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 ا:ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةبراقم

 Cزيلام يف ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط ىدل
 

 

 ثحبلا صَّخلُم
 ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةبراقم ةيلعاف نم ققحتلا ىلإ ثحبلا فدهي
 لالخ نم يليلحتلا يفصولا جهنملا لَّسوت دقو ،uزيلامب ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط ىدل
 ،2022-2017 يماع نيب دتما اÌيثحب اًحسم هتادأ تناكف ،ةيمكلا ةقيرطلا
 مولعلا ةعماجو uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبلط نم ةنيع ىلع تعِّزُو ةنابتساو
 ةلحرملا يف بيعلتلا ةبراقم لامعتسا نأ جئاتنلا تفشك دقو ،ةيزيلاملا ةيمالسإلا
 ء�و ءانثأ يف رمتسا كلذ نأو ،يزيلاملا قايسلا يف )اًردÒ وأ( ًاليلق لاز ام ةيعماجلا

 تامولعملا ةناقت فيظوتو ينورتكلإلا ميلعتلا وحن اÌيملاع اًهجوت ضرف يذلا 19 ديفوك
 ،ةعونتملا تالا¯ا يف ةفلتخملا اWاقيبطتو بيعلتلا ةبراقم دامع يه يتلا تالاصتالاو
 عيضت الئل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةرورض ظحلُت لامعتسالا فعض نع ةوالعو
 كلذو ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةبراقم قيبطت ءانثأ يف ةبلطلا تامامتها
 نأ ىلع نوقفتم مهمظعمو ،ةيباجيإ ت�اجإ اومدق اًعيمج نيكراشملا نأ نم مغرلا ىلع
 .ةعتم رثكأ ملعتلا لعجي بيعلتلا

ينورتكلإلا ميلعتلا ،تايجيتارتسإلا ،بيعلتلا ،ةيبرعلا :ةسيئرلا تاملكلا
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 ةمِّدقُم
 انيلع متحيو ،Òرصع تامس مهأ نم لئاهلا يفرعملا راجفنالاو عيرسلا يناقتلا روطتلا
 تعضو دقو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف هتازاجنإ نم ةدافتسالا ىلع دعاسي ام لكب هتبكاوم
 ىلإ ملاعلا لُّوحت عم بسانتيل يميلعتلا ماظنلا نيسحتل ةديدع تاينازيم ةريثك نادلب
 .تالا¯ا لك يف ومنلا تالدعم اهيف دادزت ةريغص ةيرق

 لمعتسي نأ يرورضلا نم حبصأ ؛ةريثكلاو ةريبكلا ةيناقتلا تاروطتلا عمف
 ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف مWاجايتحاو ةبلطلا بسانت يتلا تايجيتارتسإلا نوسردملا
 اÀأل ؛ةيميلعتلا ةيلمعلا يف بيعلتلا تايجيتارتسإ لامعتسا ةثيدحلا تاهاجتالا نمو
 تاطاشن مأ تامولعم ةغيص يف تناكأ ءاوس ،ملعتلاو ميلعتلا يف ةيلعافت اًصرف حيتت
 باعلألاو ةيكذلا ةزهجألاو بيساوحلا لالخ نم مأ ،ةكباشلا قيرط نع ةمدقم
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم ةبلطلا ىدل يمنت نأ اÀأش نم اهلكو ،ةينورتكلإلا

 كرحم يهف ،مويلا تالاصتالاو تامولعملا ةناقت ةيمهأ ىدم دحأ ىلع ىفخي الو
 اًرود اهل نأل ؛ةيتايحلا تاطاشنلا عيمجل اًريبک اًدنس لثمتو ،اهعيمج مولعلا روطتل سيئر
 ةثيدح لئاسوو ةديدج قافآ وحن مولعلا ىتش يف ةفرعملاو ميلعتلا ةلجع عفد يف اÌمهم
 اذه لواحي مث نمو ،ةفلتخملا فورظلاو قرطل� اهنم ةدافتسالاو ةفرعملا باستکا يف
 عيمج يف نيسردملاو ةبلطلا دعاسي يذلا بيعلتلا لاجم يف ةفرعملا فاشكتسا ثحبلا
 .ةيبرعلا ةغللا ةسارد يف ةصاخبو ،تالا¯ا
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 ثحبلا ةلكشم
 سيل هنكلو ،يلاعلاو يئادتبالا ميلعتلا يف ةلمعتسملا ةطشنلا تاودألا نم بيعلتلا
 مامتهاو نيسردملاو ةبلطلا ةفرعم ةلق كلذ يف ببسلاو ،عساو قاطن ىلع اًفورعم
Åنأ ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف بيعلتلا روضح لماوع نيب نمو ،ةديدجلا ملعتلا بيلاس 
 تيرجأ دقو ،بسانملا ىوتسملا ىلإ لصي ال ةيعماجلا ةلحرملا يف اÀاقتإ ىوتسم
 ثحبلا اذه َّىيغتي اذل ؛ةيباجيإ جئاتن ىلع لوصحلا نم تنكمتو ،بيعلتلا يف تاسارد
 .يزيلاملا قايسلا يف اًديدحتو ،لا¯ا اذه يف ةفاضإ ميدقت

 

 ثحبلا ةلئسأ
 :يتآلا ةلئسألا نع ةباجإلا ثحبلا اذه لواحي
 ؟ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقمب دوصقملا ام .1
 ؟نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم رود ام .2
 ةلحرملا ةبلط ىدل ةفورعم ةيبرعلا ةغللا ملعت يف اهبيلاسأو بيعلتلا ةبراقم له .3
 ؟uزيلام يف ةيعماجلا

 ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم لامعتسا يف uزيلامب ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط يأر ام .4
 ؟ةيبرعلا
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 ثحبلا فادهأ
 :يتÄ ام قيقحت ىلإ ثحبلا اذه فدهي

 .ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقمب دوصقملا نايب .1
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم رود ديدحت .2
 ةبلط ىدل ةيبرعلا ةغللا ملعت يف ةفورعملا بيعلتلا ةبراقم بيلاسأ نع فشكلا .3
 .uزيلامب ةيعماجلا ةلحرملا

 ملعت يف بيعلتلا ةبراقم لامعتسا يف uزيلامب ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط يأر نع ةن�إلا .4
 .ةيبرعلا ةغللا
 
 ثحبلا ةيمهأ
 ةعماجلا ةبلط دنع ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا لامعتسا ةيمهأ ىلإ اًرظن
 هب سيردتلا قرط ريوطت يغبني هنأ لا¯ا اذ¸ نيمتهملا مظعم ىري ؛uزيلامب مWذتاسأو
 تالاجم عيمج يف لصاحلا يناقتلا مدقتلاو رصعلا تابلطتم عم بسانتتل ؛رارمتس�
 نمو ،ملعتلاو ميلعتلا ةريسم ريوطتو ،ةبلطلا ىوتسم نيسحت لجأ نم كلذو ،ةفرعملا

 :يف ثحبلا اذه ةيمهأ ىÌدبتت مث
 .ملعتلاو ميلعتلا يف بيعلتلل ةيقيقحلا تالامعتسال� ةيقيقح ةفرعم باستكا -
 .ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةقيرطب ةقلعتملا تاساردلا ةردن -
 .بيعلتلا لامعتسا يف ةلاعفلاو ةقيقدلا قرطلا ضعب زاربإ ةلواحم -
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 ،ةماعب ةيبرعلا ةغللا ميلعتب ةينعملا تاهجلا ثحبلا جئاتن دعاست نأ نكمي -
 .ةصاخب ةيمالسإلا تاعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا يسردمو

