
التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 311 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقمية )مرتفعة / 
منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرىما في تنمية نواتج تعمم مادة 

 الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية   
 د. ياسر عمي عمي عبدالغني البدرشيني

 وتكنولوجيا التعميممدرس بقسم المكتبات والمعمومات 

 جامعـــة األزىـــــر –كميـــة التربيـــة بنين بالقـــاىرة 
 

 الممخص
 والةػر  الرلمنػ " عركػزة/عوزلػ " نعػط العععرةػ بػنف  أثػر الفاعلػؿهدؼ البحث إلػ  عررةػ  

نوافج فرمـ ععدة الحعةب اآللي لدى فنعن  ة  الرقعن   عحازات األلرعببنئ  ب" عنخاض /عرفار "
، ولفحلنػػػػؽ هػػػػذا الحػػػػدؼ فػػػػـ فحدنػػػػد عةػػػػفونعت المربػػػػ  ةػػػػي لػػػػدد عػػػػف فالعنػػػػذ العرحمػػػػ  ا بفدائنػػػػ 

 وفػػـ إنفػػعج عةػػفونعت المربػػ العحػػعرات، الفحػػدنعت والعحػػعـ العرفبطػػ  بعاحفنعتػػعت الفدرنبنػػ  عػػف 
نػفـ إنتعزهػع ةػي عػدة زعننػ  عحػددة، وأنلػط  فرمنعنػ  ةػي ضػو  عرػعننر  ةػي وػورة عحػعـ الرقعن 

فػػـ اةػػفخداـ نعػػط الفوػػعنـ الرػػععمي و نػػعت المرػػب، خعوػػ  بفوػػعنـ البنئػػ  لفوظػػؼ لنعوػػر و ل
، فػػـ اخفنػػعرهـ ( ععئػػ  وللػػروف فمعنػػًذا120)"، وفكونػػت لننػػ  البحػػث عػػف 2X2ثنػػعئي اافتػػع  "

( ثالثػػػوف 30كػػػؿ عتعولػػػ  ) ـ، قػػػوافترنبنػػػ  عتعولػػػعت أربػػػ  وفلةػػػنعحـ إلػػػ ، للػػػوائن بطرنلػػػ  
، وعلنػػػعس لمعحػػعرات األدائنػػ   وبطعقػػ  عالحظػػ، وفعثمػػت األدوات ةػػي اخفبػػعر فحوػػػنمي، فمعنػػًذا

، وفـ فطبنػؽ أةػعلنب العرعلتػ  ا حوػعئن  العنعةػب ، لفحدند افتعهعت الفالعنذ حوؿ بنئ  المرب
العتعولػ   الرقعن  لوػعل  عحازات األلرعبلبنئ   وتع ت أهـ نفعئج البحث ةي الفأثنر العمحوظ

نػػوافج  نتػعز  للمنػ  "عرفارػػ "وةػػر    "العوزلػ" نعػط العععرةػػ  الفترنبنػ  الفػػ  درةػت بعةػػفخداـ
فرمـ الحعةب اآللي، وأوو  بضرورة فبني اةفرافنتنعت حدنث  فدلـ الفحانز العةفعر لمفالعنذ 

 وفنعي لدنحـ الفاكنر العنطلي.

بنئػػػػ  عحاػػػػزات األلرػػػػعب الرقعنػػػػ ، نعػػػػط العععرةػػػػ  العوزلػػػػ ، نعػػػػط : الكممــــات المفتاحيــــة
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العرفارػػػػ ، الةػػػػر  الرلمنػػػػ  العنخاضػػػػ ، نػػػػوافج فرمػػػػـ عحػػػػعرات المععرةػػػػ  العركػػػػزة، الةػػػػر  الرلمنػػػػ  
 .  الحعةب اآللي، فالعنذ العرحم  ا بفدائن 

Abstract: 
The aim of the research is to find out the effect of the interaction between the 

"distributed / focused" practice pattern and the mental capacity "high / low" in the 

environment of digital game stimuli in developing computer learning outcomes for 

primary school pupils. To achieve this goal, game levels were defined in a number 

of challenges and related tasks With the training needs of skills, the digital game 

levels were produced in the form of tasks that are accomplished in a specific time 

period, and educational activities in light of criteria for designing the environment 

to employ the elements and mechanisms of play, and the global two-way design 

pattern was used "2X2", and the research sample consisted of (120) One hundred 

and twenty pupils, were randomly chosen, divided into four experimental groups, 

the strength of each group (30) thirty pupils, and the tools consisted of an 

achievement test, a note card for performance skills, a scale to determine pupils' 

attitudes about the playing environment, and appropriate statistical treatment 

methods were applied The most important results of the research came in the 

noticeable effect of the environment of digital game stimuli for the benefit of the 

experimental group that was studied using the "distributed" practice style and a 

"high" mental capacity to accomplish computer learning outcomes. Automated, and 

recommended the adoption of modern strategies that support the continuous 

motivation of students and develop logical thinking. 

Key words: Digital Game Motivators Environment, Distributed Practice 

Mode, Focused Practice Pattern, High Mental Capacity, Low Mental Capacity, 

Computer Skills Learning Outcomes, Primary Stage Students. 
 مقدمة

فالعنػػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ  كعػػدخؿ لفمبنػػ  ااحفنعتػػعت  نعػػو خوػػعئصدراةػػ   أهعنػػ  فػػأف 
 انفلعلنػػ  عرحمػػ  هػػي األةعةػػي الفرمػػنـ عرحمػػ  أف ، خعوػػ الفرمنعنػػ  عػػف عحػػعرات الحعةػػب اآللػػي

 النعػػو :وعنحػػع ؛العخفماػػ  النعػػو عظػػعهر كػػؿ ةنحػػع فثبنػػت نػػفـ حنػػث ،النعػػو عةػػعر فرفػػرض حرتػػ 
 بلػػكؿ الناةػػن  الوػػح  النعػػو التةػػع ، وااتفعػػعلي، اللخوػػي النعػػو الرلمػػ ، النعػػو المغػػوى،
 والنعػػػو والتةػػػعي، الحركػػػي والنعػػػو وااتفعػػػعلي، والنعػػػو اانارػػػعلي ،الدراةػػػي الفحوػػػنؿو  لػػػعـ،

ولػػذلؾ فحفػػؿ فمػػؾ  ،وفكععمحػػع الطػػالب فكػػونف لخوػػن  إلػػ  بع ضػػعة  العحنػػي والنعػػو الرػػعطاي،
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 ص ،2015 ،لػػػعطؼ اللػػػرععف) .عكعنػػػ  بػػػعرزةالتدنػػػدة  الػػػنظـ الفرمنعنػػػ فطػػػونر  ةػػػي العرحمػػػ 
117) (*) 

ناةػػػحع لمػػػ  ةػػػعح  فكنولوتنػػػع الفرمػػػنـ ا لكفرونػػػي، هػػػي:  عػػػف الفوتحػػػعت الفػػػي ةرضػػػتو 
"؛ لعػػػع ففػػػن  عػػػف ةػػػرص فاعلمنػػػ  ةػػػي الفػػػدرنب بلػػػكؿ علػػػوؽ وتػػػذاب الرقعنػػػ األلرػػػعب عحاػػػزات "

بع ضعة  إل  اعكعنن  اةفكععؿ عحعـ عرنن  عطموب  وعحددة داخؿ المرب  ةػواً  كعنػت ةػي لػكؿ 
لػػػػدنعحع لبػػػػر الونػػػػب أو تحػػػػعز كعبنػػػػوفر عرموعػػػػعت أو أنلػػػػط  أو ألرػػػػعب ةنػػػػدنو فرةنحنػػػػ  نػػػػفـ ف

 Geeوتػػي  Prensky (2007)عػػف برنةػػكي  لخوػػي، وهػػذا عػػع افالػػت لمنػػُ دراةػػعت ك ػػؿ  

حنػث  Garris, Ahlers, & Driskell (2002)ترنس واهمنر ودرةػكنؿ و  (2007 ;2005)
 عخفما .أكدت لم  عدى الاعئدة الفطبنلن  لحذ  األلرعب لم  الفالعنذ ةي العراحؿ الفرمنعن  ال

، Wang (2011, p.37)وانػػ   ونلوػػد ببنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ  كعػػػع ن ررةحػػع
بأنحع بنئ  ةرعل  وعثعرة ةي الفرمنـ لندعع نكوف عوتًحع  Muntean (2011, p.325)وعننعفنف 

فوتنحًػػع ةػػمنًعع نحػػو فحلنػػؽ أهػػداؼ فربونػػ  ف ةػػحـ ةػػي فرػػدنؿ الةػػموؾ وفحلنػػؽ النفػػعئج العطموبػػ ، 
وفلػػدـ أنلػػػط  اةفكلػػػعةن  نػػػفـ عػػػف خاللحػػػع دعػػػج لػػػبك  الونػػػب ةػػػي الرعمنػػػ  الفرمنعنػػػ ؛ لعةػػػعلدة 

  وفتعنػػػػ  النلػػػػعط، لفنعنػػػػ  فحوػػػػنمحـ العررةػػػػي، العفرمعػػػػنف لمػػػػ  فحوػػػػنؿ العرموعػػػػعت الالزعػػػػ
 وقدرافحـ األدائن .

 Zichermann (2011) وكنفتنحعـوفأةنًةع لم  ذلؾ أكدت دراةعت ك ؿ عف زفلععف 

& Cunningham  وكػػػعرؿ كػػػعبKapp, K (2012)  لمػػػ  أف اخػػػفالؼ طبنرػػػ  المرػػػب
فحػع لنػد الفوػعنـ وا نفػعج، والفاعلؿ ةي المربػ  نرفبػر أحػد الرنعوػر الحععػ  والفػي ننبغػي عرالع

هػو  الفػدرنبهػـ لنوػر عػف لنعوػر نتػعح أف ألػ  إ Atsusi, H (2007)ونضػنؼ أفةػوزى 
ةػػػعلنب ألرػػػد عػػػف احنػػػث نةػػػعلد لمػػػ  فخانػػػؼ علػػػعلر الرزلػػػ  ولػػػدـ الرضػػػع، كعػػػع ن   ؛الفاعلػػػؿ

 ،بػداخمحعالفاعلػؿ الػذي نػفـ  فحدنػدنػفـ  عحازات األلرػعب الرقعنػ لند فطبنؽ لمفالعنذ، و ح  وت  الع  
ةػ  اأوضػحت در  حنث ةي عتعولعت؛فحدند طبنر  نعط المرب ةوا  كعف ةردي أو  كعع ننبغي

                                                 
 American Psychological  اعتمددا ااحث دد  لددث ااتلى ددا عجددي  عددثا نمس ددم عجدد  ااددر ا اادس   ددم ا  دداا  اا ددث   (*)

Association (APA 6
th

 Edition) و ق  ااص حم وسرم اارشس ااسسب م، دع ذكس ااس  ااول وااسثئجم األسمثء. 
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بأف المرب ةواً  كعف ةردي أو ةػي عتعولػعت  Huang & Soman (2013) هنونج وةوععف
أنًضػػع قػػد فػػرثر لمػػ  و  بنػػع  فمػػؾ المربػػ  وفوػػعنعحع،نػػرثر لمػػ   وحفػػ  حتػػـ هػػذ  العتعولػػ  قػػد

 ة  أورفرز ونننانتف وأوةفندروب ودنر ةبنؾادر  وكذلؾ أكدت، المربنتن  فانفعئج فطبنؽ اةفر 
(2013) Wouters, Nimwegen, Oostendorp, & der Spek  نعػط عععرةػ  لمػ  أف

 بنئػعتبفحدنػد نعػط عععرةػ  الفػدرنب لهفععـ ألأووت بضرورة او ، ُنفعئتنرثر لم  قد  الفدرنب
 .عحازات األلرعب الرقعن 

وفرد النظرن  البنعئن  أحد نظرنعت الفرمـ الفي فلوـ لمػ  أةػعس أف العػفرمـ نبنػي عررةفػُ 
 Thomas andالتدنػػدة بنػػعً  لمػػ  الاحػػـ والخبػػرة الةػػعبل ، ونلػػنر ك ػػؿن عػػف فوعػػعس وبػػراوف 

Brown (2011)  نفعج العررةػ  وفرمػـ العػواد أف عحازات األلرعب الرقعن  ففن  فولند األةكعر وا 
ثػػعرة داةرنػػفحـ،  التدنػػدة، وطبلًػػع لعبػػعدن النظرنػػ  البنعئنػػ  وعػػف ثػػـ فرعػػؿ لمػػ  فحانػػز الفالعنػػذ وا 

وبنعتنُ  ،Vygotskyالعررةن  لند "بنعتنُ"، وكذلؾ النظرن  البنعئن  ااتفععلن  لػ ةنتوفةػكي 
Jean Piaget (1961)   والمرػب  –ةإف المرب لُ أرب  ةئعت أةعةن ؛ وهي: )المرػب بعلعععرةػ

والمرػب عػػف خػالؿ البنػػع ( والفػي فةػػعلد العػفرمـ ةػػي بنػع  فرمعػػُ  –المرػب ذو اللوالػػد  –الرعػزي 
 الفربون . بع ضعة  إل  أنحع فرعؿ كوةنم  لفحانز  لم  فمبن  احفنعتعفُ

والفػػي فلػػػنر وعػػف بػػنف النظرنػػػعت الفػػي فػػػدلـ عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػػ  نظرنػػ  الػػػدواة ، 
عػ  البنئػ ، ةكمعػع كعنػت الداةرنػ   والفكنػؼ الفحانز نرفبر ضرورًنع لحدوث الفرمـ عبعدئحع إل  أف

ونلػػػؿ عنمػػػُ لونتػػػعز ونحعػػػؿ  العػػػفرمـأقػػػوى كػػػعف إنتػػػعز  أةضػػػؿ، ولمػػػ  النلػػػنض فػػػنخاض قػػػدرة 
  ، حنػػث لعػػدت بلػػكؿ واضػػ  لمػػفحوػػنمُ الدراةػػي لنػػدعع فحػػبط لدنػػُ الداةرنػػ  نحػػو ا نتػػعز

فػػػوةنر حنػػػًزا لمفربنػػػر لػػػف الػػػذات؛ عثػػػؿ: العػػػدونعت، وعنفػػػدنعت  الفرمػػػنـ العةػػػفعر والفواوػػػؿ، عػػػ 
ثػػػعرة الداةرنػػػ ، لكةػػػب العكعةػػػ ت وفرقنػػػ  نعػػػط  العنعقلػػػ ؛ عػػػف أتػػػؿ الفحانػػػز وزنػػػعدة الخبػػػرات، وا 

 ,Rouse, K. 2013)الفاعلػؿ والعنعةةػ ، لفحلنػؽ أهػداؼ عرننػ  خػالؿ ةفػرة زعننػ  عحػددة. 

p.85) 
لالقػػ  وثنلػػ  بػػنف نظرنػػعت الداةرنػػ   وتػػود Gears, D. A. (2012)تػػعرنس  نػػرى

بنف الداةرن  الذافن  وففعثؿ؛ ةي: )الراحػ   نتع  ُ، حنث نلنر إل  أنوعحازات األلرعب الرقعن 
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 –فحلنػػؽ الػػذات( والداةرنػػ  الخعرتنػػ  وففعثػػؿ؛ ةػػي: )التػػوائز  –ااحةػػعس بع نفعػػع   -الناةػػن  
 العةفونعت(.  -اللعرات  –والنلعط 

الفنّبػُ الناةػي  بفأننػد نظرنػ أنًضػع عحازات األلرعب الرقعن    فوتُ حظ وةي هذا ا طعر
 نتػػعز العحعػػ  العحػػددة، وفخفمػػؼ درتػػ   العػػفرمـف نالزعػػعف االنلظػػ  والفركنػػز المػػذ درتػػ وفرنػػي 

بػػػعخفالؼ العحعػػػ  العكماػػػنف بفنانػػػذهع والحعلػػػ  الناةػػػن  الفػػػي فالزعحػػػـ، ةرنػػػد  الفالعنػػػذالفنّبػػػُ لنػػػد 
 والفحوػػنؿ. لمػػفرمـإلػػ  رةرحػػع لمعةػػفوى الفحانػػزي الب ن ػػع  العػػفرمـ انخاػػعض درتػػ  الفنّبػػُ نعنػػؿ 

14/11/2015 eez_talem.pdf pm 09:00www.gulfkids.com/pdf/Tahf 

ةػػي إطػػعر  بػػنف عحاػزات األلرػػعب الرقعنػػ  والفغذنػػ  الراترػػ نفضػ  أنػػُ فوتػػد لالقػػ  وثنلػػ  
عػدى فاعلػؿ الفالعنػذ ةػي ةػي المربػ  لمػ   نػوع الفغذنػ  الراترػ فاػعلمي فحانػزي، حنػث قػد نػرثر 

عكعننػػ  فلػػدنع الفحػػدنعت العطموبػػ  عرفارػػ ، كعػػع قػػد فةػػع  ةػػي لػػكؿ لوحػػعت لػػرةن  ودرتػػعت  حعوا 
، إضػعة   إلػ  نعػط عععرةػ  العحػعـ نةػعلد لمػ  بفوعنـ المرب  لفضػـ عحػعـ فلػعركن  أو فنعةةػن 

 الفػػي العوضػػولعت عػػف العععرةػػ  أةػػموب اخػػفالؼون رػػد إنتػػعز العحػػعـ وفحلنػػؽ أهػػداؼ الػػفرمـ، 
 الفرمـ ةنكولوتن  عتعؿ وةي لعـ، بوتُ الناس لمـ عتعؿ ةي البعحثنف هفععـإ عف كثنًرا أخذت
 العوزلػػػػ  العععرةػػػػ  بػػػػنف الاػػػػرؽ تفنعولػػػػ الفػػػػي الفترنبنػػػػ  الدراةػػػػعتوقػػػػد أكػػػػدت  خػػػػعص، بوتػػػػُ

Distributed Practice  العركػػزة والعععرةػػ Massed Practice  العععرةػػ  أف لمػػ 
 عػف والفػذكر الفػدرنب ةػي ةعلمنػ  أكثػر عحػددة عتعات وةي عرنن  لروط فحتفحدث  العوزل 
 العركزة. العععرة 

وعف النظرنعت الدالع  لمعععرة  النظرن  الةموكن  الفػي فركػد لمػ  أهعنػ  العععرةػ  ةػي 
 كعع دلت، أخطع   العفرمـأف نفبرحع فغذن  راتر ؛ لنكفلؼ  ننبغيأحد قوانننحع، وأف العععرة  
األدا  ألنُ بػدوف عععرةػ   ؛لعععرة  األدا  لمفمعنذإفعح  الارو  إل  نظرن  عرعلت  العرموععت 

 الذاكرة قونرة العدى أكثر عف حوالي ثالثنف ثعنن .  العرموععت ةي ا فبل عف العحفعؿ أ

أو أثػػػر الفبعلػػػػد  Distributed practiceوةػػػي ضػػػو  نظرنػػػ  العععرةػػػ  العوزلػػػ  
Spacing effect الذي ندرةُ لمـ الناس العررةي ةػي عتػعؿ الػفرمـ الماظػي، حنػث نفاعلػؿ ،

هػػػذا األثػػػر عػػػ  طػػػوؿ العػػػدة الاعوػػػم  بػػػنف لػػػرض وحػػػدات الػػػفرمـ العففعبرػػػ  ةػػػي نػػػوافج الػػػفرمـ، 

http://www.gulfkids.com/pdf/Tahfeez_talem.pdf%20pm%2009:00
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ةعلاواوؿ الطونم  قػد فػردي إلػ  النةػنعف، والاواوػؿ اللوػنرة ا ففػن  الاروػ  لمعفرمعػنف لملنػعـ 
 Associative Memoryطبلًػػػػػػع لنظرنػػػػػػ  الفػػػػػػرابط برعمنػػػػػػعت الفاكنػػػػػػر والفأعػػػػػػؿ، 

(Raaijmakers, 2003, p. 433)  ، وأثبفػػت البحػػوث أف الخبػػرات العوزلػػ  لمػػ  ةفػػرات
أطوؿ أةحؿ فذكًرا ةي ذاكرة األعد الطونؿ عف الخبرات العوزل  لم  ةفرات قونرة، أو العلدعػ  

د العععرةػػ  . كعػع فرفعػػ(Philips, Kopec & Carew, 2013, p. 117)بلػكؿ عركػػز
العوزلػػ  لمػػ  نظرنػػ  الحعػػؿ العررةػػي، ونظرنػػ  الػػفرمـ النلػػط لمػػفرمـ العوػػغر النلػػعؿ، ونظرنػػ  

ةػػػػػي الػػػػػفرمـ اللػػػػػعئـ لمػػػػػ  العرن .وطبلًػػػػػع لنظرنػػػػػ  لػػػػػدـ كاػػػػػع ة العرعلتػػػػػ   Ausubelأوزوبػػػػػؿ 
Deficient processing ةإف الفرمـ العركز نلفعؿ لم  فداخالت لدندة فلمؿ اانفبع ، أعع ،

لفرمـ العوزع ةإف العػفرمـ نركػز انفعبحػُ لمػ  عحعػ  عحػددة بػدوف ضوضػع ، وبعلفػعلي نكػوف ةي ا
 (Cuddy & Jacoby, 1982) .الفرمـ ألعؽ

الػفرمـ ةػػي  عحػعـ هػ  عععرةػػ  : Distributed Practiceالعععرةػ  العوزلػ وف رػرؼ 
عوزلػػ  و  دقػػعئؽ، 5 -3دقػػعئؽ، والػػبرض نحػػددهع عػػف  7 -5لػػكؿ وحػػدات قوػػنرة، كػػؿ عنحػػع 

لمػػ  ةفػػرات زعننػػ  عففعبرػػ ، بعرػػدؿ وحػػدة كػػؿ نػػوـ، ونمػػي كػػؿ وحػػدة اخفبػػعر أو نلػػعط قوػػنر، 
افالت لمنُ البحػوث والدراةػعت الةػعبل ، ذلػؾ ألنػُ إذا طعلػت  ععوهذا  ،عفبوًلع برت  فوحنحي

عػػدة الاعوػػؿ بػػنف الوحػػدات العوػػغرة ةلػػد نػػردي ذلػػؾ إلػػ  النةػػنعف، ونفوقػػؼ ذلػػؾ لمػػ  وػػروب  
 (Storm, Bjork & Storm, 2010) .ة الدراةن فرمـ الععد

، أف law of prepotency وةي ضو  النظرن  الةػموكن  ةػي قػعنوف الرنعوػر الةػعئدة
العفرمـ قػعدر لمػ   أف نةػفتنب لمرنعوػر الةػعئدة ةػ  العلػكم ، أى نكػوف لدنػُ اللػدرة لمػ  أف 

وطبلًع لنظرن  الحعؿ العررةي نلؿ ننفل  الرنور العحـ ة  العواقؼ، وأف نوتُ اةفتعبعفُ إلنُ، 
لنػد فػرابط العرموعػعت عػ  برضػحع ععػع نزنػد عػف احفععلنػ  فػذكر  ةػي العةػفلبؿ،  الحعؿ العررةي

ونظرن  التلطعلت الفػي فركػد أف الاػرد نػدرؾ العحفػوى العلػدـ ةػي وػورة كععمػ  لتعنػ  وحػدات 
 الفرمـ الفي نحكعحع ةنعؽ واحد.

زات وحػػدود الػػفرمـ العتعػػ  فرفعػػد لمػػ  عفغنػػرات نػػرى لػػعنت أف ععنػػوةػػي هػػذا ا طػػعر 
ةانػػػُ نػػػفـ  ،(Schmidt, 1991)الفرػػػب الرلمػػػي والبػػػدني، وحػػػدود الوقػػػت، ولػػػدد العلػػػعركنف 
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قد  العفرمـالفدرنب لم  لدد أكبر عف العععرةعت والفدرنبعت، وبعلفعلي ةحو نوةر الوقت، ولكف 
والوقت قد نكوف عفغنػًرا عػرثًرا،  ،ر ةمنـنلرر بعلفرب الرلمي أو البدني، ةنلوـ بعألدا  بلكؿ غن

لمػفرمـ  الفالعنػذ، حنث قػد ا نفػعح الوقػت الكػعةي لكػؿ الفالعنذخعو  ةي حعل  الردد الكبنر عف 
 & Murray) .العػػػػوزع، وهنػػػػع نوػػػػب  الػػػػفرمـ العركػػػػز ضػػػػرورة فارضػػػػحع قنػػػػود الوقػػػػت

Udermann, 2003, p. 19) 

أو العععرةػ  العةػفعرة، وهمعععرةػ   : Massed Practiceالعركػزةوف رػرؼ العععرةػ   
الػػفرمـ بلػػكؿ عركػػز وعةػػفعر عػػرة واحػػدة، بػػدوف ةواوػػؿ بػػنف تمةػػعت الػػفرمـ، أو بوتػػود وقاػػعت 
قونرة. وقد لرةُ ونؾ، هوةعؾ بأنُ الفرمـ الذي نحػدث بلػكؿ عةػفعر، بػدوف وقاػعت أو وتػود 

دث لمػػ  ولرةػُ لػعنت بأنػُ الػػفرمـ الػذي نحػ ،(Wek & Husak, 1989)وقاػعت قوػنرة 
ولذلؾ ا نوتد اةفرتعع عػف ذاكػرة األعػد الطونػؿ،  ،(Schmidt, 1991)ةفرات عفلعرب  نةبًنع 
 (Kang, 2016) .ألف الفرمـ فـ اآلف

الػفرمـ العررةػ   فول  نظرنػعتزنعدة ااهفععـ بعلعحعرات ا نةعنن  وع  وعف هذا العنطمؽ 
وفرفبػػر الةػػر  الرلمنػػ   ؛لمعررةػػ  بحػػد ذافحػػع ُكفةػػعبلمعرموعػػعت وا   العػػفرمـأهعنػػ  لكنانػػ  عرعلتػػ  

 ،ع ةػػ  فتحنػػز وعرعلتػػ  العرموعػػعتةعةػػنً أا الفػػ  فمرػػب دورً و العكػػوف الرابػػ  عػػف عكونػػعت الػػذاكرة 
ولكف لندعع نفـ فحعنؿ الةر  الرلمن  بكعن  كبنػر عػف العرموعػعت والعاػعهنـ الرمعنػ  الفػي فاػوؽ 

فرثر لم  عةفوى وبعلفعلي  ذلؾ إل  إخاعؽ ةي األدا  يع ةنردفلؿ كاع فحبحنث  الرععم طعقفحع 
إلػ  وتػود ةػروؽ ةردنػػ  نػػردي  لمعفػدربنف، حنػث أف اخػفالؼ عةػػفونعت الةػر  الرلمنػ  الفحوػنؿ

 (Kersting, K, 2005, 13) ةي فحونمحـ.

؛ Alloway, 2006)؛ عثػػػؿ: فوتػػػد الردنػػػد عػػػف البحػػػوث والدراةػػػعتوةػػػي إطػػػعر ذلػػػؾ 

Helene & Xavier, 2006 ؛Kersting, K, 2005أثػر  دراةػ  والفػي اةػفحدةت (؛
برػػػض البحػػػوث  اةػػػفحدةت لرلمنػػػ  ةػػػي فنعنػػػ  الفحوػػػنؿ العررةػػػي، ةػػػي حػػػنفعةػػػفونعت الةػػػر  ا

 ,Liu, L. & Jones: )عثػؿ األدائػي؛ةػػي فنعنػ  التعنػب والدراةػعت أثػر عةػفونعت الةػر  

 ,.Juliet et al؛ Baddeley, 2006؛ Zoelch & Schumann, 2006؛ 2008

فوػعنـ البنع  واللم  أف تعنرحع  والفي أكدت ؛(Nigel, F & Sherry, Y, 2003؛ 2005
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فحةػنف عةػفوى األدا  و التوانػب العررةنػ   اكةػعبةػي   فػأثنر  ُلػوةػؽ العرػعننر واألةػس الرمعنػ  
 العحعري وفطونر اللدرات العحنن .

أف هنػعؾ عتعولػ  عػف عكنعننزعػعت الفتحنػز  نظرن  عرعلت  العرموعػعتفافرض ةي حنف 
وأف هػػػذ  الرعمنػػػعت  عرننػػػ عنحػػػع نلػػػـو بوظناػػػ  أولنػػػ   أو العرعلتػػػ  داخػػػؿ الكػػػعئف الرضػػػوي كػػػؿ  

 واةػػػفخداـ العػػػفرمـوفةػػػر  هػػػذ  النظرنػػػ  إلػػػ  ةحػػػـ  ،لمػػػ  نحػػػو عرػػػنف عوففعبًرػػػ عفافػػػرض فنظنًعػػػ
لمنػُ انفلػع   ننبغػيالعرموعػعت  فػدربلمعةرنػدعع فلػدـ  ،إعكعنعفُ الرلمن  والعررةن  أةضؿ اةفخداـ

. )نبنػػػؿ لزعػػػي، لعمنػػػعت عرننػػػ  وفػػػرؾ أخػػػرى ةػػػي الحػػػعؿ عػػػف أتػػػؿ انتػػػعز العحعػػػ  العةػػػفحدة 
2015 ،50) 

وفمخص نظرن  الحعؿ العررةي بأف الفػدرنب هػو فغنػر ةػي بننػ  لػبك  العرموعػعت بػذاكرة 
ةػػػر  والػػػزعف؛ لفةػػػحنؿ العػػػدى الطونػػػؿ، ولمنػػػُ فحػػػفـ بػػػعلفخانؼ لػػػف الػػػذاكرة الرععمػػػ  عحػػػدودة ال

الفغنرات الفي فحدث ةي لبك  العرموععت بذاكرة العدى الطونؿ والفي ف عكف العفرمـ عف فخزنف 
( 201، 2011العرموعػػعت الػػواردة عػػف الػػذاكرة الرععمػػ  لمػػ  لػػكؿ عخططػػعت )عحعػػد خعػػنس، 

بطرنلػػ  لفلػػوـ بػػوظنافنف؛ وهعػػع: )الفنظػػنـ، الفخػػزنف(، لفةػػعلد العػػفرمـ ةػػي فوػػننؼ العرموعػػعت 
-354، 2014فةع  لُ بعةػفرتعلحع واةػفخداعحع ةنعػع برػد. )حنػعف عحعػود، زننػب الةػالعي، 

355) 

وعػػػف الرػػػرض الةػػػعبؽ نفضػػػ  أف الةػػػر  الرلمنػػػ  فعثػػػؿ حنػػػًزا عػػػف العػػػ  نػػػفـ ةنػػػُ عرعلتػػػ  
العةػفلبم  والعةػفرتر  عػف الػذاكرة  العرموعػعتالعرموععت وفخزننحع، حنػث نػفـ ةنػُ الفاعلػؿ بػنف 

طونم  العدى الفي فرتعت إل  عاعهنـ وعرموععت ذات عرن  وبعلفػعلي ةإنحػع لععػؿ عحػـ وعػرثر 
ةػػي الفحوػػنؿ وففػػأثر برواعػػؿ لػػدة؛ عنحػػع: )ااتحػػعد، والداةرنػػ ، واألةػػموب العررةػػي(. )عحعػػد 

 (805، 2011العرادني، نتال  عخفعر، 

والفػػي فنعولػػت بنئػػ   ولرضػػُ ةػػي العحػػعور الةػػعلؼ ذكرهػػعولػػُ وبػػعلنظر وعراترػػ  عػػع فػػـ فنع
 عحازات األلرعب الرقعن ؛ نفض  عع نمي:
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   العععرةػػ  نعػػطوالفػػي فنعولػػت  -لمػػ  حػػد لمػػـ البعحػػث  -نػػدرة الدراةػػعت الرربنػػ  واألتنبنػػ 
 الحعةػػب عػػعدة فرمػػـ نػػوافج فنعنػػ  ةػػي وأثرهعػػع الرقعنػػ  األلرػػعب عحاػػزات ببنئػػ  والةػػر  الرلمنػػ 

 . ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي
  أكػػدت عرظػػـ البحػػوث الرمعنػػ  والدراةػػعت األتنبنػػ  الةػػعبل  لمػػ  أثػػر بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب

، الطػػالبالرقعنػػ  ةػػي عراحػػؿ الفرمػػنـ العخفماػػ  لعػػع لحػػع عػػف فػػأثنر لمػػ  زنػػعدة الفحوػػنؿ لػػدى 
 .الفرمنعن  ، وحؿ الكثنر عف العلكالتوفنعن  الردند عف العحعرات الرعمن 

   أغمػػػب البحػػػوث والدراةػػػعت الرربنػػػ  واألتنبنػػػ  الفػػػي فنعولػػػت بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ
فنعولفحػػع بعػػع نفععلػػ  عػػ  خوػػعئص العحػػعرات الفػػي فلػػـو بفدرنةػػحع، ولػػـ ففنعولحػػع عػػف حنػػث 

 عرعننر الفوعنـ وا نفعج وخعوً  ع  فمؾ الائ  العةفحدة  عف هذا البحث.
 والةػػر ( العركػػزة/  العوزلػ ) العععرةػػ  نعػػط بػنف الفاعلػػؿو دراةػ  أثػػر لػـ نفنػػعوؿ أى بحػػث أ 

 فرمػػـ نػػوافج فنعنػػ  ةػػي وأثرهعػػع الرقعنػػ  األلرػػعب عحاػػزات ببنئػػ ( عنخاضػػ /  عرفارػػ ) الرلمنػػ 
 . ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي الحعةب ععدة

   لفولنػد األةكػعر لـ نفنعوؿ أى بحث أو دراة  أثر فمؾ العفغنرات لم  فنعن  الرعمنػعت الرلمنػ
نفعج العررة  وفرمـ العواد التدندة الحعةػب اآللػي وخعوػ  عػ   نوافج فرمـ عحعراتوخعوً   وا 
 .الرنن  العةفحدة  عف البحث الحعلي

زنػػ  فتعػػ  بػػنف الػػدعج عػػف كػػؿ عػػع ةػػبؽ أهػػفـ البحػػث الحػػعلي بضػػرورة فطػػونر بنئػػ  فحان
وفلػػتنرحـ لمػػ  زنػػعدة العنعةةػػ  ةػػي إنتػػعز العحػػعـ وفنانػػذ األنلػػط   لمطػػالبالعةػػفعر والفحانػػز 

وااةػػفعرار ةػػي فحلنػػؽ األهػػداؼ، وعػػف هػػذا العنطمػػؽ كعنػػت هنػػعؾ ضػػرورة لمبحػػث ةػػي عفغنػػرات 
 الػػفرمـؽ الفوػػعنـ الفرمنعػػي الفػػي نعكػػف األخػػذ بحػػع وفوظناحػػع ةػػي البنئػػ  العػػراد فوػػعنعحع لفحلنػػ

؛ وبرػػد ا لػػعرة إلػػ  إعكعنػػعت وععنػػزات ولنعوػػر بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ  حرًوػػع الارنػػعؿ
، وعػف والرلمنػ  لم  فمبن  احفنعتعت الائ  العةفحدة  عف البحث وةرًنع لفنعن  العحػعرات الرعمنػ 

 الحعلي.نب  ا حةعس بعلكم  البحث الررض الةعبؽ وفأةنًةع لم  ذلؾ 
 بمشكمة البحثاإلحساس 

 البحث من خالل المصادر اآلتية: شعر الباحث بمشكمة
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 أوًًل: الزيارات الميدانية لمباحث
عحعةظػػ  اللػػعهرة اةػػفلرا  ب العرحمػػ  ا بفدائنػػ فػػـ اللنػػعـ بزنػػعرات عنداننػػ  لػػبرض عػػدارس 

عرمعػػي فالعنػذ و عرطنعفػُ، وبعلعلعبمػػ  الغنػر علننػُ لمردنػد عػف   واقػ  هػذ  العػدارس والووػوؿ إلػ
 فمؾ العدارس، كلات نفعئج هذ  العلعبالت لف الفعلي:

   الفرمنعي. العنفجوروب  فواةر عرموععت كعةن  لدى أغمب العدرةنف ععع ننركس لم 
  ةعلعةفحدثعت الفكنولوتن  الفالعنذعع زاؿ العرمعنف نرفعدوف لم  ا للع  والفملنف ةي فرمنـ ،

ونػػ  لفحضػػنر العرمػػـ لمػػدرس نكفاػػي بػػذكرهع ةلػػط حػػد كبنػػر عةػػأل  ثعن  العةػػعلدة عػػع زالػػت إلػػ
 . الفرمنعن دوف فوظناحع ةرمًنع ةي الرعمن  

  أةعد لدد عػف الفالعنػذ أف العحفونػعت الدراةػن  الفػي نلوعػوا بدراةػفحع عحفونػعت نعطنػ  فافلػر
 كثنر عف الرعؽ واللعوؿ لعواكب  األنظع  الفرمنع  الحدنث .  إل

 راسات السابقة:ثانًيا: توصيات المؤتمرات والد
  فووػػػنعت الردنػػػػد عػػػػف العػػػػرفعرات الرمعنػػػػ  وعنحػػػػع العػػػػرفعر الرمعػػػػي الةػػػػنوي الةػػػػعدس للػػػػر

(، وعػػػػرفعر فكنولوتنػػػػع 2014لفكنولوتنػػػػع الفرمػػػػنـ ا لكفرونػػػػي وعفطمبػػػػعت التػػػػودة اللػػػػععم  )
(، والعرفعر الدولي 2015الفرمنـ ا لكفروني وفحدنعت الفطونر الفربوي ةي الوطف الرربي )

( حنػػػػث أووػػػػوا بضػػػػرورة فارنػػػػؿ دور 2015ي لمػػػػفرمـ ا لكفرونػػػػي والفرمػػػػنـ لػػػػف برػػػػد )الثػػػػعن
الطعلػػػب ةػػػي لعمنػػػ  الػػػّفرمـ عػػػف خػػػالؿ افبػػػعع األةػػػعلنب وااةػػػفرافنتنعت العفنولػػػ  ةػػػي ظػػػؿ 

 الّفكنولوتنع العفطورة.

 ثالثًا: نتائج الدراسات والبحوث السابقة : 
  عحاػػػزات الدراةػػػعت الةػػػعبل  الفػػػي اثبفػػػت ةعلمنػػػ  البحػػػوث و عػػػف خػػػالؿ ااطػػػالع لمػػػ  نفػػػعئج

رنننػرز، وود ) دراةػ  :عثػؿ ؛العحػعرات الرعمنػ الفحونؿ العررةي و فنعن   األلرعب الرقعن  ةي
2015 Reiner's, T. & Wood, L. C. هنػونج وةػوععف؛ و Huang & Soman, 

 ,Muntean، وعننػعفنف Wang, 2011وانػ  ؛ Kapp, K, 2012وكػعرؿ كػعب ؛ 2013

 (.Zichermann & Cunningham 2011 وكنفتنحعـعف زفلععف  2011
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 عععرةػػ  عحػػعـ الػػفرمـ الدراةػػعت الةػػعبل  الفػػي اثبفػػت ةعلمنػػ  البحػػوث و عاطالع لمػػ  نفػػعئج وبػػ
)حةػف  دراةػ  :عثػؿ ؛العحػعرات الرعمنػ الفحوػنؿ العررةػي و فنعنػ   بطرنل  عوزل  وعركزة ةي

 ,Mary K. Styers ععغنولنػػػع؛ عػػػعري ةػػػفنرز، 2016حةػػػف، وأعػػػنف لبدالعلوػػػود، 

Magnolia, 2012 ي؛ لنف لنةنةك Lynn lesneski, 2005.) 

  ؛ عثؿ: فوتد الردند عف البحوث والدراةعتوةي إطعر ذلؾ(Alloway, 2006 ؛Helene 

& Xavier, 2006 ؛Kersting, K, 2005عةػفونعت أثػر  دراةػ  والفػي اةػفحدةت (؛
برػػض البحػػوث والدراةػػعت  اةػػفحدةت لرلمنػػ  ةػػي فنعنػػ  الفحوػػنؿ العررةػػي، ةػػي حػػنفالةػػر  ا

؛ Liu, L. & Jones, 2008: )عثػػؿ األدائػػي؛ةػػي فنعنػػ  التعنػػب أثػػر عةػػفونعت الةػػر  
Zoelch & Schumann, 2006 ؛Baddeley, 2006 ؛Juliet et al., 2005 ؛

Nigel, F & Sherry, Y, 2003.) 

 حميل نتائج الطالب وعمل اإلحصائيات:رابًعا: ت
  خػػػالؿ األلػػػواـ  فالعنػػػذ العرحمػػػ  ا بفدائنػػػ  )الوػػػاي الرابػػػ  والخػػػععس(ااطػػػالع لمػػػ  نفػػػعئج

وبفحمنػؿ فمػؾ النفػعئج فبػنف ضػرؼ الفحوػنؿ العررةػي  2019وحفػ   2017الثالث  الةعبل  
 .لعحعرات الحعةب اآلليواألدا  العحعري 

  لمفالعنػػذ العفكػػررة، وعالحظػػ  أدائحػػـ بعرعػػؿ الحعةػػب اآللػػي ااطػػالع لمػػ  نفػػعئج اخفبػػعرات
 لموػاي الرابػ  والخػععسوبفحمنؿ نفعئج ااخفبػعر الفطبنلػي لعلػرر الحعةػب اآللػي  ،بعلعدرة 

لعحعرات الحعةب اآللي وقد فبنف وتػود قوػور ةػي  الفالعنذبحدؼ الكلؼ لف عةفوى أدا  
% ةػػػي ااخفبػػػعر 5:الحعوػػػمنف لمػػػ   الفالعنػػػذالتعنػػػب الرعمػػػي لمعلػػػرر، حنػػػث بمغػػػت نةػػػب  

% بمغػت :;الحعوػمنف لمػ   الفالعنػذ% أعػع 87الراةػبنف  الفالعنػذ%، كعع بمغت نةػب  7:
وهػذا نركػد وتػود قوػور ةػي نػوافج فرمػـ علػرر الحعةػب اآللػي عػ  انخاػعض ، %;6نةبفحـ 

بنػػؽ لػػدـ كاعنػػ  الوقػػت العحػػدد لمفطبنػػؽ الرعمػػي  تػػرا  الفط  داةرنػػفحـ لونتػػعز ونرتػػ  إلػػ
أثنػػع  فنانػػػذ العحػػعرة خعوػػػ  أف  الفالعنػػػذولػػػدـ العفعبرػػ  ألدا   الحعةػػػب اآللػػيلمػػ  عحػػعرات 

فنانػػذهع وحػػدهـ بػػدوف عفعبرػػ   نحـالعحػػعرات فحفػػوى لمػػ  لدنػػد عػػف الخطػػوات قػػد نوػػرب لمػػ
 عف العرمـ، ععع أدى انخاعض اةفرداداهـ لمفرمـ لردـ قدرفحـ لم  ا نتعز.
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 مشكمة البحث
فالعنػػػػذ لػػػػدى  عحػػػػعرات الحعةػػػػب اآللػػػػي فػػػػدني نػػػػوافج فرمػػػػـالبحػػػػث ةػػػػي "فػػػػفمخص علػػػػكم  

 العععرةػػ  نعػػط بػػنف الفاعلػػؿ، ولػػذا حػػعوؿ البحػػث الفغمػػب لمػػ  فمػػؾ العلػػكم  عػػف خػػالؿ العرحمػػ 
 وأثرهعع الرقعن  األلرعب عحازات ببنئ ( عنخاض /  عرفار ) الرلمن  والةر ( العركزة/  العوزل )

 .ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي عةبالح ععدة فرمـ نوافج فنعن  ةي
كيــي يمكــن بنــا  بيئــة محفــزات  :الفػػعلي الػػرئنس البحػػث ا تعبػ  لمػػ  الةػراؿونحػعوؿ 

( منخفضــة/مرتفعــة) والســعة العقميــة( المركــزة/الموزعــة) الممارســةاأللعــاب الرقميــة بنمطــي 
 عف ونفارع "؟المرحمة اإلبتدائيةنواتج تعمم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ وأثرىما في تنمية 

 :الفعلن  الارلن  األةئم   الرئنة الةراؿ
عمـ   الرقميـة األلعـاب محفـزات ببيئـة (المركـزة/  الموزعـة) الممارسة نمط اختاليما أثر  (1

 كاًل من:
 العرحم  اابفدائن . فالعنذ لدى بعحعرات الحعةب اآللي الفحونؿ العررةي العرفبط .أ 
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعراتالعرفبط  الرعمياألدا   .ب 
 الرقعن . األلرعب عحازات بنئ  نحو اابفدائن  العرحم  فالعنذ افتع  .ج 
عمـ   العقمية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفـزات األلعـاب الرقميـة السعةما أثر اختالي   (2

  كاًل من:
 العرحم  اابفدائن . فالعنذ لدى اآلليالحعةب  بعحعرات الفحونؿ العررةي العرفبط .أ 
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعراتالعرفبط  الرعمياألدا    .ب 
 الرقعن . األلرعب عحازات بنئ  نحو اابفدائن  العرحم  فالعنذ افتع   .ج 
ــر   (3 ــين التفاعــلمــا أث ــزة/  الموزعــة) الممارســة نمــط ب ــة /  (المرك ــة )مرتفع والســعة العقمي

 -عم  كاًل من:منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية 
 العرحم  اابفدائن . فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعرات الفحونؿ العررةي العرفبط .أ 
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعراتالعرفبط  الرعمياألدا    .ب 
 الرقعن . األلرعب عحازات بنئ  نحو اابفدائن  العرحم  فالعنذ افتع   .ج 
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 أىداي البحث
 ىدي البحث الحالي إل :      

( بعةفخداـ لنعور و لنعت المرػب ةػي عركزة/عوزل ) العععرة الكلؼ لف أثر فوعنـ نعط  -
 .الحعةب اآلليعحعرات الفحونؿ العررةي العرفبط بفنعن  

( بعةفخداـ لنعور و لنعت المرػب ةػي عركزة/عوزل ) العععرة الكلؼ لف أثر فوعنـ نعط  -
 .الحعةب اآلليعحعرات األدا  الرعمي العرفبط بفنعن  

( بعةػفخداـ لنعوػر و لنػعت المرػب ةػي عنخاضػ /عرفارػ ) عةفوى الةر  الرلمن الكلؼ لف  -
 .الحعةب اآلليعحعرات الفحونؿ العررةي العرفبط بفنعن  

( بعةػفخداـ لنعوػر و لنػعت المرػب ةػي عنخاضػ /عرفارػ ) عةفوى الةر  الرلمن الكلؼ لف  -
 .الحعةب اآلليعحعرات األدا  الرعمي العرفبط بفنعن  

 أىمية البحث
 ترجع أىمية البحث الحالي إلي ما يمي:قد 

  ُوبنف عع هو قعئـ بعلارؿ ةي العرةةعت الفرمنعن   الفالعنذاللضع  لم  الاتو  بنف عع ندرة
 حفنعتعت ةوؽ الرعؿ. الفمبن  

   لم  بنع  العررة  بأناةحـ بدًا عف فمل  العرموععت، ععػع نةػعلد لمػ  بلػع   الفالعنذفلتن
 أثر الفرمـ، والفأكند لم  دورهـ ة  الرعمن  الفرمنعن .

