناء تصميم الطالبات

عمميا عن طريق األسئمة الشفيية
لتقنية التمعيب بعد االنتياء من تطبيق البرنامج
ً
بعد كل جزء ،لمعرفة مدى تحقق األىداف ولتالفي الصعوبات التي تواجييا الطالبات
خالل فترة التصميم  ،والتقويم النيائي الذي يتم بعد تنفيذ البرنامج التعميمي

واالنتياء من عممية التصميم والتفاعل لكل طالبة كمصممة تارةً وكطالبة تارةً
أخرى ،عن طريق استخدام نتائج االختبار المعرفي البعدي وقارنتيا بنتائج

االختبار المعرف ي القبمي وبطاقة تقييم األداء التقني لتصميم التمعيب ،لمتأكد من
تمكن الطالبات من عممية التصميم .

خامشًا :استبياٌ قياس تصورات طالبات دبلوو التعله اإللكرتوىي العالي حنو تصنيه التلعيب
وتوظيفُ يف العنلية التعلينية ،ومر بعدة مراح حتى وص إىل صورتُ اليَائية:
 )0تحديد اليدف من االستبيان وىو قياس تصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني
العالي نحو تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية.

 )4تم اشتقاق مفردات االستبيان في صورتو األولية في ضوء األبحاث والدراسات
السابقة في مجال التصورات بصفة عامة ،وفي مجال التصورات نحو التمعيب
بصفة خاصة ،وما يتناسب مع أىداف الدراسة الحالية واألسئمة التي تحاول

اإلجابة عنيا.

 )0بناء االستبيان في صورتو األولية وفقًا لما يحقق أىداف الدراسة الحالية.

 )2والختبار صدق األداة ،تم عرض االستبيان عمى بعض المختصين في مجال
تكنولوجيا التعميم والمناىج وطرق التدريس لمتأكد من وضوح المفردات وصحة

صياغتيا وتحديد مدى مناسبتيا لقياس ما وضعت لقياسو ،وتم تعديل الصياغة

في ضوء آراء المحكمين.
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 )2ولحساب ثبات االستبيان تم استخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ وقد بمغت قيمة
الثبات  2.284والمحور األول  2.020والمحور الثاني 2.822

لحساب صدق االتساق الداخمي (التجانس) لالستبيان ،تم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين درجات كل عبارة ودرجة المحور وقد تراوحت بين (802.و ، )429

ودرجة محوري االستبيان وبين الدرجة الكمية ،وقد بمغ معامل ارتباط بيرسون بين
درجة المحور األول والدرجة الكمية لالستبيان  .908**0وبمغ معامل ارتباط
بيرسون بين درجة المحور الثاني والدرجة الكمية لالستبيان* 0 .515وىي دال

إحصائيا عند مستوى *0.05

 )2الصورة النيائية لالستبيان :بعد التأكد من صدق االستبيان وثباتو تم التوصل إلى
الصورة النيائية لالستبيان ،حيث تكون من محورين أساسيين اندرجت تحت كل
منيما مجموعة من المؤشرات تقيس تصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني
العالي نحو تصميم التمعيب وتوظيفو في العممية التعميمية ،باستخدام مقياس

ليكرت الخماسي ،باإلضافة إلى خمسة أسئمة مفتوحة تقيس نفس الغرض.

ىتائج الدراسة ومياقصتَا:
ىتائج إجابة الشؤال األول :ما مَارات تصنيه التلعيب وتوظيفُ؟
كدراسة

قامت الباحثة بمسح الدراسات التي تناولت ميارات تصميم التمعيب وتوظيفو
((2004

Zubek,

and

LeBlanc

Hunicke,

ودراسة

( Bunchball,2010والمالح 4202 ،و قرني وأبو سيف ،)4202 ،وتم استنتاج
مجموعة من الميارات كما تم مناقشتو تحت محور أداة الدراسة واجراءاتيا سابقًا.

ىتائج الشؤال الجاىي :ما فاعلية الربىامج التعليني املكرتح يف تينية اجلاىب املعريف
لطالبات دبلوو التعله اإللكرتوىي العالي؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء فحص صحة الفرض االحصائي المتعمق بيذا السؤل

" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى) (0.05بين متوسطي درجات الطالبات
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في االداء القبمي والبعدي في الجانب المعرفي"

مرتبطتين.