 

 ثحبلا دودح
 :امه نيبناج ىلع ثحبلا زِّكري

 .2022-2017 يماع نيب :ينامزلا دحلا .1
 .ةيزيلاملا ةيمالسإلا مولعلا ةعماجو ،uزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا :يناكملا دحلا .2

 

 هتاءارجإو ثحبلا جهنم
 ثحبلا ىلإ ةفاضإل� ،ةيمكلا ةقيرطل� يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحبلا اذه لَّسوتي
  .ةلصلا تاذ عجارملا ةعلاطم لالخ نم يبتكملا

 دقو ،ةقباسلا تاساردلا ءوض يف ثحبلا اذهل تَّدعُأ ةنابتسا ثحبلا ةادأو
 ،ةماعب بيعلتلل اهينÇو ،ةيفارغميدلا صئاصخلا اهلوأ ؛ءازجأ ةسمخ يف ةنابتسالا تعَّزوت
 يأرل اهسماخو ،بيعلتلا لامعتس� ملعتلا دئاوفل اهعبارو ، بيعلتلا ةيلعافل اهثلÇو
 Google( لالخ نم اÌينورتكلإ ةنابتسالا عيزوت ناكو ،بيعلتلا لامعتسا يف ةبلطلا

Forms(، لحم نيتعماجلا نم ًةبلاطو اًبلاط نورشع مهو ،ثحبلا ةنيع ىلع كلذو 
 ةحلاص اهلك ةعوم¯ا تÒايبلا تناك دقو ،ًالوأ يثحب حسم يرجُأ ثيح ثحبلا
 ،(SPSS) ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزحلا جمÒرب لالخ نم يئاصحإلا ليلحتلل
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 تابث نم دكأتلا دعب ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا باسحب كلذو
 .خابنورك افلأ تابثلا لماعم لالخ نم ةنابتسالا
 

 ةقباسلا تاساردلا
 تاساردلا نأ اًملع ،هعوضومب ةلصتملا ةقباسلا تاساردلا ةعومجم نم ثحبلا دافتسا
 اهنمو ،اÌيبسن ةليلق لازت ام ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف بيعلتلا ةبراقم لامعتس� صتخت يتلا
 :يتÄ ام

 تاقوعمو بيعلتلا ةيجيتارتسإ قيبطت ةجرد )2021( يبيتعلا ةسارد تلوانت
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةکلممل� ضuرلا يف بوساحلا تاملعم روظنم نم اهقيبطت
 عافترا نأ ىلإ جئاتنلا تصلخو ،ةنابتسالا اWادأو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا تدمتعاو
 ةقفاوملا نم ةعفترم ةجرد عم ،ثحبلا ةنيع ىدل بيعلتلا ةيجيتارتسإ قيبطت ةجرد
 .ةيجيتارتسإلا كلت قيبطتل تايبلس دوجو ىلع مهيدل

 ملعت يف بيعلتلا جÀ نع )2019( اهاليمزو يناحور يتس ةسارد تثدحتو
 ،ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا قيبطت ةيناكمإ ىدم نع ةباجإلا تَّيغتو ،ةيبرعلا ةغللا
 جئاتنلا تنَّيب دقو ،ةبلطلا نيب ملعتلا ةبرجت زيزعت فد¸ كلذ ىلع ةبترتملا رÇآلا نايبو
 امم ،ةيميلعتلا بعللا تاطاشن لالخ نم ةيباجيإلا فقاوملا ززعي نأ بيعلتلل نكمي هنأ
 قيبطتلل ةيلاع صرفب عتمتي يذلا بيعلتلا ىلع ةيبرعلا ةغللا ملعت ميمصتل ةصرف حيتي

 .ةيبرعلا ةغللا ميلعت قايس يف
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 بيعلتلا ةيجيتارتسإ ةيلعاف نع فشكلا )2019( نيهاش ةسارد تلواحو
 ميلعتلا ةلحرم ذيمالت نم ةنيع ىدل يساردلا ءادألا نيسحتو ملعتلا ةئيب ةرادإ يف
 قيبطت لامعتس� ةينورتكلإ ٍدْصَر ةمئاق ةثحابلا تَّدعأ كلذ قيقحتلو ،يساسألا
 ةيجيتارتسإ ذيفنت ءانثأ يف ذيمالتلا ءادأ مييقتل ةعيرس ةظحالم ةادأ "وجود سالك"
  .اÌيئاصحإ تجلوعو تاـنايبلا تعُمج مث ،بيعلتلا

 ىلإ يبيرجتلا هبش جهنملا لالخ نم )2018( يليحرلا ةسارد تلصوتو
 ةطباضلا نيتعوم¯ا تاجرد طسوتم نيب فئاظولا سايق يف اÌيئاصحإ ةلاد تافالتخا
 قيبطتلا تاجرد طسوتم نيبو ،ةيبيرجتلا ةعوم¯ا حلاصلو ،زاجنإلا ريوطت يف ةيبيرجتلاو
 الو ،ديربلا بلط حلاصلو ،ليصحتلا ريوطت يف ةيبيرجتلا ةعومجملل رشابملاو قباسلا
 نيتعوم¯ا تاجرد طسوتم نيب فئاظولا سايق يف اÌيئاصحإ ةلاد ةمهم تافالتخا
 رشابملاو قباسلا قيبطتلا تاجرد طسوتم نيب وأ ،عفادلا عضو يف ةيبيرجتلاو ةطباضلا
 بيردتل ةيصوتب ةساردلا تمتُتخا مث نمو ،عفادلا ريوطت يف ةيبيرجتلا ةعومجملل
 ميلعتلا تارود سيردت يف بيعلتلا لامعتسا ىلع ةبيط ةعماج يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ
 .كلذل دعملا ليلدلا نم ةدافتسالاو ،يلاعلا

 تأر ؛ةيلبقتسملاو ةيلاحلا هتالامعتسا زيفحتو بيعلتلا تايبدأل ةعجارم يفو
 تفده اذل ؛مامتهالل ةريثم ةيزيفحت ةيلآ بيعلتلا نأ )2018( اهاليمزو نالوبمر
 بيعلتلا قيرط نع كلذو ،ةيدادعإلا ةلحرملا ةبلطل ةيميلعت داوم جاتنإ ىلإ مهتسارد
 ءاربخلا دودرو تامييقتلا جئاتن ىلع ءانبو ،يفيكو يمك فينصت سايقم ةادألاو



 اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةبراقم                                                               

 144 

 يف اÌدج ةيدجم بيعلتلا ىلع ةمئاقلا ةيميلعتلا داوملا نأ جتنُتسا ةبلطلا ت�اجتساو
 .ةيدادعإلا ةلحرملا ةبلط ىدل مامتهالل اÌدج ةريثمو لامعتسالا

 ينورتكلإلا ملعتلل بيعلتلا ةمظنأل اًراطإ )2017( نورخآو يدونبألا غاصو
 ةبرجت ىلع زيفحتلا رصانع ريثÑ ةيفيك ديدحت فد¸ كلذو ،رصمب يلاعلا ميلعتلا يف
 لاؤسلا رايتخا جÀ لالخ نم ؛ةلجسملا تاعوضوملا عم مهلعافت ةدuزو نيلمعتسملا
 ةبلطلا نم ددعل ةيقيقحلا تارابتخالا ترهظأ دقو ،بيعلتلا تايلآ ىلإ اًدانتسا نرملا