  فلػػدنـ نعػػوذج لبنئػػ  فرمنعنػػ  فلػػـو لمػػ  الفحانػػز العةػػفعر لاللبػػنف وفوظنػػؼ لنعوػػر و لنػػعت
عععثمػ  فرعػػؿ لمػ  فنعنػػ  الفحوػػنؿ واألدا   المرػب، ونعكػػف أف نةػفاعد عنػػُ ةػ  عواقػػ  أخػػرى

عػػعدة الحعةػػب اةػػفخداـ اةػػفرافنتنعت حدنثػػ  ةػػي فرمػػنـ العخفماػػ ، و الرعمػػي وعحػػعرات الفاكنػػر 
 بعع نواكب الفطورات الحعدث  وحعت  ةوؽ الرعؿ.  اآللي

  نأفي البحث عواكًبع اةفخداـ العةفحدثعت الفكنولوتن  الحدنث  ةي العرةةعت الفربون. 
  فةػػعلد الحنئػػعت والعرةةػػعت الفرمنعنػػ  لالةػػفاعدة عػػف الفػػدرنب لمػػ  بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب

 الرقعن ، والرعؿ لم  فوظناحع ةي الرعمن  الفرمنعن  كأحد بنئعت الفرمـ النلط .
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  نانػػد البحػػث الحػػعلي البػػعحثنف ةػػي عتػػعؿ فكنولوتنػػع الفرمػػنـ والفلننػػعت الفربونػػ  ةػػي إللػػع  عزنػػد
  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ ، والكلػػؼ لػػف عػػدى كاع فحػػع وةرعلنفحػػع ةػػي عػػف الضػػو  لمػػ  بنئػػ

أنظػػػعر البػػػعحثنف لوهفعػػػعـ  فوتنػػػُقػػػد فةػػػار إتػػػرا ات هػػػذا البحػػػث لػػػف ، و الرعمنػػػ  الفرمنعنػػػ 
 بعلبحث ةي عتعؿ المرب الفحانزي ةي العتعات الفرمنعن  العخفما .

 : البحث حدود
 علعرحمػػػ  والثعلػػػث والخػػػععس والةػػػعدس بالوػػػاوؼ الثػػػعني  فالعنػػػذ: لننػػػ  عػػػف بشـــرية حـــدود

( فمعنػػػًذا، قػػػواـ كػػػؿ 120ولػػػددهـ ) ، وفػػػـ فػػػوزنرحـ لمػػػ  أربػػػ  عتعولػػػعت فترنبنػػػ ا بفدائنػػػ 
 .  ( فمعنًذا30عتعول  )

 :يفنعوؿ البحث الحعلي الاوؿ الدراةي الثعني عػف علػرر الكعبنػوفر لموػا حدود موضوعية 
، البرعتػػػػػ ، برعتنػػػػعت الكعبنػػػػػوفر، بنػػػػػوفرعػػػػدخؿ لدراةػػػػػ  الكع) الرابػػػػ  والخػػػػػععس ا بفػػػػػدائي،

 (.الفوعنـ
  ـ / 2017الثػػػعني لمرػػػعـ التػػػععري الاوػػػؿ الدراةػػػي  فػػػـ الفطبنػػػؽ الرعمػػػي ةػػػي :زمنيـــةحـــدود

 .الحعةب اآلليعلرر  ةي ـ2018

 أدوات البحث
 اعتمد البحث عم  مجموعة من األدوات البحثية؛ وتمثمت في:

 :أدوات جمع البيانات والمعمومات 
  الحعةب اآلليعحعرات. 
 . علنعس الةر  الرلمن  

 :أدوات القياس 
  عػػػػف إلػػػػداد  الحعةػػػػب اآللػػػػياخفبػػػػعر فحوػػػػنمي لمتعنػػػػب العررةػػػػي العػػػػرفبط بعحػػػػعرات(

 البعحث(.
  عف إلداد البعحث(. الحعةب اآللياألدا  الرعمي لعحعرات  بطعق  عالحظ( 
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 عػػػف إلػػػداد ب علنػػػعس افتعهػػػعت فالعنػػػذ العرحمػػػ  اابفدائنػػػ  نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػع(
 البعحث(.

 :بنئ  عحازات األلرعب الرقعن .  أدوات مادة المعالجة التجريبية؛ وتمثمت في 

 

 منيج البحــث
 اتساقًا مع أىداي البحث الحالية، فقد اعتمد عم  منيجين: 

 :ةػػي اةػػفرراض أدبنػػعت البحػػث، والدراةػػعت الةػػعبل  ذات الوػػم ، ووضػػ   المــنيج الوصــفي
فوور علفرح لألةس والعرعننر الخعو  بفوعنـ بنئ  األلرعب الفرمنعن  الرقعن ، وبنع  عواد 

 العرعلت  وأدوات اللنعس العةفخدع  ةي البحث الحعلي.

 :للنػػعس ةعلمنػػ  بنئػػ  األلرػػعب الفرمنعنػػ  الرقعنػػ  ةػػي فنعنػػ  عحػػعرات  المــنيج شــبو التجريبــي
 .الحعةب اآللي لفالعنذ العرحم  ا بفدائن 

 متغيرات البحث
 :اآلتياشتمل البحث الحالي عم  المتغير المستقل 

 .بنئ  عحازات األلرعب الرقعن ( ةي عركزة - عوزل نعطعف: ) ع؛ ولحالعععرة  -6
 المتغير التصنيفي:       

 .بنئ  عحازات األلرعب الرقعن ( ةي عنخاض  - عرفار : )عةفونعف ع؛ ولحالةر  الرلمن  -7
 المتغيرات التابعة:      
  الحعةب اآلليالفحونؿ العررةي العرفبط بعحعرات. 
  الحعةب اآللياألدا  الرعمي لعحعرات . 
   األلرعب الفرمنعن  الرقعن علنعس اافتعهعت نحو بنئ. 
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 عينة البحث
التنزة بعنطل  فالعنذ العرحم  ا بفدائن  فـ اخفنعر لنن  البحث الحعلي بطرنل  لعدن ، عف 

الحعةػػب ؛ لفنعنػػ  عحػػعرافحـ ةػػي عحػػعرات فمعنػػًذا( 675ولػػددهـ ) ؛"عدرةػػ  الوحػػدة العحمنػػ  ةػػلعرة"
 ( فمعنًذا.85)( أرب  عتعولعت، قواـ كؿ عتعول  9، بحنث فلةـ لنن  البحث إل  لدد )اآللي

 التصميم التجريبي لمبحث
لم  نعػط اةػفخداـ  العنحتن نرفعد البحث الحعلي  ترا  خطوافُ الرمعن  وضبط عفغنرافُ 

 Factorial Design الفوػػعنـ الرػػععم الفوػعنـ الرػػععمي ثنػػعئي اافتػػع  والعرػروؼ بعةػػـ: )

 ( كعع هو عوض  بعلتدوؿ الفعلي.2×2
 التصميم التجريبي لمبحث  (1جدول )

 الممارسةنمط 
 مستويات السعة العقمية

 منخفضة مرتفعة
 2مج  1مج  موزعة
 4مج  3مج  مركزة

 فروض البحث
العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػ (1

الػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ ، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العركػػزة  اابفدائنػػ 
 الحعةػػب اآللػػي بعحػػعرات العػػرفبط العررةػػي الفحوػػنؿ اخفبعر  ةي اللنعس البردي، لم 

 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى
العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥عةػػػفوى  لنػػػد عحوػػػعئنً إةػػػرؽ داؿ  وتػػػود (2

ةػي اللنػعس البرػدي،  العنخاضػ  الةػر  الرلمنػ  وذات، العرفارػ  الةر  الرلمن  اابفدائن  ذات
العرحمػػػػ   فالعنػػػذ لػػػػدى الحعةػػػػب اآللػػػي بعحػػػعرات العػػػػرفبط العررةػػػي اخفبػػػعر الفحوػػػػنؿ لمػػػ 

 .اابفدائن 
العتعولػعت  فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥عةفوى  لند عحوعئنً إد ةرؽ داؿ و وت (3

 الةػػػػر  الرلمنػػػػ ؛ عػػػ  /العركزة(العوزلػػػػ )الفترنبنػػػ  األربرػػػػ  الػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػ  
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 بعحػعرات العػرفبط العررةي الفحونؿ اخفبعرةي اللنعس البردي، لم   )العرفار /العنخاض (
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي

العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػ (4
الػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ ، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العركػػزة  اابفدائنػػ 

 الحعةػػب اآللػػي العػػرفبط بعحػػعرات بطعقػػ  عالحظػػ  األدا  الرعمػػي ةػػي اللنػػعس البرػػدي، لمػػ 
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى

العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إةػػػرؽ داؿ  وتػػػود (5
ةػي اللنػعس البرػدي،  العنخاضػ  الةػر  الرلمنػ  وذات، العرفارػ  الةر  الرلمن  اابفدائن  ذات

العرحمػػ   فالعنػػذ لػػدى الحعةػػب اآللػػي العػػرفبط بعحػػعرات بطعقػػ  عالحظػػ  األدا  الرعمػػي لمػػ 
 .اابفدائن 

العتعولػعت  فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥فوى لند عة عحوعئنً إد ةرؽ داؿ و وت (6
 الةػػػػر  الرلمنػػػػ ؛ عػػػ  /العركزة(العوزلػػػػ )الفترنبنػػػ  األربرػػػػ  الػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػ  

 العػػػرفبط بطعقػػػ  عالحظػػػ  األدا  الرعمػػػيةػػػي اللنػػػعس البرػػػدي، لمػػػ   )العرفار /العنخاضػػػ (
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعرات

العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػ (7
الػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ ، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العركػػزة  اابفدائنػػ 

 األلرػعب عحاػزات بنئػ  نحو اابفدائن  العرحم  فالعنذ علنعس افتع  ةي اللنعس البردي، لم 
 .العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الرقعن 

العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إةػػػرؽ داؿ  وتػػػود (8
ةػي اللنػعس البرػدي،  العنخاضػ  الةػر  الرلمنػ  وذات، العرفارػ  الةر  الرلمن  اابفدائن  ذات

 فالعنػذ الرقعنػ  لػدى األلرػعب عحاػزات بنئػ  نحو اابفدائن  العرحم  فالعنذ علنعس افتع  لم 
 .العرحم  اابفدائن 

العتعولػعت  فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إد ةرؽ داؿ و وت (9
 الةػػػػر  الرلمنػػػػ ؛ عػػػ  /العركزة(العوزلػػػػ )الفترنبنػػػ  األربرػػػػ  الػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػ  
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 نحػو اابفدائنػ  العرحمػ  فالعنذ علنعس افتع ةي اللنعس البردي، لم   )العرفار /العنخاض (
 العرحم  اابفدائن . فالعنذ لدى الرقعن  األلرعب عحازات بنئ 

 إجرا ات البحث
 اتبع الباحث في إعداد البحث اإلجرا ات اآلتية:

فـ افبعع عتعول  عف ا ترا ات بحنث ففضعف الخطوات العنظوعن  لمفوعنـ والفطػونر 
 الفرمنعي.

 النظري، وتضمنت دراسة وتحميل ما يمي:أوًًل: المسح الشامل لإلطار 
   فػػـ ااطػػالع لمػػػ  الكفػػب والعراتػػ  والدراةػػػعت الرمعنػػ  الةػػعبل  الرربنػػػ  واألتنبنػػ  العرفبطػػػ

 العععرةػػػػ بعتػػػػعؿ البحػػػػث وعحػػػػعور ، وففعثػػػػؿ ةػػػػي: )بنئػػػػ  عحاػػػػزات األلرػػػػعب الرقعنػػػػ ، نعػػػػط 
نػػوافج ، الرلمنػػ  العنخاضػػ الةػػر  ، الةػػر  الرلمنػػ  العرفارػػ ، العععرةػػ  العركػػزة، نعػػط العوزلػ 
(، واالفععد لم  نفػعئج هػذا العةػ  ةػي بنػع  ا طػعر النظػري الحعةب اآللي، عحعرات الفرمـ

 لمبحث الحعلي.
  لموقوؼ لم  أهـ عحعرات اةفخداعحع ةي الرعمن  الفرمنعن . الحعةب اآلليفـ فحدند عحعرات 
 ي ونلر  لبر الونب.فـ اخفنعر البنئ  العنعةب  لبرعت  ولرض العحفوى الفرمنع 

 ثانًيا: الدراسة التجريبية لمبحث الحالي:
 لفحدند ااحفنعتعت الفدرنبن  العالئع  لحـ. فالعنذ العرحم  ا بفدائن فحمنؿ خوعئص  (6
، ولرضحع لم  عتعولػ  عػف العحكعػنف  قػرار فرمـ ععدة الحعةب اآلليبنع  قعئع  عحعرات  (7

 والحنفحع، وفردنمحع ةي ضو   رائحـ.
فرتعػػػ  وفحمنػػػؿ خطػػػوات الرعػػػؿ، ودراةػػػ  النعػػػعذج النظرنػػػ  لفوػػػعنـ بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب  (8

 الرقعن .
فحدند قعئع  األهداؼ الفرمنعن  لمبنئ ، وفحمنمحع إل  أهداؼ نحعئن  ععكن ، ةي ضو  خرنط   (9

.  فحمنؿ العحعـ الفرمنعن  وعةفونعت بمـو



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 313 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

الرعمػػي  بطعقػػ  عالحظػػ  األدا ، فوػػعنـ أدوات اللنػػعس، وففعثػػؿ ةػػي: )ااخفبػػعر الفحوػػنمي (:
(، ولػػػرضحع لمػػ  العحكعػػنف، وفرػػدنمحع ةػػي ضػػو  علنػػعس افتػػع  نحػػو بنئػػ  المرػػبلمعحػػعرات، 

 بغرض ضبطحع. فالعنذ العرحم  ا بفدائن علفرحعفحـ، وفطبنلحع لم  لنن  اةفطاللن  عف 
 .واعفحعفحدند اةفرافنتنعت وأةعلنب الفرمـ، واخفنعر الوةعئط العفرددة، وفحدند عوا (;
 إلداد لوحعت العةعر، وفحدند كنان  الةنر ةي ااةفرافتن . (>

 ُإلػػداد الةػػننعرنو الخػػعص بعلبنئػػ ، ونوػػؼ اللػػكؿ العفوقػػ  لمربػػ  لمػػ  الونػػب، عػػ  لرضػػ (=
ترا  الفردنالت الالزع .  لم  عتعول  عف الخبرا  والعفخوونف، وا 

نفػػػػعج البنئػػػػ  بعةػػػػفخ (< داـ أداة فػػػػألنؼ البػػػػراعج إنفػػػػعج الوةػػػػعئط العفرػػػػددة الرقعنػػػػ ، وفوػػػػعنـ وا 
لمػػػػ  الونػػػػب، ووةلًػػػػع لمعفغنػػػػر العةػػػػفلؿ، ةػػػػي ضػػػػو  أهػػػػداؼ  الرقعنػػػػ ، ورةرحػػػػعا لكفروننػػػػ  

 البحث، ولرضُ لم  العحكعنف، وفردنؿ البنئ  ةي ضو   را  العحكعنف.
 اخفنعر لنن  للوائن  عف العتفع  األومي. (65

 إترا  الفترب  ااةفطاللن  بحدؼ ضبط أدوات البحث الحعلي. (66

 فطبنؽ أدوات البحث لم  لنن  البحث فطبنًلع قبمًنع.  (67
 دراة  الرنن  لعحفوى البنئ  عف خالؿ لبك  الونب. (68
 فطبنؽ أدوات البحث فطبنًلع بردًنع لم  لنن  البحث. (69

وذلػػؾ بعةػػفخداـ برنػػععج  T-testإتػػرا  العرعلتػػعت ا حوػػعئن  لمنفػػعئج، بعةػػفخداـ اخفبػػعر  (:6
 . SPSS)ا حوع  ااتفععلي )

 النفعئج ة  ضو  األطر الامةان  وا طعر النظرى والدراةعت الةعبل .لرض  (;6

 فاةنر النفعئج ةي ضو  النظرنعت ونعوذج الفوعنـ وا طعر النظري والدراةعت الةعبل . (>6
لػرض فووػنعت البحػث الحػعلي، واقفػراح البحػػوث والدراةػعت العةػفلبمن  ةػي ضػو  النفػػعئج  (=6

 الفي فـ الفووؿ إلنحع.
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 مصطمحات البحث:
 الممارسة الموزعة:  

تػدوؿ عػوزع بػُ عحفػوى وأنلػط  الفػدرنب بلػكؿ  :االباحـث الحـالي إجرائًيـا ب نيـ اويعرفي
 بننحػع ةفػرات راحػ فدرنبنػ  عناوؿ، وفنظـ ةنُ الفحدنعت لم  ةفرات عفلطرػ  ةػي لػكؿ عحعػعت 

ولػػػدد العحػػػعوات فلػػػدر بػػػػ خعةػػػ  عحػػػعوات لكػػػؿ عحعػػػ   فلػػدر بػػػػ للػػػرة دقػػػعئؽ للػػػب كػػػؿ عحعػػػ 
 .العرحم  ا بفدائن  لفالعنذ؛ لمفعكف عف فنعن  عحعرات الحعةب اآللي فرمنعن 
 الممارسة المركزة : 

ةػي فنانػذ  األةموب الػذي نععرةػُ الطاػؿ بعةػفعرار :االباحث الحالي إجرائًيا ب ني اويعرفي
بػػ  بننعػع لػدد العحػعوات فلػدرالفحدنعت الفدرنبن  وبذؿ عتحود عفواوؿ دوف فلػدنـ ةفػرات راحػ  

لفالعنػذ العرحمػ  ؛ لمػفعكف عػف فنعنػ  عحػعرات الحعةػب اآللػي خعة  عحعوات لكؿ عحع  فرمنعن 
 .ا بفدائن 

 السعة العقمية: 
تػز  عحػدود عػف الػذاكرة نػفـ ةنػُ عرعلتػ  كػؿ عػف  :ب نيـا وُيعرفيا البحث الحـالي إجرائًيـا

الفي  العرموععت والعاعهنـ الرمعن العرموععت العةفلبم ، والعةفرتر  ة  وقت واحد بعلدار وكـ 
نةػػفطن  الاػػرد فرفنبحػػع ةػػي ذاكرفػػُ والفرععػػؿ عرحػػع ةػػي وقػػت واحػػد أثنػػع  عواتحفػػُ لعتعولػػ  عػػف 

 .لفالعنذ العرحم  ا بفدائن عحعرات الحعةب اآللي العاعهنـ الرمعن  وعحعرات 
 نواتج التعمم : 

ا ونكػوف قػعدرً  الفالعنػذلبعرات فوػؼ عػع ننبغػي أف نررةػُ  :ب نيا وُيعرفيا البحث الحالي إجرائًيا
 .الحعةب اآلليلعلرر  ـةي نحعن  دراةفح عانتعزه الفالعنذعف  ونفوقػ  ع،لم  أدائح

 مادة الحاسب اآللي: 
عتعول  عف العرعرؼ والعحػعرات واافتعهػعت واللػنـ ب نو:  وُيعرفو البحث الحالي إجرائًيا

نكفةبحع فالعنذ العرحم  ا بفدائن  عف علرر الحعةب اآللي ضعف علرر والعنوؿ الفي ننبغي أف 
 .الواي الراب  والخععس ا بفدائي
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 ميارات الحاسب اآللي  : 
ـــا عتعولػػػ  عػػػف األدا ات والعععرةػػػعت الرعمنػػػ  ب نيـــا:  وُيعرفيـــا البحـــث الحـــالي إجرائًي

ةػي فمػؾ  والخػععس ا بفػدائيفالعنذ الواي الرابػ  بحدؼ فنعن  عحعرات  الحعةب اآلليلعحعرات 
  العحعرات بحدؼ فحلنؽ األهداؼ الفرمنعن  العطموب .

 اإلطار النظري لمبحث
فركػػػػد اافتعهػػػػعت الفربونػػػػ  الحدنثػػػػ  لمػػػػ  ضػػػػرورة عواكبػػػػ  الػػػػنظـ الفرمنعنػػػػ  لعفطمبػػػػعت 
واحفنعتعت وفطمرعت الرور، ةضاًل لػف عفطمبػعت العةػفلبؿ العفوقػ  حػدوثحع، ونػأفي ذلػؾ ةػي 
إطعر الوقوؼ لم  الحتـ العنعةب لطبنر  العوقؼ الفرمنعي عف أتؿ الفلدـ والنحوض بػعلفرمنـ 

الفطبنلػعت الفكنولوتنػ  بداع والفطػونر ةػي األةػعلنب الفدرنةػن ؛ عػف خػالؿ وفرزنز عةفونعت ا 
، والفػػي فنلػػؿ الػػفرمـ عػػف الحدنثػػ  الفػػي ففوػػؼ بعلعرونػػ  والكاػػع ة واللػػكؿ التعػػعلي ةػػي الفوػػعنـ

بنئ  الفرمنـ الفلمندن  إل  بنئعت الفرمـ الرقعن  والفي ففةـ بةحول  الفواوؿ واللعبمنػ  لالةػفخداـ، 
 لفربنر لف فمؾ العفغنرات عف خالؿ الفررض لمعحعور الفعلن : لذا نعكف ا

 المحور األول: بيئة محفزات األلعاب الرقمية
الفوػػورات والعاػػعهنـ  لػػدد عػػف لعاحػػـو بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ اةػػرز فرػػدد الػػرري 

 ،Gamificationبعحاػػػػزات األلرػػػػعب الرقعنػػػػ   عةػػػػعي أطمؽ لمنحػػػػعلفمػػػػؾ العاحػػػػوـ، ةػػػػالذهننػػػػ  
األلرػعب الفرمنعنػ  بنئػعت و أ الفاكنػر المربػي الػذكيبنئعت  وأ الفمرنببنئعت أنًضع نطمؽ لمنحع و 

عاحػػـو  حنػػث أفكػػؿ بعحػػث هػػذا العاحػػوـ، إلػػ  الكنانػػ  الفػػي اةػػفخدـ بحػػع ذلػػؾ نرتػػ  الرقعنػػ ، و 
لفععدهػػع لمػػ    عػػف النعحنػػ  ااوػػطالحن  وا ترائنػػ ؛ بنئػػ  لػػُ لػػدة عرػػعف وداات عخفماػػ ال

 عػػف بعلردنػػدوالدراةػػعت األتنبنػػ   األدبنػػعت زودفنػػع وللػػدالةػػنعقعت الفرمنعنػػ  الفػػي فةػػفخدـ ةنحػػع، 
ُ علروبنظرة عفاحو  وعف بنئ  عحازات األلرعب الرقعن ، عاحوـ لفنعوؿ العفنول  واألبرعد الررى
التوانػػب  ضو زاونػػ  عرننػػُ وأهعػػؿ برػػأتعنػػب   لفررناػػعت وتػػد أف كػػؿ فررنػػؼ ركػػز لمػػلفمػػؾ ا
، وبفحمنػػػؿ كػػػؿ الفررناػػػعت الفػػػي وردت حػػػوؿ عاحػػػـو عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ ؛ نعكػػػف ىاآلخػػػر 

 الفووؿ إل  عتعول  العالع  الرعع  لفمؾ البنئ .
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 المالمح العامة لبيئة محفزات األلعاب الرقمية
لبعرة لػف فلػدنـ بأنحع  عحازات األلرعب الرقعن  اةفخمص البحث الفررنؼ ا ترائي لبنئ 

عتعول  عف الفحدنعت ةي لكؿ عحععت فأخذ خوعئص المرب لفحلنؽ هدؼ عحدد خالؿ ةفػرة 
 العػفرمـلمعنعةة  ةي المرب  بحنون ، وذلػؾ  ظحػعر قػدرة  الفحانززعنن  عرنن  بعةفخداـ لنعور 

ي لمػػ  فتعنػػ  أكبػػر لػػدد عػػف الػػدرتعت لونفلػػعؿ لمعةػػفوى الػػذي نمنػػُ والووػػوؿ لمعةػػفوى النحػػعئ
والحووؿ لم  التوائز والفعثنؿ البوػري لمرضػو ااتفعػعلي البػعرز ةػي العتعولػ ، وعػف هنػع 

 :نعكف الفووؿ إل  العالع  الرعع  لفمؾ البنئ 
 :ـــاب و لياتيـــا ـــي عناصـــر األلع   ةكػػػرة ااةػػػفاعدة عػػػف "النلػػػعط، لمػػػ فلػػػوـ اســـتخدام وتوظي

 أهداؼ عحددة ةمًاع. واللعرات، واألوةع ، ولوح  اللعدة، وألرط  الفلدـ" لفحلنؽ
 :اةفخداـ كعة  العػوارد لبنػع  بنئػ  فحاػز لمػ  العلػعرك  والعنعةةػ   التفكير القائم عم  المعب

 فلعف ععدة الفرمـ، عف خالؿ الفلتن  وااةفعرار والةنطرة  ضػاع  الطػعب  اللخوػي لكػؿ 
 فمعنذ، والحد عف الخوؼ عف الالؿ، والدلـ لمعرعرؼ والعحعرات، والثل  والفاعرؿ. 

 :فلـو ةكرة المرػب لمػ  اةػفخداـ وفوظنػؼ لنعوػر األلرػعب و لنعفحػع  السياقات غير األلعاب
ةي ةنعقعت غنػر المرػب، وعػع بػنف الفوػعنـ والنلػر عػف لنعوػر عخفماػ  ن رػد ةػنعًقع ةػي حػد 
ذافػػُ وعحاػػًزا ونةػػعلد ةػػي الووػػوؿ لػػألدا ات العطموبػػ  لرةػػ  عةػػفوى تودفحػػع، ونرتػػ  ذلػػؾ 

 (Werbach, 2012, p.41)لطبنر  كؿ بنئ  والحدؼ العطموب فحلنلُ. 
  الفركنػػػز لمػػػ  الفواوػػػؿ ااتفعػػػعلي دوف ةػػػػحول   فـــي المقــــام األول: التالميـــذاحتياجـــات

ااةػػػػفخداـ نػػػػردي إلػػػػ  بنػػػػع  ةػػػػننعرنو خػػػػعط؛ ةػػػػي فحلنػػػػؽ الحػػػػدؼ العطمػػػػوب؛ ألف لنوػػػػر 
 ا نتعبن  ةي المربُ هو العفر  والعرح بعلمرب ولنس ةي فحونؿ النلعط ةلط.

 :نظػػػعـ عرػػػنف لمفحانػػػز دوف غنػػػر  حفػػػ  ا نرفعػػػد العػػػفرمـ لمػػػ   اخفنػػػعر مســـتوى الدافعيـــة
العكعة ت ةلػط ععػع نػردي إلػ  فلمنػؿ لنوػر الفحانػز، وبعلفػعلي فلمنػؿ الػداة ، بعرنػ  أف كػؿ 
نعػػع  لنوػػر نةػػفاند بنػػُ لػػُ عرنػػ  وعحةػػوب  وةػػؽ ةػػننعرنو عحكػػوـ ووةػػؽ نظرنػػعت لمعنػػ ، وا 

 ,Marczewski)ُ عةػفوى الداةرنػ . فكوف فمؾ العكعة ت قعبم  لمفحلنػؽ وعرغػوب ةنحػع لرةػ

2015, p.75)  
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 :وةنحػع نػفـ فحمنػؿ نظػعـ العكعةئػعت الخعوػ  بكػؿ لضػو ةػي  تحميل وسائل التحفيز لإلنجـاز
 –الارنػػؽ والاػػرؽ األخػػرى، وهػػي فلػػعؿ كػػؿ عػػف عنكعننكنػػعت المربػػ  بعػػع ةنحػػع عػػف )عةػػفونعت 

 –هػدانع( ودننععنكنػػعت المربػ  بعػع ةنحػػع عػف )عنعةةػػ   -قعئعػػ  عفوػدرنف  –نلػعط  –فحػدنعت 
 عكعن (.    -لضو بعرزر –عكعةئعت  –انتعز 

 Shemla, A & Nachmias, R (2006) لنعال ونفلػععس دراة  كؿن عف وقد ألعرت
إلػ  أف الفوػعنـ النػعت   Adams, H, & Strickland, A (2005)؛ و دعػز وةػفرنكالند 

بع ضػعة  إلػ   البنئػ  عػف تعنػب،فضعنحع فننبغ  أف نحفـ بفحدند العرعرؼ الف   لمبنئ  الفدرنبن 
 . الرعلعن  وا بحعر وأدوافُ طبًلع لعرعننر الفوعنـوالعحعكعة والفعثنؿ  ،فوعنـ الفاعلؿ

  :ووػوًا و ع لنعو واةػفعرار الرعمنػعت الرلمنػ  العررةنػ   هععً نرد عدخاًل تجميع وتسجيل النقاط 
 الفالعنػػذزنػػعدة عرػػدؿ اللمػػؽ والفػػوفر بػػنف كعػػع أف  ،لػػ  عةػػفونعت الفحمنػػؿ والفركنػػب واابػػداعإ

مووػوؿ فتعنػ  أكبػر لػدد عػف النلػعط لندة  التعن  نحو الفرمـ والكلؼ وااةفطالع بحدؼ 
 .معفاوقنف دوف غنرهـ عف العفأخرنفلفلدنـ التوائز و ل  نفعئج أةضؿ إ
 لنػ  العكعةئػعت والتػوائزحنػث أف ةحػـ  بـالجوائز والمكافئـات التـي يمكـن قياسـيا: ةمدعومـ  

ع لمنتػػػػعح ةػػػػي إنتػػػػعز العحػػػػعـ نرػػػػد عافعًحػػػػ ب الرقعنػػػػ عحاػػػػزات األلرػػػػعةػػػػي الػػػػنظـ اللػػػػعئـ لمػػػػ  
 الفدرنبن .

 :ــة الراجعــة ــ  التغذي لمػػ  الحاػػعظ لمػػ  الةػػنر ةػػي عةػػعر  الفالعنػػذوالفػػي فةػػعلد  تعتمــد عم
 ا لمفرزنػػز ا نتػػعبي.وعوػػدرً  ،ع لمفلػػدـا عرئًنػػهػػداؼ العوضػػول ، كعػػع فرػػد عرلػػرً نفةػػؽ عػػ  األ

 (62، 2018)لعرو تالؿ، وائؿ لطن ، 
 تصميم محفزات األلعاب الرقميةمبادئ 

 العوضػػول ، ون رػػدواألهػػداؼ  ،لمػػ  عتعولػػ  عػػف اللوالػػد العحػػددة الفوػػعنـفلػػـو عبػػعدن 
بنئػػ  اارفلػػع  بعػػف أتػػؿ  ؛فوػػعنـالعػػف أهػػـ الرنعوػػر العحعػػ  ةػػي  الةػػننعرنو اللػػعئـ لمػػ  المرػػب

أو دعج  ااهفععـولنس عترد أنلط  لتذب  ،فكوف ذات ةعلمن فرفي ثععرهع و ل الرقعن ، األلرعب
الفػػ   العحعػػ عػػف الرواعػػؿ  ُالػػؾ أنػػو  ،أنحػػـ أحػػرار وار رأف نلػػ ، لػػذلؾ ننبغػػيةػػي المربػػ  الفالعنػػذ

لعكونػػعت البنئػػ ، والفػػي قػػد  الفوػػعنـ النػػعت و  نعػػط الةػػموؾ، الفدرنبنػػ فلػػعرؾ ةػػ  نتػػعح الرعمنػػ  
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فبعهػُ، والػذى نا الفركنػز وتػذبععػع نػردى إلػ  زنػعدة  فزند عف داةرن  وفلونؽ العفرمـ وحععةػ ،
  الفدرنب لدى العفرمـ وبلع  أثر ، وعف هذ  العبعدن: نرثر بدور  لم  نوافج

 ــ ، طونمػػ  العػػدى عأف نفضػػعف فوػػعنـ األلرػػعب أهػػداةً  ننبغػػي بوضــوح: ةتحديــد أىــداي المعب
لذلؾ نلدـ المرب أهداًةع وقوالد واضح  وعحددة بلػكؿ تنػد وقعبمػ  لمفحلنػؽ؛ لضػععف لػرور 

ةرنػػدعع فكػػوف أهػػداؼ العحعػػ  عحػػددة ةػػي أي نظػػعـ الفالعنػػذ بعلوػػالحنعت لفحلنػػؽ األهػػداؼ، 
 ,Deterding) هػو أحػػد األتػزا  األةعةػن  لمفػدرنب.و نتػعز ةػعلد لمػ  ا ن فحانػزي يلربػ

2013, p. 61) 

  أف نكػوف هنػػعؾ عتعولػ  عػف اللوالػػد واللنػود الفػي نػػفـ فلػدنعحع عػػف  ننبغػي القواعــد:وضـوح
، وفكػوف واضػح  وعمعوةػ  أتؿ فلتن  الفوتُ نحو هدؼ نحػعئي أو عتعولػ  عػف األهػداؼ

وفلػػكؿ وةلًػػع لعةػػفوى كػػؿ عفػػدرب؛ لتػػؿ أنلػػط  الػػفرمـ أكثػػر تعذبنػػ ، ةعللوالػػد فحػػعةظ لمػػ  
 ،لػػػف المرػػػب الحػػػر بنئػػػ  المرػػػب الفحانػػػزيعػػػع نعنػػػز  وهػػػو ةػػػرص عفكعةئػػػ  لتعنػػػ  العفػػػدربنف
المرب بدوف كعع أف  وأهداؼ قعبم  لمفحلنؽ،عحددة، ولروط ةعأللرعب لحع عخرتعت عرغوب  

 (Leaning, 2015, p.159)قوالد ا نرفبر لرب ولكنُ وقت لمعرح. 
 األساس الفمسفي لمحفزات األلعاب الرقمية

فنطمؽ بنئ  المرب الفحانزي عف لدة عبعدن كأحد اللضعنع البحثن  الحدنث ، وفرفعد لمػ  
لػػػػدد عػػػػف نظرنػػػػعت الفرمػػػػنـ والػػػػفرمـ؛ عنحػػػػع: )النظرنػػػػ  الةػػػػموكن ، والنظرنػػػػ  العررةنػػػػ ، والنظرنػػػػ  
 –البنعئن ، ونظرن  الػفرمـ بعاكفلػعؼ، ونظرنػ  اللػبكعت، والنظرنػ  اافوػعلن ، ونظرنػ  النلػعط 

عػػػػف نظرنػػػػعت الػػػػدواة ؛ عنحػػػػع: نظرنػػػػ  فحدنػػػػد األهػػػػداؼ، نظرنػػػػ  الفوقػػػػ ، نظرنػػػػ  الفلرنػػػػر ولػػػػدد 
 ااتفععلي(.

؛ وكعفعننػػع وهرنػػعد Saunders (2006, p.145)وبػػعلرتوع إلػػ  أبحػػعث كػػؿ عػػف ةػػوندرز 
(Catania & Harnad (1988, p.58  ففضػ  أف عبػعدن النظرنػ  الةػموكن  لنػد كػؿ عػف

؛ ةػي "Thorndike"وثورنػدانؾ  "Watson"وواطةوف  "Skinner"وةكنر  "Pavlov"بعةموؼ 
إقػػرار تعػػنرحـ أف الػػفرمـ نحػػدث نفنتػػ  ااةػػفتعب  لمعثنػػرات الخعرتنػػ  العخفماػػ  وبوػػورة نعكػػف 
الفنبر بحع، كعع قععت أنًضػع بدراةػ  أثػر الفرزنػز عػف خػالؿ الثػواب والرلػعب، والفلػد الةػموكنوف 
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موؾ عرػػنف عػػف لػػأنُ أف نرػػزز ااةػػفتعبعت ونعكػػف عػػف أف فلػػدنـ العكعةئػػعت أو الرلػػعب لمػػ  ةػػ
  .الفنبر بعزند عف العكعةئعت أو الرلعب

وفخفمػػؼ النظرنػػ  العررةنػػ  لػػف النظرنػػ  الةػػموكن ، ةػػي أنحػػع ففنػػعوؿ الرعمنػػعت الرلمنػػ  الفػػي 
، لػذلؾ فركػد لمػ  دور الرعمنػعت الاكرنػ  ةػي بػد  واةػفعرار وفوتنػُ الفالعنذفحدث داخؿ للوؿ 

رندعع نلرر الاللب بعللمؽ قبؿ إلفراكُ ةي العنعةة ؛ ةإنُ ناكر ةي نفعئج هػذا اللمػؽ ةالةموؾ، 
ونلػػرر بػػأف نلػػوـ بػػأدا  عػػع، كعلحػػدنث الػػذافي ا نتػػعبي عػػثاًل لعحعولػػ  عواتحػػ  هػػذا اللمػػؽ، وهػػذا 

 ( 116 ص ،2018ا ترا  عع هو إا لعمنعت عررةن . )عحعد لالوي، 

ةػعلفرمـ عػف وتحػ  نظػر البنعئنػ   ،البنعئن  والبنعئنػ  ااتفععلنػ وأعكف ااةفاعدة عف النظرن  
فرمػػـ غرضػػي نةػػر  عػػف خاللػػُ لفحلنػػؽ أغػػراض عرننػػ  فةػػحـ ةػػي حػػؿ علػػكم  نواتححػػع، وهػػذ  

وفكوف بعثعب  قوة الداة  الػذافي لػُ، وفترمػُ عثػعبًرا ةػي  العفرمـاألغراض هي الفي فوتُ أنلط  
نطالقًػع عػف ، و فحلنؽ أهداةػُ عػف خػالؿ بػذؿ تحػًدا للمًنػع لمووػوؿ إلػ  اكفلػعؼ العررةػ  بناةػُ ا 

هو الكعئف الح  الوحند الذي ا نرفعػد ةػي نعػو  لمػ  التننػعت والكروعوزعػعت ف ا نةعف إعبدأ 
نعع نرفعد لمػ  العرموعػعت وا لثلعةػ  الخعرتنػ  الفػي نحوػؿ لمنحػع نفنتػ  إعفالكػ  لعحػعرة ةلط، وا 

عػػف خػػالؿ البحػث وااةفلوػػع  وااكفلػػعؼ وذلػػؾ بإلفبعرهػع أهػػداؼ فربونػػ  هععػػ ، ونحػدث ذلػػؾ 
ةػػػػي إلػػػػعدة فنظػػػػنـ وفرفنػػػػب عػػػػعدة الفػػػػدرنب، بحػػػػدؼ حػػػػؿ العلػػػػكالت  اةػػػػفثععر طعقعفػػػػُ الرلمنػػػػ 

براز، واابفكعر  .ا نتعبي  دور  وا 

لمػ  فنػوع اآلرا ، وفلرنػب  الفالعنػذعػف النظرنػ  اافوػعلن  ةػي زنػعدة قػدرة  وأعكف ااةفاعدة
وتحعت النظر العخفما  الفي فرعؿ لم  فكونف لبك  فرعؿ لم  الربط بنف عتعولػ  عػف نلػعط 

" أو عوػػعدر العرموعػػعت، لفحانػػز اللػػدرة لمػػ  ةحػػـ اافوػػعات أو اارفبعطػػعت Nodesا لفلػػع "
 .عهنـ العرروض  بعلبنئ بنف العتعؿ واألةكعر والعا

نتػعح األدا ، ووضػ   وفوقػ فحلنؽ الكةب والفلدنر  وأعكف ااةفاعدة عف نظرن  الفوق  ةي
، وعػف عبعدئحػع الػداة  العحػرؾ  نتػعز الرعػؿ هػو 1964أةعس فمػؾ النظرنػ  ةنكفػور ةػوـر لػعـ 

ةػأة، لػذلؾ فوق  نعفج لػف أف بػذؿ التحػد نػردي إلػ  ارفاػعع عةػفوى األدا  والحوػوؿ لمػ  العكع
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فرفعػػد النظرنػػ  لمػػ  لنوػػر الفحانػػز عػػف خػػالؿ الرالقػػعت اللعئعػػ  بػػنف لنعوػػر الفوقػػ  والفػػي 
   (Van Eerde, W, & Thierry, H, 1996)ففعثؿ ةي الفكعةر والوةنم  والفوق . 

وعف أهـ النظرنعت العرعورة لاحـ الداةرنػ  "نظرنػ  فلرنػر الػذات"، وهػي علػفل  عػف نظرنػ  
الفلنػػنـ العررةػػي، والفػػي فلػػنر إلػػ  أف العحاػػزات فػػوةر الفغذنػػ  الراترػػ  لػػألدا  وفخبػػر العفػػدرب 
بةػػبب قنععػػُ بػػأدا  العحعػػ  العطموبػػ ، وفنطمػػؽ عػػف عةػػمع  عرداهػػع أف األةػػراد دائًعػػع عػػع نكونػػوف 

قننف داخمًنػػع عػػ  وتػػود رغبػػ  داخمنػػ  كبنػػرة لمنعػػو، ولكػػف بػػعلرغـ عػػف ذلػػؾ ةعلبنئػػ  الخعرتنػػ  اةػػفبع
ننبغي أف فلب  الرغب  الداخمن ، ولندعع ا نفـ البعع هذ  الحػواةز ةعػف لػأنحع أف ففغنػر، وعػف 
ثـ ةبػدًا عػف الفةػمنـ بػأف الةػموؾ ا نةػعني نةػفتنب لمعرػززات الخعرتنػ ، ةنظرنػ  فلرنػر الػذات 

رفكز لم  دراة  عع نحفعتُ األةراد عف أتؿ فنعن  وفطونر العنوؿ والرغبعت الداخمن  العوتح  ف
 ((Deci and Ryan, 2010نحو الرضع والراح  الداخمن  لمارد. 

