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استخجام الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم ترسيم بخنامج تجريبي  إلكتخوني لتشسية مهارات 
 الكهيت األساسي بجولة

 3هبه حدين عبجالحسيج -2أحسج مرطفى عرخ -1عبجهللا العرفهرأحسج بخيت 

 باحث بكمية التخبية الشػعية جامعة بشيا1
 ؼيةكمية التخبية لمصفػلة السبكخة جامعة السشػ  أستاذ تكشػلػجيا التعميع2

 جامعة بشيا –كمية التخبية الشػعية  مجرس تكشػلػجيا التعميع3
 السمخص

استيجؼ البحث الحالي الكذف عغ فعالية بخنامج تجريبي إلكتخوني لتشسية ميارات استخجاـ الدبػرة الحكية  
( معمًسا مغ معمسي 45لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، وقج تع إجخاء التجخبة عمى عيشة مكػنة مغ )

( 24يبية وضابصة: السجسػعة التجخيبية عجدىع )التعميع األساسي، وقدست عيشة البحث إلى مجسػعتيغ تجخ 
( معمًسا يدتخجمػف التجريب 21معمًسا يدتخجمػف البخنامج التجريبى اإللكتخوني، والسجسػعة الزابصة عجدىع )

السباشخ، واستخجـ البحث أداتيغ بحثيتيغ، وىسا: االختبار التحريمي السعخفي السختبط بالسيارات، وبصاقة 
لسيارات، وبعج تصبيق أدوات البحث قبميًا وبعجيًا وتصبيق السعالجات التجخيبية عمى أفخاد مالحطة أداء تمظ ا

متػسصي ( بيغ 0.5.العيشة تع التػصل إلى الشتائج التي أشارت إلى وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا عشج مدتػػ )
سعخفي السختبط درجات معمسي السجسػعة التجخيبية ومعمسي السجسػعة الزابصة في االختبار التحريمي ال

، كسا بسيارات استخجاـ الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت لرالح السجسػعة التجخيبية
بيغ متػسصي درجات معمسي السجسػعة ( 0.5.أشارت نتائج البحث إلى وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا عشج مدتػػ )

طة السختبصة بسيارات استخجاـ الدبػرة الحكية لجػ التجخيبية ومعمسي السجسػعة الزابصة في بصاقة السالح
 0معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت لرالح السجسػعة التجخيبية

 الحكية0 الدبػرة –بخنامج تجريبي الكمسات السفتاحية:
Abstract 

 The current research aimed to reveal the effectiveness of an electronic training 
program for developing the skills of using the smart board for teachers of basic 
education in the State of Kuwait. The experiment was conducted on a sample of 
(45) teachers of basic education, and the research sample was divided into two 
experimental and control groups: the experimental group Their number is (24) 
teachers who use the electronic training program, and the control group is (21) 
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teachers who use direct training, and the research used two research tools, namely: 
the cognitive achievement test related to skills, and a note card for the performance 
of those skills, and after applying the research tools before and after and applying 
the experimental treatments to The results of the study were reached, which 
indicated that there was a statistically significant difference at the level (0.05) 
between the mean scores of the teachers of the experimental group and the 
teachers of the control group in the cognitive achievement test related to the skills of 
using the smart board for teachers of basic education in the State of Kuwait in favor 
of the experimental group, as the results of the research indicated. There is a 
statistically significant difference at the level (0.05) between the mean scores of the 
experimental group teachers and the group teachers The control in the observation 
card related to the skills of using the smart board for teachers of basic education in 
the State of Kuwait for the benefit of the experimental group. 
 
Keywords: training program - smart board. 

 السقجمة:
لكتخونية( مغ تعج الدبػرة الحكية )أو كسا تدسى أيًزا الدبػرة التفاعمية أو الدبػرة الخقسية أو الدبػرة اإل

أحجث االكتذافات التعميسية، وىي عبارة عغ سبػرة بيزاء نذصة مع شاشة تعسل بالمسذ أؼ يقػـ السدتخجـ ليا 
بمسديا ليتحكع بجسيع تصبيقات جياز الحاسػب وجياز العخض، وىي تخدف ما يتع كتابتو عمييا، ويسكغ الخجػع 

سسحاة إلكتخونية وىي مجيدة لالتراؿ بالحاسب وأجيدة إلييا بعج ذلظ وتخديشو كسا يسحػ ما كتبو إف أراد ب
العخض، وبسجخد تػصيميا تتحػؿ في ثػاف إلى شاشة كسبيػتخ عسالقة عالية الػضػح، فزاًل عغ ذلظ فيي 
مدودة بدساعات وميكخفػف لشقل الرػت والرػرة، وإذا قاـ األستاذ بكتابة جسمة أو رسع شكل مغ األشكاؿ 

مغ الحاسب أو االنتخنت يسكشيا عمى الفػر حفطيا في ذاكختيا ونقميا إلى حاسبات التػضيحية أو عخض صػرة 
 (868، 2.15الصالب0 )عبج الحدغ، 

