أثز اختالف منط التغذيت الزاجعت اإللكرتونيت
داخل بزجميت قائمت على احملاكاة يف إكساب

مهاراث بزجمت الزوبىث التعليمي للطالباث
املىهىباث يف املزحلت املتىسطت جبدة
ضهام صالح حمذ النافع*

امللخص_ َذفذ الذساظت الخالُت ئلى كُاط أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت كاةمت كلى اإلاداواة في
ئهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة .ولخدلُم َذف البدث اجبلذ الباخثت
اإلاىهج شبه الخجشٍبي واكخمذث الخصمُم الخجشٍبي اللاةم كلى مجمىكخحن .بلغذ كُىت البدث ( )60ػالبت مً الؼالباث اإلاىَىباث
في اإلاشخلت اإلاخىظؼت في مذًىت حذة ،وجمثلذ أدواتها في الاخخباس الخدصُلي (كبلي/بلذي) للُاط مذي جمىً الؼالباث مً الجاهب
اإلالشفي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي ،واخخباس أداء (كبلي/بلذي) مم بؼاكت مالخـت جابلت له للُاط مذي جمىً الؼالباث مً
الجاهب اإلاهاسي مً مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي .وكذ خلصذ الذساظت ئلى كذة هخاةج مً أَمها وحىد فشوق راث داللت
ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة في اللُاط البلذي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى .وفي طىء ما أظفش البدث كىه مً
هخاةج جم جلذًم كذد مً الخىصُاث واإلالترخاث وواهذ مً أَم الخىصُاث طشوسة الاَخمام بخىؿُف وجفلُل الخغزًت الشاحلت في
البرمجُاث الخللُمُت اللاةمت كلى اإلاداواة لخلذًم معخىٍاث مخخلفت مً اإلاعاكذاث والخىحُه لذساظت َزٍ اإلاىاد الخللُمُت.
الكلماث املفتاحيت :الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت ،مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي ،الؼالباث اإلاىَىباث.

*قطم جقنياث التعليم _ حامعت امللك عبذ العشيش
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أثز اختالف همط التغذًت الزاحعت إلالكتروهيت داخل بزمجيت قائمت على
املحاكاة في إكطاب مهاراث بزمجت الزوبوث التعليمي للطالباث املوهوباث
في املزحلت املتوضطت بجذة
ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت اإلاداواة في ئهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة.
 .2مشكلت الذراضت
أهذث الذساظاث العابلت كلى خاحت الؼالباث للمضٍذ مً الخذسٍب
كلى مهاسة بشمجت الشوبىث في اللالم اللشبي ،خُث أوصذ دساظت كبذ
الجلُل [ ]12بأَمُت ئوشاء بِئت مدفضة لإلبذاق والشوبىث الخللُمي،
ومىاهج ساكُت للشوبىث ،هما أوصذ دساظت خمذان [ ]13بأَمُت اللمل
كلى صٍادة الفشص الخذسٍبُت لألػفاٌ اللشب كلى الخذسب كلى بشمجت
الشوبىث واللمل كلى جللُص ملذاس أمُت البرمجت في اللالم اللشبي .
ً
هما الخـذ الباخثت أن َىان كصىسا في ئجلان مهاساث بشمجت
الشوبىث لذي الؼالباث وٍشحم العبب ئلى كذم كذستهً كلى جذسٍب
أهفعهً راجُا وئلى صلىبت الخداكهً بالذوساث الخذسٍبُت هـشا لخلاسض
رلً مم أوكاث الذوام اإلاذسس ي للؼالباث باإلطافت ئلى كلت اإلاذسباث
اإلاإَالث لخذسٍب الؼالباث كلى بشمجت الشوبىث.
هما كامذ الباخثت بذساظت اظخؼالكُت ورلً بخىصَم اظخبُان كلى
( )80مللمت حلمل همعإولت مىَبت في مذسظتها بمذًىت حذة للىكىف
كلى أبشص اإلالىكاث التي جىاحه ػالباتهً ،وواهذ هخاةج الذساظت
الاظخؼالكُت والخالي :أفادث وعبت  ٪70مً معإوالث اإلاىَبت بلذم
جمىً ػالباتهً مً بشمجت الشوبىث الخللُمي ،أهذث وعبت  ٪95مً
معإوالث اإلاىَبت سغبت ػالباتهً بخللم بشمجت الشوبىث الخللُمي،
أفادث وعبت  ٪89مً معإوالث اإلاىَبت أن كذم جىفش الشوبىث
الخللُمي وغالء زمىه َى العبب الشةِس ي للذم حللم ػالباتهً للبرمجت،
وبىاء كلى ما ظبم جخدذد مشيلت البدث في كصىس مهاسة بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث.
أ .أضئلت الذراضت
جخلخص مشيلت الذساظت مً خالٌ ؤلاحابت كلى الدعاؤٌ الشةِغ
الخالي :ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة؟ وٍخفشق مىه ألاظئلت
الفشكُت الخالُت:
 .1ما هي مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي اإلاشاد ئهعابها للؼالباث
اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟
 .2ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب اإلالشفي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟
 .3ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب ألاداتي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟

 .1املقذمت
ً
هـشا ليىن الزواء الصىاعي ممثال باألحهضة الخىىىلىحُت الخذًثت
اللابلت للبرمجت ًدُؽ خُاجىا مً ول الجىاهب وٍتزاًذ الاكخماد كلُه
مً كبل وافت فئاث اإلاجخمم ً
ًىما بلذ ًىم ،فلذ جم اظخخذام الزواء
الصىاعي في الخللُم مً خالٌ ما ٌلشف خالُا باظم الشوبىث الخللُمي
ورلً بلذ أن كام ظُمىس بابحرث ] [1باظخخذامه ألوٌ مشة في حللُم
الؼالب مً اإلاشخلت الثاهىٍت وختى مشاخل الذساظاث الللُا الجاملُت.
وكذ ؿهشث اللذًذ مً الذساظاث وألابدار التي جإهذ كلى أَمُت
اظخخذام الشوبىث في الخللُم خُث ّ
كذم شاوغ وآخشون ] [2مجمىكت
مً الذساظاث خىٌ فاكلُت اظخخذاماث الشوبىث الخللُمُت في جدعحن
مىاهج الخللُم وجدلُم ألاَذاف الخللُمُت .وكذ أظفشث هخاةجها كً أن
الؼالب ًخللمىن مً خالٌ جصمُم الشوبىجاث ،ألنها ججزب اهدباَهم
وجدفض مخُلتهم ،ومجها فلذ غذث أدواث حللُمُت فلالت في كذًذ مً
وشً] [3,4كلى أزش ئدخاٌ الشوبىث
اإلاىاد .هما ًإهذ ول مً ِ
ظلً ِ
الخللُمي كلى الخدصُل الللمي للؼالب في مادة الشٍاطُاث وهزلً كلى
خلم بِئت حللُمُت حاربت لهم مما ًإدي ئلى جىمُت اججاَاث الؼالب
ؤلاًجابُت هدى اإلاادة .وكذ جىاوٌ ًاظحن ] [5أَمُت مخخبر الشوبىث
الخللُمي ودوسٍ في جىمُت مهاساث الخفىحر .هما بُيذ دساظتي ول مً
اإلاؼحري ] [6والخذابي [7] ،ألازش ؤلاًجابي الزي ًلذمه البرهامج الخللُمي
اللاةم كلى مخخبر الشوبىث كلى جىمُت مهاساث الخفىحر الابخياسي.
وجخلذد أشياٌ الخللُم ؤلالىترووي ما بحن كاةم كلى بشمجُاث،
وكاةم كلى الاهترهذ ،وفُما ًخخص بالخللُم اللاةم كلى البرمجُاث فلذ
أوضح صباح ] [8أن البرمجُاث اللاةمت كلى اإلاداواة حلذ مً أفظل
ألادواث في جدعحن الخذسَغ ،ورلً إلاا جىفشٍ للؼالب مً ججاسب ًصلب
ئحشاؤَا في ؿشوف كادًت ،لخؼىستها أو السجفاق زمجها .هزلً فان ئن جي
][9أهذ كلى دوسَا في حلل كملُت الخللُم أهثر جىـُما ومالةمت
ً
وحشىٍلا باليعبت للمخللمحن.
ً
ً
فظال كً رلً فمً ممحزاث بشامج اإلاداواة أنها جلذم مىاكفا غحر
جللُذًت باليعبت للمخللم وٍمىً مً خاللها دساظت اللملُاث
وؤلاحشاءاث التي ًصلب دساظتها بالؼشق الخللُذًت اإلاىس ى [ ، 10وهي
حلخبر وظُلت فلالت لخىمُت مهاساث جصمُم وبشمجت الشوبىث الخللُمي
للمللماث وَزا ما أزبدخه دساظت اللمىدي [ ]11باإلطافت لزلً فان
اإلاداواة حلؼي اإلاخللم هخاةج فىسٍت ًمىً مً خاللها أن ًدصل اإلاخللم
كلى جلُُم فىسي إلاعخىاٍ ،وحعمى الاظخجابت الفىسٍت للبرامج مم اإلاخللم
وما ًـهش مً هخاةج وحللُلاث بالخغزًت الشاحلت.
ومما ظبم كشطه مً جىصُاث الذساظاث بأَمُت جىمُت مهاساث
بشمجت الشوبىث وما للمداواة والخغزًت الشاحلت مً ممحزاث فلذ هبلذ
فىشة البدث الخالي في مداولت الخلشف كلى همؽ الخغزًت الشاحلت
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 .4ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئجلان مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي مً كبل
الؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟
ب .فزوض الذراضت
الفشض ألاوٌ :ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت
( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة
واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي لالخخباس
الخدصُلي الخاص بلُاط الجاهب اإلالشفي مً مهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي.
الفشض الثاوي :ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت
( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة
واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي الخخباس ألاداء
الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي.
الفشض الثالث :ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت
( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة
واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي إلاهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي.
الفشض الشابم :ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت
( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة،
ومعخىي الخمىً ( )٪80في اللُاط البلذي الخاص بمهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي.
الفشض الخامغ :ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي
داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت
التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة ،ومعخىي الخمىً ( )%80في اللُاط البلذي الخاص بمهاساث
بشمجت الشوبىث الخللُمي.
ج .أهذاف الذراضت
َذفذ الذساظت ئلى جدلُم ما ًلي:
 .1جدذًذ مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي اإلاشاد ئهعابها للؼالباث
اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
ً
ً
ملترخا لبرمجُت مداواة كاةمت كلى الخغزًت الشاحلت
جصىسا
 .2ئكذاد
الفىسٍت إلهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث
في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
 .3ئكذاد جصىس ملترح لبرمجُت مداواة كاةمت كلى الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت إلهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث
في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
 .4كُاط أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
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كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب اإلالشفي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
 .5كُاط أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب ألاداتي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
 .6كُاط أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئجلان مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي مً كبل
الؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
د .أهميت الذراضت
جخلخص أَمُت الذساظت الخالُت بما ًلي:
• جدفحز إلاخُلت الؼالباث وجىمُت إلاهاساث الخفىحر ؤلابذاعي لذيهم.
• جىمُت مهاساث خل اإلاشيلت واجخار اللشاس.
• جلذًم الللىم للؼلبت بؼشق مدفضة ومشجلت للخللُم مما ًجلل
ً
كملُت الخللم أبلى أزشا.
• جىحُه اهدباٍ اإلاللمحن واإلاللماث ئلى الاظخفادة مً معخدذزاث
الخىىىلىحُا الخذًثت في اللملُت الخللُمُت بشيل كام.
• جىحُه اهدباٍ اإلاللمحن واإلاللماث ئلى أَمُت الخغزًت الشاحلت وأمثل
ػشق جىؿُفها في اللملُت الخللُمُت.
• فخذ الؼشٍم أمام بدىر أخشي فُما ًخللم باألبدار الخاصت
بالخغزًت الشاحلت.
• فخذ الؼشٍم أمام بدىر أخشي فُما ًخللم باألبدار الخاصت
بالشوبىث الخللُمي.
• فخذ الؼشٍم أمام بدىر أخشي فُما ًخللم باألبدار الخاصت بجىدة
البرمجُاث الخللُمُت.
ه .مصطلخاث الذراضت
 الخغزًت الشاحلتٌ :لشفها وشىاحي [ ]14بأنها "اإلاللىماث التي ًخللاَااإلاخللم بلذ ألاداء بدُث جمىىه مً ملشفت مذي صخت ئحابخه للمهمت
الخللُمُت" .وحلشف الباخثت الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت الفىسٍت
ً
ئحشاةُا بأنها :اإلاللىماث التي جخللاَا الؼالبت مً البرمجُت الخللُمُت بلذ
الاهتهاء مً الخذسٍب مباششة والتي جخبرَا بىدُجت أدائها لخخمىً مً
حلذًل ألاداء الخاػئ والاظخمشاس في ألاداء الصخُذ.
 اإلاداواةٌ :لشفها صهلىس [ ]15بأنها " جؼىٍش مىكف حللُمي حللمي مشابهللمىكف الخلُلي ًخم كشض اإلاللىماث فُه بدعلعل مىؼلي
باظخخذام اللذًذ مً الىظاةؽ اإلاخلذدة (الىص-الصىث – الصىسة –
الخشهت) وجدُذ للمخللم مشاسهت ئًجابُت كملُت حللمه ،وحعاكذٍ كلى
اهدعاب اإلاهاساث واللذسة كلى خل اإلاشىالث" .وحلشفها الباخثت ئحشاةُا
بأنها :كملُت همزحت مدىظبت لخمثُل البرهامج الخاظىبي الزي جخم مً
خالله كملُت الاجصاٌ بالشوبىث الخللُمي وبشمجخه ألداء اإلاهام.
 الشوبىثٌ :لشفه ًاظحن [ ]5بأهه "أداة مُياهُىُت كادسة كلى اللُامبفلالُاث (مهام) مبرمجت ً
ظلفا ،وٍلىم الشوبىث باهجاص جلً الفلالُاث
ئما باٌلاص وظُؼشة مباششة مً ؤلاوعان أو باٌلاص مً بشامج خاظىبُت".
وحلشفه الباخثت ئحش ً
اةُا بأههَ :ى حهاص جخم بشمجخه بدُث ًخمىً مً
الشلىس بالبِئت اإلادُؼت والخأزحر فحها إلهجاص مجمىكت مً اإلاهام.
 الشوب ـىث الخللُم ـيٌ :لشف ـه ًاظ ـحن [ ]5بأه ـه "سوبىث ًتراوح ػىله بحن190

