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عن التقرير
ي�سعى تقرير "تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم" اال�ست�شرافي �إلى ا�ستك�شاف كيفية تطبيق الآليات والو�سائل الموجودة في الألعاب على ال�سياق
التعليمي بهدف تح�سين مخرجات التعليم.
وي�سعى التقرير في جوهره �إلى حل �أحجية هامة :ما هو دور تطبيقات الألعاب باعتباره ابتكا ًرا تربو ًيا في م�ستقبل التعليم؟
وفي محاولة لحل هذه الأحجية ،يتناول التقرير �أربعة �أ�سئلة رئي�سية :كيف تطور تطبيقات الألعاب؟ كيف تم تطبيق تطبيقات الألعاب؟ ما هي
�إيجابياته و�سلبياته؟ وما هي اال�ستراتيجيات وال�سيا�سات الالزمة لدمج تطبيقات الألعاب في التعليم بنجاح؟
يغطي التقرير نطاق ًا دولي ًا ويتمحور حول تمييز الفارق الأ�سا�سي ما بين المراحل التعليمية المرتبطة بالأنظمة التعليمية في العالم :التعليم الأ�سا�سي،
للطلبة قبل �سن المراهقة؛ وبناء المهارات لدى الطلبة في �سن المراهقة.
ال يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم تطبيقات الألعاب ،وال يوجد ر�أي حا�سم ب�ش�أن فائدته في التعليم ،كما ال توجد ممار�سات ف�ضلى متفق عليها
لتطبيق مفهوم تطبيقات الألعاب في التعليم .ولكن هناك الكثير من الأمثلة على ا�ستخداماته ،ويمتلك خبراء وممار�سو تطبيقات الألعاب �أدلة �أولية
على فائدته ،وهي مت�ضمنة في �سياق التقرير من خالل �سل�سلة من درا�سات الحالة والمقابالت التي �أجريت مع الخبراء.
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امللخ�ص التنفيذي
ُيعتبر تطبيقات الألعاب -المعرف في هذا التقرير على �إنه �إدخال
مفهوما جديدً ا
�أو تطبيق عنا�صر الألعاب في �سياقات ال تتعلق بها-
ً
ولكنه في الوقت نف�سه ممار�سة قديمة؛ �إذ كانت الألعاب والعنا�صر
المكونة لها تدخل في مجاالت �أخرى في حياتنا على مر التاريخ ،وهو
ما ينطبق ب�شكل خا�ص على التعليم ،حيث تبرز الحاجة �إلى تحفيز
اهتمام الطلبة وم�شاركتهم وهذا يعني �أن �آليات اللعب – كالجوائز
والعمل الجماعي� -أ�صبحت �أدوات تعليمية �أ�سا�سية.
ت�شترك جميع الأل�ع��اب بثالث خ�صائ�ص �أ�سا�سية :مجموعة من
القواعد الوا�ضحة؛ ونظام للتغذية الراجعة ال�سريعة؛ ووجود هدف
محدد وثابت .ومع بع�ض اال�ستثناءات القليلة ،ف��إن الم�شاركة في
الألعاب �أمر اختياري يهدف �أ�سا�س ًا لتحقيق المتعة.
ومن بين العنا�صر المتعددة التي تتكون منها الألعاب ،يتعلق ثالثة
منها بالتعليم �أكثر من غيرها وهي:
• العنا�صر الميكانيكية مثل التطور التدريجي ،والإدم��اج ،والتغذية
الراجعة الفورية؛

ويمكن �أن يواجه تحقيق هذه الحريات الكثير من العقبات التي تقف
في وجه تطبيقات الألعاب ،ففي الأنظمة التعليمية التي يمكن فيها
تطبيق تطبيقات الألعاب ،قد تف�شل محاوالت تطبيقات الألعاب بع�ض
الأن�شطة ب�سبب مقاومة �أولياء الأم��ور� ،أو عدم اهتمام الطالب� ،أو
التطبيق غير ال�سليم ب�سبب قلة الخبرة �أو الدراية .وقد يكون االنتقال
�إلى تطبيقات الألعاب محددًا للقدرات �أو حتى مدم ًرا لها في حال
تطبيقه على طلبة ال تتوفر لديهم و�سائل التكنولوجيا �أو المدرا�س
التي تواجه �صعوبات مالية �أو الطلبة المتفوقين في برامج التعليم
التقليدي.
كما �أن تطبيق تطبيقات الأل �ع��اب الم�صمم خ�صي�ص ًا للأن�شطة
والح�ص�ص الدرا�سية يعني عدم اعتماد �سجل خا�ص بالنجاح والف�شل.
ولكن م�ستقبل تطبيقات الألعاب ودوره في م�ستقبل التعليم ،مليء
فر�صا لتعزيز
بالفر�ص واالحتماالت ،حيث ي�صنع تطبيقات الألعاب ً
مخزون المهارات التقنية للأجيال الم�ستقبلية من الطلبة بالإ�ضافة
�إلى ت�شجيع التعاون ما بين القطاعين العام والخا�ص في اال�ستثمار
في ت�صميم المناهج التي تعتمد تطبيقات الألعاب.

• العنا�صر ال�شخ�صية مثل الحالة والو�ضوح ،والم�س�ؤولية الجماعية،
وترتيب ال�صدارة �أو لوحات الفائزين؛
• العنا�صر العاطفية ،وخا�صة حالة التدفق النف�سي
ولكن حتى هذا الوقت ،هناك مجموعة �صغيرة من المعلمين الرواد
الذين يتبنون مبد�أ تطبيقات الألعاب في المدار�س ويطبقونه على
الأن�شطة �أو الح�ص�ص وذلك �ضمن �سعيهم لإيجاد طرق جديدة في
�إي�صال المعلومات الدرا�سية القديمة ،وبقيت هذه التجربة مح�صورة
�إلى حد كبير في �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية ،حيث تتبو�أ الواليات
المتحدة الأمريكية �صدارة الدرا�سات الأكاديمية والتطبيق العملي
للتلعيب.
وباعتباره �أ�سلوب ًا تعليمي ًا جديد ًا ،تكمن الجاذبية الأ�سا�سية للتلعيب
في الحرية التي يقدمها للطلبة والمعلمين ،التي تتج�سد في الحريات
الأرب��ع :حرية الف�شل ،وحرية التجربة ،وحرية بذل الجهد وحرية
التعبير عن ال��ذات ،التي تمثل مع ًا ً
تحول تربو ًيا واع��دً ا للطلبة من
ذوي الطموحات التعليمية التي تحطمها �أ�ساليب التعليم التقليدية،
ولكن هذه الحريات ال ت�ضمن النجاح الدرا�سي وال تقلل من ال�سلبيات
المحتملة للتلعيب.
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تطبيقات الألعاب :التاريخ والتطور
ما هي اللعبة؟ وما هو تطبيقات الألعاب؟
الألعاب

تطبيقات الألعاب

ت�شكل الألعاب جزء ًا عام ًا من التجربة الب�شرية ووجدت في جميع
الثقافات .وهناك �أن��واع كثيرة من الألعاب ،مما يجعل من ال�صعب
علينا و�ضع تعريف لها ،ولكن يمكننا تعريف الأل �ع��اب من خالل
الخ�صائ�ص التالية:

ا�ستُخدم م�صطلح «تطبيقات الألعاب» ،كمفهوم م�ستحدث،
يف �أ�شكال متعددة �ضمن �سياقات خمتلفة ،ويع ّرف هذا التقرير
تطبيقات الألعاب على �أنه �إدخال �أو تطبيق عنا�صر الألعاب -التي
جتعل الألعاب ممتعة -يف جماالت �أخرى من احلياة .ويركز هذا
التقرير حتديد ًا على تطبيق هذه العنا�صر يف جمال التعليم.
وبخالف ا�ستخدام اللعبة للتعليم -ك�أن تطلب من الطلبة لعب لعبة
الكلمات «�سكرابل» لتح�سني مهارات القراءة لديهم -يتمحور
تطبيقات الألعاب على ا�ستخراج املبادئ الكامنة يف الألعاب
والت�سا�ؤل حول �إمكانية �إعادة ت�شكيل التجربة التعليمية لتتنا�سب
مع هذه املبادئ .وي�ستخدم برنامج تطبيقات الألعاب الناجح ما
يطلق عليها املدير الإبداعي يف «�إديوكي�شن �آركيد»  -معهد
ما�سات�شو�س�س للتكنولوجيا� ،سكوت �أو�سرتويل ،ا�سم «حريات اللعب
الأربع» وهي.:
• حرية الف�شل :ت�سمح الألعاب بحدوث الأخطاء دون وقوع عواقب
كبرية؛
• حرية التجربة :ت�سمح الألعاب لالعبني باكت�شاف ا�سرتاتيجيات
ومعلومات جديدة؛
• حرية احل�صول على هويات خمتلفة :ت�شجع الألعاب الالعبني على
ر�ؤية امل�شكالت من وجهة نظر خمتلفة؛
• حرية بذل اجلهد :ت�سمح الألعاب لالعبني بخو�ض مراحل من
الن�شاط املكثف والركود الن�سبي،

• القواعد� .إن الألعاب هي �أن�شطة لها قواعد تختلف عن الحياة
اليومية .وه��ذه القواعد م��وج��ودة لتحديد نطاق خ�ي��ارات الالعب
و�أفعاله خالل اللعبة.
• نظام التغذية الراجعة .يعتمد مدى التفاعل في اللعبة على نظام
التغذية الراجعة ،وهو عادة ما يكون فور ًيا .حيث يمكننا م�شاهدة
نتائج �أفعال الالعب على الفور.
• الأه ��داف� .إن هدف اللعبة �أو الفوز بها محدد بكل و�ضوح دون
�أي غمو�ض .وعادة ما ت�ضم الألعاب �أهدا ًفا م�صغرة تجمع النقاط
للو�صول �إل��ى الهدف النهائي ،ولكن في جميع الحاالت ف��إن طريق
الفوز معروف بالن�سبة لجميع الالعبين .ومع وجود ا�ستثناءات قليلة،
ف�إن الم�شاركة بالألعاب �أمر اختياري يهدف ب�شكل �أ�سا�سي لتحقيق
المتعة.

وذلك ليتمكنوا من التوقف والتفكري باملهام التي �أمتوها .ولهذه
الغاية ،ميكن تق�سيم تطبيقات الألعاب �إىل عنا�صر منف�صلة ،جتلب
كل منها �إيجابيات و�سلبيات خمتلفة يف العملية التعليمية ،وتت�ضمن
هذه الفئات كيفية حتفيز عنا�صر اللعبة
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للمزيد من امل�شاركة من خالل ت�صميمها الداخلي ،وكيفية زيادتها
مل�شاركة الطالب ،ويف نهاية املطاف ،خلق بيئة من الرتكيز املكثف
الذي يحفز التعليم واالحتفاظ باملعلومات .لقد ق�سمنا هذه العنا�صر
�إىل ثالث فئات :ميكانيكية� ،شخ�صية وعاطفية وتف�صيلها كالتايل:
• ميكانيكية :التقدم التدريجي؛ الإدماج؛ التغذية الراجعة الفورية؛
الأهداف ،الأهداف الثانوية واال�ستق�صاء
• �شخ�صية :ال�شخ�صيات االفرتا�ضية «الأفتار»؛ امل�س�ؤولية
اجلماعية؛ لوحات الفائزين
• عاطفية :ا�ستخدام مفهوم «التدفق»
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العنا�رص امليكانيكية للتلعيب
يتمحور تطبيقات الألعاب حول مبادئ ت�صميم اللعبة ،ولكن هناك بع�ض الآليات التي اكت�سبت الأهمية باعتبارها �أ�سا�سية ولها
تطبيقات وا�سعة يف التعليم خا�صة:
نظام التقدم التدريجي :الأهداف،
والتحديات واال�ستق�صاء :

يف الكثري من الألعاب ،وخا�صة �ألعاب الفيديو ،يكون جزء
من مكاف�أة حل م�شكلة ما هو التعر�ض مل�شكلة �أ�صعب منها
بقليل� .أما الأهداف الفرعية للعبة والتي ت�سمى باملهمات،
�أو امل�ستويات� ،أو مراحل اال�ستق�صاء ،فهي مرتبة بطريقة
تطرح حتديا تدريجيا �أمام الالعبني� .إنها حمددة
بو�ضوح ومق�سمة �إىل فئات ويف الكثري من احلاالت تقدم
جوائز معزولة.
ينطبق هذا النموذج على التعليم ب�شكل خا�ص� ،سواء على
املدى الق�صري �أو الطويل ،ف�إن كانت املهمة �سهلة للغاية؛
�سيمل املتعلم ،و�إن كانت �صعبة جدً ا ف�إنه لن يرغب
باال�ستمرار .وعلى املدى الق�صري ،ي�ساعد ا�ستبدال املهمة
املكتملة مبهمة �أكرث �صعوبة على زيادة اندفاع املتعلم
ب�سبب تو�سع املهارات التي يتمتع بها ،كما ت�سمح هذه
الطريقة بالإ�ضافة التدريجية للمراحل املعقدة وبالتايل
عزل كل واحدة منها وامل�ساعدة على فهمها .وعلى املدى
الطويل ،ف�إن الأهداف الفرعية التدريجية املحددة ب�شكل
وا�ضح ،تزيد من تركيز واندفاع املتعلم ،كما �أنها تقدم
لهم جوائز فورية ملمو�سة.
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ال�شارات

وبنا ًء على ت�شجيع التقدم التدريجي ،تت�ضمن الألعاب
غالب ًا ،رمو ًزا مرئية للإجناز ،وت�سمى �أحيا ًنا بال�شارات �أو
تقدما" ،وهو ما ي�ضع املزيد
"االنتقال �إىل م�ستوى �أكرث ً
من الأهداف املتو�سطة للعبة ،حتى ال ين�صب تركيز
الالعب على املهمة الفورية فقط ،مما ي�ؤدي به �إىل امللل،
�أو على الهدف النهائي للعبة الذي قد يكون بعيدً ا وغري
قادر على جذبه.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

«�إن دور املعلم ودور اللعبة مت�ساويان ب�شكل كبري .فاملعلم يريد �أن ي�ؤثر على طالبه لت�شجيعهم على اتباع �سلوكيات معينة؛ ليتمكن
من مكاف�أة ال�سلوك الإيجابي وتثبيط ال�سلوك ال�سلبي .وت�ضع الألعاب القواعد لإر�شاد الالعبني يف م�ستوى �أو مرحلة ما بطريقة
بديهية».
�-ستيفن المبكني ،م�صمم« ،رولركو�سرت تايكون وورلد»

الإدماج وت�سهيل الو�صول �إلى اللعبة :

التغذية الراجعة الفورية :

تهتم عمليات الإدماج بالتفاعل الأويل لالعب مع اللعبة،
ففي الكثري من الألعاب وخا�صة �ألعاب الفيديو توجد
مقاطع تعليمية تهدف �إىل �إر�شاد الالعبني يف الدقائق
الأوىل من اللعب ،ويف حال عدم وجود تعليمات مف�صلة،
تلعب امل�ستويات الأولية دور املعلم ،وهي عادة ما تكون
�سهلة وتهدف �إىل التعريف باملفاهيم اخلا�صة باللعبة
واحدً ا تلو الآخر.
وت�ستخدم الألعاب عمليات الإدماج مل�ساعدة الالعب على
التعرف على �آليات اللعبة و�أهدافها ،ويخدم هذا غر�ضني
رئي�سيني يف بيئة تطبيقات الألعاب مبجال التعليم :الأول،
امل�ساعدة على التخفيف من �شكوك الطلبة بكيفية ت�أدية
مهمة معينة ،مما ي�سمح لهم بامل�شاركة ب�شكل �أكرب يف
عملهم.
والثاين توفري الوقت على املعلم الذي �سيتعني عليه �شرح
العملية اخلا�صة بالتجربة للطلبة يف �آلية م�ستهلكة للوقت
وغري خم�ص�صة لإي�صال املعلومات.