وتؤثخ الدبػرة الحكية تأثيًخا واسًعا في سيخ العسمية التعميسية؛ فيي تداعج عمى تدييل السسارسة التعميسية 
ثشاء العخض لمجرس ألنيا تدتصيع أف تجحب االنتباه، التعمسية في السجارس مغ خالؿ إثارة الحػار والشقاش أ

وتجعل تخكيد الصالب قائع شػاؿ زمغ الحرة، كسا أنيا تداعج السعمسيغ عمى وضع خصة قبل البجء بالحرة 
مغ خالؿ التختيب والتشطيع، وإضافة بعس السؤثخات مغ صػت وصػرة، وىي بحلظ تخجـ جسيع محتػيات 

 (8، 2.16مغ ثع تخجـ العسمية التعميسية0 )الحدغ والبجوؼ، الجروس والسقخرات الجراسية، و 
وإضافة إلى ما سبق ذكخه فإنو يسكغ القػؿ بأف الدبػرة الحكية تعتبخ ذات أىسية قرػػ وبخاصة أثشاء 
تقجيع الذخح لمسادة الجراسية، وتشاسب أساليب التعمع السخاحل العسخية لمصالب كافة، وتداعج عمى تعديد مفيـػ 
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 ,Buzkan, Ersoyالبشائي، وتذجع عمى التفاعمية، وتعتبخ مغ بيغ أدوات جحب الصالب لعسمية التعمع )التعمع 
Çiço & Ceni, 2016, 147 كحلظ فيي تداعج عمى خمق اتجاىات إيجابية أثشاء التعمع، وتعدز مدتػيات ،)

 ,Gursoy & Celikozع0 )التحريل الجراسي لمصالب، كسا تداعج عمى إضفاء الصابع السخئي عمى عسمية التعم
,2017; Tunaboylu & Demir, 2017; Akbaş & Pektaş, 2011) 

وتأسيدًا عمى ما سبق؛ يسكغ تشسية ميارات استخجاـ الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة 
 الكػيت مغ خالؿ بخنامج تجريبي إلكتخوني0

 اإلحداس بالسذكمة:
عمى مدتػػ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت قج ساعجت عمى إحجاث  إف التغيخات الحجيثة التي شخأت -1

تصػرات ىائمة عمى مدتػػ بيئات التعمع الرؽية التقميجية واالستخاتيجيات التجريدية السدتخجمة؛ ذلظ ألف 
خة تقشيات الحاسػب السترمة باإلنتخنت، والكاميخات الخقسية، واليػاتف الشقالة كميا تقشيات أثخت وبرػرة كبي

عمى العجيج مغ الجػانب التعميسية، ىحا إضافة إلى أف العذخيغ عاًما الساضية قج شيجت استحجاث ما 
 (Akbaş & Pektaş, 2011, 2يعخؼ باسع الدبػرة الحكية أو التفاعمية0 )

وتدعى دوؿ عجيجة مغ مشيا دولة الكػيت إلى إدخاؿ التقشية الحجيثة والتكشػلػجيا الستصػرة مثل الدبػرة  -2
لتفاعمية في مؤسداتيا التعميسية بيجؼ الخقي في جػدة التعميع السقجـ، والػصػؿ إلى نتائج متقجمة في ا

 (394، 2.12التحريل الجراسي لصالبيا0 )الدعبي، 
( عمى قمة استخجاـ السعمسيغ في الكػيت لمدبػرة 266، 2.18ولقج أكجا كل مغ "الخزخؼ والرايغ" ) -3

، واعتسادىع عمى األساليب التقميجية في التجريذ، data showجاتا شػ الحكية وأجيدة عخض البيانات ال
وضعف السيارات التجريدية ليغ، وىحا يؤدؼ بجوره إلى ضعف العسمية التعميسية، وبالتالي يؤدؼ إلى 

 ضعف فيع الصالب لمسادة التعميسية السعخوضة0 
مذ عذخ لمجسعية السرخية لتكشػلػجيا تػصيات العجيج مغ السؤتسخات، والتي مشيا: السؤتسخ العمسي الخا -4

(، والسؤتسخ العمسي لكمية الجراسات العميا لمتخبية بالتعاوف مع الجسعية العخبية لتكشػلػجيا 2.15التعميع )
(، حيث أوصت ىحه السؤتسخات بأىسية تصػيخ وترسيع بيئات تعمع إلكتخونية نقالة، 2.17التخبية )

 عميسية0وتػضيفيا بسا يتشاسب مع األىجاؼ الت
ؾياـ الباحث بإجخاء مقابالت شخرية غيخ مقششة مع عجد مغ السعمسيغ، وذلظ ؼيسا يتعمق بالدبػرة الحكية  -5

وتػضيفيا في السجارس، حيث أكجوا جسيعًا عمى أىسيتيا، وأىسية أف يكػف السعمسيغ بجولة الكػيت ممسيغ 
يشبغي أف يكػف السعمسيغ بجولة الكػيت  بسيارات استخجاميا، خاصة وأف الدبػرة الحكية تعج تقشية حجيثة،

 قادريغ عمى تػضيفيا والتعامل معيا0
 مذكمة البحث:

في ضػء ما سبق؛ يسكغ تحجيج مذكمة البحث الحالي في أنو: تػجج حاجة لجراسة فاعمية بخنامج تجريبي 
 كػيت0إلكتخوني لتشسية ميارات استخجاـ الدبػرة الحكية، لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة ال