2و 3أكذامً ،خدشن دون الخاحت ئلى وصلها بالىمبُىجش ،هما أهه
ٌعخجُب للمخغحراث اإلادُؼت ورلً باظخخذام معدشلشاث مخىىكت
مثل معدشلشاث الظىء واللمغ والصىث ،هما ًمىً بشمجخه لُخيلم،
فُظاهي بزلً حىاهب ملُىت مً ظلىهُاث ؤلاوعان .وحلشفه الباخثت
ئحش ً
اةُا بأهه :سوبىث ًخم جصمُمه وجشهُبه ومً زم بشمجخه مً كبل
الؼالبت باظخخذام "مجمىكت لُغى ماًىذظخىسمض الخللُمُت" والتي ًشمض
لها بالشمض  NXTوجلىم بصىاكتها ششهت LEGO
 البرمجتٌ :لشفها كامىط محرًام-وٍبعتر [ ]16بأنها :جلذًم ظلعلت مًالخللُماث للىمبُىجش ختى ًلىم بمهام مدذدة .وحلشفها الباخثت ئحشاةُا
بأنها :كملُت هخابت حللُماث وأوامش للىمبُىجش ،لخىححهه وئكالمه بىُفُت
جىفُز ظلعلت مً ألاكماٌ اإلاؼلىبت.
 اإلاهاسةٌ :لشفها عجحز [ ]17بأنها "ألاداء اإلاخلً الزي ٌلبر كً ملشفت،وكذ ًيىن لفـُا أو خشهُا ،أو كللُا" .وحلشفها الباخثت ئحش ً
اةُا بأنها:
بأنها اللذسة كلى جىفُز ألاداء اإلاؼلىب بذسحت كالُت مً الخمىً
وؤلاجلان جصل ئلى %.80
 مهاسة بشمجت الشوبىثٌ :لشفها بحردو [ ]18بأهه هخابت بشهامج كلىالخاظىب زم هلله ئلى الشوبىث الزي ًلىم باػالكه أو بدشغُله فُلىم
البرهامج بخلذًم ألاوامش لىُفُت جدشًٍ اإلادشواث أو كشاءة مللىماث
الخعاظاث أو حشغُل ألاصىاث واللذًذ مً اإلاهام ألاخشي .وحلشفها
الباخثت ئحشاةُا بأنها :بأنها اللذسة كلى هخابت بشهامج خاظىبي ًخم هلله
ئلى الشوبىث بدُث ًدذد حعلعل خشواث واظخجاباث الشوبىث بمعخىي
جمىً .%80
و .حذود الذراضت
• الخذود اإلاىطىكُت :جمثلذ في اإلاعخىي اإلابخذب مً بشمجت الشوبىث
الخللُمي مً الىىق  NXTو بشمجُخان حللُمُخان كاةمخان كلى اإلاداواة
جخم بشمجتهما باظخخذام بشهامج  Articulate Storylineمم الاكخماد كلى
همؼي الخغزًت الشاحلت الفىسٍت والخغزًت الشاحلت اإلاإحلت.
• الخذود الضماهُت :جم جؼبُم الذساظت كلى الفصل الذساس ي الثاوي مً
اللام الذساس ي ٌ 1436 – ٌ 1435
• الخذود اإلاياهُت :جم جؼبُم الذساظت في مشهض اإلاىَىباث بجذة ورلً
إلمياهُت اظخلباٌ الؼالباث اإلاىَىباث فُه خاسج أوكاث الذوام اإلاذسس ي
وهزلً لخىفش ول مً ململ سوبىث حللُمي وململ خاظب آلي.
 .3إلاطار النظزي
الخغزًت الشاحلت:
إلاصؼلح الخغزًت الشاحلت معمُاث مخلذدة مجها :الخغزًت اإلاشجذة،
والخغزًت الاظترحاكُت ،والخغزًت الشاحلت ،وَى الزي ظخأخز به
الباخثت في َزٍ الذساظت ،خُث جخفم في رلً مم هثحر مً الباخثحن ئال
أن ما ًمىً ؤلاشاسة ئلُه َىا ما أوسدجه هفافي [ ]19بأنها" :كملُت جضوٍذ
اإلاخللم بمللىماث خىٌ اظخجابخه ،بشيل مىـم ومعخمش ،مً أحل
معاكذجه في حلذًل الاظخجاباث التي جيىن بداحت ئلى حلذًل ،وجثبُذ
الاظخجاباث التي جيىن صخُدت".
أَمُت الخغزًت الشاحلت:
ًدذد ول مً اإلاذوي [ ،]20و َىذاوي [ ، 21و كبذ الفخاح وخعحن
[ ]22أَمُ ـت اظخخـ ـذام الخغزً ـت الشاحلـ ـت ف ـي كملُ ـت الخللم في الىلاغ