 المحور الثاني: نمط ممارسة الميام التعميمية ببيئة محفزات األلعاب الرقمية
فرفبػػر العععرةػػ  عػػف اللػػروط الخعرتنػػ  العطموبػػ  ةػػي العوقػػؼ الفرمنعػػي؛ وهػػي لبػػعرة لػػف 
الفكػػػػػرار العرػػػػػزز لالةػػػػػفتعبعت ةػػػػػي وتػػػػػود العثنػػػػػرات، وكػػػػػذلؾ فخفمػػػػػؼ العععرةػػػػػ  لػػػػػف الفكػػػػػرار 

Repetition   فغننػػػػر عمحػػػػوظ ةػػػػي  دوف؛ ةػػػػي أف الفكػػػػرار هػػػػو لعمنػػػػ  إلػػػػعدة لػػػػب  نعطنػػػػ
عالحظػ  الفحةػف ةػي أدا  العػفرمـ بلػكؿ ااةفتعبعت، أعع العععرةػ  ةأنحػع فكػرار عرػزز بعرنػ  

نفنتػػػػ  الفرزنػػػػز الػػػػذي قػػػػد نكػػػػوف وػػػػعدًرا لػػػػف الاػػػػرد ناةػػػػُ )الفغذنػػػػ  العرفػػػػدة الحةػػػػن (  فػػػػدرنتي
Sensory Feedback أو نكوف الفرزنز عف الخعرج لف طرنؽ إعػداد الاػرد بعلعرموعػعت لػف ،

نفعئج خطوات أدائُ، أو لف نفعئج اةفتعبعفُ ةوا  كعنت نعتح  أو غنر نعتح ، وهذا الفحةػف 
نلص الزعف العةػفغرؽ، أو ةػي نلػص لػدد األخطػع ، أو لػدد الحركػعت حفػ  نثبػت  نالحظ ةي

الزعف، أو نثبت لدد الحركعت، ولذلؾ ففوقؼ ةعلمن  العععرةػ  لمػ  أةػموب الفرزنػز العةػفخدـ 
ةػػي العوقػػؼ الفرمنعػػي طبلًػػع اخػػفالؼ العفغنػػرات األخػػرى؛ وعنحػػع: )وضػػوح الحػػدؼ، وعةػػفوا ، 

 (Greg, M. Schutte, 2015, p.152ووةعئؿ فحلنلُ(. )

عػف  ( اخفماػتالعركػزةلػنعط العععرةػ  )العوزلػ  / عف الفررناػعت  نعكف الفووؿ إل  لدد
، حنػث نرػرض البحػث البحػثا هػذع اخفالؼ األةعس النظري الػذي نلػـو لمنػُ خر فبرً آلبحث 
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وعف بنف هػذ  الحعلي لعاحوـ العععرة  العوزل  طبًلع لمررض العنطلي لفرفنب ا طعر النظري؛ 
(؛ وحةػػػف حةػػػف، أعػػػنف لبػػػد 84، 2017أحعػػػد لػػػربعف )كػػػؿن عػػػف لمنػػػُ فاػػػؽ عػػػع ا الفررناػػػعت:
 ,2005(؛ )672، 2010(؛ ةػػراد أبػػو حطػػب، أعػػعؿ وػػعدؽ )15 - 14، 2014العلوػػود )

69 )lynn lesneskiلمػ   عوعععرةػفح الفدرنب لمنحعالعراد  عتلةـ العوضول، بأنحع: تدوؿ ن
؛ نرتػ  أوقػعت راحػ  قػد فكػوف دقػعئؽ أو ةػعلعت أو أنػعـ برًضػعةفرات زعنن  ناوؿ بنف برضحع 

ذلػؾ لطبنرػػ  وحتػـ العحعػػ  العطموبػ ، وفأخػػذ للػب أدا  العحػػعرة العطمػوب فنانػػذهع بعػع ففضػػعنُ 
 فرمنعن  واخفبعرات فلونعن .  عف عحفوى وأنلط 

(، أنحػع: ةمةػا  52، 2011؛ ولمػ  األلرتػي )Steven (28 ,2015)ون ررةحػع ةػفنانف 
فلوـ لم  إلطع  لدد عف الفكرارات خالؿ الفعرنف ننعةػبحع ةفػرات راحػ  كعةنػ ، قػد ففتػعوز فمػؾ 

أكثػػػر بػػػنف  نةػػػب  راحػػػُالراحػػػ  ةفػػػرة الفػػػدرنب لمػػػ  العحػػػعرة العطموبػػػ ، عرنػػػ  ذلػػػؾ أنػػػُ ن رطػػػي 
إذا كعنػت عػدة  :ةعػثاًل  ؛أو أكثػر الفػدرنب، وقد فكوف نةبفحع بعلػدار وقػت أدا  الفدرنبعحعوات 
 ثعنن ( أو قد فكوف أكثر عف ذلؾ بلمنؿ. 30ثعنن ( نرط  وقت لمراح  علدار) 30العععرة  )

 مميزات الممارسة )الموزعة / المركزة(
 Lynn lesneskiلػػنف لنةنةػػؾ  دراةػػ  ؛ عثػػؿ:لدنػػد عػػف البحػػوث والدراةػػعتألػػعرت 

؛ تػػرنج Mary K. Styers, Magnolia (2012)ععغنولنػػع و ؛ عػػعري ةػػفنرز، (2005)
 (2015)ولوت، غعري ودوهوف، بننععنف ةموعوف، برنعف بوف ةي، كعثرنف عور، بنمي ةفور 

Greg M. Schutte, Gary J. Duhon, Benjamin G. Solomon, Brian C. 

Poncy, Kathryn Moore, Bailey Story:؛ إل  أف العععرة  العوزل  ففعنز بعع نمي 
  إفلعف الفدرنب بعلوةنط الثري أةضػؿ عػف حنػث دلعػُ لمفاػعلالت العفزاعنػ  وغنػر العفزاعنػ  ،

 عفواوػػمُ تحػود بػذؿ وفكععػؿ العررةػ  ععػع نزنػػد عػف قػدرة الفنػػعةس العةػفعر بػنف الفالعنػذ ةػػي
 انتعز العحعـ الفدرنبن . الفدرنب ععع نحلؽ داةرن  نحو أثنع 

  نػػػفـ الفكػػرارات بػػدوف ةفػػػرة راحػػ ، و  عحػػػعوات لػػدد وزنػػػعدة عحػػدد بوقػػت الػػػفرمـ نػػردي العػػفرمـ
 .الفرمـ نفحلؽ حف  إضعةي دلـ ع  فلدنـ ،أكبر وحدات ةي ُفلننع
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    فخػػػزنف العرموعػػػعت باػػػرض اةػػػفرتعلحع برػػػد ةفػػػرة زعننػػػ  ل العرعلتػػػ  والفاةػػػنر لعمنػػػعتإتػػرا
 .قونرة

   ولمعحعرة الفي نععرةحع ععع نحلؽ الفدرنب الا ر عؿ. لمفمعنذالفرزنز العنعةب  أةموباةفخداـ 
  نػػ  العععرةػػ  كلػػرط الفػػي فةػػعلد لمػػ  إبػػراز وفأكنػػد أهع يضػػبط عفغنػػرات العوقػػؼ الفرمنعػػ

ذات العرنػػ   تفكػػوف أكثػػر ةعلمنػػ  ةػػي حعلػػ  الفػػذكر الاػػوري لمعوضػػولعضػػروري لمفػػدرنب، و 
 لمنحع. الفي فـ الفدرنب

 حاًلت التفضيل لكل من الممارسة )الموزعة / المركزة(
لحػػػػػعات  (673 - 672، 2010)ةػػػػػراد أبػػػػػو حطػػػػػب، أعػػػػػعؿ وػػػػػعدؽ نرػػػػػرض كػػػػػؿ عػػػػػف 

 الفاضنؿ لنعط العععرة  العوزل ؛ ةنعع نمي: 
 ففعثػػؿ ةػػ   الفػػدرنبةػػ  برػػض العواقػػؼ نػػوع عػػف العععرةػػ  ا ضػػعةن  لعحعػػ   الفالعنػػذعػػن  ف

 ضػػعنن  أثنػػع  ةفػرة الراحػػ ، وهػػذ  البروةػػ  هػ  نػػوع عػػف الفػػدرنب Rehearsalوػورة "بروةػػ " 
 أثنع  ةفرات الراح . الفدرنبالفدرنب الرلم " أى نفخنؿ العر  أنُ نزاوؿ "
 أثنػػع  فنلػػأ الفػػ  الفػػداخؿ  ثػػعر لفاللػػ  الراحػػ  ةفػػرات أثنػػع  عةرًوػػ  العوزلػػ العععرةػػ  حنػػ؛ف 

 األلعػعؿ ةػ  أنػُ العرػروؼ وعػف ،العركػزة العععرة  ة  الارو  هذ  ففحنأ ا بننعع الفدرنب،
 ةػػ  أقػػؿ أثػػعر  فكػػوف بننعػػع أكبػػر، الفػػداخؿ  ثػػعر فكػػوف( العحػػعرات وعنحػػع) العفوػػم  الفةمةػػمن 
 كػػعف  العوزلػػ العععرةػػ  أف هوةالنػػد بحػػوث أكػػدت وقػػد العناوػػم ، الثنػػعئ  ااقفػػراف ألعػػعؿ
 .الفداخؿ ةرض هذا وندلـ( الفةمةمن  األلععؿ أى) األوؿ النوع عف األلععؿ ة  ةعئدة أكثر

 قػػد العرحمػػ  هػػذ  ةػػ   ةفركنػػز  ،الفػػدرنب بدانػػ  ةػػ  وخعوػػ  األخطػػع  اكفلػػعؼ الاروػػ  فػػن ف 
 العععرةػ  ةػ  أعػع األولػ ، ااةفكلػعؼ عرحمػ  أثنػع  فحػدث الفػ  األخطػع  فثبنػت إلػ  نردى
 بعلرعػؿ اةفبوػعًرا العػر  نكفةػب وقػد األخطػع ، فػزوؿ أف الراحػ  ةفػرات أثنع  ةنعكف  العوزل
 .الفعلن  العحعول  ة  نةعلد 

 إلػ  نػردى" الفرػب" أف ضػو  ةػ  فاةػر  العوزلػ العععرةػ  أةضػمن  فركػد الفػ  النفعئج عرظـ 
 كػػالرؾ لبػر وقػد مراحػ ،ل ةفػرات بفلػدنـ لمنػُ الفغمػب نعكػفو  ،األدا  ةػ  ياوػطنعل نلوػعف
 أف اةفػػرض حنػػث ،"ااةػػفتعب  الكػػؼ" عاحػػوـ بػػعقفراح والػػفرمـ اللػػغؿ نلوػػعف بػػنف الحػػوة لػػف
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 لفتنػػػػب عػػػناًل  فنػػػفج فرػػػزز لػػػػـ أو لػػػززت ةػػػوا  اعتحػػػودً  ففضػػػػعف الفػػػ  ااةػػػفتعبعت تعنػػػ 
 لػػػعدة نةػػػعنُ عػػع فلػػػبُ لمحػػعةز ةػػػمبن  حعلػػ  هػػػو ااةػػفتعب  الكػػػؼ أف هػػذا وعرنػػػ  فكرارهػػع،

 نزنػد هػذا؛ ااةػفتعب  الكػؼ علدار زاد ااةفتعب  ة  العفضعف العتحود زاد وكمعع ،"الفرب"
 عععرةػ ) أقوػر ااةػفتعبعت بػنف الزعننػ  الافػرات كعنػت كمعػع أكبر بةرل  الكؼ هذا علدار
 (.عركزة

   والفػػػي فلػػػفعؿ لمػػػ   ،أةضػػػمن  الػػػنعط العػػػوزع ةػػػي إكةػػػعب العحػػػعرات العركبػػػ  والعرلػػػدةفرتػػػ
العةػفحدؼ ا، وأف العنػفج ا كبنػرً خطوات كثنرة والعحعرات والحركن  الرضمن  الفي ففطمب تحدً 

ف كعنت هنعؾ وروب  ةي خطوافُ. ،عف لعمن  الفدرنب نكوف لم  عةفوى ا فلعف  وا 
 أف فكػػوف  وفرمػػـ عحػػعرة عركبػػ  عكونػػ  عػػف لػػدة عحػػعرات ةرلنػػ ، أةػػي حعلػػ   ن أةضػػم ف رطػػي

 .عنكوف عنخاضً  العفرمـ لند الفدرنب حعةزأف  وأ ،العحع  بدوف عرن 
  العععرةػ  لمػ  درتػ  عػف التػودة وا فلػعف كػوف حنػث ففرد األكثػر عنعةػب  بعلنةػب  لمعركػزة؛

  كعع ة  الفاكنر ا بدال قؿ وقت أةي حعل  الحووؿ لم  برال  ةي 

وعف البحوث الفربون  والدراةعت الةعبل  الف  فوومت إل  فاوؽ العععرة  العوزل  لم  
ةػػػ  فنعنػػػ  الفحوػػػنؿ  (،2016حةػػػف حةػػػف، أعػػػنف لبػػػد العلوػػػود ) ؛ عنحػػػع:العركػػػزةالعععرةػػػ  

ونبنؿ لعكر، عحعد واألدا  العحعرى والفاكنر ا بدال ، ورة  تودة الطبعل  لم  العنةوتعت؛ 
(، ةػػػػ  أدائحػػػػـ 2011(، ةػػػػ  فنعنػػػػ  األدا ات العحعرنػػػػ ؛ لمػػػػ  األلرتػػػػي )2012لبػػػػد الكػػػػرنـ )

عدة ، ةػي الطالقػ  لعػGreg, et al, (2015)وتػرنج و خػروف اخفبػعرات الػذكع  والرنعضػنعت؛ 
وعػػعري ةػػي فرمػػـ عحػػعرات الفلننػػ ؛ ، Steven,et al (2015) ةػػفناف، و خػػروفالرنعضػػنعت؛ و 

، ةػي فرمػـ العحػعرات الوػرب ؛ Mary K. Styers, Magnolia (2012)ةػفنرز، ععغنولنػع 
راواةوف كعنفش و ، ةي اكفةعب العحعرات الحركن ؛ Studer & et.al (2010)وةندر و خروف 

(2005)Rawson & Kintsch  الطالب برد إلعدة اللرا ة ، ةي إرفاعع أدا.  
  سنع إاي دث  جث: اامسكزة؛ب رمث  ثالت اات ض ل ارمط ااممث سم 

 لمػػػفرمـ الفأهػػػب لفكػػػونف عالئعػػػ  زعننػػػ  ةفػػػرة فػػػواةر األعػػػر نفطمػػػب حػػػنف ةرعلنػػػ  أكثػػػر فكػػػوف 
 بننعػع وعفلعربػ ، عففعبرػ  فكوف العععرة  تمةعت بأف العركز الفدرنب نفعنز والفدرنب، حنث
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 هػذ  الراحػ  ةفرات كعنت ةإذا العحععت الفدرنبن ، بنف راح  ةفرات العوزل  العععرة  ة  وتد
 البػد  إلػ  العػر  نضػطر ععػع لمنةػنعف نفرػرض الفػدرنب لمنػُ نػفـ ععػع كثنػًرا ةػإف تػًدا طونمػ 
 .فنعنفحع ةنفـ الف  العحعرات طبنر  الفبعر لند وذلؾ تدندة، عحعول  كؿ ع  تدند عف
 أكثػر فكوف العركزة العععرة  ةعف فنعولُ، ة  والفنوع العرون  عف قدًرا الفدرنب نفطمب حننعع 

 فةػػػػعلد بننعػػػػع عرننػػػػ ، اةػػػػفتعب  فثبنػػػػت إلػػػػ  فػػػػردى حنػػػػث العوزلػػػػ ، العععرةػػػػ  عػػػػف عالئعػػػػ 
 الفػػ  األلعػػعؿ ةػػإف وبػػعلطب  ،(ذلػػؾ األعػػر فطمػػب اذا) الةػػموؾ فنػػوع لمػػ  العركػػزة العععرةػػ 
 هػذا وعرنػ  ،(عػع علػكم  حؿ: )عثؿ والعركب ؛ الورب  األلععؿ ه  والفنوع العرون  ففطمب
 . األلععؿ عف النوع هذا ع  عثعرة نفعئج إل  فردى العركزة العععرة  ةإف
   ةػػػي إكةػػػعب الفحوػػػنؿ ألوػػػحعب الةػػػرعت الرلمنػػػ  العرفارػػػ ، وعػػػ   العركػػػزةفزنػػػد العععرةػػػ

الفػػدرنب لمػػ  الفحوػػنؿ الػػذي ا نفطمػػب تحػػًدا لضػػمي حركػػي، وأف العنػػفج العةػػفحدؼ عػػف 
 لعمن  الفدرنب نكوف لم  عةفوى ا فلعف عع لـ فكف خطوافُ عرلدة.

لعحػعرات لم  أف فأثنر ا Steven,et al (2015)وةي هذا الةنعؽ أكد ةفناف، و خروف 
وفرزنػػػػز الػػػػذاكرة نحػػػػدث عػػػػ  عػػػػرور الوقػػػػت، وفحةػػػػنف الػػػػفرمـ لمعحػػػػعرات الفلننػػػػ  نػػػػفـ عػػػػف خػػػػالؿ 

أثنػػػع  لعمنػػػ  اكفةػػػعب  عركػػػزةوأووػػػ  بضػػػرورة فنظػػػنـ الفػػػدرنب كعععرةػػػ   العوزلػػػ ،العععرةػػػ  
فػػول  نظرنػػعت بعلعحػػعرات ا نةػػعنن   العحػػعرات الرعمنػػ ، وعػػف هػػذا العنطمػػؽ وعػػ  زنػػعدة ااهفعػػعـ

كفةعبُ لمعررة  بحد ذافحع. العفرمـالفرمـ العررة  أهعن  لكنان  عرعلت    لمعرموععت وا 

لمػ    العكثاػ العععرةػ الف  فوومت إل  فاوؽ الةعبل  الدراةعت البحوث الفربون  و  وعف
لبػد و  (، ةي الفحونؿ العررةي واألدا  الرعمي؛2017أحعد لربعف )   :دراة العوزل العععرة 

 روف ؛ و ةػػ  اخفبػػعر ذاكػػرة الكمعػػعت ةػػ  المغػػ  الرربنػػ  ،(2012) لخػػعلؽ األةػػود، ننػػؾ رحنعػػ ا
 Nate ننت وروبرت، ةي عحع  اةفخداـ العنفج؛ و Arun Lakshmanan (2010)اكلععف 

and Robert (2008)،  ة  فنعن  الفاكنر ااةفلرائ  والفرمـ بطالق . 

أنحعػع أكثػر ةعلمنػ : العععرةػ  العوزلػ  أـ العركػزة  وكػعف  اآلفوالةراؿ الذي نطرح ناةُ 
هػػذا الةػػراؿ هػػو لنػػواف علعلػػ ، كفبحػػع عػػوري أنػػدرععف، برنػػواف "أنحعػػع أةضػػؿ: العععرةػػ  العركػػزة 
علعبػػؿ العععرةػػ  العوزلػػ   نػػعقش ةنحػػع ععنػػزات وحػػدود كػػؿ نعػػط، ولػػـ نحػػدد أةضػػمن  نعػػط لمػػ  
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 لدنػػد عػػف البحػػوث والدراةػػعت الفػػي ىوقػػد أتػػر  ،(Murray & Udermann, 2003) خػػر 
إنمػػنف  العركػػز لمعحفػػوى الفرمنعػػي، كعػػع هػػو الحػػعؿ ةػػي دراةػػ  قعرنػػت بػػنف الػػفرمـ العػػوزع والػػفرمـ

 والعععرةػػػ   العوزلػػػ العععرةػػػ بفوػػػعنـ والفػػػي اهفعػػػت  Elaine Rettger (2017)رنفتػػػر 
رػدؿ عودنػوًا كػؿ ةػي لػكؿ عودنػوات وةػعئط عفرػددة عففعبرػ ، بع  العوزلػ ، حنث قدعتةالعركز 

، أعع العركز  ةبرض  ،وكعنت نفعئج هذ  البحوث عفبعنن  ،ةلدعت كؿ العودنوات دةر  واحدة  نـو
 ,Kang, 2016; Wahlheim, Maddox & Jacoby, 2014; Violato؛ عثؿ: )البحوث

et al., 2010، Marsh, et al., 2013; Son & Simon, 2012)   أثبػت ةعلمنػ  عععرةػ
وأف الػػػفرمـ العػػػوزع نحةػػػف فرمػػػـ الحلػػػعئؽ، والعاػػػعهنـ،  بلػػػكؿ عػػػوزع بعلعلعرنػػػ  بػػػعلعركز، العحػػػعـ

والعحػػعرات، وحػػػؿ العلػػػكالت، ونطنػػػؿ بلعئػػػُ لافػػػرات أطػػػوؿ ةػػػي ذاكػػػرة األعػػػد الطونػػػؿ، بعلعلعرنػػػ  
 ة. العركز  بعلعععرة 

العركػػزة أكثػػر ةعلمنػػ  لمػػ   والػػبرض اآلخػػر عػػف البحػػوث والدراةػػعت أثبػػت أف العععرةػػ  
 ,Andersen)العععرةػػ  العوزلػػ  أكثػػر ةعلمنػػ  لمػػ  العػػدى الطونػػؿ  لعػػدى اللوػػنر، بننعػػعا

2016; Bradley, Costa, Ferrari, et al., 2015; Toppino & Gerbier, 2014; 
Rawson & Kintsch, 2005)  ، وقد اةفخدـ ولنػععزWilliams's (2003)  ثػالث ةفػرات

دة أةػػبولًنع، والثعننػػ  وحػػدفنف أةػػبولًنع، والثعلثػػ  أربػػ  لتدولػػ  العععرةػػعت الفرمنعنػػ : األولػػ  وحػػ
وحدات أةبولًنع، وأوضحت النفعئج أف الفرمـ العركز، بعردؿ أرب  وحدات أةبولًنع، أةضػؿ عػف 

 بعردؿ وحدة واحدة أةبولًنع. العوزع،

الثعلػث عػف البحػوث والدراةػػعت لػـ نتػد ةروقًػع دالػػ  بننحػع، حنػث فةػعوت النفػػعئج،  دوالبرػ 
 Rettger, 2017 Safari, 2016 Sutherland, 2012;) ولـ فلط  بأةضمن  نعط لم   خر

; Sobel, Cepeda & Kapler, 2011; Balota, Duchek, Sergent-Marshall, et 

al., 2006; Carpenter & DeLosh, 2005 وفعةػػعكوؿ أتػػرى زاري ةلػػد(Zarei & 

Tavakkol, 2012)  بحثًػػع حػػوؿ الػػفرمـ الفلػػعركي العػػوزع والعركػػز، ولػػـ نتػػدا ةرقًػػع داًا بػػنف
أنػُ ا نوتػد اةػفنفعتعت  (Son & Simon, 2012, p. 4) كعػع ذكػر وػف وةػنعوف ،النعطنف

 ,Sutherland)وكػػذلؾ ذكػػر ةػػوزراند  ،عحػػددة ودلنػػؿ قػػعط  لمػػ  أةضػػمن  نعػػط لمػػ   خػػر
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2012,  p. 6) .أنُ ا نوتد دلنؿ إعبنرنلي قعط  لم  فاضنؿ نعط لم   خر 
األساس الفمسفي لمممارسة )الموزعة / المركزة( وعالقتو بالسعة العقمية )مرتفعة / 

 منخفضة(
ولػرض الفػ  فةػعلد ةػ  فنظػنـ  والفػدرنبةػفرافنتنعت وطػرؽ الفػدرنس انأف  دور ا وهنع

نوتػػد ثالثػػ  أنػػواع عػػف الحعػػؿ العررةػػي نػػأفي دور نظرنػػ  الحعػػؿ العررةػػي؛ حنػػث و العرموعػػعت، 
ونلػػنر إلػػ  درتػػ  فرلنػػد العرموعػػعت الفػػي  ؛الحعػػؿ العررةػػي الػػداخمي) :هػػيو  الفػػدرنب؛فنلػػأ عػػف 

والحعػػػؿ العررةػػػي وثنػػػؽ الوػػػم   - أو درتػػػ  الفػػػرابط بػػػنف لنعوػػػر العرموعػػػعت ،ةػػػففـ عرعلتفحػػػع
أعػع الحعػؿ  - طػعت للمنػ  وفخزننحػع ةػي الػذاكرة طونمػ  العػدىوننلأ عػف بنػع  عخط ؛بعلعوضوع

وطبلًػػع  ،ةناػػرض لمػػ  العفملػػي بواةػػط  األةػػموب الػػذي فلػػدـ بػػُ العرموعػػعت ؛العررةػػي الخػػعرتي
وفرظنـ الحعػؿ العررةػي وثنػؽ  ،فلمنؿ الحعؿ العررةي الداخمي والخعرتي لعبعدن النظرن  ننبغي

عػػػ  عاحػػـو العععرةػػػ  العوزلػػػ  والفػػ  فحػػػفـ بفنظػػػنـ  ففاػػػؽ هػػػذ  النظرنػػ كعػػع  ،الوػػم  بعلعوضػػػوع
ععػػع نػػردى إلػػ  فلمنػػؿ حعولػػ  الػػذاكرة الرععمػػ  الفػػي  ،ةفػػرات راحػػ  بػػنف عععرةػػ  العحػػعـ العخفماػػ 

 (Steven, et al, 2015, P. 30)نعكف اةفخداعحع. 

ننػػفج عػػف  Extraneous Cognitive Loadةعلحعػػؿ العررةػػي الررضػػي أو الػػدخنؿ 
وهذا الحعؿ ا نةحـ ةي الفرمـ، ونعكف  ،لرضت بحع العرموععت الفي فـ فرمعحعاألةعلنب الفي 

دقػػػ  الفنظػػػنـ، والفكننػػػز،  :عثػػػؿ ؛فغننػػػر ، لػػػف طرنػػػؽ الفوػػػعنـ الفرمنعػػػي، برػػػدة طرائػػػؽ عفنولػػػ 
والفػي ففنػػعوؿ اةفكلػػعؼ Activity Theory ونظرنػػ  النلػػعط، ، وأةػعلنب لػػرض العرموعػعت
لػ ، وفملػػي الضػو  لمػ  ةعلمنػػ  اةػفخداـ األدوات التدنػػدة ةػي نلػػؿ الػفرمـ بعةػفخداـ األتحػػزة النلع

، نلوـ بنلػعط لحػؿ علػكم ، ونةػفخدـ األدوات ةػي الفلػعرؾ عػ  اآلخػرنف ةعلعفرمـأنلط  الفرمـ، 
ونظرن  النلعط  وه  عف أهـ النظرنعت الدالع  لمفرمـ ا لكفرونػ  الفلػعرك  وعػع نفضػعنُ عػف 

ـو لمػػػ  ةػػػبر  لنعوػػػر رئنةػػػ  هػػػ  فحدنػػػد العوضػػػوع، ثػػػـ أنلػػػط  وعحػػػعـ اتفععلنػػػ ، والػػػذى نلػػػ
الحػػدؼ عػػف النلػػعط الفلػػعرك ، ثػػـ األدوات العةػػفخدع  ةػػ  لعنمػػ  الفلػػعرؾ، ثػػـ العتفعػػ  الػػذى 
نحػػدث ةػػ  الفلػػعرؾ، ثػػـ فحدنػػد اللوالػػد الفػػ  فحػػدد كنانػػ  إتػػرا  النلػػعط الفلػػعرك ، ثػػـ فلةػػنـ 

  انتػػعز الرعػػؿ وأخنػػًرا نػػعفج لعمنػػ  العحػػعـ وفحدنػػد دور كػػؿ لضػػو ةػػ  العتعولػػ  الفلػػعركن  ةػػ
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  (Baker, 2010, P. 21)الفلعرؾ الذى نظحر ة  وورة عنفتعت فرمنعن . 

والفػي ألػعرت إلػ   "Discovery Theory Learning by"ونظرن  الفرمـ بعاكفلػعؼ 
أف الػػفرمـ بعاكفلػػعؼ نحػػدث لنػػدعع نلػػدـ العػػعدة الفرمنعنػػ  ةػػي وػػورة عحػػعـ وأنلػػط  وعلػػكالت 
دراؾ  حلنلنػػػ  لمعػػػفرمـ ةػػػي لػػػكؿ غنػػػر عكفعػػػؿ ونحػػػثحـ ونلػػػوقحـ ونػػػدةرحـ لمبحػػػث وااكفلػػػعؼ وا 
كععلحػػػػع وفوظناحػػػػع؛ لػػػػذلؾ نػػػػرفبط الفػػػػدرنب بػػػػإدراؾ  الرالقػػػػعت بػػػػنف هػػػػذ  العرموعػػػػعت لفنظنعحػػػػع وا 
الفاعوػػنؿ، ةػػعلارد الػػذي نفرػػرض لعرموعػػعت كثنػػرة وعواقػػؼ نكػػوف أقػػدر لمػػ  فكػػونف الفوػػنناعت 
دراؾ الرالقػعت  الفي فنظـ فمؾ العرموعػعت، ونرتػ  هػذا إلػ  فػدرنب العػفرمـ وعععرةػفُ لمفاكنػر وا 

 ( 234 -232 ص ص ،2006)حعدى نعةنف،  .برًضعبنف األحداث وربطحع ببرضحع 

إلػػػ  العػػػ  ا نةػػػعني بعلفبػػػعر نلػػػبُ تحػػػعز  تػػػ  العرموعػػػعتنظرنػػػ  عرعل ةػػػي حػػػنف فنظػػػر
ثـ نرطػي وننػفج برػض  ،ونتري لمنحع برض الرعمنعت ،ةكالهعع نةفلبؿ العرموععت الكعبنوفر،

وعػػف ثػػـ  ،ااةػػفتعبعت العنعةػػب ، لػػذا فركػػز هػػذ  النظرنػػ  لمػػ  كنانػػ  اةػػفلبعؿ العػػ  لمعرموعػػعت
اللػػػػغعل  عحػػػػدودة الةػػػػر ، فةػػػػع  بػػػػإترا   فلػػػػـو لمػػػػ  أةػػػػعس أف الػػػػذاكرة، و فحمنمحػػػػع وفنظنعحػػػػع

العرعلتػػعت لمػػ  ةػػب  وحػػدات ةلػػط خػػالؿ تمةػػ  وػػغنرة، ونعكػػف زنػػعدة ةػػر  هػػذ  الػػذاكرة عػػف 
 ,Dabbagh, N) وةحعحع. نةحؿ اةفنرعبحع chunks خالؿ فلةنـ العحفوى إل  عكعنز وغنرة

2005, p. 26)  

عػػف  ونظرنػػعت الفرمػػنـ والػػفرمـ نعػػط العععرةػػ لالقػػ  وثنلػػ  بػػنف  وعػػف هنػػع افضػػ  وتػػود
بع ةػػعدة عػػف   الفربونػػ البحػػوث فحػػفـ؛ حنػػث تعنػػب، وبننحػػع وبػػنف الةػػر  الرلمنػػ  عػػف تعنػػب  خػػر

 بنئػعت الػفرمـبنػع  ، ولنػد فحكػـ فطبنلحػع النظرنعت العخفما  بعع فلػفعؿ لمنػُ عػف عبػعدن وأةػس
لفبػػعر نظرنػػعت الفرمػػنـ والػػفرمـ وفطبنلعفحػػع؛ وفوظناحػػع ألغػػراض فطػػونر اةالبػػد عػػف األخػػذ ةػػي ا

وقدرافػػػُ لمػػػ   العػػػفرمـننػػػع نبػػػرز دور إةوعػػػف هنػػػع  لمػػػ  لػػػدة عةػػػفونعت، الفدرنبنػػػ العععرةػػػعت 
فحانػز الفػدرنب العخفماػ  ةإنحػع لواعػؿ  أةػعلنبب، أعػع عػع نفرمػؽ نلوـ بعلفدرنب لمنُاةفنرعب عع 

 .ذالفالعناةفثعرة اةفتعبعت و 
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 المحور الثالث: السعة العقمية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية
فرمب الةر  الرلمن  دوًرا هعًعع ةي الكلؼ لف الاروؽ الاردن  بنف الفالعنذ ةي العتعات 
العخفما ، ونظًرا ارفبعطحع بزعف الفػدرنب وعدفػُ، وعػدى فكثناػُ أو فوزنرػُ بعػع قػد نكػوف لػُ أثػًرا 
فاعلمًنػػػع ونػػػردي إلػػػ  اةػػػفنفعتعت تدنػػػدة، وةػػػي ةػػػنعؽ الكلػػػؼ لػػػف الرالقػػػ  بػػػنف الةػػػر  الرلمنػػػ  

فار /عنخاضػػ " والعععرةػػ  "عوزلػػ /عركزة" فرػػددت الفررناػػعت الفػػ  فنعولفحػػع بفرػػدد األدبنػػعت "عر 
والبحوث والدراةعت الفي فررضت لحع بعلووؼ أو بعلدراة  حنث لرةحػع بةػكعلنوني بأنحػع تػز  
عحدود عف الذاكرة نفـ ةنُ عرعلت  كؿ العرموععت العةفلبم  والعةفرتر  ةي وقت واحػد، وبػذلؾ 

ؿ الردد األقوػ  عػف العخططػعت الفػي نةػفطن  الرلػؿ فتعنرحػع ةػي ةرػؿ للمػي واحػد. ةحي فعث
(Agostion, 2008, 205) 

وفرفبر الةر  الرلمن  عف الرواعؿ والعفغنرات الفي لحع فأثنر لم  لعمنعت الفرمـ/الفدرنب 
إلػ   نػرديولم  كعة  العةفونعت الرعرنػ ؛ حنػث أف اخػفالؼ عةػفونعت الةػر  الرلمنػ  لمفالعنػذ 

وتػػود ةػػروؽ ةردنػػ  ةػػي فحوػػنمحـ لوػػعل  ذوي الةػػرعت الرلمنػػ  العرفارػػ ، ونرتػػ  فعنػػزهـ إلػػ  
والفػي فزنػد عػف فحوػنمحـ وفرةػ   Kersting (13 ,2005)برض األعور الفي ذكرهػع كرنةػفنج 

 عردؿ أدائحـ؛ وعنحع:
 رنب.زنعدة الداةرن  العةفعرة الفي فعكنحـ عف ااةفعرار والتدن  ةي أدا  عحعـ الفد 
 لم  الفرععؿ ع  العرموععت لحؿ العلكالت. زنعدة عةعح  الفاكنر وبعلفعلي زنعدة قدرفحـ 
 . اللدرة لم  الاحـ وااةفنرعب وأكثر فوةًرع ةي ةعلمنفحـ الرلمن  واهفععععفحـ العررةن 
 . اللدرة لم  بذؿ عتحود عررةي عرفا 
  أدا  تند ألدا  أةضؿ.الفركنز ةي عحعـ الفدرنب ععع نعكنحـ عف اانفلعؿ عف 
 . اللدرة لم  ااحفاعظ بعلعرموععت العخفزن  ةي الذاكرة ةي حعل  نلط 

لػػذا ةلػػد فنعولػػت لدنػػد عػػف البحػػوث الرمعنػػ  والدراةػػعت الةػػعبل ؛ عنحػػع حةػػف حةػػف، أعػػنف 
(، 2008وهعلـ اللػرنوبي ) الكرنـ(، عحعود لبد 2011(، ةند نونس )2016لبد العلوود )
(، الةػػػر  الرلمنػػػ  ةػػػي عحعولػػػ  لمكلػػػؼ لػػػف أثرهػػػع ةػػػي زنػػػعدة الفحوػػػنؿ 2005أةػػػعع  هنػػػداوي )

العررةػػػي ورةػػػ  عرػػػدات األدا  الرمعػػػي لمعحػػػعرات، وأثبفػػػت تعنرحػػػع ةعلمنػػػ  الةػػػر  الرلمنػػػ  ةػػػي 
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الفحوػػػنؿ واكفةػػػعب العحػػػعرات كعػػػع تػػػع ت كػػػؿ النفػػػعئج لوػػػعل  الطػػػالب ذوي الةػػػرعت الرلمنػػػ  
 العرفار .

بداةرنػ  ا نتػعز واللػدرة لمػ  الفنبػر بػعألدا ات لرةحػع أحعػد وةي إطػعر ربػط الةػر  الرلمنػ  
( بأنحع الحد األقو  عف الوحػدات العررةنػ  الفػي نةػفطن  186، 2003الملعني، لم  التعؿ )

الاػػرد الفرععػػؿ عرحػػع، حنػػث أف لكػػؿ ةػػرد ةػػر  للمنػػ  فحػػدد قدرفػػُ لمػػ  ا نتػػعز وفحػػدد إعكعننػػ  
فػػػعلي وضػػػرُ ةػػػي العكػػػعف الوػػػحن  الػػػذي نعكنػػػُ عػػػف الفنبػػػر بػػػعألدا  ةػػػي دراةػػػ  العحفػػػوى، وبعل

 ا نتعز والفلدـ.

ةػػػرعد البنػػػع ) ( بأنحػػػع العنطلػػػ  الرلمنػػػ  136، 1990بننعػػػع لرةحػػػع كػػػؿ عػػػف حعػػػدي البنػػػع، وا 
ااةفراضػػػػن  الفػػػػي نحػػػػػدث ةنحػػػػع انػػػػدععج وفاعلػػػػػؿ بػػػػنف العرموعػػػػعت الػػػػػواردة عػػػػف خػػػػػالؿ ا دراؾ 

، ونفنتػ  هػذا الفاعلػؿ فظحػر ااةػفنفعتعت ةػي والعرموععت العةفرتر  عف الذاكرة طونم  العػدى
وػػور عخفماػػ  "رةػػـ، كفعبػػ ، كػػالـ" أو نػػفـ إلػػعدة العرموعػػعت عػػرة أخػػرى لعخػػزف الػػذاكرة طونمػػ  

 العدى نظًرا لمرالق  الفبعدلن  بننحعع.

  لعوضػػوع الةػػر  الرلمنػػ  لػػذا ةػػنفنعوؿ البحػػث ت الػػذاكرة بعثعبػػ  الخمانػػ  الرئنةػػولعػػع كعنػػ
وقوػنرة العػدى وطونمػ   الحةػن الذاكرة وعنحع نفاػرع إلػ  لػرض أنػواع الػذاكرة )الحعلي عوضوع 

العدى والذاكرة الرععم ( والخوعئص الرعع  لكؿ نوع عنحػع، ثػـ ننفلػؿ إلػ  لػرض الةػر  الرلمنػ  
عػػػف حنػػػث عاحوعحػػػع ولالقفحػػػع بػػػبرض العفغنػػػرات األخػػػرى كػػػعلرعر الزعنػػػي، الفحوػػػنؿ، فتحنػػػز 

 العرموععت.

 Memoryالذاكرة 
ع أهػػـ العوضػػولعت الفػػي اقػػت اهفععًعػػلاحػػـ الػػفرمـ لػػذا ةحػػي عػػف  عنرػػد ةحػػـ الػػذاكرة أةعًةػػ

والبحوث والدراةعت؛ عثػؿ: وبعراتر  األدبنعت ، قبؿ العفخوونف ةي البحث الفربوي عف اكبنرً 
(Liu, L. & Jones, 2008 ؛Zoelch & Schumann, 2006)  الفػي فنعولػت عوضػوع

الػػذاكرة افضػػ  فرػػدد الفررناػػعت الفػػي وضػػرت لفوضػػن  عاحػػـو الػػذاكرة وذلػػؾ بػػعخفالؼ وتحػػعت 
 نظر البعحثنف وعدارةحـ الاكرن ، وعف أهـ هذ  الفررناعت عع نمي:
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 فرتعلحع بعلوػورة الفػي كعنػت نظعـ نةػفدؿ عػف خاللػُ لمػ  فلػانر العرموعػعت وفخزننحػع واةػ
طرنؽ الفكععؿ  الغرض عنُ ااحفاعظ بعع عر بُ عف خبرات لف لعفرمـانلعط نبذلُ لمنحع، و 

لعمنػ  اةػفدلع  واةػفتععع والنػ ، وهػي العررةػ  بعلحػدث أو الحلنلػ  الوظناي لرعؿ العػ ، و 
 الفي ا فاكر ةنحع ع  لرور إضعة  أننع كنع قد ةكرنع بحع عف قبؿ أو كعنت لنع عرحع خبرة.

  ااحفاػػعظ بعلعرموعػػعت الفػػي ةػػبؽ لماػػرد فرمعحػػع بلػػكؿ  الرععػػؿ األةعةػػي لضػػععفهػػي الػػذاكرة
عخػزف فخفػػزف ةنػػُ العرموعػػعت والوظػػعئؼ الفػػي فلػـو بحػػع الػػذاكرة، و  ةػمنـ عػػف خػػالؿ الرعمنػعت

العةػػفلبم  لػػف طرنػػؽ الػػفرمـ حنػػث نػػفـ فنظػػنـ فمػػؾ العرموعػػعت وفخزننحػػع واةػػفرتعلحع وقػػت 
 الحعت  إلنحع. 

  لم  ااحفاػعظ بػعلخبرات واألحػداث الفػي عػر بحػع  رمـالعفلعمن  للمن  عركب  ففعثؿ ةي قدرة
 ةي حنعفُ، وقدرفُ لم  اةفرتعلحع واةفخداعحع ةي عواقؼ لبنح  لالةفاعدة عنحع.

وةي ضو  الررض الةعبؽ نفضػ  اخػفالؼ نظػر البػعحثنف لمػذاكرة بدانػ  عػف النظػر إلنحػع 
وووًا إل  الفبعرهع لعمن  للمن  عركب  ا ففضعف  لمعرموععتلم  أنحع عترد فخزنف واةفبلع  

نعػػع فنظنعحػػع وعرعلتفحػػع واةػػفرتعلحع وقػػت الحعتػػ  إلنحػػع،  ةلػػط الفخػػزنف وااةػػفبلع  لمعرموعػػعت وا 
فرػػدد وفنػػوع اافتعهػػعت إا أنحػػع ةػػي عتعمحػػع ركػػزت لمػػ  عراحػػؿ لػػدة فبػػدأ بفخػػزنف  رغػػـولكػػف 

 خؿ الذاكرة وأخنًرا عرحم  اةفرتعلحع.عروًرا بفخزننحع دا العفعحالعرموععت بلكمحع 

؛ ةػػند 6102، أحعػػد أعػػنفدراةػػ  )وفأةنًةػػع لمػػ  ذلػػؾ فوتػػد لدنػػد عػػف الدراةػػعت؛ عثػػؿ: 
، والفحوػنؿ ،ةػفرافنتنعت الفػدرنساو  ،فنعولػت الرالقػ  بػنف الةػر  الرلمنػ  لفػيوا( 6100، نونس

 الفالعنػذنػ  العخفماػ  لػدى الةػرعت الرلم العرمػـإل  أنػُ كمعػع رالػ   نفعئج هذ  الدراةعت ألعرتو 
كمعػػػع ةػػػعهـ ذلػػػؾ ةػػػ  زنػػػعدة ةعلمنػػػ  فووػػػنؿ العرموعػػػعت عػػػ   ،آلخػػػر فمعنػػػذفخفمػػػؼ عػػػف  والفػػػي

 .ةي الذهف لافرة أطوؿ ااحفاعظ بحع

 عالقة السعة العقمية ببعض المتغيرات
والردنػػد عػػف العفغنػػرات  لمػػذاكرةنوتػػد لالقػػ  بػػنف الةػػر  الرلمنػػ  بعلفبعرهػػع العكػػوف النلػػط 

 األخرى كعلرعر الزعني، الفحونؿ، فتحنز العرموععت، وهو عع ةنفـ فوضنحُ ةنعع نمي:
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 :عراحػؿ النعػو  رلفاةػن ياةػفخدعت كعلنػعس كعػ العالقة بين السعة العقمية والعمـر الزمنـي
العررةػي الفػي وضػرحع بنعتنػُ  النعػوكؿ عرحم  عػف عراحػؿ  بعلفبعر أف بنعتنُالعررة  لند 

 ةعطع ) عف العخططعت الرمعن  الف  لم  أةعةحع نرعلج الارد العرموععت. قد ففضعف لدًدا
أف الةػػر  الرلمنػػ  فػػزداد أثنػػع  النعػػو (؛ 6111)حعػػدى البنػػع، نػػرى كػػؿ عػػف ، و (8<<6 ،رزؽ

رة ( حفػ  خعػس للػ(e+7( ةي الثالث ةػنوات األولػ  عػف الرعػر إلػ  e+ 6الطبنري عف )
( نلػػػنر إلػػػ  الةػػػر  الرلمنػػػ  الفػػػي نػػػفـ ةنحػػػع فتحنػػػز (eةػػػن  عػػػف الرعػػػر، حنػػػث أف الحػػػرؼ 

 الرلمنػ  الةػر  عػف  ( نعثؿ الحػد األقوػ (7العخططعت الرلمن  الالزع  ألدا  العحع ، الردد 
الرعمنػػعت لمػػ  األنظعػػ  العوتػػودة ةػػي ذاكػػرة الاػػرد والفػػي  عػػف بعتعولػػ  اللنػػعـ ففػػول  حنػػث

ونعكػف فوضػن  ذلػؾ عػف التػدوؿ  الرلمنػ  فلػغنمحع بنتػعح أثنػع  أدا  العحعػ .فةفطن  الةر  
 الفعلي:

 نوض  الرالق  بنف الةر  الرلمن  والرعر الزعني بعلةنوات (7تدوؿ )
 السعة العقمية مراحل النمو المعرف  العمر الزمن 

 6 عرحم  عع قبؿ الرعمنعت العبكرة  9 – 8عف 
 7 العفأخرة عرحم  عع قبؿ الرعمنعت ; – :
 8 عرحم  الرعمنعت العحةوة  العبكرة = – >
 9 عرحم  الرعمنعت العحةوة  العفأخرة 65 – <
 : عرحم  الرعمنعت اللكمن  العبكرة 67 – 66
 ; عرحم  الرعمنعت اللكمن  العفوةط  69 – 68
 > عرحم  الرعمنعت اللكمن  العفأخرة ةأكثر – :6

نفض  عف التدوؿ الةعبؽ أف الةػر  الرلمنػ  فػزداد عػ  ازدنػعد الرعػر بعرػدؿ وحػدة واحػدة 
بننعػػع نػػرى الػػبرض ، الخععةػػ  للػػر ةػػأكثر )ةػػف العراهلػػ (لكػػؿ لػػعـ عنػػذ ةػػف الثعلثػػ  حفػػ  ةػػف 

نعػػع فظػػؿ ثعبفػػ  ونعكػػف  اآلخػػر لكػػس ذلػػؾ" وهػػو أف الةػػر  الرلمنػػ  ككػػؿ ا فػػزداد بفلػػدـ الرعػػر وا 
فلغنؿ وعرعلت  العرموععت ونرت  ذلؾ إل  لواعؿ النضج البنولوت  والخبرة  زنعدة كاع فحع ة 

 )نةري ؛ (Moshman, & et al., 1987) لكف نوتد عف نرى خالؼ ذلؾ، و "ا ثنعف عرع أو
نعع فظؿ ثعبفػ ، لكػف ( 320 ،2001 ،دننور وهو أف الةر  الرلمن  ككؿ ا فزداد بفلدـ الرعر وا 
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ونرػود ذلػؾ إلػ  لععػؿ النضػج البنولػوتي  ،فتحنز وعرعلتػ  العرموعػعتنعكف ذنعدة كاع فحع ةي 
 .الخبرة أو ا ثننف عًرعأو 
 :لدند عف الدراةعت إل  وتػود لالقػ  إرفبعطنػ  فلنر  العالقة بين السعة العقمية والتحصيل

)إةػرعد البنػع وحعػدي  ،الرلمنػ عرفارػي الةػر   الفالعنػذبنف الةر  الرلمنػ  والفحوػنؿ لوػعل  
 الفالعنػذ( وتػود فمػؾ الرالقػ  إلػ  فعنػز Kersting, 2005(، ونرتػ  )140، 1990البنػع، 

ذوي الةػػػرعت الرلمنػػػ  العرفارػػػ  بعلردنػػػد عػػػف الععنػػػزات الفػػػي فترػػػؿ لعمنػػػ  الفحوػػػنؿ لػػػدنحـ 
 عرفار  لف أولئؾ ذوي الةرعت الرلمن  العنخاض ، وعف فمؾ الععنزات عع نمي:

  قدرة لم  الفركنػز ةػي عحػعـ الػفرمـ بلػكؿ أكبػر ، و ررةي أكبرة لم  بذؿ عتحود علدنحـ اللدر
 ععع نزند عف تودة أدائحـ وداةرنفحـ ةي العواقؼ الفرمنعن  العخفما .