 أسئمة البحث:
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 في ضػء مذكمة البحث؛ أمكغ صياغة الدؤاؿ الخئيذ التالي:
 "ما فعالية بخنامج تجريبي إلكتخوني لتشسية ميارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت؟"

 :الفخعية األسئمة مغ مجسػعة الخئيذ الدؤاؿ مغ ويتفخع
 ب تشسيتيا لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت؟ما ميارت الدبػرة الحكية الػاج 10
ما الترػر السقتخح لمبخنامج التجريبي لتشسية ميارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة  20

 الكػيت؟
ما معاييخ ترسيع البخنامج التجريبي لتشسية ميارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة  30

 ؟الكػيت
ما الترسيع التعميسي لمبخنامج التجريبي لتشسية ميارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة  40

 الكػيت؟
ما فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية التحريل السعخفي السختبط بسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع  50

 األساسي بجولة الكػيت؟
ة الجانب األدائي السختبط بسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع ما فاعمية بخنامج تجريبي لتشسي 60

 األساسي بجولة الكػيت؟
 أهجاف البحث:

 سعى البحث الحالي إلى تحقيق األىجاؼ التالية:
 التػصل إلى قائسة ميارات الدبػرة الحكية التي يجب تػافخىا لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت0 -1
ة معاييخ ترسيع البخنامج التجريبي لتشسية ميارات الدبػرة الحكية التي يجب تػافخىا لجػ التػصل إلى قائس -2

 معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت0
الكذف عغ فعالية البخنامج التجريبي عمى تشسية التحريل السعخفي واألداء العسمي السختبصيغ بسيارات  -3

 سي التعميع األساسي بجولة الكػيت0الدبػرة الحكية، تمظ التي يجب تػافخىا لجػ معم
 أهسية البحث:

 قج يديع البحث الحالي في:
 األهسية الشظخية:

تبخز األىسية الخاصة بالبحث الحالي مغ األىسية الحيػية لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في 
التعميسية في السجارس  البيئات التخبػية لسا ليا مغ دور حيػؼ في التأثيخ برػرة إيجابية عمى مخخجات العسمية

الكػيتية سػاء أكاف ذلظ الجور في تدييل عسميتي التعميع والتعمع الخاصة بالصالب أـ في عسمية تجريب السعمسيغ 
أنفديع لتحديغ مدتػػ بعس السيارات التي يتستعػف بيا وبخاصة تمظ الستعمقة بالتعامل مع التكشػلػجيا 

 الحجيثة0 
 األهسية التطبيقية:

 رة تجريبية تفاعمية تحفد السعمسيغ عمى التجريب في أؼ وقت وفي كل مكاف0تػفيخ مش 
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  معمسي يفتح ذلظ البحث الصخيق أماـ إجخاء بحػث مذابية لتشسية السيارات التقشية والسعمػماتية لجػ
 0 التعميع األساسي بجولة الكػيت

 التعميع األساسي بجولة الكػيت0  تشسية الجػانب السعخؼية واألدائية لسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي 
 حجود البحث:

 يقترخ البحث الحالي عمى الحجود التالية:
  الحجود السػضػعية: يقترخ البحث الحالي عمى دراسة مجػ فعالية البخنامج التجريبي القائع عمى

رة الحكية، التعمع الشقاؿ في تشسية ميارات الدبػرة الحكية والستسثمة في الجانب السعخفي لسيارات الدبػ 
 والجانب السيارؼ لسيارات الدبػرة الحكية0 

  0الحجود السكانية: يقترخ تصبيق الجراسة الحالية عمى مجارس التعميع األساسي بجولة الكػيت 
  الحجود الدمانية: يقترخ تصبيق الجراسة الحالية عمى الفرل الجراسي األوؿ مغ العاـ الجراسي

 ىػػ0 1443ىػ/ 1442
 متغيخات البحث:

 وتتسثل ؼيسا يمي:
 يتسثل في البخنامج التجريبي اإللكتخوني0الستغيخ السدتقل:  -1
 الستغيخات التابعة: وتتسثل ؼيسا يمي: -2

 الدبػرة الحكية0 الجػانب السعخؼية لسيارات 
 الدبػرة الحكية0 الجػانب األدائية لسيارات 

 مشهج البحث:
 يعتسج البحث الحالي عمى:

 سة والتحميل والترسيع وبشاء أدوات البحث0السشيج الػصفي: وذلظ في الجرا -1
 السشيج شبو التجخيبي: وذلظ في ؾياس أثخ الستغيخ السدتقل لمبحث عمى الستغيخات التابعة0 -2

 أدوات البحث:
قاـ الباحث بإعجاد األدوات التالية لتحقيق اليجؼ مغ بحثو في ؾياس فعالية البخنامج التجريبي في تشسية 

ة لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، وقج تزسشت أدوات الؿياس في البحث ميارات الدبػرة التفاعمي
 الحالي ما يمي: 