آلاجُت:
 ًللل الللم والخىجش الزي كذ ٌلتري اإلاخللم في خالت كذم ملشفخه هخاةجحللمه.
 حلضص اإلاخللم وحشجله كلى الاظخمشاس في كملُه الخللم وبخاصت كىذماٌلشف بأن ئحابخه كً العإاٌ واهذ صخُدت.
 ئن ملشفت اإلاخللم بأن ئحابخه واهذ خاػئت ،والعبب لهزٍ ؤلاحابت،ًجلله ًلخىم بأن ما خصل كلُه مً هدُجت أو كالمت وان َى اإلاعإوٌ
كجها ،ومً زم كلُه مظاكفت حهذٍ ودساظخه في اإلاشاث اللادمت.
 ئن اظخخذام الخغزًت الشاحلت مً شأنها أن جيشؽ كملُت الخللم،وجضٍذ مً معخىي الذافلُت للخللم.
 جلىٍت كملُت الخللم ،وجذكُمها وئزشائها. حلذًل العلىن وألاداء لذي اإلاخللمحن. جصخُذ ألاخؼاء التي ًلم فحها اإلاخللمحن فىس وكىكهم فحها ،وبالخالي الً
ًإدي ئلى جأخشَم دساظُا.
 حلؼي اإلاللم صىسة واضخت كً مذي هجاح ػشٍلخه التي ًدبلها فيالخذسَغ ومذي مالءمتها للمخللمحن.
 جدل مشيلت اإلاخللمحن الزًً ًجذون صلىبت في الخلبحر كً أفياسَمً
وحها لىحه.
اللىامل اإلاإزشة في الخغزًت الشاحلت:
ًدذد كبذ الفخاح وخعحن [َ ]22زٍ اللىامل واآلحي:
 مصذس الثلتٌ :شحر ئلى مصذس الخغزًت الشاحلت ،وَشمل مصذس الخبرة،وملشفت مخؼلباث الخغزًت الشاحلت ،واللذسة كلى الخىم بذكت كلى
ألاداء.
 حىدة الخغزًت الشاحلت :الخغزًت الشاحلت كالُت الجىدة جيىن زابختكبر الىكذ ومدذدة ،وجيىن راث فاةذة أهثر مً الخغزًت الشاحلت
مىخفظت الجىدة التي جخخلف باخخالف الخالت اإلاضاحُت للمللم مصذس
الخغزًت الشاحلت.
 ػشٍلت جلذًم الخغزًت الشاحلت :اإلاللم ألاهثر مشاكاة لشلىس اإلاخللمحنً
كىذ جلذًمه للخغزًت الشاحلت مً اإلاىخـش (اإلاخللم) خُث ًجذ مخللما
ً
ً
أهثر جلبال وجفاكال مم ما ًلذم مً حغزًت ساحلت.
 الخغزًت الشاحلت اإلافظلت :جدذر الخغزًت الشاحلت ؤلاًجابُت والعلبُتً
وعبُا بشيل معخلل ،وَشحر مفهىم الخغزًت الشاحلت اإلافظلت ئلى جللي
الخغزًت الشاحلت اإلاىحبت بصىسة مخىشسة مثل :الخلذًشاث أو اإلاذح مً
اإلاللمحن.
 الخغزًت الشاحلت غحر اإلافظلت :حشحر الخغزًت الشاحلت العلبُت مثلحلبحر الىلذ مً اإلاللم.
 مصذس ؤلاجاخت :مذي ظهىلت خصىٌ اإلاخللم كلى الخغزًت الشاحلت مًً
اإلاللم أزىاء اإلاىاكف الصفُت اإلاخخلفت ًىمُا ،هما حشحر ئلى همُت
الخىاصل التي جدذر بحن اإلاللم واإلاخللم.
 حشجُم البدث كً الخغزًت الشاحلتٌ :شحر ئلى اإلاذي الزي جيىن فُهالبِئت معاكذة أو غحر معاكذة في البدث كً الخغزًت الشاحلت ،وَى
اإلاذي الزي ٌشجم فُه اإلاخللمىن أو ًيافئىا لبدثهم كجها ،وئلى أي دسحت
ٌشلشون بالشاخت كىذ ظإالهم كً الخغزًت الشاحلت لألداء.
مفهىم اإلاداواة ؤلالىتروهُت:
191
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حلشف اإلاداواة بصفت كامت كلى أنها صىس أو همارج ألهـمت أو
ؿىاَش خلُلُت حعمذ للؼالب بخجشٍب أو اخخُاس ؿاَشة ملُىت بمخاػش
وجيلفت أكل] [23ومفهىم اإلاداواة ؤلالىتروهُت ٌلني بشامج جداوي الىاكم
وحلُذ جلذًمه كبر شاشت الىمبُىجش ،وجىفش َزٍ البرامج للمخللم بذاةل
لخبراث خلُلُت ًصلب الخللم بها ئما لخؼىستها أو لخيلفتها اللالُت أو
لخاحتها للىثحر مً الىكذ [.[24
جصيُف اإلاداواة ؤلالىتروهُت:
ّ
ٌشحر ول مً الفاس [ ،]25وصٍخىن [ ،]26والجىٍش [ ،]27والذًً []28
ئلى جصيُف لىواسد وماوي للمداواة ؤلالىتروهُت ،اللزان صىفاَا ئلى
أسبلت أهىاق سةِعت في اللملُت الخللُمُت ًمىً جلخُصها بما ًلي :
• مداواة فحزًاةُت  Physicalجخللم بملالجت اللىاصش اإلاادًت بهذف
اظخخذامها أو الخلشف كلى ػبُلتها ،مثل حشغُل الاحهضة هلُادة
الؼاةشاث.
• مداواة ئحشاةُت  Proceduralجخللم بخللم ظلعلت مً الخؼىاث
والاحشاءاث بهذف جؼىٍش اإلاهاساث للخصشف في مىكف ملحن ،مثل
الخذسٍب كلى خؼىاث حشغُل آلت أو بشهامج.
ً
• مداواة كملُت  Processوَىا ٌلخبر اإلاخللم مشاكبا ومجشبا وخاسحُا
وكلُه أن ًالخف وٍخخُل وٍشبؽ اللالكاث ومً زم ًخللم باالهدشاف
الخش.
• مداواة اإلاىكف  Situationalدوس اإلاخللم َىا أظاس ي في العِىاسٍى
الزي ٌلشض ولِغ مجشد حللم كىاكذ واظتراجُجُاث فاإلاللم َىا
ًىدشف الاظخجاباث اإلاىاظبت للمىاكف خالٌ جىشاس اإلاداواة.
معخىٍاث الخمثُل في اإلاداواة ؤلالىتروهُت لىاحهت اإلاعخخذم الشظىمُت:
كعم واسٍش وآخشون [ ]29اإلاعخىٍاث في جمثُل بشامج اإلاداواة خعب
دسحت صلىبت اهخاحها ئلى خمغ معخىٍاث:
ً
أوال :الخلاغ الشاشتScreen Capture
ٌلخبر أبعؽ أهىاق مداواة واحهاث البرامج خُث حلشض صىس
للشاشاث الفللُت للبرهامج ،وٍفعش الصىث الاخذار الجاسٍت في
ً
ً
البرهامج ،وما ًمحز َزا اإلاعخىي أن الخلاغ الشاشت ٌلؼي وصفا دكُلا
ً
وكالُا للبرهامج ولىً بمعخىي مىخفع مً الخفاكلُت ،بدُث ال ٌعمذ
للمخللم بالىلش كلى صس أو الخدىم في اإلاإشش.
ً
زاهُا :الخدذًذ والىلش Point And Click
وَى اإلاعخىي الزي حلخمذٍ أغلب بشامج مداواة البرامج ،خُث
ًمىً َزا الىىق ول مخللم مً الىلش كلى هلاغ جفاكلُت ًخم جدذًذَا
ً
معبلا كلى الشاشت اإلالخلؼت ،فلىذما ًىلش اإلاخللم كلى أخذ الىلاغ
اإلادذدة فان البرهامج ٌعخجُب أما بلشض حغزًت ساحلت أو الاهخلاٌ ئلى
خؼىة جالُت أو ًؼلب مً اإلاخللم الىلش كلى هلؼت مدذدة أخشي .
ً
زالثا :ئدخاٌ البُاهاث Data Input
ًذكم معخىي ئدخاٌ لبُاهاث جؼبُلاث كالُت ألاداء بؼابم جفاكلي،
وَزا اإلاعخىي له هفغ كذساث جؼبُلاث ادخاٌ البُاهاث الفللُت ،ومً
أبعؽ أهىاق مداواة ادخاٌ البُاهاث التي جؼلب مً اإلاخللمحن الىلش كلى
صس ملحن أو كاةمت ميعذلت ومجها ًخدذد الخذر الزي ظُدذر.
ً
سابلا :معاساث ؤلادخاٌ اإلاخلذدة Multiple Input Paths
ٌلؼ ـي َ ـزا اإلاعخ ـىي ك ـذة خُ ـاساث إلهم ـاٌ اإلاهم ـت ،وحل ـذ مداواة
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اإلاعاساث اإلاخلذدة ػشٍلت مللذة ،خُث ًلىم البرهامج بالخأهذ مً
صخت البُاهاث التي ادخلها اإلاخللم ومً زم ٌلشض حغزًت ساحلت زم
ًيخلل ئلى الخؼىة الخالُت.
ً
خامعا :اإلاداواة الياملت Full Simulation
حشمل اإلاداواة الياملت حمُم هلاغ الخفاكل في بشهامج الخذسٍب،
وٍىمً الفشق بحن اإلاداواة الياملت ومداواة اإلاعاساث اإلاخلذدة ،أن كذد
الخُاساث في مداواة اإلاعاساث اإلاخلذدة جيىن مدذودة ،أما اإلاداواة
الياملت فاهه ًخم جىؿُف حمُم خُاساث الخذسٍب لُدُذ للمخللم الخذسٍب
اإلاداوي للىاكم.
وكذ حلذدث معخىٍاث اإلاداواة في البرمجُخحن الخللُمُخحن
اللاةمخحن كلى اإلاداواة مدىس البدث خُث جىىكذ ما بحن اإلاعخىي ألاوٌ
(الخلاغ الشاشت ) Screen Captureورلً في أزىاء كشض وافت الذسوط،
واإلاعخىي الثاوي (الخدذًذ والىلش ) Point & Clickفي الخذسٍباث
والاخخباساث الخاصت بالذسوط ألاسبلت ألاولى ،زم جخؼىس ئلى اإلاعخىي
الثالث مً اإلاداواة (ئدخاٌ البُاهاث ) Data Inputفي الخذسٍباث
والاخخباساث الخاصت بالذسظحن الخامغ والعادط
مفهىم الشوبىث ٌ :لشفه البللؼشي [ ]30بأهه "مىاوٌ كابل للبرمجت
وَعخؼُم اللُام بمهام كذًذة ،وٍخصص لخدشًٍ مىاد ،أحضاء،
أدواث ،أو ماهُىاث ملُىت كبر خشواث مخخلفت البرمجت ألداء كذد مً
اإلاهام".
جاسٍخ الشوبىث :واهذ بذاًت ؿهىس الشوبىث في اللشن العادط كشش
اإلاُالدي ،خُث واهذ َزٍ آلاالث حلخمذ كلى مبادب اإلاُياهُيا لدعبب في
ئخذار بلع ألافلاٌ ،مثل طشباث أحشاط العاكت ،أو ئهخاج الخمازُل
اإلاخدشهت ،بشٍذحمان [ .]31خُث وان ًؼلم كلحها اظم آلاالث راجُت
الخشهت ،وؿل ألامش َىزا ئلى أن جم اختراق الىمبُىجش.
ومم الىمى اإلاؼشد للخلىُاث الخىىىلىحُت الىهشباةُت ،وكلم
ؤلالىتروهُاث في اللشن اللششًٍ ،جؼىسث الذواةش البعُؼت الخاصت
باألحهضة ألاولُت ،لخخدىٌ ئلى هـم مللذة ًخدىم فحها مً خالٌ
الىمبُىجش ،لخصل في نهاًت اإلاؼاف البخياس الشوبىجاث التي جخمخم باللذس
اليافي مً الزواء الزي ًمىجها مً جدعغ ػشٍلها في اللالم
الفللي [.[31
 .4الذراضاث الطابقت
الذراضاث املتعلقت بالتغذًت الزاحعت:
أحشي حابش [ ]32دساظت والتي َذفذ ئلى الخلشف كلى فاكلُت بشهامج
كاةم كلى اخخالف جىكُذ جلذًم الخغزًت الشاحلت كبر الفِغ بىن في
ئهعاب مهاساث اظخخذام اإلاىخباث الشكمُت و الخفاكل الاحخماعي
الافتراض ي لذي أخصاتي اإلاىخباث واإلاللىماث ،واظخخذام الباخثان
اإلاىهج شبه الخجشٍبي ميىن مً زالر مجمىكاث ججشٍبُت ،مً خالٌ
اظخخذام اخخباس جدصُلي ملشفي وبؼاكت مالخـت وملُاط الخفاكل
الاحخماعي ،جيىهذ كُىت الذساظت مً ( )36أخصاتي مىخباث ومللىماث،
وكذ أؿهشث هخاةج الذساظت أن الخغزًت الشاحلت الفىسٍت والخغزًت
الشاحلت اإلاشحأة لفترة كصحرة أهثر جأزحرا كلى جدصُل اإلاخذسبحن بالفِغ
بىن ،وأن جأخحر جىكُذ جلذًم الخغزًت الشاحلت لفترة ػىٍلت ًإزش ظلبا
كلى جدصُل اإلاخذسبحن.
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وجم جلعُمهً بؼشٍلت كشىاةُت ئلى مجمىكخحن طابؼت وججشٍبُت في ول
مجها( )20مللمت ،واكخمذث الباخثت كلى اإلاىهج شبه الخجشٍبي،
واظخخذمذ الاخخباس الخدصُلي والاخخباس ألاداتي هأدواث للبدث ،وكذ
خلصذ الذساظت ئلى فاكلُت اإلاداواة كبر الىٍب لخىمُت مهاساث صُاهت
الخاظب آلالي لذي مللماث الخاظب آلالي بجذة.
وأحشي كبذ اللضٍض [ ]35دساظت َذفذ ئلى ملشفت فلالُت اإلاداواة
الخاظىبُت في جىمُت مهاساث ألاكماٌ اإلاىخبُت وبخاصت مهاساث حشغُل
ألاحهضة اإلاىخبُت الخذًثت وصُاهتها وجدعحن كمم الخللم لذي ػلبت
اإلاذاسط الثاهىٍت الخجاسٍت ،ولخدلُم َزا الهذف اظخخذم الباخث
مىهج البدث شبه الخجشٍبي مً خالٌ الخجشٍب كلى كُىت كىامها ()62
ً
ػالبا وػالبت مً ػلبت العىت الثالثت باإلاذاسط الثاهىٍت الخجاسٍت ،جم
اخخباسَم بؼشٍلت كشىاةُت ،وكام بخصمُم بؼاكت مالخـت جدخىي كلى
( )25مهاسة حلىغ مهاساث اظخخذام ألاحهضة اإلاىخبُت وصُاهتها ،هما جم
جصمُم ملُاط كمم الخللم للُاط دسحت الخغُحر والخدعً في كمم
حللم الؼلبت بملشس العىشجاسٍت الخؼبُلُت ،وبلذ الخذسٍب واإلاماسظت
الفشدًت اإلاىثفت باظخخذام اإلاداواة الخاظىبُت أؿهشث الىخاةج وحىد
فشوق راث داللت ئخصاةُت بحن اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت
الظابؼت في اهدعاب مهاساث حشغُل ألاحهضة اإلاىخبُت واظخخذامها
وصُاهتها لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت ،التي اكخمذث في جذسٍبها اإلاداواة
الخاظىبُت ،هما أؿهشث هخاةج البدث وحىد جدعً ملخىؾ وراث داللت
ئخصاةُت في دسحت كمم الخللم لذي اإلاجمىكت الخجشٍبُت ملاسهت
باإلاجمىكت الظابؼت ،وفي طىء َزٍ الىدُجت كذم البدث مجمىكت مً
الخىصُاث لخلمُم اظخخذام اإلاداواة الخاظىبُت في الخذسٍب كلى
اإلاهاساث اللملُت باإلاذاسط الفىُت الخجاسٍت والخخصصاث الللمُت
اللملُت بصفت كامت.
الخللُب كلى الذساظاث التي جىاولذ اإلاداواة:
 اجفلذ َزٍ الذساظت مم حمُم الذساظاث في مىهج البدث ،وَى اإلاىهجشبه الخجشٍبي.
 حمُم الذساظاث اظخخذمذ الخصمُم الخجشٍبي رو اإلاجمىكخحنالخجشٍبُت والظابؼت والاخخباسًٍ اللبلي والبلذي.
 جمثلذ كُىت الذساظت ومجخملها في اإلاللماث ،وهي ما اجفلذ ممدساظت باواسر [ ،]34واخخلفذ مم كبذ اللضٍض [ ]35فخمثل مجخملهم في
ػالب اإلاشخلت الجاملُت.
 اجبلذ الباخثت في َزٍ الذساظت الؼشٍلت اللشىاةُت في اخخُاس اللُىت،وَى ما اجفم مم دساظت باواسر [ ،]34أما بلُت الذساظاث فياهذ
كصذًت.
ً
ً
ً
 اظخخذمذ الباخثت في َزٍ الذساظت اخخباسا جدصُلُا وأداةُا هأدواثلللُاط ،وَى ما اجفم مم دساظت باواسر [ ]34واخخلفذ مم كبذ اللضٍض
ً
ً
[ ]35الزي اظخخذم اخخباسا جدصُلُا وملُاط كمم الخللم.
 اجفلذ الباخثت مم ملـم الذساظاث في فلالُت اإلاداواة ،فجمُمالذساظاث أزبدذ فلالُتها في جىمُت حىاهب مخلذدة.
الذراضاث املتعلقت بالزوبوث التعليمي:
َذفذ دساظت اللمىدي [ ]11ئلى الخلشف كلى فاكلُت اإلاداواة كبر
الىٍب لخىمُت مهاساث صُاهت الخاظب آلالي لذي مللماث الخاظب آلالي