 .إحفاعظحـ لمعرموععت ةي الذاكرة نكوف بلكؿ نلط 
 .فزداد قدرافحـ لم  الفاكنر وبعلفعلي قدرفحـ لم  حؿ العلكالت الفي فلدـ إلنحـ 
  فػػػػزداد لػػػػدنحـ اللػػػػدرة لمػػػػ  الاحػػػػـ وا ةػػػػفنرعب ععػػػػع نزنػػػػد عػػػػف ةػػػػعلمنفحـ الرلمنػػػػ  واهفعععػػػػعفحـ

 العررةن .
 :( أف 76 ،6<<6) فػػذكر هنػػع  لبػػعس العالقــة بــين الســعة العقميــة وتجييــز المعمومــات

  لعمن  فتحنز العرموععت ة  الذاكرة فعر بثالث عراحؿ أةعةن :

 
 الذاكرة مراحل تجييز المعمومات في( 1شكل )

أف العرحمػ  األولػ  ةػ  فتحنػز العرموعػعت ففعثػؿ ةػ  اةػفلبعؿ  نفض  عػف اللػكؿ الةػعبؽ
لف طرنؽ الحواس الخعةػ  لونةػعف؛  و عرلدةحعت بةنط  أالعرموععت الخعرتن  ة  وورة عنب

فػ  نبػرز ةنحػع دور الةػر  الرلمنػ  عع العرحم  الثعنن  ةح  لعمن  فتحنز وعرعلت  العرموعػعت والأ
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عػػػدى والفػػػ  فعثػػػؿ لػػػذاكرة الرعمنػػػ  وقػػػدرفحع لمػػػ  اةػػػفدلع  العرموعػػػعت عػػػف الػػػذاكرة طونمػػػ  الو اأ
ععمػػ  أكثػػر كاػػع ة ةػػعف ، ةػػإذا ترمنػػع الػػذاكرة الرالعرحمػػ  الثعلثػػ ، حنػػث فوتػػد بننحعػػع لالقػػ  فبعدلنػػ 

بػػذلؾ نعكػػف أف ، و لعرموعػػعت عػػف الػػذاكرة طونمػػ  العػػدىكثػػر قػػدرة لمػػ  اةػػفدلع  اذلػػؾ نترمحػػع أ
أف هنػػػػعؾ عتعولػػػػ  عػػػػف  نظرنػػػػ  عرعلتػػػػ  العرموعػػػػعتفافػػػػرض حنػػػػث كثػػػػر اةػػػػفخداعع، فوػػػػب  أ

  وأف عكنعننزععت الفتحنز أو العرعلت  داخؿ الكعئف الرضوي كؿ عنحع نلـو بوظنا  أولنػ  عرننػ
وفةػػر  هػػذ  النظرنػػ  إلػػ  ةحػػـ ةػػموؾ  ،لمػػ  نحػػو عرػػنف عوففعبًرػػ عهػػذ  الرعمنػػعت فافػػرض فنظنًعػػ

 لمعفػػػػدربةرنػػػػدعع فلػػػػدـ  ،حنػػػػث نةػػػػفخدـ إعكعنعفػػػػُ الرلمنػػػػ  والعررةنػػػػ  أةضػػػػؿ اةػػػػفخداـ العػػػػفرمـ،
العرموعػػعت نتػػب لمنػػُ انفلػػع  لعمنػػعت عرننػػ  وفػػرؾ أخػػرى ةػػي الحػػعؿ عػػف أتػػؿ انتػػعز العحعػػ  

، ةرنػػدعع نةػػأؿ لمعػع  نظرنػػعت عرعلتػػ  العرموعػعت لػػف الرععػػؿ األكثػر أهعنػػ  وفػػعثنًرا العةػفحدة 
 (50، 2015حـ العرعلت  الرلمن  النلط  لمعرموععت. )نبنؿ لزعي، ة  الفرمـ فكوف إتعبف

ونلػػـو بفلةػػنعحـ  لفالعنػػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ ،ولعػػع كػػعف البحػػث الحػػعلي نحػػفـ بعلةػػر  الرلمنػػ  
بعلةػػر  الرلمنػػ ، حفػػ  فحلػػؽ  نعػػط لمعععرةػػ  عػػرفبطلمػػ  هػػذا األةػػعس، كػػعف ا بػػد عػػف اخفنػػعر 

رلمن  فعثؿ حنًزا عف الع  نفـ ةنُ عرعلت  العرموعػعت وفخزننحػع، والةر  الأهداةحع،  الفرمـلعمن  
حنػػث نػػفـ ةنػػُ الفاعلػػؿ بػػنف العرموعػػعت العةػػفلبم  والعةػػفرتر  عػػف الػػذاكرة طونمػػ  العػػدى الفػػي 
فرتعػػػت إلػػػ  عاػػػعهنـ وعرموعػػػعت ذات عرنػػػ  وبعلفػػػعلي ةإنحػػػع لععػػػؿ عحػػػـ وعػػػرثر ةػػػي الفحوػػػنؿ 

لداةرنػ ، واألةػموب العررةػي(. )عحعػد العرادنػي، نتػال  وففأثر برواعؿ لدة؛ عنحػع: )ااتحػعد، وا
     (805، ص 2011عخفعر، 

 المحور الرابع: نواتج تعمم مادة الحاسب اآللي
، لمطػػالبا لمػػدور الكبنػػر الػػذي فمربػػُ الفكنولوتنػػع ةػػي فطػػونر لعمنػػ  الػػفرمـ والفرمػػنـ نظػػرً 

الالزعػ  لفحةػنف عةػفونعفحـ الفرمنعنػ ، ولترمحػـ  الحعةػب اآللػيبعحػعرات  هـفطمب األعػر فزونػد
عػػػرهمنف وقػػػعدرنف لمػػػ  عواتحػػػ  فحػػػدنعت العتفعػػػ ، حفػػػ  نحوػػػؿ ةػػػي النحعنػػػ  لمػػػ  عخرتػػػعت 

 ع ةي لتم  الفلدـ والفطور بكعة  العتعات.فرمنعن  عفكععم  قعدرة لم  العضي قدعً 

  لععػػ  وأطاػػعؿ ن رػػد الحعةػػب اآللػػي أداة عحعػػ  ةػػي حنػػعة البلػػر بوػػاعػػف هػػذا العنطمػػؽ و 
 Basic Academicالعرحم  اابفدائن  بوا  خعو ، واكفةعب العحعرات األكعدنعن  األةعةن 
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Skills   أعر ضروري نردي إل  زنعدة كاع فحـ ةي الفرععؿ ع  عظعهر الحنػعة وةػرل  فاػعلمحـ
حػود واندععتحـ ةنحع، وبعلفعلي فحلنؽ قدر كبنر عف ااةػفلاللن  ةػي حنػعفحـ، حنػث أوػبحت الت

الفربونػػػػ  والفرمنعنػػػػ  فةػػػػفحدؼ تعنػػػػ  النعلػػػػئ  بغػػػػض النظػػػػر لػػػػف عةػػػػفونعفحـ الرلمنػػػػ  وقػػػػدرافحـ 
ذا كعنػػت أتحػػزة الحعةػػوب وأنػػواع الفلننػػ  األخػػرى هػػي الوةػػنم  التدنػػدة لونفػػعج،  ااةػػفنرعبن ، وا 
 ةإف اةفخداعُ ةي الرعمن  الفرمنعن  أضػح  أعػًرا عحًعػع وضػرورًنع لفةػخنر هػذ  الفلننػ  عػف أتػؿ
ذا نظرنػػػع إلػػػ   فحةػػػنف عةػػػفوى أدا  الفالعنػػػذ بعػػػع نفنعةػػػب ولوػػػر العرموعػػػعت الػػػذي نرنلػػػُ، وا 
تػػرا   الػػدوؿ العفلدعػػ  ن الحػػظ أف واقػػ  الفرمػػنـ قػػد أخػػذ افتعًهػػع حػػدنثًع؛ وذلػػؾ بفتننػػد ا عكعنػػعت وا 

ثم  األبحعث لرة  عةفوى الفرمنـ لف طرنؽ العنعهج وااةفاعدة عف إعكعنن  الفلنن  الحدنث  العفع
ةػػػػي الحعةػػػػوب وغنػػػػر ، وربػػػػط ذلػػػػؾ بلوالػػػػد العرموعػػػػعت العنفلػػػػرة لكػػػػي نحوػػػػؿ العػػػػفرمـ لمػػػػ  

 (72 - 71، ص ص 2013العرموععت حف  وهو ةي عنزلُ. )عن  الدهعف؛ ةحعـ عتعهد، 
بػػػعلرتوع إلػػػ  لدنػػػػد عػػػف األدبنػػػعت والبحػػػػوث الرمعنػػػ  والدراةػػػعت الةػػػػعبل ؛ عثػػػؿ: )عنػػػػعؿ 

والفي ( 2012؛ حنعف اللعلر، 2015 ةععح عرزوؽ،؛ 2017؛ لعئل  بدر، 2018 ،الحتي
 : وتعنرحـ فووؿ إل  أنحع، عاحـو عحعرات الحعةب اآللي فنعولت

  الفرععػػؿ والفاعلػػؿ بلػػكؿ دقنػػؽ عػػ  البػػراعج واألدوات والفطبنلػػعت الفكنولوتنػػ  بلػػكؿ نػػردي
 .إل  فحلنؽ النفعتعت الفرمعن  باعلمن  وكاع ة

 عحددةعات عرنن  لفحلنؽ أهداؼ فوظنؼ األدوات الفكنولوتن  ةي عت . 
 وفلػعس بعلدرتػ  الفػي نحوػؿ لمنحػع الفرمنعنػ البرعتنعت ا لكفروننػ  ةػي الرعمنػ   اةفخداـ ،

 العفرمـ حةب بطعق  العالحظ  الفي فـ بنعئحع لحذا الغرض. 
 عػػػف اةػػػفخداـ  ـالعرػػػعرؼ واألدا ات الفػػػي نكفةػػػبحع الطػػػالب بوػػػورة علوػػػودة والفػػػي فعكػػػنح

 لمنحع. واالفطبنلعت الفكنولوتن  ةي الفرمنـ، وفلعس بعلدرت  الفي نحوم
  عػػف اةػػفخداـ الفكنولوتنػػع الحدنثػػ  بعػػع ففضػػعنُ  الطػػالباآلدا ات الرعمنػػ  والفطبنلنػػ  فعكػػف

إلػػػ  ألمػػػ   والووػػػوؿوةػػػعئؿ فرمنعنػػػ ( بكاػػػع ة لعلنػػػ   -لػػػبك  ا نفرنػػػت  -)بػػػراعج وفطبنلػػػعت
 رة  ع  فوةنر الوقت والتحد العبذوؿ، لفحلنؽ األهداؼ الفرمنعن  العنلودة. درتعت الاحـ والعر

  العععرةػػعت األدائنػػ  الفػػي فعكػػف الطػػالب عػػف إفلػػعف اةػػفخداـ لػػبك  ا نفرنػػت وأدوافحػػع ةػػي
 الفرمنـ، وفعكنُ عف الفرععؿ ع  أنظع  الفرمـ ا لكفروني.
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 عػػػف عواكبػػػ   الطػػػالبلفػػػي فعكػػػف العرػػػعرؼ واللػػػدرات، والرعمنػػػعت وا تػػػرا ات والعععرةػػػعت ا
 الفطورات الفكنولوتن ، والفكنؼ ع  العةفحدثعت الفي أةرزفحع فكنولوتنع الفرمنـ.

  عتعولػػ  عػػف األدا ات الرعمنػػ  الفػػي نحفعتحػػع الطػػالب لمفرععػػؿ عػػ  البػػراعج الفرمنعنػػ  الفػػي
 نعكف فحمنمحع وعالحظفحع وقنعةحع.  

  الفطبنلن  الفي نكفةبحع الطالب نفنت  عػرورهـ عتعول  عف األدا ات والعععرةعت الرعمن  و
علػرر الكعبنػوفر وفكنولوتنػػع العرموعػعت، وفعػعرس بكاػػع ة ب عفرػددة ةػي عةػػفونعت المربػ بخبػرات 

فلعف ع  فوةنر الوقت والتحد العبذوؿ لفحلنؽ األهداؼ العنلودة  .لعلن  وا 
  العخفماػػػػ  واألةكػػػػعر العحػػػػعرات الفػػػػي ففرمػػػػؽ بعللػػػػدرة لمػػػػ  فوظنػػػػؼ الفلننػػػػعت والفكنولوتنػػػػعت

العةفحدث  واةفخداعحع ةي الرعمن  الفرمنعن  ةوا  ةي التعنب الفكنولوتي أو التعنب اللخوي 
 أو التعنب الفوظناي لفحلنؽ أهداؼ أكثر إبدالن . 

 مداخل تنظيم الميارات األدائية
ولكػػؿ عنحػػع أةةػػُ الفربونػػ ، والناةػػن  الفػػي  ،عػػداخؿ لػػدة لفنظػػنـ العحػػعرات األدائنػػ  فوتػػد

 & ,Martins, P، (438 ،2012) الاػػػعرنلػػػوـ لمنحػػػع، كعػػػع حػػػددهع كػػػؿ عػػػف إبػػػراهنـ 

Morgado, L, 2015)( ؛ )Capuano, D., & Tomasuolo, E., 2011).  عع نمي:(؛ 

 المدخل السيكولوجي Psychology: بنعً  لم  األةس الناةن   العحعرة الرعمن ب أتزا  فرف
 ةاػػي المغػػ  الرربنػػ  عػػثاًل ، الفالعنػػذواهفعععػػعت وعنػػوؿ وحعتػػعت النعػػو،  العرفبطػػ  بخوػػعئص

ذهف الػػالتعمػػ  والكمعػػعت لحػػع عرنػػ  ةػػي ف نبػػدأ بعلتعمػػ  ثػػـ الكمعػػ  ثػػـ العلطػػ  ثػػـ الحػػرؼ، أل
 وغعر الةف. الفالعنذبركس الحروؼ العتردة، وهذ  الطرنل  فنعةب 

  المـــدخل المنطقـــيLogical:  ًونلػػػـو لمػػػ  فنظػػػنـ العحػػػعرة عأقػػػدـ العػػػداخؿ وأكثرهػػػع لػػػنول ،
فنظػنـ عحفػوى المغػػ   الرعمنػ  بعػع نفاػؽ عػ  األةػػس العنطلنػ  لفنظػنـ العررةػ  األةعةػػن ، ةاػي

وهػذا النػوع عػف الفنظػنـ  ،نبدأ بفدرنس الحروؼ ثػـ العلطػ  ثػـ الكمعػ  ثػـ التعمػ  الرربن  عثاًل 
، واكفةػػعب كعنػػ  ع عفةمةػػاًل ع عنطلًنػػحنػػث نفػػن  لحػػـ ةحػػـ العػػعدة ةحًعػػ الكبػػعر؛ الفالعنػػذننعةػػب 

 .وعف طرؽ فنظنـ العحفوى الفرمنعي، كبنرة عف العرموععت والعرعرؼ



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 311 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

  المــــدخل اليرمــــيHierarchical: العحػػػػعرة الرعمنػػػػ الطػػػػرؽ العةػػػػفخدع  ةػػػػي فنظػػػػنـ  عػػػػف 
 ،عػػف الخػػػعص إلػػ  الرػػػعـ، وعػػف التػػػز  إلػػ  الكػػػؿ العحػػػعرةب أتػػزا  نػػػفرف ع نػػفـ، وةنحػػػعوفرمعحػػ

العفطمبعت الةعبل  لكؿ عحع  فرمنعن   العفرمـوبعفتع  نةنر عف أةاؿ إل  ألم  بحنث نفرمـ 
العحػػػعرات الػػػدننع فكػػػوف أف والعنطػػػؽ عػػػف ورا  هػػػذا الفةمةػػػؿ هػػػو ، وبفةمةػػػؿ هرعػػػي، تدنػػػدة

 العحعرات الدننع.عف ا برد إفلوا نعكف فرمعحع إ ،بعثعب  عفطمبعت ةعبل  لمعحعرات الرمنع
  المـــدخل التوســـعيElaboration: العحػػػعرة الرعمنػػػػ الطػػػػرؽ العةػػػفخدع  ةػػػي فنظػػػنـ  عػػػف 

، وفحدنػػػػد تعنػػػػ  العحػػػػعرة الرعمنػػػػ ، وهػػػػذ  الطرنلػػػػ  فرفعػػػػد لمػػػػ  الفحمنػػػػؿ ا ترائػػػػي عوفرمنعحػػػػ
ثػـ فوضػ  ةػي  ا ترا ات الالزع  لفرمـ العحعرة الكمن  بارولحع كعةً  ةػي بدانػ  لعمنػ  الػفرمـ،

نوػؿ أف وبردهع نبدأ الفاونؿ ةي كػؿ إتػرا  بلػكؿ فػدرنتي إلػ   Epitomeعلدع  لععم  
 أوًا:بػػػفرمـ الطرنلػػػ  اللوػػػنرة  العػػػفرمـالعوػػػعـ إلػػػ  أوػػػغر ةػػػرع نػػػردي إلنػػػُ، ولنػػػدهع نبػػػدأ 

ةػي كػؿ  العػفرمـ، وقػد نحفػعج العحػددنفحلؽ الحدؼ النحعئي أف ةعألطوؿ بفةمةؿ فلدعي إل  
 خطوة نلـو بحع إل  عررة  عاعهنـ وعبعدن ةعبل  كعفطمبعت ةعبل   ترا  هذ  الخطوة.

أف فنظػنـ العحػعرات لمػ  ( 71، 2014) فركد دراةػ  ولنػد إبػراهنـفأةنًةع لم  ذلؾ و 
عف ةػحول  أو وػروب  ظعهرنػ  لمعػعدة الرمعنػ ، وأثػر  لمفالعنذالرعمن  فرت  إل  عع قد نوحنُ 

، ةػػإذا بػػدأ البرنػػععج برػػرض العرموعػػعت غنػػر العألوةػػ  ةػػأف ذلػػؾ قػػد الفالعنػػذ  ذلػػؾ لمػػ  داةرنػػ
نوحي بأف ععدة البرنػععج أوػرب ععػع هػي لمنػُ ةػي الواقػ ، أعػع إذا فػدرج ةػي لػرض العػعدة 
الرمعن ، واقفور لم  العوطمحعت الضرورن  ةػأف عػعدة البرنػععج فبػدو أكثػر ةػحول  ةفػزداد 

 العػػفرمـنعكػػف اللػوؿ بػػأف لعمنػ  فنظػػنـ العرموعػػعت ةػي ذاكػػرة ، و لػػفرمـ هػذا العحفػػوى ـداةرنػفح
لػػف طرنػػؽ فنظػػنـ العحػػعرات األدائنػػ  وةػػنم  تنػػدة لاحػػـ العحػػعرات ةػػي فةمةػػمحع واةػػفنرعب عػػع 
تع  عف عرموععت واةفخداعحع وقت الحعت ، ولعمن  الفنظػنـ هػذ  فػفـ عػف خػالؿ الػربط بػنف 

دة ذات الرالقػػػ ، وعػػػف هنػػػع بنػػػي كثنػػػر عػػػف العرموعػػػعت، اللدنعػػػ  العخزنػػػ  والعرموعػػػعت التدنػػػ
الفربػػػوننف أعثعؿ:"أوزوبػػػؿ"، "تعنننػػػُ"، "نورعػػػعف" و"رانتمػػػوث" نعػػػعذتحـ الفنظنعنػػػ  بنػػػعً  لمػػػ  

 الدراةعت الفي أ ترنت حوؿ ذاكرة العفرمـ، وكنان  عرعلتفحع لمعرموععت.
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 المحور الخامس: عالقة المتغيرات المستقمة بالمتغيرات التابعة لمبحث 
ةػػي إطػػعر فاػػعلمي  برًضػػععػػف الرػػرض الةػػعبؽ نفضػػ  أنػػُ فوتػػد لالقػػ  وثنلػػ  ببرضػػحع و 

عكعننػػ  فلػػدنـ  ،ةػػي المربػػ  لمػػ  اةػػفرافنتن  المرػػب الفػػدرنب عععرةػػ فحانػػزي، حنػػث قػػد نػػرثر  وا 
ننبغػػي أف فةػػفخدـ كنعػػوذج و  فغذنػػ  راترػػ  عفلدعػػ  ةػػي لػػكؿ لوحػػعت لػػرةن  ودرتػػعت عرفارػػ ،

عػػف عةػػفوى إلػػ  عةػػفوى ألمػػ  عنػػُ ةػػي حعلػػ  إنتػػعز هػػدؼ  عػػفرمـاللمفرزنػػز ا نتػػعبي  نفلػػعؿ 
لفحانػػزهـ وفلػػتنرحـ وزنػػعدة علػػعركفحـ ةػػي فنانػػذ  لمفالعنػػذالعطمػػوب، وفعػػن  نلػػعط التػػعئزة  الػػفرمـ

وعػػف بػػنف النظرنػػعت الفػػي  ،والحوػػوؿ لمػػ  التػػوائز الػػفرمـالعحػػعـ العكماػػنف بحػػع لفحلنػػؽ أهػػداؼ 
الػػدواة  والفػػي فلػػنر عبعدئحػػع األةعةػػن  إلػػ  أف الفحانػػز نظرنػػ   عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ فػػدلـ 

والػذي ن رػّد بػدور  ضػرورًنع لمفكنػؼ عػ   الػفرمـ، وهػو أنًضػع عػف لػروطُ،نرفبر ضػرورًنع لحػدوث 
نتػػػعز العحػػػعـ لمػػػ  أةػػػموبي الفػػػدرنب العػػػوزع كعػػػع  ،البنئػػػ  فػػػرثر الفغذنػػػ  الراترػػػ  ةػػػي عععرةػػػ  وا 

وقدرفػػػُ لمػػػ  اانتػػػعز واةػػػفنرعب العحفػػػوى  فمعنػػػذ وذلػػػؾ نػػػرفبط بعلةػػػر  الرلمنػػػ  لكػػػؿوالعكثػػػؼ، 
وفحونؿ أكبر لدد عف النلعط لموووؿ لعةفوى اافلعف العطموب عف العحعرات، وبعع أف ةػر  
الذاكرة الرععم  ةر  عحدودة ةإف لعمن  الفدرنب ةففأثر ةػمًبع إذا فػـ فتػعوز قػدرة الػذاكرة الرععمػ  

فول  نظرنعت الفرمـ العررةػ  وع  زنعدة ااهفععـ بعلعحعرات ا نةعنن   لم  عرعلت  العرموععت،
كفةػعبُ لمعررةػ  بحػد ذافحػع؛  العفرمـأهعن  لكنان  عرعلت   فتحنػز وعرعلتػ   كعػع أفلمعرموعػعت وا 

بعلنةػػػب  لمفمعنػػػذ ولالقفػػُ بعلػػػذكع ات العفرػػػددة لحػػػع دور رئػػنس ةػػػي فلػػػكنؿ لخوػػػن   العرموعػػعت
عةػػفوى  زنػػعدةةػػي األدا  وبعلفػػعلي  نتػػعحذلػػؾ إلػػ   أدىكاع فػػُ  ارفاػػ  أنػػُ كمعػػع حنػػث العػػفرمـ،

، ورةػػػػ  عرػػػػدؿ األدا  الرعمػػػػي، وفنعنػػػػ  اافتعهػػػػعت اانتعبنػػػػ  لػػػػدى فالعنػػػػذ العرحمػػػػ  الفحوػػػػنؿ
  ا بفدائن .

 إجرا ات البحث الحالي
 العععرةػػػػ  نعػػػػط بػػػػنف الفاعلػػػػؿ أثػػػػرنظػػػػًرا ألف البحػػػػث الحػػػػعلي نحػػػػدؼ إلػػػػ  الكلػػػػؼ لػػػػف 

 وأثرهعع الرقعن  األلرعب عحازات ببنئ ( عنخاض /  عرفار ) الرلمن  والةر ( العركزة/  العوزل )
؛ لػػػذلؾ ةلػػػد ةػػػعرت ا بفدائنػػػ  العرحمػػػ  فالعنػػػذ لػػػدى اآللػػػي الحعةػػػب عػػػعدة فرمػػػـ نػػػوافج فنعنػػػ  ةػػػي

 ا ترا ات لم  النحو الفعلي: 



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 311 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 دائيةتحديد ميارات ميارات استخدام الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة اإلبت -1
اةػفخداـ قعئع  بعلعحػعرات الالزعػ   لبنع وةنعع نمي اةفرراض ا ترا ات الفي اةفخدعت 

  :ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي الحعةب اةفخداـ
فحدؼ اللعئع  إل  حور العحػعرات الرئنةػ  والارلنػ  الخعوػ   تحديد اليدي من القائمة: -أ

 .ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي الحعةببعةفخداـ 
 الحعةػببعةػفخداـ لفحدند العحػعرات الرئنةػ  والارلنػ  الخعوػ  وتحديد محتوى القائمة:  -ب

 الفي فـ فضعننحع ةي اللعئع ، قعـ البعحث بعع نمي: ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي
   العرفبطػ  بعتػعؿ ااطالع لم  الكفب والعرات  الرمعن  والدراةعت الةعبل  الرربن  واألتنبنػ

 – العععرةػػػػ  العوزلػػػػ  – بنئػػػػ  عحاػػػػزات األلرػػػػعب الرقعنػػػػ البحػػػػث وعحػػػػعور ، وفعثمػػػػت ةػػػػي: )
 الحعةػبعحػعرات  – الةػر  الرلمنػ  العنخاضػ  –الةر  الرلمن  العرفار   –العععرة  العركزة 

لمػػػػ  العراتػػػػ  الرربنػػػػ  واألتنبنػػػػ   ااطػػػػالع(، كعػػػػع فػػػػـ ا بفدائنػػػػ  العرحمػػػػ  فالعنػػػػذ - اآللػػػػي
معحػػػعرات لالعلػػػرو ة والعةػػػعول  لبػػػر ا نفرنػػػت والفػػػي فنعولػػػت لػػػرح نظػػػري، وفػػػدرنب لعمػػػي 

 وفـ ا لفععد لم  نفعئج هذا العة  ةي بنع  ا طعر النظري لمبحث الحعلي. الرعمن ،

  رؽ الفدرنس هنئ  الفدرنس ةي عتعلي العنعهج وط ألضع اةفرعن  ب را  الةعدة الخبرا  عف
 وفكنولوتنع الفرمنـ.

وبرد الحووؿ لم  العحعرات فـ فلةنعحع إل  عحعرات أةعةن ، ونفبػ  كػؿ عحػعرة أةعةػن  
أربرػػػ  ( 4)لػػػدد عتعولػػػ  عػػػف العحػػػعرات الارلنػػػ  العفرملػػػ  بحػػػع، وبمػػػ  لػػػدد العحػػػعرات الرئنةػػػ  

، وبمػػ  لػػدد ةرلنػػ  ( عحػػعرة25) خعةػػ  وللػػروف ، وبمػػ  لػػدد العحػػعرات الارلنػػ عحػػعرات رئنةػػ 
 .إترائن  ( عحعرة167) ععئ  وةبر  وةفوف العحعرات ا ترائن 

فػـ لػرض اللعئعػ  ةػي وػورفحع األولنػ  لمػ  عتعولػ  عػف التحقق مـن صـدق القائمـة:  -ج
الخبػػػرا  والعفخووػػػنف ةػػػ  عتػػػعؿ لمػػػـ الػػػناس والعنػػػعهج وطػػػرؽ الفػػػدرنس وفكنولوتنػػػع الفرمػػػنـ، 

 وطمب عنحـ إبدا  الرأي ةي:
 ن  اللعئع  لعع ننبغ  أف فلفعؿ لمن  عف توانب.لعول 
 .ةالع  الونعغ  المغون ، والدق  الرمعن  لكؿ عحعرة 
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  بنئ  عحازات األلرعب الرقعن دق  فةعن  العحعرات وفربنرهع لف عحفوى. 
   اةفخداـ الحعةب اآلليفحدند درت  أهعن  كؿ عحعرة عنحع ة. 
 .إبدا  أن  عالحظعت أو علفرحعت 

الفرػػدنالت الفػػ  رأى الةػػعدة العحكعػػوف ضػػرورة فرػػدنمحع، حنػػث ألنػػد وػػنعغ  وفػػـ إتػػرا  
، والػػعدة فرفنػػب برػػض العحػػعرات لضػػععف الفرفنػػب العنطلػػي لرػػرض العحػػعراتبرػػض العحػػعرات، 

، بنع  لم   را  الةعدة العحكعنف فـ الفووؿ إل  الوورة النحعئن  للعئع  العحعرات الفردنؿوبرد 
عحػػعرة  (25، والعحػػعرات الارلنػػ  )أربرػػ  عحػػعرات رئنةػػ  (4)لػػدد وبمػػ  لػػدد العحػػعرات الرئنةػػ  

 .إترائن  ( عحعرة167، ولدد العحعرات ا ترائن  )ةرلن 
فـ حةعب ثبعت اللعئع  لف طرنؽ اةفخداـ عرعدل  عرععػؿ اافاػعؽ حساب ثبات القائمة:  -د

 (.62-10، 1984)عحعد العاف ، 
 اعؽلدد عرات ااف

 100×  –––––––––––––––––––––––––––––نةب  اافاعؽ = 
 لدد عرات اافاعؽ + لدد عرات لدـ اافاعؽ

 حنػػث فػػـ حةػػعب عرععػػؿ اافاػػعؽ بػػنف عتعولػػ  عػػف الةػػعدة العحكعػػنف وقػػد خػػرج عرععػػؿ
 0,95اافاعؽ = 

 
 تصميم المعالجة التجريبية لمبحث وتطويرىا: -2

لفوعنـ العرعلتعت الفترنبن  وةؽ لعفغنرات البحث فبن  البعحث نعوذج " عحعػد خعػنس 
" لمفوعنـ والفطونر الفرمنعػي نظػًرا للػعولن  النعػوذج غعلبنػ  الخطػوات والعراحػؿ  2003)ب(، 

، ونفضعف النعوذج خعس بنئ  عحازات األلرعب الرقعن الفي نعكف االفععد لمنحع لند فوعنـ 
ي: الفحمنػؿ، الفوػعنـ، الفطػونر، الفلػونـ، النلػر وااةػفخداـ والعفعبرػ ، وةػوؼ عراحؿ رئنة  ه

 :الفعلي نفـ لرض هذ  العراحؿ لم  النحو
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 وقد اشتممت ىذه المرحمة عم  الخطوات التالية:مرحمة التحميل:  -أوًًل 
ذج، فرد هذ  العرحم  الرعمن  العوتح  لرعمنػعت الفوػعنـ والبنػع  والفلػونـ العرفبطػ  بػعلنعو 

والفحمنؿ هو نلط  البدانػ  ةػي لعمنػعت الفوػعنـ والفطػونر الفرمنعػي ونحػدؼ إلػ  إلػداد خرنطػ  
 وفلفعؿ هذ  العرحم  لم  الخطوات الفعلن :فاونمن  لف العوضوع بلكؿ ك مي، 
 * فحمنؿ العلكم ، وفلدنر الحعتعت.

 .الفرمنعن * فحمنؿ العحععت 
 دخم .وةموكحـ الع   الفالعنذ* فحمنؿ خوعئص 

 * فحمنؿ العوارد واللنود ةي البنئ .
 ااةفكلػعةن فبنف عف خالؿ الدراةػعت والبحػوث والدراةػ   تحميل المشكمة وتقدير الحاجات: -6

عحػػعرات اةػفخداـ الحعةػب اآللػػي الفػ  قػعـ بحػع البعحػػث أنػُ فوتػد حعتػػ  ضػرورن  إلػ  فنعنػ  
 الفاعلػػؿ أثػرعررةػ  ، وعػف ثػـ ةػػإف البحػث الحػعلي نحػدؼ إلػ  لػدى فالعنػذ العرحمػ  ا بفدائنػ 

 عحاػزات ببنئػ ( عنخاضػ /  عرفارػ ) الرلمنػ  والةػر ( العركػزة/  العوزل ) العععرة  نعط بنف
 العرحمػػػ  فالعنػػػذ لػػػدى اآللػػػي الحعةػػػب عػػػعدة فرمػػػـ نػػػوافج فنعنػػػ  ةػػػي وأثرهعػػػع الرقعنػػػ  األلرػػػعب
 . ا بفدائن 

الفػػػي  الفرمنعنػػػ ارفكػػػز البحػػػث الحػػػعلي لمػػػ  برػػػض العحعػػػعت  :التعميميـــةتحميـــل الميمـــات  -7
فحدؼ هذ  الخطوة إل  فحمنؿ األهداؼ الرعع  إل  ، حنث ا بفدائن  العرحم  فالعنذنحفعتحع 

 بعلخطوات الفعلن : الفرمنعن عكونعفحع الرئنةن  والارلن ، وفعر لعمن  فحمنؿ العحععت 
النحعئنػ ،  الفرمنعنػ ةي هػذ  الخطػوة نػفـ فحدنػد العحعػعت  النيائية: التعميميةتحديد الميمات  -

 وهي عخرتعت خطوة فحمنؿ العلكم  وفلدنر الحعتعت؛ وهي كعلفعلي:
 ميارات استخدام الكمبيوتر. -أ
 .Woindwsالتحكم في نظام التشغيل  -ب
 .Wordالتعامل مع برنامج معالج النصوص  -ج
 تصميم ونشر صفحات الويب التعميمية. -د
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اةػفخدـ البعحػث العػدخؿ الحرعػي عػف ألمػ   الميمات إلـ  ميمـات رئيسـة وممكنـة:تفصيل  -
إلػػػ  أةػػػاؿ؛ حنػػػث نبػػػدأ عػػػف ألمػػػ  بعلعاػػػعهنـ الرععػػػ ، ونفػػػدرج ألةػػػاؿ نحػػػو العحعػػػعت الارلنػػػ  

، ةنعػػع فالعنػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ الععكنػ ، والفػػي فلػػكؿ األدا  النحػػعئي العرغػوب ةنػػُ عػػف ق ب ػػؿ 
وفيمــا يمــي الصــورة النيائيــة بعةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػي، ت العررةنػػ  الخعوػػ  نػػرفبط بعلعحػػعرا
 ليذه الميمات:

 :وهي لدد عف الفحدنعت؛ونفارع عنُ   المستوى األول: ميارات استخدام الكمبيوتر: 
 .عحعرات فوونؿ وفلغنؿ الكعبنوفر -1
 .الفحكـ ةي نظعـ الفلغنؿ -2

 : الميمات الفرعية
 وعمحلعفُ.تحعز الكعبنوفر  فوونؿ عحعرة -1
 تحعز الكعبنوفر. فلغنؿ عحعرة -2
 عحعرة فغننر خمان  ةط  العكفب. -3
 عحعرة فنظنـ لنعور ةط  العكفب. -4
لعدة فةعنفُ -5  .عحعرة إنلع  عتمد تدند وا 
 .عحعرة البحث لف عمؼ لم  اللرص الطمب -6
  :المستوى الثاني: التعامل مع البرامج التطبيقية 

 :وهي لدد عف الفحدنعت؛ونفارع عنُ 
 .Wordالفرععؿ ع  برنععج  -3

 
 : الميمات الفرعية

 .Word النووص عرعلج برنععج ةف  عحعرة عحعرة -7
 كفعب  النووص. عحعرة -8
 .فغننر نوع الخط وحتعُ عحعرة -9
 .عحعذاة النص وضبطُ عحعرة -10
 .إضعة  وورة لمعةفند عحعرة -11
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 .إترا  لعمنعت النة  واللص والموؽ لمنووص عحعرة -12
 عحعرة حاظ العةفند. -13
 .عرعنن  العمؼ وطبعلفُعحعرة  -14
 .عحعرة إغالؽ العةفند -15
  :المستوى الثالث: تصميم ونشر صفحات الويب التعميمية 

 :وهي لدد عف الفحدنعت؛ونفارع عنُ 
نفعج فوعنـ برنععج واتح  ع  الفرععؿ -4  .الفرمنعن  الونب واحعت وا 

 : الميمات الفرعية
 .Expiration Webةف  برنععج  عحعرة -16
 .واحعت الونب الفرمنعن ضبط حتـ  عحعرة -17
 .إظحعر أحد ألرط  واحعت الونب الفرمنعن  عحعرة -18
 .الفرععؿ ع  خطوط اللبكعت عحعرة -19
 .إنلع  واحعت الونب عحعرة -20
لعدة فةعنفحع عحعرة -21  .حاظ واحعت الونب وا 
 .إضعة  الروابط الفلربن  بنف الواحعت عحعرة -22
 .Jump Menuإضعة  قوائـ اللاز  عحعرة -23
 .Radio Buttonااخفنعر   إضعة  دوائر عحعرة -24
 .فحدند واحعت النلر لمعوق  الفرمنعي عحعرة -25

التنػػزة بعنطلػػ   فالعنػػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ لننػػ  البحػػث الحػػعلي عػػف  :التالميــذتحميــل خصــائص  -8
لعنعقلفحـ ةػي برػض العوضػولعت الفػي  الفالعنذ، حنث فعت علعبم  هرا  "عدرة  وحدة ةلعرة"

الػػذنف  الفالعنػػذلحػػع لالقػػ  بفطبنػػؽ البحػػث الحػػعلي، وقػػد ألػػعرت نفػػعئج هػػذ  العلػػعبالت إلػػ  أف 
ػ دخمي نعفمكوف قػدرات خعوػ  فةػعلدهـ لمػ  فطبنػؽ العحػعـ العنوطػ  بحػـ، وبفحمنػؿ الةػموؾ الع 

 لف ظحور رغبػفحـ الكبنػرة ، هذا ةضاًل اةفخداـ الحعةب اآلليلحـ فبنف لدـ إعفالكحـ لعحعرات 
 .ببنئ  عحازات األلرعب الرقعن  العلفرح  الفرمنعن ةي فنانذ العحعـ 
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الثالث  عحؿ البحث  العةفونعت: قعـ البعحث بفطونر التعميميةتحميل الموارد والقيود في البيئة  -9
 الرقعنػ فطبنلػعت ولنعوػر و لنػعت عحاػزات األلرػعب  اللعئع  لم  البنئ  العلفرح الحعلي ضعف 

عحعةظػ   بعدرةػ  وحػدة ةػلعرة،لم  لبك  الونب، كذلؾ قعـ البعحث بفوةنر أوقعت ةػراغ  عورةرح
 لذلؾ لـ فكف هنعؾ قنود ذات فأثنر واض  لم  إترا  فترب  البحث.، اللعهرة
 وقد اشتممت ىذه المرحمة عم  الخطوات التالية:مرحمة التصميم:  -ثانًيا
قػػػػعـ البعحػػػػث بوػػػػنعغ  األهػػػػداؼ فبًرػػػػع لنعػػػػوذج "أبتػػػػد  إعــــداد قائمــــة األىــــداي الســــموكية: (1

ABCDحنػػػث " (A)  ،العػػػفرمـ(B)  ،الةػػػموؾ العطمػػػوب(C)  ،اللػػػروط أو الظػػػروؼ(D) 
، البنئ  العلفرحػ ةي ضو   لمعةفونعت الفرمنعن ، حنث فـ فحدند األهداؼ الدرت  أو العرنعر

عرالعفحػع ةػي وػنعغ   ننبغػيوهذا وقػد رولػي ةػي وػنعغ  األهػداؼ اللػروط والعبػعدن الفػي 
عكونػ  عػف  ، وقد قعـ البعحث بإلداد قعئع  بعألهداؼ ةي وورفحع العبدئن الفرمنعن األهداؼ 

، وقعـ بررضحع لم  عتعول  عف العحكعنف العفخوونف ةي عتػعلي العنػعهج ( هدؼ40)
وطػػرؽ الفػػدرنس وفكنولوتنػػع الفرمػػنـ، وذلػػؾ بحػػدؼ اةػػفطالع رأنحػػـ ةػػي عػػدى فحلنػػؽ وػػنعغ  

الفرمنعنػػػ  العطمػػػوب ؼ لمةػػػموؾ الفرمنعػػػي العطمػػػوب، وعػػػدى كاعنفحػػػع لفحلنػػػؽ األهػػػداؼ الحػػػدا
 .فحلنلحع

وقد تع ت نفعئج الفحكػنـ لمػ  قعئعػُ األهػداؼ كعلفػعلي؛ تعنػ  األهػداؼ بعللعئعػ  تػع ت 
%(، كػػذلؾ افاػػؽ برػػض العحكعػػنف لمػػ  إتػػرا  95نةػػب  وػػح  وػػنعغفحع وكاعنفحػػع أكثػػر عػػف )

؛ حنػػث قػػعـ البعحػػث بفرػػدنمحع الفرمنعنػػ  ألهػػداؼل األةرػػعؿ العكونػػ فرػػدنالت ةػػي وػػنعغ  برػػض ال
( أربرػػػ  أهػػػداؼ 4لػػػدد ) ففكػػػوف عػػػف ؛وبػػػذلؾ أوػػػبحت قعئعػػػ  األهػػػداؼ ةػػػي وػػػورفحع النحعئنػػػ 

 .ةموكي ( هدؼ40) رئنة ، و
بنئ  عحاػزات األلرػعب فـ فحدند عحفوى تصميم استراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع عرضو:  (2

البحػوث وذلػؾ بعاةػفرعن  بعألدبنػعت و  ،الةػعبؽ فحدنػدهع الفرمنعن ةي ضو  األهداؼ  الرقعن 
   البعحػػث، وقػػد رولػػإلنحػػعلػػعرة الةػػعبؽ ا  الفرمنعنػػ الدراةػػعت الرمعنػػ  الفػػي فنعولػػت العحػػعـ و 

، الفالعنػػػػذ العةػػػػفحدةنفلنػػػػد اخفنػػػػعر العحفػػػػوى أف نكػػػػوف عرفبًطػػػػع بعألهػػػػداؼ، وعنعةػػػػًبع لائػػػػ  
لفطبنػػؽ وكعةًنػػع ملنػػعس وا، وقػػعباًل لودقنلًػػع عػػف النعحنػػ  المغونػػ  حنػػ  الرمعنػػ ووػػحنًحع عػػف النع
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 لطػػع  ةكػػرة واضػػح  ودقنلػػ  لػػف العػػعدة الرمعنػػ ، وقػػد أفبػػ  البعحػػث األةػػموب العنطلػػ  ةػػ  
 فرفنب عحعور كؿ عحع  حةب طبنر  أتزائحع.  

ةػي ولمفأكد عػف وػدؽ العحفػوى فػـ لرضػُ لمػ  عتعولػ  عػف العحكعػنف العفخووػنف 
 الثالثػ  عػ  أهػداؼ كػؿ العةفونعتالعنعهج وطرؽ الفدرنس وفكنولوتنع الفرمنـ، حنث فـ لرض 

الفرمنعػػػػي وذلػػػػؾ بحػػػػدؼ اةػػػػفطالع رأنحػػػػـ ةػػػػي عػػػػدى ارفبػػػػعط العحفػػػػوى  فرمنعنػػػػ ،عحعػػػػ  فحػػػػدي و 
، والوػػح  الفرمنعنػػ  كاعنػػ  العحفػػوى لفحلنػػؽ األهػػداؼعػػدى ، وعػػف العطمػػوب فحلنلحػػع بعألهػػداؼ

بطرنلػ   ، وعدى عالئع  فرفنب أتػزا  الفالعنذ، ووضوحُ وعالئعفُ لخوعئص الرمعن  لمعحفوى
%( عػػػف العحكعػػػنف ةنعػػػع 85، وقػػػد فلػػػرر اخفنػػػعر العحفػػػوى الػػذي نتعػػػ  لمنػػػُ )لمعنػػ  وعنطلنػػػ 
الةػػعبل  نرػػد وػػحنًحع وعلبػػوًا، وقػػد تػػع ت نفػػعئج الفحكػػنـ لمػػ  تعنػػ   الفرمنعنػػ نفرمػػؽ بعلعحػػعـ 

%(، وقػد ألػعر العحكعػنف بػبرض 90البنػود الةػعبل  أكثػر عػف) عحعور العحفػوى بعلنةػب  لتعنػ 
لعدة فرفنب برػض العحػعور داخػؿ العحػعـ  ، وقػد قػعـ البعحػث الفرمنعنػ الفردنالت ةي الونعغ  وا 

 .قعبم  لمفطبنؽ ة  وورفحع النحعئن  العةفونعت الفرمنعن بإترا  هذ  الفردنالت حنث أوبحت 
؛ عحػعرات اةػفخداـ الحعةػب اآللػينظػًرا لطبنرػ   والتعمم:تحديد طرائق واستراتيجيات التعميم  (3

لفنعنػػػ    لنػػػعت وفطبنلػػػعت األلرػػػعب الرقعنػػػ لمػػػ    واللعئعػػػ الػػػفرمـ الفنعةةػػػيةػػػإف اةػػػفرافنتن  
اكفلػػعؼ األتػػزا  ، وفرػػد طرنلػػ  اةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػي لفالعنػػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ عحػػعرات 
؛ حنػث فةػفخدـ غعلًبػع ةػي الػفرمـ عب الرقعنػ ةػي عحاػزات األلرػ هي الطرنل  األنةػب العخان 

نلػًطع ةػي لعمنػ  الػفرمـ، ةحػو الػذي نلػعرف ونحمػؿ،   ، حنػث نكػوف دور العػفرمـالععركز حػوؿ 
 ونكفلؼ الرالقعت أو الخوعئص، أعع دور العرمـ ةنلفور لم  فلدنـ العةعلدة والفوتنُ.