ت�صمم الألعاب لتكون �سريعة اال�ستجابة ،حيث تظهر
عواقب خيارات الالعب �أو �أفعاله خالل اللعبة له فور
اتخاذ القرار.
وعند ت�أجيل التداعيات ،يت�ضح الطريق جتاه الأثر املتوقع
للقرار� ،أو يتاح ب�سهولة �أمام الالعب يف احلاالت الأخرى.
وميكن لالعبني ا�ستخدام الت�أجيل من �أجل تقييم الفر�ص
والتهديدات �أثناء التقدم .وهناك الكثري من الألعاب
احلديثة التي تعتمد مفهوم "الإجنازات" :املكاف�آت
التي تقدم لقاء ا�ستكمال مهمة معينة� ،أو لقاء ا�ستكمال
املهمات التي تعترب ثانوية يف هدف اللعبة الرئي�سي
بطرق معينة ،ثم تعر�ض الإجنازات علن ًا وميكن �إظهارها
لالعبني الآخرين.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

ويف املقابل ،تت�ضمن الربامج التعليمية دورات طويلة
للتغذية الراجعة ،وتداعيات ومكاف�آت م�ؤجلة ،فقد ال يتم
ت�صحيح الواجب لأ�سابيع طويلة؛ وحتى عند ت�صحيحه
وتوزيعه فلن تقدر �أهميته حتى احت�ساب الدرجة النهائية
يف نهاية العام .وخالل احل�صة الدرا�سية ،قد ال يعرف
الطلبة ما �إذا كانوا حققوا النتائج املرجوة �أو تعلموا املادة
املطلوبة �إال عند انتهاء الدورة التعليمية.
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العنا�صر ال�شخ�صية للتلعيب
تعمل الألعاب على زيادة امل�شاركة من خالل ارتباطها مبفهوم الهوية لدى الالعب ،وهي طريقة ت�ساعد املعلمني على �إ�شراك
الطالب يف العملية التعليمية ب�شكل �أو�سع.
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الحالة المرئية :الأفتار

الم�س�ؤولية الجماعية

ميكن للألعاب �أن تقدم لالعب �شخ�صية افرتا�ضية "�أفتار"
– وهي متثيل ل�شخ�صية الإن�سان داخل اللعبة -وميكن
لالعبني الآخرين ر�ؤيتها .حيث تتنوع �شخ�صيات الأفتار
من ناحية العر�ض من ا�ستخدام التقنية ثالثية الأبعاد �إىل
الرموز املجردة .وهي ت�صمم دائ ًما بطريقة تتيح املجال
للتعبري ال�شخ�صي والإبداع.
ت�شكل �أ�سماء امل�ستخدمني وكنياتهم و�ألقابهم -ا�سم
الالعب داخل اللعبة -عن�صرا �آخر من عنا�صر
التخ�صي�ص االجتماعي .حيث ت�سمح غالبية الألعاب ذات
الالعبني املتعددين والألعاب االجتماعية (بل وتوجب،
يف بع�ض احلاالت) لالعب �إن�شاء ا�سم م�ستخدم بطول �أو
هيكلية حمددين ل ُيعرف به يف اللعبة.
وفوائد هذا ال�شكل من تطبيقات الألعاب هي اجتماعية
ب�شكل رئي�سي؛ فجزء من جاذبية هذه الألعاب هي �أنها
ت�سمح لالعبني بتبني هويات �أو �أدوار جديدة ،واتخاذ
قرارات هامة داخل اللعبة من وجهة نظر غري م�ألوفة
بالن�سبة لهم ،وتندرج ال�شخ�صيات االفرتا�ضية "الأفتار"
حتت هذا املفهوم .ويف �سياق التعليم ،ي�سمح تطبيقات
الألعاب من هذا النوع للطلبة بتكوين ملف �شخ�صي لهم
يت�ضمن �إجنازاتهم الدرا�سية مل�شاركتها مع الطلبة الآخرين
والعامل اخلارجي ،كما �أنه مي ّكن الطلبة من جتربة �أ�شكال
خمتلفة من الهويات والدرا�سة من زوايا متنوعة.

ُ�صمم هذا ال�شكل من تطبيقات الألعاب ال�ستخدامه يف
الأن�شطة اجلماعية لتحفيز املتعلمني على التعلم ،وهناك
الكثري من �ألعاب الفيديو ال�شهرية مثل "ليغ �أوف ليجندز"
التي يلعبها �أكرث من  67مليون �شخ�ص �شهر ًيا ،ترتكز على
مفهوم عمل الفريق والتعاون .ويف هذه الألعاب ،وغالبية
الألعاب الريا�ضية التي تعتمد على الفريق ،يقول الالعبون
�إن الدافع التحفيزي الأ�سا�سي هو عدم خذالن زمالء
الفريق.
ويعترب عن�صر تطبيقات الألعاب هذا على التعليم �أمر ًا
ب�سيط ًا ن�سبيا ،وممهد ًا �أ�سا�سي ًا يف الوقت نف�سه لإطالق
حركة تطبيقات الألعاب .ومن خالل حتميل الطلبة م�ستوى
معني من امل�س�ؤولية االجتماعية ،ف�إن اال�ستثمار العاطفي
�سيزداد لديهم .وتعترب لعبة "نظام املنزل" التي ُعرفت يف
العامل الناطق باللغة الإنلجيزية منذ القرن التا�سع ع�شر،
مبثابة تطبيق تقليدي لهذه امل�س�ؤولية؛ حيث متتلك الكثري
من املدار�س الإعدادية ،وخا�صة الداخلية منها" ،منازل"
ينتمي �إليها الطلبة وي�ؤدون املهام التي ت�سمح لهم ك�أفراد
بامل�ساهمة يف جمال معني ،ثم يح�صل املنزل الفائر على
جائزة عند نهاية العام الدرا�سي .و�صمم "نظام املنزل"
بهدف زيادة ال�صداقة املتينة التي ت�شجع على زيادة
اجلهود ،وهي ميزة تظهر يف الق�ص�ص التي حتكي عن
حياة املدار�س يف العامل الناطق بالإجنليزية ،ومن �أوائل
الأمثلة عليها هي ق�صة توما�س هيوغز" :توم براونز �سكول
ديز" (�أيام توم براون املدر�سية) ( )1857و�سل�سلة "هاري
بوتر" للم�ؤلفة ال�شهرية "جي كي رولينغ" (.)2007-1997

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

لوحات الفائزين �أو ترتيب ال�صدارة

تعمل جميع الألعاب التناف�سية على ترتيب الالعبني ح�سب
ا�ستخداما يف هذا
قدراتهم �أو �إجنازاتهم ،والو�سيلة الأكرث
ً
املجال هي لوحات الفائزين التي تعر�ض الالعبني �أو الفرق
با�ستخدام نظام النقاط وا�ستعرا�ض النتائج املرتاكمة.
�شيوعا
ويعد عر�ض لوحات الفائزين من بني �أكرث العنا�صر ً
يف تطبيقات الألعاب .ولأ�سباب �أخالقية ،ف�إن ا�ستخدام
لوحات الفائزين العامة لإجنازات الطلبة يف النظام
التعليمي الأ�سا�سي لي�س �شائ ًعا ،فقد يعاين املت�أخرون يف
الأداء من فقدان الثقة والدافع مما ي�ؤدي �إىل االنعزال
االجتماعي وال�ضرر النف�سيً .
وبدل من ذلك ،ف�إن ا�ستخدام
لوحات الفائزين حم�صور يف املحا�ضرات اجلامعية التي
تتمحور حول بناء املهارات.
ً
فمثل� ،أبرزت حما�ضرة يف جامعة ل�شبونة التقنية �أف�ضل
 15م�شارك ًا فح�سب .1ولكن هذه املنهجية لها بع�ض
ال�سلبيات ،فقد يت�سبب ن�شر �أداء الطلبة املتفوقني يف فقدان
الطلبة الأقل �أداء للدافع نحو ا�ستكمال بقية املادة عند ر�ؤية
ما عليهم مناف�سته.

 1براتا ،جي ،غاما� ،إ�س ،خورخيه ،جي ،غوان�شالفي�س ،دي (،2013
�أكتوبر) .زيادة امل�شاركة والتعليم يف تطبيقات الألعاب� .ضمن فعاليات
م�ؤمتر الأول الدويل لت�صميم الألعاب ،البحث والتطبيقات (�صفحة
�" .)17-10إيه �سي �إم".

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
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درا�سة احلالة :1
منهاج «�أر�ض الريا�ضيات»
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار18-11 :
يق�سم منهاج "�أر�ض الريا�ضيات" ،الذي ابتكره معلم متخ�ص�ص يف الريا�ضيات يف ميت�شغان بالواليات املتحدة
ّ
الأمريكية ،املادة التقليدية �إىل  20م�ستوى ،يحتوي كل منها على اختبار احرتاف نهائي لتحديد �إن كان
الطالب قد �أمت امل�ستوى .ويخ�ضع الطالب لالختبار حال رغبته بذلك ،وميكنه �إعادته حتى ينجح.
يحرك كل طالب �شخ�صيته االفرتا�ضية "�أفتار" على لوح يف الغرفة ال�صفية لتعقب تقدمه خالل احل�صة ،وتتم
مكاف�أته من خالل املزيد من التح�سينات على �شخ�صيته االفرتا�ضية .وهذا ميثل هد ًفا جمال ًيا للطالب ،وهي
ممار�سة مقتب�سة من الألعاب التي ت�ستخدم العنا�صر الب�صرية للحفاظ على الرتفيه والتجديد .حقق منهاج
جناحا باه ًرا ،ففي �أول عامني من �إطالقه ،ازداد عدد احل�ضور بن�سبة ( %13وهو �إجناز
"�أر�ض الريا�ضيات" ً
مهم لأن الربنامج طبق على الطلبة الذين يعانون من م�شكالت عاطفية و�سلوكية) ويف عامه الثالث ،حت�سن
الأداء يف االختبارات املعيارية بن�سبة .%22

نظام التقدم
ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية
الإدماج
لوحات الفائزين
التغذية الراجعة الفورية
التدفق
حرية الف�شل



حرية االكت�شاف
حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة
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درا�سة احلالة :2
�أنظمة الألعاب الذكية :مكافحة ناقالت املالريا
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار 21 :فما فوق (املتخ�ص�صون)
تعمل �شركة "�سمارت غيمز �سي�ستمر" يف جمال م�ساعدة املنظمات على بناء القدرات الداخلية ملواجهة
التحديات املمنهجة .ففي جامعة بريطانية ،ح�صلت ال�شركة على مهمة حت�سني �صناعة القرار لدى
متخ�ص�صي الرعاية ال�صحية بهدف ا�ستخدام املبيدات احل�شرية ملكافحة انت�شار املالريا يف جنوب ال�صحراء
الأفريقية.
عملت ال�شركة على بناء برنامج يحاكي بيئات خمتلفة يختربها املتعامل ،وقد اعتمدت املتغريات على قاعدة
البيانات اخلا�صة باجلامعة ،واملتعلقة با�ستخدام املبيدات احل�شرية لل�سيطرة على تكاثر الذباب والأمرا�ض
التي تنت�شر بالنواقل .ومن خالل ا�ستخدام م�صادر البيانات املنا�سبة ،يتوىل الالعبون مهمة تطوير خطة
لإدارة مقاومة احل�شرات باملبيدات بنا ًء على البيئة التي يوفرها الربنامج؛ وينجحون �إن متكنوا من منع انت�شار
املالريا .وت�ضم اللعبة �ألعا ًبا م�صغرة ت�شرح �أو تو�ضح املوا�ضيع الرئي�سية املتعلقة بال�سيطرة على الأمرا�ض
املنت�شرة بالنواقل.
ا�ستخدم اللعبة متخ�ص�صو الرعاية ال�صحية يف مالوي وزامبيا بهدف فهم طبيعة وتداعيات القرارات التي
يتخذونها يوم ًيا ،وقد كانت التغذية الراجعة التي ح�صلنا عليها من امل�ستخدمني �إيجابية ،حيث ارتفعت
م�ستويات امل�شاركة والرتكيز و�صرح �أغلبية امل�شاركني ب�أن تبو�أهم مواقع اتخاذ القرار �ساهم يف تعليمهم �أم ًرا
جديدً ا حول الق�ضية والقيود التي يواجهها زمال�ؤهم .وانطال ًقا من هذا النجاح ،ما زالت ال�شركة تعمل على
�إدخال املزيد من املتغريات لل�سماح لالعبني بلعب �أدوار �إ�ضافية.
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نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية



الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية



التدفق



حرية الف�شل



حرية االكت�شاف



حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة
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العنا�صر العاطفية للتلعيب
�إن واحدً ا من �أهم مبادئ الألعاب هو �إدخال الالعبني يف و�ضع
"التدفق" ،وهو حالة من الرتكيز الكلي على املهمة املطلوبة .وهذه
الفكرة �أطلقها الطبيب النف�سي "ميهايل �شيكزينتميهايل" الذي
ي�شري �إىل ثالثة �شروط مطلوبة لتحقيق التدفق وهي:
• و�ضوح الهدف �أو جمموعة الأهداف .وهذا ي�ضيف الهيكلية
والتوجه �إىل املهمة.
• التغذية الراجعة الوا�ضحة والفورية .وهذا ي�ساعد الأ�شخا�ص
على تعديل �أدائهم لتلبية املتطلبات املتغرية.
• التوازن ما بني التحدي واملهارة .لتحقيق التدفق ،يجب على
ال�شخ�ص التفكري مب�ستوى التحدي -ال ميكنه �أن ي�صاب بامللل
�أو القلق الزائد1 .
وعلى هذا الأ�سا�س ،ا�ستخدم م�صممو الألعاب مفهوم التدفق
لإ�شراك الالعبني .والنظرية الأ�سا�سية يف ت�صميم الألعاب هي
التقدم التدريجي ،الذي ي�صمم للمحافظة على حالة التدفق .ومن
الأمثلة على امل�ساعدة التكنولوجية هو تعديل ال�صعوبة الديناميكي
التي تُعرف بالآلية الأوتوماتيكية التي ت�سمح لبع�ض املقايي�س
وال�سلوكيات يف لعبة الفيديو لتغيريها يف الواقع بنا ًء على املدخالت
�أو القدرات التي يقدمها الالعب.
ُطرح هذا املفهوم �إىل العامة مع �إطالق لعبة الفيديو "فلو"
التي كتبها "جينوفا ت�شني" بنا ًء على درا�سته لتعديل ال�صعوبة
الديناميكي .ومنذ ذلك احلني ،ت�ضمن ت�صميم الكثري من الألعاب
يف ت�صميمها هذا املفهوم مبختلف جماالتها،

من �ألعاب الأدوار �إىل �ألعاب اال�سرتاتيجية �أو الألعاب الريا�ضية.
ويف التعليم ،ميكن حتقيق التدفق على امل�ستويني الدرا�سي وبناء
املهارات� ،إال �أن حتقيق التدفق �أمر �صعب جدً ا يف الغرف ال�صفية
املزدحمة حيث ي�سهل ت�شتيت انتباه الطالب .ي�ساعد تطبيقات
الألعاب على ت�أ�سي�س التدفق من خالل �إخراج الطلبة من روتينهم
اليومي وتقدمي جمموعة من املهارات التي ت�شركهم ومتنع عقولهم
من الت�شتت .و�أحيا ًنا ف�إن جمرد وجود اللعبة  -باعتبارها ا�سرتاحة
مما يعترب عاد ًيا بالن�سبة للطالب -ي�ساعد على حتقيق التدفق من
خالل تقدمي جتربة جديدة.
ت�سعى تطبيقات الألعاب لتحقيق �أحد �أهدافها املتمثلة يف اعتماد �آلية
التدفق وذلك نظ ًرا �إىل الرتكيز املتزايد للطلبة على املواد التعليمية.