وفي دساظت كفان [ ]33التي تهذف ئلى الخلشف كلى أزش اظخخذام
الخغزًت أظلىبحن مً أظالُب الخغزًت الشاحلت (الفىسٍت واإلاإحلت) في
جدصُل ػلبت ولُت التربُت ألاظاظُت في مادة الجغشافُت ،واظخخذمذ
الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي را الظبؽ الجضتي رو الاخخباس البلذي لثالر
مجمىكاث مجمىكخحن ججشٍبِخحن والثالثت طابؼت راث الظبؽ الجضتي،
مً خالٌ جؼبُم اخخباس جدصُلي كبلي  /بلذي ،جيىهذ كُىت الذساظت
مً ( )104مً ػلبت اإلاشخلت الثالثت في ولُت التربُت ألاظاظُت – الجاملت
اإلاعدىصشٍت ،وكذ أؿهشث هخاةج َزٍ الذساظت جفىق اإلاجمىكخحن
الخجشٍبِخحن اللخان حعخخذمان أظلىبي الخغزًت الشاحلت (الفىسٍت
واإلاإحلت) ،وأن هخاةج اإلاجمىكت التي اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت أفظل مً اإلاجمىكخحن ألاولى التي اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت
الفىسٍت واإلاجمىكت الثالثت الظابؼت.
وأحشي هفافي [ ]19دساظت تهذف ئلى الخلشف كلى فاكلُت اظخخذام
الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت في جىمُت مهاساث ئكذاد الخؼت البدثُت
لؼالباث اإلااحعخحر ببرهامج الذبلىم التربىي بجاملت اإلالً كبذاللضٍض،
واظخخذمذ الباخثت اإلاىهج شبه الخجشٍبي ،مً خالٌ ججشٍب أهىاق
الخغزًت الشاحلت اإلالترخت وكُاط فاكلُتها ،باظخخذام كاةمت اإلاهاساث
ألاظاظُت الالصمت إلكذاد الخؼت البدثُت ،ملاًحر صختها باإلطافت ئلى
اخخباس أداء للُاط مهاساث الؼالبت في ئكذاد الخؼت ،جيىهذ كُىت
الذساظت مً ( )49ػالبت ماحعخحر مً العىت ألاولى ،وكذ أؿهشث هخاةج
الذساظت أن الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت واهذ أفظل مً الخغزًت
الشاحلت الخللُذًت ،وأن الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت غحر اإلاتزامىت واهذ
أفظل مً الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت اإلاتزامىت ،بِىما في الخغزًت
الشاحلت الخللُذًت فلذ واهذ الخغزًت الشاحلت اإلاتزامىت أفظل مً
الخغزًت الشاحلت غحر اإلاتزامىت.
الخللُب كلى الذساظاث التي جىاولذ الخغزًت الشاحلت:
 اجفم مىهج الباخث لهزٍ الذساظت مم دساظت هفافي [ ]19وكفان []33وحابش [ ]32والتي اجبلذ حمُلها اإلاىهج الخجشٍبي.
 اخخلفذ الذساظاث في مجخمم الذساظت ،فخىاولذ َزٍ الذساظتالؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت ،بِىما جىاولذ دساظت هفافي
[ ]19ػالباث مشخلت اإلااحعخحر وجىاولذ دساظت كفان [ ]33ػلبت اإلاشخلت
الجاملُت ،أما دساظت حابش [ ]32فلذ جىاولذ أخصاتي اإلاىخباث
 اخخلفذ الذساظاث في ألادواث اإلاعخخذمت لللُاط ،ففي َزٍ الذساظتاظخخذمذ الباخثت الاخخباس الخدصُلي للُاط الجاهب اإلالشفي واخخباس
ألاداء مم بؼاكت اإلاالخـت مشجبؼت به ،بِىما اظخخذمذ هفافي []19
كاةمت اإلاهاساث ألاظاظُت الالصمت إلكذاد الخؼت البدثُت ،ملاًحر صختها
باإلطافت ئلى اخخباس أداء للُاط مهاساث الؼالبت في ئكذاد الخؼت
واكخصش كفان [ ]33كلى الاخخباس الخدصُلي ،بِىما اظخخذم حابش []32
اخخباس جدصُلي ملشفي وبؼاكت مالخـت وملُاط الخفاكل الاحخماعي.
الذراضاث املتعلقت باملحاكاة:
الذساظت التي أحشاَا باوسار [ ]34والتي َذفذ ئلى الخلشف كلى فاكلُت
اإلاداواة كبر الىٍب لخىمُت مهاساث صُاهت الخاظب آلالي لذي مللماث
الخاظب بجذة ،اجبلذ الذساظت اإلاىهج شبه الخجشٍبي ،وجيىهذ كُىت
الذساظت مً ( )40مللمت خاظب آلي ،وجم اخخُاسًَ بؼشٍلت كشىاةُت،
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بجذة ،وجيىهذ كُىت البدث مً ( )30مللمت .اظخخذمذ الذساظت
اإلاىهج شبه الخجشٍبي وكذ التزمذ الذساظت بالخصمُم الخجشٍبي ري
اإلاجمىكخحن الخجشٍبُت والظابؼت مم جؼبُم اخخباس كبلي واخخباس بلذي
كلى مجمىكت الذساظت .وجمثلذ أدواث الذساظت في اخخباس جدصُلي
واخخباس أداء وبؼاكت مالخـت جابلت له ،جىصلذ هخاةج الذساظت ئلى
فاكلُت اإلاداواة كبر الىٍب لخىمُت مهاساث بىاء وبشمجت الشوبىث
الخللُمي لذي مللماث اإلاشخلت الثاهىٍت بجذة ،أوصذ الذساظت باحشاء
اإلاضٍذ مً الذوساث الخذسٍبُت لخذسٍب الشوبىث وهزلً ئحشاء اإلاضٍذ مً
ألابدار في جىؿُف اإلاداواة في الخللُم.
أما دساظت الخذابي والجاجي [ ]36فلذ َذفذ ئلى الخلشف كلى أزش
الخذسٍب في بىاء وبشمجت الشوبىث كلى جىمُت مهاساث الخفىحر ؤلابذاعي
والخفىحر الللمي لذي كُىت مً الؼلبت اإلاىَىبحن ،اكخصشث الذساظت كلى
الؼلبت اإلاىَىبحن في مشهض جؼىٍش الخفىق بجاملت الللىم والخىىىلىحُا
خُث اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج شبه الخجشٍبي وكذ التزمذ الذساظت
بالخصمُم الخجشٍبي ري اإلاجمىكت الىاخذة مم جؼبُم اخخباس كبلي
واخخباس بلذي كلى مجمىكت الذساظت .وجمثلذ أدواث الذساظت في اخخباس
جىساوغ للخفىحر ؤلابذاعي )(Torrance Test of Creative thinking
وملُاط مهاساث الخفىحر الللمي اإلالذ مً كبل الباخثان ،جىصلذ هخاةج
الذساظت ئلى وحىد فشوق راث داللت ئخصاةُت بحن مخىظؽ دسحاث
الؼلبت في الاخخباساث اللبلُت والبلذًت إلاهاساث الخفىحر الللمي ،لصالح
الخؼبُم البلذي ،لخثبذ فلالُت الخذسٍب بالشوبىث في جىمُت مهاساث
الخفىحر الللمي ،أوصذ الذساظت بللذ دوساث جذسٍبُت للمللمحن في بىاء
وبشمجت الشوبىث ،وجىؿُف بشمجت الشوبىث في اإلاىاهج الذساظُت
والخجاسب اإلالملُت.
الخللُب كلى الذساظاث التي جىاولذ الشوبىث الخللُمي:
 اجفم مىهج الباخث لهزٍ الذساظت مم حمُم َزٍ الذساظاث خُث جماجباق اإلاىهج شبه الخجشٍبي.
 اجفلذ َزٍ الذساظت مم دساظت الخذابي والخاجي [ ]36في مجخممالذساظت ،خُث جىاولذ الؼالباث اإلاىَىباث ئال أن دساظت الخذابي
والخاجي [ ]36خذدث الؼلبت اإلاىَىبحن في اإلاشخلت الجاملُت في خحن
جىاولذ َزٍ الذساظت الؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت ،أما
دساظت اللمىدي [ ]11فخىاولذ مللماث الخاظب آلالي.
 اجفلذ َزٍ الذساظت مم دساظت الخذابي والخاجي [ ]36ػشٍلت اخخُاسػشٍلت اللُى ـت ،خُ ـث واه ـذ اللُى ـت كصذًت ،أما دساظت اللمىدي []11
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فياهذ اللُىت كشىاةُت.
 اجفلذ َزٍ الذساظت مم دساظت اللمىدي [ ]11في ألادواث اإلاعخخذمتلللُاط خُث جم اظخخذام الاخخباس الخدصُلي للُاط الجاهب اإلالشفي
واخخباس ألاداء مم بؼاكت اإلاالخـت مشجبؼت به ،أما دساظت الخذابي
والخاجي [ ]36واهذ أدواث الذساظت هي اخخباس جىساوغ للخفىحر ؤلابذاعي
) ،(Torrance Test of Creative thinkingوملُاط مهاساث الخفىحر
الللمي اإلالذ مً كبل الباخثان.
 .5الطزيقت وإلاحزاءاث
أ .منهج الذراضت
اجبلذ الذساظت الخالُت اإلاىهج شبه الخجشٍبي لبُان أزش اإلاخغحر
اإلاعخلل (همؼي الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت كاةمت كلى
اإلاداواة) كلى اإلاخغحر الخابم (مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي).
ب .مجتمع وعينت الذراضت
جيىن مجخمم البدث مً حمُم ػالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت
اإلاخىظؼت في حذة اللىاحي جم جششُدهً لاللخداق في البرامج ؤلازشاةُت
اإلالذمت مً كبل مشهض اإلاىَىباث والبالغ كذدًَ ( )90ػالبت خُث جم
اخخُاس الؼالباث اإلالخدلاث بأخذ بشامج ًىم العبذ اإلالذمت في مشهض
اإلاىَىباث بالؼشٍلت اللصذًت ً
هـشا إلمياهُت جىفحر الدعهُالث اإلامىىت
إلحشاء الخجشبت طمً البرهامج اإلالذم دون أن جخلنى الؼالباث بالخظىس
ئلى مشهض اإلاىَىباث في أًام أو أوكاث غحر اإلالشسة كلى مجمىكتها .وبلذ
جىصَم خؼاباث ػلب اإلاىافلت كلى اإلاشاسهت طمً اللُىت البدث جم
الخصىٌ كلى مىافلت أولُاء أمىس ( )60ػالبت كلى مشاسهت ابىتهً
بالخجشبت ،جم جلعُم الؼالباث بؼشٍلت الخلُحن اللشىاتي ئلى
مجمىكخحن ،مثلذ ئخذاَما اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى ( 30ػالبت) التي
اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت داخل بشمجُت حللُمُت كاةمت كلى
اإلاداواة وألاخشي هي اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت ( 30ػالبت) التي
اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت داخل بشمجُت حللُمُت كاةمت كلى
اإلاداواة.
التصميم التجزيبي للذراضت:
اظخخذمذ الباخثت اإلاىهج شبه الخجشٍبي لذساظت أزش اإلاخغحر اإلاعخلل
(همؼي الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت (فىسٍت ،مإحلت) داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة) كلى اإلاخغحر الخابم (مهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي) وٍىضح الجذوٌ ( )1الخصمُم الخجشٍبي للذساظت:

حذول 1
التصميم التجزيبي للذراضت
املجموعت
الخجشٍبُت
[]١
الخجشٍبُت
[]٢

القياص القبلي
اخخباس جدصُلي للُاط الجاهب
اإلالشفي
+
اخخباس أداتي مم بؼاكت مالخـت
مشجبؼت به

أضلوب املعالجت
حغزًت ساحلت فىسٍت جم جلذًمها مً خالٌ بشمجُت حللُمُت كاةمت
كلى اإلاداواة
حغزًت ساحلت مإحلت جم جلذًمها مً خالٌ بشمجُت حللُمُت كاةمت
كلى اإلاداواة

ج .أدواث الذراضت
 .1اخخباس جدصُلي كبلي  /بلذي للُاط الجاهب اإلالشفي إلاهاساث بشمجت

القياص البعذي
اخخباس جدصُلي للُاط الجاهب
اإلالشفي
+
اخخباس أداتي مم بؼاكت مالخـت
مشجبؼت به

الشوبىث الخللُمي.
 .2اخخباس أداء وبؼاكت مالخـت مشجبؼت به (كبلي  /بلذي) للُاط
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مً ملامل الثباث وملامل العهىلت والصلىبت وملامل الخمحز وجدذًذ
صمً ؤلاحابت اإلاىاظب كلى الاخخباس .وبلذ ئحشاء الخلذًالث كلى الاخخباس
الخدصُلي في طىء آساء اإلادىمحن وجىححهاتهم وبلذ الخدلم مً صذق
وزباث الاخخباس وخعاب ملامالث العهىلت والصلىبت والخمحز ،جم
اكخماد الصىسة الجهاةُت لالخخباس لخؼبُله كلى كُىت البدث والزي جيىن
مً ( )40مفشدة مً همؽ أظئلت الاخخُاس مً مخلذد.
وبزلً ًيىن كذ جمذ ؤلاحابت كلى العإاٌ ألاوٌ مً أظئلت الذساظت
وَى" :ما هي مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي اإلاشاد ئهعابها للؼالباث
اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟"
البرامج اإلاعخخذمت في ئهخاج البرمجُخحن الخللُمُخحن اللاةمخحن كلى
اإلاداواة بىمؼي الخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت.

الجاهب ألاداتي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي.
صذق ألاداة وثباتها
ٌشحر الصذق ئلى مذي صالخُت اظخخذام دسحاث الاخخباس لللُام
بخفعحراث ملُىت أبى كالم [ .]37لزلً كامذ الباخثت بلذ هخابت
فلشاث الاخخباس بلشطها في صىستها ألاولُت كلى مجمىكت مً اإلادىمحن
مً روي الاخخصاص وكذدَم ( ،)9ورلً الظخؼالق آسائهم خىٌ مذي
مىاظبت البذاةل ليل فلشة مً فلشاث الاخخباس والذكت الللمُت واللغىٍت
ألظئلت الاخخباس ومذي مىاظبت الفلشاث لألَذاف اإلاشحى كُاظها .وجم في
الجهاًت اكخماد الاخخباس اإلايىن مً ( )40فلشة .خُث كامذ الباخثت
بخؼبُم الاخخباس كلى كُىت اظخؼالكُت جيىهذ مً ( )20ػالبت جم
اخخُاسًَ مً مجخمم البدث وَذفذ اللُىت الاظخؼالكُت ئلى الخدلم
حذول 2
1
2
3
4
5

بشهامج لخصمُم البرمجُاث الخللُمُت
البرهامج الشظمي اإلاعخخذم لبرمجت الشوبىث الخللُمي مً الىىق NXT
بشهامج لخدشٍش الىصىص
بشهامج لخصمُم وحلذًل الصىس
جؼبُم معاكذ في اخخُاس ألالىان كىذ جصمُم اإلاىاكم والبرمجُاث

Articulate Storyline 2
LEGO Mindstorms Edu NXT 2.0
Microsoft Word 2013
Adobe Photoshop
Adobe Color CC

الخجشبت ًىم العبذ اإلاىافم ( )ٌ 1436 / 7 /6للشض فىشة البدث
مىضخت أَذافه ،وأَمُخه بشيل مىطىعيً ،
وفلا إلحشاءاث البدث ،زم
كامذ الباخثت بلشض البرمجُخحن الخللُمُخحن لخىطُذ هُفُت
اظخخذامها وػشٍلت الخصفذ والخىلل بحن الذسوط وجىفُز ألاوشؼت
اإلاخخلفت فحهما.
الخؼبُم اللبلي ألدواث الذساظت:
كامذ الباخثت بخؼبُم ول مً الاخخباس الخدصُلي الزي يهذف ئلى
كُاط الجاهب الخدصُلي اإلاشجبؽ بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
اإلاخىفشة لذيهً ،واخخباس ألاداء اللبلي مم بؼاكت اإلاالخـت اإلاشجبؼت به
والزي يهذف ئلى كُاط الجاهب ألاداتي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
وكذ جم رلً في هفغ ًىم الللاء الخلشٍفي للمجمىكخحن .وجم جصخُذ
ً
الاخخباس وفلا إلافخاح الخصخُذ وسصذ الذسحاث في هشىف خاصت
ً
ً
جمهُذا إلالالجتها ئخصاةُا ورلً للخأهذ مً ججاوغ وجيافإ مجمىكتي
البدث.
ججاوغ مجمىكتي الذساظت باليعبت لالخخباس الخدصُلي:
للخأهذ مً ججاوغ مجمىكتي الذساظت في الخؼبُم اللبلي لالخخباس
الخدصُلي جم خعاب كُمت (ث) للُيخحن معخللخحن هما َى مىضح
بالجذوٌ الخالي:

خطواث جنفيذ ججزبت الذراضت:
بلذ الاهتهاء مً جؼبُم البدث كلى اللُىت الاظخؼالكُت والخأهذ مً
صذق وزباث أدواث البدث جم البذء في جؼبُم ججشبت البدث وفم
ؤلاحشاءاث الخالُت:
الخمهُذ وتهُئت ميان ججشبت البدث:
كامذ الباخثت بالخمهُذ لخؼبُم الخجشبت مً خالٌ الخصىٌ كلى
خؼاب مً حاملت اإلالً كبذ اللضٍض مىحه ئلى مذًش كام الخللُم
ً
وبىاء كلُه جمذ اإلاىافلت كلى جؼبُم َزا البدث في
بمدافـت حذة
مشهض اإلاىَىباث خالٌ الفصل الذساس ي الثاوي مً كام  1436/435وجم
ججهحز ململ الخاظب آلالي وجثبُذ وججشبت البرمجُخحن الخللُمُخحن بها
كبل البذء بالخؼبُم هما جم الخيعُم مم مشهض اإلاىَىباث لخدذًذ
اإلاىاكُذ التي ًيىن فحها اإلالمل مخاح أمام الؼالباث للخللم .ومً زم
مخاػبت أولُاء أمىس الؼالباث اإلالخدلاث في بشهامج ًىم العبذ في مشهض
اإلاىَىباث والخصىٌ كلى مىافلت أولُاء أمىس ( )60ػالبت كلى مشاسهت
ابىتهً بالخجشبت زم جلعُم الؼالباث بؼشٍلت الخلُحن اللشىاتي ئلى
مجمىكت ججشٍبُت أولى ( 30ػالبت) حعخخذم الخغزًت الشاحلت الفىسٍت
داخل بشمجُت حللُمُت كاةمت كلى اإلاداواة ومجمىكت ججشٍبُت زاهُت (30
ػالبت) حعخخذم الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت داخل بشمجُت حللُمُت كاةمت
كلى اإلاداواة .وجم كلذ للاء حلشٍفي جمهُذي للؼالباث اإلاشاسواث في

حذول 3
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى واملجموعت التجزيبيت الثاهيت في القياص القبلي لالختبار التحصيلي الخاص بمهاراث بزمجت
الزوبوث التعليمي
الاهحزاف املعياري
مطتوى الذاللت
الذاللت
"ث" املحطوبت
العذد
املتوضط الخطابي
املجموعت
غحر دالت كىذ معخىي ()0.05
0.902
0.124
30
1.066
3.03
الخجشٍبُت ألاولى
30
1.017
3.00
الخجشٍبُت الثاهُت

ومً الجذوٌ العابم ًخطح أن كُمت (ث) غحر دالت مما ًذٌ كلى
أهه ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت بحن مخىظؽ دسحاث ػالباث

اإلاجمىكخحن الخجشٍبِخحن في الخؼبُم اللبلي لالخخباس الخدصُلي الخاص
بمه ـاساث ب ـشمج ـت الشوب ـىث الخللُم ـي ،أي أن اإلاجمىكخُ ـً مخجاوعخحن
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ورلً ٌلني أن أي فشوق جدذر ًمىً ئسحاكها ئلى اظخخذام مادة
اإلالالجت الخجشٍبُت.
ججاوغ مجمىكتي الذساظت باليعبت لالخخباس ألاداتي:

1

7112

للخأهذ مً ججاوغ مجمىكتي الذساظت في الخؼبُم اللبلي لالخخباس
ألاداتي جم خعاب كُمت (ث) للُيخحن معخللخحن هما َى مىضح
بالجذوٌ الخالي:

حذول 4
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى واملجموعت التجزيبيت الثاهيت في القياص القبلي لالختبار ألادائي الخاص بمهاراث بزمجت الزوبوث
التعليمي
الاهحزاف املعياري
مطتوى الذاللت
الذاللت
"ث" املحطوبت
العذد
املتوضط الخطابي
املجموعت
ي
غحر دالت كىذ معخى ()0.05
0.805
0.24830
0.894
8.40
الخجشٍبُت ألاولى
30
1.167
8.47
الخجشٍبُت الثاهُت

ومً الجذوٌ العابم ًخطح أن كُمت (ث) غحر دالت مما ًذٌ كلى
أهه ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت بحن مخىظؽ دسحاث ػالباث
اإلاجمىكخحن الخجشٍبِخحن في الخؼبُم اللبلي لالخخباس ألاداتي الخاص
بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي ،أي أن اإلاجمىكخحن مخجاوعخحن
ورلً ٌلني أن أي فشوق جدذر ًمىً ئسحاكها ئلى اظخخذام مادة

اإلالالجت الخجشٍبُت.
ججاوغ مجمىكتي الذساظت باليعبت إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي:
للخأهذ مً ججاوغ مجمىكتي الذساظت في الخؼبُم اللبلي
لالخخباسًٍ الخدصُلي وألاداتي ،جم خعاب كُمت (ث) للُيخحن معخللخحن
هما َى مىضح في الجذوٌ الخالي:

حذول 5
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى واملجموعت التجزيبيت الثاهيت في القياص القبلي ملهاراث بزمجت الزوبوث التعليمي
الاهحزاف املعياري
مطتوى الذاللت
الذاللت
"ث" املحطوبت
العذد
املتوضط الخطابي
املجموعت
ي
غحر دالت كىذ معخى ()0.05
0.923
 0.09730
1.331
11.43
الخجشٍبُت ألاولى
30
1.332
11.47
الخجشٍبُت الثاهُت

ظاكتً ،فصل بحن ول ظاكت وألاخشي فترة ساخت للؼالباث مذتها هصف
ظاكت ،خُث جم جذسَغ اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى باظخخذام حغزًت
ساحلت فىسٍت جلذم مً خالٌ بشمجُت حللُمُت كاةمت كلى اإلاداواة
واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت باظخخذام حغزًت ساحلت مإحلت جلذم مً
خالٌ بشمجُت حللُمُت كاةمت كلى اإلاداواة ،وكذ جمذ كملُت الخؼبُم
خالٌ حذوٌ للاءاث البرامج ؤلازشاةُت اإلالذمت في مشهض اإلاىَىباث
والجذوٌ (ً )5ىضح مىاكُذ التي جم فحها جؼبُم أدواث البدث ومادة
للمجمىكخحن الخجشٍبِخحن.

ًخطح مً الجذوٌ العابم أن كُمت (ث) غحر دالت مما ًذٌ كلى أهه
ال جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت بحن مخىظؽ دسحاث ػالباث
اإلاجمىكخحن الخجشٍبِخحن في الخؼبُم اللبلي إلاهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي ،أي أن اإلاجمىكخحن مخجاوعخحن ورلً ٌلني أن أي فشوق
جدذر ًمىً ئسحاكها ئلى اظخخذام مادة اإلالالجت الخجشٍبُت.
التطبيق الفعلي لتجزبت الذراضت:
بذأث الباخثت جؼبُم ججشبت العبذ في ًىم العبذ اإلاىافم (/ 7 /6
ً
أظبىكُا مذة ول مجهما
 )ٌ 1436إلاذة زالزت أظابُم بىاكم للاءًً

حذول 6
مواعيذ جطبيق أدواث البحث ومادة للمجموعتين التجزيبيتين
اللقاء
الللاء ألاوٌ
الللاء الثاوي
الللاء الثالث
الللاء الشابم
الللاء الخامغ
الللاء العادط

اليوم
العبذ

سمن التطبيق
10 – 9
11.30 – 10.30
10 – 9
11.30 – 10.30
10 – 9
11.30 – 10.30

التاريخ
َ 1434/7/6ـ
َ 1434/7/13ـ
َ 1434/7/20ـ

التطبيق البعذي ألدواث الذراضت:
بلذ اهتهاء ػالباث اإلاجىكخحن الخجشٍبِخحن مً دساظت مهاساث بشمجت
ً
الشوبىث الخللُمي جم جؼبُم أدواث البدث بلذًا كلى اإلاجمىكخحن في
ًىم العبذ اإلاىافم ( ،)ٌ 1436 / 7 /20ومً زم جم جصخُذ الاخخباس
ً
وسصذ دسحاث ػالباث اإلاجمىكخحن جمهُذا إلحشاء اإلالالجاث ؤلاخصاةُت
اإلاىاظبت.
 .6النتائج
اخخباس صخت الفشض ألاوٌ :والزي ًىص كلى أهه "ال جىحذ فشوق
راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث

املادة العلميت املقذمت
اإلالاًِغ اللبلُت  +الذسط ألاوٌ
الذسط الثاوي
الذسط الثالث
الذسط الشابم
الذسط الخامغ
الذسط العادط  +اإلالاًِغ البلذًت

أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في
اللُاط البلذي لالخخباس الخدصُلي الخاص بلُاط الجاهب اإلالشفي مً
مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي".
اظخخذمذ الباخثت اخخباس (ث) لللُىاث اإلاعخللت Independent
 ،Samples t-testلخدذًذ داللت الفشوق بحن مخىظؼاث دسحاث
اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت في اللُاط
البلذي لالخخباس الخدصُلي الخاص بلُاط الجاهب اإلالشفي مً مهاساث
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الىخاةج الخالُت:

بشمجت الشوبىث الخللُمي ،كبذ الفخاح [ ]22وكذ جم الخىصل ئلى

حذول 7
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى واملجموعت التجزيبيت الثاهيت في القياص البعذي لالختبار التحصيلي الخاص بقياص الجاهب
املعزفي من مهاراث بزمجت الزوبوث التعليمي
مطتوى الذاللت
العذد املتوضط الخطابي الاهحزاف املعياري قيمت (ث) املحطوبت الذاللت
املجموعت
 0.000دالت كىذ معخىي ()0.05
28.381
0.819
19.47
30
الخجشٍبُت ألاولى (حغزًت ساحلت فىسٍت)
1.033
12.63
30
الخجشٍبُت الثاهُت (حغزًت ساحلت مإحلت)