 .ةيديلقتلا رابتخالا بيلاسÅ ةنراقم ٪55 ةبسنب مهفراعم باستكا يف اًنُّسحت

 

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعت
 ىلع ٌةعِمُجم ؛اWاودأو اWاعمتجمو اِّهلاحم عُّونت ىلع اÀأ ةقباسلا تاساردلا نم ظحلُي
 اهل ىنغ ال ةيلمعلا هذه نأو ،ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا قايس يف بيعلتلا ةبراقم ةيمهأ
 ام وهو ،مويلا ملاعلا هدهشي يذلا يناقتلاو يفرعملا عراستلا لظ يف ةبراقملا كلت نع
 كلذو ،يزيلاملا يعماجلا قايسلا يف اًديدحتو ،هيف ةفاضإلاو هزيزعت ثحبلا اذه لواحي
 .يتÄ اميف امÀايب ،ةيقيبطتو ةيرظن ؛نيتشقانم لالخ نم
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 ةيرظنلا ةشقانملا :ًالوأ

 :بيعلتلا موهفم .1
 ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم قفو )Gamification( ةبعوللا وأ بيعلتلا
 ةداتعملا ضارغألا زواجتت تاقايس يف ةينورتكلإلا باعلألا لامعتسا ؛يداصتقالا
 تاطاشنلا يف ةبعللا رصانع لمعتست نأ نكمي يتلا رابتخالا قرط لثم نم ،باعلألل
 لمشت نأ نكمي تاقايسلا هذه نأ ريغ ،ةعتملا رصانع ىلع ظافحلا عم ،ةيميلعتلا

 فد¸ كلذو ،مالعإلاو ،لامعألاو ،قيوستلاك ،ميلعتل� ةطبترم ريغ ىرخأ تالاجم
 درفلا لعافت ةدuزو ،ةددحم فادهأ قيقحتو ،لكاشملا لح يف نيلمعتسملا ةكراشم
 .)2017 ،دئاقلا( هماهسإو

 نِّسحي ةياهنلا يفو ،لمعلا قيرط نع ملعتلا ىلع صاخشألا بيعلتلا دعاسيو
 ،ةعرسبو صاخلا مهتقو يف ملعتلا ىلع ةردقلا نيملعتملل رفويو ،جئاتنلاو تايلمعلا
 نوكراشملا ىظحي ذإ ؛لقتسملا ملعتلا ريفوتو ،مدقتلا تافلم ةعباتمب اًضيأ مهل حمسيو
 ،طابحإلاك رعاشم ةبرجت مهنكميو ،ةددهم ريغ ةئيب يف ةبرجتلا ءانثأ يف لشفلا ةيرحب
 نمم نيرخآل� وأ ،ةبعلل� يصخش لاصتا ريفوت عم ،ةيلستلاو ،ضومغلاو ،بجعلاو
 .ةبعللا بعلي

 نأ نم مغرلا ىلع اًديدج اًموهفم سيل بيعلتلا نأ مامتهالل ريثملا نمو
 ،ةمئاق ةراضحلا تماد ام ةايحلا تالاجم يف رضاح موهفملاف ،اًرخؤم َغيِص حلطصملا
 ،حرملا نم اًرصنع هب مايقلا بجي لمع لك يف نأ عاش يضاملا نرقلا تاينيتس ذنمف
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 هلعج لالخ نم عتمم طاشن ىلإ ءيش يأ ليوحت نكمي هنأو ،ةبعل هسفن لمعلا نأو
 ُدعب نمو ،تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف ةيميلعتلا ويديفلا باعلأ تعاش مث ،ةبعل

 لك يف زيفحتلا اهدامعو ،عقاوملاو تاقيبطتلا نم ريثك يف بيعلتلا رصانع ترهظ
 نأ ىلإ اÌيئزج كلذ عجريو ،ةزِّفحملا ةداجلا باعلألا نم اًديزم مويلا ىرن Òإ ىتح ،ءيش
 لهسلا نم تلعج ةيكذلا فتاوهلا كلذكو ،مويلا ةدئاس تحبصأ ويديفلا باعلأ

 .)Walter, 2022( نامزو ناكم يأ يف باعلألا ةسرامم اÌدج
 

 :بيعلتلا تاوطخ .2

 ليلحت قمع ىلع ؛ينورتكلإلا ملعتلا يف بيعلتلا ذيفنتل ةلاعف ةبراقم ريوطت يوطني
 ,Walter( يتÄ ام كلذل ةسيئرلا تاوطخلا لمشتو ،ةحاتملا تايجمربلا تاودأو فورظلا

2022; Kiryakova, 2017(: 

 يف ةديدج جهانم نوملعملا قبطي امدنع يرورضلا نم :ةبلطل صئاصخ ديدحت )أ(

 تناك اذإ ام ةفرعم لجأ نم )فيرعت تافلم( ةبلطلا صئاصخ ديدحت ؛ملعتلا ةيلمع
 عم لعافتلل ةبلطلا دادعتسا وه مساحلا حاتفملاو ،ةبسانم ةديدجلا تايناقتلاو تاودألا

 .ةيسفانتلا ةعيبطلا تاذ ملعتلا يف ةكراشملاو ،ملعتلا ىوتحم
 قيقحتل نيكراشملا نم ةبولطملا تاراهملا ةفرعم نيملعملل يرورضلا نمو

 اهيف نإف ،اÌدج ةبعص وأ اÌدج ةلهس تاطاشنلاو ماهملا تناك ام اذإف ،فادهألا
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 بيردتلا يف ةكراشملل ةبلطلا ةيعفاد دمتعت نيح يف ،ةيبلس جئاتنو ةبلطلل ًالمتحم اًطيبثت
 .مWازاجنإ نم اهعبتي امو ملعتلا ةيلمع قايس ىلع

 ضرغلاف ،حوضوب ةددحم ملعتلا فادهأ نوكت نأ بجي :ملعتلا فادهأ ديدحت )ب(
 اهيف امب - تاطاشنلا عيمج ودبت كلذ فالخبو ،ملعتلا فادهأ قيقحت ميلعتلا نم
 تاطاشنلاو يميلعتلا ىوتحملا فادهألا ددحتو ،ةيدجم ريغ - بيعلتلا تاطاشن
 .اهقيقحتل ةبسانملا ةبعللا تايلآ رايتخا لجأ نم ملعتلا ةيلمع يف نَّمضُت يتلا ةيميلعتلا

 نأ بجي :بيعلتلا لجأ نم ةيميلعتلا تاطاشنلاو يميلعتلا ىوتحملا ءاشنإ )ج(
 ريوطت عم ،ةددعتملا طئاسولا رصانعب اÌينغ ً�اذج اÌيلعافت يميلعتلا ىوتحملا نوكي
 :ىلع لمتشت نÅ كلذو ،ةصاخب ةعتملاو ملعتلا فادهأل ةممصملا ةيميلعتلا تاطاشنلا

 م¸ يدؤي امم ،لشفلا لاح يف اهراركت ةبلطلل نكمي ثيحب ةددعتملا ضورعلا -
 .مWاراهم تيسحت ىلإ

 اهليصفت لالخ نم قيقحتلل ةلباق ملعتلا تاطاشن نوكت نÅ ىودجلا -
 .مWاراهمو ةبلطلا تuوتسم عم اهفييكتو