� 1سيكزنتميهايل� ،إم؛ �أبوحمدة� ،إ�س �آند ناكامورا ،جي (،)2005
"التدفق" ،يف �إيليوت� ،إيه ،دليل الكفاءة واالندفاع ،نيويورك� :إ�صدار
"غيلفورد" �صفحة 698-598
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يعود �أول ا�ستخدام موثق لهذا امل�صطلح �إىل عام  ،2008ومل ينت�شر �إال يف الن�صف الثاين من عام  2010عندما ا�ستخدمه بع�ض
الباحثني وامل�ؤمترات1 .
"تتمتع املدار�س بعنا�صر م�شابهة للألعاب .حيث يح�صل الطلبة على النقاط مقابل ت�أدية الواجبات بال�شكل ال�صحيح .وهذه
النقاط تتحول �إىل (�شارات) لكن يطلق عليها ا�سم (العالمات)" 2

�أين وكيف بد�أ تطبيقات الألعاب يف التعليم ،وكيف تطور منذ ذلك احلني؟
مما ال �شك فيه �أن عنا�صر تطبيقات الألعاب كانت موجودة يف
التعليم منذ زمن طويل� ،إال �أن م�صطلح "تطبيقات الألعاب" بحد
ذاته هو مفهوم م�ستحدث.
فلطاملا ت�ضمن التعليم العنا�صر �أو الآليات املوجودة يف الألعاب ،كما
�أن تقدمي املكاف�آت من كافة الأنواع –التي تعرف يف الواليات املتحدة
على �أنها "جنوم ذهبية"� -شائع جدً ا يف تاريخ التعليم �سوا ًء على
م�ستوى التعليم الأ�سا�سي �أو م�ستوى بناء املهارات� .أما نظام "املنزل"
فهو مثال �إ�ضايف على مفهوم تطبيقات الألعاب الذي مت تبنيه
وتنفيذيه يف الثقافة التعليمية.
ويعترب ا�ستخدام التكنولوجيا لعزل �أثر كل عن�صر من عنا�صر
تطبيقات الألعاب وتطبيقه على جماالت �أخرى من احلياة ب�شكل
دائم ،جزء ًا من االبتكارات احلديثة حول "تطبيقات الألعاب".
وكانت العديد من �أف�ضل املبادرات خالل ال�سنوات املا�ضية وليدة
�أفكار فردية ملحا�ضرين ومعلمني ،ومل تكن ناجتة عن منهجية
منتظمة .واملثال على هذا ما قام به "يل �شيلدون" الربوف�سور يف
معهد "رين�سلر" التقني و�سمح لطالبه بك�سب "نقاط التجربة" ً
بدل
من �إعطائهم العالمات ح�سب النظام التقليديً ،
حمول الواجبات
املدر�سية �إىل "رحالت ا�ستق�صاء".

ما تزال درا�سة تطبيقات الألعاب نا�شئة ،وتفتقر �إىل الدرا�سات ذات
امل�ستوى الوا�سع لتقييم �أثرها على`الدرا�سات التي جترى حال ًيا هي
على م�ستوى �ضيق وب�سبب قلة ال�سيطرة على املجموعات ،ف�إن النتائج
التي حترزها حتتوي على م�شكالت منهجية.

 1ديرتينغ� ،إ�س ،خالد� ،آر ،ناك� ،إل �إي ودي�سكون ،دي ( ،2011مايو).
تطبيقات الألعاب :نحو اخلروج مبفهموم .يف نتائج ور�شة عمل CHI
للتلعيب (�صفحة .)15-12
 2ديت�شفا ،دي ،ديت�شيف �سي� ،آجر جي ،و�آجنيلوفا جي (.)2015
تطبيقات الألعاب يف التعليم :درا�سة منظمة .التكنولوجيا التعليمية
واملجتمع.88-75 )3( 18 ،
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درا�سة احلالة : 3
معهد اللعب
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار18-11 :
ت�أ�س�س معهد اللعب يف مدينة نيويورك عام  2007بهدف خلق جتارب تعليمية مت�أ�صلة يف مبادئ ت�صميم
الألعاب .فهو يقدم الدعم للمعلمني بهدف تنفيذ �آليات الألعاب التعليمية ،مع االهتمام بتطوير بيئة ي�شعر فيها
الطلبة بحرية التجربة (والف�شل) خالل تعلمهم حل جمموعة معينة من امل�شكالت.
وكانت مدر�سة "كوي�ست تو لرين" �أول مبادرة يطلقها معهد اللعب ،وهي مدر�سة متكاملة م�صممة ح�سب
مبادئ تطبيقات الألعاب (انظر درا�سة احلالة  .)6كما قد امج ما بعد املدر�سة للطالب.
"هناك ثالثة حلظات �أ�سا�سية يف اللعب لها �آثار هامة على التعلم .الأوىل هي عندما يختار الطالب اللعبة
ويرغب مبمار�ستها .واللحظة الثانية هي عندما ي�س�أل الالعب «هل ميكنني �أن �أخزنها؟» مبعنى �آخر،
ريا ،فهي تتمتع بالقيمة واجلوهر ،و�أريد �أن �أكمل من حيث توقفت».
«�أنا من�سجم مع هذه التجربة كث ً
�أما اللحظة الثالثة فهي عندما ي�صل الالعب �إىل مرحلة االحرتافية ويقدم الن�صائح للمبتدئني».
 -من املوقع الإلكرتوين ملعهد اللعب

نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية



الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية



التدفق



حرية الف�شل



حرية االكت�شاف



حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة



يتمحور عمل معهد اللعب على املدر�ستني (كوي�ست تو لرين) و(�شيكاغو كوي�ست) اللتني �صممتا ح�سب مبد�أ
تطبيقات الألعاب ولكن �أن�شطتها الالمنهجية قد ت�سفر عن نتائج ت�ؤدي �إىل تو�سعتها .وب�سبب اعتقاد النا�س �أن
الربامج �أو النوادي ال�صيفية هي جمرد �إ�ضافة �إىل الدرا�سة التقليدية يف مدار�س الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوروبا ،ف�إن لديهم ا�ستعداد ًا �أكرب لتجربة الطرق البديلة .وعندما يكون الطالب يف �إجازة املدر�سة ،يف�ضل
الأهل الطرق التي تقدم املتعة له ،وميكن �أن ت�ؤدي هذه الأن�شطة التي تتطلب تكاليف ا�ستثمارية �أقل وتتميز
بقدرتها على االنت�شار ب�شكل �أ�سرع �إىل جمع البيانات حول ت�أثري تطبيقات الألعاب ب�شكل �أ�سرع.
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""

1999
,É¡bÓWEG ºàj á«YÉªL á«fhÎµdEG áÑ©d ∫hCG »g "â°ùjƒcôØjEG" áÑ©d
áÑ©d äó¡e .á«YÉªàL’G ÜÉ©dC’G Ωƒ¡Øe ô°ûf ‘ âª¡°SCGh
"âaGôcQhh ±hCG ódQhh" áÑ©d ¥ÓWEG ΩÉeCG ≥jô£dG "â°ùjƒcôØjEG"
∫hCG ∫ÓN ÜÉ°ùM ¿ƒ«∏e 100 øe ÌcCG É¡«a Å°ûfCG »àdG ,2004 ΩÉY
É¡bÓWEG øe äGƒæ°S ô°ûY

2007
.∑Qƒjƒ«f áæjóe ‘ Ö©∏dG ó¡©e ¢ù«°SCÉJ
2007
"á«eC’Gh º∏©àdG ∫ƒM ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG √ÉjEG Éæª∏©à°S …òdG Ée" ¬HÉàc "»L ∫ƒH ¢ùÁÉL" ô°ûf
2009
Iôµa ≥«Ñ£àH ´hô°ûŸG í‚ óbh .¿Òd ƒJ â°ùjƒc" á°SQóe Ö©∏dG ó¡©e ≥∏WCG
á«°SGQódG ¢ü°ü◊Gh äGQhódG ™«ªL ≈∏Y ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£J
2010
íÑ°UCGh á«ÁOÉcC’G äÉHÉàµdG ‘ √ÉÑàf’G ≈∏Y ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£J RÉM
.âfÎfE’G ÈY åëÑdG ‘ ÉéFGQ
k
k Éeƒ¡Øe

2000

2012
äÉ≤«Ñ£J ≈∏Y óªà©j iƒàëÃ IOÉ≤∏d âjƒ∏jO á«ÁOÉcCG ójóŒ ”
á°ü°üîàe äGQÉ°ûà°SG ácô°T ¬JòØf óbh ,ÜÉ©dC’G

2010

2005
á›ôH á¨d ƒgh "¢ûJGôµ°S" èeÉfôH ¥ÓWEG ”
á›ÈdÉH á≤∏©àŸG º«gÉØŸG º«∏©àd áªª°üe
.á«Hƒ°SÉ◊G

""
2002
í∏£°üe "≠æ∏«H ∂«f" ÊÉ£jÈdG ∫ÉªYC’G óFGQh èeÈŸG çóëà°SG
á¡LGh º«eÉ°üJ ≥«Ñ£J" :‹ÉàdÉc ¬aôYh ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£J
á©à‡ á«fhÎµdE’G äÓeÉ©àdG π©÷ ÜÉ©dCÓd á¡HÉ°ûŸG áeóîà°ùŸG
"á©jô°Sh
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2015
"ôJQÉà°ùµ«c" á°üæe ∫ÓN øe "¢ùµàdƒHƒ«L »°SÉàfÉa" ¥ÓWEG ”
ºª°üe ƒgh ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£J Iôµa ≥Ñ£j ÊhÎµdEG ™bƒªc
⁄É©dG QÉÑNCG áaô©e ≈∏Y áÑ∏£dG ™«é°ûàd

2020
2016
óªà©j »Hƒ°SÉM …QÉŒ ¢VôY ∫hCG ¥ÓWEG ™bƒàŸG øe
"âØjQ ¢Sƒdƒ«chCG" º°SG â– »°VGÎa’G ™bGƒdG ≈∏Y
2011
ƒµ°ù«°ùfGôa ¿É°S ‘ Ö«©∏à∏d ô“Dƒe ∫hCG º«bCG
2011
ájƒæ°ùdG Iójó÷G äÉª∏µdG áªFÉb ¤EG ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£J í∏£°üe ájõ«∏‚E’G á¨∏d OQƒØ°ùcCG ¢SƒeÉb ±É°VCG
"iôNC’G ä’ÉéŸG á£°ûfCG ≈∏Y ÜÉ©dC’G ‘ IOƒLƒŸG äÉ«æ≤àdGh º«gÉØŸG ≥«Ñ£J" :‹ÉàdÉc ¬aô©jh
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1980

? º∏©àdG ¤EG á©àŸG ∞«°†j …òdG Ée" ¿Gƒæ©H á«ãëÑdG ¬àbQh "¿ƒdÉe ¢SÉeƒJ" ô°ûf
."ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG º«ª°üJ »`a »ÑjôéàdG Üƒ∏°SC’G
1982

øe áî°ùf ∫hCG "âaƒ°Shôµ«e" ácô°T â≤∏WCG

1958


1980

1989
äÉ«æ≤àdGh ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG ≥«Ñ£J óFGƒa ∫ƒM √ÒZh "¿Ée’OCG OQGƒg" çó–
…òdG ¬dÉ≤e øª°V ∂dPh ÉæJÉ«M ‘ iôNC’G ä’ÉéŸG ≈∏Y É¡«a áeóîà°ùŸG
º∏©àdG äÉHƒ©°U ¢ü«î°ûJ øe π∏≤j AGôLEG ¤EG ∫ƒ°UƒdG" ¿GƒæY πªëj
.´ƒ°VƒŸG Gòg ≈∏Y äÉ≤«∏©àdG πFGhCG øe Èà©j …òdG "ÅWÉÿG

1990
1978
â– IóëàŸG áµ∏ªŸG ‘ »°VGÎaG ⁄ÉY ΩóbCG AÉ°ûfEG
∂dPh ,(MUD1 (Multi-User Dungeon º°SG
áµ∏ªŸG ‘ "¢ùµ«°ùcEG" á©eÉL ‘ "ƒ°ûHôJ …hQ" ój ≈∏Y
DEC PDP-10 Üƒ°SÉM ΩGóîà°SÉHh IóëàŸG
1978
ΩÓ°ùdG áÑ©d "ÎfÉg ¿ƒL" á«FGóàH’G º∏©e ºª°U
äÉ«£©e Ωóîà°ùJ á«ª«∏©J IÉcÉ »gh »ŸÉ©dG
»ŸÉ©dG ΩÓ°ùdG áÑ©d π°ü– ⁄ .á«dÉ«N á«°SÉ«°Sƒ«L
º∏«a RÉa ÉeóæY ,2010 ΩÉY ≈àM ⁄É©dG √ÉÑàfG ≈∏Y
"øLÒH" ¿ÉLô¡e IõFÉéH áÑ©∏dG ïjQÉJ ∫ƒM »≤FÉKh

1958
áÑ©d "ΩÉJƒÑæ¨«g ΩÉ«∏jh" »µjôeC’G AÉjõ«ØdG ⁄ÉY ºª°U
ádhÉ£dG ¢ùæJ ádhÉW »cÉ– áÑ©d »gh Ú°üî°ûd ¢ùæàdG
äÉHòHòdG QÉ¶æe ΩGóîà°SÉH
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""
1984
»°ShôdG ôJƒ«ÑªµdG ¢Sóæ¡e É¡ªª°U »àdG "¢SÎ«J" áÑ©d â≤∏WCG
âëÑ°UCG Éªc .á©°SGh Iô¡°T ≈∏Y äRÉMh "±ƒàæLÉH »°ùµ«dCG"
ΩÉY É¡bÓWEG ” »àdG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ÈY â≤∏WG »àdG É¡î°ùf
ó©H ¥ÓWE’G ≈∏Y É¡∏jõæJ ºàj øªãdG áYƒaóe áÑ©d ÌcCG 2006
äÉ°üæŸG ™«ªL ≈∏Y áî°ùf ¿ƒ«∏e 425 øe ÌcCG ™«H


""
1993

»àdGh -QÉædG ¥ÓWEG øª°†àJ áÑ©d ∫hCG - "ΩhO" áÑ©d ¥ÓWEG
,1995 ΩÉY ‘h .ÒÑc πµ°ûH áéFGQ ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG øe â∏©L
Ö«°SGƒ◊G ≈∏Y É¡∏«ª– ” áÑ©∏dG ¿CG ¤EG äGôjó≤àdG äQÉ°TCG
95 "Rhóæjh" π«¨°ûJ ΩÉ¶f øe ÌcCG
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تطبيقات الألعاب يف التطبيق
يف �أي املجاالت ُطبق تطبيقات الألعاب؟
ال توجد م�ساع حكومية �أو مبذولة على م�ستوى قطاع بحد ذاته
ال�ستخدام تطبيقات الألعاب يف الأنظمة التعليمية .ويف الواليات
املتحدة الأمريكية ،عملت �أهم ثالث مبادرات تعليمية على حتديد
الأهداف التعليمية -مثل و�ضع قائمة معيارية من املواد التي يجب
على الطلبة التفوق بها عند بلوغ �سن معني� -أو حماولة �إيجاد التمويل
لإجراء االختبارات التقييمية .ولكن �سيا�ساتها مل تقدم �أي دعم
للطرق الرتبوية مثل تطبيقات الألعاب.
ومن هنا نكت�شف �أن تطبيق تطبيقات الألعاب يف التعليم كان فرد ًيا،
وغال ًبا ما يكون بناء على رغبة املعلمني ،وهكذا فقد ا�ستُخدم
تطبيقات الألعاب ب�شكلني خمتلفني هما :مواد تطبيقات الألعاب،
�أن�شطة تطبيقات الألعاب.
مواد تطبيقات الألعاب