باستخدام اختبار (ت) لعينتي

خذول ()1

نزبئح اخزجبس (د) نذالنخ انفشق ثُن يزىسطٍ دسخبد األداء انمجهٍ واألداء انجعذٌ فٍ اندبنت
انًعشفٍ
ن
انًزغُش

يزىسط انسسبثٍ

انمجهٍ
انجعذٌ

9.0000
13.5652

االنسشاف انًعُبسٌ
2.25630
2.19143

لًُخ "د"
11.228

انذالنخ
.000

يتضح من الجدول أن قيمة ت بمغت ( )00.442وىي قيمة دالة عند مستوى

( )2.22ألن قيمة مستوى الداللة اإلحصائية كانت ( ،)21222مما يعني وجود فرق
ذا داللة إحصائية بين األداءين القبمي والبعدي لصالح األداء البعدي ،وقد بمغت نسبة

الكسب لبالك  0.94وىي أصغر من القيمة التي اقترحيا بالك لمحكم عمى فاعمية

البرنامج وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت إليو دراسة كالً من ( Pappas,2015و

 Cheong , Cheong and Filippou , 2013والرحيمي )4202 ،التي أكدت

عمى فاعمية التمعيب في تنمية تحصيل المتعممين وزيادة دافعيتيم من حيث قدرتو

عمى تحسين نوعية التعمم من خالل إشراك المتعممين في أنشطة التعمم ،فيو ال

أيضا يسمح
يساعدىم عمى اكتساب المعرفة والميارات بشكل أكثر فاعمية فقط ،ولكنو ً
ليم باالحتفاظ بالمعمومات وابقاء أثر التعمم في الذاكرة لمدة أطول ،وىو أداة فعالة
وقوية تثري تجارب التعمم الرقمي في جميع المجاالت ،وأوصت ىذه الدراسات بضرورة

دعم تدريس مقررات التعميم العالي باستخدام تطبيقات التعمم القائمة عمى التمعيب.

ىتائج الشؤال الجالح :ما فاعلية الربىامج التعليني املكرتح يف تينية اجلاىب التكين لطالبات دبلوو
التعله اإللكرتوىي العالي؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء فحص صحة الفرض االحصائي المتعمق بيذا

السؤل " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات
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الطالبات في االداء القبمي والبعدي في الجانب المياري " باستخدام اختبار (ت)

لعينتي مرتبطتين.

خذول ()2
نزبئح اخزجبس (د) نذالنخ انفشق ثُن يزىسطٍ دسخبد انذاء انمجهٍ واألداء انجعذٌ فٍ اندبنت
انًهبسٌ
انًزغُش

انًزىسط
انسسبثٍ

انمجهٍ

19.68

انجعذٌ

48.09

االنسشاف
انًعُبسٌ
5.446

لًُخ "د"
20.776

انذالنخ
.000

3.308

يتضح من الجدول أن قيمة ت بمغت ( )20.776وىي قيمة دالة عند مستوى

( )2.22ألن قيمة الداللة اإلحصائية كانت ( ،)2.222مما يعني وجود فرق ذا داللة
إحصائية بين األداءين القبمي والبعدي لصالح األداء البعدي في الجانب المياري ،وقد

بمغت نسبة الكسب لبالك  ،1.60وىي أكبر من القيمة  014التي اقترحيا بالك لمحكم

عمى فاعمية البرنامج وىي نتيجة تتميز بيا الدراسة الحالية التي ىدفت إلى تأىيل

تقنيا في مجال تصميم خبرة تعميمية قائمة عمى تقنية التمعيب وفقًا لنموذج
الطالبات ً
التصميم التعميمي بأنفسين وممارستيا كمعممة تارةً وكطالبة تارة أخرى ،مما طور
مستواىن التقني في مجال التصميم.