 اًديقعت رثكأ ةقحال ةمهم لك نوكت نأ عقوتملا نمف ،ةبوعصلا ىوتسم ةدuز -
 .اًثيدح ةبستكملا مWاراهمو مهفراعم عم قفتتو ،ةبلطلا نم دهج ديزم بلطتتو

 ىلإ لوصولا ىلع مWردق لالخ نم ةبلطلا تاراهم ريوطتل ةددعتم تاراسم -
 يتلا ةصاخلا مWايجيتارتسإ ءانب مهل كلذ حيتيو ،ةفلتخم تاراسمب فادهألا
 .طشنلا ملعتلا صئاصخ حيتافم نم دعت
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 ماهملا نيمضت وه زيفحتلا يف ساسألا رصنعلا :اÆايلآو ةبعللا رصانع ةفاضإ )د(
 تuوتسم ىلإ لاقتنالاو ،طاقنلا مكارت ىلإ يدؤي ًءادأ ا¸ مايقلا ةبلطلا ىلع نيعتي يتلا
 اًءزج ةبلطلا لعجي هنأل ؛يعامتجالا رصنعلا انهه بيغي الو ،زئاوجل� زوفلاو ،ىلعأ
 .ريبكلا ملعتلا عمتجم نم
 

 :بيعلتلا عاونأ .3
 تالا¯ا هذه مهأ نايبو ،اهيف قبطُي يتلا تالا¯ا فالتخ� بيعلتلا عاونأ فلتخت
 :)Walter, 2022( يتÄ اميف

 دقو ،قيوستلا يف عساو قاطن ىلع بيعلتلا لمعتسا :قيوستلا لاجم يف بيعلتلا )أ(
 نم ٪70 نم رثكأ نأ 2013 ماع اهل ةيئاصقتسا ةسارد يف  Forbesةلجم ترَّدق
 لامعتسال ططخت ؛ا̧ ةصاخلا )Global 2000 Companies( ةيملاعلا ةكرش يفلألا ةمئاق
 :قيوستلا باعلأل نيعون كانه نأو ،ءالمعل� ظافتحالاو قيوستلا ضارغأل بيعلتلا

- )Transmedia 007: GoldenEye(: اهعيسوتو طئاسولا ةيصاخ ذخأل ةسرامم 
 تردصأ دقو ،اهيلإ ربكأ مامتها بذجل وأ ةداملا عيسوتل ةفلتخم طئاسو ىلإ
 ديزم بذج لجأ نم AAA Title ةبعل 1997 ماع Nintendo ةكرش اهقفو
 لاومأ ينج ىلإ كلذ ا¸ ىهتناو ،هسفن ناونعلا لمحت يتلا مالفألا ىلإ هابتنا
 اًماع نيرشع رورم دعب هنأ ً�رغتسم نكي مل مث نمو ،هسفن مليفلا نم رثكأ
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 لب ،امنيسلا ةعانص نم فاعضأ ةعبرÅ ربكأ ويديفلا باعلأ ةعانص تحبصأ
 ؟اًبيرق مالفألا يف ويديفلا باعلأ تÒالعإ ةيؤر يف أدبن امبر

- )Pepsi Man: Advergame(: ةكباشلا ربع ويديف باعلأ )جّورت )تنرتنإلا 
 يف اهجمد لالخ نم ؛ةيقيوست ةلاسر وأ ،ددحم جتنم وأ ،ةنيعم ةيراجت ةمالعل
 نم ًالدب ىرخألا طئاسولا معدب Advergames فَّلكُت ام اًبلاغو ،ةبعل بلاق
 ؛ةبعللا لكش لالخ نم ةيكلملا عم لعافتلا داز املك هنأ ةركفلاو ،اهلادبتسا

 .لضفأ تاطابترا ىلإ يدؤيو ىوقأ كلذ ناك

 .ةيلقعلا ةحصلا رخآلاو ،ةيندبلا ةحصلا امهدحأ ؛ناعون هل :ةحصلا يف بيعلتلا )ب(
 ةصنم اهفصوب 2010 ماع Run +Nike تقلطُأف ةيندبلا ةحفصلا يف امأ

 نراقتو ،ةحصلا ىوتسمو ةعوطقملا ةفاسملاو يرجلا تقو روصتو عبتتت باعلأ
 مهيدلو ،كرتشملل يعامتجالا لا¯ا نمض يف اهريغو ةقباسل� ةقحاللا تاليجستلا
 مدقتلاو ،ةرشابملا ةعجارلا ةيذغتلل يديلقت لاثم اذهو ،تاراشو طاقنو ةرادصلل تاحول

 .اهيف مدقتلاو ةيصخشلا مهفادهأ نيسحت ىلع نيئادعلا ةدعاسمل ؛يئزجلا سايقلا يف
 زيفحتلا لمعتسي يذلا Headspace قيبطت يتأيف ةيلقعلا ةحصلا يف امأو

 ،ىرخأ ماسقأ ىلإ لاقتنالا لبق لمأتلا تuوتسم ناقتإو ،كرتشملا دادعإ نيسحتل
 دعاستو ،يتوص قيسنتب ةداع نوكتو ،قئاقد رشع يلاوح ةسلج لك هيف قرغتستو
 رظنلا يفو ،ةيلقعلا مهتلاح نيسحت يف مهمدقت عبتت ىلع نيلمعتسملا ةريثملا ةيلمعلا هذه
 .Òًزاوت رثكأ اوحبصيل اهوذختا يتلا تاوطخلا ىلإ اÌقح
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 لمعتستو ،"اًعم أرقن" ناونعب ةيميلعت ةبعل Google تقلطأ :ميلعتلا يف بيعلتلا )ج(
 تامييقت اهلو ،اهتعباتمو صصقلا ةءارق ىلع لافطألا عيجشتل Google Voice ةناقت
 .طقف Android عم ةقفاوتم اÀأ ديحولا اهبيعو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لمعتسُتو ،ةعئار

 تارايخلا ةددعتم تارابتخا ءاشنإ حيتت يتلا Kahoot ةساردلا ةرجح كانهو
 لامعتسا بالطلل كلذ حيتي امم ،ةيكباشلا طباورلل ةعيرسلا ةكراشملا لالخ نم
 تقولا يف لصفلا يف تارابتخالا نع ةباجإلا يف ةكراشملاو ،ةرمثم ةقيرطب مهفتاوه
 يذلا بيعلتلا ىلع ةيلعافت اهرثكأو ةلثمألا رسيأ نم Kahoot نإ ثيح ،يقيقحلا

 .لصفلا يف ةبلطلا زفحي

 

 :ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم ةيمهأ .4
 تاساردلا كلت اميس الو ،ميلعتلا يف بيعلتل� ةقلعتملا ةثيدحلا تاساردلا ةليلق لازت ام
 .ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلإ يدؤت يتلا