متيل جهود تطبيقات الألعاب التي ت�شمل املادة الدرا�سية ب�أكملها �إىل
الرتكز على م�ستوى بناء املهارات وخا�صة يف اجلامعات.
ويطبق مبد�أ تطبيقات الألعاب على املواد يف اجلامعة .وهناك عدد
من الأ�سباب لهذا ،وبع�ضها يتعلق بفائدة تطبيقات الألعاب وتوفر
البيانات وهي كالتايل:
• متتلك اجلامعات عددًا �أكرب من امل�ساقات املنف�صلة مقارنة
مب�ستوى الدرا�سة الأ�سا�سية �أو الثانوية ،وي�سهل تطبيق منهجية
جديدة على م�ساقات مدتها �أربعة �أ�شهر �أكرث من تلك التي
عاما درا�س ًيا ً
كامل.
ت�ستغرق ً
• يتمتع مدر�سو اجلامعات بحرية �أكرب يف تطوير الو�سائل
التعليمية مقارنة مبعلمي املدار�س الأ�سا�سية والثانوية.
• مدر�سو اجلامعات هم غال ًبا من الباحثني وهم معتادون على
ن�شر نتائج جتاربهم.
• يف العديد من الدول التي لديها ميزانية حمدودة للتعليم ،على
املدر�سني �إثبات مهارتهم التعليمية للح�صول على الوظيفة �ضمن
�سوق عايل املناف�سة وخا�ضع للكثري من التفاوت االجتماعي.
وقد ي�شجع هذا الأمر على االبتكار الذي يقود �إىل ا�ستخدام
�أكرب ملفهوم تطبيقات الألعاب.
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�أن�شطة تطبيقات الألعاب

على امل�ستوى التعليمي الأ�سا�سي ،يبدو �أن هناك عدد ًا �أكرب من
�أن�شطة تطبيقات الألعاب املنف�صلة التي تك ّمل الهيكلية التعليمية ً
بدل
من تغيريها .وبهذه الطريقة ميكن للمعلمني �إ�شراك الطلبة من دون
التخلي عن هيكلية التعليم التقليدية ومتطلباتها ال�ضرورية للخ�ضوع
لالختبارات احلكومية .وبالتايل يتمكن املعلمون من ا�ستخدام
تطبيقات الألعاب يف الدرو�س الفردية �أو يف مو�ضوعات معينة مع
احلفاظ على منهجيات التعليم التقليدية للآخرين.
تتنوع �أمثلة الرتكيز على تطبيقات الألعاب يف املدار�س ،فبع�ضها غري
تدخلي مثل نظام بطاقة القراءة .ومتنح هذه املن�صة الإلكرتونية
واملتاحة على الهواتف املتنقلة اجلوائز للطلبة من عمر ال�ساد�سة
�إىل الثانية ع�شرة من خالل "البطاقات" عند ا�ستكمال قراءة
فقرات معينة .وهي متنح املدار�س "النجوم الذهبية" عندما يقر�أ
�أكرث من  %90من امل�شاركني فقرة واحدة �أ�سبوع ًيا .كما تُ�ستخدم
الو�سائل االجتماعية واملكاف�آت للتحفيز والت�شجيع يف هذا املنتج.
ولكنها ال تفعل �أكرث من و�صل الهيكليات املوجودة �ساب ًقا بالتكنولوجيا
احلديثة ،فمكاف�أة املدار�س بالنجمة الذهبية ال�ستكمال واجب ما
هو تقليد قدمي متبع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد ا�ستخدم
م�صطلح "نظام النجمة الذهبية" للحديث عن هيكلية التحفيز يف
وزارة التعليم الأمريكية.
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المدار�س التي تطبق مفهوم تطبيقات
الألعاب

مت تبني عنا�صر تطبيقات الألعاب ب�أكملها يف مدر�ستني هما:
«كوي�ست تو لرين» يف مدينة نيويورك ،و»�شيكاغو كوي�ست».
ومدر�سة «كوي�ست تو لرين» هي مدر�سة حكومية ت�ضم  662طالب ًا
من عمر العا�شرة �إىل الثامنة ع�شرة وهي م�صممة ومدعومة من
قبل معهد اللعب� .أما مدر�سة «�شيكاغو كوي�ست» فهي مدر�سة �شبه
حكومية (متولها احلكومة ولكنها تدار ب�شكل �شبه م�ستقل من قبل
�شركة خا�صة) ،ويتوقع �أن تتو�سع لت�شابه �سابقتها بحلول عام .2017
يبدو �أن ال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص هي مفتاح جناح
مدر�سة «كوي�ست تو لرين» .وب�سبب الطبيعة اخلا�صة للمنهاج
مقدما
الدرا�سي ،تتطلب مدر�سة «كوي�ست تو لرين» ا�ستثما ًرا ً
يف املنهجية التي تتبعها -وهو ا�سثمار لن يكون ممك ًنا يف املدار�س
احلكومية ذات امليزانية املحدودة.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

ت�أ�س�ست مدر�سة «�شيكاغو كوي�ست» على يد م�ؤ�س�سة «جون
دي وكاثرين تي ماك �آرثر» وم�ؤ�س�سة «كارنيغي» يف نيويورك،
وحت�صل على التمويل من م�ؤ�س�سة «بيل وميلندا غيت�س» وم�ؤ�س�سة
«مار جلف» ،وهذه �إ�شارة �إيجابية على م�ساهمة املتربعني من
القطاع اخلا�ص يف تطبيقات الألعاب ،وتظهر �أن احلكومة ما زالت
متحفظة على االلتزام املايل يف منهجيات تطبيقات الألعاب املتكاملة
يف هذه املرحلة.
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درا�سة احلالة : 4
جامعة «ديلفت» للتكنولوجيا
هل هي اجتماعية ؟ ب�شكل جزئي
الأعمار25-18 :
يف جامعة "ديلفت" للتكنولوجيا يف هولندا ،عمل املدر�سون على تطبيق مبادئ تطبيقات الألعاب مبادتني
درا�سيتني ،وهي مادة التنظيم احلا�سوبي لطلبة ال�سنة الأوىل ،ومادة احلو�سبة ال�سحابية لطلبة املاج�ستري .ويف
املادتني ،قام املدر�سون بتوظيف جمموعة من الآليات امل�ستوحاة من ت�صميم الألعاب وذلك لزيادة امل�شاركة
طوال الف�صل الدار�سي وت�ضمنت هذه الآليات:
• نظام النقاط
• ال�شارات
• احلالة ،مبا فيها "قاعة ال�شهرة"؛
• لعبة للإدماج لتعريف الطلبة بهيكلية املادة؛
• لعبة الأمناط االجتماعية ،مبا فيها امل�شاريع اجلماعية؛ و
• القدرة على "فتح" الواجبات الإ�ضافية.

نظام التقدم
ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"
ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية



الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية
التدفق
حرية الف�شل



حرية االكت�شاف
حرية بذل الجهد

متكن املدر�سون من ا�ستخدام جميع الآليات امل�ستوحاة من الألعاب ،وهو �أمر �سمح به طول املادة الدرا�سية
وتنوع التجارب التعليمية يف علم احلا�سوب -املحا�ضرات ،املادة النظرية ،التطبيق العمل ،الواجبات
اجلماعية.

حرية الح�صول على هويات
مختلفة



كانت التغذية الراجعة من الطلبة �إيجابية و�شعر املدر�سون بال�سعادة جتاه التقدم الذي �أحرزوه� .أما حمتوى
احلو�سبة ال�سحابية فهو جمال جديد ن�سب ًيا �ساهم يف م�شاركة الطلبة ب�شكل �أكرب .وكذلك� ،أ�سهم تطبيق
تطبيقات الألعاب على مادة علم احلا�سوب يف احتواء اجلامعة على ن�سبة كبرية من العبي �ألعاب الفيديو ،وقد
�أظهرت الدرا�سات �أن هناك عالقة تاريخية ما بني ممار�سة �ألعاب الكمبيوتر ودرا�سة علم احلا�سوب الح ًقا.
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درا�سة احلالة : 5
من�صة «بي �آب»
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار 15 :عا ًما فما فوق
"بي �آب" هي من�صة �إلكرتونية ي�سجل فيها الطالب حلل درا�سات احلالة يف جمال الأعمال ،وتقوم درا�سات
احلالة هذه على م�شكالت واقعية يواجهها �شركاء �شركة "بي �آب"؛ كتطوير منوذج جتاري ملنتج مبتكر �أو و�ضع
ا�سرتاتيجية الت�سويق ل�شركة �صغرية �أو متو�سطة على �سبيل املثال .وتتاح املن�صة ال�ستخدام اجلميع ،وبعد حل
 10درا�سات ،يتلقى الطالب �شهادة "االبتكار يف منوذج الأعمال" مبا يعادل � 10ساعات ح�سب النظام الأوروبي
الرتاكمي لل�ساعات املعتمدة (�أي �سد�س ال�سنة الدرا�سية).
يوما بعد يوم ،وتت�ضمن الأهداف التعليمية ،زيادة
يزداد ا�ستخدام معلمي املدار�س الثانوية ملن�صة "بي �آب" ً
املهارات التعاونية (حيث يتم حل الدرا�سات �ضمن جمموعات) ومتكني الطالب من تطبيق املفاهيم النظرية
حلل امل�شكالت الواقعية.
�أما الأهداف التعليمية ،التي تنطلق من مفهوم طورته جامعتان يف "�سانت غالني" يف �سوي�سرا ،فا�ستنبطت من
عنا�صر مالئمة �شبيهة بعنا�صر الألعاب ،وترجمت �إليها.

نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية



الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية



التدفق



حرية الف�شل



حرية االكت�شاف



حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة



وت�ستخدم املن�صة �أنظمة تقوم على منح نقطتني :نقطة حلل الق�ضايا (من خالل �إيجاد حل لدرا�سة احلالة
عرب املن�صة) ونقطة �أخرى للتعاون (من خالل الإجابة على �أ�سئلة امل�ستخدمني الآخرين عرب الر�سائل
الإلكرتونية) .ويرتاكم هذان النوعان من النقاط لت�شكيل "عالمة التجربة" التي تنعك�س على امل�ستوى العام
للت�أهيل الذي يتلقاه الطالب .ويجري عر�ض هذه العالمة عرب ر�سم جرافيكي لتبيان تقدم الطالب مع مرور
الوقت ،وميكن للمتعلمني خو�ض م�ستويات خمتلفة ح�سب العالمات التي �أحرزوها ،مما ي�سمح لهم بتجربة حل
درا�سات احلالة الأكرث تعقيدً ا.
ويف جمال التكنولوجيا ،ت�ستخدم املن�صة جمموعة متنوعة من الوظائف لزيادة التعاون واملناف�سة ،حيث يحدد
نظام النقاط ودرا�سات احلالة الفردية جمموعة من الأهداف الفرعية للت�أكد من لفت انتباه الطالب ،ولكن
العن�صر الأهم هو نظام النقاط الذي يحول اللعبة �إىل واجب مدر�سي ،مما يزيد من الدعم امل�ؤ�س�سي للنظام.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
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درا�سة احلالة : 6
مدر�سة «كوي�ست تو لرين»
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار 18-11 :عا ًما
تعترب مدر�سة "كوي�ست تو لرين" التي ميولها معهد اللعب (درا�سة
احلالة  ،)3مدر�سة ثانوية تقوم على مبد�أ تطبيقات الألعاب
بالكامل ،وهي مدر�سة تقع يف مانهاتن وافتتحت عام  2009لطلبة
ال�صف ال�ساد�س ( 12 – 11عام ًا) .ومع تقدم عمر طالب هذا
ال�صف� ،أ�ضافت املدر�سة �صفو ًفا جديدة لت�شهد هذا العام تخريج
عاما) وهي ال�سنة
�أول فوج من طالب ال�صف الثاين ع�شر (ً 18-17
الدرا�سية الأخرية يف املدار�س الثانوية الأمريكية.

املكت�سبة وت�صميم الأن�شطة التي ت�شجع الأطفال على لعب دور هذه
املهنة( ،كتعليم العلوم املدنية من خالل لعب دور ال�سيا�سيني).
�أما املبد�أ الآخر فهو ت�ضمني املعلومات التي يجب تعلمها يف �سياق
حتقيق غاية �أ�شمل ،فعلى �سبيل املثال ،يف مادة الأدب التي تت�ضمن
م�سرحية �شك�سبري "روميو وجولييت"ُ ،يطلب من الطالب �إجراء
حماكمة لتحديد وجه الذنب يف مفهوم القدر املتعلق بوفاة �أبطال
امل�سرحية؛ وللم�شاركة يف املحاكمة ،يكون على الطالب قراءة وفهم
الن�ص مدفوعني باحلما�س جتاه ذلك بف�ضل فكرة "االنت�صار" يف
املحاكمة.

عملت املدر�سة على تطبيق مبد�أ تطبيقات الألعاب على جميع
احل�ص�ص واملواد الدرا�سية تقريب ًا ،وينظر �إليها معهد اللعب،
امل�ؤ�س�سة الأم ،على �أنها "خمترب" وبادرة �ستتكرر يف مواقع �أخرى.

يجري معهد اللعب عملية جمع البيانات حول نتائج منهجية
تطبيقات الألعاب املتبعة يف مدر�سة "كوي�ست تو لرين" ،ولكن
البيانات مل تكتمل بعد كون املجموعة الأوىل من طلبة ال�سنة الأخرية
مل يتخرجوا بعد .وعلى �أي حال ،كانت الآراء �إيجابية جتاه املدر�سة
مع حتفظات على جودة التعلم .فقد منح ق�سم التعليم يف مدينة
نيويورك املدر�سة ،ت�صنيف "مقبول" يف جمال التعليم احلازم
والريادة املدر�سية الفعالة والثقة ،ودرجة "جيد" يف التعليم التعاوين
يف التعليم ،والبيئة الداعمة والروابط العائلية املجتمعية القوية.

ويهدف معهد اللعب ،وهو معهد خا�ص� ،إىل �إر�ساء مبد�أ تطبيقات
الألعاب يف املدار�س مبختلف �أنحاء البالد ،وقد طبقه بالفعل يف
مدر�ستي "كوي�ست تو لرين" و"�شيكاغو كوي�ست" التي افتتحت بعد
عامني من الأوىل.
ت�ستخدم مدر�سة "كوي�ست تو لرين" منهجيات تطبيقات الألعاب
ب�أطيافها الكاملة يف احل�ص�ص الدرا�سية .ويف العديد من املواد
الدرا�سية ،ال تكون �أن�شطة تطبيقات الألعاب عرب الإنرتنت ولكنها
تت�ضمن لعب الأدوار والتمارين يف الغرفة ال�صفية .ومن بني
املبادئ الأ�سا�سية للمدر�سة ،حتديد املهنة التي تتطلب املعرفة
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�إال �أن املدر�سة ح�صلت على ت�صنيف "ممتاز" ،وهو الت�صنيف الأعلى ،فيما يتعلق بعملها على م�ساعدة
الطالب يف حت�سني م�ستوى الإجنليزية والريا�ضيات ("جيد" يف العلوم و"مقبول" يف الدرا�سات
االجتماعية).
�أما �أحد املتغريات املهمة فهو �أن  %36من طالب مدر�سة "كوي�ست تو لرين" هم من ذوي االحتياجات
التعليمية اخلا�صة ،وهي ن�سبة مرتفعة للغاية مقارنة باملدار�س املناف�سة ،لهذا تنخف�ض اجلودة املتوقعة يف
مدر�سة "كوي�ست تو لرين" نظ ًرا لأنها ت�ضم عينة ال ميكن تعميمها على بقية الطالب.
تعتقد مدر�سة "كوي�ست تو لرين" �أن هناك �أ�سباباً متعددة لوجود هذا العدد من الطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صةً � :
أول� ،أن املدر�سة ت�ستخدم هيكلية بديلة يف التعليم وجتذب �أهايل الأطفال الذي ي�شعرون
�أنهم ال يح�صلون على االنتباه الكايف يف املدار�س العادية ،وبنا ًء على ذلك ،ومع ازدياد ا�ستخدام مبد�أ
تطبيقات الألعاب يف املدار�س الأخرى ،ف�إن متيز مدر�سة "كوي�ست تو لرين" قد ينخف�ض وقد تقل �أعداد
الطالب .ولكن قد يعمل تطبيقات الألعاب ،من خالل تقدمي حرية التعليم ح�سب رغبات الطالب ،على
تقليد الربامج التعليمية الفردية املخ�ص�صة للأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وبالتايل قد يكون
تطبيقات الألعاب منا�س ًبا لهذه الفئة من الطالب.