باظخلشاء الىخاةج في حذوٌ (ً )7خطح اسجفاق معخىي جدصُل
ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي اظخخذمذ همؽ الخغزًت
الشاحلت الفىسٍت ،كىذ اإلالاسهت باإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي
اظخخذمذ همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت ،خُث بلغ مخىظؽ دسحاث
ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى ( ،)19.47بِىما بلغ مخىظؽ دسحاث
ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت ( ،)12.63وبلغذ كُمت "ث"
اإلادعىبت ( ،)28.381وبلغذ كُمت الذاللت ( ،)0.000وهي كُمت دالت
ً
ئخصاةُا كىذ معخىي ( ،)0.05وبزلً ًخم جىحُه الذاللت ؤلاخصاةُت
لصالح اإلاجمىكت ألاكلى في اإلاخىظؽ ،وهي اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى
التي دسظذ باظخخذام همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت.
ومً الىخاةج العابلت ًخم سفع الفشض ألاوٌ وكبىٌ الفشض
البذًل الزي ًىص كلى أهه " جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ
معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت
الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي لالخخباس
الخدصُلي الخاص بلُاط الجاهب اإلالشفي مً مهاساث بشمجت الشوبىث

الخللُمي لصالح دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم
همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة".
ولخعاب أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل
بشمجُت كاةمت كلى اإلاداواة في جىمُت الجاهب اإلالشفي إلاهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي لؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة،
كامذ الباخثت باظخخذام ملادلت (ئًخا لخعاب حجم ألازش) ،وحعخخذم
لخعاب حجم الخأزحر في خالت اظخخذام اخخباس (ث) لذي كُيخحن
معخللخحن [.[38

خُث جمثل ) (tكُمت ث اإلادعىبت .و ) (nكذد أفشاد اللُىت .
وخُث ئن داللت حجم ألازش اإلاشجبؼت بلُمت مشبم ئًخا لها زالزت
معخىٍاث:
ً
 ًيىن حجم ألازش صغحرا ئرا وان < 0.062 < 0.01ً
 ًيىن حجم ألازش مخىظؼا ئرا وان < 0.142 < 0.06ً
 ًيىن حجم ألازش هبحرا ئرا وان 2 < 0.14وٍىضح الجذوٌ سكم ( )7خعاب ملادلت ئًخا:

حذول 8
حطاب حجم ألاثز
قيمت )(t

قيمت )(t2

قيمت )(n

قيمت )(n-1

28.381

805.4811

60

59

وكلُه فان حجم ألازش بلغ ( )0.93وَزا ٌلنى أن حجم ألازش هبحر.
وبزلً ًيىن كذ جم ؤلاحابت كً العإاٌ الثالث للبدث الزي ًىص كلى
أهه " ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب اإلالشفي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟"
اخخباس صخت الفشض الثاوي :والزي ًىص كلى أهه "ال جىحذ فشوق
راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث
أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي

)(2قيمت
0.93

حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في
اللُاط البلذي الخخباس ألاداء الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي".
والخخباس َزا الفشض اظخخذمذ الباخثت اخخباس (ث) لللُىاث اإلاعخللت
 ،Independent Samples t-testلخدذًذ داللت الفشوق بحن مخىظؼاث
دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت في
اللُاط البلذي لالخخباس الاداتي الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث
الخللُمي كبذ الفخاح [ ]22وكذ جم الخىصل ئلى الىخاةج اإلاىضخت في
الجذوٌ الخالي:

حذول 9
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعتين التجزيبيت ألاولى والثاهيت في القياص البعذي الختبار ألاداء الخاص بمهاراث بزمجت الزوبوث التعليمي
الاهحزاف املعياري
مطتوى الذاللت
الذاللت
قيمت (ث) املحطوبت
املتوضط الخطابي
العذد
املجموعت
دالت كىذ معخىي()0.05
0.000
23.175
2.146
47.50
30
الخجشٍبُت ألاولى
(حغزًت ساحلت فىسٍت)
2.042
34.97
30
الخجشٍبُت الثاهُت
(حغزًت ساحلت مإحلت)
197
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باظخلشاء الىخاةج في حذوٌ (ً )9خطح اسجفاق معخىي ألاداء اإلاهاسي
لؼالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي اظخخذمذ همؽ الخغزًت
الشاحلت الفىسٍت ،كىذ اإلالاسهت باإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي
اظخخذمذ همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت ،خُث بلغ مخىظؽ دسحاث
ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى ( ،)47.50بِىما بلغ مخىظؽ دسحاث
ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت ( ،)34.97وبلغذ كُمت "ث"
اإلادعىبت ( ،)23.175وبلغذ كُمت الذاللت ( ،)0.000وهي كُمت دالت
ً
ئخصاةُا كىذ معخىي ( ،)0.05وبزلً ًخم جىحُه الذاللت ؤلاخصاةُت
لصالح اإلاجمىكت ألاكلى في اإلاخىظؽ ،وهي اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى
التي دسظذ باظخخذام همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت.
ومً الىخاةج العابلت ًخم سفع الفشض الثاوي وكبىٌ الفشض
البذًل الزي ًىص كلى أهه " جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ
معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت
الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي الخخباس
ألاداء الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي لصالح دسحاث أفشاد

7112

1

اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت
مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة".
وللخدلم مً أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل
بشمجُت كاةمت كلى اإلاداواة في جىمُت الجاهب ألاداتي إلاهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي لؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة،
كامذ الباخثت باظخخذام ملادلت (ئًخا لخعاب حجم ألازش) وحعخخذم
لخعاب حجم الخأزحر في خالت اظخخذام اخخباس (ث) لذي كُيخحن
معخللخحن [.[38
خُث جمثل ) (tكُمت ث اإلادعىبت.
) (nكذد أفشاد اللُىت .
وخُث ئن داللت حجم ألازش اإلاشجبؼت بلُمت مشبم ئًخا لها زالزت
معخىٍاث:
ً
 ًيىن حجم ألازش صغحرا ئرا وان < 0.062 < 0.01ً
 ًيىن حجم ألازش مخىظؼا ئرا وان < 0.142 < 0.06ً
 ًيىن حجم ألازش هبحرا ئرا وان 2 < 0.14وٍىضح الجذوٌ سكم ( )9خعاب ملادلت ئًخا:

حذول 11
حطاب حجم ألاثز
قيمت )(t

قيمت )(t2

قيمت )(n

قيمت )(n-1

23.175

537.0806

60

59

وكلُه فان حجم ألازش بلغ ( )0.90وَزا ٌلنى أن حجم ألازش هبحر.
وبزلً ًيىن كذ جم ؤلاحابت كً العإاٌ الشابم للبدث الزي ًىص كلى
أهه " ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب الجاهب ألاداتي مً مهاساث بشمجت
الشوبىث الخللُمي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟"
اخخباس صخت الفشض الثالث :والزي ًىص كلى أهه " ال جىحذ فشوق
راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث
أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت

)(2قيمت
0.90

الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في
اللُاط البلذي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي".
والخخباس َزا الفشض اظخخذمذ الباخثت اخخباس (ث) لللُىاث
اإلاعخللت  ،Independent Samples t-testلخدذًذ داللت الفشوق بحن
مخىظؼاث دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى واإلاجمىكت الخجشٍبُت
الثاهُت في اللُاط البلذي إلاهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي كبذ الفخاح
[ ، 22وكذ جم الخىصل ئلى الىخاةج اإلاىضخت في الجذوٌ الخالي:

حذول 11
داللت الفزوق بين متوضطاث درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى واملجموعت التجزيبيت الثاهيت في القياص البعذي ملهاراث بزمجت الزوبوث التعليمي
الاهدشاف اإلالُاسي
معخىي الذاللت
الذاللت
كُمت (ث) اإلادعىبت
اإلاخىظؽ الخعابي
اللذد
اإلاجمىكت
دالت كىذ معخىي()0.05
0.000
34.883
2.251
66.97
30
الخجشٍبُت ألاولى
(حغزًت ساحلت فىسٍت)
2.044
47.60
30
الخجشٍبُت الثاهُت
(حغزًت ساحلت مإحلت)

باظخلشاء الىخاةج في حذوٌ (ً )10خطح اسجفاق معخىي مهاساث ػالباث
اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي اظخخذمذ همؽ الخغزًت الشاحلت
الفىسٍت ،كىذ اإلالاسهت باإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي اظخخذمذ
همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت ،خُث بلغ مخىظؽ دسحاث ػالباث
اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى ( ،)66.97بِىما بلغ مخىظؽ دسحاث ػالباث
اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت ( ،)47.60وبلغذ كُمت "ث" اإلادعىبت
ً
( ،)34.883وبلغذ كُمت الذاللت ( ،)0.000وهي كُمت دالت ئخصاةُا كىذ
معخىي ( ،)0.05وبزلً ًخم جىحُه الذاللت ؤلاخصاةُت لصالح اإلاجمىكت

ألاكلى في اإلاخىظؽ ،وهي اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي دسظذ
باظخخذام همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت.
ومً الىخاةج العابلت ًخم سفع الفشض الثالث وكبىٌ الفشض
البذًل الزي ًىص كلى أهه " جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ
معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة واإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت
الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في اللُاط البلذي إلاهاساث
198

خُث جمثل ) (tكُمت ث اإلادعىبت.
) (nكذد أفشاد اللُىت.
وخُث ئن داللت حجم ألازش اإلاشجبؼت بلُمت مشبم ئًخا لها زالزت
معخىٍاث:
ً
 ًيىن حجم ألازش صغحرا ئرا وان < 0.062 < 0.01ً
 ًيىن حجم ألازش مخىظؼا ئرا وان < 0.142 < 0.06ً
 ًيىن حجم ألازش هبحرا ئرا وان 2 < 0.14وٍىضح الجذوٌ سكم ( )12خعاب ملادلت ئًخا:

بشمجت الشوبىث الخللُمي لصالح دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة".
وللخدلم مً أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل
بشمجُت كاةمت كلى اإلاداواة في جىمُت مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
لؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة ،كامذ الباخثت
باظخخذام ملادلت (ئًخا لخعاب حجم ألازش) ،وحعخخذم لخعاب حجم
الخأزحر في خالت اظخخذام اخخباس (ث) لذي كُيخحن معخللخحن [.[38

حذول 12
حطاب حجم ألاثز
قيمت )(t

قيمت )(t2

قيمت )(n

قيمت )(n-1

)(2قيمت

34.883

1216.8236

60

59

0.95

وكلُه فان حجم ألازش بلغ ( )0.95وَزا ٌلنى أن حجم ألازش هبحر.
وبزلً ًيىن كذ جم ؤلاحابت كً العإاٌ الخامغ للبدث الزي ًىص
كلى أهه " ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل
بشمجُت كاةمت كلى اإلاداواة في ئجلان مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
مً كبل الؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت؟"
اخخباس صخت الفشض الشابم والزي ًىص كلى أهه "ال جىحذ فشوق راث
داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد

املجموعت
الخجشٍبُت ألاولى
(حغزًت ساحلت فىسٍت)
معخىي الخمىً

اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت
مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة ،ومعخىي الخمىً ( )٪80في اللُاط البلذي
الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي".
والخخباس َزا الفشض اظخخذمذ الباخثت اخخباس (ث) لللُىاث
اإلاشجبؼت ، paired Samples t-testلخدذًذ داللت الفشوق بحن مخىظؽ
دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى ومعخىي الخمىً اإلادذد ب (،)%80
كبذ الفخاح [ ]22وكذ جم الخىصل ئلى الىخاةج اإلاىضخت بجذوٌ (:)12

حذول 13
داللت الفزوق بين متوضط درحاث املجموعت التجزيبيت ألاولى ومطتوى التمكن املحذد ب ()%81
الاهحزاف املعياري
الذاللت
قيمت (ث) املحطوبت
املتوضط الخطابي
العذد
0.000
26.682
2.251
66.97
30
56.00

0.000

باظخلشاء الىخاةج في حذوٌ (ً )12خطح اسجفاق اإلاعخىي اإلاهاسي
لؼالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ الخغزًت
الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة بصىسة أهبر مً معخىي
الخمىً ،خُث بلغ مخىظؽ دسحاث ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى
في الخؼبُم البلذي ( ،)66.97وهي كُمت أهبر مً معخىي الخمىً
اإلادذدة ب ( ،)%80وبلغذ كُمت "ث" اإلادعىبت ( ،)26.682وبلغذ
ً
كُمت الذاللت ( ،)0.000وهي كُمت دالت ئخصاةُا كىذ معخىي (،)0.05
ومً الىخاةج العابلت ًخم سفع الفشض الشابم وكبىٌ الفشض البذًل
الزي ًىص كلى أهه " جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي
داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي
حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة،
ومعخىي الخمىً ( )٪80في اللُاط البلذي الخاص بمهاساث بشمجت

املجموعت
معخىي الخمىً
الخجشٍبُت الثاهُت
(حغزًت ساحلت مإحلت)

مطتوى الذاللت
دالت كىذ معخىي()0.05

الشوبىث الخللُمي لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت ألاولى التي حعخخذم همؽ
الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة".
اخخباس صخت الفشض الخامغ :والزي ًىص كلى أهه "ال جىحذ فشوق
راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث
أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت
اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة ،ومعخىي الخمىً ( )٪80في اللُاط
البلذي الخاص بمهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي".
والخخباس َزا الفشض اظخخذمذ الباخثت اخخباس (ث) لللُىاث
اإلاشجبؼت  ،paired Samples t-testلخدذًذ داللت الفشوق بحن مخىظؽ
دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت ومعخىي الخمىً اإلادذد ب (،)%80
كبذ الفخاح [ ]22وكذ جم الخىصل ئلى الىخاةج اإلاىضخت بجذوٌ (:)14

حذول 14
ى
داللت الفزوق بين متوضط درحاث املجموعت التجزيبيت الثاهيت ومطتو التمكن املحذد ب ()%81
الاهحزاف املعياري
الذاللت
قيمت (ث) املحطوبت
املتوضط الخطابي
العذد
0.000
22.505
0.000
56.00
30
2.044
47.60
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مطتوى الذاللت
دالت كىذ معخىي()0.05
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باظخلشاء الىخاةج في حذوٌ (ً )13خطح اهخفاض اإلاعخىي اإلاهاسي
لؼالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت التي حعخخذم همؽ الخغزًت
الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة بصىسة أكل مً معخىي
الخمىً ،خُث بلغ مخىظؽ دسحاث ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت
في الخؼبُم البلذي ( ،)47.60وهي كُمت أهبر مً معخىي الخمىً
اإلادذدة ب ( ،)%80وبلغذ كُمت "ث" اإلادعىبت ( ،)22.505وبلغذ
ً
كُمت الذاللت ( ،)0.000وهي كُمت دالت ئخصاةُا كىذ معخىي (،)0.05
ومً الىخاةج العابلت ًخم سفع الفشض الخامغ وكبىٌ الفشض البذًل
الزي ًىص كلى أهه " جىحذ فشوق راث داللت ئخصاةُت كىذ معخىي
داللت ( )0.05بحن مخىظؽ دسحاث أفشاد اإلاجمىكت الخجشٍبُت الثاهُت
التي حعخخذم همؽ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت مً خالٌ بشمجُت
اإلاداواة ،ومعخىي الخمىً ( )٪80في اللُاط البلذي الخاص بمهاساث
بشمجت الشوبىث الخللُمي لصالح معخىي الخمىً (.)٪80
وبزلً ًيىن كذ جم ؤلاحابت كلى العإاٌ الشةِغ للبدث والزي هص
كلى :ما أزش اخخالف همؽ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت داخل بشمجُت
كاةمت كلى اإلاداواة في ئهعاب مهاساث بشمجت الشوبىث الخللُمي
للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة؟
 .7مناقشت النتائج
جشي الباخثت أهه ًمىً جفعحر َزٍ الىخاةج كلى الىدى الخالي:
 أجاح همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت للؼالباث ئمياهُت الخصىٌ كلىاإلاعاكذاث والخىححهاث والذكم الخللُمي اإلاؼلىب لذساظتهم بشيل
ً
فىسي وفي هفغ الىكذ ودون أدوى جأحُل ووفلا الخخُاحاتهم الفللُت.
 جم جلذًم اإلاعاكذاث والخىححهاث اإلالذمت مً خالٌ همؽ الخغزًتالشاحلت الفىسٍت بشيل مىحض ومشهض ومخخصش ووفلا الخخُاحاث ول
ػالبت ،بِىما وان كىغ رلً في الىمؽ آلاخش.
 الاسجياص كلى هـشٍت ظىجر في الاشتراغ ؤلاحشاتي كىذ بىاء ول مًالبرمجُخحن اللاةمخحن كلى اإلاداواة ،والتي حلخمذ كلى الخلضٍض والخغزًت
الشاحلت ،لدشىُل العلىن كىذ اإلاخللم أدي ئلى أن ًيىن الخللم أبلى
ً
أزشا.
 جخفم َزٍ الىدُجت مم دساظت حابش [ ، 32في فاكلُت همؽ الخغزًتالشاحلت الفىسٍت مً خالٌ بشمجُت اإلاداواة في جىمُت اإلاهاساث واإلالاسف
اإلاخخلفت لذي اإلاخللمحن ،ئال أنها جخخلف مم دساظت كفان [ ]33التي
أؿهشث أن هخاةج اإلاجمىكت التي اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت اإلاإحلت
واهذ أفظل مً اإلاجمىكت التي اظخخذمذ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت.
 .8التوصياث
 حلمُم البرمجُت الخللُمُت اللاةمت كلى اإلاداواة والتي جم جصمُمهاباظخخذام همؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت كلى مذاسط اإلاشخلت
اإلاخىظؼت.
 طشوسة الاظخفادة مً هخاةج الذساظت الخالُت في جىمُت مهاساث بشمجتالشوبىث الخللُمي باظخخذام أهماغ الخغزًت الشاحلت (الفىسٍت –
اإلاإحلت) بشيل كام وهمؽ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت بشيل خاص.
 جىفحر دوساث جذسٍبُت إلاللماث اإلاشخلت اإلاخىظؼت للخذسٍب كلى جىؿُفأهماغ الخغزًت الشاحلت ؤلالىتروهُت في اللملُت الخللُمُت.
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 جصمُم وجفلُل أهماغ مخخلفت مً الخغزًت الشاحلت في البرمجُاثالخللُمُت بشيل فىسي ومإحل لُىاظب خصاةص وأظالُب حللم
الؼالباث.
 الاَخمام بخىؿُف وجفلُل الخغزًت الشاحلت في البرمجُاث الخللُمُت.اإلالترخاث
في طىء هخاةج الذساظت الخالُت ،ومً خالٌ مشاحلت الذساظاث العابلت
اإلاشجبؼت بمىطىق الذساظت ،جلترح الباخثت اإلاىطىكاث البدثُت الخالُت:
 أزش الخفاكل بحن اظتراجُجُاث الخللم اللاةم كلى الىٍب وأهماغالخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت في جىمُت مهاساث ما وساء اإلالشفت
للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة.
 أزش اظخخذام أهماغ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت في جىمُتمهاساث الخفىحر وهىاجج الخللم للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت
بجذة.
 أزش جىؿُف أهماغ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت في جىمُت مهاساثالخفىحر الىاكذ للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت بجذة.
 أزش اظخخذام أهماغ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت كلى الخدصُلالذساس ي والاخخفاؾ بالخللم للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت
بجذة.
 فاكلُت جىؿُف أهماغ الخغزًت الشاحلت الفىسٍت واإلاإحلت في جىمُتمهاساث الخفىحر الابخياسي للؼالباث اإلاىَىباث في اإلاشخلت اإلاخىظؼت.
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THE IMPACT OF THE DIFFERENCE IN THE
ELECTRONIC FEEDBACK PATTERN
WITHIN THE SOFTWARE-BASED
SIMULATION TO INSTILL EDUCATIONAL
ROBOT PROGRAMMING FOR GIFTED
STUDENTS AT THE INTERMEDIATE
LEVEL SKILLS IN JEDDAH
SEHAM S. H. ALNAFE'
King Abdulaziz University
ABSTRACT_ This research aimed to measure the impact of the difference in the electronic
feedback pattern within the software-based simulation to instill Educational Robot programming
for gifted students at the intermediate level skills in Jeddah. To achieve the purpose of the
research, the researcher followed the semi-experimental method and developed the experimental
design based on two groups. The research sample consisted of (60) gifted female students from the
middle school level in Jeddah. The tools of the research were the achievement test (prior &
subsequent) to measure the extent of cognitive achievement for the skills of programming an
educational robot, and performance test (prior & subsequent) with a related note card to measure
the extent of command over the skills of programming an educational robot. The Research
concluded some results, including the existence of statistical variables of (0.05) between the mean
scores of the first experimental group members that uses the immediate feedback pattern, through
a simulation-based software, and the second group that uses the delayed feedback pattern, through
a simulation-based software in subsequent measurement of the skills of programming an
educational robot, in favor of the first experimental group. In light of the outcomes of the research,
some recommendations and suggestions are presented the most important of which is the
importance of paying attention to the employment and activation of feedback in simulation-based
educational software to introduce different levels of aid and guiding for these educational
materials.
KEYWORDS: The electronic feedback pattern, software-based simulation, Educational Robot
programming, gifted students.
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