 زيكرتلا نادقفو لومخلا يف ؛اهدحو ةرضاحملا ىلع زكري يذلا ةغللا مُّلعت ببستي
 ةبلطلا مامتها زفحي نأ ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلل نكمي مث نمو ،ةبلطلا نيب
 عم طبارتمو اÌدج مهم زيفحتلا رصنعف ،تالخدملا ىلع لوصحلل نيسمحتم ءاقبلل
 باعلألا فييكت بعصيو ،ىنعم ريغ نم ملعتلا حبصي زفاحلا نود نمو ،ملعتلا ةيرظن
 .)Juzeleniene et al., 2014( ىرخألا بيردتلا بيلاسأ عم ةجتنملا
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 رفوت نأ نكمي ةفلتخم تايناقت اهملعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيلمع نمضتتو
 يرابلا دجو دقو ،ًةعتممو ًةطشن ةغل مُّلعت ةئيب قلختو ،ةبلطلا لوقع ةيمنتل اÌيباجيإ اًزفاح
 ءيش ىلإ مهليم ببسب يساسألا ىوتسملا ةبلطل ةلاعف ةيوغللا باعلألا نأ )2011(
 يف تاحالصإلا نأ فقوملا اذه حضويو ،ةيديلقتلا سيردتلا بيلاسأ نم رثكأ ديدج
 دمحأ( ةيبرعلا ةغلل� ةبلطلا مامتها عجشت نأ نكمي اهمُّلعتو ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايناقت
 ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا تايناقت نأ ةيلوألا تاساردلا رهظتو ،)2017 ،يناليزو
 .ةيمسرلا ملعتلا تاطاشن يف اهفييكت نكمي ا¸ادآو

 فثكملا ملعتلا ةبرجت ةبلطلل نكمي بيعلتلا ةبراقم يف تاطاشنلا لالخ نمو
 تاراهملل رشابم ريغ نيسحت ىلإ فقوملا اذه يدؤي دقو ،يقيقحلا ملاعلا يف هتسراممو
 ىلع اÌيعادبإ ةددحملا ماهملا لامكإل مهلوقع زيفحتب كلذو ،ةبلطلل ةيسفنلا ةيكرحلا
 ىوتسم ةبقارم عم ،مWاردق مييقتو مهبهاوم ضرعل ةصرف مهحنمو ،لثمألا وحنلا
 يسفنلا كولسلا ىلع رثؤي نأ حيرملا ملعتلا موهفمل نكميو ،رخآ ىلإ تقو نم مÀاقتإ
 نيلوجخلا ةبلطلا عيجشتو ،قلقلا ليلقت ىلع ةرداق ةيوغللا باعلألاف ،ةبلطلل يباجيإلا
 Furdu( مهيدل ةقثلا ديزتو ،ةيصخشلاو ةيعامتجالا مWاراهم نيسحتو لصاوتلا ىلع

et al., 2017(، نأ اذه حضويو Àتقو ءانثأ يف هذيفنت نكمي ال ملعتلا يف بيعلتلا ج 
 حيتي امم ،ةحيرم ةقيرطب يمسرلا ملعتلا تقو جراخ هؤارجإ نكمي نكلو ،طقف ةرضاحملا
 يف ا¸ نوفلكي يتلا ماهملا لامكإل ةبلطلا نيب نواعت ءاشنإ ةيمسرلا ريغ ملعتلا تائيبل

 ةصلاخلا ميقلا ةيمنت ىلع ةرداق ملعتلا يف بيعلتلا ةسرامم نأ تبثي اذهو ،تاعومجم
 .بلاط لك ىدل نوكت نأ بجي يتلا
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 امنإو ،طقف ةبلطلا عم نيملعملا ةكراشم ىلع ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع زكرت الو
 قبطملا بعللا رصنع عم اذه نمازتيو ،مهسفنأ ةبلطلا نيب نواعتلاو ةكراشملا بلطتت

 ىلع مهعيجشتو ةبلطلا نيب يعامتجا لعافت قلخ ىلع رداق هنأل ؛ملعتلا قايس يف
 يعامتجالا لعافتلا اذه ثدحيو ،)Ashaari, 2016( ملعتلا يف رشابملا ريغ طارخنالا
 نيمضت حيتي مث نمو ،)ةبلطلا( نيبعاللا لاعفأ دودر ةجيتن ةسفانم كانه نوكت امدنع
 لعافتلا عيجشتو ،ةطشن ةيميلعت ةئيب ءانب ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا رصنع
 .ذَّفنُت يتلا ةبعللا تاطاشن لالخ يعامتجالا

 طيطختلا يف ريكفتلا بجي ؛ملعتلاو سيردتلا ةيلمع يف لاعف ريثÑ ثادحإلو
 دادعإلا دعاسي نأ نكمي ذإ ؛ةركبم ةلحرم يف ملعتلاو سيردتلا داوم ريفوتو ،قيقدلا
 سيل كلذل ؛ةباقرلل ةعضاخ ةمظنم ةقيرطب ملعتلا تاطاشن ذيفنت ىلع نيملعملا ركبملا
 ةئيب ءانب يف اÌدج ةمهم ةبعلل ةديجلا تايجيتارتسإلاو ةرادإلا نوكت نأ برغتسملا نم
 مظنملا جهنلاف ،ةبلطلا نم ةعجارلا ةيذغتلاو مامتهالا ىلع ظافحلا عم ،ةطشن ةيميلعت
 .ةلاعف ةيميلعت ةئيب قلخل يرورض هل ططخملا
 

 ةيقيبطتلا ةشقانملا :اًين�
 ٌحْسَم يرجُأ ،ةيعماجلا ةلحرملا يف ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم لامعتسا ُّنيبتل
 ةيمالسإلا ةعماجلا يف 2022-2017 يماع نيب تلمعُتسا يتلا بيعلتلا ت�راقمل
 ةقباسلا تاساردلاو حسملا ءوض يفو ،ةيزيلاملا ةيمالسإلا مولعلا ةعماجو uزيلامب ةيملاعلا
 .)قحلملا رظنُي( نيتعماجلا ةبلط نم ةنيع ىلع تعِّزُو ةنابتسا تَّدعُأ
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 ،ةيفارغميدلا صئاصخلا اهلوأ ؛ءازجأ ةسمخ يف تعَّزوت ةنابتسالا نأ فلس دقو
 لامعتس� ملعتلا دئاوفل اهعبارو ،بيعلتلا ةيلعافل اهثلÇو ،ةماعب بيعلتلل اهينÇو
 .بيعلتلا لامعتسا يف ةبلطلا يأرل اهسماخو ،بيعلتلا

 

 :ةيفارغميدلا صئاصخلا .1
 يف امأ ،صصختلاو ،ةيساردلا ةنسلاو ،ثحبلا لحم ةعماجلا يه تاريغتم ىلع لمتشت
 ريغتم يف امأو ،ثحبلا لحم نيتعماجلا نيب ةفصانم ثحبلا ةنيع تعزوتف لوألا ريغتملا
 ةبسنب ةيناثلا ةنسلا يف ناسردي نيكراشملا نم نينثا نأ َّنيبت دقف ةيساردلا ةنسلا
 ةرشع ىقبيو ،)٪40( مهتبسنو ،ةثلاثلا ةنسلا يف نوسردي نورخآ ةينامثو ،)10٪(
 ناكف صصختلا ريغتم يف امأو ،ةعبارلا ةنسلا يف نوسرديو ،)٪50( مهتبسن نيكراشم
 كراشمو ،)٪35( مهتبسنو ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا يف نيصصختم نيكراشم ةعبس
 رخآ اذكو ،خيراتلا صصخت يف رخآو ،)٪5( ةبسنب ليومتلاو ةفريصلا يف صصختم
 مهتبسنو ،ةينآرقلا تاساردلا يف نوصصختم ةثالثو ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت صصخت يف
)15٪(. 
 