الجدول  :1فئات الطالب في مدار�س النخبة الحكومية في مدينة نيويورك

المدر�سة
مدر�سة «كوي�ست تو ليرن»
مدر�سة «برونك�س» الثانوية للعلوم
مدر�سة «ال غوارديا» للمو�سيقى والفن والفنون اال�ستعرا�ضية
مدر�سة «ميلينيوم» الثانوية
مدر�سة «بيكون» الثانوية

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية



الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية



التدفق



حرية الف�شل



حرية االكت�شاف



حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة



•

الطالب ذوي االحتياجات الخا�صة
% 36
%1
%2
%9
%6
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ما الذي �أدى �إىل �إدخال مبد�أ تطبيقات الألعاب؟

من الوا�ضح �أن تطبيقات الألعاب على م�ستوى اجلامعة هو نتاج
عمل املدر�سني الذين يرغبون ب�إعطاء احل�ص�ص بطرق مبتكرة.
فعلى �سبيل املثال ،مل تكن امل�ساقات الدرا�سية التي طبق عليها مبد�أ
تطبيقات الألعاب يف جامعة "ديلفت" للتكنولوجيا �ضمن برنامج
ي�سري على م�ستوى الكلية� ،أما على م�ستوى املدر�سة االبتدائية ،فقد
كان تطبيق تطبيقات الألعاب �أم ًرا فرد ًيا رغم ح�صوله على موافقة
الق�سم.
ويف جمال امل�ؤ�س�سات ،تُ�ستخدم �أدوات تطبيقات الألعاب على �سبيل
التجربة عند �إيجاد ال�صعوبة يف الو�سائل التقليدية ،حيث مت تطبيق
برنامج �أكادميية "ديلويت" للريادة ،وهي برنامج للتدريب التنفيذي
ح�سب مبد�أ تطبيقات الألعاب ،من خالل مدير االبتكار ،بهدف
مواجهة التناف�س على وقت اجلمهور امل�ستهدف.
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�أما القدرة على تطبيق مبد�أ تطبيقات الألعاب يف املواد الدرا�سية،
فهي تعتمد على وجود �شخ�ص مبتكر داخل امل�ؤ�س�سة يتمتع بال�سلطة
الكافية لتخ�صي�ص الوقت واملوارد لإن�شاء م�شروع جديد مل يجر
اختباره من قبل ،لكن ذلك ميكن �أن يحظى بالدعم من قبل بع�ض
�شركات �أو برامج تطبيقات الألعاب .ومن الأمثلة على ذلك:
	•مدر�سة "كوي�ست تو ليرن" التي اعتمدت على المنهاج الذي
�صممه ودعمه معهد اللعب لحث �سلطة مدينة نيويورك على
االعتراف بها كمدر�سة حكومية.
	•لعبة ال�سالم العالمي التي ينظم مبتكرها ور��ش��ات تدريبية
للمعلمين للتعرف على كيفية تطبيقها.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

الدرو�س امل�ستفادة :ما الذي يحتاجه تطبيقات الألعاب لي�ؤدي دوره؟
ال يعترب تطبيقات الألعاب �أ�سلوب ًا تعليمي ًا ناجح ًا على م�ستوى عاملي،
لذلك يجب ت�صميمه ليتنا�سب مع �أهداف الغرفة ال�صفية .ومن �أهم
اجلوانب يف هذا املجال الدعم امل�ؤ�س�سي ،وم�ستوى امل�شاركة ،واختيار
الآلية ال�صحيحة.
الدعم الم�ؤ�س�سي

ما تزال امل�شاريع التي تعتمد تطبيقات الألعاب حديثة الن�ش�أة وتتطلب
التزامات طويلة الأمد (ملحاكيات لعب الأدوار)؛ والتزامات مالية
لبناء املن�صات التكنولوجية (للتلعيب على مدار املناهج الدرا�سية)؛
واملدراء امل�ستعدين لإقرار اال�ستثمارات الالزمة .ونظ ًرا �إىل �أن
تطبيقات الألعاب ما زال جديدً ا ،ف�إن الآليات �ستحتاج على الأرجح
�إىل التح�سني والتنقيح ،كما يتطلب الدعم الإداري بعد التجربة
الأوىل نقل تطبيقات الألعاب من جمرد مفهوم جتريبي �إىل منهجية
تربوية متطورة .وتركز مدر�سة "كوي�ست تو لرين" على �أهمية املرونة
يف تطبيق حماوالت تطبيقات الألعاب وتعديلها بنا ًء على رد فعل
الطالب.
ويف �ضوء كثافة املوارد ،قد يواجه مفهوم تطبيقات الألعاب اجلديد
مقاومة من املعلمني واملدراء الذين ي�شعرون بالقلق حيال �إدخال
منهجية غري خمتربة �إىل الغرف ال�صفية والعواقب االجتماعية
واملالية التي قد تنتج عن ذلك.
ومتثل مدر�سة "كوي�ست تو لرين" ً
مثال على الدعم امل�ؤ�س�سي الكامل،
حيث تتبع ب�أكملها منهجية تطبيقات الألعاب .ورغم كل هذا،
ا�ستفادت املدر�سة من دعم �إدارة التعليم يف مدينة نيويورك الذي
مت �إقراره عندما كان لدى الإدارة م�ست�شار ميلك خلفية يف الأعمال
وكان مهت ًما بتطبيق املنهجيات املبتكرة يف التعليم.

اختيار الآلية

�إن تنوع الأدوات املتوفرة مل�صممي املواد الدرا�سية يوفر الكثري من
الطرق لتحقيق �أهداف املادة� ،إال �أنها ال تتنا�سب مع جميع البيئات.
ويت�ضمن ق�سم "اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة" من هذا التقرير ،ملحة
�أولية عن هذا الأمر.
ومع مرور هذا املجال بالكثري من التجارب والتو�سع ال�سريع ،ال
نزال نفتقر �إىل جمموعة حمددة من �أف�ضل املمار�سات يف جمال
تطبيقات الألعاب.

الم�ستوى المنا�سب

ي�صمم تطبيقات الألعاب من �أجل �إ�شراك الطالب ولكن هذه
امل�شاركة قد ال تتحقق �إن كانت املهمات كثرية على الطالب �أو تتطلب
كمية كبرية من املعرفة .لذلك ،يعتمد حتقيق النجاح يف �إدخال
أ�صلً ،
تطبيقات الألعاب عند تطبيقه على املنهاج املوجود � ً
بدل من
ا�ستحداث ن�شاط جديد بالكامل ميكن �أال يفهمه الطالب.
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درا�سة احلالة : 7
�أكادميية «ديلويت» للريادة
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار 21 :فما فوق (املتخ�ص�صون)
على الرغم من وقوف قلة اال�ستثمارات امل�ؤ�س�سية واالفتقار �إىل املوارد غالب ًا �أمام تنفيذ برامج تطبيقات
الألعاب يف املدار�س ،جنحت الربامج التدريبية يف عامل امل�ؤ�س�سات بزيادة م�ستوى امل�شاركة .حيث �أطلقت
�أكادميية "ديلويت" للريادة للمرة الأوىل عام  ،2008وهي برنامج تدريبي �إلكرتوين خم�ص�ص ملوظفي �شركات
"ديلويت" وعمالئها .ويف عام  ،2012ا�ستعانت �شركة "ديلويت" مب�ساعدة �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة
بتطبيقات الألعاب لتحويل الربنامج ح�سب هذا املبد�أ ،حيث قدم الربنامج ال�شارات كجوائز للم�شاركة
والإجناز ولوحات الفائزين للمتفوقني ب�أدائهم� .أما �إحدى ابتكاراته ،فكانت �إعادة ترتيب لوحات الفائزين
بعد �سبعة �أيام ،وذلك ملنع تثبيط عزمية امل�ستخدمني بعد مرور عدة �أ�سابيع .كما تتمتع بع�ض اجلوائز بطبيعة
جماعية -ف�إن �شاهد جميع �أع�ضاء املجموعة مقط ًعا م�صو ًرا� ،سيح�صلون على جائزة �إ�ضافية عند نهاية ذلك
الأ�سبوع.
كما ي�ستخدم الربنامج عمليات الإدماج ب�شكل مكثف ،ففي املهمة الأوىل يكون على املتعلمني ا�ستكمال فيديو
تعليمي مدته  3دقائق ي�شرح كيفية ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين بال�شكل الأن�سب .وا�ستمد املوقع الإلكرتوين
لأكادميية "ديلويت" للريادة حمتواه من جامعات رائدة مثل هارفرد و�ستانفورد ،ويح�صل امل�ستخدمون على
جوائز للم�شاركة والتفاعل مع املقاطع امل�صورة والأن�شطة املقدمة فيها.

نظام التقدم
ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"



ال�شارات
الم�س�ؤولية الجماعية
الإدماج



لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية
التدفق
حرية الف�شل
حرية االكت�شاف
حرية بذل الجهد
حرية الح�صول على هويات
مختلفة

ومنذ تطبيق تطبيقات الألعاب يف برنامج �أكادميية "ديلويت"� ،أثبتت الإح�صائيات التي �أجرتها جامعة
وارتفاعا بن�سبة  %46يف عدد امل�ستخدمني الذين يزورون
"هارفرد" زيادة اال�ستخدام الأ�سبوعية بن�سبة ،%37
ً
موقع �أكادميية "ديلويت" للريادة ب�شكل يومي .كما ارتفعت كمية الوقت التي مي�ضيها الطالب يف املوقع يف كل
مرة ب�شكل ملحوظ منذ تطبيق مبد�أ تطبيقات الألعاب على املحتوى.
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درا�سة احلالة : 8
لعبة ال�سالم العاملي
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار 11-10 :عا ًما
خم�ص�صا
برناجما
تعترب لعبة ال�سالم العاملي التي �صممها معلم يف مدر�سة حكومية بوالية "فرجينيا" لتكون
ً
ً
"للموهوبني واملاهرين" ،واحدة من �أف�ضل الأمثلة على تطبيق تطبيقات الألعاب يف الغرفة ال�صفية.
واللعبة عبارة عن حماكاة ملحيط جغرايف خيايل للت�شجيع على التوا�صل ال�شخ�صي ،والوعي جتاه الق�ضايا
ال�سيا�سية والبيئية واالقت�صادية املعا�صرة ،والتفكري التحليلي ،وميكن ل�صف يتكون من  30-25طالب ًا
ممار�ستها لعدة �أ�شهر .وتتم ممار�سة اللعبة من خالل لوح متعدد الطبقات يجب �أن يغطي جز ًءا من الغرفة
ال�صفية طوال التمرين ،ويتوفر دليل ا�ستخدام للعبة مكون من � 30-20صفحة.

نظام التقدم
ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"
ال�شارات
الم�س�ؤولية الجماعية
الإدماج



لوحات الفائزين
التغذية الراجعة الفورية
التدفق
حرية الف�شل

ُين�صح بلعبة ال�سالم العاملي لبيئات معينة فقط ،حيث يعتقد مبتكر هذه اللعبة �أنها يجب �أن ت�ستخدم يف حال
انطباق ال�شروط التالية على املعلم وال�صف:
عال ن�سبي ًا من الذكاء.
• م�ستوى ٍ

حرية االكت�شاف
حرية بذل الجهد



حرية الح�صول على هويات
مختلفة

• "الطاقة الفكرية".
• العالقة الإيجابية ما بني املعلم والطالب (حيث ميكن للمعلم التو�سط يف �أي نزاع ين�ش�أ) و؛
• جمموعة من الطالب املن�سجمني اجتماع ًيا (حيث يفرت�ض باللعبة �أن حتفز ال�صدام).
تعترب لعبة ال�سالم العاملي مثا ًال حي ًا على الإيجابيات وال�سلبيات املحتملة من تطبيقات الألعاب ،فعندما يتم
تطبيقه ب�شكل منا�سب ،ح�سب ما يقول مبتكرها� ،سيتعامل الطالب مع ق�ضايا تتجاوز �أعمارهم ويطورون
مهارات اجتماعية تفيدهم يف الكثري من املواقف ،ولكن ،وكما تن�ص قوانني اللعبة ،ف�إن تطبيق اللعبة يف �صف
لي�س بامل�ستوى الفكري املطلوب �سيكون م�ضيعة للوقت الذي خ�ص�صته املدر�سة لتدريب املعلمني ،ناهيك عن
الت�سبب بتوتر اجتماعي بني الطالب قد يدوم طوال العام الدرا�سي.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
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الدرو�س امل�ستفادة :ما الذي يعيق تطبيقات الألعاب؟
قد تف�شل املناهج الدرا�سية التي تطبق مبد�أ تطبيقات الألعاب
لعدة �أ�سباب منها ما هو متعلق باجلدوى املالية ،واهتمام الطالب
والأهداف غري املتنا�سقة.
الجدوى المالية

يعتمد تطبيقات الألعاب ب�شكل رئي�سي على التكنولوجيا كمن�صة
متكن املعلمني والطالب من التوا�صل والتعلم ،ولهذا ف�إن املدار�س
التي تنق�صها الأجهزة واملوارد – مثل احلوا�سيب �أو الأجهزة
املحمولة واالت�صال بالإنرتنت -لن تتمكن من تطبيق تطبيقات
الألعاب ،كما �أن �أن�شطة تطبيقات الألعاب التي تنجز كواجبات
مدر�سية قد تتطلب من الطالب االت�صال بالإنرتنت – وهو �أمر
قد ال يتوفر يف املناطق ذات الدخل املحدود .ويف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ي�ستخدم ما ن�سبته  %85من البالغني �شبكة الإنرتنت ولكن
هذا يعتمد على م�ستوى الدخل والتح�صيل العلمي.
لذلك ف�إن اعتبار االت�صال ب�شبكة الإنرتنت متطل ًبا للتعليم بهذا
ال�شكل هو �أمر يفر�ض خماطر �إثارة التفاوت يف نظام التعليم،
وب�سبب ارتباط التعليم بالنجاح املايل فقد ي�شعر الطالب بالعزلة
ب�سبب افتقار عائالتهم �إىل القدرة على االت�صال بالإنرتنت.

الأهداف غير المتنا�سقة

�إن تطبيقات الألعاب هو �أداة تعليمية وانطال ًقا من هذا ف�إنه ال
يت�ضمن جمموعة حمددة من الأهداف ،و�شاع ا�ستخدام مبد�أ
تطبيقات الألعاب يف املجاالت التي تتطلب مهارات �أو معارف قابلة
القيا�س مثل :العلوم والريا�ضيات (خا�صة يف اجلامعات) والقراءة
(يف املرحلة الأ�سا�سية) .فمن ال�صعب تطبيق مبد�أ تطبيقات الألعاب
على املقاالت الكتابية – وهو جزء هام يف اختبارات الدخول �إىل
اجلامعة وواحد من �آليات االختبار يف اجلامعات .ميكن �ضم كتابة
املقاالت �إىل جتربة تطبيقات الألعاب ،ك�أن ت�صبح جز ًءا من ن�شاط
لعب الأدوار ولكن املعلمني قد ال يرغبون ب�إ�ضاعة الوقت على مترين
كهذا.
تطبيقات الألعاب المطبق ب�شكل غير منا�سب

قد يتعطل تطبيق تطبيقات الألعاب �أو يكت�سب �سمعة �سلبية يف
ُ
النظام التعليمي وذلك يف حال ارتباطه باملحاوالت الفا�شلة التي قدم
فيها تطبيقات الألعاب دون �أن يت�ضمن العنا�صر الالزمة لنجاحه.
فلي�س املهم تطبيق تطبيقات الألعاب من خالل العنا�صر املرئية،
ولكن الأهم تطبيق مبادئ تطبيقات الألعاب على املنهاج املوجود.