 أدوات جسع السعمهمات والتي تزسشت:  .أ 
  0قائسة االحتياجات التجريبية السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية 
  0قائسة ميارات الدبػرة الحكية 
  0قائسة معاييخ تقييع البخنامج التجريبي 
 ئسة معاييخ تقييع السحتػػ العمسي لمدبػرة الحكية0 قا 

 أدوات القياس والتي تزسشت:  .ب 



 - 565 -     حصوين بزناهج حذريبي  إلكخزوني لخنويت ههاراث اسخخذام السبىرة الذكيت لذي هعلوي الخعلين األساسي بذولت الكىيج

 

  (2022)  ( السنت3( الجزء )1العذد ),  هجلت بنها للعلىم اإلنسانيت

  0االختبار التحريمي السعخفي: ييجؼ إلى ؾياس الجػانب السعخؼية لسيارات الدبػرة الحكية 
  0بصاقة السالحطة: تيجؼ إلى ؾياس الجػانب السيارية لسيارات الدبػرة الحكية 

 الترسيم التجخيبي لمبحث:
ي ضػء شبيعة البحث الحالي قاـ الباحث باستخجاـ الترسيع التجخيبي ذؼ السجسػعة التجخيبية ف

 ، وذلظ وفًقا لسا يمي:والسجسػعة الزابصة بالسؿياس القبمي والبعجؼ
 القياس البعجى طخيقة التجريذ السدتخجمة القياس القبمي السجسهعة
السجسهعة 
 التجخيبية

مختبط اختبار تحريمى  -
 الدبػرة الحكيةبسيارات 

بصاقة السالحطة مختبصة  -
 بسيارات الدبػرة الحكية

مختبط اختبار تحريمى  - بخنامج تجريبي إلكتخوني
 بسيارات الدبػرة الحكية

بصاقة السالحطة مختبصة  -
 بسيارات الدبػرة الحكية

السجسهعة 
 التجريب السباشخ الزابطة

 ( الترسيم التجخيبي لمبحث1شكل )
 عيشة البحث:

( 45مجتسع البحث مغ جسيع معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، واشتسمت عيشة البحث عمى )تكػف 
معمًسا مغ معمسي التعميع األساسي، سػؼ يتع تقديسيع عذػائيًا إلى مجسػعة تجخيبية ومجسػعة ضابصة: 

( معمًسا 21صة وعجدىا )( معمًسا يدتخجمػف البخنامج التجريبي، والسجسػعة الزاب24السجسػعة التجخيبية عجدىا )
 ويدتخجمػف التجريب السباشخ0 

 فخوض البحث:
 سعى البحث الحالي إلى التحقق مغ صحة الفخوض البحثية التالية: 

( بيغ متػسصي درجات معمسي السجسػعة التجخيبية 0.5.يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدتػؼ ) 10
السختبط بسيارات الدبػرة الحكية لجػ ومعمسي السجسػعة الزابصة في االختبار التحريمي السعخفي 

 معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت0
( بيغ متػسصي درجات معمسي السجسػعة التجخيبية 0.5.يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدتػؼ ) .2

ومعمسي السجسػعة الزابصة في بصاقة السالحطة السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي 
  ة الكػيت0التعميع األساسي بجول

 
 
 

 مرطمحات البحث:
 :الدبهرة التفاعمية 
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( بأنو تكشػلػجيا ثالثية األبعاد تجمج بيغ الػاقع الحؿيقي والػاقع االفتخاضي، 2، 2.15يعخفو دمحم خسيذ )
أؼ بيغ الكائغ الحؿيقي والكائغ االفتخاضي، ويتع التفاعل معيا في الػقت الحؿيقي، أثشاء ؾياـ الفخد بالسيسة 

 0الحؿيقة
ويعخفيا الباحث إجخائًيا عمى أنيا أحج التقشيات السدتحجثة السدتخجمة في السجارس الكػيتية والسعتسجة عمى 

 االتراؿ بالحاسػب وشبكة السعمػمات الجولية لتدييل عسميتي التعميع والتعمع0 
 :السهارات 

السيارات إلي  في تعخيفيسا لكمسة Rigby & Sanchis (2006, 31)يذيخ كل مغ "ريجبي وسانذيذ" 
 أنيا نتاج لعسمية التفاعل االجتساعي0 

ويعخفيا الباحث إجخائيِّا عمى أنيا مجسػعة الكفايات والخبخات الستعمقة بالجػانب السيارية واألدائية ذات 
الرمة باستخجاـ الدبػرة الحكية التي سػؼ يشجح معمسػ التعميع األساسي في اكتدابيا بعج استخجاـ البخنامج 

 بي0التجري
 اإلطار الشظخي:

 السحهر األول: البخامج التجريبية اإللكتخونية:
أثخ ضيػر العرخ التكشػلػجي الحجيث القائع عمى التقشيات والسعارؼ الحجيثة بذكل كبيخ عمى العسمية 

( 3، 2.17التعميسية واألساليب السدتخجمة في تقجيع السعمػمات والسعارؼ إلى الصالب0 حيث أشار أمل البجو )
لى أف العرخ الحالي ُيعخؼ بعرخ التكشػلػجيا واالنفجار التقشي والسعخفي، وُيعخؼ أيزًا بعرخ السعمػماتية، إ