 :ةماعب بيعلتلا موهفم .2
 ،بيعلتلا لامعتسا راركت رخآلاو ،بيعلتلا ةفرعم امهدحأ ؛نيروحم ءزجلا اذه نمضتي
 :يتآلا لودجلا امهنيبيو
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 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 224. 1.05 2 1 20 ؟ميلعتلا يف بيعلتلا لامعتسا نع فرعت له

 224. 1.05 2 1 20 ؟ملعتلا ىلع ةبلطلا ةدعاسم يف ةديج ةوطخ بيعلتلا نأ رعشت له

 489. 1.35 2 1 20 ؟لامعألاو قيوستلا يف عساو قاطن ىلع لمعتسي بيعلتلا نأ ملعت له

 324. 2.00 3 1 20 ؟هلمعتست ةرم مكف باجيإلG تبجأ نإ ؟ةساردلا يف بيعلتلا لمعتست له

 523. 1.80 3 1 20 19 ديفوك ءGو لبق بيعلتلا لامعتسا راركت

 510. 1.95 3 1 20 19 ديفوك ءGو ءانثأ يف بيعلتلا لامعتسا راركت

 نكلو ،ثحبلا ةنيع ىلإ ةبسنل� فورعم بيعلتلا نأ لودجلا نم حضتي
 .19 ديفوك ء�و ءانثأ يف رمتسا كلذ نأ برغتسملا نمو ،ردÒ هلامعتسا

 

 :بيعلتلا ةيلعاف .3
 :يتآلا لودجلا اهنيبي تارقف رشع ءزجلا اذه نمضتي

 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 946. 3.50 5 1 20 ةريغص قرف وأ تاعومجم يف ةساردلا لضفأ

 716. 4.25 5 3 20 باعلألG زوفلG عتمتسأ

 696. 4.20 5 3 20 ةلئسألا نع ةباجإلل قيرفلا عم لمعلاو نواعتلا نم تنكمت ةبعللا لالخ نم

 1.410 2.90 5 1 20 ةبعللا قيرفلا رسخي امدنع ملعتلG مامتهالا دقفأ

 875. 3.65 5 2 20 زوفلل ينزفحو يحومط نم فينصتلا ماظن داز

 910. 3.25 5 1 20 ةلهس ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا

 759. 3.95 5 3 20 اهتسارد قبس يتلا تاعوضوملا عم ةلئسألا قفتت

 718. 4.10 5 3 20 ةفلتخم ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا

 979. 3.30 5 1 20 ةدهÇا باعلألا يف ملعتلا ّوج نوكي

 801. 3.70 5 2 20 داوملا عيمج ىلع ةقيرطلا هذه قيبطت بجي



 اFادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت يف بيعلتلا ةبراقم                                                               

 155 

 يف ،باعلألا يف زوفل� عاتمتسالا نوبحي ةبلطلا نأ هالعأ لودجلا نم حضتي
 امأ ،)٪40( ءالؤه ةبسنو ،ةبعللا نورسخي امدنع مهمامتها نودقفي مهضعب نأ نيح
 دب ال ناك مث نمو ،ةنابتسالا جئاتن تحضوأ امك ،)٪85( تغلبف مهيقباس ةبسن
 .ةبلطلا تامامتها عيضت الئل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم
 

 :بيعلتلا لامعتسn ملعتلا دئاوف .4
 :يتآلا لودجلا اهحضوي ةرقف نورشعو ىدحإ ءزجلا اذه يف

 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 887. 4.05 5 1 20 ةلئسألا نع ةباجإلل طاشنب اًزفحتم نوكأ نأ بيعلتلا يل حيتي

 918. 4.00 5 1 20 ةلئسألا نع ةباجإلا يف اًعم لمعلG قيرفللو بيعلتلا يل حمسي

 489. 4.15 5 3 20 ملعتلل يتيعفاد نم بيعلتلا ديزي

 616. 4.20 5 3 20 ملعتلG يمامتها نم بيعلتلا داز

 718. 4.10 5 3 20 تاررقملا مهف يف بيعلتلا يندعاسي نأ نكمي

 553. 4.10 5 3 20 تاررقملا يتفرعم تداز بيعلتلا لالخ نم

 510. 4.45 5 4 20 ةلمم ال ةعتمم ةلاعف طئاسولا باعلأ

 587. 4.15 5 3 20 ديزملا ةفرعمب يمامتها بيعلتلا زفحي

 641. 4.10 5 3 20 ةلئسألا عيمج نع ةباجإلل اًسمحتمو اًزئاف نوكأ نأ يف اًمئاد بغرأ تنك

 641. 4.10 5 3 20 ةلئسألا عيمج نع ةباجإلا يف قيرفلا عم نواعتت نأ نكمي

 616. 4.20 5 3 20 يلوضف بيعلتلا داز

 951. 4.20 5 1 20 تاررقملا ركذتل بيعلتلا ينزفحي

 813. 3.85 5 2 20 ملعتلا يف اًدهتجمو ًالوؤسم بيعلتلا ينلعجي

 553. 4.10 5 3 20 قيرف يف لمعلا ىلع بيعلتلا ينعجش

 768. 3.80 5 3 20 زييمت نود نم قيرفلا ءاضعأ ءارآ ريدقت ىلع تدتعا
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 ةرقفلا
 ددعلا

 يلكلا

 دحلا

 ىندألا

 دحلا

 ىلعألا

 طسوتملا

 يباسحلا

 فارحنالا

 يرايعملا

 733. 4.30 5 2 20 يلإ ةبسنلG ريثمو ةياغلل عتمم بعللا ءانثأ يف ملعتلا

 813. 4.15 5 2 20 لاؤسلا ةباجإ ةفرعم يف يتبغر بيعلتلا داز

 801. 3.70 5 2 20 تارارقلا ذاختا يف ةأرج رثكأ تحبصأ

 641. 4.10 5 3 20 ةلئسألا نع ةباجإلا يف اًضعب انضعب دعاسيل ةصرف بيعلتلا انل مدقي

 510. 4.45 5 4 20 بيعلتلا عم للملG رعشأ ال

 887. 3.95 5 2 20 قيرفلا عم ضوافتلG لكاشملا لح تدتعا

 مهمظعمو ،ةيباجيإ ت�اجإ اومدق اًعيمج نيكراشملا نأ هالعأ لودجلا نيبي
 بيعلتلا نأ ركذ مهضعب نكلو ،ةعتم رثكأ ملعتلا لعجي بيعلتلا نأ ىلع نوقفتم
 ةقيرط داجيإ نيثحابلل يغبني اذل ؛)18 ةرقفلا( رارقلا ذاختا يف ةعاجش لقأ مهلعج
 .ةلكشملا هذه عم لماعتلل

تارقفلا  
يباسحلا طسوتملا  

ةرقفلا تفذُح نإ  

نيابتلا رادقم  

ةرقفلا تفذُح نإ  
ةيلكلا ةلالدلا  

 خابنورك افلأ لماعم

تفذُح نإ ةرقف لكل  

؟ميلعتلا يف بيعلتلا لامعتسا نع فرعت له  134.00 166.526 -.018 .905 

 يف ةديج ةوطخ بيعلتلا نأ رعشت له
؟ملعتلا ىلع ةبلطلا ةدعاسم  

134.00 169.579 -.542 .907 

 قاطن ىلع لمعتسي بيعلتلا نأ ملعت له
؟لامعألاو قيوستلا يف عساو  

133.70 164.537 .135 .905 

 تبجأ نإ ؟ةساردلا يف بيعلتلا لمعتست له
G؟هلمعتست ةرم مكف باجيإل  

133.05 166.997 -.075 .906 

 ديفوك ءGو لبق بيعلتلا لامعتسا راركت
19 

133.25 164.618 .118 .905 

 ءGو ءانثأ يف بيعلتلا لامعتسا راركت
 19 ديفوك

133.10 165.674 .041 .906 
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تارقفلا  
يباسحلا طسوتملا  