عػػف افنتنعت الفنػػعةس اةػػفر وةنعػػع نخػػص اةػػفرافنتنعت الفرمػػنـ ألفعػػد البحػػث الحػػعلي لمػػ  
بعلػػدخوؿ  لمفالعنػػذوالةػػععح  الفرمنعنػػ العحػػعـ العةػػفونعت الفرمنعنػػ ، والفحػػدنعت، و خػػالؿ لػػرض 

، واقفوػر دور البعحػث لمػ  لػرض الاكػرة فطبنلعت األلرعب الرقعن  لعععرة  عحػعـ الػفرمـلم  
قبػػؿ  حمػػ  ا بفدائنػػ لفالعنػػذ العر  البنئػػ  اللعئعػػ  لمػػ  فطبنلػػعت األلرػػعب الرقعنػػ لػػوـ لمنحػػع فالفػػي 

 الدخوؿ لم  لبك  الونب.
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فػػـ فحدنػػد الحػػدؼ هػػذ  ااةػػفرافنتن   لفطبنػػؽ :كيفيــة تطبيــق اًلســتراتيجية موضــوع البحــث (4
الفرمنعػػػي عػػػف المرػػػب واللوالػػػد والعبػػػعدن الفػػػي فحكػػػـ لعمنػػػ  المرػػػب "لػػػروط الاػػػوز"، ووضػػػ  
عةعرات الفلدـ والفنعةس بنف الارؽ، واألدوار العنوط  بكؿ لضو، وفحدند نوع الدلـ العلػدـ 

  لوحػ –اللػعرات  –العةػفونعت  – النلػعط –لمفالعنذ و لنعت الفحانػز وففعثػؿ؛ ةػي: )الفحػدي 
النفنتػػ (، وفحدنػػد األنلػػط  العػػراد فطبنلحػػع ونولنػػ  العنػػفج العطمػػوب،  -األوةػػع   –اللػػرؼ 

 الفرمنعن .فوضن  أةموب الفلونـ العفب  لفنانذ العحعـ و 
لمػػػ  ضػػػو  طبنرػػػ  البحػػػث الحػػػعلي  :التعميميـــةتصـــميم ســـيناريو اســـتراتيجيات التفـــاعالت  (5

فعحفحع عف او  عةفونعت، فـ فوعنـ ثالث لمفرمـوالعرعلتعت العرفبط  بعاةفرافنتن  العلفرح  
وةلًػػع لمفوػػعنـ الفترنبػػ  لمبحػػث، وبػػذلؾ نكػػوف  الفرمنعنػػ ،خػػالؿ لػػبك  الونػػب لفنانػػذ العحػػعـ 

حنث افن  لكؿ عتعول   الفرمنعي،فاعلاًل ع  األنلط  والعحفوى  لمفالعنذالفاعلؿ األةعة  
 .نعةةيالف الدخوؿ لم  العحعـ وفنانذهع بعةفرافنتن  الفرمـ

 الفرمنعنػ ةي ضػو  فوػعنـ ةػننعرنو اةػفرافنتنعت الفاػعلالت  وأساليبو: التعممتصميم نمط   (6
، حنػػث فنػػعوؿ الفرمنعنػػ الػػالـز اكفةػػعب األهػػداؼ  الػػفرمـالةػػعبؽ ذكرهػػع، ةلػػد فػػـ فحدنػػد نعػػط 

بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب ؛ حنػػث إف الفنعةةػػي الػفرمـنعػػط  اةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػيالبعحػث ةػػي 
عػػػ  العحفػػػوى وعػػػ   العػػػفرمـالخعوػػػ  بحػػػذا البحػػػث بنئػػػ  فرمػػػـ فاػػػعلمي، نفاعلػػػؿ ةنحػػػع  الرقعنػػػ 
 .عععرة  الفرمـوع  العرمـ، وهذ  الفاعلالت فرفعد لم  نعط  الفالعنذ

خطػ  لععػ  وعنظعػ ، ففكػوف عػف عتعولػ  عػف األنلػط  : العامة التعممتصميم استراتيجية  (7
العحػػددة والعرفبػػ  ةػػي فةمةػػؿ عنعةػػب؛ لفحلنػػؽ أهػػداؼ فرمنعنػػ  عرننػػ   الفرمنعنػػ وا تػػرا ات 

ةػػػي ةفػػػرة زعننػػػ  عحػػػددة، ونظػػػًرا ألف طبنرػػػ  البحػػػث فلػػػوـ لمػػػ  اةػػػفخداـ اةػػػفرافنتن  الػػػفرمـ 
نةػعلد لمػ   فرمنعػيةػي ةػنعؽ  الفرمنعنػ وفحلنػؽ األهػداؼ  الفرمنعنػ لفنانػذ العحػعـ الفنعةةػي 

 .لمفنعةس بنف العتعولعت  العوعع الفرمنعن الفكنؼ ع  البنئ  
 العػفرمـننطمؽ البحػث الحػعلي عػف علػكم  عرفبطػ  بإكةػعب  المتعددة: التعمماختيار مصادر  (8

وػػروب  ةػػ  أثنػػع   الفالعنػػذوالفػػي نتػػد  اآللػػيبعةػػفخداـ الحعةػػب برػػض العحػػعرات الخعوػػ  
الرقعنػ  نعط الفنعةس اللعئـ لم   لنعت ولنعور عحازات األلرػعب خفنعر الذلؾ فـ  ،إلدادهع
 .فنعةةن فنانذ العحعـ بوورة  لمفالعنذ بحنث ففن العخفما   الفرمـفحفوى لم  عوعدر الفي 
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برػد فحدنػد العوػعدر والوةػعئط العفرػددة الالزعػ   وصي مصادر الـتعمم ووسـائمو المتعـددة: (9
، قػػعـ البعحػػث بفلػػدنـ ووػػؼ  فاوػػنميس لحػػذ  الوةػػعئط،  نفػػعج بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ 

الثعبفػػػػ ، والوػػػػور الثعبفػػػػ ،  والرةػػػػوـونلػػػػفعؿ لمػػػػ  الػػػػنص العكفػػػػوب، والعػػػػرثرات الوػػػػوفن ، 
والرةػػػػوـ العفحركػػػػػ  والفػػػػي فػػػػػـ فحدنػػػػدهع ةػػػػػي ضػػػػو  العرػػػػػعننر العحػػػػددة، حنػػػػػث فػػػػـ لػػػػػرض 

 .دؼ الفرمـلفوعنـ نعط الفنعةس بنف العتعولعت لفحلنؽ ها عكعننعت العفرددة 
 المرحمة عم  الخطوات التالية: اشتممت ىذهمرحمة التطوير:  :ثالثًا

برد اانفحع  عف كفعب  الةننعرنو قعـ البعحػث بػعلفخطنط  نفػعج العحفػوى التخطيط لإلنتاج:  -6
الخعوػػػ  بإنفػػعج وفحرنػػػر لنعوػػػر بنئػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب وذلػػػؾ بفتحنػػز البػػػراعج  الفرمنعػػي،

كفعبػ  النوػوص وفحرنرهػع وكػذلؾ عرعتػ  الوػور وفتحنػز للطػعت الانػدنو،  الرقعن ؛ وعنحػع:
 .لبنئ  الفرمـ الفنعةةن وفنلن  العماعت الووفن  عف الضوضع ، وذلؾ لفتحنزهع 

 التطوير )اإلنتاج الفعمي(: -2
 Microsoft Wordاةػػفخدـ البعحػػث ةػػي كفعبػػ  النوػػوص برنػػععج " كتابــة النصــوص: -

2010." 
العوػعحب  بعلفرمنلػعت الماظنػ ، فـ فتحنز برض الوور  ت الثابتة:إنتاج الصور والرسوما -

عػػف خػػالؿ  Power Point, 2010، وبرنػػععج paintعػػف خػػالؿ اةػػفخداـ برنػػععج  وذلػػؾ
نفعتحع لبرض عحفونعت العحعـ الفرمنعن   .فوعنـ برض الرةوععت وا 

؛ حفػ  الفرمنعنػ فػـ اةػفخداـ عػرثرات ثعبفػ  ةػي عماػعت العحفػوى  اختيار المؤثرات البصرية: -
 لحػػػـ، وحفػػػ  ففػػػعح الاروػػػ  الػػػفرمـةػػػ  أثنػػػع   الفالعنػػػذا نػػػردى زنعدفحػػػع إلػػػ  فلػػػفنت انفبػػػع  

تعبعفحػػػػػع لضػػػػػععف التػػػػػودة  لمػػػػػفرمـاةػػػػفخداـ األلػػػػػواف كفمعنحػػػػػعت بوػػػػػرن   وكفعبػػػػ  األةػػػػػئم  وا 
 .الفرمنعن 

فػـ  فرمنعػي،البرد اانفحع  عف إلداد العحفػوى عمميات التقويم البنائي لممحتوى التعميمي:  -8
لمػػػ  عتعولػػػ  عػػػف العحكعػػػنف ضػػػبطحع والفحلػػػؽ عػػػف وػػػالحنفحع لمفطبنػػػؽ، وذلػػػؾ بررضػػػحع 

العفخووػػنف ةػػي العنػػعهج وطػػرؽ الفػػدرنس وفكنولوتنػػع الفرمػػنـ، حػػوؿ عػػدى تػػودة فوػػعنـ 
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نفعج العحعـ  ، وقد أبدى برض الةعدة العحكعنف ببرض العالحظعت الفي وضرت الفرمنعن وا 
 . الفرمنعن لوورة النحعئن  لمعحعـ ةي االفبعر لند إلداد ا

تػرا  الفرػدنالت التشطيب واإلخـراج النيـائي:  -9 برػد اانفحػع  عػف لعمنػعت الفلػونـ البنػعئي، وا 
الفالعنذ لبػر لػبك  ة  وورفحع وفتحنزهع لمررض لم   الفرمنعن الالزع ، نفـ إلداد العحعـ 

 .ا نفرنت
ــا: ــة التقــويم النيــائي: رابًع  ت، فعػػالفرمنعنػػ  لمعةػػفونعتبرػػد اانفحػػع  عػػف لعمنػػ  ا نفػػعج  مرحم

، وعػف الفالعنػذفلػونـ وأةػعلنب لعمن  الفلونـ عف حنث فوعنـ البنئ ، وونعغ  األةئم ، وطرؽ 
 ثـ الفردنؿ، قبؿ البد  ةي لعمنعت ا خراج النحعئي لحع.

تػرا   برد اانفحع  عف لعمنػعت مرحمة النشر واًلستخدام والمتابعة: خامًسا: الفلػونـ البنػعئي، وا 
 الفردنالت الالزع ، فـ إلداد النةخ  النحعئن  وفتحنزهع لمررض؛ كعع نمي:

  الفنوع ةي طرؽ لرض وفلدنـ األنلط .فوعنـ الفحدنعت بطرنل  علوق  وتذاب ، و 
 بوورة لمعن  إلداد العلدع  والنحعن  وفركنبحعع. 
   لػػداد ا طػػعرات الفوتنحنػػ ، لمفالعنػػذإضػػعة  برػػض الكػػعدرات الرابطػػ  واللػػعرح  لمرػػروض، وا 

 .لند الحعتُ إلنُ والفي فلدـ لُ العةعلدة والفوتنُ والفرزنز والرت  العنعةب
  إضػػػعة  برػػػض الفلػػػطنبعت والرفػػػوش النحعئنػػػ ؛ عثػػػؿ: األلػػػواف والخمانػػػعت العنعةػػػب  لمرػػػرض

ضعة  الكمععت والوور وع ةي وةعئؿ ولنعور الفحانز؛ عػف تععلنػعت ةػي الفوػعنـ، والفن وا 
عكعنن  لرض الخطوط بأكثر عف لوف  راح  الرنف  . وا 

  الفرمنعن فحزنـ النةخ  النحعئن  عف العحعـ. 
  لبر لبك  الونب. الفرععؿ ع  فطبنلعت ولنعور األلرعب الرقعن وأخنًرا 

 بنا  أدوات البحث -3
 لمجانب المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي  التحصيمي( إعداد اًلختبار 3-1)

 فـ إفبعع ا ترا ات الفعلن  ة  إلداد ااخفبعر الفحونمي:
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فالعنػػػذ نحػػػدؼ هػػػذا ااخفبػػػعر إلػػػ  قنػػػعس فحوػػػنؿ : ( تحديـــد اليـــدي مـــن اًلختبـــار3-1-1)
 العرحم  ا بفدائن  لمتعنب العررةي العرفبط بعحعرات الحعةب اآللي.

عػػف الرواعػػؿ العحعػػ  لنتػػعح فطبنػػؽ ااخفبػػعر لمػػ   هػػي ع تعميمــات اًلختبــار:( وضــ3-1-2)
أةػراد الرننػػ ، ةػػإذا كعنػػت واضػػح  ودقنلػػ  ةإنحػػع فػػردى إلػػ  ةحػػـ وػػحن  لحػػدؼ ااخفبػػعر، وكنانػػ  
ف كعنػػت غععضػػ  ةإنحػػع فػػردى إلػػ  وػػروب  ةػػي ةحػػـ هػػدؼ ااخفبػػعر  ،ا تعبػػ  لمػػ  عاردافػػُ، وا 

، الفالعنػذبنػود ااخفبػعر، وقػد وتحػت فرمنعػعت ااخفبػعر إلػ  وبعلفعلي وػروب  ةػي ا تعبػ  لػف 
كنان  ا تعب  لػف  حع، وبعلفعليةحعالفالعنذ ، وبعلفعلي نةفطن  واضح  وةحم ورولي أف فكوف 

، إضػػعةً  إلػػ  عتعولػػ  عػف اللػػروط الخعوػػ  بعلفحػػدنعت والعحػػعـ الفرمنعنػػ  ااخفبػعر عػػف خاللحػػع
خاللحػػع عررةػ  الوقػػت العفػعح لفنانػػذ كػؿ عحعػػ  ولػدد العحػػعوات بعلعةػفونعت الفرمنعنػ  نفػػعح عػف 

 .العفعح  لكؿ عحع 
( 20فكػوف ااخفبػعر أةػئم  الوػواب والخطػأ ولػددهع ) ( صياغة مفردات اًلختبار:3-1-3) 

( عاػػردة، وفػػـ عرالػػعة اللػػروط الالزعػػ  لحػػع 30عاػػردة، أعػػع أةػػئم  ااخفنػػعر عػػف عفرػػدد ولػػددهع )
فعػػػت  بنئػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ ورة تنػػدة، وةػػػ  ضػػػو  عحفػػػوى حفػػ  نكػػػوف ااخفبػػػعر بوػػػ
 ونعغ  عاردات ااخفبعر.

لم  قنعس عع وض  للنعةُ، وقد فـ  فُنلود بودؽ ااخفبعر قدر  ( صدق اًلختبار:3-1-4)
 :بعآلفي ؛فلدنر ودؽ ااخفبعر ة  البحث الحعلي

 والعفخووػنف ةػي  : حنث فػـ لػرض ااخفبػعر لمػ  عتعولػ  عػف الخبػرا صدق المحكمين
، وط مػػب عػػنحـ إبػػدا  الػػرأي ةػػي عػػدى عنعةػػب  عاػػردات وفكنولوتنػػع الفرمػػنـ الفربنػ  ولمػػـ الػػناس

ااخفبػػػعر لألهػػػداؼ الػػػذي وضػػػ  عػػػف أتمحػػػع، وعػػػدى ةػػػالع  عاردافػػػُ عػػػف النعحنػػػ  الرمعنػػػ ، 
عنعةػػبفُ لخوػػعئص لننػػ  البحػػث، عػػ  حػػذؼ أو إضػػعة  أو فرػػدنؿ عاػػردات ااخفبػػعر، وبرػػد 

عالحظػػػػػػعت الةػػػػػػعدة العحكعػػػػػػنف أوػػػػػػب  ااخفبػػػػػػعر تػػػػػػعهزًا لمفطبنػػػػػػؽ لمػػػػػػ  الرننػػػػػػ  فرػػػػػػدنؿ 
 ااةفطاللن .

 :وقػػد فراوحػػت عرػػععالت  حســاب معــامالت الســيولة والصــعوبة والتمييــز لمفــردات اًلختبــار
( 0.37 -0.63عرػػػععالت الوػػػروب  بػػػنف ) فراوحػػػت( بننعػػػع 0.63 –0.37بػػػنف )الةػػػحول  
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، بننعػػع فراوحػػت عرػػععالت الفعننػػز لعاػػردات لبولػػ وهػػي فرفبػػر عرػػععالت ةػػحول  ووػػروب  ع
 .وهي فرفبر عرععالت فعننز علبول ( 0.60 -0.33بنف )ااخفبعر 

 :فػػـ حةػػعب عرػػععالت اارفبػػعط بػػنف درتػػ  كػػؿ عاػػردة والبرػػد الفػػي فنفعػػي  اًلتســاق الــداخمي
ارفبعط دال  إلنُ، وفبنف ارفاعع قنـ عرععالت اارفبعط، حنث تع ت العاردات بلنـ عرععالت 

 .(0.01(، )0.05لند عةفوى )
 فػػػـ حةػػػعب الثبػػػعت بطرنلػػػ  الفتزئػػػ  النوػػػان ؛ حنػػػث تػػػع ت قنعػػػ  ثبـــات درجـــات اًلختبـــار :

ؽ لمػػ  (، ععػػع نلػػنر إلػػ  ثبػػعت درتػػعت ااخفبػػعر إذا ط بػػ0.957عرععػػؿ ثبػػعت ةػػبنرععف )
 ناس الرنن  ةي ناس الظروؼ.

( 20ااخفبػعر أةػئم  الوػواب والخطػأ ولػددهع )فكوف  :الصورة النيائية لالختبار( 3-1-5) 
( عاػػردة، وفػػـ عرالػػعة اللػػروط الالزعػػ  لحػػع 30عاػػردة، أعػػع أةػػئم  ااخفنػػعر عػػف عفرػػدد ولػػددهع )

فعػػػت  بنئػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ حفػػ  نكػػػوف ااخفبػػػعر بوػػػورة تنػػدة، وةػػػ  ضػػػو  عحفػػػوى 
 ونعغ  عاردات ااخفبعر.

 ( بطاقة المالحظة األدا  العممي لميارات استخدام المعينات التكنولوجية  2) 
فالعنػػذ العرحمػػ  ا بفدائنػػ  ففطمػػب طبنرػػ  هػػذا البحػػث إلػػداد بطعقػػ  عالحظػػ  للنػػعس أدا  

 ، وقد فـ بنع  وضبط بطعق  العالحظ  بإفبعع الخطوات الفعلن :لعحعرات الحعةب اآللي
فحػدؼ بطعقػ  العالحظػ  إلػ  قنػعس أدا   بطاقة المالحظـة: تحديد اليدي من بنا  (3-2-1)

بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ  برػػػد دراةػػػ   فالعنػػػذ العرحمػػػ  ا بفدائنػػػ  لعحػػػعرات الحعةػػػب اآللػػػي
 . اللعئع  لم  فطبنلعت و لنعت المرب الفحانزي

فػػـ فحدنػػد األدا ات عػػف خػػالؿ االفعػػعد : تحديــد األدا ات التــ  تتضــمنيا البطاقــة (3-2-2)
الفػ  فػـ  اةفخداـ الحعةب اآللي لفالعنذ العرحمػ  ا بفدائنػ  عحعراتلم  الوورة النحعئن  للعئع  

 ، والفعمت لم  العحعور الفعلن : ةعلًاع ذكرهع
  العرفبط  بعحػعرات وا ترائن   والارلن  الرئنة والفعمت البطعق  لم  عتعول  عف العحعرات

 ، وقد رولي ةي ونعغ  العحعرات الارلنػ اةفخداـ الحعةب اآللي لفالعنذ العرحم  ا بفدائن 
 غنػر، نر عركب  أي فوؼ عحػعرة واحػدة ةلػطغ، عحددة بوورة إترائن  أف فكوف: وا ترائن 
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ع عرفبػػػ  فرفنًبػػػ، ع لمعحػػػعرة الرئنةػػػ ع دقنلًػػػعووػػػا  فووػػػناً ، عنانػػػ  أي ا فحفػػػوى لمػػػ  أداة ناػػػي
 ع.عنطلنً 

وضرت فرمنععت البطعق ؛ بحنث فكوف والتقدير الكمي:  تعميمات بطاقة المالحظة (3-2-3)
واضح  وعحػددة ولػععم  وةػحم  ااةػفخداـ ألي عالحػظ نلػوـ برعمنػ  العالحظػ ، وفضػعنت أف 

لمعحػعرة لنلػـو بفنانػذهع،  الفالعنػذا قبػؿ اللنػعـ برعمنػ  العالحظػ ، وفوتنػُ نلوـ بلرا ة البطعق  تنػدً 
لطع   ( 8) العفرمـ؛ حنث نأخذ (ضرنؼ -عفوةط  – تند) ثالث  عةفونعتدرت  ةي ضو  الوا 

ةػػي  واحػػدة ( درتػػ 6عفوةػػط، ) لنػػد عةػػفوى فػػعف( درت7تنػػد، ) لنػػد عةػػفوى األدادرتػػعت ةػػي 
 .   ( درت 56:لفوب  عتعوع درتعت البطعق  ) ،ضرنؼالعةفوى الحعل  

فػـ ضػبط بطعقػ  العالحظػ  لػف طرنػؽ الفأكػد عػف وػدقحع : بطاقة المالحظةضبط  (3-2-4)
 : اآلفيونفض  ذلؾ عف خالؿ  ؛وثبعفحع
 :فـ فلػدنر وػدؽ البطعقػ  لػف طرنػؽ الوػدؽ الظػعهري، ونلوػد بػُ  صدق بطاقة المالحظة

عػػػف حنػػػث نػػػوع العاػػػردات وكنانػػػ  وػػػنعغفحع ووضػػػوححع وفرمنعػػػعت  ،العظحػػػر الرػػػعـ لمبطعقػػػ 
 (281 ص ،0992)رعزن  الغرنب، . دقفحع البطعق  وعدى

   ولفحلنؽ ذلؾ فـ لرض البطعق  لم  عتعولػ  عػف الةػعدة العحكعػنف بحػدؼ الفأكػد عػف دقػ
عكعننػػػ  عالحظػػػ   ا ترائنػػػ الفرمنعػػػعت، وةػػػالع  الوػػػنعغ   لعاػػػردات البطعقػػػ  ووضػػػوححع، وا 

بػػػػدا  أي فرػػػػدنالت نرونحػػػػعالعحػػػػعرات الفػػػػ  ففضػػػػ الةػػػػعدة  وقػػػػد اقفوػػػػرت فرػػػػدنالت، عنحع، وا 
العحكعػػنف لمػػ  إلػػعدة وػػنعغ  برػػض الربػػعرات ولػػـ نػػفـ حػػذؼ أو إضػػعة  أي عحػػعرات عػػف 
البطعقػػ ، وأتعػػ  الةػػعدة العحكعػػوف لمػػ  أف بطعقػػ  العالحظػػ  فلػػفعؿ لمػػ  تعنػػ  التوانػػب 

 العراد عالحظفحع وقنعةحع.
 :فػـ حةػعب ثبػػعت بطعقػ  العالحظػػ  بأةػموب فرػػدد العالحظػنف لمػػ   ثبـات بطاقــة المالحظــة

 الرعمػػػػي ، ثػػػػـ حةػػػػعب عرععػػػػؿ اافاػػػػعؽ بػػػػنف فلػػػػدنرهـ لػػػػألدا فالعنػػػػذ العرحمػػػػ  اابفدائنػػػػ أدا  
، وبرػػػػد لػػػػرض بطعقػػػػ  العالحظػػػػ  لمػػػػنحـ الػػػػزعال ، وفعػػػػت ااةػػػػفرعن  بػػػػعثننف عػػػػف لمطعلػػػػب

ثالث  عف وعنعقلفحـ عحفواهع وفرمنععت اةفخداعحع، فـ فطبنؽ البطعق ، وذلؾ بعالحظ  أدا  
، ونوضػػ  التػػدوؿ الفػػعلي طعلػػب، ثػػـ حةػػعب عرععػػؿ اافاػػعؽ لكػػؿ ائنػػ فالعنػػذ العرحمػػ  اابفد

 .الثالث  فالعنذ العرحم  اابفدائن عرععؿ اافاعؽ بنف العالحظنف لم  أدا  
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 تالميذ المرحمة اًلبتدائيةمعامل اًلتفاق بين المالحظين عم  أدا   ( 3جدول )

 المتعمممعامل اًلتفاق في حالة 
 األول

 المتعمممعامل اًلتفاق في حالة 
 الثاني

 المتعمممعامل اًلتفاق في حالة 
 الثالث

93% 96% 97% 
أف عفوةػػط عرععػؿ افاػػعؽ العالحظػػنف نفضػ  تػػدوؿ الةػػعبؽ بعل بعةػفلرا  النةػػب الةػعبل 

بطعق  العالحظ  لم  درت  لعلن  ( وهذا نرن  أف %95.33الثالث  نةعوى ) الفالعنذةي حعل  
 عف الثبعت، وأنحع وعلح  كأداة لملنعس.

لبطعقػػػ  فػػػـ الفووػػػؿ إلػػػ  الوػػػورة النحعئنػػػ   :الصـــورة النيائيـــة لبطاقـــة المالحظـــة (3-2-5)
خعةػػ  ، والعحػػعرات الارلنػػ  أربرػػ  عحػػعرات رئنةػػ  (4وبمػػ  لػػدد العحػػعرات الرئنةػػ  )، العالحظػػ 
 ( عحػػػعرة167) ععئػػػ  وةػػػبر  وةػػػفوف د العحػػػعرات ا ترائنػػػ ، ولػػػدعحػػػعرة ةرلنػػػ  (25)وللػػػروف 

 .إترائن 
 ( مقياس اتجاىات تالميذ المرحمة اإلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقمية3)

ــد اتجاىــات  ــ  تحدي ــاس إل ــة محفــزات ىــدي المقي ــة نحــو بيئ ــة اإلبتدائي ــذ المرحم تالمي
 التالميـذفـ  تغييـر اتجاىـات  البيئـة، وتحديـد فاعميـة البيئة، وبعد دراسة األلعاب الرقمية قبل

باعتبار أن اًلتجاه يعبر عنو إما إيجاًبا أو سمًبا، وتم بنـا  ىـذا المقيـاس فـ  صـورة عبـارات 
الكمــي أو  أو بــالرفض الكمــي أو الجزئـي حيــث يعبـر عنيــا إمــا بـالقبول المـتعمم،تعـرض عمــ  

بـارات المقيـاس، وتـم بـاًللتزام بمجموعـة مـن نحو أى عبـارة مـن ع "محايد" أو التردد الجزئي
 الخطوات أثنا  بنائو وتمثمت ف  الخطوات التالية:

فالعنػذ قنػعس افتعهػعت  إلػ هدؼ علنػعس اافتعهػعت  تحديد اليدي من المقياس: (3-3-1)
، وبرػد الفرػرض لحػع، وذلػؾ قبػؿ الفرػرض العرحم  ا بفدائن  نحػو بنئػ  عحاػزات األلرػعب الرقعنػ 

 .لحع
فػػـ فحدنػػد بنػػود علنػػعس اافتعهػػعت والفػػ  فحلػػؽ  تحديــد بنــود مقيــاس اًلتجاىــات: (3-3-2)

أهداةُ العحددة، ةػ  ضػو  عػع فنعولفػُ الدراةػعت والبحػوث الةػعبل ، وعنحػع دراةػ  )عحعػد تػعبر، 
( وغنرهع عف الدراةعت، وة  ضػو  عػع 2003، تودتعوطا  ؛ و 2003أحعد بدر، ؛ 2006
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؛ 2003حةػػػف زنفػػػوف، ننس؛ عثػػػؿ: )بإلػػػداد هػػػذ  النولنػػػ  عػػػف العلػػػعفنعولفػػػُ األدبنػػػعت العرننػػػ  
(، بع ضػػػػػعة  إلػػػػػ  علػػػػػعبالت لخوػػػػػن  غنػػػػػر علننػػػػػ  عػػػػػ  الخبػػػػػرا  1981الغرنػػػػػب إةػػػػػععلنؿ، 

، وعػػف العلػػررات الدراةػػن  وخعوػػً  الحعةػػب اآللػػيوالعفخووػػنف عػػف اللػػعئعنف بعلفوتنػػُ لمػػ  
 أناةحـ. الفالعنذ

بعلعلنعس، بحنػث فضػعنت الحػدؼ  الخعو الفرمنععت فـ إلداد  تعميمات المقياس: (3-3-3)
الحػػعلي أف فكػػوف الفرمنعػػعت  البحػػث وراع، ولػػدد لبعرافػػُ، وطرنلػػ  ا تعبػػ  لمنػػُ، العلنػػعسعػػف 

 فضعف ععنم :فو ؛ ةحم  وواضح 
 .فوضن  الحدؼ عف العلنعس 
 .ُفلدنـ ووًاع عخفوًرا لمعلنعس وعكونعف 
   كنان  ا تعب  لف بنود العلنعس. لمفالعنذلرض عثعؿ نوض 
  بأهعنػػ  ا تعبػػ  لمػػ  تعنػػ  بنػػود العلنػػعس، عػػ  لػػدـ وتػػود إتعبػػ  وػػحنح   الفالعنػػذإلػػالـ

 وأخرى خطأ بعلعلنعس، ةحو عترد فربنر وعدؽ لف الرأى.
ــــات: (3-3-4) ــــد طريقــــة قيــــاس اًلتجاى عػػػػف ألػػػػحر طػػػػرؽ فحدنػػػػد عرػػػػعننر علػػػػعننس  تحدي

، وأعػعـ كػؿ لبػعرة لمفمعنػذةنحع فلػدنـ الربػعرات  فـاافتعهعت، طرنل  "لنكرت" والذى 
 –لػػدة بػػدائؿ لالةػػفتعب ، فبػػدأ بفأننػػد فػػعـ، وفنفحػػ  بعرعرضػػ  لػػدندة )عواةػػؽ بلػػدة 

زنػػ  الػػدرتعت غنػػر عواةػػؽ بلػػدة(، وفػػـ فلػػدنر فو  -غنػػر عواةػػؽ  -عحعنػػد  –عواةػػؽ 
؛ لنفـ الفوػحن  ةػ  ضػوئحع، وةػؽ عػع هػو عوضػ  بتػدوؿ الفالعنذاةفتعبعت لم  

(4                    :) 
 فوزن  الدرتعت لم  اةفتعبعت أةراد الرنن  بعلنعس اافتعهعت (4تدوؿ )

العبارات 
 الموجبة

موافق بشدة 
 =5 

 موافق =
4 

 محايد =
3 

 غير موافق=
2 

 = غير موافق بشدة
1 

العبارات 
 السالبة

موافق بشدة 
 =1 

 موافق =
2 

 غير مت كد =
3 

 غير موافق=
4 

 غير موافق بشدة=
5 

برػد ا نفحػع  عػف وػنعغ  تعنػ  لبػعرات العلنػعس ةػ   الصورة األوليـة لممقيـاس: (3-3-5) 
، فـ لرضػُ لمػ  عتعولػ  عػف العحكعػنف لالةػفاعدة عػف ( عاردة27، ولددهع )وورفحع األولن 
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 النحعئنػػػ  لمعلنػػػعس، وطمػػػب عػػػنحـ إبػػػدا  الػػػرأى ةػػػ  عػػػع نمػػػ : خبػػػرافحـ ةػػػ  الووػػػوؿ إلػػػ  الوػػػورة
فرػػػدنؿ ، فعثنػػػؿ الربػػػعرات لألبرػػػعد الةػػػعبل  عػػػدى، لبػػػعرات العلنػػػعس، ووضػػػوح الفرمنعػػػعت وضػػػوح

 ونعغ  أو حذؼ عع نرونُ عنعةًبع.

فطمبػػػت لعمنػػػ  الضػػػبط الخعوػػػ  بعلنػػػعس اافتعهػػػعت  ضـــبط مقيـــاس اًلتجاىـــات: (3-3-6)
 الفعلن :افبعع ا ترا ات 

 ىدفت خطوة تحديد صدق مقياس اًلتجاىات لمتحقـق مـن  :تحديد صدق محتوى المقياس
قدرتو عم  قياس ما وضع لقياسو، بمعن  أن المقيـاس يتضـمن عبـارات يبـدو أنيـا عمـ  

 صمة ب ىداي المقياس وتحققيا.      
 عن اتفاق المحكمـين عمـ  أن المقيـاس صـالح لتحقيـق أىدافـو،  :ويعبر الصدق الظاىرى

ولتحديد الصدق الظاىرى لمحتوى مقياس اًلتجاىـات تـم عـرض المقيـاس عمـ  مجموعـة 
المنـــاىج وطـــرق التـــدريس، وتكنولوجيـــا  يمـــن المحكمـــين مـــن المتخصصـــين فـــ  مجـــال

التعـديالت الميمـة، وقد أبدى السادة المحكمون بـررائيم، والتـ  تضـمنت بعـض  التعميم(، 
ومنيـــا: )تعـــديل صـــياغة بعـــض العبـــارات، مـــع عـــرض لصـــياغات بديمـــة، وحـــذي بعـــض 
العبارات الت  تم تكرار مضـمونيا بالمقيـاس(، وقـد تـم إجـرا  كافـة التعـديالت وفـق مـا ر ه 

 السادة المحكمون.
ت بنئػ  عحاػزافػـ فطبنػؽ علنػعس اافتعهػعت نحػو  التجريب اًلستطالعي لممقياس: (3-3-7)

 وذلؾ بحدؼ:   فمعنًذا؛( 30لم  لنن  عكون  عف ) األلرعب الرقعن 
 درتػعت ثبػعت لحةػعب :بيئـة محفـزات األلعـاب الرقميـةاًلتجاه نحـو  ثبات مقياس (3-3-8)

 Cronbach كرونبعخ لاعأ عرععؿ اةفخداـ فـ ،اافتع  علنعس لم  ااةفطاللن  الرنن  فالعنذ

Alpha، الفعلي التدوؿ ةي نفعئتُ نفض  والفي: 
 اًلتجاه نحو بيئة محفزات األلعاب الرقميةمعامالت ثبات مقياس ( 5جدول )

 كرونباخ معامل الثبات الفا

0.798** 
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كرونبػػعخ بعلتػػدوؿ الةػػعبؽ فترمنػػع نطعػػئف إلػػ  اةػػفخداـ  وبػػعلنظر إلػػ  عرععػػؿ الثبػػعت الاػػع
الرننػػ ؛  خوػػعئص ضػػو  ةػػي اافتػػع  نحػػو لغػػ  البرعتػػ  )ةنتػػواؿ بنػػزؾ( للنػػعس كػػأداة العلنػػعس

  حنث أنحع عرععؿ عرفا .
 :لمػ  الوػدؽ  ةي فحدند ودؽ علنعس البحث الحعليالفعد  صدق المحتوى أو المضمون

لمػ  الوػدؽ  تلمحػدؼ الػذي نلنةػُ، كعػع الفعػد العلنػعسالعنطلي، ونلود بػُ عػدى فعثنػؿ 
لم  عتعول  عف العحكعػنف  العلنعسالظعهري ةي فحدند ودؽ ااخفبعر، حنث فـ لرض 

لعدة الرػرض لمػنحـ  لمفحلؽ عف ودؽ العحفوى، وقعـ البعحث بإترا  الفردنالت العطموب  وا 
%( وهػػػي نةػػػب افاػػػعؽ 655% : :72<عػػػرة ثعننػػػ ، وقػػػد كعنػػػت نةػػػب اافاػػػعؽ ففػػػراوح بػػػنف )

 .علبول 
 لبػػػعرة درتػػ  كػػؿ بػػػنف اارفبػػعط عرػػععالت حةػػعب فػػػـاًلتجــاه:  لمقيـــاس اًلتســاق الــداخمي 

تعن  الربعرات  تع ت حنث اارفبعط، عرععالت قنـ ارفاعع ض واف والدرت  الكمن  لمعلنعس،
 عةػفوى إحوػعئنًع لنػد (، وهػي دالػ 009.0-00809فراوحت عع بػنف ) ارفبعط عرععالت بلنـ
 الداخمي. اافةعؽ عف لعلن  بدرت  نفعف  العلنعس أف نرني ععع ،(0001)

برػػػد  :لمقيـــاس اًلتجـــاه نحـــو بيئـــة محفـــزات األلعـــاب الرقميـــةالصـــورة النيائيـــة  (3-3-9)
ةػػ  وػػورفُ  العلنػػعسأوػػب   ،اانفحػػع  عػػف إلػػداد العلنػػعس والفأكػػد عػػف وػػدؽ وثبػػعت العلنػػعس

 .فالعنذ العرحم  ا بفدائن ( لبعرة، ووعلًحع للنعس افتعهعت 25النحعئن ، عكوف عف )

 تكافؤ عينة البحث
فػػـ حةػػعب العفوةػػطعت واانحراةػػعت العرنعرنػػ  لمفرػػرؼ لمػػ  عػػدى فتػػعنس لننػػ  البحػػث 

لمفررؼ لم  وتود ةروؽ بنف عتعولعت البحث الحعلي بعةفخداـ فحمنؿ الفبعنف أحعدي اافتع  
 قنع  )ؼ( لدال  الاروؽ بنف فمؾ العتعولعت. بحةعب

 اختبار التجانس في اًلختبار التحصيمي:-أ
الحعةػب بعخفبػعر الفحوػنؿ العررةػي العػرفبط بعحػعرات  لنفػعئج الخعوػ ةنعع نمي لػرض ا

ةػػػػي اللنػػػػعس اللبمػػػػي، ولمفحلػػػػؽ عػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػـ حةػػػػعب  فالعنػػػػذ العرحمػػػػ  اابفدائنػػػػ لػػػػدى  اآللػػػػي
 العفوةطعت واانحراةعت العرنعرن  لمفررؼ لم  وتود ةروؽ بنف عتعولعت البحث الحعلي:
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 الحاسب اآلليالمتوسطات واًلنحرافات المعيارية عن النتائج الخاصة باختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات  ( 6جدول ) 
 تالميذ المرحمة اًلبتدائيةلدى 

 ولمفأكػد عػف البحػثعتعولػعت  بنعنعت التدوؿ الةعبؽ الاروؽ بنف عفوةطعتنفض  عف 
( فػػـ حةػػعب قنعػػ  )ؼ( لدالػػ  الاػػروؽ 1010لنػػد عةػػفوى ) عأف فمػػؾ الاػػروؽ غنػػر دالػػ  إحوػػعئنً 

 بنف فمؾ العتعولعت ةنعع نمي.

نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين عينة البحث في النتائج الخاصة باختبار التحصيل المعرفي  (7جدول )
 تالميذ المرحمة اًلبتدائيةلدى  الحاسب اآلليالمرتبط بميارات 

متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 )التباين(

قيمة 
 الدًللة اإلحصائية )ي(

 297. 3 892. بين المجموعات

0.211 

0.888 

 1.406 116 163.100 داخل المجموعات

 غ س  اام  119 163.992 المجموع

بعلتػػػدوؿ الةػػػعبؽ وتػػػد أنحػػػع غنػػػر دالػػػ  إحوػػػعئنًع لنػػػد عةػػػفوى بػػػعلنظر إلػػػ  قنعػػػ  )ؼ( 
(، كعػع 6020( وهي أقؿ عف قنع  )ؼ( التدولنػ  والفػي قنعفحػع )0.211(؛ حنث بمغت )1010)

وهػذا نرنػ  وتػود فتػعنس بننحعػع ، (1010( أكبػر عػف قنعػ  الدالػ  )10888أف عةفوى الدالػ  )
فالعنػذ العرحمػ  لػدى  الحعةب اآلليالفحونؿ العررةي الفحونؿ العررةي العرفبط بعحعرات ةي 

 .اابفدائن 

 الخط  المعياري اًلنحراي المعياري المتوسط العدد مجموعات البحث

 0.195 1.066 7.63 30 )موزعة + مرتفعة(  :المجموعة األول 

 0.208 1.137 7.53 30 )موزعة + منخفضة(  المجموعة الثانية:

 0.265 1.453 7.40 30 )مركزة + مرتفعة( المجموعة الثالثة:

 0.190 1.042 7.47 30 (منخفضة)مركزة +  المجموعة الرابعة:

 0.107 1.174 7.51 120 المجموع
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 اختبار التجانس في بطاقة مالحظة األدا  العممي: -ب
ببطعقػػػػ  عالحظػػػػ  األدا  الرعمػػػػي العػػػػرفبط بعحػػػػعرات  ةنعػػػػع نمػػػػي لػػػػرض النفػػػػعئج الخعوػػػػ 

ةػي اللنػعس اللبمػي، ولمفحلػؽ عػف ذلػؾ فػـ حةػعب  فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ لػدى  الحعةب اآللي
 عتعولعت:الالعفوةطعت واانحراةعت العرنعرن  لمفررؼ لم  وتود ةروؽ بنف 

بميارات المتوسطات واًلنحرافات المعيارية عن النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األدا  العممي المرتبط  (8جدول )
 الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة اًلبتدائية

 ولمفأكػد عػف عتعولػعت البحػث بنعنعت التدوؿ الةعبؽ الاروؽ بنف عفوةطعتنفض  عف 
( فػػـ حةػػعب قنعػػ  )ؼ( لدالػػ  الاػػروؽ 1010لنػػد عةػػفوى ) عأف فمػػؾ الاػػروؽ غنػػر دالػػ  إحوػػعئنً 

 بنف فمؾ العتعولعت ةنعع نمي.

نتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين عينة البحث في النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األدا  العممي  (9جدول )
 تالميذ المرحمة اًلبتدائيةلدى  الحاسب اآلليالمرتبط بميارات 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 الدًللة اإلحصائية قيمة )ي( )التباين(

 3.475 3 10.425 بين المجموعات

0.307 

0.821 

 11.335 116 1314.900 داخل المجموعات

 غ س  اام  119 1325.325 المجموع

لنػػػد عةػػػفوى  علةػػػعبؽ وتػػػد أنحػػػع غنػػػر دالػػػ  إحوػػػعئنً بػػػعلنظر إلػػػ  قنعػػػ  )ؼ( بعلتػػػدوؿ ا
(، كعػع 6020)( وهي أقؿ عف قنع  )ؼ( التدولنػ  والفػي قنعفحػع 0.307(؛ حنث بمغت )1010)

 الخط  المعياري اًلنحراي المعياري المتوسط العدد مجموعات البحث
 0.602 3.298 174.43 30 )موزعة + مرتفعة(  :المجموعة األول 

 0.632 3.461 174.13 30 )موزعة + منخفضة(  المجموعة الثانية:

 0.615 3.367 174.90 30 (منخفضة)مركزة +  المجموعة الثالثة:

 0.610 3.339 174.23 30 )مركزة + مرتفعة(المجموعة الرابعة: 

 0.305 3.337 174.43 120 المجموع
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( ولمنُ ا فوتد ةروؽ دال  إحوعئنع 1010( أكبر عف قنع  الدال  )10860أف عةفوى الدال  )
بطعقػ  عالحظػ  األدا  الرعمػي العػرفبط وهػذا نرنػ  وتػود فتػعنس بننحعػع ةػي ، بنف لننػ  البحػث

 .فالعنذ العرحم  اابفدائن لدى  علحعةب اآلليبعحعرات ب

 األلعـاب محفـزات بيئـة نحـو اًلبتدائيـة المرحمـة تالميـذ مقياس اتجاهاختبار التجانس في -جـ
 :الرقمية

 بنئػػػ  نحػػػو اابفدائنػػػ  العرحمػػػ  فالعنػػػذ افتػػػع  علنػػػعسب ةنعػػػع نمػػػي لػػػرض النفػػػعئج الخعوػػػ 
ةػػػػي اللنػػػػعس اللبمػػػػي، ولمفحلػػػػؽ عػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػـ حةػػػػعب العفوةػػػػطعت  الرقعنػػػػ  األلرػػػػعب عحاػػػػزات

 وتود ةروؽ بنف عتعولعت البحث الحعلي:واانحراةعت العرنعرن  لمفررؼ لم  
 بيئة نحو اًلبتدائية المرحمة تالميذ مقياس اتجاهبالمتوسطات واًلنحرافات المعيارية عن النتائج الخاصة  (01جدول )

 الرقمية األلعاب محفزات

 الخط  المعياري اًلنحراي المعياري المتوسط العدد مجموعات البحث

 0.269 1.474 27.03 30 ( مرتفعة+  موزعة) :المجموعة األول 

 0.283 1.552 27.07 30 ( منخفضة+  موزعة) المجموعة الثانية:

 0.275 1.509 27.00 30 (مرتفعة+  مركزة) المجموعة الثالثة:

 0.277 1.517 26.90 30 (منخفضة+  مركزةالمجموعة الرابعة: )

 0.136 1.495 27.00 120 المجموع

ولمفأكػد عػف  عتعولػعت البحػث الةعبؽ الاروؽ بنف عفوةطعتبنعنعت التدوؿ نفض  عف 
( فػػـ حةػػعب قنعػػ  )ؼ( لدالػػ  الاػػروؽ 1010لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئنعً أف فمػػؾ الاػػروؽ غنػػر دالػػ  

 بنف فمؾ العتعولعت ةنعع نمي.