اهتمام الطالب

يعترب تطبيقات الألعاب ً
ن�شاطا �شائ ًعا ومنت�ش ًرا ،ولكن هناك الكثري
من النا�س الذين ال يلعبون �ألعاب الفيديو وبالتايل فقد ال يكون
تطبيقات الألعاب و�سيلة تربوية مبتكرة بالن�سبة لهم .وقد �أظهرت
درا�سة �أجراها مركز �أبحاث "بيو" يف منت�صف عام � 2015أن %49
من املواطنني الأمريكيني ميار�سون �ألعاب الفيديو ولكن  %10منهم
يعترب نف�سه "العب ًا" �أو ممار�س ًا د�ؤوب ًا لها.
وت�ؤدي العقلية التي ترف�ض مبد�أ ممار�سة الألعاب ب�شكل م�ستمر
وال�صور النمطية ال�سلبية حول �ألعاب الفيديو �إىل �إعاقة جهود
تطبيقات الألعاب يف املناهج الدرا�سية .وقد يعمل تطبيقات الألعاب
على التقليل من �أهمية النجاح الدرا�سي الذي حققه الطالب �ضمن
املنهجيات التعليمية التقليدية ،وقد ي�شعر ه�ؤالء الطالب بهبوط
العزمية ب�سبب املقارنة مع نظرائهم الذين يعتمدون �ألعاب الفيديو.
ولتجنب هذه النتائج ،قد يكون على املعلمني العودة �إىل الأ�ساليب
التعليمية الأكرث تقليدية.
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«�إن �أهم ما على املعلمني جتنبه هو تقدمي الربوكويل
املغطاة بال�شوكوالتة! قد تبدو ممتازة يف البداية ولكن
املتعلمني �سيعلمون ما يتناولونه من الق�ضمة الأوىل.
فتطبيق تطبيقات الألعاب على املحتوى التعليمي
بطريقة غري منا�سبة ،قد ي�ؤدي �إىل تركيز املتعلمني
على اجلوائز ولي�س على م�سرية التعلم بحد ذاتها ،وهذا
�سي�سبب الإحباط لكل من املعلمني واملتعلمني ،و�سرعان
ما تذهب اجلهود املبذولة هبا ًء»
" -كاي �إرنلي" ،جامعة العلوم التطبيقية ،فيينا

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
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الإيجابيات وال�سلبيات
الإيجابيات
�إن من �أهم �إيجابيات تطبيقات الألعاب حتفيزه ملا يطلق عليه
املدير الإبداعي يف ق�سم تطبيقات الألعاب التعليمي يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتقنية �سكوت �أو�سرتوايل ،ا�سم "احلريات الأربعة
للعب".
حرية الف�شل

تت�ضمن املفاهيم الرئي�سية لألعاب الفيديو� ،ألغاز ًا ال بد من حلها،
وال�شخ�صيات املت�صدرة يف اللعبة ،و "�أرواح ًا" متعددة لل�شخ�صيات
يتم حتديدها باالعتماد على فر�ضية تكرار ف�شل الالعبني �أثناء
تعلمهم كيفية اللعب .ولكن يف احلياة الواقعية ،يبغ�ض النا�س الف�شل
ب�صورة كبرية؛ فقد �أجرى عامل النف�س بيرت كاثكارت وا�سون عام
 1960جتربة ب�سيطة للك�شف عما �إذا كان النا�س �سي�ؤكدون �أو
ينفون الدليل عندما يطلب منهم التعرف على منط رقمي ،وك�شفت
الدرا�سة عن �أنه حتى يف حال عدم وجود تداعيات لفعل ذلك،
�سيميل النا�س �إىل جتنب الف�شل و�سي�سعون �إىل ت�أكيد افرتا�ضاتهم
الأولية.
وحتى على م�ستوى املهام الب�سيطة ،يجري الدمج بني الرغبة
الب�شرية الطبيعية لتجنب الف�شل يف املدر�سة مع العواقب احلقيقية
للف�شل ،الأمر الذي قد ي�سهم يف كبح عملية التعليم ،حيث �أن الطلبة
�سي�سعون �إىل جتنب �إجراء التجارب امللهمة املحتملة ،من خالل
رغبتهم يف جتنب الأخطاء .ولأن الألعاب تفرت�ض احتمالية وقوع
الأخطاء ،وال تت�ضمن �أي تداعيات كنتيجة لهذه الأخطاء ،ي�صبح
الف�شل ذا �أهمية ب�سيطة ،وال يكون الطلبة مقيدين بالقلق من الوقوع
فيه.

كما ت�ساهم التجربة يف تعزيز حجم املعرفة التي قد يتعلمها الطالب؛
فبد ًال من العمل �ضمن قائمة حمدودة من احلقائق� ،ستقود التجربة
الطلبة �إىل �سبل جديدة تفر�ض تعلم معلومات جديدة لتحقيق
النجاح ،الأمر الذي يعد مفيد ًا ب�شكل خا�ص يف جماالت الدرا�سة
التي تت�ضمن كميات هائلة من املعلومات بع�ضها فقط يتم تعلمه،
مثل التاريخ على �سبيل املثال .ففي حني يتم تعليم الطالب يف البيئة
التقليدية الأ�سماء والتواريخ الرئي�سية فقط ،تتيح بيئة التعليم
التي تعتمد تطبيقات الألعاب (التي قد تت�ضمن ن�شاط ًا تاريخياً
افرتا�ضي ًا) للطلبة �إمكانية التعمق �أكرث ب�أنف�سهم.

حرية التجربة

عندما ميتلك الطلبة حرية الف�شل� ،ستظهر حريتهم بالتجربة .وتفتح
التجربة الباب �أمام �سبل �أكرث للتعليم الذاتي وبالتايل تعزز حجم
وجودة التعليم ،و�سيوا�صل الطلبة تعليمهم وتركيزهم ومالحظتهم
عندما ال يتلقون تعليمات مبا�شرة لفعل ذلك.
ومن هذا املنطلق ،ي�شبه تطبيقات الألعاب ب�شكل كبري الريا�ضة؛
ففي الريا�ضة ،على الرغم من وجود �أهداف حمددة� ،إال �أن
طريقة حتقيق هذه الأهداف تعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل قرارات
الالعب .ولذلك ،يتم ت�شجيع الأطفال يف عمر �صغري على جتربة
ا�سرتاتيجيات خمتلفة تتيح لهم تعلم اللعبة بينما يقدمون هويتهم
اخلا�صة.
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درا�سة احلالة : 9
�سكرات�ش
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار :خم�س �سنوات فما فوق
"�سكرات�ش" هي لغة برجمة مرئية طورت من قبل جمموعة (اليف لونغ كيندرغارتني) "Lifelong
 "Kindergarten Groupيف معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية� ،أطلقت عام  ،2005وهي عبارة عن
برنامج حا�سوبي جماين لإن�شاء الو�سائط املتعددة �صمم ك�أداة تعلم لتمكني الطلبة واملعلمني و�أولياء الأمور
لتطوير �ألعاب ومقاطع فيديو متعددة الو�سائط ،بالإ�ضافة �إىل كونه نقطة انطالق للربجمة احلا�سوبية .ويتيح
ا�ستخدام "�سكرات�ش" للأفراد فهم املنطق وراء الربجمة احلا�سوبية من دون احلاجة �إىل تعلم لغة برجمية
حمددة.

نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"
ال�شارات
الم�س�ؤولية الجماعية
الإدماج



لوحات الفائزين
التغذية الراجعة الفورية
التدفق

وعند ا�ستخدام الربنامج ،يقوم امل�ستخدمون ب�سحب قطع (تعك�س وظائف الربجمة) من لوح رئي�سي وربطها
مع قطع �أخرى لتطوير �سل�سلة ال�شيفرة .ويتم �إعطاء كل نوع من الوظائف �شك ًال حمدد ًا وال ميكن و�ضعه
�إال داخل �أو �أ�سفل القطع التي تتنا�سب معها ،وبهذه الطريقة ،يتعرف امل�ستخدمون على املفاهيم الرئي�سية
للربجمة و�إن�شاء ال�شيفرات ،بالإ�ضافة �إىل اكت�ساب فهم بديهي حول �آلية لغات الربجمة املرتبطة بالأحداث.
وقد �شهد برنامج "�سكرات�ش" ا�ستخدام ًا وا�سع ًا منذ �إطالقه ،وا�ستخدمته العديد من املدار�س كجزء من
دورات متهيدية حول علم احلا�سوب ،و�أ�شادت با�ستخداماته للحاجات التعليمية الرئي�سية .وقد �أدى جناح
"�سكرات�ش" �إىل �إطالق ن�سخة �أخرى حتت ا�سم "�سكرات�ش جونيور" والتي �صممت ب�شكل خا�ص لتعليم مهارات
الربجمة للأطفال يف عمر مبكر (من � 5إىل � 7سنوات) .وي�ساعد ا�ستخدام برامج افرتا�ضية لتعليم الربجمة
على احلد من واحدة من �أهم العقبات يف تعليم الربجمة احلا�سوبية للأطفال الذين ما زالت مهاراتهم يف
القراءة قيد التطور.

حرية الف�شل
حرية االكت�شاف



حرية بذل الجهد
حرية الح�صول على هويات
مختلفة

وفيما يتعلق ببناء املهارات ،يعتمد م�ساق املقدمة يف علم احلا�سوب يف جامعة هارفرد على "�سكرات�ش" ملهام
الأ�سبوع الأول من امل�ساق ،قبل االنتقال �إىل لغات برجمة " "Cالأكرث رواج ًا للفرتة املتبقية منه.
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حرية الح�صول على �شخ�صيات مختلفة

التعليم الم�ؤتمت (التعليم الآلي)

ميثل الهروب من الواقع �أحد اجلوانب الرئي�سية يف عامل الرتفيه،
حيث يوفر �إمكانية جت�سيد �أو جتربة حياة خمتلفة ب�صورة م�ؤقتة،
الأمر الذي ميثل كذلك جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف �ألعاب الأطفال ،وميكن
ا�ستخدامه ك�أداة تربوية فاعلة .ومن خالل احل�صول على �شخ�صية
جديدة �أو ت�أدية دور جديد ،يتم ت�شجيع الطلبة على ر�ؤية العامل من
منظور خمتلف ،واالنغما�س يف جانب معريف �ضروري لفهم وجهة
نظر ال�شخ�صية اجلديدة ،ويطلب منهم عادة �شرح كيف �ستت�صرف
ال�شخ�صية اجلديدة يف حالة ما ،الأمر الذي �سي�ساهم يف تعزيز
مهارات الطفل اللفظية من جهة ،وحتفيز التقم�ص العاطفي من
جهة �أخرى.
وتعد هذه احلرية الأكرث �أهمية يف املرحلة التعليمية الأ�سا�سية،
حني ي�ستمتع الأطفال ب�أ�سلوب اللعب .وميكن �إعادة ا�ستخدام هذه
املنهجية يف مرحلة بناء املهارات من خالل �إن�شاء فرق وحتديد هوية
�أو �سمة لكل فريق ،الأمر الذي يعد �أكرث �شيوع ًا يف املدار�س الداخلية
�أو الكليات الداخلية يف املرحلة اجلامعية.

�إن من �أهم مزايا تطبيقات الألعاب مل�ستقبل التعليم هي �أنه يقوم
على �أمتتة العديد من املهام التي اعتاد املعلمون على ت�أديتها .فعلى
�سبيل املثال ،بد ًال من تقدمي �سل�سلة من االمتحانات واالختبارات يف
ال�صف والتي تتطلب �أن يقوم املعلم بت�صحيحها يدوي ًا ،يتم تقييم
الأ�سئلة ذات الإجابات املحددة ب�شكل �آيل ،يف املناهج التي تعتمد
على تطبيقات الألعاب.
وقد مت اال�ستفادة من توفري الوقت هذا يف جمالني رئي�سني هما اللغة
واملو�سيقى .فالتعليم يف هذين املجالني يعتمد على التكرار .وتوفر
تطبيقات الأجهزة املتنقلة مثل " "Duolingoو" "TabRider
التقييم الفوري الالزم ليعرف الطالب ما �إذا كان اختار الكلمة
ال�صحيحة �أم ال ،الأمر الذي يتيح للطالب �إمكانية التدريب مع معلم
افرتا�ضي ،ليتم تكري�س الوقت مع املعلم احلقيقي يف ال�صف �إىل
الأمور الأكرث �صعوبة والتي ال ميكن لربجمية �أن تتناولها.

حرية بذل الجهد

حتتوي غالبية الألعاب �إيقاع ًا داخلي ًا ،قد يكون ب�سيط ًا كنظام يعتمد
يتعي على الالعبني الرتكيز
على الأدوار يف �ألعاب املجموعات ،حيث ّ
عندما يحني دورهم ،واال�سرتخاء خالل �أدوار الالعبني الآخرين.
وهناك �ألعاب الالعب الواحد ،التي يتطلب الأمر فيها ت�صميم �ألعاب
تتيح ب�ضع دقائق من الراحة الن�سبية ،وهو ما قد يكون على �شكل
�أوقات ا�سرتاحة بني املراحل �أو م�شاهد تعليمية �أو ترفيهية تتحدث
خاللها ال�شخ�صيات� ،أو فرتات تكون فيها املهام املطلوبة ب�سيطة.
ومن خالل التناوب بني فرتات تتطلب الرتكيز ال�شديد وفرتات تتيح
اال�سرتخاء ،ال ت�ؤدي الألعاب �إىل �إرهاق �أو �إجهاد الالعبني� ،إذ �أن
فرتات االنتباه عند الأطفال ترتاوح من  10دقائق للأطفال بعمر
اخلم�س �سنوات ،وحتى  20دقيقة للأطفال يف �سن املراهقة ،وبعد
هذه الفرتة� ،سيفقد الطلبة القدرة على الرتكيز� .أما يف بيئة تعتمد
على منهجية تطبيقات الألعاب ،يتم فيها التناوب بني الفرتات التي
تتطلب تركيز ًا �شديد ًا وبني فرتات للراحة� ،سيتمكن الطلبة من
ا�ستعادة تركيزهم ب�صورة طبيعية وا�ستكمال مهمة معينة لفرتة
�أطول ،بد ًال من العمل لفرتات طويلة برتكيز متو�سط.
وت�ساعد حرية بذل اجلهد على حت�سني عملية التعلم .وقد ك�شفت
درا�سة حول نظرية ما وراء املعرفة ب�أن التوقف للتفكري يف مترين ما
يعزز قدرة فهم املعلومات واالحتفاظ بها.
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درا�سة احلالة : 10
لعبة «فانتا�سي جيوبولتك�س»
هل هي اجتماعية ؟ نعم
الأعمار18-14 :
"فانتا�سي جيوبولتك�س" هي عبارة عن لعبة �صممت لتحفيز الطلبة على تعلم جمريات العامل ومتابعة الأحداث
احلالية.
وتعتمد اللعبة على مبادئ الألعاب الريا�ضية اخليالية ،حيث تقوم جمموعة من الطلبة يف اللعبة بتق�سيم الدول
على فريقها ،وحت�صل الدول على النقاط باالعتماد على مدى تكرار �أخبارها يف امل�صادر الإعالمية الرئي�سية،
ومن ثم يقوم الطالب بح�ساب جمموع كل دولة .وميكن للطلبة تبادل الدول فيما بينهم.
وكانت هذه اللعبة طورت على يد معلم ثانوية عامة يف والية ميني�سوتا يف الواليات املتحدة الأمريكية وهي تعد
�أداة غري مكلفة ن�سبي ًا لأنظمة املدار�س ،فتكلفتها حالي ًا  200دوالر �أمريكي �سنوي ًا لكل  250العب ،وهو ما يعد
كافي ًا لتغطية كافة الطلبة يف العديد من املدار�س الثانوية يف الواليات املتحدة.
وتعترب هذه اللعبة �أحد �أو�ضح االرتباطات بني الألعاب وجهود تطبيقات الألعاب� ،إذ مت ت�صميمها على غرار
منوذج لعبة �شائعة االنت�شار ،ويلعبها  %18من املراهقني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و %30من املراهقني
يف كندا .الأمر الذي يحد من احلاجة �إىل الإدماج� ،إذ �أن �آلية اللعبة معروفة م�سبق ًا بالن�سبة �إىل العديد من
الطلبة.