ةرقفلا تفذُح نإ  

نيابتلا رادقم  

ةرقفلا تفذُح نإ  
ةيلكلا ةلالدلا  

 خابنورك افلأ لماعم

تفذُح نإ ةرقف لكل  

ةريغص قرف وأ تاعومجم يف ةساردلا لضفأ  131.55 159.524 .253 .905 

باعلألG زوفلG عتمتسأ  130.80 160.800 .284 .904 

 لمعلاو نواعتلا نم تنكمت ةبعللا لالخ نم
ةلئسألا نع ةباجإلل قيرفلا عم  

130.85 156.766 .529 .900 

 قيرفلا رسخي امدنع ملعتلG مامتهالا دقفأ
ةبعللا  

132.15 173.292 -.237 .921 

 ينزفحو يحومط نم فينصتلا ماظن داز
زوفلل  

131.40 153.200 .577 .899 

ةلهس ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا  131.80 150.695 .669 .898 

 قبس يتلا تاعوضوملا عم ةلئسألا قفتت
اهتسارد  

131.10 152.832 .696 .898 

ةفلتخم ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا  130.95 158.997 .384 .902 

ةدهÇا باعلألا يف ملعتلا ّوج نوكي  131.75 166.513 -.040 .911 

داوملا عيمج ىلع ةقيرطلا هذه قيبطت بجي  131.35 156.450 .468 .901 

 طاشنب اًزفحتم نوكأ نأ بيعلتلا يل حيتي
ةلئسألا نع ةباجإلل  

131.00 154.105 .526 .900 

 يف اًعم لمعلG قيرفللو بيعلتلا يل حمسي
ةلئسألا نع ةباجإلا  

131.05 148.892 .747 .896 

ملعتلل يتيعفاد نم بيعلتلا ديزي  130.90 156.095 .829 .898 

ملعتلG يمامتها نم بيعلتلا داز  130.85 156.871 .598 .900 

تاررقملا مهف يف بيعلتلا يندعاسي نأ نكمي  130.95 157.418 .474 .901 

تاررقملا يتفرعم تداز بيعلتلا لالخ نم  130.95 156.682 .686 .899 

ةلمم ال ةعتمم ةلاعف طئاسولا باعلأ  130.60 161.200 .387 .902 

ديزملا ةفرعمب يمامتها بيعلتلا زفحي  130.90 158.411 .522 .901 
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تارقفلا  
يباسحلا طسوتملا  

ةرقفلا تفذُح نإ  

نيابتلا رادقم  

ةرقفلا تفذُح نإ  
ةيلكلا ةلالدلا  

 خابنورك افلأ لماعم

تفذُح نإ ةرقف لكل  

 اًزئاف نوكأ نأ يف اًمئاد بغرأ تنك
ةلئسألا عيمج نع ةباجإلل اًسمحتمو  

130.95 161.313 .292 .904 

 نع ةباجإلا يف قيرفلا عم نواعتت نأ نكمي
ةلئسألا عيمج  

130.95 154.787 .707 .898 

يلوضف بيعلتلا داز  130.85 161.292 .307 .903 

تاررقملا ركذتل بيعلتلا ينزفحي  130.85 148.766 .724 .896 

ملعتلا يف اًدهتجمو ًالوؤسم بيعلتلا ينلعجي  131.20 150.800 .752 .897 

قيرف يف لمعلا ىلع بيعلتلا ينعجش  130.95 155.313 .788 .898 

 نم قيرفلا ءاضعأ ءارآ ريدقت ىلع تدتعا
زييمت نود  

131.25 153.987 .624 .899 

 ريثمو ةياغلل عتمم بعللا ءانثأ يف ملعتلا
Gيلإ ةبسنل  

130.75 153.039 .711 .898 

لاؤسلا ةباجإ ةفرعم يف يتبغر بيعلتلا داز  130.90 151.989 .690 .898 

تارارقلا ذاختا يف ةأرج رثكأ تحبصأ  131.35 150.345 .788 .896 

 اًضعب انضعب دعاسيل ةصرف بيعلتلا انل مدقي
ةلئسألا نع ةباجإلا يف  

130.95 156.682 .585 .900 

بيعلتلا عم للملG رعشأ ال  130.60 163.832 .182 .904 

قيرفلا عم ضوافتلG لكاشملا لح تدتعا  131.10 150.516 .697 .897 

 يف بيعلتلا قيبطت بسانملا نم نأ رعشت له
؟مويلا ميلعتلا  

132.20 163.537 .299 .903 

 904. )ةرقف 38( اهلك ةنابتسالا تارقفل خابنورك افلأ لماعم

 ،)0.904( اهلك ةنابتسالا تارقفل خابنورك افلأ ةميق نأ هالعأ لودجلا نيبي
 .لامعتسالل اهتيحالصو ةنابتسالا تابث ىلع لدي امم ،)0.75( نم رثكأ وهو
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  ةمتاخ
 ةقيثو يهو ،ملعتلا ةيلمع يف ةيباجيإ لماوعب مهست بيعلتلا ةبراقم نأ تاساردلا رهظت
 نيسحتل ةصلاخ ةردابم اًضيأ يهو ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت قايس يف اهقيبطتب ةلصلا

 عيجشت لجأ نم اÌيجيردت تاساردلا ةفعاضم بجي كلذل ؛رمتسملا ملعتلا ةدوج
 تادحو نمض كلذو ،ا¸ادآو ةيبرعلا ةغللا مُّلعت قايس يف بيعلتلا ةبراقم فيظوت
 بيعلتلا ةبراقم يف نيملعملا ةقث ءانب ىلإ كلذ يدؤي نأ عقوتملا نمو ،ةبسانم ةيميلعت
 اذه جئاتن تهَّبن نكلو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا ميلعت ديلوت لجأ نم اهتسراممو
 يف )اًردÒ وأ( ًاليلق لاز ام ةيعماجلا ةلحرملا يف ةبراقملا هذه لامعتسا نأ ىلإ ثحبلا
 ضرف يذلا 19 ديفوك ء�و ءانثأ يف رمتسا كلذ نأ برغتسملا نمو ،يزيلاملا قايسلا
 يه يتلا تالاصتالاو تامولعملا ةناقت فيظوتو ينورتكلإلا ميلعتلا وحن اÌيملاع اًهجوت
 فعض نع ةوالعو ،ةعونتملا تالا¯ا يف ةفلتخملا اWاقيبطتو بيعلتلا ةبراقم دامع
 عيضت الئل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةرورض ثحبلا جئاتن نم ظحلُي لامعتسالا
 ىلع كلذو ،ةيبرعلا ةغللا ملعت يف بيعلتلا ةبراقم قيبطت ءانثأ يف ةبلطلا تامامتها
 نأ ىلع نوقفتم مهمظعمو ،ةيباجيإ ت�اجإ اومدق اًعيمج نيكراشملا نأ نم مغرلا
 .ةعتم رثكأ ملعتلا لعجي بيعلتلا

............................................. 
................... 
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 عجارملا