ىتائج الشؤال الرابع :ما تصورات طالبات دبلوو التعله اإللكرتوىي العالي حنو توظيف التلعيب
ومتطلبات استددامُ يف العنلية التعلينية؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي االنحراف المعياري لكل مفردة

من مفردات كل محور واألداة .
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1
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
22
21
26
22
32
32
34
36
37
32

خذول ()3
انًزىسط انسسبثٍ واالنسشاف انًعُبسٌ السزدبثبد أفشاد عُنخ انذساسخ
انزشرُت
االنسشاف
انًزىسط
انًعُبسٌ
انسسبثٍ
انًفشداد
ا
أوال :رىظُف انزهعُت فٍ انعًهُخ
انزعهًُُخ:
3
َضَذ ين فشصخ ثمبء أثش انزعهى نذي
0.528
4.773
انطبنت.
16
َسبعذ انطبنت عهً االنزمبل نًىالف
0.790
4.364
رعهى أخشي.
11
ثبنخجشح
انشثط
َسث انطبنت عهً
0.671
4.546
انسبثمخ.
21
0.853
4.182
وضىزب.
َدعم انذسط أكثش
ا
14
خالل
ين
انزمذو
َسفض انطبنت عهً
0.800
4.455
انزعهى ثزسهسم ينطمٍ.
8
َسبعذ انطبنت عهً يعشفخ يسزىي
0.666
4.591
أدائه فٍ انًمشس.
5
أدائه
يمبسنخ
َسبعذ انطبنت عهً
0.456
4.727
ثأداء انطالة اِخشَن فٍ انًمشس.
1
َسفض انطبنت عهً انًنبفسخ يع
0.395
4.818
انطالة اِخشَن فٍ انًمشس ين خالل
( لبئًخ انششف ،وانمبدح...،إنخ).
1
0.501
4.818
َشدع انطبنت عهً انعًم ثدهذ أكجش.
15
1.098
4.409
َسفض انطبنت عهً انندبذ.
18
ثبالنزًبء
َضَذ ين شعىس انطبنت
0.883
4.273
نهًسزىي انزعهًٍُ.
18
َمهم ين شعىس انطبنت ثبنمهك وانزىرش
0.827
4.273
انزٌ َشعش ثه فٍ انزعهى ثبنطشَمخ
انزمهُذَخ.
5
نسى
انسهجٍ
َعذل رىخه انطبنت
0.550
4.727
انعًهُخ انزعهًُُخ.
11
َضَذ انشغجخ فٍ انفىص يًب َعضص ندبذ
0.596
4.546
انعًهُخ انزعهًُُخ.
11
0.671
4.546
َعًم عهً رسسُن نىعُخ انزعهُى.
9
َسهى فٍ رمذَى انًفهىو ثأكثش ين
0.590
4.591
طشَمخ.
20
َضَذ ين سشعخ انطبنت فٍ اإلخبثخ
0.973
4.227
ين خالل انزىلُذ انًسذد نكم
يسزىي.
9
4.591
َدُت
عنذيب
ثبإلزجبط
َصُت انطبنت
0.950
إخبثبد خبطئخ.
7
َضَذ ين ثمخ انطبنت ثنفسه عنذ
0.568
4.682
رسمُك إخبثبد صسُسخ.
3
عنذ
ثبألهًُخ
ًَنر انطبنت انشعىس
0.429
4.773
انفىص ثبنشبساد.
16
َزُر نهطبنت رعهى يفبهُى صعجخ
0.790
4.364
ثطشَمخ يًزعخ.
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يزىسط انًسىس

1
2
3
5
6
7
2
9
11
12
13

4.459

ثبنُابَ :زطهت رىظُف انزهعُت فٍ
انعًهُخ انزعهًُُخ:
رنًُخ يهبساد انًعهًُن فٍ يدبل
رصًُى انزهعُت.
رذسَت انطالة عهً يًبسسزه.
رىظُف رطجُمبد انزهعُت اندبهضح.
رذسَت انطالة عهً أسهىة زم
انًشكالد.
رىفش خجشح نذي انًعهى فٍ اسزخذايه.
رذسَت انطالة عهً انزفكُش انعهًٍ.
رىفش أخهضح ركُخ أو زبسجبد.
رىفش ثنُخ رسزُخ خُذح وارصبل سشَع
ثبإلنزشنذ.
رذسَت انطالة عهً يهبسح إداسح
انىلذ.
رصًُى رعهُى َزًشكض زىل انًزعهى.
يزىسط انًسىس
انًزىسط انكهٍ