نظام التقدم



ال�شخ�صيات االفترا�ضية "�أفتار"
ال�شارات



الم�س�ؤولية الجماعية
الإدماج
لوحات الفائزين



التغذية الراجعة الفورية
التدفق
حرية الف�شل
حرية االكت�شاف
حرية بذل الجهد
حرية الح�صول على �شخ�صيات
مختلفة

ولكن ،قد يكون هناك �سلبية حمتملة لهه املنهجية ،حيث �أن �أكرب مزودي الألعاب الريا�ضية اخليالية يف
الواليات املتحدة �أ�صبح م�سيطر ًا عليهم من قبل جمموعة �صغرية من الالعبني الذين طوروا خوارزميات
للتنب�ؤ بالأداء .فبد ًال من �أن تكون من�صات للم�شاركة يف الريا�ضة� ،أ�صبحت و�سيلة للعقول الريا�ضية للبحث عن
�أمناط متام ًا مثل �أي �سوق �آخر .و من املتوقع �أن يظهر منط م�شابه يف "فانتا�سي جيوبولتك�س" ،يتمكن الطلبة
عربه من �إيجاد طرق للفوز باللعبة من دون االكرتاث �إىل املو�ضوع الرئي�سي .و�إذا ما مت ذلك ،ف�سيتم ا�ستبدال
التعليم بلعبة بد ًال من �أن يكون معتمد ًا على تطبيقات الألعاب.
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التعليم المخ�ص�ص

التوتر االجتماعي

من �أهم الطرق التي من املمكن �أن ي�ساهم تطبيقات الألعاب فيها
يف حت�سني عملية التعليم هو �إتاحة طريقة فاعلة التكلفة لأنظمة
املدار�س لتخ�صي�ص عملية التعليم .ومن املتعارف عليه بني خمت�صي
التعليم هو �أن �أحجام ال�صفوف ال�صغرية ت�ساهم يف تعزيز �إجنازات
الطلبة.
ويف البيئة التي تعتمد على تطبيقات الألعاب ،يقوم الطالب من
خالل اختيار وترية التعليم (من خالل نظام تطور تدريجي وحرية
بذل اجلهد)� ،أو اختيار جماالت التعليم (من خالل حرية التجربة)
باختيار جدول �أعمال التعليم مبا يتنا�سب مع قدراته واحتياجاته.
و�سي�ؤدي ذلك �إىل حماكاة حجم �صف من طالب واحد ،مبا يتيح
للمدر�سة �إمكانية توفري مزايا ال�صفوف ال�صغرية من دون توظيف
املزيد من املعلمني.

ت�ضم �ألعاب الفيديو التي تعتمد على الفرق نظام �إدماج موحد يتيح
لالعب �إمكانية تعلم اللعبة قبل البدء باللعب مع العب �آخر ،حيث قد
ت�ضر �أخطاء الالعب اجلديد ت�صنيف الالعب املتمر�س ،وهو ما يتيح
لالعب حرية الف�شل قبل �أن ي�ؤدي �إىل �أي م�س�ؤولية اجتماعية.
ويف حني جنحت الألعاب يف توقع النتائج االجتماعية للألعاب
التعاونية ،ما زالت التجارب ال�صفية تتجاهل هذا اجلانب،
فقد ت�شكل التمارين اجلماعية �أداة قوية لتحفيز التعليم والعمل
اجلماعي ،ولكنها قد تفر�ض حتديات مثل ح�صول كافة �أع�ضاء
الفريق على نف�س الدرجة ،على الرغم من �أن هناك بع�ض الأع�ضاء
الذين قدموا م�ساهمات �أكرث من غريهم .ويف �ضوء ذلك ،قد ي�ؤدي
تطبيقات الألعاب يف حال �ضعف التنفيذ �إىل �إيجاد توترات يف
ال�صف واحلد من التعليم.

ال�سلبيات

يجب الأخذ بعني االعتبار ب�أن تطبيقات الألعاب لي�س ح ًال �سحري ًا
لعملية التعليم ،ويف حال �إ�ساءة اال�ستخدام ،قد ي�ساهم يف �إيجاد بيئة
تعليمية �أقل فاعلية.
ت�شتيت االنتباه

يكون للتلعيب نتائج فاعلة عند توفري طرق بديلة للتعليم وت�صميم
نظام يتيح �إمكانية ال�سعي نحو حتقيق هدف باالعتماد على اللعبة،
مثل احل�صول على نقاط �أو �شارات ،من خالل التعلم .و�ست�ؤتي هذه
الطريقة �أكلها من خالل مالئمة �أهداف الطلبة (احل�صول على
النقاط) ،مع �أهداف املعلم (املواد التعليمية)� .أما يف حال الت�صميم
ال�ضعيف للمنهج ،قد يكت�شف الطلبة طريق ًا لتحقيق هدف اللعبة
والذي ال يتطلب التعلم.
ويف �ضوء ذلك ،قد ي�ساهم التعليم املعتمد على تطبيقات الألعاب يف
�إعادة توجيه انتباه طالب يرغب يف التعلم حول مو�ضوع معني� ،إىل
طالب يبحث عن ثغرات يف اللعبة لينجح ب�سهولة.
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المكاف�آت المادية

ولكن ،من خالل حت�سني حرية التجربة ،وحرية احل�صول على
�شخ�صيات متعددة ،واملكاف�آت االجتماعية� ،ست�ساهم احل�ص�ص
املعتمدة على اللعب يف �إيجاد مكاف�آت معنوية للتجربة من خالل
تعزيز االحتياجات النف�سية الرئي�سية الثالثة للحافز وهي الكفاءة
(ي�شعر الطالب ب�أنه يتعلم مو�ضوع ًا جديد ًا) ،واال�ستقاللية (ي�شعر
الطالب ب�أنه امل�سيطر على عملية التعليم) ،وال�صلة (ي�شعر الطالب
ب�أنه على �صلة مع طالب �آخرين خالل العملية).
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رمبا كانت �أكرب خماطر تطبيقات الألعاب هو منحه الأولوية
للمكاف�آت املادية على املكاف�آت املعنوية ،فمن خالل حتويل عملية
التعليم �إىل بحث عن نقاط �أو �شارات �أو مراحل ،ي�ساهم تطبيقات
الألعاب يف التقليل من �ش�أن املكاف�آت املقدمة لقاء تعلم مهارة
جديدة ،الأمر الذي قد يفر�ض خطورة حقيقية على التعليم ،خا�صة
ب�أن �أحد �أهم الأهداف للتعليم هو �إيجاد حب دائم للتعليم والذي
�سي�ؤدي �إىل تعليم ذاتي متوا�صل .ويف حماولة لزيادة الوقت الذي
يكر�سه الطلبة للتعليم على املدى الق�صري ،قد ي�ؤدي تطبيقات
الألعاب �إىل تقليل الدافع الداخلي للتعليم على املدى الطويل.
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اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة
ما هي �أف�ضل املمار�سات التي مت اعتمادها لدمج تطبيقات
الألعاب يف العملية التعليمية ؟
يتناول مفهوم تطبيقات الألعاب العديد من العوامل املنفردة التي قد
ي�صعب حتديد مدى جناحها ،وال تتوفر الكثري من البيانات التجريبية
املوثوقة حول �آثار دمج تطبيقات الألعاب ،وتربز احلاجة �إىل درا�سة علمية
حول النطاق التجريبي الالزم قبل ا�ستخال�ص �أي ا�ستنتاجات قاطعة.
�إال �أن مدر�سة "كوي�ست تو لرين" جنحت يف حتقيق نتائج مذهلة ،وح�صلت
على ت�صنيفات "ممتازة" فيما يتعلق بدور تطبيقات الألعاب يف حت�سني
كفاءات الطلبة يف اللغة الإجنليزية والريا�ضيات .ويف حني متكنت
الأبحاث الأكادميية من املواكبة ،ما زال هناك عدد ًا من اجلوانب املتعلقة
بال�سيا�سة والتي من املمكن ا�ستنتاجها من هذا النجاح:
• قد يكون التعليم املعتمد على تطبيقات الألعاب منا�سب ًا للطلبة الذين
قد ال يتقيدون بحدود التعليم التقليدي .فالطلبة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة �أو الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية �أو ج�سدية معينة قد يكونون
�أكرث امل�ستفيدين من هذه املنهجية� .أكرث من ثلث الطلبة يف مدر�سة "
كوي�ست تو لرين" هم من ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�صة� ،أي �أكرث
من �ضعفي املتو�سط يف مدينة نيويورك.

• �أمناط املكاف�أة ّ
املتقطعةّ .بي عامل النف�س "ب .ف� .سكيرن" �أنه ميكن
اال�شرتاط على الإن�سان واحليوان �أن يحافظا على اجلهد املبذول يف مهم ٍة
منط مكاف�أة متغري� ،أي يف حال عدم معرفة الكائن فيما
ما يف حال وجود ِ
�إذا كان اجلهد �س ُيرتجم �إىل جناح �أم ال .وقد مت اعتماد هذا املبد�أ يف
�صناعة الألعاب ،كما ومت تب ّنيه يف الكثري من الألعاب الناجحة .ميكن �أن
ي�ؤدي �إدماج فكرة املكاف�آت املتغرية -مثل الإجنازات التي يتم توزيعها
ب�شكل �شبه ع�شوائي -يف ت�صميم التطبيقات على �شكل �ألعاب (تطبيقات
الألعاب)� ،إىل رد الفعل الطبيعي املفيد ،والذي يتمثل يف ت�شجيع الطلبة
على الرتكيز لفرتة �أطول .ومع ذلك ،ف�إن هذا هو الدافع النف�سي الذي
ي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �إدمان القمار ،كما �إن هناك خماوف �أخالقية كبرية
يف حال مت تقدمي هذه الفكرة للأطفال ال�صغار ،وهي تع ّد مفيدة فقط
للنتائج التعليمية على املدى الق�صري.

• يعد التعليم املعتمد على تطبيقات الألعاب �أكرث مالئمة للمناهج
التي يكون فيها املو�ضوع منف�ص ًال ن�سبي ًا ،والذي ي�شهد �أ�ص ًال ا�ستخداماً
للتكنولوجيا .وت�ستعر�ض درا�سة حالة جامعة ديلفت للتكنولوجيا البيئة
الأكرث تقب ًال لهذا النوع من برامج التعليم املعتمد على اللعب.
• الو�سائل التفاعلية ،مبا يف ذلك الألعاب والتطبيقات امل�ص َّممة على
�شكل �ألعاب ،من املحت َمل �أن تعمل جنب ًا �إىل جنب مع دورات تطبيقات
الألعاب .تك�شف نتائج البحث حول الدورات املفتوحة ال�ضخمة على
من�صات الت�سليم املجانية عرب
الإنرتنت ( )MOOCsوغريها من ّ
ّ
الإنرتنت� ،أن هذا النوع من الدورات هو الأكرث فائدة بالن�سبة للمتعلمني
الذين لديهم حوافز ذاتية ،و�أنه يعمل على توفري تغذية راجعة فورية
من خالل التمارين والدرو�س التفاعلية ،و�أن فائدته كبرية عندما يقرتن
خا�ص.
بوجود معلم ّ
• تكون التجارب الغامرة مفيدة عندما تكون املعلومات ب�صرية �أو
لعب الأدوار واملحاكاة (والتي ي�شار
جتريبية يف املقام الأولُ .ي�ستخدم ُ
�إليها جمتمعة يف بع�ض الأحيان با�سم "الألعاب اجلدّية") يف كثري من
َ
و�سائل معقد ًة لتقدمي
الأحيان عندما تبدو املحا�ضرات والكتب املدر�سية
املعلومات .فعلى �سبيل املثال ،لطاملا ا�ستُخدمت املكونات الت�شريحية يف
الدورات العلمية مل�ساعدة الطلبة على تعلُّم الت�شريح وا�ستخدام العديد
من مبادئ الت�صميم على �شكل �ألعاب (تطبيقات الألعاب) ،مبا يف ذلك
التغذية الراجعة اللحظية وحرية التجربة (درا�سة املرء للمواد بتطبيقها
على نف�سه).
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• تقليل امل�شتِّتات ال�ستحداث التد ُّفق .يعمل �صانعو الألعاب يف
الغالب على خلق بيئة غامرة لت�شجيع التد ُّفق .فعلى �سبيل املثال،
متيل �ألعاب الهواتف الن ّقالة �إىل �إخفاء وظيفة �ساعة اجلهاز.
وبالتايل ف�إن الأن�شطة امل�ص َّممة على �شكل �ألعاب تعمل ب�شكل �أف�ضل
يف احلاالت التي ال يتم فيها و�ضع حدود للوقت �أو عندما يتم ّكن
املع ّلمون من �إزالة عوائق الوقت من الأن�شطة.
• تكون املجموعات �أكرث فعالية مع م�ستويات املهارات املختلطة.
ل�شخ�ص �آخر من �أكرث الطرق فعالي ًة لرت�سيخ
ويع ّد تعليم املحتوى
ٍ
ً
التعلُّم .يف �إعدادات املجموعات ،يقوم الطلبة غالبا ب�أخذ دور املعلم
ل�شرح ق�ضايا لطلبة من م�ستوى �أدنى .ولهذه الطريقة فوائد ومردود
�إيجابي على الذين ي�شرحون ،وعلى الذين يتم تعليمهم (�إذ يح�صلون
على درو�س �أكرث تخ�صي�ص ًا) ،و�أي�ض ًا على املعلمني ،الذين ح�صلوا
على «ت�أثري م�ضاعف» من خالل جتنيد الطلبة يف عملية التدري�س.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم
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التعليم الأ�سا�سي مقابل بناء املهارات