فالتكشػلػجيا عسػمًا والحاسب اآللي خرػصًا غدت شتى مجاالت الحياة مغ إعالـ واقتراد واتراالت وسياسة، 
دايخه، ونتعاير معو وندتخجمو في شتى ولحا فإنو مغ الزخورؼ ججًا أف نػاكب ىحا التصػر التكشػلػجي ون

 مجاالت الحياة، وخرػصًا التعمُّع والتعميع لمػصػؿ إلى األىجاؼ السشذػدة0
وفي نفذ الدياؽ يحكخ أف التصػر التكشػلػجي في السعمػمات واالتراالت قج أسفخ عغ استحجاث أجيدة 

آللي وتقشية االنتخنت، وىػ ما أشار إليو ووسائل ساعجت عمى تصػيخ العسمية التخبػية بذكل ممحػظ، كالحاسب ا
( بأف التصػر التقشي يتدارع بجاية مغ الثػرة اإللكتخونية في الثسانيشات مغ القخف 193، 2.17دمحم الحايذ )

العذخيغ والتي كانت سبب في تصػر صشاعة الحاسبات اآللية، وضيػر ما يدسى بتكشػلػجيا السعمػمات، والتي 
ػمات برػرىا السختمفة، ومعالجتيا، وتخديشيا، واستعادتيا، وتػزيعيا بػاسصة أجيدة تعشي الحرػؿ عمى السعم

تعسل إلكتخونيًا0 ويعج ذلظ تحػاًل مغ العرخ الرشاعي إلى العرخ السعمػماتي أو عرخ السعخفة0 ثع كانت الثػرة 
سمكية التي انتذخت برخعة الالسمكية مع بجاية القخف الػاحج والعذخيغ، حيث ضيخ الياتف السحسػؿ واألجيدة الال

فائقة وبأعجاد كبيخة في العالع0 ومع ضيػر جيل ججيج مغ أجيدة اليػاتف التي بيا إمكانيات كبيخة في معالجة 
السعمػمات وسخعة االتراؿ باالنتخنت، أحجثت تأثيخًا كبيخًا عمى العسمية التخبػية، فمع يعج الشسػذج التقميجؼ في 

 ػذج ججيج وىػ التعمع الشقاؿ0التعميع كاؼيًا، إذ ضيخ نس
ومع بدوغ ىحا التصػر اليائل في تقشيات ووسائل التعمع فقج يتسثل ىحا التصػر في عامل يقػـ بجفع 
الصالب لتخؾ السجارس بسا تتزسشو مغ وسائل تقميجية واالرتباط باألجيدة التكشػلػجية الحجيثة وىػ ما دفع 
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( حيشسا Brown, 2018, 7-8في التعميع، وىػ ما أشار إليو بخاوف )السدئػليغ والسعمسيغ إلى دمج التكشػلػجيا 
أكج عمى أف التصػرات التكشػلػجية في الدشػات األخيخة أدت إلى حجوث تغيخات في عسمية التعميع والتعمع، 
وأصبح الصالب أكثخ استخجامًا لمتكشػلػجيا في التعمع، لحا أصبحت مذاركة الصالب في الفرػؿ الجراسية في 

دشػات األخيخة في التعميع أكثخ صعػبة، وبالتالي اتجو السعمسػف إلى دمج التكشػلػجيا الحجيثة التي تمبي ال
 احتياجات الصالب في القخف الحادؼ والعذخيغ وربصيا بالجيل الججيج مغ الصالب الخقسييغ0
تجت لترل اليػاتف وعمى ذلظ السشػاؿ، فقج انتذخ استخجاـ األجيدة التكشػلػجية في عسمية التعميع وام

( بأف االىتساـ بالتعمع الشقاؿ زاد خالؿ Corbett, 2016, 1الحكية واأللػاح الشقالة، وىػ ما أشار إليو كػربيت )
العقج الساضي بذكل كبيخ، حيث أنو مغ الستػقع أف يؤثخ بذكل ممحػظ عمى عسمية التعميع والتجريب مع زيادة 

ا مع مخور الػقت، وسػؼ تثخؼ الصبيعة الستسيدة لمتقشيات الشقالة االىتساـ أعجاد األجيدة الشقالة التي يديج عجدى
بتصبيق التقشيات الحجيثة ألىجاؼ التعمع الشقاؿ، حيث يعتبخ استخجاـ اليػاتف الحكية والتابمت لألغخاض التعميسية 

التعاونية بيغ القصاعات  مستج ندبيًا، ومغ الستػقع استسخار الشسػ في التكشػلػجيا الشقالة الحؼ يتأثخ بالجيػد
 السجتسعية الستشػعة0

ولحا يسكغ القػؿ بأف التعمع الشقاؿ قج أضحى وليجًا لجمج التكشػلػجيا الحجيثة بػسائميا وتقشياتيا وأجيدتيا 
داخل نديج العسمية التعميسية مغ أجل الخقي بسشطػمة التعميع ورفع معجالت اإلنتاج األكاديسي لمسعمسيغ، وىػ ما 