 تالميذ مقياس اتجاهبنتائج تحميل التباين لتوضيح الفروق بين عينة البحث في النتائج الخاصة  (00جدول )
 الرقمية األلعاب محفزات بيئة نحو اًلبتدائية المرحمة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 الدًللة اإلحصائية قيمة )ي( )التباين(

 0.977 0.068 156. 3 0.467 بين المجموعات
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط المربعات 
 الدًللة اإلحصائية قيمة )ي( )التباين(

 2.289 116 265.533 داخل المجموعات

 غ س  اام  119 266.000 المجموع

لنػػػد عةػػػفوى  علةػػػعبؽ وتػػػد أنحػػػع غنػػػر دالػػػ  إحوػػػعئنً بػػػعلنظر إلػػػ  قنعػػػ  )ؼ( بعلتػػػدوؿ ا
(، كعػع 6020( وهي أقؿ عف قنع  )ؼ( التدولنػ  والفػي قنعفحػع )0.068(؛ حنث بمغت )1010)

وهػذا نرنػ  وتػود فتػعنس بننحعػع ، (1010( أكبػر عػف قنعػ  الدالػ  )10900أف عةفوى الدالػ  )
 .الرقعن  األلرعب عحازات بنئ  نحو اابفدائن  لعرحم ا فالعنذ علنعس افتع ةي 

 نتائج البحث وتفسيرىا 
الحػػعلي لػرض نفػػعئج الفحمنػؿ ا حوػعئي لكػػؿ  عػف الفطبنػػؽ اللبمػي والبرػػدي  التػز فنػعوؿ 

 لعحػعرات األدائػ  التعنػب ، وبطعق  عالحظػ الحعةب اآللي لعحعرات اخفبعر الفحونؿ العررةي
عػف فالعنػػذ العرحمػػ   الفالعنػػذ ذات الةػػر  العنخاضػ  وذات الةػػر  العرفارػػ  لػدى الحعةػب اآللػػي

بحػػدؼ  الرقعنػػ  األلرػػعب عحاػػزات بنئػػ  نحػػو اابفدائنػػ  العرحمػػ  فالعنػػذ افتػػع ا بفدائنػػ ، وعلنػػعس 
( عنخاضػ /  عرفارػ ) الرلمن  والةر ( العركزة/  العوزل ) العععرة  نعط بنف الفاعلؿأثر قنعس 
 العرحمػػ  فالعنػػذ لػػدى اآللػػي الحعةػػب عػػعدة فرمػػـ نػػوافج فنعنػػ  ةػػي الرقعنػػ  األلرػػعب عحاػػزات ببنئػػ 

، وا تعب  لم  أةئم  البحث، واخفبعر وح  الاروض البحثن  الفػي فػـ الفووػؿ إلنحػع اابفدائن 
لػػػف طرنػػػؽ إتػػػرا  فتربػػػ  البحػػػث األةعةػػػن ، وفحمنػػػؿ فمػػػؾ النفػػػعئج، وكػػػذا عنعقلػػػ  فمػػػؾ النفػػػعئج، 

وا طعر النظري، والدراةعت الةعبل  الفي لُ وم  أو إرفبعط  البحثةروض وفاةنرهع ةي ضو  
 .بعلبحث

وقد فعت عرعلت  البنعنعت الفي فـ الفووؿ إلنحع برد اانفحع  عف إترا ات فطبنؽ فترب  
ةػػي ااخفبػػعر الفحوػػنمي  فالعنػػذ العرحمػػ  اابفدائنػػ البحػػث األةعةػػن  وفوػػحن  وروػػد درتػػعت 

 وبطعق  عالحظ  األدا  ةي اللنعةنف اللبمي والبردي.
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الفــروض ووفــق المحــاور وفــق و نتائجــ يعــرض البحــث الحــاليوفــي ضــو  األســئمة 
 الرئيسة اآلتية:

عــرض النتــائج المرتبطــة بــ ثر اخــتالي نمــط الممارســة والســعة العقميــة لممتعممــين فــي  -1
تنمية تحصيل الجوانب المعرفية المرتبطة بالميارات األدائية لمحاسـب اآللـي لـدى تالميـذ 

 المرحمة اإلبتدائية.

  من أسئمة البحث ونصيم: والثاني األولترتبط نتائج ىذا المحور باإلجابة عم  السؤال 
ع (1

فالؼ نعػػػط العععرةػػػ  )عوزلػػػ / عركػػػزة( بوػػػرؼ النظػػػر لػػػف الةػػػر  الرلمنػػػ  اخػػػ رأثػػػ ا
 حمػ العر  فالعنػذ لػدى الحعةػب اآللػيعحػعرات العػرفبط بالعررةػي لمعفرمـ لمػ  الفحوػنؿ 

 .ا بفدائن 
ع (2

الةػػر  الرلمنػػ  لمعفرمعػػنف )عرفارػػ / عنخاضػػ ( بوػػرؼ النظػػر لػػف نعػػط  اخػػفالؼ را أثػػ
 العرحمػ  فالعنػذ دىل الحعةب اآلليعحعرات بالعرفبط العررةي العععرة  لم  الفحونؿ 

 .ا بفدائن 
 يرتبط بياذين السؤالين الفرض األول والثاني من فروض البحث، ونصيما:

العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػ (1
 العععرةػػ  العركػػزة، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ الػػذنف ندرةػػوف بػػنعط  اابفدائنػػ 

 الحعةػػب اآللػػي بعحػػعرات العػػرفبط العررةػػي الفحوػػنؿ اخفبعر  ةي اللنعس البردي، لم 
 .العععرة  العوزل نعط لوعل  ، العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى

العرحمػ   فالعنػذ( بنف عفوةطي درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إةرؽ داؿ  وتود  (2
ةػي اللنػعس البرػدي،  العنخاضػ  الةػر  الرلمنػ  وذات، العرفارػ  الةر  الرلمن  ذات اابفدائن 

العرحمػػػػ   فالعنػػػػذ لػػػػدى الحعةػػػػب اآللػػػػي بعحػػػػعرات العػػػػرفبط العررةػػػػي الفحوػػػػنؿ اخفبعر  لم 
 .العرفار  لمةر  الرلمن ، ونرت  ذلؾ اابفدائن 
 تم عرض ىذه النتائج وفًقا لمفروضوسوي ي
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 نتائج الفرض األول والثاني

فػػـ حةػػعب قنعػػ  )ؼ( لماػػروؽ بػػنف  الػػذكر؛ ةػػعلؼ والثػػعني األوؿ الاػػرض وػػح  اخفبػػعرو 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  البرػػػدي اللنػػػعس ةػػػي عتعولػػػعت البحػػػث األربرػػػ  فالعنػػػذعفوةػػػطي درتػػػعت 

، وةنعػػع نمػػي عمخػػص ا بفدائنػػ  العرحمػػ لػػدى فالعنػػذ  الحعةػػب اآللػػيالعررةػػي العػػرفبط بعحػػعرات 
 لنفعئج ااخفبعر بفحمنؿ الفبعنف ثنعئي اافتع :

التحصيل المعرفي المرتبط بميارات  واًلنحراي المعياري لمتغيرات البحث عم  اختبارالمتوسطات  (12جدول )
 في القياس البعدي اإلبتدائية المرحمةلدى تالميذ  الحاسب اآللي

 اًلنحراي المعياري المتوسط العدد السعة العقمية نمط الممارسة

 موزعة
 1.040 48.43 30 مرتفعة

 0.974 42.50 30 منخفضة

 3.154 45.47 60  مجموع

 مركزة
 0.785 36.93 30 مرتفعة

 1.285 29.73 30 منخفضة

 3.781 33.33 60 اًلجمالي 

 5.870 42.68 60  مرتفعة

 6.536 36.12 60  منخفضة

 7.009 39.40 120 اًلجمالي 

العفوةػػػطعت واانحػػػراؼ العرنػػػعري ( والخػػػعص بحةػػػعب 12نفضػػػ  عػػػف خػػػالؿ التػػػدوؿ )
أف العرعلتػػ  الفترنبنػػ   لمػػ  اخفبػػعر الفحوػػنؿ العررةػػي ةػػي اللنػػعس البرػػديلعفغنػػرات البحػػث 
هي ألمػ   فالعنذعف ال الةر  الرلمن  )العرفار (( ع  عوزل ) نعط العععرة الفي الفعمت لم  

العرعلتعت الفترنبن  لمبحث عف حنث العفوةط الحةعبي، حنػث بمغػت قنعػ  العفوةػط الحةػعبي 
الةػػػر  الرلمنػػػ  ( عػػػ  عركػػػزة) نعط العععرةػػػ العرعلتػػػ  الفترنبنػػػ  لػػػ(، بننعػػػع كعنػػػت 48.43لحػػػع )

هػػي أقػػؿ العرعلتػػعت الفترنبنػػ  لمبحػػث عػػف حنػػث العفوةػػط الحةػػعبي؛ حنػػث بمغػػت  )العنخاضػػ (
ولنػد الفبػعر فرفنػب العرعلتػعت الفترنبنػ  لمبحػث وةلػػًع (، 29.73قنعػ  العفوةػط الحةػعبي لحػع )

 ةػػر  للمنػػ ( عػػ  عوزلػػ ) نعػػط العععرةػػ كعػػع نمػػي: لعفوةػػطحع الحةػػعبي األلمػػ ، نػػفـ فرفنبحػػع 
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( عركػزة) نعػط العععرةػ نمػنحـ  )عنخاضػ ( ةػر  للمنػ ( عػ  عوزلػ ) نعط العععرة ثـ  )عرفار (
 عف ، ولمفأكد)عنخاض ( ةر  للمن ( ع  عركزة) نعط العععرة واخنرًا  )عرفار ( ةر  للمن ع  
إتػرا  الفحمػنالت ا حوػعئن  بعةػفخداـ أةػموب إحوعئًنع نفطمب األعر عفعبرػ   دال  ةروؽ وتود

 فحمنؿ الفبعنف ثنعئي اافتع  كعع نمي:
الحاسب  لمتغيرات البحث عم  اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمياراتتحميل التباين ثنائي اًلتجاه  ( 13 جدول )

 في القياس البعدي اإلبتدائية المرحمةلدى تالميذ  اآللي

 مستوى الدًللة قيمة ي متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
 000. 4111.700 4416.533 1 4416.533 نمط الممارسة

 000. 1204.346 1293.633 1 1293.633 السعة العقمية

 xنمط الممارسة 
 السعة العقمية

12.033 1 12.033 11.203 .001 

   1.074 116 124.600 المعياريالخط  

    120 192130.0 الكميالمجموع 

وذلػؾ بعلنةػػب  لمعفغنػر األوؿ لمبحػػث ( المحسةةة   ؼ( أن قيمة  )13)نفضػ  عػف التػػدوؿ 
( ةهةةد لالةة  احاةة  ي   4111.700)وأثػػر  لمػػ  الفحوػػنؿ العررةػػي فةػػعوي  نعػػط العععرةػػ وهػػو 

نعط ( لم  عوزل ) نعط العععرة (، ععع نلنر إل  أةضمن  α≤0.05)عنل مستةى  (0.000)
( أكبػػر عػػف 45.47) لػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ (؛ حنػػث أف العفوةػػط الحةػػعبي عركػػزة) العععرةػػ 

 (.33.33) لنعط العععرة  العركزةالعفوةط الحةعبي 

نوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽ بنف العفوةطنف وعلدار الفغنر الذي حدث كعع 
 العررةػػي الفحوػػنؿاخفبػػعر  البرػػدي اللنػػعس ةػػي)عوزلػػ /عركزة(  نعطػػي العععرةػػ  برػػد فطبنػػؽ

 .ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعرات العرفبط
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 الحاسب اآلليعم  اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات ( مركزة/موزعة) الممارسة نمطيق بين الفر (2) شكل

 اإلبتدائية المرحمةلدى تالميذ 

 ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إداؿ  ةػػػرؽد و وتػػػ) لمػػػ الػػػذي نػػػنص  قبػػػوؿ الاػػػرضوبعلفػػعلي فػػػـ 
الػػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػػ   العرحمػػػػ  اابفدائنػػػػ  فالعنػػػػذ( بػػػػنف عفوةػػػػطي درتػػػػعت :525)

 اخفبػػعر الفحوػػنؿ العوزلػػ ، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العركػػزة ةػػي اللنػػعس البرػػدي، لمػػ 
، ونرتػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  العرحمػػػ  اابفدائنػػػ  فالعنػػػذ لػػػدى الحعةػػػب اآللػػػي بعحػػػعرات العػػػرفبط العررةػػػي

 .(لمعفرمـ الةر  الرلمن  لف النظر بورؼ ،العععرة  العوزل الفأثنر األةعةي لنعط 

 لمعفغنػػر بعلنةػػب  العحةػػوب ( ؼ) قنعػػ  أف الةػػعبؽ التػػدوؿ خػػالؿ عػػف أنًضػػع نفضػػ  كعػػع
 وهػػي( 1204.346) فةػػعوي العررةػػي الفحوػػنؿ لمػػ  وأثػػر  الةػػر  الرلمنػػ  وهػػو لمبحػػث الثػػعني
الةػػػػر  الرلمنػػػػ   أةضػػػػمن  إلػػػػ  نلػػػػنر ععػػػػع ،(α≤0.05) عةػػػػفوى لنػػػػد( 0.00) إحوػػػػعئًنع دالػػػػ 

لمةػػػػر  الرلمنػػػػ   الحةػػػػعبي العفوةػػػػط أف حنػػػػث ؛الةػػػػر  الرلمنػػػػ  )العنخاضػػػػ ( لمػػػػ  )العرفارػػػػ (
 (.36.12) لمةر  الرلمن  )العنخاض ( الحةعبي العفوةط عف أكبر( 42.68) العرفار 

وعلدار الفغنر الذي حدث  العفوةطنفنوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽ بنف كعع 
 العرحمػػ  فالعنػػذ لػػدى الحعةػػب اآللػػي بعحػػعرات العػػرفبط العررةػػي الفحوػػنؿاخفبػػعر  برػػد فطبنػػؽ
 .)عرفار / عنخاض ( فبرًع لمةر  الرلمن  البردي اللنعس ةيا بفدائن  
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عم  اختبار التحصيل المعرفي  (منخفضة/ مرتفعة) الفرق بين نوعي السعة العقمية (3شكل )

 اإلبتدائيةالمرتبط بميارات الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة 

 ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إداؿ  ةػػػرؽ وتػػػود) لمػػػ الػػػذي نػػػنص  الاػػػرض قبػػػوؿوبعلفػػعلي فػػػـ 
 وذات، العرفارػػ  الةػػر  الرلمنػػ  ذاتالعرحمػػ  اابفدائنػػ   فالعنػػذ( بػػنف عفوةػػطي درتػػعت :525)

 بعحػعرات العػرفبط العررةػي اخفبعر الفحوػنؿ ةي اللنعس البردي، لم  العنخاض  الةر  الرلمن 
 لمةػر  الرلمنػ ، ونرتػ  ذلػؾ إلػ  الفػأثنر األةعةػي العرحم  اابفدائنػ  فالعنذ لدى الحعةب اآللي

 .(العرفار 
عــرض النتــائج المرتبطــة أثــر التفاعــل بــين نمــط الممارســة والســعة العقميــة لمتالميــذ فــي  -2

ـــي لـــدى تالميـــذ المرحمـــة  ـــة التحصـــيل المعرفـــي المرتبطـــة بميـــارات الحاســـب اآلل تنمي
 اإلبتدائية.

 أثػرعػع  عػف أةػئم  البحػث ونوػُ: الثعلػثفرفبط نفعئج هذا العحور بع تعب  لمػ  الةػراؿ 
 )عرفار / عنخاض ( لم  لمعفرمعنف الةر  الرلمن و  )عوزل / عركزة( نعط العععرة  الفاعلؿ بنف
 ا بفدائن . العرحم  فالعنذ لدى الحعةب اآلليعحعرات بالعرفبط العررةي الفحونؿ 

 :بيذا السؤال الفرض الثالث ونصو يرتبط
 العتعولعت فالعنذ درتعت عفوةطعت بنف( 0,05) ≥ عةفوى لند إحوعئًنع داؿ ةرؽ وتود (3

 الرلمنػػػ  الةػػػر  عػػػ  ؛(العركػػػزة/العوزلػػػ ) العععرةػػػ  بػػػنعط ندرةػػػوف الػػػذنف األربرػػػ  الفترنبنػػػ 
 بعحػعرات العػرفبط العررةي الفحونؿ اخفبعر لم  البردي، اللنعس ةي( العنخاض /العرفار )
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 العععرةػ  نعػط بػنف الفاعلػؿ ألثر ذلؾ ونرت  اابفدائن ، العرحم  فالعنذ لدى اآللي الحعةب
 .العفب  الرلمن  الةر  ونوع

 نتائج الفرض الثالث
، نعػط العععرةػػ عفغنػر بػنف  الفاعلػؿةػوب  بعلنةػػب  ألثػر عػف قنعػ  )ؼ( العح ذلػؾنفضػ  

( ةهةد لالة  11.203)وأثر ذلؾ الفاعلؿ لم  الفحونؿ العررةي فةعوي  الةر  الرلمن وعفغنر 
 .(0.05عنل مستةى )إحا  ي   

ةػي البحػث لمػ   الةػر  الرلمنػ و  ،نعط العععرةػ  لمعفغنرنفا لوتود أثر داؿ بعلنةب  ونظرً 
كذلؾ هنعؾ أثػر داؿ العتعولعت الفترنبن  األربر  لمبحث، و  فالعنذالفحونؿ العررةي بعلنةب  ل

لنن  البحث، ولفحدند  فالعنذلبحث ةي فأثنرهعع لم  الفحونؿ العررةي لا لمفاعلؿ بنف عفغنري
، وكػػذلؾ أثػػػر الةػػر  الرلمنػػ (، )نعػػط العععرةػػ أةضػػؿ العتعولػػعت عػػف حنػػث فػػأثنر العفغنػػرنف 

الفاعلؿ بننحعع بعلنةب  اخفبػعر الفحوػنؿ العررةػي ألةػراد لننػ  البحػث، ةػإف هػذا نةػفمـز إتػرا  
 اخفبعر لفوتنُ الاروؽ بنف العتعولعت الفترنبن  األربر  لمبحث.

لفوتنػػػػُ الاػػػػروؽ بػػػػنف العتعولػػػػعت، وقػػػػد وقػػػػ   Scheffe وقػػػػد فػػػػـ إتػػػػرا  اخفبػػػػعر لػػػػناع 
هذا ااخفبعر بعلفحدند؛ نظرًا ألف العتعولعت الفترنبن  األربر  لمبحث عفةعون ،  ااخفنعر لم 

وقػػد فطمػػب هػػذا أوًا حةػػعب العفوةػػطعت واانحراةػػعت العرنعرنػػ  لمعتعولػػعت الفترنبنػػ  األربرػػ  
 Scheffe، ثػػـ إتػػرا  اخفبػػعر لػػناع ةػػي اللنػػعس البرػػدي الفحوػػنؿ العررةػػي لمػػ  اخفبػػعرلمبحػػث 

  :برد ذلؾ كعع نمي
 لمبحث لممقارنات البعدية ًلختبار التحصيل المعرفي Scheffeنتائج اختبار شيفا  (04)جدول 

المتوس مجموعات الدراسية
 ط

 )ق( للمقارنة الطرفية بين المجموعاتقيمة 
 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األول 

    ــــــــــــــــــــ 48.43 ( مرتفعة+  موزعة) :المجموعة األول 
   ــــــــــــــــــــ *5.933 42.50  (منخفضة+  )موزعة :المجموعة الثانية

  ــــــــــــــــــــ *5.567 *11.500 36.93 (مرتفعة+ مركزة ) الثالثة:المجموعة 
 ــــــــــــــــــــ *7.200 *12.767 *18.700 29.73 (منخفضة+ مركزة ): المجموعة الرابعة
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 بعةفلرا  بنعنعت التدوؿ الةعبؽ نفض  أنُ:
 ( *5.933) الاػػػرؽ عفوةػػػط ةػػػتؿ (؛ حنػػػث0.05لنػػػد عةػػػفوى ) نوتػػػد ةػػػرؽ داؿ إحوػػػعئًنع

(، عنخاضػػػػ +  عوزلػػػػ ) الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب الثعننػػػػ الفترنبنػػػػ  العتعولػػػػ  وذلػػػػؾ بػػػػنف 
وذلػػػؾ ةػػػي اخفبػػػعر  (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )والعتعولػػػ  الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

؛ حنػػػػث إف األولػػػػ الفحوػػػػنؿ العررةػػػػي لمبحػػػػث، وهػػػػذا الاػػػػرؽ لوػػػػعل  العتعولػػػػ  الفترنبنػػػػ  
(، بننعػػع عفوةػػط العتعولػػ  الفترنبنػػ  48.43عفوةػػط العتعولػػ  الفترنبنػػ  األولػػ  قػػد بمػػ  )

 (.42.50الثعنن  قد بم  )
 ( *11.500) اػػرؽال عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبنػ  العتعولػ  وذلؾ بنف 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  األولػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي
(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  الثعلثػ  قػد 48.43الفترنبن  األول  قد بمػ  )العتعول  

 (.36.93بم  )
 ( *18.700) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع داؿ ةػػرؽ نوتػػد

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) رابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبن  العتعول  وذلؾ بنف 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط األولػػػػػ لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ   العررةػػػػػي
(، بننعع عفوةط العتعولػ  الفترنبنػ  الرابرػ  قػد 48.43العتعول  الفترنبن  األول  قد بم  )

 (.29.73بم  )
 ( *5.567) الاػػػرؽ عفوةػػػط ةػػػتؿ (؛ حنػػػث0.05لنػػػد عةػػػفوى ) إحوػػػعئًنع وتػػػد ةػػػرؽ داؿن

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبنػ  العتعولػ  وذلؾ بنف 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )

لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي
(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  الثعلثػ  قػد 42.50العتعول  الفترنبن  الثعننػ  قػد بمػ  )

 (.36.93بم  )



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 111 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 ( *12.767الاػػرؽ ) عفوةػػط ةػػتؿ حنػػث (؛0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) نبن  الرابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالفتر العتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )
لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي

عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  الرابرػ  قػد (، بننعػع 42.50العتعول  الفترنبن  الثعنن  قد بمػ  )
 (.29.73بم  )

 ( *7.200) الاػػػرؽ عفوةػػػط ةػػػتؿ (؛ حنػػػث0.05لنػػػد عةػػػفوى ) إحوػػػعئًنع نوتػػػد ةػػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) الفترنبن  الرابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالعتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػػعر الفحوػػػػنؿ  ةػػػػي وذلػػػػؾ (عرفارػػػػ +  عركػػػػزة)الفترنبنػػػػ  الثعلثػػػػ  الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب 
؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط الثعلثػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  العتعولػػػػػ  لوػػػػػعل  الاػػػػػرؽ وهػػػػػذا لمبحػػػػػث، العررةػػػػػي

(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  الثعلثػ  قػد 29.73العتعول  الفترنبن  الرابر  قد بمػ  )
 (.36.93بم  )

ةػي الفطبنػؽ  ااربرػ ونوض  اللكؿ البنعني الفػعلي الاػروؽ بػنف عتعولػعت لننػ  البحػث 
 العرحمػػػػ لػػػدى فالعنػػػذ  الحعةػػػب اآللػػػياخفبػػػعر الفحوػػػنؿ العررةػػػي العػػػرفبط بعحػػػعرات البرػػػدي 
 :ا بفدائن 

الفروق بين مجموعات البحث األربعة عم  اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي لدى  (4شكل )
 اإلبتدائيةتالميذ المرحمة 

د و وتػػ" لمػػ وةػػي ضػػو  هػػذ  النفػػعئج فػػـ قبػػوؿ الاػػرض الثعلػػث ةػػعلؼ الػػذكر والػػذي نػػنص 
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العتعولعت الفترنبن   فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إةرؽ داؿ 
 الةػػػػػػػػػػر  الرلمنػػػػػػػػػػ ؛ عػػػػػػػػػػ  /العركزة(العوزلػػػػػػػػػػ )األربرػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذنف ندرةػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػنعط العععرةػػػػػػػػػػ  

 بعحػػعرات العػػرفبط العررةػػي الفحوػػنؿ اخفبػػعرةػػي اللنػػعس البرػػدي، لمػػ   )العرفار /العنخاضػػ (
، ونرتػ  ذلػؾ إلػ  الفػأثنر األةعةػي ألثػر الفاعلػؿ اابفدائنػ العرحمػ   فالعنػذ لدى الحعةب اآللي

 ."العفب  الةر  الرلمن بنف نعط العععرة  ونوع 
عرض النتائج المرتبطة ب ثر اختالي نمط الممارسة والسعة العقمية في تنميـة الميـارات  -3

 األدائية لمحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية.

  ونوُ: األةئم ؛عف الثعلث والراب  فرفبط نفعئج هذا العحور بع تعب  لم  الةراؿ 
اخفالؼ نعط العععرةػ  )عوزلػ / عركػزة( بوػرؼ النظػر لػف الةػر  الرلمنػ  لمعػفرمـ  رأث عع -4

  .ا بفدائن لدى فالعنذ العرحم   اآلليالحعةب عحعرات لالرعمي دا  لم  األ
نعػػػط  لػػف النظػػر بوػػرؼ)عرفارػػ / عنخاضػػ (  لمعفرمعػػػنف ةػػر  الرلمنػػ ال ؼاخػػفال أثػػر عػػع -5

 .ا بفدائن لدى فالعنذ العرحم   الحعةب اآللي لعحعرات الرعمي األدا  لم  العععرة 

 حث، ونصيما:يرتبط بيذا السؤال الفرض الرابع والخامس من فروض الب
 العرحمػػػ  فالعنػػػذ درتػػػعت عفوةػػػطي بػػػنف( 0,05) ≥ عةػػػفوى لنػػػد إحوػػػعئًنع داؿ ةػػػرؽ وتػػػود (4

 العركػػزة العععرةػػ  بػػنعط ندرةػػوف والػػذنف العوزلػػ ، العععرةػػ  بػػنعط ندرةػػوف الػػذنف اابفدائنػػ 
 اآللػػي الحعةػػب بعحػػعرات العػػرفبط الرعمػػي األدا  عالحظػػ  بطعقػػ  لمػػ  البرػػدي، اللنػػعس ةػػي
 .العوزل  العععرة لوعل  نعط  اابفدائن ، العرحم  فالعنذ لدى

 العرحمػػػ  فالعنػػػذ درتػػػعت عفوةػػػطي بػػػنف( 0,05) ≥ عةػػػفوى لنػػػد إحوػػػعئًنع داؿ ةػػػرؽ وتػػػود (5
 البرػدي، اللنػعس ةػي العنخاضػ  الرلمنػ  الةػر  وذات العرفارػ ، الرلمن  الةر  ذات اابفدائن 

 العرحمػػ  فالعنػػذ لػػدى اآللػػي الحعةػػب بعحػػعرات العػػرفبط الرعمػػي األدا  عالحظػػ  بطعقػػ  لمػػ 
 .العرفار  الرلمن  لةر لوعل  ا اابفدائن ،

 تم عرض ىذه النتائج وفًقا لمفروضوسوي ي

 نتائج الفرض الرابع والخامس



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 111 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

فػـ حةػعب قنعػ  )ؼ( لماػروؽ بػنف  الػذكر؛ ةعلؼ الراب  والخععس الارض وح  اخفبعر
عتعولعت البحث األربر  ةي اللنعس البردي لبطعق  عالحظ  عحػعرات  فالعنذعفوةطي درتعت 
نػػػؿ ، وةنعػػػع نمػػػي عمخػػػص لنفػػػعئج ااخفبػػػعر بفحما بفدائنػػػ  العرحمػػػ لػػػدى فالعنػػػذ  الحعةػػػب اآللػػػي

 الفبعنف ثنعئي اافتع :
لدى تالميذ  الحاسب اآلليمالحظة ميارات  المتوسطات واًلنحراي المعياري لمتغيرات البحث عم  بطاقة (15جدول )

 في القياس البعدي اإلبتدائية المرحمة
 اًلنحراي المعياري المتوسط العدد السعة العقمية نمط الممارسة

 موزعة
 1.671 486.37 30 مرتفعة

 2.234 435.90 30 منخفضة

 25.521 461.13 60  مجموع

 مركزة
 2.236 365.37 30 مرتفعة

 1.971 318.10 30 منخفضة

 23.924 341.73 60 اًلجمالي 

 61.042 425.87 60  مرتفعة

 59.434 377.00 60  منخفضة

 64.813 401.43 120 اًلجمالي 

( والخػػػعص بحةػػػعب العفوةػػػطعت واانحػػػراؼ العرنػػػعري 15نفضػػػ  عػػػف خػػػالؿ التػػػدوؿ )
أف العرعلت  الفترنبن  الفي الػفعمت لعفغنرات البحث لم  بطعق  العالحظ  ةي اللنعس البردي 

هػي ألمػ  العرعلتػعت  فالعنػذعػف ال الةػر  الرلمنػ  )العرفارػ (( عػ  عوزلػ ) نعػط العععرةػ لم  
بمغػػػػت قنعػػػػ  العفوةػػػػط الحةػػػػعبي لحػػػػع الفترنبنػػػػ  لمبحػػػػث عػػػػف حنػػػػث العفوةػػػػط الحةػػػػعبي، حنػػػػث 

الةػػػػر  الرلمنػػػػ  ( عػػػػ  عركػػػػزة) نعط العععرةػػػػ (، بننعػػػػع كعنػػػػت العرعلتػػػػ  الفترنبنػػػػ  لػػػػ486.37)
هػػي أقػػؿ العرعلتػػعت الفترنبنػػ  لمبحػػث عػػف حنػػث العفوةػػط الحةػػعبي؛ حنػػث بمغػػت  )العنخاضػػ (

ولند الفبعر فرفنب العرعلتعت الفترنبنػ  لمبحػث وةلػًع (، 341.73قنع  العفوةط الحةعبي لحع )
 ةػػر  للمنػػ ( عػػ  عوزلػػ ) نعػػط العععرةػػ لعفوةػػطحع الحةػػعبي األلمػػ ، نػػفـ فرفنبحػػع كعػػع نمػػي: 

( عركػزة) نعػط العععرةػ نمػنحـ  )عنخاضػ ( ةػر  للمنػ ( عػ  عوزلػ ) نعط العععرة ثـ  )عرفار (
 عف ، ولمفأكد)عنخاض ( ةر  للمن ( ع  عركزة) نعط العععرة واخنرًا  )عرفار ( ةر  للمن ع  



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 111 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

إحوعئًنع نفطمب األعر عفعبرػ  إتػرا  الفحمػنالت ا حوػعئن  بعةػفخداـ أةػموب  دال  ةروؽ وتود
 فحمنؿ الفبعنف ثنعئي اافتع  كعع نمي:

لدى تالميذ  الحاسب اآلليتحميل التباين ثنائي اًلتجاه لمتغيرات البحث عم  بطاقة مالحظة ميارات  (16جدول )
 في القياس البعدي اإلبتدائية المرحمة

 مستوى الدًللة قيمة ي متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000. 102645.79 427690.800 1 427690.80 نمط الممارسة

 000. 17193.248 71638.533 1 71638.533 السعة العقمية

 000. 18.432 76.800 1 76.800 العقميةالسعة  xنمط الممارسة 

   4.167 116 483.333 الخط  المعياري

    120 19837736.0 المجموع الكمي

 عنخاضػػػ ( أف قنعػػػ  )ؼ( العحةػػػوب  وذلػػػؾ بعلنةػػػب  لمعفغنػػػر ال16نفضػػػ  عػػػف التػػػدوؿ )
 ( وهػي دالػ 102645.79فةػعوي ) األدا  الرعمػيوأثػر  لمػ   نعط العععرة األوؿ لمبحث وهو 

( عوزلػ ) نعػط العععرةػ (، ععع نلنر إلػ  أةضػمن  α≤0.05( لند عةفوى )0.000احوعئنًع )
( 461.13) لنعط العععرةػ  العوزلػ (؛ حنث أف العفوةط الحةعبي عركزة) نعط العععرة لم  

  .(341.73لنعط العععرة  العركزة )أكبر عف العفوةط الحةعبي 

بنف العفوةطنف وعلدار الفغنر الذي حدث  نوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽكعع 
 الرعمػي األدا  لبطعقػ  عالحظػ  البرػدي اللنػعس ةػي)عوزل /عركزة(  نعطي العععرة  برد فطبنؽ
 .اابفدائن  العرحم  فالعنذ لدى اآللي الحعةب بعحعرات العرفبط

 
 العممي األدا  بطاقة مالحظةعم  ( مركزة/موزعة) الممارسة الفرق بين نمطي (5شكل )

 اًلبتدائية المرحمة تالميذ لدى اآللي الحاسب بميارات المرتبط
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 إحوعئًنع داؿ ةرؽ وتود) لم الذي ننص ةعلؼ الذكر،  الراب  الارض قبوؿوبعلفعلي فـ 
 بػػنعط ندرةػػوف الػػذنف اابفدائنػػ  العرحمػػ  فالعنػػذ درتػػعت عفوةػػطي بػػنف( :525) ≥ عةػػفوى لنػػد

 بطعقػػ  لمػػ  البرػػدي، اللنػػعس ةػػي العركػػزة العععرةػػ  بػػنعط ندرةػػوف والػػذنف العوزلػػ ، العععرةػػ 
 ونرتػ  اابفدائنػ ، العرحمػ  فالعنػذ لػدى اآللي الحعةب بعحعرات العرفبط الرعمي األدا  عالحظ 

 .(العوزل  العععرة  لنعط األةعةي الفأثنر إل  ذلؾ

عػػف خػػالؿ التػػدوؿ الةػػعبؽ أف قنعػػ  )ؼ( العحةػػوب  بعلنةػػب  لمعفغنػػر  عكعػػع نفضػػ  أنًضػػ
( وهػي 17193.248وأثػر  لمػ  الفحوػنؿ العررةػي فةػعوي ) الةػر  الرلمنػ الثعني لمبحث وهو 

الةػػػػر  الرلمنػػػػ  أةضػػػػمن   إلػػػػ (، ععػػػػع نلػػػػنر α≤0.05( لنػػػػد عةػػػػفوى )0.00) عحوػػػػعئنً إدالػػػػ  
لمةػػػػر  الرلمنػػػػ  ؛ حنػػػػث أف العفوةػػػػط الحةػػػػعبي الةػػػػر  الرلمنػػػػ  )العنخاضػػػػ (لمػػػػ   )العرفارػػػػ (
 .(377.00) لمةر  الرلمن  )العنخاض (( أكبر عف العفوةط الحةعبي 425.87) العرفار 

نوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽ بنف العفوةطنف وعلدار الفغنر الذي حدث كعع 
 العرحمػ  فالعنػذ لػدى اآللػي الحعةػب بعحعرات العرفبط الرعمي األدا  بطعق  عالحظ  برد فطبنؽ
 .)عرفار / عنخاض ( فبرًع لمةر  الرلمن  البردي اللنعس ةي اابفدائن 

 
 األدا  مالحظة عم  بطاقة (منخفضة/ مرتفعة) الفرق بين نوعي السعة العقمية (6شكل )

 اًلبتدائية المرحمة تالميذ لدى اآللي الحاسب بميارات المرتبط العممي

ةػػػرؽ داؿ  وتػػػود) لمػػػ الػػػذي نػػػنص و ةػػػعلؼ الػػػذكر،  الخػػػععس الاػػػرض قبػػػوؿوبعلفػػػعلي فػػػـ 
الةػػر   العرحمػػ  اابفدائنػػ  ذات فالعنػػذ( بػػنف عفوةػػطي درتػػعت :525) ≥لنػػد عةػػفوى  عحوػػعئنً إ

بطعقػػػ  عالحظػػػ   ةػػػي اللنػػػعس البرػػػدي، لمػػػ  العنخاضػػػ  الةػػػر  الرلمنػػػ  وذات، العرفارػػػ  الرلمنػػػ 
، ونرتػ  ذلػؾ إلػ  العرحمػ  اابفدائنػ  فالعنذ لدى اآلليالحعةب  العرفبط بعحعرات األدا  الرعمي
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 .(العرفار  لمةر  الرلمن الفأثنر األةعةي 
عرض النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمـط الممارسـة والسـعة العقميـة لممتعممـين فـي  -4

 دائية.تنمية ميارات الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة اإلبت
 أثػرعػع  عف أةئم  البحث ونوُ: الةعدسفرفبط نفعئج هذا العحور بع تعب  لم  الةراؿ 

 لم  )عرفار / عنخاض ( لمعفرمعنف الةر  الرلمن و  )عوزل / عركزة( نعط العععرة  الفاعلؿ بنف
 .الحعةب اآلليعحعرات الرعمي ل األدا 
 بيذا السؤال الفرض السادس، ونصو يرتبط

العتعولعت  فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إد ةرؽ داؿ و وت (6
 الةػػػػر  الرلمنػػػػ ؛ عػػػ  /العركزة(العوزلػػػػ )الفترنبنػػػ  األربرػػػػ  الػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػ  

 العػػػرفبط بطعقػػػ  عالحظػػػ  األدا  الرعمػػػيةػػػي اللنػػػعس البرػػػدي، لمػػػ   )العرفار /العنخاضػػػ (
، ونرتػ  ذلػؾ ألثػر الفاعلػؿ بػنف نعػط العرحمػ  اابفدائنػ  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعرات

 .العفب  الةر  الرلمن العععرة  ونوع 

 نتائج الفرض السادس
وهػو  عنخاضػ عف قنع  )ؼ( العحةوب  بعلنةب  ألثر الفاعلػؿ بػنف العفغنػر ال ذلؾنفض  
 بعحػعرات العػرفبط الرعمػي األدا وأثػر ذلػؾ الفاعلػؿ لمػ   الةػر  الرلمنػ ، وعفغنػر نعط العععرةػ 

( وهػػػي دالػػػ  لنػػػد عةػػػفوى 18.432فةػػػعوي ) اابفدائنػػػ  العرحمػػػ  فالعنػػػذ لػػػدى اآللػػػي الحعةػػػب
(0.05.) 

ةػي البحػث لمػ   الةػر  الرلمنػ ، و نعط العععرةػ ا لوتود أثر داؿ بعلنةب  لمعفغنرنف ونظرً 
العتعولػػػعت الفترنبنػػػ  األربرػػػ  لمبحػػػث، وكػػػذلؾ هنػػػعؾ أثػػػر داؿ  فالعنػػػذبعلنةػػػب  ل الرعمػػػي األدا 

 بعحػػػعرات العػػػرفبط الرعمػػػي األدا  بطعقػػػ  عالحظػػػ لمفاعلػػػؿ بػػػنف العفغنػػػرنف ةػػػي فأثنرهعػػػع لمػػػ  
، ولفحدنػػد أةضػػؿ العتعولػػعت عػػف حنػػث فػػأثنر اابفدائنػػ  العرحمػػ  فالعنػػذ لػػدى اآللػػي الحعةػػب

وكذلؾ أثر الفاعلؿ بننحعع بعلنةب  لبطعق  العالحظ   ،(الةر  الرلمن ، نعط العععرة )العفغنرنف 
لرنن  البحث، ةإف هذا نةفمـز إتػرا  اخفبػعر لفوتنػُ الاػروؽ بػنف العتعولػعت الفترنبنػ  األربرػ  

 لمبحث.
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لفوتنُ الاروؽ بنف العتعولعت، وقد وقػ  ااخفنػعر  Scheffe وقد فـ إترا  اخفبعر لناع
ألف العتعولػػػعت الفترنبنػػػ  األربرػػ  لمبحػػػث عفةػػػعون ، وقػػػد  المػػ  هػػػذا ااخفبػػػعر بعلفحدنػػد؛ نظػػػرً 

فطمب هذا أوًا حةعب العفوةطعت واانحراةعت العرنعرن  لمعتعولعت الفترنبن  األربرػ  لمبحػث 
 برد ذلؾ كعع نمي:  Scheffeالعالحظ  ةي اللنعس البردي، ثـ إترا  اخفبعر لناع  لم  بطعق 

 لمبحث لممقارنات البعدية لبطاقة المالحظة Scheffeنتائج اختبار شيفا  (07جدول )

 التدوؿ الةعبؽ نفض  أنُ:بعةفلرا  بنعنعت 
 ( *50.467) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) نوتػػد ةػػرؽ داؿ إحوػػعئًنع

(، عنخاضػػػػ +  عوزلػػػػ ) الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب الثعننػػػػ الفترنبنػػػػ  العتعولػػػػ  وذلػػػػؾ بػػػػنف 
وذلػػػؾ ةػػػي اخفبػػػعر  (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )والعتعولػػػ  الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

؛ حنػػػػث إف األولػػػػ الفحوػػػػنؿ العررةػػػػي لمبحػػػػث، وهػػػػذا الاػػػػرؽ لوػػػػعل  العتعولػػػػ  الفترنبنػػػػ  
(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  486.37عفوةط العتعول  الفترنبن  األول  قػد بمػ  )

 (.435.90الثعنن  قد بم  )
 ( *121.000) الاػرؽ عفوةػط ةػتؿ (؛ حنػث0.05لنػد عةػفوى ) إحوػعئًنع نوتد ةػرؽ داؿ

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبنػ  العتعولػ  وذلؾ بنف 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  األولػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي
(، بننعع عفوةط العتعول  الفترنبن  الثعلث  قد 486.37األول  قد بم  )العتعول  الفترنبن  

 (.365.37بم  )

 المتوسط البحثمجموعات 
 قيمة )ق( لممقارنة الطرفية بين المجموعات

 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األول 

486.3 )موزعة + مرتفعة(  :المجموعة األول 

7 
    ــــــــــــــــــــ

435.9 )موزعة + منخفضة(  الثانية: المجموعة

0 
   ــــــــــــــــــــ *50.467

365.3 )مركزة + مرتفعة( المجموعة الثالثة:

7 
  ــــــــــــــــــــ *70.533 *121.000

318.1 )مركزة + منخفضة( المجموعة الرابعة:

0 
 ــــــــــــــــــــ *47.267 *117.800 *168.267
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 ( *168.267) الاػرؽ عفوةػط ةػتؿ (؛ حنػث0.05لنػد عةػفوى ) إحوػعئًنع داؿ ةػرؽ نوتد
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) رابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبن  العتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 
؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط األولػػػػػ لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ   العررةػػػػػي

(، بننعػع عفوةػط العتعولػػ  الفترنبنػ  الرابرػػ  486.37العتعولػ  الفترنبنػ  األولػػ  قػد بمػػ  )
 (.318.10قد بم  )

 ( *70.533) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبنػ  العتعولػ  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )
لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ  العررةػػػػػي

(، بننعع عفوةط العتعول  الفترنبن  الثعلث  قػد 435.90العتعول  الفترنبن  الثعنن  قد بم  )
 (.365.37بم  )

 ( *117.800الاػرؽ ) عفوةػط ةػتؿ حنػث (؛0.05لنػد عةػفوى ) إحوػعئًنع نوتد ةػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) فػي درةػت بأةػموبالفترنبن  الرابرػ  الالعتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )
لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي

الفترنبن  الرابر  قد (، بننعع عفوةط العتعول  435.90العتعول  الفترنبن  الثعنن  قد بم  )
 (.318.10بم  )

 ( *47.267) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) الفترنبن  الرابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالعتعول  وذلؾ بنف 

حوػػػػنؿ اخفبػػػػعر الف ةػػػػي وذلػػػػؾ (عرفارػػػػ +  عركػػػػزة)الفترنبنػػػػ  الثعلثػػػػ  الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب 
؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط الثعلثػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  العتعولػػػػػ  لوػػػػػعل  الاػػػػػرؽ وهػػػػػذا لمبحػػػػػث، العررةػػػػػي

(، بننعع عفوةط العتعول  الفترنبن  الثعلث  قد 318.10العتعول  الفترنبن  الرابر  قد بم  )
 (.365.37بم  )
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ونوض  اللكؿ البنعني الفػعلي الاػروؽ بػنف عتعولػعت لننػ  البحػث ااربرػ  ةػي الفطبنػؽ 
 :ا بفدائن  عرحم اللدى فالعنذ  الحعةب اآلليالبردي لبطعق  عالحظ  عحعرات 

 اإلبتدائية( الفروق بين مجموعات البحث األربعة عم  بطاقة مالحظة ميارات الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحمة 7شكل )

د و وتػ" لمػ وةي ضو  هذ  النفعئج نفـ قبوؿ الارض الةعدس ةػعلؼ الػذكر والػذي نػنص 
العتعولعت الفترنبن   فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إةرؽ داؿ 

 الةػػػػػػػػػػر  الرلمنػػػػػػػػػػ ؛ عػػػػػػػػػػ  /العركزة(العوزلػػػػػػػػػػ )األربرػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذنف ندرةػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػنعط العععرةػػػػػػػػػػ  
 بعحػعرات العرفبط بطعق  عالحظ  األدا  الرعميةي اللنعس البردي، لم   )العرفار /العنخاض (

ألثػر الفاعلػؿ  ، ونرتػ  ذلػؾ إلػ  الفػأثنر األةعةػيالعرحمػ  اابفدائنػ  فالعنػذ لدى الحعةب اآللي
 ."العفب  الةر  الرلمن بنف نعط العععرة  ونوع 

عــرض النتــائج المرتبطــة بــ ثر اخــتالي نمــط الممارســة والســعة العقميــة لممتعممــين فــي  -5
 تنمية اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقمية.