يف الوقت الذي ميكن فيه تطبيق تطبيقات الألعاب ومبادئه على
الطلبة من جميع امل�ستويات ،ف�إن الفائدة التي يتم حتقيقها من ذلك
تختلف �إىل حد كبري بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ميتلكون املهارات
التعليمية الأ�سا�سية ،وهم عاد ًة الطلبة يف الفرتة العمرية التي ت�سبق
�سن املراهقة ،والطلبة يف �سن املراهقة والذين يطورون مهارات
متخ�ص�صة �أو تقنية �أو مهنية.
ب�شكل كبري ببناء الوعي االجتماعي والعاطفي،
و ُيعنى التعليم املب ّكر ٍ
الذي يتيح للأطفال اللعب يف جمموعات من دون حدوث خالفات
بينهم ،وتبادل الدمى ،واالعتذار عند �إيذاء الآخرين .وتع ّد هذه
الأمور �ضرورية ب�سبب وجود نق�ص عام يف التما�سك االجتماعي لدى
الأطفال وب�سبب عدم اهتمامهم بكيفية �شعور الآخرين جتاههم .ومع
ن�ضوج الأطفال ،يبد�أون تدريجي ًا �إيالء �أهمية للكيفية التي يراهم
فيتم التح ّول من الدور النمطي للطفل الذي ال يكرتث
بها �أقرانهمّ ،
ب�شيء �إىل املراهق الق ِلق املتمرد.
ويف جمال التعليم ،ي�صبح الطلبة �أكرث عر�ضة لل�ضغوط االجتماعية
و�أكرث قدرة على التعامل مع �أقرانهم يف جمموعات مع تقدُّمهم يف
العمر .وبالتايل ف�إن العنا�صر االجتماعية للتلعيب ميكن �أن ت�أخذ
دور ًا تدريجي ًا �أكرب يف النظام التعليمي مع منو الأطفال.
ومع ذلك ،ونظر ًا �إىل �أن الطلبة يف �سن املراهقة يكونون واعني جد ًا
لديناميات اجلماعة ،ينبغي ت�صميم التعليم بحيث ال تُف�سد التوترات
االجتماعية عملية التعلم .وت�شمل اخلطواتُ التي يتم اتخاذها
ل�ضمان عدم حدوث هذا:
• تقييم الطلبة ب�شكل فردي ،بحيث ال ي�ضطر الطلبة الذين
يتمتعون بقدرات �أكرب �إىل القيام بجميع الأعمال املطلوبة من
املجموعة؛
• تقليل عدد اللوحات التي تبني ترتيب الطلبة قدر الإمكان،
باخلزي علن ًا.
لتفادي �شعور الطلبة ذوي الدرجات الأدنى
ّ
• الت�أكد من �أن م�شاريع املجموعة ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،بحيث
يت�سنى للطلبة التعرف على بع�ضهم بع�ض ًا.
• الإ�شراف املك ّثف للمعلم ،كي يتم ّ
التدخل لإنهاء التوترات التي
حتدث �ضمن املجموعات منذ بدايتها.
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ميكن تخفيف هذه املبادئ التوجيهية يف دورات اجلامعات
االختيارية ،حيث ُيفرت�ض ا�ستثمار الطلبة يف امل�شاريع (ملنع االنتفاع
املجاين) ،وحيث ُيع ّد الطلبة بالغني من الناحية القانونية (وميكن
تو ُّقع مت ّكنهم من التعامل مع الأحداث االجتماعية غري ال�سا ّرة).
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هل ينبغي على ال�سلطات التعليمية تنفيذ عملية تطبيقات الألعاب
مرة واحدة �أم على مراحل؟
كي تنجح �سيا�سة تطبيقات الألعاب ،ال بد من فهم العنا�صر التي
وحدات منعزلة
ت�شكل عملية تطبيقات الألعاب� ،سواء مت عدّها
ٍ
مف�صولة عن بع�ضها بع�ض ًا �أو ُنظر �إليها على �أنها يف جمموعها متثل
وحدة متما�سكة� .إن التنفيذ ال�سيئ لعملية تطبيقات الألعاب ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل �آثار �سلبية .يف الواقع ،ميكن �أن ي�ؤدي ت�شكيل م�شروع
جمموعات يف م�ستوى بناء املهارات من دون �إ�شراف منا�سب �أو و�ضع
لوحة لرتتيب الطلبة َيظهر فيها الطلبة ذوو الأداء املتدين يف امل�ستوى
التعليمي الأ�سا�سي� ،إىل �أ�ضرار نف�سية على الطالب ترتدد �أ�صدا�ؤها
وتالزمه طوال م�سريته التعليمية.
ولذلك ينبغي موا�صلة عملية تطبيقات الألعاب بحذر ،مع الت�أكد من
�أنها تقوم يف كل مرحلة من مراحل تو�سعها على التطبيق ال�صحيح
الكايف لآليات جتربة التعلم .من الناحية املثالية ،ينبغي �أن يتم
التنفيذ يف وحدات ،بحيث يتم تقدمي كل جانب من جوانب عملية
تطبيقات الألعاب ب�شكل منف�صل ،واحل�صول على التغذية الراجعة
كلما �أتيح ذلك.
يرجح �أن يبد�أ جناح عملية تطبيقات الألعاب يف امل�ستوى التعليمي
َّ
الأ�سا�سي ويف م�ستوى بناء املهارات يف اجلامعة .بالن�سبة للأطفال
ال�صغار الذين يكون اهتمامهم ق�صري املدى ،ي�ساعد الإدخال
التدريجي لآليات التقدم ،يف �إ�شراكهم يف املو�ضوع .يف اجلامعة،
ي�ؤدي الن�ضج العاطفي املتقارب للطلبة والطبيعة املنف�صلة للدورات
�إىل احتواء ال�ضرر الناجم عن التنفيذ ال�سيئ للدورات امل�ص َّممة على
يو�صى باختبار الربامج
�شكل �ألعاب .على الرغم من ذلك ،ما يزال َ
التجريبية قبل ال�شروع يف تنفيذها يف جميع �أنحاء البالد ،وميكن �أن
يكون الطلبة املراهقون ،عندما تبد�أ الفائدة التعليمية باالنخفا�ض
بالن�سبة لكث ٍري من الطلبة ,يف �أ�شد احلاجة �إىل �أ�ساليب تعليم بديلة.
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ما املعايري التقنية والقدرات التعليمية التي حتتاجها الدولة لنجاح
عملية تطبيقات الألعاب؟

الم�ستلزمات التكنولوجية

الم�ستلزمات التعليمية

تهيمن التكنولوجيا على معظم البيئة املحيطة بتطبيقات الألعاب� ،إال
�أن عملية تطبيقات الألعاب بحد ذاتها ال حتتاج �إىل التكنولوجيا ليتم
تنفيذها ،كما �أنه مت �إدخال الكثري من برامج املكاف�آت �إىل ال�صفوف
الدرا�سية من دون � ّأي م�ساهمة تكنولوجية على الإطالق.
على الرغم من ذلك ،ميكن �أن ت�ساعد التكنولوجيا يف عملية
تطبيقات الألعاب .العدي ُد من درا�سات احلالة التي متت مناق�شتها
يف هذا التقرير تَ�ستخدم التكنولوجيا �إما لتوفري �آلية لبع�ض عنا�صر
تطبيقات الألعاب� ،أو لتتبع عنا�صر تطبيقات الألعاب ب�سهولة �أكرب.
من�صات التعلم عرب الإنرتنت على خف�ض تكاليف التعلم
وتعمل ّ
الفردي وت�سمح ب�إ�شراف املعلم على الأعمال امل�ستق ّلة بطريقة ال
ميكن �أن تكون ممكنة لوال وجود التكنولوجيا.
لذلك ،ف�إن �أحد �أهم جوانب جتربة التعلُّم امل�ص َّممة على �شكل �ألعاب
مدر�سي مو�صول ب�شكل كامل ب�شبكة الإنرتنت .وفق ًا
هو �إيجاد نظام
ّ
لأحدث البيانات ،يوحي هذا ب�أن عملية تطبيقات الألعاب ميكن �أن
تكون �أكرث جناح ًا يف الدول التي ت�شهد انت�شار ًا وا�سع ًا للإنرتنت �أو
تلك التي ميكنها �إنفاق �أموال طائلة على التعليم.
ومع ذلك ،يجب �أن يكون تت ُّبع الن�شاط الطالبي على الإنرتنت مقرتن ًا
بالتزام كبري باخل�صو�صية� ،إذ �إنّ ت�س ُّرب املعلومات ال�شخ�صية
ٍ
للطالب ّ
واطالع زمالئه على م�ستوى �أدائه ،قد يت�س ّببان يف حدوث
املدر�سي عر�ض ًة
النظام
�آثار �سلبية على هذا الطالب ،ويجعالن
َ
َّ
للم�ساءلة القانونية.

مت تو�ضيح عدد من عنا�صر تطبيقات الألعاب يف هذا التقرير،
مع مزايا ٍّ
كل منها وعيوبه ،والتطبيق املتنوع املحت َمل لكل عن�صر.
وحتقيق ًا لهذه الغاية� ،سيتم تو�ضيح عدد من امل�ستلزمات التعليمية.
املعرفة .يجب �أن يكون املعلمون قادرين على انتقاء واختيار
العنا�صر الأكرث ارتباط ًا بتطبيقات الألعاب لطلبتهم ودوراتهم،
و�أن يكونوا قادرين على تطبيق تلك العنا�صر با�ستمرار� .إن تطبيق
جميع عنا�صر تطبيقات الألعاب يف وقت واحد لن يكون ناجح ًا
على الأرجح ،كما �أن التطبيق الدقيق لن يحظى ب�شعبية عاملية.
ولذلك ف�إن القدرة على اال�ستجابة الحتياجات الطلبة الفردية عند
ظهورها ،وتقييم �أثر تطبيقات الألعاب يف الوقت احلقيقي وعلى
�أ�سا�س م�ستمر� ،أمران �شديدا الأهمية.
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املرونة .ما يزال مو�ضوع تطبيقات الألعاب من املوا�ضيع املثرية
للجدل ،وهذا يعود بدرج ٍة كبرية �إىل �أنه ُينظر �إليه بو�صفه يرتبط
ب�شكل وثيق ب�ألعاب الفيديو .لقد �أ�صبحت �ألعاب الفيديو ذات �سمعة
�سيئة ب�سبب ال�صورة النمطية التي عزّزتها و�سائل الإعالم عنها� ،إذ
عاد ًة ما تو�صف ب�أنها هدّامة ،وت�ؤدي �إىل الإدمان ،وم�ضيعة للوقت.
�سيواجه على الأرجح
لذا ف�إن � ّأي �إدخال لعنا�صر تطبيقات الألعاب
َ
املعني
د
د
املح
العن�صر
باملقاومة ،وال �سيما يف حال عدم تف�سري
َّ
ّ
بعناية ودقة� .إن �إدخال � ّأي جانب تكنولوجي يف ال�صفوف الدرا�سية
يع ّد حتدّي ًا �أي�ض ًا .ميكن �أن يفتقر املعلمون الذين ي�ستخدمون تقنيات
مبتكرة بهذه الطريقة �إىل اخلربة التكنولوجية الالزمة� ،إذ ميكن
�أن يخلق تقدميها عبئ ًا �إ�ضافي ًا معرفي ًا بالن�سبة لهم ،يف حني �سيكون
الطلبة يف م�ستويات خمتلفة من التعامل مع التكنولوجيا :فقد يجد
بع�ضهم �أنها مم ّلة ،وقد يجدها بع�ضهم الآخر �شا ّقة ومع ّقدة.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

االلتزام� .إن الإعداد املهني وال�شامل للمحتوى التعليمي امل�ص َّمم على
�شكل �ألعاب �أمر �ضروري .ومبا �أن تطبيقات الألعاب مو�ضو ٌع مثري
للجدل �-إذ يرى بع�ضهم

�أنه ينطوي على تهويل ومبالغة ،يف حني يرى �آخرون �أن له ت�أثري ًا
�سلبي ًا على التع ّلم -يجب �أن تتوازى �أهداف و�أولويات �إدخاله ب�شكل
وثيق.
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اخلال�صة:

م�ستقبل التعليم

�إن املزيج املك َّون من زيادة الرتكيز على م�شاركة الطالب والفر�ص
التي يتيحها التعلُّم الرقمي يجعل تطبيقات الألعاب �أدا ًة قوية
ي�ستخدمها املر ُّبون.
على م ّر التاريخ ،مت حتديد عملية التعليم ب�أنها الطريقة الأكرث
فعالية من حيث الكلفة لتقدمي معلومات .يجب �أن تقوم املجتمعات
يف جميع �أنحاء العامل مبوازنة الإنفاق على التعليم مع املتطلبات
املالية الأخرى .عندما كانت الكتب مرتفعة ال�سعر ونادرة ،قبل
اخرتاع املطبعة ،كان التدري�س يتم �ضمن جمموعات �صغرية ،وكان
يتم توفريه لأبناء الأثرياء فقط .وقد مت ا�ستحداث املحا�ضرات
اجلامعية ،كو�سيلة للح�صول على �أكرب قدر من املعلومات التي ميكن
�أن يعطيها خبري واحد يف فرتة حمدودة من الوقت لأكرب عدد ممكن
من الطلبة.
تع ّد عملية تطبيقات الألعاب يف طليعة االبتكارات يف نظام التعليم
الذي يتغري با�ستمرار .ومبا �أنه ميكن توزيع املعلومات على الكتيبات
والألواح احلا�سوبية الرقمية بكلف �أقل بكثري باملقارنة مع الكتب،
ومبا �أن الربامج احلا�سوبية ميكن �أن توفر التغذية الراجعة
اللحظية ،فقد �أ�صبحت النظم التعليمية يف غنى عن الأعداد الكبرية
من املعلمني التي كانت تعتمد عليها �سابق ًا ،مبا يعني تقليل الكلفة
وتوفري الوقت �أي�ض ًا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف ظل الدوافع واحلوافز التي توفرها الألعاب،
�أ�صبح الطلبة �أق ّل احتياج ًا �إىل �ضبط املعلمني امل�ستمر و�إىل
�إ�شرافهم على عملهم.
ومع ذلك ،ف�إن هذه التغيريات لن تلغي احلاجة �إىل املعلمني .بد ًال
من ذلك ،وعلى غرار التغيريات احلادثة يف عمليات الت�صنيع من
خالل الأمتتة� ،أ�صبح املعلمون الآن م�س�ؤولني عن الإ�شراف على
الن�شاط الطالبي من ُبعد ،وعن خلق خربات تعليمية مرنة ،و�إدارة
االحتياجات االجتماعية للطلبة يف البيئات االجتماعية ال�صعبة
اجلديدة للألعاب.
ويف �سبيل تدريب املعلمني على هذه الأدوار اجلديدة ،حتتاج نظم
التعليم �إىل دمج تطبيقات الألعاب يف جميع مراحل عملياتها.
و�سنحتاج �إىل زيادة التعاون مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات غري
الربحية لتطوير املناهج امل�ص َّممة على �شكل �ألعاب (كما هي احلال
يف العالقة بني كوي�ست تو لرين ومعهد اللعب يف نيويورك) ،و�إىل
�إعداد املعلمني للنماذج امل�ص َّممة على �شكل �ألعاب وتوعية �أولياء
الأمور حول احتياجات الطفل عند ا�ستخدامه لهذه الألعاب.
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قبل كل �شيء ،يجب �أن تتجنب عملية تطبيقات الألعاب فكرة
"الربوكلي ّ
نهج
املغطى بال�شوكوالته" ،و�أن توا�صل اعتمادها على ٍ
يقوم على الت� ّأن والتمحي�ص وال�شواهد والأد ّلة .وبينما ُت َع ّد هذه
العملية �أدا ًة ال�ستحداث طرق جديدة يف التدري�س ،ف�إنها ت�صبح �أداة
مكلفة وغري ف ّعالة عندما يتم ا�ستخدامها ب�شكل غري �صحيح.
ال ت�ستطيع تطبيقات الألعاب وحدها تذليل جميع ال�صعوبات التي
تواجه نظم التعليم يف �أنحاء العامل .يف اململكة املتحدة ،على �سبيل
املثال ،تَزامن ارتفاع عدد الطلبة مع انخفا�ض طويل املدى يف عدد
املعلمني امل�ؤهّ لني .وقد كان النق�ص حاد ًا ب�شكل خا�ص يف العديد من
املقررات الإلزامية ،مثل الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،حيث يقوم
معلمون غري متخ�ص�صني بتدري�س هذه املو�ضوعات يف عدد كبري
من املدار�س .وتتوقع اململكة املتحدة حدوث نق�ص دائم يف �إمدادات
التدري�س ،ومتثل تطبيقات الألعاب يف بع�ض املو�ضوعات �أو الأن�شطة
ًّ
حل جزئي ًا.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

يف العديد من الدول الأخرى ،يتمثل التحد َّي التعليمي الأ�سا�سي
يف عدم كفاية الطلب على خريجي املدار�س واجلامعات .وقد
�ساهمت الأنظمة التعليمية التلقينية التقليدية يف تفاقم ظاهرة
«املتعلمني العاطلني عن العمل» ،حيث تزايدت �أعداد خريجي
املدار�س واجلامعات غري املج َّهزين ملواقع العمل احلديثة .بالن�سبة
لـ «املتعلمني العاطلني عن العمل ،ف�إنّ املهارات ،ولي�س املعلومات،
هي احلاجز امل�ؤدي �إىل نتائج ما بعد التعليم .على الرغم من �أن
هناك �أد ّلة متزايدة على �أن تطبيقات الألعاب تنا�سب متام ًا �إي�صال
املعلومات ،مل يتم الت�أ ّكد بعد من قيمته و�أثره يف تدريب الأفراد
ليكونوا مبدعني ورائدين وحمللني  -وهي املهارات التي يبحث عنها
�أرباب العمل.
ومع ذلك ،توفر مثل هذه البيئات التعليمية فر�صة كبرية لل�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص ،والتي تقوم ال�شركات الكبرية من
خاللها برعاية الربامج الهادفة �إىل �إعادة ت�شكيل وتطوير املهارات
لدى املوظفني.

تطبيقات الألعاب وم�ستقبل التعليم

�إننا نحتاج �إىل مقدار �أكرب من البيانات املتعلقة ب�سيناريوهات
معني قبل �إجراء �إ�صالحات
التدري�س يف العامل احلقيقي يف كل بلد ّ
كربى يف النظم التعليمية .ولذلك ،ف�إن تطبيقات الألعاب �ستكون
جزء ًا من م�ستقبل التعليم ،ولكن ذلك �سيحدث فقط بعد �أن تُظهر
املو�سعة املوا�ضع واحلاالت التي ميكن �أن حتقق
الربامج التجريبية ّ
النتائج املرج ّوة منه.
فيها تطبيقات الألعاب
َ
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