( في سياؽ مترل حيشسا أكج عمى أف التعمع الشقاؿ يقجـ كأحج إفخازات التقجـ 155، 2.14ليو دمحم عمي )أشار إ
التكشػلػجي والسعمػماتي التي ساىست في إثخاء عسميتي التعميع والتعمع، وزيادة الفخص الستاحة لمتعمع، والخغبة في 

عية الستعمسيغ وحثيع عمى اكتداب وتػضيف السعخفة زيادة اتجاىات الستعمسيغ نحػ التعمع، وييجؼ إلى زيادة داف
 العمسية بأنفديع وجعل السعمع محػرًا لمعسمية التعميسية، مع التػسع اليائل في إتاحة مرادر التعمع0

ويسكغ التأكيج عمى أف التعمع الشقاؿ قج أصبح ضخورة حتسية ال يسكغ االستغشاء عشيا داخل الدياقات 
مغ فائجة أقختيا السؤسدات التعميسية وتسدكت بيا مغ أجل بشاء مدتقبل تخبػؼ التعميسية لسا تشرب عميو 

( حيشسا أكجا Tezer & Beyoğlu, 2018, 876وتعميسي مذخؽ، وىػ ما أشار إليو كل مغ تيديخ وبيػغمػ )
إلى أنطسة عمى أنو مع تصػر تقشيات األجيدة الشقالة وتحديشيا السدتسخ أصبح لدامًا إضافة أنطسة التعمع الشقاؿ 

التعمع االلكتخوني السدتخجمة بالفعل في البيئات الجراسية، ومع االستخجاـ السشتذخ بذكل كبيخ لألجيدة الشقالة في 
السجاالت التعميسية اعتخفت الكثيخ مغ السؤسدات التعميسية باالتجاىات الستغيخة لتصػيخ البشية التحتية لشطاـ 

سية باالستفادة مغ ىحه التقشيات الحجيثة في تدجيل الصالب في السؤسدة التعمع الشقاؿ، وبجأت السؤسدات التعمي
التعميسية والتعمع عغ بعج ودمج التعمع الشقاؿ في السشاىج الجراسية وأصبحت أنطسة التعمع الشقاؿ أكثخ شيػعًا 

 لتسثل السدتقبل، كسا أصبحت جدء ال يتجدأ مغ العسمية التعميسية0
والزاؿ السعمع الخكيدة األساسية لعمسية التعميع والبشية الخئيدية لسشطػمة  وعمى الجانب اآلخخ، فقج كاف

التخبية، لسا لو مغ دور بارز في تخخيج أجياؿ سػية نفديًا واجتساعيًا، لحا كاف إعجاده ميشيًا وتخبػيًا ضخورة ال 
خ أحج أىع عشاصخ ( حيشسا أكج عمى أف السعمع يعتب139، 2.15غشى عشيا، وىػ ما أشار إليو دمحم مخمز )

مشطػمة العسمية التعميسية؛ مغ مشصمق أنو يسثل وكياًل لمسجتسع مغ خالؿ السؤسدة التي يعسل بيا في تشذئة 
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وتكػيغ أبشاء السجتسع السقيجيغ بتمظ السؤسدة، ورعايتيع ومتابعة نسػىع الستكامل؛ عقميًا وروحيًا، وجدسيًا، 
لسجتسع مغ جية، ونطاـ التعميع مغ جية أخخػ0 ومغ ىشا، كاف واجتساعيًا، في إشار غايات وأىجاؼ كل مغ ا

مبخر االىتساـ الكامل بكل ما يتعمق بالسعمع وسياسات انتقائو، وقبػلو، وإعجاده، وتجريبو، وتأىيمو، ونسػه السيشي، 
 وتجرجو الػضيفي، ورعايتو اجتساعيًا، وماديًا، ونفديًا، وذلظ في إشار سياسات التعميع ككل0

مى ذلظ، فقج كاف ضخوريًا تجريب السعمع وتييئتو بكيؽية تدسح لو باستخجاـ وسائل وتقشيات التعمع وبشاء ع
( حيشسا أكج عمى أف التػجو نحػ 156، 2.14الشقاؿ بسا ييجؼ العسمية التعميسية، وىػ ما أشار إليو دمحم عمي )

الدبػرة الحكية لجػ السعمسيغ يسكغ الحجوث  االستفادة مغ اإلمكانيات التكشػلػجية لمتعمع الشقاؿ في تشسية ميارات
بسا يحقق األىجاؼ األكاديسية التي تدعى إلييا كميات التخبية، وكحلظ تػجيا نحػ تشسية االتجاه نحػ التعمع الحاتي 

 بسا يحقق األغخاض السيشية العامة لجػ الصالب السعمع بكميات التخبية0
التصػر التكشػلػجي والتقشي السدتسخ بذكل سخيع في وبشاء عمى ما سبق عخضو يسكششا القػؿ أنو مع 

العرخ الحجيث ضيخت األجيدة واألدوات الخقسية الشقالة التي تداعج في نسػ وتصػر العسمية التعميسية التي أدت 
إلى السخونة واالستقاللية في تعمع الصالب، وبجأت العجيج مغ السؤسدات التعميسية الستشػعة في تعديد البشيات 