4.773

0.612

1

4.636
4.591

0.581
0.590

4.455

0.739

3
5
8

4.500
4.318
4.364

0.913
0.894
0.848

4.500

0.913

6
10
9
7

4.636

0.658

3

4.727
4.55

0.456

2

4.487

يتضح من الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي لمفردات تصورات طالبات

دبموم التعمم اإللكتروني العالي نحو أىمية توظيف التمعيب قد تراوحت (:4.818

 ) 4.182وجميعيا بدرجة أوافق بشدة ماعدا مفردة واحدة بدرجة أوافق ،وقد حازت

المفردتين " يحفز الطالب عمى المنافسة مع الطالب اآلخرين في المقرر من خالل "

و" يشجع الطالب عمى العمل بجيد أكبر ".عمى متوسط حسابي يساوي () 4.818

وىو أعمى متوسط حسابي وبانحراف معياري ( )0.61و( )0.501عمى الترتيب مما
يدل عمى تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة يمييما " يمنح الطالب الشعور باألىمية
عند الفوز بالشارات " و" يزيد من فرصة بقاء أثر التعمم لدى الطالب ".بمتوسط

حسابي يساوي ( ) 4.773وانحراف معياري ( )0.429و( )0.528عمى الترتيب مما
يدل عمى تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة ،وأما مفردة " يجعل الدرس أكثر

وضوحا ".حازت عمى متوسط حسابي يساوي ( )4.182وىو أدنى متوسط حسابي
ً
وبانحراف معياري ( )0.853مما يدل عمى تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة.
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يتضح من الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي لمفردات تصورات طالبات دبموم

التعمم اإللكتروني العالي نحو متطمبات

توظيف التمعيب في العممية التعميمية قد

تراوحت ( )4.318 :4.773وجميعيا بدرجة أوافق بشدة وقد حازت المفردة " تنمية
ميارات المعممين في مجال تصميم التمعيب " .حازت عمى متوسط حسابي يساوي

( )4.773وىو أعمى متوسط حسابي وبانحراف معياري ( )0.612مما يدل عمى تقارب
استجابات أفراد عينة الدراسة ،ويمييا " تصميم تعميم يتمركز حول المتعمم " متوسط

حسابي ( )4.727وبانحراف معياري ( )0.456مما يدل عمى تقارب استجابات أفراد

عينة الدراسة .ويمييا " تدريب الطالب عمى ممارستو ".متوسط حسابي ()4.636

وبانحراف معياري ( )0.658مما يدل عمى تقارب استجابات أفراد عينة الدراسة وأما
مفردة " تدريب الطالب عمى التفكير العممي "..حازت عمى متوسط حسابي يساوي

( )4.318وىو أدنى متوسط حسابي وبانحراف معياري ( )0.894مما يدل عمى
تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة.

يتضح من الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي لتصورات طالبات دبموم التعمم

اإللكتروني العالي نحو أىمية توظيف التمعيب يساوي ()4.459

وىذا يشير أن

تصورات أفراد العينة نحو متطمبات توظيف التمعيب في العممية التعميمية بدرجة أوافق

بشدة وأن المتوسط الحسابي لتصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي نحو

متطمبات توظيف التمعيب في العممية التعميمية يساوي ( )4.55وأن المتوسط الحسابي
لتصورات طالبات دبموم التعمم اإللكتروني العالي نحو توظيف التمعيب في العممية

التعميمية يساوي ( .)4.487ويتضح مما سبق أن تصورات طالبات الدبموم العالي في
التعمم اإللكتروني نحو التمعيب كمعممات وكطالبات كانت تصورات إيجابية ،وىو ما

تأكده دراسة كالً من ( Alabbasi, 2017و  Alabbasi, 2018و Cheong,

 Filippou and Cheong,2014و  ،)Yıldırım, 2017التي أظيرت نتائجيا

إيجابيا لدى الطالب تجاه استخدام تقنية التمعيب في التعمم ،وأنو يجعل
تصور
ًا
ً
وتطوير ،ويزيد من المشاركة في الصف ،وعممت
ًا
العممية التعميمية أكثر تشويقًا واثارة
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تمك النتائج بأن الطالب يحتاجون إلى أنظمة تعميمية تتطمب الكثير من الجيد وتتسم
بالتحدي وتزيد من الكفاءة وتعزز ذاكرة االسترجاع والتركيز واالنتباه وااللتزام والتفاعل

االجتماعي.