  من أسئمة البحث ونصيم: السابع والثامنترتبط نتائج ىذا المحور باإلجابة عم  السؤال 
اخفالؼ نعط العععرةػ  )عوزلػ / عركػزة( بوػرؼ النظػر لػف الةػر  الرلمنػ  لمعػفرمـ  رأث عع -7

عحػػعرات العػػرفبط ب لمػػ  افتػػع  فالعنػػذ العرحمػػ  اابفدائنػػ  نحػػو بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ 
 .ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى الحعةب اآللي

الةػػر  الرلمنػػ  لمعفرمعػػػنف )عرفارػػ / عنخاضػػ ( بوػػرؼ النظػػر لػػف نعػػػط  فالؼاخػػ رعػػع أثػػ -8
العػػرفبط  عب الرقعنػ العععرةػ  لمػ  افتػػع  فالعنػذ العرحمػػ  اابفدائنػ  نحػو بنئػػ  عحاػزات األلرػػ

 .ا بفدائن  العرحم  فالعنذ لدى الحعةب اآلليعحعرات ب

300

350

400

450

500

                                                                  

486.37
435.9

365.37
318.1

 
 
  
  
 



التفاعل بين نمط الممارسة )الموزعة / المركزة( والسعة العقلية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة محفزات األلعاب الرقمية وأثرهما في 
 تنمية نواتج تعلم مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية   

 

 131 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 يرتبط بياذين السؤالين الفرض السابع والثامن من فروض البحث، ونصيما:
العرحمػػػ   فالعنػػػذ( بػػػنف عفوةػػػطي درتػػػعت 0,05) ≥لنػػػد عةػػػفوى  عنً حوػػػعئإد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػ (7

الػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العوزلػػ ، والػػذنف ندرةػػوف بػػنعط العععرةػػ  العركػػزة  اابفدائنػػ 
افتػػػع  فالعنػػػذ العرحمػػػ  اابفدائنػػػ  نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات  علنعس  ةي اللنعس البردي، لم 

، لوػػعل  العرحمػػ  اابفدائنػػ  فالعنػػذ لػػدى اآللػػيالحعةػػب  بعحػػعرات العػػرفبط األلرػػعب الرقعنػػ 
 .العععرة  العوزل نعط 

العرحمػ   فالعنػذ( بنف عفوةطي درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إةرؽ داؿ  وتود  (8
ةػي اللنػعس البرػدي،  العنخاضػ  الةػر  الرلمنػ  وذات، العرفارػ  الرلمن  الةر  اابفدائن  ذات

 العػػرفبط اابفدائنػػ  نحػػو بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ افتػػع  فالعنػػذ العرحمػػ   علنعس  لم 
 .العرفار  لةر  الرلمن لوعل  ا، العرحم  اابفدائن  فالعنذ لدى الحعةب اآللي بعحعرات

 النتائج وفًقا لمفروض وسوي يتم عرض ىذه

 نتائج الفرض الثامن والتاسع
فػػـ حةػػعب قنعػػ  )ؼ( لماػػروؽ بػػنف  الػػذكر؛ ةػػعلؼ األوؿ والثػػعني الاػػرض وػػح  اخفبػػعر

لعلنػػعس افتػػع  فالعنػػذ  البرػػدي اللنػػعس ةػػي فالعنػػذ عتعولػػعت البحػػث األربرػػ عفوةػػطي درتػػعت 
العرحمػػػ  اابفدائنػػػ  نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ ، وةنعػػػع نمػػػي عمخػػػص لنفػػػعئج العلنػػػعس 

 بفحمنؿ الفبعنف ثنعئي اافتع :

ي لمتغيرات البحث عم  مقياس اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة المتوسطات واًلنحراي المعيار  (18جدول )
 في القياس البعدي محفزات األلعاب الرقمية

  ال ح  ف        ي            دد          قل               

 موزعة
 1.583 121.10 30 مرتفعة

 1.196 105.47 30 منخفضة

 8.004 113.28 60  مجموع

 مركزة
 1.351 92.97 30 مرتفعة

 1.470 75.10 30 منخفضة

 9.117 84.03 60 اًلجمالي 
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 14.260 107.03 60  مرتفعة

 15.369 90.28 60  منخفضة

 16.990 98.66 120 اًلجمالي 

العفوةػػػطعت واانحػػػراؼ العرنػػػعري ( والخػػػعص بحةػػػعب 18نفضػػػ  عػػػف خػػػالؿ التػػػدوؿ )
العرحمػػػ  اابفدائنػػػ  نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب  لعفغنػػػرات البحػػػث لمػػػ  علنػػػعس افتػػػع  فالعنػػػذ

أف العرعلتػ  الفترنبنػػ  الفػي الػػفعمت لمػ  نعػػط العععرةػ  )عوزلػػ (  الرقعنػ  ةػػي اللنػعس البرػػدي
عػػ  الةػػر  الرلمنػػ  )العرفارػػ ( عػػف الفالعنػػذ هػػي ألمػػ  العرعلتػػعت الفترنبنػػ  لمبحػػث عػػف حنػػث 

(، بننعع كعنػت العرعلتػ  121.10لحع )العفوةط الحةعبي، حنث بمغت قنع  العفوةط الحةعبي 
الفترنبن  لنعط العععرة  )عركزة( ع  الةر  الرلمن  )العنخاض ( هػي أقػؿ العرعلتػعت الفترنبنػ  

ولنػد (، 75.10لمبحث عف حنث العفوةط الحةعبي؛ حنث بمغت قنع  العفوةط الحةعبي لحػع )
ةػػعبي األلمػػ ، نػػفـ فرفنبحػػع كعػػع الفبػػعر فرفنػػب العرعلتػػعت الفترنبنػػ  لمبحػػث وةلػػًع لعفوةػػطحع الح

نمػػي: نعػػط العععرةػػ  )عوزلػػ ( عػػ  ةػػر  للمنػػ  )عرفارػػ ( ثػػـ نعػػط العععرةػػ  )عوزلػػ ( عػػ  ةػػر  
نعػط العععرةػ   )عرفارػ ( واخنػًراللمن  )عنخاض ( نمنحـ نعط العععرة  )عركزة( ع  ةػر  للمنػ  

ع نفطمػػػب األعػػػر إحوػػػعئنً  دالػػػ  ةػػػروؽ وتػػػود عػػػف )عركػػػزة( عػػػ  ةػػػر  للمنػػػ  )عنخاضػػػ (، ولمفأكػػػد
 :عفعبر  إترا  الفحمنالت ا حوعئن  بعةفخداـ أةموب فحمنؿ الفبعنف ثنعئي اافتع  كعع نمي

لمتغيرات البحث عم  مقياس اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة تحميل التباين ثنائي اًلتجاه  (19جدول )
 في القياس البعدي محفزات األلعاب الرقمية

 مستوى الدًللة قيمة ي متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر 
 000. 12954.420 25666.875 1 25666.875 نمط الممارسة

 000. 4248.111 8416.875 1 8416.875 السعة العقمية

السعة  xنمط الممارسة 
 العقمية

37.408 1 37.408 18.880 .000 

   1.981 116 229.833 المعياريالخط  

    120 1202367.000 الكميالمجموع 

وذلػػػؾ بعلنةػػػب  لمعفغنػػػر العنخاضػػػ  ( المحسةةةة   ؼ( أن قيمةةة  )19)نفضػػػ  عػػػف التػػػدوؿ 
األوؿ لمبحث وهو نعط العععرة  وأثر  لم  افتػع  فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو بنئػ  عحاػزات 
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عنةةةةةةل مسةةةةةةتةى  (0.000) إحاةةةةةة  ي  ( ةهةةةةةةد لالةةةةةة  12954.420)األلرػػػػػػعب الرقعنػػػػػػ  فةػػػػػػعوي 
(α≤0.05(  ععع نلنر إل  أةضػمن  نعػط العععرةػ ،)؛ العوزلػ ( لمػ  نعػط العععرةػ  )ال)عركػزة

( أكبػر عػف العفوةػط الحةػعبي 113.28) لػنعط العععرةػ  العوزلػ حنث أف العفوةط الحةػعبي 
 (.84.03) لنعط العععرة  العركزة

العفوةطنف وعلدار الفغنر الذي حدث نوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽ بنف كعع 
لعلنػعس افتػػع  فالعنػذ العرحمػػ   البرػػدي اللنػعس ةػي)عوزلػػ /عركزة(  العععرةػ نعطػػي  برػد فطبنػؽ

 .اابفدائن  نحو بنئ  عحازات األلرعب الرقعن 

ش
ك
ل
 
(
8
)
 

عم  مقياس اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية ( مركزة/موزعة) الممارسة الفرق بين نمطي
 بيئة محفزات األلعاب الرقميةنحو 

 ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إد ةػػػرؽ داؿ و وتػػػالػػػذي نػػػنص لمػػػ  ) قبػػػوؿ الاػػػرضوبعلفػػعلي فػػػـ 
الػػػػذنف ندرةػػػػوف بػػػػنعط العععرةػػػػ   العرحمػػػػ  اابفدائنػػػػ  فالعنػػػػذ( بػػػػنف عفوةػػػػطي درتػػػػعت :525)

فالعنػذ افتػع   علنػعس العوزل ، والذنف ندرةوف بنعط العععرة  العركزة ةي اللنعس البردي، لم 
 لػػدى الحعةػػب اآللػػي بعحػػعرات العػػرفبط العرحمػػ  اابفدائنػػ  نحػػو بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ 

 بوػرؼ ،العععرةػ  العوزلػ ، ونرتػ  ذلػؾ إلػ  الفػأثنر األةعةػي لػنعط العرحمػ  اابفدائنػ  فالعنذ
 .(لمعفرمـ الةر  الرلمن  لف النظر

 لمعفغنػػر بعلنةػػب  العحةػػوب ( ؼ) قنعػػ  أف الةػػعبؽ التػػدوؿ خػػالؿ عػػف أنًضػػع نفضػػ  كعػػع
فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو بنئػ  عحاػزات  افتػع  لمػ  وأثػر  الةر  الرلمنػ  وهو لمبحث الثعني
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 ،(α≤0.05) عةفوى لند( 0.00) احوعئنعً  دال  وهي( 4248.111) فةعوي األلرعب الرقعن 
 أف حنػػث (؛العنخاضػػ ) الةػػر  الرلمنػػ  لمػػ  (العرفارػػ الةػػر  الرلمنػػ  ) أةضػػمن  إلػػ  نلػػنر ععػػع

لمةػػػر   الحةػػػعبي العفوةػػػط عػػػف أكبػػػر( 107.03) لمةػػػر  الرلمنػػػ  العرفارػػػ  الحةػػػعبي العفوةػػػط
 (.90.28) الرلمن  )العنخاض (

نوض  الرةـ البنعني الفعلي حتـ الاروؽ بنف العفوةطنف وعلدار الفغنر الذي حدث كعع 
 ةػػػي نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ  اابفدائنػػػ علنػػػعس افتػػػع  فالعنػػػذ العرحمػػػ   برػػػد فطبنػػػؽ

 .)عرفار / عنخاض ( ع لمةر  الرلمن فبرً  البردي اللنعس

 
عم  مقياس اتجاه  (منخفضة/ مرتفعة) الفرق بين نوعي السعة العقمية (9شكل )

 تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقمية

 ≥لنػػػد عةػػػفوى  عحوػػػعئنً إةػػػرؽ داؿ  وتػػػودالػػػذي نػػػنص لمػػػ  ) الاػػػرض قبػػػوؿوبعلفػػعلي فػػػـ 
 وذات، العرفارػػ  الةػػر  الرلمنػػ  العرحمػػ  اابفدائنػػ  ذات فالعنػػذ( بػػنف عفوةػػطي درتػػعت :525)

علنعس افتػع  فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو  ةي اللنعس البردي، لم  العنخاض  الةر  الرلمن 
، العرحمػ  اابفدائنػ  فالعنػذ لػدى اآللػيالحعةػب  بعحػعرات العػرفبط بنئ  عحازات األلرعب الرقعنػ 

 .(العرفار  لةر  الرلمن ا لوعل 
عرض النتائج المرتبطة أثر التفاعل بين نمـط الممارسـة والسـعة العقميـة لممتعممـين فـي  -6

 تنمية اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقمية.

 أثػرعػع  عػف أةػئم  البحػث ونوػُ: الفعةػ فرفبط نفعئج هذا العحور بع تعب  لم  الةػراؿ 
)عرفار / عنخاض ( لم   )عوزل / عركزة( والةر  الرلمن  لمعفرمعنف نعط العععرة  الفاعلؿ بنف
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 .عحازات األلرعب الرقعن  بنئ علنعس افتع  فالعنذ العرحم  اابفدائن  نحو 
 ونصو التاسع؛يرتبط بيذا السؤال الفرض 

 العتعولعت فالعنذ درتعت عفوةطعت بنف( 0,05) ≥ عةفوى لند إحوعئًنع داؿ ةرؽ وتود (9
 الرلمنػػػ  الةػػػر  عػػػ  ؛(العركػػػزة/العوزلػػػ ) العععرةػػػ  بػػػنعط ندرةػػػوف الػػػذنف األربرػػػ  الفترنبنػػػ 

علنعس افتع  فالعنذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو  لم  البردي، اللنعس ةي( العنخاض /العرفار )
الةػػر   ونػػوع العععرةػػ  نعػػط بػػنف الفاعلػػؿ ألثػػر ذلػػؾ ونرتػػ  بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ ،

 .الرلمن 
 

 نتائج الفرض التاسع
عفغنػر نعػط العععرةػػ ، ةػوب  بعلنةػػب  ألثػر الفاعلػؿ بػنف نفضػ  ذلػؾ عػف قنعػ  )ؼ( العح

وأثر ذلؾ الفاعلؿ لم  افتع  فالعنذ العرحم  اابفدائن  نحو بنئ  عحاػزات  وعفغنر الةر  الرلمن 
 .(0.05( ةهد لال  عنل مستةى )18.880)األلرعب الرقعن  فةعوي 

ا لوتود أثر داؿ بعلنةب  لمعفغنرنف نعط العععرةػ ، والةػر  الرلمنػ  ةػي البحػث لمػ  ونظرً 
األلرػعب الرقعنػ  بعلنةػب  لفالعنػذ العتعولػعت افتع  فالعنذ العرحم  اابفدائن  نحو بنئ  عحاػزات 

الفترنبنػػ  األربرػػ  لمبحػػث، وكػػذلؾ هنػػعؾ أثػػر داؿ لمفاعلػػؿ بػػنف العفغنػػرنف لمبحػػث ةػػي فأثنرهعػػع 
لم  افتع  فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو بنئػ  عحاػزات األلرػعب الرقعنػ  لفالعنػذ لننػ  البحػث، 

رنف نعػػط العععرةػػ ، الةػػر  الرلمنػػ ، وكػػذلؾ ولفحدنػػد أةضػػؿ العتعولػػعت عػػف حنػػث فػػأثنر العفغنػػ
أثر الفاعلؿ بننحعع بعلنةب  لعلنعس افتػع  فالعنػذ العرحمػ  اابفدائنػ  نحػو بنئػ  عحاػزات األلرػعب 
الرقعنػػ  ألةػػراد لننػػ  البحػػث، ةػػإف هػػذا نةػػفمـز إتػػرا  اخفبػػعر لفوتنػػُ الاػػروؽ بػػنف العتعولػػعت 

 الفترنبن  األربر  لمبحث.

لفوتنػػػػُ الاػػػػروؽ بػػػػنف العتعولػػػػعت، وقػػػػد وقػػػػ   Scheffe ر لػػػػناعوقػػػػد فػػػػـ إتػػػػرا  اخفبػػػػع 
ااخفنعر لم  هذا ااخفبعر بعلفحدند؛ نظرًا ألف العتعولعت الفترنبن  األربر  لمبحث عفةعون ، 
وقػػد فطمػػب هػػذا أوًا حةػػعب العفوةػػطعت واانحراةػػعت العرنعرنػػ  لمعتعولػػعت الفترنبنػػ  األربرػػ  
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ةػػي  عرحمػػ  اابفدائنػػ  نحػػو بنئػػ  عحاػػزات األلرػػعب الرقعنػػ لمػػ  علنػػعس افتػػع  فالعنػػذ اللمبحػػث 
  برد ذلؾ كعع نمي: Scheffe، ثـ إترا  اخفبعر لناع اللنعس البردي

لممقارنات البعدية لمقياس اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة  Scheffeنتائج اختبار شيفا  (01)جدول 
 لمبحث محفزات األلعاب الرقمية

 بعةفلرا  بنعنعت التدوؿ الةعبؽ نفض  أنُ:
 ( *15.633) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) نوتػػد ةػػرؽ داؿ إحوػػعئًنع

(، عنخاضػػػػ +  عوزلػػػػ ) الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب الثعننػػػػ الفترنبنػػػػ  العتعولػػػػ  وذلػػػػؾ بػػػػنف 
وذلػػػؾ ةػػػي اخفبػػػعر  (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )والعتعولػػػ  الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

؛ حنػػػػث إف األولػػػػ الفحوػػػػنؿ العررةػػػػي لمبحػػػػث، وهػػػػذا الاػػػػرؽ لوػػػػعل  العتعولػػػػ  الفترنبنػػػػ  
(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  121.10عفوةط العتعول  الفترنبن  األول  قػد بمػ  )

 (.105.47الثعنن  قد بم  )
 ( *28.133) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبنػ  العتعولػ  وذلؾ بنف 
اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 

لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  األولػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي
(، بننعع عفوةط العتعول  الفترنبن  الثعلث  قد 121.10العتعول  الفترنبن  األول  قد بم  )

 (.92.97بم  )
 ( *46.000) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع داؿ ةػػرؽ نوتػػد

، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) رابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالالفترنبن  العتعول  وذلؾ بنف 

 المتوسط البحثمجموعات 
 )ق( للمقارنة الطرفية بين المجموعاتقيمة 

 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األول 

121.1 ( مرتفعة+  موزعة) :المجموعة األول 

0 
    ــــــــــــــــــــ

105.4  (منخفضة+  )موزعة :المجموعة الثانية

7 
   ــــــــــــــــــــ *15.633

  ــــــــــــــــــــ *12.500 *28.133 92.97 (مرتفعة+ مركزة ) الثالثة:المجموعة 
 ــــــــــــــــــــ *17.867 *30.367 *46.000 75.10 (منخفضة+ مركزة ) :المجموعة الرابعة
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اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي وذلػػػؾ (عرفارػػػ +  عوزلػػػ )الفترنبنػػػ  األولػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب 
؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط األولػػػػػ لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ   العررةػػػػػي

(، بننعػع عفوةػط العتعولػػ  الفترنبنػ  الرابرػػ  121.10العتعولػ  الفترنبنػ  األولػػ  قػد بمػػ  )
 (.75.10قد بم  )

 ( *12.500) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) ثعلثػ  الفػي درةػت بأةػموبالبنػ  الفترنالعتعولػ  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )
لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي

عفوةط العتعول  الفترنبن  الثعلث  قػد (، بننعع 105.47العتعول  الفترنبن  الثعنن  قد بم  )
 (.92.97بم  )

 ( *30.367الاػػرؽ ) عفوةػػط ةػػتؿ حنػػث (؛0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) الفترنبن  الرابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالعتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػعر الفحوػػػنؿ  ةػػػي ( وذلػػػؾعنخاضػػػ +  عوزلػػ الفترنبنػػ  الثعننػػػ  الفػػػي درةػػػت بأةػػػموب )
لمبحػػػػػث، وهػػػػػذا الاػػػػػرؽ لوػػػػػعل  العتعولػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  الثعننػػػػػ ؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط  العررةػػػػػي

(، بننعع عفوةط العتعول  الفترنبن  الرابر  قد 105.47العتعول  الفترنبن  الثعنن  قد بم  )
 (.29.73بم  )

 ( *17.867) الاػػرؽ عفوةػػط ةػػتؿ (؛ حنػػث0.05لنػػد عةػػفوى ) إحوػػعئًنع نوتػػد ةػػرؽ داؿ
، والعتعولػ  (عرفارػ +  عركػزة) الفترنبن  الرابرػ  الفػي درةػت بأةػموبالعتعول  وذلؾ بنف 

اخفبػػػػعر الفحوػػػػنؿ  ةػػػػي وذلػػػػؾ (عرفارػػػػ +  عركػػػػزة)الفترنبنػػػػ  الثعلثػػػػ  الفػػػػي درةػػػػت بأةػػػػموب 
؛ حنػػػػػث إف عفوةػػػػػط الثعلثػػػػػ  الفترنبنػػػػػ  العتعولػػػػػ  لوػػػػػعل  الاػػػػػرؽ وهػػػػػذا لمبحػػػػػث، العررةػػػػػي

(، بننعػع عفوةػط العتعولػ  الفترنبنػ  الثعلثػ  قػد 75.10الرابر  قد بمػ  ) العتعول  الفترنبن 
 (.92.97بم  )

ةػي الفطبنػؽ  ااربرػ ونوض  اللكؿ البنعني الفػعلي الاػروؽ بػنف عتعولػعت لننػ  البحػث 
 :  عحازات األلرعب الرقعن لعلنعس افتع  فالعنذ العرحم  اابفدائن  نحو بنئالبردي 
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الفروق بين مجموعات البحث األربعة عم  مقياس اتجاه تالميذ المرحمة اًلبتدائية نحو بيئة محفزات  (10شكل )
 األلعاب الرقمية

د و وتػػوةػػي ضػػو  هػػذ  النفػػعئج فػػـ قبػػوؿ الاػػرض الثعلػػث ةػػعلؼ الػػذكر والػػذي نػػنص لمػػ  "
العتعولعت الفترنبن   فالعنذ( بنف عفوةطعت درتعت 0,05) ≥لند عةفوى  عحوعئنً إةرؽ داؿ 

 الةػػػػػػػػػػر  الرلمنػػػػػػػػػػ ؛ عػػػػػػػػػػ  /العركزة(العوزلػػػػػػػػػػ )األربرػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذنف ندرةػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػنعط العععرةػػػػػػػػػػ  
علنػػعس افتػػع  فالعنػػذ العرحمػػ  اابفدائنػػ  نحػػو ةػػي اللنػػعس البرػػدي، لمػػ   )العرفار /العنخاضػػ (

، ونرتػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  الفػػػأثنر األةعةػػػي ألثػػػر الفاعلػػػؿ بػػػنف نعػػػط بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ 
 ."الةر  الرلمن العععرة  ونوع 

 تفسير النتائج ومناقشتيا -ثانياً 
بـــاختالي نمـــط الممارســـة )موزعـــة / مركـــزة( عمـــ  تفســـير ومناقشـــة النتـــائج المرتبطـــة  -1

 :التحصيل المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي

بػػػعخفالؼ نعػػػط العععرةػػػ  )العوزلػػػُ / العركػػػزة( ببنئػػػ  عحاػػػزات النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
لػػف  اةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػيةػػي فنعنػػ  الفحوػػنؿ العررةػػي العػػرفبط بعحػػعرات  األلرػػعب الرقعنػػ 

  ونرت  ذلؾ إل :، وقبوؿ الارض البدنؿ عاخفبعر الفحونميوالعرفبط ب الارض الواري رةض
 :أف فنظػػػنـ لػػػرض العحفػػػوى الفػػػدرنبي وفلػػػنر إلػػػ عبػػػعدن نظرنػػػ  عنرنػػػؿ لرػػػرض الرنعوػػػر  

نفطمب فحدند نعط لرض العحفوى، وعةفوى األدا  العفوق  عػف العػفرمـ إظحػعر  برػد لعمنػ  
الفػدرنب )فػػذكر، فطبنػؽ، اكفلػػعؼ(، وفرفػب لمػػ  ذلػؾ فحونػػؿ العحفػوى عػػف اللػكؿ النعطػػي 

حػػرس عػػع لررضػػُ إلػػ  لػػكؿ دننععنكنػػ  نرفعػػد لمػػ  اتفعػػعلني العرموعػػعت، وقوالػػد بنعنػػعت فا
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نػفـ فتعنرػػُ عػػف بنعنػػعت والفولنػػؼ بننحػػع، وبػػنف عاردافحػػع، وعػػف ثػػـ إعكعننػػ  فوزنػػ  العرموعػػعت 
لػػنعط  لضػػععف لنوػػر التعذبنػػ  والعفرػػ  والفلػػونؽ، ووةلًػػعاةػػفخداعحع ةػػي أكثػػر عػػف ةػػنعؽ، 

 داخؿ كؿ عتعول . الفالعنذبلكؿ نلت  لم  الفنعةس بنف و  فرمـ كؿ فمعنذ )عوزع/عركز(،
  فناف، و خػػروف أكػػد ةػػحنػػث(Steven, et al (2015  لمػػ  أف فػػأثنر العحػػعرات وفرزنػػز

الفنظػػنـ لمعحػػعرات الفلننػػ  نػػفـ عػػف خػػالؿ  الفػػدرنبالػػذاكرة نحػػدث عػػ  عػػرور الوقػػت، وفحةػػنف 
، وأووػػػػ  بضػػػػرورة فنظػػػػنـ الفػػػػدرنب التنػػػػد لمبننػػػػ  العررةنػػػػ ، ونرتػػػػ  ذلػػػػؾ لػػػػنعط العععرةػػػػ 

، وفحدنػد الرػدد العنعةػب لمعتعولػ  العحػعرات الرعمنػ أثنػع  لعمنػ  اكفةػعب  كعععرة  عوزل 
 كلرط لمفدرنب، ولرض العحعرات عف البةنط إل  العرلد.

  أحعػػػد لػػػربعف (؛ 2018أةػػػعع  لبػػػد الوػػػعد، عػػػي أحعػػػد )وففاػػػؽ هػػػذ  النفنتػػػ  عػػػ  كػػػؿ عػػػف
 Greg, et al و خػػروف جتػػرن(؛ 2016(؛ حةػػف حةػػف، أعػػنف لبػػد العلوػػود )2017)

ػػف، ننوةنمػػدPatricia, G ( 2012)؛ بعفرةػػنع تػػوف (2015)  Sen & Neufeld "؛ ة 

 بنػػع وفنػػوع البػػراعج نرعػػؿ لمػػ   ، والفػػي أكػػد تعػػنرحـ لمػػ  أةػػموب عععرةػػ  العحػػعـ(2006)
نػػعخ عنعةػػب وعلػػت   ، وفلػػت  ا بػػداع، بعلعنعةةػػ لمػػ  ةنعةػػ  الفػػدرنب  والفأكنػػد، لمفالعنػػذع 

العػػػرفبط بعحػػػعرات الحعةػػػب  يعػػػف الثلػػػ  بػػػعلناس، ععػػػع نػػػنركس لمػػػ  الفحوػػػنؿ العررةػػػ نزنػػػد
 اآللي.

  إبراهنـ عحعود، أةعع  هنداوي بننعع فخفمؼ نفعئج البحث الحعلي ع  عع فووؿ إلنُ كؿ عف
 ؛Arun Lakshmanan (2010) روف اكلػػػععف  (؛2013(؛ ةػػػرند نػػػوري )2015)
؛ حنث واتحوا علكالت ففرمؽ بعلفحعنؿ Nicholas .J, et al (2009) ننكواس و خروفو 

الزائػػػد لمػػػ  الػػػذاكرة ععػػػع بالػػػدهع تػػػز  عػػػف العرموعػػػعت "النةػػػنعف" نفنتػػػ  التحػػػد والفرػػػب عػػػف 
 .ااةفعرار ةي الحووؿ لم  العرموععت

بـاختالي مسـتوى السـعة العقميـة )مرتفعـة / منخفضـة( تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة  -2
 :عم  التحصيل المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي

بػػػعخفالؼ عةػػػفوى الةػػػر  الرلمنػػػ  )عرفارػػػ  / عنخاضػػػ ( ببنئػػػ  النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
 اةفخداـ الحعةب اآلليةي فنعن  الفحونؿ العررةي العرفبط بعحعرات  عحازات األلرعب الرقعن 
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ونرتػ  ذلػؾ ، وقبػوؿ الاػرض البػدنؿ عاخفبػعر الفحوػنميوالعػرفبط ب الاػرض الوػاري رةضلف 
 إل :
  اةػفلبعؿ العػ  لمعرموعػعت وعػف ثػـ عبعدن نظرن  فتحنز وعرعلت  العرموععت؛ حنػث فافػرض

بفوػػننؼ ، وأنًضػع نظرنػ  الحعػؿ العررةػي، حنػث فافػرض أف العػفرمـ نلػوـ فحمنمحػع وفنظنعحػع
 -وةػػػؽ عبػػػدئي )الفنظػػػنـ  العرموعػػػعت بطرنلػػػ  فةػػػع  لػػػُ بعةػػػفرتعلحع واةػػػفخداعحع ةنعػػػع برػػػد

 الفخزنف(.
   ففاػؽ عػ  دراةػعت كػؿ عػفوهػذ  النفنتػ :(Alloway, 2006؛ Helene & Xavier, 

لرلمنػ  ةػي أثػر عةػفونعت الةػر  ا دراةػ  والفػي اةػفحدةت ؛(Kersting, K, 2005؛ 2006
برض البحوث والدراةعت أثر عةفونعت الةر   اةفحدةت فنعن  الفحونؿ العررةي، ةي حنف

 & Zoelch؛ Liu, L. & Jones, 2008: )عثػػػؿ األدائػػػي؛ةػػػي فنعنػػػ  التعنػػػب 

Schumann, 2006 ؛Baddeley, 2006 ؛Juliet et al., 2005 ؛Nigel, F & 

Sherry, Y, 2003)فوػػػعنـ وةػػػؽ العرػػػعننر البنػػػع  واللمػػػ  أف تعنرحػػػع  والفػػػي أكػػػدت ؛
فحةػػنف عةػػفوى األدا  العحػػعري و التوانػػب العررةنػػ   اكةػػعبةػػي   فػػأثنر  ُلػػواألةػػس الرمعنػػ  

 وفطونر اللدرات العحنن .

  وااةػػػفاعدة عػػػف ،ع ةػػػ  فتحنػػػز وعرعلتػػػ  العرموعػػػعتةعةػػػنً أا الةػػػر  الرلمنػػػ  دورً حنػػػث فمرػػػب 
لبنػع  العحفػوى  نظرن  انفلع  العرموععت ونظرن  عرعلتػ  العرموعػعت ونظرنػ  الحعػؿ العررةػي

ة  لػكؿ عررةػ  نفػعئج العععرةػ ،  العفدربالذى نحوؿ لمنُ بلكؿ وحن  فوقنت الفرزنز 
عػػف  نحلػػؽ الحػػدؼ الػػرئنس عػػف العععرةػػ  كلػػرط رئػػنس تزئنػػ كمنػػ  أـ ةػػوا  كعنػػت عررةػػ  

 الارعؿ.  الفدرنب، وبعلفعل  ةإف عررة  البرض بنفعئج العععرة  نحلؽ الفدرنبلروط 
بالتفاعل بين نمط الممارسـة )موزعـة / مركـزة( والسـعة تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة  -3

 :رفي المرتبط بميارات الحاسب اآلليالعقمية )مرتفعة / منخفضة( عم  التحصيل المع

بعلفاعلؿ بنف نعػط العععرةػ  )العوزلػُ / العركػزة( والةػر  الرلمنػ  النفعئج الخعو   كلات
ةػػػي فنعنػػػ  الفحوػػػنؿ العررةػػػي العػػػرفبط  )عرفارػػػ  / عنخاضػػػ ( ببنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ 

 عاخفبػػعر الفحوػػنميوالعػػرفبط ب الاػػرض الوػػاري رةػػضلػػف  اةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػيبعحػػعرات 
 ونرت  ذلؾ إل :، وقبوؿ الارض البدنؿ
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  وذلػػػؾ  ،ةػػػموؾاللمػػػ  أدا   العػػػفرمـقػػػدرة الرالقػػػ  بػػػنف العععرةػػػ  والةػػػر  الرلمنػػػ  لمػػػ  زنػػػعدة
وةػرت الحرنػ  ةػي الفػدرنب والفاعلػؿ والعلػعرك  عحاػزات األلرػعب الرقعنػ ، حنػث بنئ   أفعحفُ

، ولروط المرب، وفمؾ البنئ  نرال  ةي فوػعنعحع والعنعةة  ع  األقراف وةًلع لنعط العععرة 
 عبعدن النظرن  البنعئن  ااتفععلن .

  فلةنـ العةفونعت إل  فحدنعت والفحدنعت إل  عحعـ والعحعـ إل  خطوات إترائن  نفـ إنتعزهع
حف  فكفعؿ العحعػ  بلػكؿ كمػي، ععػع ن رطػي لمفمعنػذ لػرور بع نتػعز، وبعلفػعلي ندةرػُ لمفلػدـ 

إبراهنـ عحعود،  ،(2008وهذا نفاؽ ع  نفنت  دراة  كؿ عف أةعع  لطن  ) ،وبلكؿ حنوي
 .Greg, M. Schutte, 2015، (2015) أةعع  هنداوي

  بننعػػع اخفماػػت النفػػعئج الفػػي فووػػؿ إلنحػػع البحػػث الحػػعلي عػػف الفػػأثنر العمحػػوظ لبنئػػ  عحاػػزات
العررةػػي العػػرفبط بعحػػعرات الحعةػػب اآللػػي عػػ  نفػػعئج  حوػػنؿالفاأللرػػعب الرقعنػػ  لمػػ  فنعنػػ  

 ;((Bhasin, K, 2014 (؛6100(؛ )أعػعني الرعػعدي، 6100أحعػد حةػف، ) دراة  كؿ عف

(Deterding, S, 2012)، ي فوومت إلنُ عتعؿ نفػعئتحـ عػف لػدـ ةعلمنػ  اةػفرافنتن  والف
بعب المرػػػػػب الفحانػػػػػزي ةػػػػػي فنعنػػػػػ  الفحوػػػػػنؿ العررةػػػػػي، ونرتػػػػػ  ذلػػػػػؾ لعتعولػػػػػ  عػػػػػف األةػػػػػ

إلػػ   البنئػػ  فحفػػعج -لرعمنػػ  الػػفرمـ والفػػدرنب  لػػدـ فػػواةر الرنعوػػر الفحانزنػػ  الكعةنػػ وهي:)
، ععػع أدى إلػ  بػذلؾ فنانػذ العحعػ وقت طونؿ لفنانذ األنلط  الفرمنعن  بننعع ا نةع  وقػت 

 .كثرة لدد العحعوات الخطأ والخوـ عف الدرتعت الفي فـ فحونمحع(
   وفرزنػػػز ااحفاػػعظ بحػػع لمػػػ  عػػدى ةفػػرات زعننػػػ   ،العػػدى البرنػػدااحفاػػعظ بعلعرموعػػعت لمػػػ

عرعلتػ  العرموعػعت ، ععع ةعلد لم  بلع  أثر الفدرنب، وهػذا نفاػؽ عػ  عبػعدن نظرنػ  طونم 
لعععرةػػػ  األدا ؛ ألنػػػُ بػػػدوف عععرةػػػ  األدا  عػػػف  لمفمعنػػػذإلػػػ  إفعحػػػ  الاروػػػ  والفػػػي دلػػػت 

 .لعدى أكثر عف حوالي ثالثنف ثعنن العحفعؿ لدـ بلع العرموععت ةي الذاكرة قونرة ا
 فتحنػز وعرعلتػ  لعنلػ  ، وهذا نحفعج إلػ    ورة  عردؿ األدا ةفوى العررة  العكفةبزنعدة ع

 ؛هػػذ  العرموعػػعت وةػػي حعلػ  لػػدـ عرعلتػػ  ،ن لمػػت إلػػ  الػذاكرة طونمػػ  العػػدىالفػػي لمعرموعػعت 
فتحنػػػز وعرعلتػػػ  أحػػػد الرواعػػػؿ األةعةػػػن  ةػػػ  كالةػػػر  الرلمنػػػ  وهنػػػع نػػػأفي دور ةإنحػػػع ف الػػػد، 
 .العرموععت
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  إضػػػعةً  إلػػػ  النعػػػو العررةػػػي الكععػػػؿ والػػػذي نرفعػػػد لمػػػ  الفاعلػػػؿ ااتفعػػػعلي الكععػػػؿ، وهػػػذا
نفطمػػب فلػػدنـ العةػػعلدة لمفالعنػػذ الػػذنف ا نعكػػنحـ إنتػػعز العحػػعـ وفنانػػذ األنلػػط  ةػػي الوقػػت 

فػوةر  كتز  أةعةي عف الفدرنب الذي  اةفخداـ الفاعوض ااتفععليالعحدد دوف عةعلدة، و 
 .عوعدر العةعلدة لمعتعولعت

باختالي نمـط الممارسـة )موزعـة / مركـزة( عمـ  األدا  تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة  -4
 :العممي المرتبط بميارات الحاسب اآللي

بػػػعخفالؼ نعػػػط العععرةػػػ  )العوزلػػػُ / العركػػػزة( ببنئػػػ  عحاػػػزات النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
 رةػضلػف  اةػفخداـ الحعةػب اآللػيالعػرفبط بعحػعرات  األدا  الرعمػيةػي فنعنػ   األلرػعب الرقعنػ 
 ونرت  ذلؾ إل :، والعرفبط بعألدا  الرعمي وقبوؿ الارض البدنؿ الارض الواري

  ،الفنظػػنـ التنػػد، والفػػرابط بػػنف عكونػػعت العحفػػوى الفرمنعػػي عػػف حلػػعئؽ، وعرموعػػعت، وعاػػعهنـ
، بنئ  عحازات األلرعب الرقعنػ األنلط  الفرمنعن  العلدع  عف خالؿ  وخبرات لعمن ، وفنون 
 ععع زاد عردؿ األدا .  حراز درتعت عرفار  لمفالعنذكؿ ذلؾ أفعح الارو  

 ةػي إفلػعف العحػعرت األدائنػ ، حنػث  اانفبػع فركنػز الفنعةس بػنف العتعولػعت لمػ   كعع ةعلد
وػغنرة غنػر عفتعنةػ ، وهػذا الفرعوف بػنف األلضػع  قػعئـ لمػ  الرعػؿ ضػعف عتعولػعت أف 

فلعف العحػعـ الفرمنعنػ  العحػددة لدى كؿ لضو ة  التععل  اللرور بعلعةرلن  و  الفرعوف ولدن  ا 
 .ةي زنعدة عردؿ األدا  الرعمي لمعحعرات

 منػػ  الفػػدرنب، وأدى فػػوةنر وةػػعئؿ وأةػػعلنب الفحانػػز بعلبنئػػ  وفنولحػػع ةػػعلد لمػػ  عواوػػم  لع
إل  العفر  والفلونؽ ةي اتفنعز العةفونعت وفتعنػ  أكبػر لػدد عػف النلػعط ةػعلد ةػي األدا  

 الرعمي.
  فنظنـ لػرض العرموعػعت وفلػدنعحع عػف البةػنط إلػ  العرلػد وعػف الةػحؿ إلػ  الوػرب ةػعلد

 لم  فرفنبحع ةي البنن  العررةن  بلكؿ ن ةنحؿ اةفرتعلحع لند ااحفنعج إلنحع.
  إنتعز الفحدنعت نردي دوًرا ةرػعًا ةػي فاعلػؿ الفالعنػذ، وهػي حػعةز قػوي فةػعلد لمػ  فحلنػؽ

نتعز العحعـ، وفنانذ األنلط .  األهداؼ، وبنع  الداة  نحو الفلدـ، وا 
   الفرقػػػػي ةػػػػي وتػػػػود عرلػػػػرات فػػػػدؿ لمػػػػ  الفحةػػػػف والفلػػػػدـ ةػػػػي دراةػػػػ  العحفػػػػوى لػػػػت  لمػػػػ

نتعز الفحدي وفنانذ العحع  وف  حلنؽ الحدؼ العطموب.العةفونعت وا 
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   الرضع لععؿ عحـ وضروري افلعف وفثبنت العرموععت ةي الذاكرة، وهذا نرت  إل  دور بنئ
عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ  ةػػػي إدخػػػعؿ البحتػػػ  والةػػػرور لمػػػ  الفالعنػػػذ وفلػػػتنرحـ وفرزنػػػز 

 إتعبعفحـ.
منخفضـة( بـاختالي مسـتوى السـعة العقميـة )مرتفعـة / تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة  -5

 :عم  األدا  العممي المرتبط بميارات الحاسب اآللي

بػػػعخفالؼ عةػػػفوى الةػػػر  الرلمنػػػ  )عرفارػػػ  / عنخاضػػػ ( ببنئػػػ  النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
لػف  اةفخداـ الحعةب اآللػيالعرفبط بعحعرات  األدا  الرعميةي فنعن   عحازات األلرعب الرقعن 

 ونرت  ذلؾ إل :، قبوؿ الارض البدنؿوالعرفبط بعألدا  الرعمي و  الارض الواري رةض
 وفرزنػػػز ااحفاػػعظ بحػػع لمػػػ  عػػدى ةفػػرات زعننػػػ   ،ااحفاػػعظ بعلعرموعػػعت لمػػػ  العػػدى البرنػػد

عرعلتػػ  العرموعػػعت ، وهػػذا نفاػػؽ عػػ  عبػػعدن نظرنػػ  الػػفرمـععػػع ةػػعلد لمػػ  بلػػع  أثػػر  طونمػػ 
؛ ألنػُ بػدوف عععرةػػ  األدا  الرعمػي  لعععرةػ  األدا  لمفمعنػذإلػ  إفعحػ  الاروػ  والفػي دلػت 

 .ةي ذهف الفالعنذ ةفرة طونم عف العحفعؿ لدـ بلع العرموععت 
 فتحنػػػز وعرعلتػػػ  لعنلػػػ    ورةػػػ  عرػػػدؿ األدا ، نحفػػػعج إلػػػ  ةػػػفوى العررةػػػ  العكفةػػػبزنػػػعدة ع

 ؛هػػذ  العرموعػػعت وةػػي حعلػ  لػػدـ عرعلتػػ  ،ن لمػػت إلػػ  الػذاكرة طونمػػ  العػػدىالفػػي لمعرموعػعت 
فتحنػػػز وعرعلتػػػ  أحػػػد الرواعػػػؿ األةعةػػػن  ةػػػ  كالةػػػر  الرلمنػػػ  وهنػػػع نػػػأفي دور ةإنحػػػع ف الػػػد، 
 .العرموععت

  أةػػموب لػػرض العحفػػوى داخػػؿ البنئػػ  والػػذي الفعػػد لمػػ  اللػػرح والفػػدرنب والعععرةػػ  بلػػكؿ
فػػدور حولػػُ لعمنفػػي الفرمػػنـ والػػفرمـ، ععػػع  الػػذيالفالعنػػذ العحػػور الػػرئنس  عػػففةمةػػمي ترػػؿ 

األدا  وبعلفػػػعلي ارفاػػػعع عرػػػدؿ االفعػػػعد لمػػػ  قػػػدرافحـ اللخوػػػن ، اكةػػػبحـ الثلػػػ  بػػػعلناس، و 
 .الرعمي

 التوانػػب   لمػػ بع نتػػعبانركػػس ععػػع ، لمفالعنػػذالبنئػػ  لمعنػػوؿ والعفطمبػػعت الفرمنعنػػ   لػػعةعرا
 .العرموععت اةفكلعؼ إل الناةن  ولكؿ لدنحـ حعل  عف الراح  دةرفحـ 

نمط الممارسـة )موزعـة / مركـزة( والسـعة  بالتفاعل بينتفسير ومناقشة النتائج المرتبطة  -6
 :العقمية )مرتفعة / منخفضة( عم  األدا  العممي المرتبط بميارات الحاسب اآللي
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بعلفاعلؿ بنف نعػط العععرةػ  )العوزلػُ / العركػزة( والةػر  الرلمنػ  النفعئج الخعو   كلات
العػرفبط بعحػعرات  الرعمػياألدا  ةػي فنعنػ   )عرفار  / عنخاض ( ببنئ  عحاػزات األلرػعب الرقعنػ 

والعػػرفبط بػػعألدا  الرعمػػي وقبػػوؿ الاػػرض  الاػػرض الوػػاري رةػػضلػػف  اةػػفخداـ الحعةػػب اآللػػي
 ونرت  ذلؾ إل :، البدنؿ
  ،الوػػػػن  العفرػػػػددة ةػػػػي فعثنػػػػؿ العرموعػػػػعت لفلػػػػتن  عمكنػػػػ   واةػػػػفخداـدلػػػػـ وتحػػػػعت النظػػػػر

عةػػفوى ةحع، والفػػي ففعثػػؿ ةػػي العررةػػ  الذافنػػ  بكنانػػ  بنػػع  العررةػػ  واةفكلػػعالفػػدرنب/الفرمـ، و 
 .الةر  الرلمن 

  العععرة  والةر  الرلمنػ فخفمؼ نةبًنع عععرة  العحعرات األدائن  لف الفحونؿ فأثنًرا بنعط ،
 Steven, et al)ةػػفناف، و خػػروف ؛ وعنحػػع: والدراةػػعتحنػػث كلػػات لدنػػد عػػف البحػػوث 

 Dougدوغ رورر وكنمػػػي فػػػعنمور ؛ و Doug Rohrer (2009)دوغ رورر و  ؛2015)

Rohrer and Kelli Taylor, 2007  ؛ لف فمؾ الرالقػ  وبأةضػمن  نةػبن  لػنعط العععرةػ
والةر  الرلمن  العرفار ؛ ونرت  ذلؾ إل  الفةمةؿ العنطلي لررض العحعرات وفنػوع العوزل  
 العوعدر.