ية بجاخميا مغ أجل تفعيل استخجاـ التقشيات واألجيدة الشقالة في تعمع الصالب لسا ليا مغ أىسية كبيخة وحيػية التحت
في إثخاء وتعديد نسػ وتصػر العسمية التعميسية وزيادة الفخص التعميسية السقجمة لمصالب وتعديد اتجاىات السعمسيغ 

يتعمق باالستفادة مغ التقشيات واألدوات التكشػلػجية الخقسية نحػ العسمية التعميسية وتصػيخ وتشسية الحات ؼيسا 
الشقالة في التعميع بجاًل مغ االعتساد عمى األساليب التقميجية، لحا فإف التعمع الشقاؿ ىػ نتاج التصػر التكشػلػجي 

 التقشي السعمػماتي السدتسخ الدخيع في السجتسع0
 السحهر الثاني: مهارات الدبهرة الحكية:

لعرخ الحالي بالشسػ اليائل والكبيخ الحؼ أثخ في جسيع مشاحي الحياة اإلندانية وكاف لمتعميع يتدع ا
( بأف العالع شيج ثػرة 1، 2.14الشريب األكبخ مغ ىحه التصػرات والتغيخات0 وىػ ما أشار إليو زياد سالع  )

 ومغ ضسشيا السجاؿ التعميسي،تكشػلػجية اجتاحت جسيع الجوؿ، وضيخت ىحه التكشػلػجيا في مختمف السجاالت، 
وتعتبخ الدبػرة الحكية أفزل ما يسكغ وصفو بيحا الرجد والتي يتع تػصيميا بالحاسب اآللي كػسيمة تعميسية 

( حيشسا أكج عمى أف مدتحجثات تكشػلػجيا التعميع 453، 2.14وتخبػية تفاعمية، وىػ ما أشار إليو أحسج سالع  )
مع داخل حجخة الفرل ومغ أىسيا الدبػرة الحكية كأحج السدتحجثات الحجيثة في تمعب دورًا بارزًا في نجاح السع

العسمية التعميسية، فيي تمعب دورًا ىامًا في تشسية ميارات الستعمسيغ بكافة السخاحل التعميسية سػاء مغ خالؿ 
ة إلكتخونية حداسة الحزػر الفعمي إلي مكاف التعميع أو التجريب أو عغ بعج عبخ اإلنتخنت، وىي عبارة عغ شاش

حيث تعخض  Data showبيزاء يتع التعامل معيا بالمسذ، ويتع تػصيميا بالكسبيػتخ وجياز عخض البيانات 
 وتتفاعل مع تصبيقات الحاسب السختمفة السخدنة عمى الحاسب أو السػجػدة عمى اإلنتخنت0

 
 مفههم الدبهرة الحكية: 

ت التي ذكختيا األدبيات الدابقة، وؼيسا يمي استعخاض مػجد لسفيػـ الدبػرة الحكية العجيج مغ التعخيفا 
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 ألبخز تمظ التعخيفات:
( الدبػرة الحكية أنيا أحج Frederick Ukwueze, & Amechi A. Onyia 2014, 134(يعخؼ 

الدبػرات الحداسة التفاعمية الخاصة التي تعسل بالمسذ لتعديد التعاوف والتػاصل بيغ الصالب داخل الفرػؿ 
 اسية أو مع األقخاف عبخ االنتخنت مغ خالؿ الحاسب اآللي وجياز العخض0الجر 

( الدبػرة الحكية بأنيا "إحجػ الػسائل التعميسية االلكتخونية التي يسكغ 4، 2.14بيشسا يعخؼ زياد سالع  )
 ربصيا بأجيدة وأدوات إلكتخونية أخخػ مسا يذكل بيئة تعميسية تفاعمية بذكل إلكتخوني"0

( الدبػرة الحكية بأنيا "نػع خاص مغ الدبػرة البيزاء الحداسة 11، 2.14السجيج )ويعخؼ عبج 
التفاعمية التي يتع التعامل معيا بالمسذ أو بالقمع، وتتع الكتابة عمييا بصخيقة إلكتخونية، كسا يسكغ االستفادة مشيا 

 حقات أخخػ إلكتخونية"0بعخض ما عمى شاشة الكسبيػتخ مغ البيانات، باإلضافة إلي إمكانية ربصيا بسم
الدبػرة الحكية أنيا األداة  Nitza Davidovitch & Roman Yavich, (2017, 61ويعخؼ )

 السعخؼية التي تداعج في تػسيع أفق الصالب وتيديخ التفكيخ السذتخؾ السعدز ونسػ أساليب التفكيخ العميا0
دتحجثات التكشػلػجية  التي تداعج في ومسا سبق يسكغ تعخيف الدبػرة الحكية بأنيا عبارة عغ أحجث الس

العسمية التعميسية، وتعتبخ وسيمة فعالة في التجريذ لجػ السعمسيغ وفعالة في التحريل لجػ الصالب، وىي عبارة 
 Dataعغ شاشة بيزاء تعسل بالمسذ أو باألقالـ، وتعسل مغ خالؿ تػصيميا بجياز الكسبيػتخ مغ خالؿ جياز 

show0 
 ية:أهجاف الدبهرة الحك

تيجؼ الدبػرة الحكية إلى استبجاؿ الصخؽ التقميجية في التعميع بأخخػ حجيثة، وذلظ مغ خالؿ ما تقجمو 
مغ خرائز ومسيدات تخبػية وتعميسية في السحاضخات والحرز التجريبية وجساعات العسل التعاوني، وىػ ما 