 
 ةمزالملا ةجاح :يجوغاديبلا بعللا" .)2017( .يناليز اليهس ،دمحأ ؛ىملس ،دمحأ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهتفاقثو ا�ادآو ةيبرعلا ةغللا ."ملعتلا ةيلمع يف

 .1ط ،ةيزيلاملا ةينطولا ةعماجلا .wزيلامو
 يف ةيبرعلا ةغللا جاهنم يف ةيوغللا باعلألا لامعتسا رثأ" .)2011( .مساق ،يربلا

 ،ةيوبرتلا مولعلا يف ةيندرألا ةل ا ."ةيساسألا ةلحرملا ةبلط ىدل ةيوغللا طامنألا ةيمنت
 .7 ددعلا
 طئاسولا ةددعتم ةيكراشت ملعت ةئيب ةيلعاف" .)2018( .حاتفلا دبع ديرغت ،يليحرلا

 ةلجم ."ةبيط ةعماج تابلاط ىدل ةيعفادلاو ليصحتلا ةيمنت يف بيعلتلا ىلع ةمئاق

 ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،)6(26 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلل ةيمالسإلا ةعماجلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ملعت يف باعلألا جË .)2019( .ميكح ،لانيز ؛اليهس ،يناليز ؛يتس ،يناحور

 .ةيزيلاملا ةينطولا ةعماجلا ،ريتسجام ةلاسر .ةيبرعلا ةغللا

 ةئيب ةرادإ يف بيعلتلا ةيجيتارتسإ ةيلعاف .)2019( .يجيلم دمحم نيمسu ،نيهاش

 ةلاسر .يساسألا ميلعتلا ةلحرم ذيمالت ىدل يساردلا ءادألا نيسحتو ملعتلا
 .رصم ،ةروصنملا ةعماج ،ةاروتكد
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 تاقوعمو بيعلتلا ةيجيتارتسإ قيبطت ةجرد" .)2021( .حادب ديبع ةخيش ،يبيتعلا

 ةلجم ."ةيدوعسلا ةيبرعلا ةکلممل� ضuرلا ةقطنمب يلآلا بساحلا تاملعم ىدل اهقيبطت

 .رصم ،طويسأ ةعماج ،)4(37 ،ةيبرتلا ةيلك

 عالطالا ."؟ميلعتلا يف بيعلتلn ينعن اذامو ؟بيعلتلا وه ام" .ىفطصم ،دئاقلا
educ.com/gamification-http://www.new- :طبارلا ىلع ،2017 ليربأ 25 يف

education. 
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 قحلم

 ةنابتسالا
 
 ةيفارغميدلا صئاصخلا :لوألا ءزجلا
 :مسالا

 :ةعماجلا
 :ةيساردلا ةنسلا
 :صصختلا
 

 ةماعب بيعلتلا موهفم :يناثلا ءزجلا
 معن امبر ال ةرقفلا .م

    ؟ميلعتلا يف بيعلتلا لامعتسا نع فرعت له 1

    ؟ملعتلا ىلع ةبلطلا ةدعاسم يف ةديج ةوطخ بيعلتلا نأ رعشت له 2

    ؟لامعألاو قيوستلا يف عساو قاطن ىلع لمعتسي بيعلتلا نأ ملعت له 3

    ؟هلمعتست ةرم مكف باجيإلG تبجأ نإ ؟ةساردلا يف بيعلتلا لمعتست له 4

  .19 ديفوك ءGو لبق بيعلتلا لامعتسا راركت 5

  .19 ديفوك ءGو ءانثأ يف بيعلتلا لامعتسا راركت 6

 

 بيعلتلا ةيلعاف :ثلاثلا ءزجلا
 :كبسانت يتلا ةباجإلا رتخا يتآلا سايقملا قفو

1 2 3 4 5 

 اًمامت قفاوم قفاوم دياحم قفاوم ريغ اًدبأ قفاوم ريغ
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 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

      .ةريغص قرف وأ تاعومجم يف ةساردلا لضفأ 1

      .باعلألG زوفلG عتمتسأ 2

3 
 نع ةباجإلل قيرفلا عم لمعلاو نواعتلا نم تنكمت ةبعللا لالخ نم
 .ةلئسألا

     

      .ةبعللا قيرفلا رسخي امدنع ملعتلG مامتهالا دقفأ 4

      .زوفلل ينزفحو يحومط نم فينصتلا ماظن داز 5

      .ةلهس ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا 6

      .اهتسارد قبس يتلا تاعوضوملا عم ةلئسألا قفتت 7

      .ةفلتخم ةبعللا يف ةدراولا ةلئسألا 8

      .ةدهÇا باعلألا يف ملعتلا ّوج نوكي 9

      .داوملا عيمج ىلع ةقيرطلا هذه قيبطت بجي 10

 

 بيعلتلا لامعتس} ملعتلا دئاوف :عبارلا ءزجلا
 :كبسانت يتلا ةباجإلا رتخا يتآلا سايقملا قفو

1 2 3 4 5 

 اًمامت قفاوم قفاوم دياحم قفاوم ريغ اًدبأ قفاوم ريغ

 
 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

      .ةلئسألا نع ةباجإلل طاشنب اًزفحتم نوكأ نأ بيعلتلا يل حيتي 1

      .ةلئسألا نع ةباجإلا يف اًعم لمعلG قيرفللو بيعلتلا يل حمسي 2

      .ملعتلل يتيعفاد نم بيعلتلا ديزي 3

      .ملعتلG يمامتها نم بيعلتلا داز 4

      .تاررقملا مهف يف بيعلتلا يندعاسي نأ نكمي 5

      .تاررقملا يتفرعم تداز بيعلتلا لالخ نم 6

      .ةلمم ال ةعتمم ةلاعف طئاسولا باعلأ 7
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 5 4 3 2 1 ةرقفلا .م

      .ديزملا ةفرعمب يمامتها بيعلتلا زفحي 8

      .ةلئسألا عيمج نع ةباجإلل اًسمحتمو اًزئاف نوكأ نأ يف اًمئاد بغرأ تنك 9

      .ةلئسألا عيمج نع ةباجإلا يف قيرفلا عم نواعتت نأ نكمي 10

      .يلوضف بيعلتلا داز 11

      .تاررقملا ركذتل بيعلتلا ينزفحي 12

      .ملعتلا يف اًدهتجمو ًالوؤسم بيعلتلا ينلعجي 13

      .قيرف يف لمعلا ىلع بيعلتلا ينعجش 14

      .زييمت نود نم قيرفلا ءاضعأ ءارآ ريدقت ىلع تدتعا 15

      .يلإ ةبسنلG ريثمو ةياغلل عتمم بعللا ءانثأ يف ملعتلا 16

      .لاؤسلا ةباجإ ةفرعم يف يتبغر بيعلتلا داز 17

      .تارارقلا ذاختا يف ةأرج رثكأ تحبصأ 18

      .ةلئسألا نع ةباجإلا يف اًضعب انضعب دعاسيل ةصرف بيعلتلا انل مدقي 19

      .بيعلتلا عم للملG رعشأ ال 20

      .قيرفلا عم ضوافتلG لكاشملا لح تدتعا 21

 
 بيعلتلا لامعتسا يف ةبلطلا يأر :سماخلا ءزجلا

 معن امبر ال ةرقفلا .م

    ؟مويلا ميلعتلا يف بيعلتلا قيبطت بسانملا نم نأ رعشت له 1

 
 
 