التوصيات:
 )0عقد دورات وورش عمل توعوية لمصممي المقررات اإللكترونية بأىمية توظيف
التمعيب في العممية التعميمية.

 )4تصميم دورات تدريبية لتنمية ميارات تصميم التمعيب لدى أعضاء ىيئة التدريس
والطالب.
 )0تصميم أنشطة تعميمية قائمة عمى التمعيب في برامج التعمم اإللكتروني.
 )2دعم تدريس مقررات التعميم العالي والعام باستخدام تقنية التمعيب.
 )2االستفادة من معايير تصميم التمعيب التربوية والتقنية التي توصمت ليا الدراسة
الحالية.

املكرتحات:
 )0دراسة فاعمية برنامج قائم عمى التمعيب في تنمية ميارات الطالب األكاديمية.
 )4دراسة فاعمية تقنية التمعيب عمى تطوير أداء طالب التعميم العام.
 )0دراسات مماثمة لمدراسة الحالية مع متغيرات أخرى.
 )2دراسات استشرافية عن توظيف التمعيب في المؤسسات التعميمية.
 )2دراسة تقويمية لمدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس لميارات
وتنفيذه.
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املراجع


أبو خطوة ،السيد عبد المولى ( ".)4200معايير ضمان الجودة في تصميم المقررات اإللكترونية
وانتاجيا" ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد ،المممكة الع
ربية السعودية ،الرياض.02 -4،



أبو عظمة ،نجيب ،ىنداوي ،أسامة (.)4204أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات تصميم

وانتاج المقررات اإللكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة ،دراسات عربية في
التربية وعمم النفس ،ع.82-02 ،( 1)48


برنامج التحول الوطني  ،4242المممكة العربية السعودية .تم استرجاعو بتاريخ
0222/2/02ىـ من:
https://mewa.gov.sa/ar/Ministry/initiatives/MinistryInitiatives/Pages/d
efault.aspx



الرمادي ،أماني زكريا إبراىيم ( .)4208استخدام تقنيات وقواعد األلعاب في تحقيق األىداف
الجادة عموم تعميم في االجتماعية الشبكات من اإلفادة لتفعيل  Gamificationالمكتبات :مقرر

" التحميل الموضوعي المتقدم " بجامعة االسكندرية نموذجا ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر
الثامن والعشرون لالتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بعنوان  :شبكات التواصل االجتماعي
وتأثيراتيا في مؤسسات المعمومات في الوطن العربي ،مصر.00-0 ،


القايد ،مصطفى ( .)4202ما ىو التمعيب؟ وماذا نعني بالتمعيب في التعميم؟ ،تم استرجاعو
بتاريخ

0222/2/04ىـ

من:

https://www.new-educ.com/gamification-

education


قرني ،أسامة ،أبو سيف ،محمود ( .)4202أنموذج مقترح الستخدام التمعيب

( )Gamificationبالجامعات المصرية ،ورقة عمل مقدمة لممؤتمر العممي السنوي الثالث
والعشرون الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية " التعميم والتقدم في دول أمريكا
الشمالية" 42-48 ،يناير ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.02-0 ،


المالح ،تامر ( .)4202المحفزات التعميمية  Gamificationنقمة نوعية في نفسية الطالب،
تم استرجاعو بتاريخ 0222/2/04ىـ منhttp://cutt.us/PbtMG :
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...... فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات تصميم التلعيب وتوظيفه لدى طالبات دبلوم التعلم اإللكتروني العالي
 تم استرجاعو بتاريخ،4202  أىم توجيات تكنولوجيا التعميم في.)4202(  مصطفى،جودت



https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14692 :ىـ من0222/2/04
 تم استرجاعو بتاريخ، البنائية واأللعاب اإللكترونية التعميمية.)4202(  رأفت،عبد العزيز



http://cutt.us/rTy6f :ىـ من0222/2/04

 تم استرجاعو بتاريخ.المممكة العربية السعودية

،4202 مبادرات برنامج التحول الوطني

:من



ىـ0222/2/04

https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/Initiatives.aspx
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