  والعػػرثرة ةػػي  الحععػػ عػػف أهػػـ الرنعوػػر ؛ حنػػث أنحعػػع العععرةػػ  والةػػر  الرلمنػػ الرالقػػ  بػػنف
ورةػ  كاػع فحـ  زنعدة فاػعلمحـ، إل  الرالق  بننحعع رديوالعنعةة  بنف الفالعنذ ععع نعلعرك  ال

 .عحعول  الوووؿ إل  ألم  درتعت ةيةي أدا  العحععت العطموب  عنحـ 
ــائج المرتبطــة  -7 ــ  تفســير ومناقشــة النت ــاختالي نمــط الممارســة )موزعــة / مركــزة( عم ب

 :تالميذ المرحمة اإلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقميةمقياس اتجاىات 

بػػػعخفالؼ نعػػػط العععرةػػػ  )العوزلػػػُ / العركػػػزة( ببنئػػػ  عحاػػػزات النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
 افتعهعت فالعنذ العرحم  ا بفدائن  نحو بنئ  عحازات األلرعب الرقعن ةي فنعن   األلرعب الرقعن 

ونرتػػ  ذلػػؾ ، نػػعس اافتعهػػعت وقبػػوؿ الاػػرض البػػدنؿوالعػػرفبط بعل الاػػرض الوػػاري رةػػضلػػف 
 إل :
 المرػػػب ولنعوػػػر  و لنعفػػػُا نتعبنػػػ  نحػػػو  العػػػفرمـالفػػػي فػػػرى أف فوتحػػػعت و  :نظريـــة التحفيـــز 

 ،نرفكػػز لمػػ  عتعولػػ  عػػف الػػدواة  عنحػػع: الػػدواة  الذافنػػ  اللعئعػػ  لمػػ  ااةػػفعفعع اللخوػػي
ةػي أي وقػت دوف  نُالوووؿ إلو  ،العحفوىنفعج  لعمنعت عفنول   بنئ  المربحنث أفعحت 
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نرػػػرض أةكػػػعر  وعةػػػعهععفُ  العػػػفرمـوهػػػو عػػػع ترػػػؿ  ،قنػػػود عرفبطػػػ  بعلبننػػػ  الفحفنػػػ  أو الوقػػػت
 العػفرمـكػذلؾ عػف بػنف الػدواة  الفػي فلػت  و ، افتعهػعت إنتعبنػ  بنع ععع ةعهـ ةي  ،رنحن أب

قػد  أف المرػبحنػث  ،تفعرػيلم  فكونف افتعهعت انتعبن  هي الدواة  العرفبطػ  بػعالفزاـ الع
عػف خػالؿ إفعحػ  عتعولػ  عػف بػراعج  الفػدرنبنحو عتفع   الارو  نحو فنانذ الفزاععت عن 

وفطونرهػػع عػػ  بػػعقي ألضػػع   الفػػدرنبالخػػدععت الفػػي ةػػعحت بعلعلػػعرك  ةػػي بنػػع  عحفونػػعت 
، كػػػػذلؾ وةػػػػرت عتعولػػػػ  عػػػػف الػػػػدواة  الخعرتنػػػػ  عػػػػف خػػػػالؿ بننػػػػ  البػػػػراعج الفػػػػدرنبتعلنػػػػ  
 ع. نلرر بلدرفُ لم  فطونر ذافُ عحننً  العفرمـلعت الفي ترمت والفطبن

  الفكنولوتنع واةفخداـ للبوؿ العوحدة النظرن (UTAUT)للبوؿ واةػفخداـ  هعفطونر  فـ د، وق
و نعػػػعذج ففرمػػػؽ بلبػػػوؿ أنظرنػػػعت  ثععننػػػ  لمػػػ وفلػػػـو ، األنظعػػػ  ا لكفروننػػػ  وبنئػػػعت الػػػفرمـ

الفكنولوتنع  قبوؿ ونعوذج، (TRA) العةبب  الفورةعت نظرن أبرزهع:  األنظع  الفكنولوتن ؛
(TAM)، العخطػػط الةػػموؾ نظرنػػ و  الداةرنػػ ، ونعػػوذج (TPB)، أتحػػزة اةػػفخداـ ونعػػوذج 

 نظرن الو  ،Innovations of Diffusion العبفكرات انفلعر ونظرن  اللخون ، الكعبنوفر
 فاةػنر إلػ  وفحػدؼ ،(Venkatesh, V., & Davis, F. D, 2003) ااتفععلن  العررةن 
 .الفكنولوتنع اةفخداـ لةموؾ كعرلر الةموكن   النن تالنظرنع وفةفخدـ ااةفخداـ، ةموؾ

  (2013)هػذ  النفنتػ  عػ  دراةػ  ععدننػؿ و خػروف وففاػؽ McDaniel, M.et.alكعلػرننع  ؛
 & .Zarei, Aفػعةكواؿ زنرنػع و  ؛I. et.al Penner, Katharina (2012)بننػر و خػروف 

Tavakkol, M (2012) ؛ ةػػف دونتػػنفVan Dongen, et.al (2011)حنػػث أكػػد  ؛
وفرزنػػز ااةػػفتعبعت بوػػورة ةورنػػ  لالقػػ   لمػػ  طبنرػػ  الرالقػػ  بػػنف نعػػط العععرةػػ  تعػػنرحـ
 قون .

تفسير ومناقشة النتائج المرتبطة باختالي مستوى السعة العقمية )مرتفعة / منخفضة(  -8
 :اإلبتدائية نحو بيئة محفزات األلعاب الرقميةمقياس اتجاىات تالميذ المرحمة عم  

بػػػعخفالؼ عةػػػفوى الةػػػر  الرلمنػػػ  )عرفارػػػ  / عنخاضػػػ ( ببنئػػػ  النفػػػعئج الخعوػػػ   كلػػػات
افتعهػػػعت فالعنػػػذ العرحمػػػ  ا بفدائنػػػ  نحػػػو بنئػػػ  عحاػػػزات ةػػػي فنعنػػػ   عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ 

والعػػػرفبط بعلنػػػػعس اافتعهػػػعت وقبػػػوؿ الاػػػػرض  الاػػػرض الوػػػاري رةػػػػضلػػػف  األلرػػػعب الرقعنػػػ 
  ونرت  ذلؾ إل :، البدنؿ
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 :ع إل  فحلنػؽ الفػرابط نةروف دائعً  الفالعنذأف  لم فركد  نظرية اًلتساق المعرفي الوجداني
لطع  عرن  ألبننفحـ العررةن  أى نةروف إلػ  فأكنػد اافةػعؽ ةنعػع بػنف عرػعرةحـ  والفععةؾ وا 

 ،رد لف نلبؿ إا اافتعهعت الف  ففنعةب عػ  بنعئػُ العررةػ  الكمػ وبعلفعل  ةإف الا ،العخفما 
، علػعلرهـأف األةراد نحعولوف دائًعع أف فكوف عرعرةحـ عفةل  ع  عافةعؽ العررة  بونلود 

ةعرفلػػػػدات الفالعنػػػػذ وعرػػػػعرةحـ وفبرنػػػػرافحـ لمعوضػػػػولعت ففحػػػػدد ةػػػػي تػػػػز  عنحػػػػع عػػػػف خػػػػالؿ 
فلونعػػػعفحـ وعلػػػعلرهـ ففػػػأثر بعرفلػػػدافحـ، علػػػعلرهـ وفاضػػػنالفحـ، والركػػػس وػػػحن  أي أف 

والةموكي  -وننظر إل  اافتع  واللنع  لم  أنحعع نفضعنعف ثالث  عكونعت؛ وهي )العررةي 
 والوتداني(. -
  بػػػعركي وانعةفعةػػػنو وةػػػورنش وففاػػػؽ هػػػذ  النفنتػػػُ عػػػ  عػػػع فووػػػمت إلنػػػُ دراةػػػعت كػػػؿ عػػػف

(2013) Burkey, Anastasio & Suresh دي ناػػػعرفي ودي ؛ ودنعنتػػوز وةػػػعزنف
-Dominguez. Saenz-de (2013)عػػػػػعركوس وةنرنعنػػػػػدو ةػػػػػعنز وعػػػػػعرفننز هػػػػػعرنز 

Navanete, De-Marcos. Femandez-Sanz. Pages, & Martinez-Herraiz ؛
أف الطرؽ الفاعلمن  فةفطن  أف فلػـو بإثػعرة عػدى واةػ  عػف  إل ؛ De Bly (2012)ودبمي 

كػػػوف العلػػػعلر الفػػػي غعلًبػػػع عػػػع فنعػػػو هػػػي حػػػب ، وةػػػي هػػػذ  الحعلػػػ  فالعػػػفرمـالعلػػػعلر لػػػدى 
خبرات ا نتعبنػػػػ  الفػػػػي فوةرهػػػػع فػػػػردي إلػػػػ  طرنلػػػػ  عفاعئمػػػػ  وتنػػػػدة علااةػػػػفطالع والعفرػػػػ ، ةػػػػ
 نلرر بعلاخر. العفرمـلمفاكنر، وأنًضع فترؿ 

   نرفعد الفرزنز الاػوري لمػ  لنوػري الفحانػز والفنػعةس ونلػـو لمػ  فنػوع العوػعدر العخفماػ
 ب، بحدؼ العلعرك  ةي األنلط  لفزوند الفالعنذ بعلعرموععت.والعفعح  لبر الون

  وفرزنز روح ااتفععلنعت؛ عف خالؿ بنػع  العتعولػعت والفاعلػؿ  الفالعنذإثعرة الداةرن  لدى
 ةنعع بننحـ، ترؿ الفدرنب أكثر عفر  ععع زاد الفركنز ةي عععرة  العحعـ الفرمنعن .

  والفواوػػػؿ والعلػػػعرك  والعنعةةػػػ ؛ لعةػػػعنرة اافتعهػػػعت الحدنثػػػ  ةػػػي  الفاعلػػػؿفوظنػػػؼ أنعػػػعط
فوزن  لنعوػر عحفػوى العػعدة الفدرنبنػ  واألنلػط  الفرمنعنػ  بلػكؿ عناوػؿ نػردي ، و الفدرنب

Activity حظػػػ  هػػػذا اافتػػػع  بفأننػػػد نظرنػػػ  النلػػػعط "إلػػػ  ااحفاػػػعظ بعلعرموعػػػعت، وقػػػد 

Theory،" ؿ و خػػػروف وهػػػذ  النفنتػػػ  ففاػػػؽ عػػػ  دراةػػػ  ععدننػػػ McDaniel, M.et.al

؛ زنرنػػع و et.al Penner, I. Katharina (2012)؛ كعلػػرننع بننػػر و خػػروف 2013)(
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 Van Dongen, et.al؛ ةػف دونتػنف Zarei, A. & Tavakkol, M (2012)فػعةكواؿ 

أف الةر  الرلمن  لحع دور كبنػر ةػي كعنػ  التحػد العبػذوؿ حنث أكد تعنرحـ لم   ؛(2011)
 .العحعـ الفرمنعن لفحلنؽ 

  وااةػػػفاعدة عػػػف ،ع ةػػػ  فتحنػػػز وعرعلتػػػ  العرموعػػػعتةعةػػػنً أا دورً  الةػػػر  الرلمنػػػ  فمرػػػبولػػػذلؾ 
لبنػع  العحفػوى  نظرن  انفلع  العرموععت ونظرن  عرعلتػ  العرموعػعت ونظرنػ  الحعػؿ العررةػي

ةػ  لػكؿ عررةػ  نفػعئج العععرةػ ،  العػفرمـالػذى نحوػؿ لمنػُ بلكؿ وحن  فوقنت الفرزنػز 
عػػف  كمنػػ  أـ تزئنػػ  نحلػػؽ الحػػدؼ الػػرئنس عػػف العععرةػػ  كلػػرط رئػػنسةػػوا  كعنػػت عررةػػ  

 الارعؿ.  الفدرنب، وبعلفعل  ةإف عررة  البرض بنفعئج العععرة  نحلؽ الفدرنبلروط 
تفســير ومناقشــة النتــائج المرتبطــة بالتفاعــل بــين نمــط الممارســة )موزعــة / مركــزة(  -9

مقيـاس اتجاىـات تالميـذ المرحمـة اإلبتدائيـة سعة العقمية )مرتفعة / منخفضة( عمـ  وال
 :نحو بيئة محفزات األلعاب الرقمية

بعلفاعلؿ بنف نعػط العععرةػ  )العوزلػُ / العركػزة( والةػر  الرلمنػ  النفعئج الخعو   كلات
افتعهػػػػعت فالعنػػػػذ العرحمػػػػ  ةػػػػي فنعنػػػػ   )عرفارػػػػ  / عنخاضػػػػ ( ببنئػػػػ  عحاػػػػزات األلرػػػػعب الرقعنػػػػ 

  ونرت  ذلؾ إل :، وقبوؿ الارض البدنؿ الارض الواري رةضلف ا بفدائن  نحوهع 
 :اللنعػػػػػ ( الػػػػػذى قػػػػػعؿ بػػػػػُ ادواردز  –عنحػػػػػ  )الفوقػػػػػ   حػػػػػععػػػػػف أبػػػػػرز عرعلع نظريـــــة الباعـــــث

Edwards  إلػػ   يفػػرد يعهػػعت الفػنفبنػػوف العواقػؼ واافت الفالعنػذالػذى نلػػنر ةنػُ إلػػ  أف و
 يالعواقػؼ واافتعهػعت الفػ  نعكػف أف فػرد ونرةضػوفالطنبػ ،  ثعرآلافوق  أكبر احفععات 

، وعف هنع نفبن  اللخص اافتع  الذي نرند  ونرطنُ أكبر إل  اآلثعر الةمبن  غنر العرغوب 
 لفحلؽ لُ أكبر قدر عف العكعةب. قدر عف ا هفععـ

  (؛ وأتػػزف 692، 2000أعػػعؿ وػػعدؽ )نػػذكر كػػؿ عػػف ةػػراد أبػػو حطػػب؛ و وةػػي هػػذا ا طػػعر
Ajzen (2001, 41)  العػػػفرمـأف فكػػػونف اافتػػػع  نبػػػدأ ةػػػي الةػػػنوات األولػػػ  عػػػف حنػػػعة ،

نركد كػؿ  عػف عحعػود عنةػي ، و وبعرور الزعف وفلدـ الرعر ففطور اافتعهعت وفزداد رةوًخع
 الفالعنػذأف اافتػع  نفكػوف لػدى  Ajzen (2001, 27)(؛ وأتػزف 228، 2005و خػروف )

 .ع  البنئ  برنعورهع وعلوععفحع العخفما  ـوننعو ونفطور عف خالؿ فاعلمح
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  األةعةػػن  لنػػد "بنعتنػػُ" ةحػػي فاةػػنر  لرعمنػػ  فرمػػـ العاػػعهنـ، عاحػػـو ااةػػفدععج  العاػػعهنـوعػف
Interalization  عػػػف خاللحػػػع بعانفلػػػعؿ عػػػف لػػػعلـ  العػػػفرمـونلػػػنر إلػػػ  الرعمنػػػ  الفػػػي نلػػػـو

إل  الفرععؿ عػ  الرعػوز، والفوػورات الععثمػ  لحػذ  العػدركعت  الحةن النلعطعت، والعدركعت 
الحةن ، وهذ  الرعمن  فطورنػ  نفطػور ةنحػع عػف عرحمػ  إلػ  أخػرى، حفػ  نوػؿ إلػ  العرحمػ  
الفػػي نفرععػػػػػؿ ةػػػنحع كػػػمن  عػػػػػ  األةػكػػػػػعر، واآللنػػ  الفػػي نرفعػػد لمنحػػع هػػي ذلػػؾ فةػػع  بعلخطػػ  

Schemaدخػػػعؿ فرػػػدنالت لمنحػػػع ،  والفػػػي فرعػػػؿ لمػػػ  زنػػػ عدة البننػػػ  العررةنػػػ  وفطونرهػػػع وا 
 بحدؼ فحلنؽ الفكنؼ.

 حةػػف حةػػف، أةػػعع  و (؛ 6102أحعػػد لمػػ  ) هػػذ  النفنتػػ  عػػ  عػػع فووػػؿ إلنػػُ كػػؿ عػػففاػػؽ ف
(؛ وعحعػػود عنةػػي 6110لبػػد الحػػعدي أحعػػد )و (؛ 6118عنػػ  التػػزار )و  (؛6106هنػػداوي )

هػػو عتعولػػ  اةػػفتعبعت اللبػػوؿ أو الػػرةض  عوضػػوع عرػػنف(، لمػػ  أف اافتػػع  نحػػو 6110)
 أو أي لن؛ ةي البنئ  نثنر فمؾ ااةفتعبعت. الدراةن نحو العواد  العفرمـالفي ففولد لدى 

 توصيات البحث
 استناًدا إل  النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:

 ي ااتفعػػػعلي لنػػػد وضػػػ  أنلػػػط  وفكمناػػػعت ااهفعػػػعـ بنظرنػػػعت الػػػفرمـ النلػػػط والػػػفرمـ البنػػػعئ
 العلرر.

  ضرورة فوةنر علررات ةي فوعنـ براعج الفرمـ ا لكفروني ضعف العلررات الدراةن  لطػالب
 والفكنولوتن  وعفطمبعت الرور وعةفتدافُ. الرمعن كمن  الفربن  بعع نفواةؽ ع  الفطورات 

   نفػػعج الػػدروس ا لكفروننػػ   لمعرمعػػنفضػػرورة اقفػػراح دورات فدرنبنػػ لمفػػدرنب لمػػ  فوػػعنـ وا 
وعرمعػي الحعةػب اآللػي بوػا  خعوػ  لمػ  اةػفرافنتنعت ونلرهع لبر الونب بوا  لععػ ، 

 .وبلكؿ نفواةؽ ع  الوظعئؼ العةفلبمن  لمعرمعنف، الفدرنةيإدارة العوقؼ 
   ووػػػػػي لمعبفكػػػػػرنف والعبػػػػػدلنف عػػػػػف عفخ لبنئػػػػػ  عحاػػػػػزات األلرػػػػػعب الرقعنػػػػػ دراةػػػػػ  فحمنمنػػػػػ

فكنولوتنع الفرمنـ والعرموععت بحدؼ البحث لف العزند عف األةكعر الفربونػ  العانػدة والفرعػؽ 
 ةي عفغنرافحع.
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  الفػػي فػػـ إلػػدادهع ةػػػي البحػػث لالةفرلػػعد بحػػع ةػػ  بحػػوث أخػػػرى  العحػػعرات بلعئعػػ ااةػػفاعدة
 .اةفخداـ الحعةب اآللي لفالعنذ العرحم  ا بفدائن فترى لفنعن  عحعرات 

  األةس، والعبعدن، والعاعهنـ الفربون  العرفبط  بنظرنعت الفرمنـ،  االفبعرضرورة األخذ ةي
والػػفرمـ )العررةنػػ ، والبنعئنػػ ، والحعػػؿ العررةػػي، وعرعلتػػ  العرموعػػعت، واافوػػعلن ، والبنعئنػػ  

 .لفالعنذ العرحم  ا بفدائن ااتفععلن ( لند فوعنـ بنئ  عحازات األلرعب الرقعن  
 اـ بنئػػػ  عحاػػػزات األلرػػػعب الرقعنػػػ  ةػػػي كعةػػػ  عراحػػػؿ الفرمػػػنـ لعواتحػػػ  علػػػكم  الرفعبػػػ  اةػػػفخد

 والعمؿ وزنعدة ألداد العفرمعنف بعلاووؿ بلكؿ نروؽ الرعمن  الفرمنعن .
  لبنئػ  األلرػعب الفرمنعنػ  الرقعنػ  بلػكؿ نرفعػد لمػ  فكػونف بنئػ  عثعلنػ   فكناػيفوعنـ نعوذج

نعط فاضنالفحـ وفلتن  العرةةعت الفرمنعن  لم  فبني بنئ  لمفالعنذ، وةًلع ألةموب الفرمـ و 
 األلرعب الفرمنعن . 

 مقترحات البحث
الحــالي إجــرا   البحــثفــي ضــو  النتــائج واًلســتنتاجات التــي تــم التوصــل إلييــا يقتــرح 

 الدراسات والبحوث التالية: 
  الونػػب لفنعنػػ  "ةردي/فلعركي/فنعةةػػي" لبػػر  األلرػػعب الفرمنعنػػ  الرقعنػػ دراةػػ  فوػػعنـ نعػػط

 لدادن  األةعةن . عحعرات البرعت  والداةرن  لطالب العرحم  ا 
  لمفرػػرؼ لمػػ  العواواػػػعت الفربونػػػ   بػػعلعحفوى الرةػػوـ البوػػرن إتػػرا  دراةػػعت بػػنف ألػػكعؿ

 فالعنذ العكاوةنف، العرعقنف ذهنًنع، العفاوقنف.موالاننػ  لمفوعنـ ل
  وخعوػػً  العرفبطػػ  بعتػػعؿ لمػػـ الػػناس والوػػح  الناةػػن  العنوػػعت ا لكفروننػػ  العلعرنػػ  بػػنف

 بفنعن  عحعرات إنفعج الرنعور ثالثن  األبرعد. ولالقفحع
   الكلػػؼ لػػف فوػػعنـ العةػػفونعت العفلدعػػ  عػػف األلرػػعب الفرمنعنػػ  الرقعنػػ  وقنػػعس أثرهػػع لمػػ

عػػػدارس نػػػوافج الػػػفرمـ ولالقفحػػػع بعحػػػعرات إدارة العررةػػػ  لػػػدى أخوػػػعئني فكنولوتنػػػع الفرمػػػنـ بعل
 والعرعهد.

   دراةػػػ  كثعةػػػ  عةػػػفونعت األلرػػػعب الفرمنعػػػ  الرقعنػػػ  وبرػػػض عةػػػفونعت الةػػػر  الرلمنػػػ  لفنعنػػػ
 برض العحعرات المغون  لفالعنذ العرحم  اابفدائن  وداةرنفحـ نحوهع.
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  العوػعحب  لبػراعج  ونعط لػرض الفغذنػ  الراترػ  عكثا " /عوزل "عععرة  ال نعطالرالق  بنف
 ذولػػدى الطعلػػب العرمػػـ  فلػػدنر الػػذات وفحلنػػؽ تػػودة العنػػفجلمػػ   وأثػػرهـ ا لكفرنػػيالفرمػػنـ 

 .اللخون  الكععلن  الروعبن 
   دراةػػ  حتػػـ العتعولػػعت الفنعةةػػن  والفاعلػػؿ "بػػنف العتعولعت/داخػػؿ العتعولػػعت" ةػػي بنئػػ

 عحعرات الفاكنر ااةفبعقي وفرمـ برض العاعهنـ لطالب الروض . لفنعن المرب الفحانزي 
   دراةػػػػ  أثػػػػر اخػػػػفالؼ فوزنػػػػ  األدوار داخػػػػؿ العتعولػػػػعت الفلػػػػعركن  والفنعةةػػػػن  لمػػػػ  فنعنػػػػ

 ا لكفروني لذوي الائعت الخعو . والفواوؿعحعرات حؿ العلكالت 
 وقػػػت الػػػفرمـ مػػػ  ل دراةػػػ  أثػػػر اخػػػفالؼ أنعػػػعط عوػػػعدر العررةػػػ  ةػػػي بنئػػػ  المرػػػب الفحانػػػزي

نتعز  .األزهرن العرحم  االدادن   طالب لدىعحعرات البرعت   وا 
   دراة  أثر الفاعلؿ بنف أةعلنب البحث لبر الونب وبنف العةعلدة الذكن  والعةعلدة البلرن

   الفوثنؽ الرمعي ةي البحوث والدراةعت الفربون  لمبعحثنف بكمنعت الفربن . عحعراتلم  فنعن  
 

 

 
 أوالً: المراجع العربية:

فربونػػػعت فكنولوتنػػع اللػػػرف الحػػػعدي والرلػػػرنف فكنولوتنػػػع (. 2012إبػػراهنـ لبػػػد الوكنػػػؿ الاػػػعر. )
 . اللعهرة: دار الاكر الرربي.(2,0ونب )

(. أثػػػر الفاعلػػػؿ بػػػنف نػػػوع 2015إبػػػراهنـ نوةػػػؼ عحعػػػد عحعػػػود، أةػػػعع  ةػػػرند لمػػػ  هنػػػداوي. )
العػػػوزع( لػػػف برػػػد ونعػػػط األةػػػموب العررةػػػي لمعفػػػدرب  -الفػػػدرنب ا لكفرونػػػي )العركػػػز 

العةػػفلؿ( ةػػي وحػػدة علفرحػػ  لفنعنػػ  عحػػعرات إنفػػعج ااخفبػػعرات ا لكفروننػػ   -)العرفعػػد 
 - 299(، 4) 162مػػ  كمنػػ  الفربنػػ ، تععرػػ  اازهػػر،عتلػػدى العرمعػػنف أثنػػع  الخدعػػ . 

384. 
عرتػػػـ العوػػػطمحعت الفربونػػػ  العررةنػػػ  ةػػػي العنػػػعهج (. 2003أحعػػػد الملػػػعني، لمػػػ  التعػػػؿ. )

 . اللعهرة: لعلـ الكفب.وطرؽ الفدرنس
(. دور الفكنولوتنػػػػػػػع العةػػػػػػػعلدة 2005أحعػػػػػػػد ةػػػػػػػمنععف لبنػػػػػػػدات؛ نوةػػػػػػػؼ أحعػػػػػػػد لنػػػػػػػعدات. )

  المراجع قائمة
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العػػػػػػػػػػرفعر الرمعػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػ  ذوي ااحفنعتػػػػػػػػػػعت الخعوػػػػػػػػػػ . )الحعةػػػػػػػػػوب( ةػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػدرنس طم
الةػػػػػػنوي الثعلػػػػػػث للػػػػػػر "الفربنػػػػػػ  و ةػػػػػػعؽ تدنػػػػػػدة ةػػػػػػي فرمػػػػػػنـ ورلعنػػػػػػ  ذوي ااحفنعتػػػػػػعت 

 كمن  الفربن . تععر  حمواف. الخعو  ةي الوطف الرربي".

أثر الفاعلؿ بػنف الةػر  الرلمنػ  ونعػط الفػدرنب بعلاوػوؿ (. 2017أحعد لربعف أحعد لربعف. )
ةػػي اكةػػعب عحػػعرات إدارة الػػنظـ اآللنػػ  العفكععمػػ  لػػدى أخوػػعئني العكفبػػعت  ااةفراضػػن 
 . رةعل  ععتةفنر غنر عنلورة. كمن  الفربن . تععر  األزهر.التععرن 

علعرنػ  بػنف أثػر اةػفرافنتنفنف لمػفرمـ النلػط ةػي أبرػعد ةرعلنػ  (. 2016أحعد غعنـ أحعد لمػ . )
. رةػػػعل  رنةػػػن  لػػػدى طػػػالب العرحمػػػ  الثعنونػػػ الػػػذات األكعدنعنػػػ  واافتػػػع  نحػػػو المغػػػ  الا

 ععتةفنر غنر عنلورة. كمن  الفربن . تععر  األزهر. 
(. أثػػر اخػػفالؼ فوػعنـ واتحػػ  الفاعلػػؿ ةػػي بنئػػ  الػػفرمـ النلػػعؿ 2016أحعػد عحعػػد ةػػند أعػػنف. )

ةػػػي فنعنػػػ  عحػػػعرات إدارة الػػػفرمـ ا لكفرونػػػي لػػػدى طػػػالب فكنولوتنػػػع واألةػػػموب العررةػػػي 
 ةعل  دكفورا  غنر عنلورة. كمن  الفربن . تععر  األزهر. الفرمنـ. ر 

ةعلمن  برنععج علفرح قعئـ لم  الوةعئط الاعئل  ةي فنعن  (. 2005أةعع  ةرند لمي هػنداوي. )
عحػػػعرات طػػػالب لػػػرب  فكنولوتنػػػع الفرمػػػنـ وفاكنػػػرهـ اابفكػػػعرى ةػػػي الفطبنلػػػعت الفرمنعنػػػ  

 . رةعل  دكفورا  غنر عنلورة. كمن  الفربن . تععر  األزهر. بع نفرنت
(. الرالقػػػػػ  بػػػػنف الةػػػػػر  الرلمنػػػػػ  وأنعػػػػعط الػػػػػفرمـ والفاكنػػػػػر 1990إةػػػػرعد البنػػػػػع وحعػػػػدي البنػػػػػع. )

عتمػػ  كمنػػ  الفربنػػ ، تععرػػ  العنوػػورة. والفحوػػنؿ الدراةػػي لػػدي طػػالب كمنػػ  الفربنػػ . 
14( .1 ، )136-140. 

فأثنر الرالق  بنف أةػعلنب ففػعب  لػرض العحػعرة (. 2008د لطن . )أةعع  عحعود عحعد عحعو 
واألةػػػػموب العررةػػػػي لمعػػػػفرمـ ببػػػػراعج الكعبنػػػػوفر الفرمنعنػػػػ  لمػػػػ  كاػػػػع ة األدا  العحػػػػعري 

. رةػػعل  ععتةػفنر غنػػر عنلػورة. كمنػػ  الفربنػ  النولنػػ . تععرػػ  لطػالب فكنولوتنػػع الفرمػنـ
 الزقعزنؽ. 

(. اةػفخداـ فلننػعت وقوالػد األلرػعب ةػي فحلنػؽ األهػداؼ 2017أععني زكرنع إبراهنـ الرععدي. )
لفارنػػػػؿ ا ةػػػػعدة عػػػػف اللػػػػبكعت ااتفععلنػػػػ  ةػػػػي فرمػػػػنـ لمػػػػـو  Gamificationالتػػػػعدة 
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العػػػرفعر العكفبػػعت: علػػرر "الفحمنػػؿ العوضػػولي العفلػػػدـ" بتععرػػ  ا ةػػكندرن  نعوذًتػػع. 
الرربػػػػي لمعكفبػػػػعت والعرموعػػػػعت برنػػػػواف: لػػػػبكعت الفووػػػػؿ الثػػػػععف والرلػػػػرنف لالفحػػػػعد 

 . 33 – 1. عور –ااتفععلي وفأثنرهع ةي عرةةعت العرموععت ةي الوطف الرربي 
. اللػػعهرة: دار الكفػػعب ةػػنكولوتن  الػػفرمـ ونظرنػػعت الفرمػػنـ(. 1991تػػعبر لبػػد الحعنػػد تػػعبر. )

 الحدنث.
أثػػر الفاعلػػؿ بػػنف (. 2016حةػػف ةػػعروؽ عحعػػود حةػػف. أعػػنف دنػػعب وػػعدؽ لبػػد العلوػػود. )

أةػػموب الفػػدرنب ونعػػط الػػفرمـ ةػػ  بػػراعج الفػػدرنب عػػف برػػد ةػػ  فنعنػػ  الفحوػػنؿ واألدا  
العحعرى والفاكنر اابدال  وتودة الطبعلػ  لمػ  العنةػوتعت لػدى طػالب لػرب  الفربنػ  

. 56(. ASEPعت لربنػػػ  ةػػػي الفربنػػػ  ولمػػػـ الػػػناس)دراةػػػ الاننػػػ  بكمنػػػعت الفربنػػػ . عتمػػػ 
(2 ،)2 - 55.  

(. أثػر الفاعلػؿ بػنف نعػط بنئػ  2012حةف ةعروؽ عحعود حةف، أةػعع  ةػرند لمػي هنػداوي. )
الفرمـ ا لكفرونن  وعركز الضبط لمعفرمـ لم  فحوػنؿ طمبػ  الدراةػعت الرمنػع فخوػص 

عتمػػػ  فكنولوتنػػػع وافتعهػػػعفحـ نحػػػو .  2.0فكنولوتنػػػع الفرمػػػنـ لعاػػػعهنـ الػػػفرمـ ا لكفرونػػػي 
(، 22) 4حوث عحكع . التعرن  العورن  لفكنولوتنع الفرمنـ.الفرمنـ. ةمةم  دراةعت وب

5 – 71. 
. الةػػرودن : عكفبػػ  فلننػػعت الفرمػػنـ لػػذوي ااحفنعتػػعت الخعوػػ (. 2014حوػػ  عحعػػد اللػػعن . )
 الرلد نعلروف.

(. اللػػعهرة: عكفبػػ  تععرػػُ 2. )ط الفرمػػنـ –ةػػنكولوتن  الػػفرمـ  (. 2006حعػػدى عحعػػد نعةػػنف. )
 لنف لعس.

(. عحػػعرات فكنولوتنػػع الفرمػػنـ لملػػرف الواحػػد والرلػػرنف. العػػرفعر 2012حنػػعف عحعػػد اللػػعلر. )
الرمعػػي الثعلػػث للػػر برنػػواف: فكنولوتنػػع الفرمػػنـ ا لكفرونػػي افتعهػػعت وقضػػعنع عرعوػػرة. 

 .27 -23. التعرن  العورن  لفكنولوتنع الفرمنـ. اللعهرة
(. الرالقػػ  بػػنف نعطػػي واتحػػ  2014ي. )حنػعف عحعػػد ربنػػ  عحعػػود، زننػػب حةػػف حععػػد الةػػالع

العركػػب( بػػعلفرمنـ ا لكفرونػػي وعةػػفوى اانفبػػع  وأثرهعػػع  -الفاعلػػؿ العتعزنػػ  )العفكععػػؿ 
عتم  فكنولوتنع لم  الحعؿ العررةي واللعبمن  لالةفخداـ لدى فالعنذ العرحم  اابفدائن . 
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 24وتنػػػع الفرمػػػنـ. الفرمػػػنـ. ةمةػػػم  دراةػػػعت وبحػػػوث عحكعػػػ . التعرنػػػ  العوػػػرن  لفكنول
(2 .)321- 413. 

. فرتعػ  عحعػػد نتنػب الوػػبوة. عوػطا  عحعػػد لمػػـ الػناس العررةػػي(. 2000روبػرت ةػولو. )
 . اللعهرة: عكفب  األنتمو العورن .2كععؿ. عحعد الحةعننف الدؽ. ط

(. برنػػػععج إلكفرونػػػي لفنعنػػػ  برػػػض العحػػػعرات الفكنولوتنػػػ  2015ةػػػععح لبػػػد الافػػػعح عػػػرزوؽ. )
عتمػ  الدراةػعت الفربونػ  والناةػن . لعػعف. لمطعلب  العرمع  برنػعض األطاػعؿ لبػر الونػب. 

1 (9 ،)124- 137. 
عواقػ  ةعلمنػ  اةػفخداـ الخػرائط الذهننػ  الفاعلمنػ  ةػي (. 2011ةند لربعف لبد الرمنـ نػونس. )

اانفرنػػػػت الفرمنعنػػػػ  لفنعنػػػػ  عحػػػػعرات فوػػػػعنـ العحفػػػػوى ا لكفرونػػػػي لػػػػدى طػػػػالب لػػػػرب  
 عنلورة. كمن  الفربن . تععر  األزهر. رةعل  دكفورا  غنر فكنولوتنع الفرمنـ.
 . اللعهرة: عكفب  دار النحض .أةس الفرمـ ونظرنعفُ(. 1991والح الدنف أبو نعهن . )

 العةػنرة دار :لعػعف .والاوؿ العلموب العدعج الفرمـ(. 2015) .اللرععفلبد الحعند  لعطؼ
 .والطبعل  لمنلر والفوزن 

(. درت  اعفالؾ طمب  كمن  الرمـو الفربون  ةػي التععرػ  األردننػ  لمعحػعرات 2017لعئل  بدر. )
دراةػػػعت ةػػػي الرمػػػـو الفربونػػػ . التععرػػػ  الفكنولوتنػػػ  العفضػػػعن  ةػػػي ااقفوػػػعد العررةػػػي. 

 .180 -159(، 2) 44عج. األردنن . 
(. أثر العػعدة الدراةػن  وفوزنػ  فػدرنبحع لمػ  الػذاكرة. 2012لبد الخعلؽ األةود، ننؾ رحنعي. )

 .56 – 47(، 4) 2عتم  فرمنـ المغ  الرربن  ا ةالعن . 
(. دراة  فاعلؿ اةفخداـ الروؼ الػذهني والةػر  الرلمنػػ  ةػي 2003) .لبد الرزاؽ ةونمـ هععـ
برػػض لعمنػػعت الرمػػـ والفاكنػػر اابفكػػعري والفحوػػنؿ لػػدى  ـ لمػػ  فنعنػػ فػػدرنس الرمػػو 

تععرػ  العننػع  -عتمػ  البحػث ةػي الفربنػ  ولمػـ الػناس  .فالعنذ الوؼ الثعني ا لػدادي
  (.16) 3. عور –

 النلػط الػفرمـ اةػفرافنتنعت برػض اةػفخداـ فنػوع ةعلمنػ  (.2007) أحعػد. اهلل لبػد الحػعدي لبد
 العرحمػ  طػالب لػدى ااقفوػعد دراةػ  نحو واافتع  لم  الفحونؿ ااقفوعد فدرنس ةي
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  .120 وطرؽ الفدرنس. العنعهج ةي دراةعت. لععف بةمطن  الثعنون 
(. أثػػر اةػػفخداـ تدولػػ  الفػػدرنب العكثػػؼ والعفػػوزع ةػػي فرمػػـ العحػػعرات 2011لمػػ  األلرتػػي. )

 .96 – 39(، 11) 4عتم  أبحعث كمن  الفربن  األةعةن . األةعةن  لةبعح  الودر. 
 . بنروت: دار الارقعف.العدخؿ لرمـ الناس الفربوي (.2012ةعئدة وبري التوهري. )

. األةػػػػس العررةنػػػػ  لمفكػػػػونف الرلمػػػػي وفتحنػػػػز العرموعػػػػعت(. 1995ةفحػػػػي عوػػػػطا  الزنػػػػعت. )
 تععر  العنوورة. دار الوةع  لمطبعل  والنلر والفوزن .

. اللػػعمرة: عكفبػػ  األنتمػػو 6. ط لمػػـ الػػناس الفربػػوي(. 2000ةػػراد أبػػو حطػػب، وأعػػعؿ وػػعدؽ. )
 العورن .

. اللػػػػػعهرة: عكفبػػػػػ  األنتمػػػػػو لمػػػػـ الػػػػػناس الفربػػػػػوى(. 1996ةػػػػراد أبػػػػػو حطػػػػػب؛ أعػػػػػعؿ وػػػػػعدؽ. )
 العورن .

 . اللػػػػعهرة: عكفبػػػػ  األنتمػػػػولمػػػػـ الػػػػناس الفربػػػػوي(. 2010ةػػػػراد أبػػػػو حطػػػػب؛ أعػػػػعؿ وػػػػعدؽ. )
 .العورن 

. غػزة: عطبرػ  الػوراؽ 2.  ط.أةػعلنب فػدرنس الفكنولوتنػع(. 2011ةراد لنعد، وعننر لػوض. )
  لمنلر والفوزن .

. اللػعهرة: عركػػز الكفػػعب لمػػـ ناػػس الرنعضػ  والعععرةػػ  البدننػػ (. 2018عحعػد حةػػف لػالوي. )
 الحدنث.

. ا لكفرونػػياألوػػوؿ النظرنػػ  والفعرنخنػػ  لفكنولوتنػػع الفرمػػنـ (. 2011عحعػػد لطنػػ  خعػػنس. )
 اللعهرة: دار الةحعب.

 . لععف: دار العةنرة.فكنولوتنع الفرمنـ بنف النظرن  والفطبنؽ(. 2011عحعد عحعود الحنم . )
(. أثػػر الفاعلػػؿ بػػنف نعػػط فلػػدنـ الفغذنػػ  2011عحعػػد عخفػػعر العرادنػػي، نتػػال  قػػدري عخفػػعر. )

الراترػػ  داخػػؿ الاوػػوؿ ااةفراضػػن  وعةػػفوى الةػػر  الرلمنػػ  ةػػي فنعنػػ  عحػػعرات الفنظػػنـ 
عتمػ  كمنػ  الفربنػ . تععرػ  األزهػر. الذافي وكاع ة الفرمـ لدى دارةي فكنولوتنع الفرمنـ. 

6 .(146 .)775 –876 . 
(. أثػر الفاعلػؿ بػنف عوػعدر 2008عحعود أحعد لبػد الكػرنـ، هعلػـ ةػرند إبػراهنـ اللػرنوبي. )
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العرموععت ا لنكفرونن  والةر  الرلمن  ةي الفحونؿ وعحعرات الفرمـ الذافي لدى طػالب 
عتمػػ  كمنػػ  الفربنػػ . تععرػػ  األزهػػر. تععرػػ  األزهػػر.  –فكنولوتنػػع الفرمػػنـ بكمنػػ  الفربنػػ  

137( .2 .) 
 عكفبػػ  اللػػعمرة:. لمعرمعػػنف الفربػػوي الػػناس لمػػـ (.2005) و خػػروف. عنةػػي الحمػػنـ لبػػد عحعػػود

 .العورن  األنتمو
(. ةعلمنػػ  برنػػععج إلكفرونػػي علفػػرح لفنعنػػ  العحػػعرات الفكنولوتنػػ  2018عنػػعؿ للنػػؿ الحتػػي. )

. 199عوػر. عتمػ  اللػرا ة والعررةػ . لدى لضوات هنئ  الفدرنس ةي تععر  العتعر . 
137- 196. 

(. ةرعلنػ  برنػععج ألرػعب فرمنعنػ  عػدعج 2013عن  حةنف الدهعف؛ ةحعـ لبد الحعةظ عتعهد. )
بعةفخداـ الحعةب اآللي لفنعن  عحػعرات اللػرا ة والكفعبػ  لألطاػعؿ العرػعقنف ذهنًنػع بدرتػ  

 .76 – 71. 2013عتم  دراةعت الطاول  اكفوبر عفوةط . 
(. أثػػػر اخػػػفالؼ نظػػػـ الفاعلػػػؿ لبػػػر بنئػػػ  الػػػفرمـ ا لكفروننػػػ  ةػػػي 2008)عنػػػ  عحعػػػد التػػػزار. 

فحلنؽ برض نوافج الفرمـ لدى الطػالب العرمعػنف وافتعهػعفحـ نحػو اةػفخداعحع. عةػفلبؿ 
 .410 – 369(، 14) 51عور.  –الفربن  الرربن  

. فرتع  1ج. الدلنؿ اللععؿ لمبحث والفطونر ة  فكنولوتنع الفرمنـ(. 2015). نبنؿ تعد لزع 
 نبنؿ تعد لزعي. اللعهرة: عكفب  الاالح لمنلر والفوزن .

. فرتع  1. جالدلنؿ اللععؿ لمبحث والفطونر ة  فكنولوتنع الفرمنـ(. 2015). نبنؿ تعد لزع 
 نبنؿ تعد لزعي. اللعهرة: عكفب  الاالح لمنلر والفوزن .

ثؼ والعوزع بأةموب الفرمـ الذافي (. فأثنر الفعرنف العك2012نبنؿ لعكر، عحعد لبد الكرنـ. )
عتمػػ  لمعنػػ  عحكعػػ  ةػػي فنعنػػ  ا دراؾ والفواةػػؽ الحركػػي لبطنئػػي الػػفرمـ. عتمػػ  الاػػف . 

 62. 48تععرػ  دنػعلي. الرػراؽ:  فرني بعلرمـو الفربون  والناةن . كمن  الفربن  األةعةن .
– 98. 

الفػػػػدرنس والةػػػػرُ الرلمنػػػػ  الفاعلػػػػؿ بػػػػنف برػػػػض أةػػػػعلنب (. 1991هنػػػػع  لبػػػػد  لمػػػػ  لبػػػػعس. )
. واألةعلنب العررةنػ  وأثػر  لمػ  الفحوػنؿ ةػي عػعدة الرمػـو لػدى فالعنػذ الثػعني االػدادى
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 . كمن  الفربن . تععر  العنوورة.غنر عنلورة رةعل  ععتةفنر
أثر كؿ عف حتـ العتعولعت ونعط العععرة  ببنئ  (. 2018وائؿ لربعف لبد الةفعر لطنُ. )

ةػػػػػي فنعنػػػػػ  عحػػػػػعرات اةػػػػػفخداـ العةػػػػػفحدثعت الفكنولوتنػػػػػ  العةػػػػػعلدة المربػػػػػب الفحانػػػػػزي 
. رةػػػعل  دكفػػػورا  غنػػػر عنلػػػورة. كمنػػػ  واافتعهػػػعت نحوهػػػع لػػػدى عرمعػػػي الفربنػػػ  الخعوػػػ 

 .بعللعهرةالفربن . تععر  األزهر 
(. الفاعلػػؿ بػػنف أنعػػعط لػػرض العحفػػوى ةػػي بنئػػعت الػػفرمـ 2014ولنػػد نوةػػؼ عحعػػد إبػػراهنـ. )

عئع  لم  كعئنعت الفرمـ وأدوات ا بحعر بحع وأثر  لمػ  فنعنػ  عحػعرات إدارة ا لكفرونن  الل
ةمةػم  بحػوث قوالد البنعنعت وقعبمن  اةفخداـ هذ  البنئػعت لػدى طػالب العرحمػ  الثعنونػ . 

 .(، ننعنر24) 1ودراةعت عحكع . عتم  فكنولوتنع الفرمنـ. 
(. ةعلمنػػ  اةػػفخداـ دور  الػػفرمـ العردلػػ  ةػػي الفحوػػنؿ وفنعنػػُ 2001نةػػرى طػػُ عحعػػد دننػػور. )

عحػػػعرات الفاكنػػػر الرمعػػػي ةػػػي الانزنػػػع  لػػػدى طػػػالب الوػػػؼ األوؿ الثػػػعنوي الرػػػعـ عخفماػػػي 
 (.352-307ص ص) ،(16) 2عتم  كمن  الفربن . تععر  العنوةن . الةرُ الرلمن . 

  األجنبية: المراجعثانيًا: 
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