حيشسا أكج عمى   Center for Teaching & Learning, (2019) يذيخ إليو مخكد التعمع والتجريذ بجػرجيا 
أف اليجؼ الخئيدي مغ الدبػرة الحكية واستخجاميا داخل السؤسدات التعميسية والفرػؿ الجراسية يكسغ في تغييخ 
وجية التجريذ التي يعتسجىا السعمسػف تجاه شالبيع، عغ شخيق نبح الصخؽ والػسائل التقميجية والديخ وفق الصخؽ 

ي أىجاؼ التكشػلػجية الحجيثة في  الدياقات التخبػية والتعميسية والتي تأتي في مقجمتيا الدبػرة الحكية؛ وُتَغصِّ
الدبػرة الحكية ثالثة نصاقات تخبػية وتعميسية أساسية، وىي السحاضخة، والتجريب، والعسل التعاوني في جساعات 

 يمي:مشطسة، لحا فتتسثل أىجاؼ الدبػرة الحكية وفقًا لتمظ الشصاقات الثالث ؼيسا 
 يشصػؼ اليجؼ مغ استخجاـ الدبػرة الحكية عمى إنذاء حرة تعميسية لمصالب تقػـ عمى أسذ السحاضخات :

التفاعل بيغ السعمع والصالب وبيغ الصالب أنفديع، وىػ ما يخفع مغ درجة مذاركة الصالب في العسمية 
 التعميسية0

 جيع وتػفيخ قجر مشاسب مغ السعمػمات : يشصػؼ اليجؼ مغ استخجاـ الدبػرة الحكية ىشا عمى تقالتجريب
والسعخفة والتي ُتديج مغ حريمة الخبخات التعميسية لمصالب يسكغ ليع االستفادة مشيا خارج حجود الفرل 

 الجراسي0
 تيجؼ الدبػرة الحكية بيحا الرجد إلى تشسية ميارات التػاصل الذفيي وإدارة جساعات العسل التعاوني :
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 تقجـ باإلضافة إلى السيارات الؿيادية األخخػ لجػ الصالب0وتصػيخ الحات والتفكيخ الس
 أهسية الدبهرة الحكية:

تعج الدبػرة الحكية أحج العػامل السؤثخة في العسمية التعميسية؛ حيث تداىع في رفع إمكانات السعمسيغ  
لحكية تمعب دورًا ( حيشسا ذكخ بأف الدبػرة ا11، 2.14وتػفيخ الػقت والجيج0 وىػ ما أشار إليو زياد سالع  )

ىامًا وبارزًا في سيخ العسمية التعميسية، سػاء لمصالب أو السعمع، ويعػد أثخىا الكبيخ في تشسية قجرات الستعمسيغ، 
ورفع إمكاناتيع، وفي ضل تصمعات القائسيغ عمى تصػيخ العسمية التعميسية في مختمف الجوؿ والسجتسعات، فقج 

ل عمى تػضيف معطع مدتحجثات التكشػلػجيا، ومشيا الدبػرة الحكية ضسغ عسجت العجيج مغ ىحه الجوؿ إلي العس
العسمية التعميسية، استشادًا إلي الشتائج اإليجابية التي حققتيا فإف تصػيخ العسمية التعميسية يحتاج إلي تػفيخ 

 وتػضيف كل ما مغ شأنو أف يديع في ىحا التصػيخ0
جًا في العسمية التعميع؛ حيث تداعج عمى سج العجد في وتؤدؼ الدبػرة الحكية وضائف محػرية وىامة ج

العسمية التعميسية مغ نقز السعمسيغ داخا السجارس، وتعسل عمى تػفيخ الػقت والجيج الالـز في العسمية 
( بأف الدبػرة الحكية يجب االعتساد عمييا في العسمية 9، 2.13التعميسية0 وىػ ما أشارت إليو دعاء عيدي  )

ا تحققو مغ فػائج كثيخة ولعل أبخزىا تسييج الصالب لمسدتقبل، وتداعج عمى عخض السادة التعميسية التعميسية لس
بصخيقة عمسية مذػقة مسا تثيخ روح التفاعل بيغ الستعمسيغ، والسداىسة في تصػيخ وتحديغ جػدة العسمية 

اىع بقجر كبيخ في تػفيخ الجيج و التعميسية، ورفع أداء الصالب أو الستجربيغ، ويعج استخجاـ الدبػرة الحكية يد
الػقت عمى السعمع داخل وخارج الفرل الجراسي، كسا تعسل عمى مذكمة نقز السعمسيغ في بعس التخررات 

 والشقز في الييئة التجريدية0
وتتجمى أىسية استخجاـ الدبػرة الحكية في العجيج مغ الشػاحي التعميسية؛ حيث تداعج في الػصػؿ إلي 

يػلة ويدخ، وتعسل عمى شج انتباه الصالب داخل الفرل مسا يزسغ كفاءة في التعميع0 وىػ ما السعمػمة بكل س
( بأف الدبػرة الحكية تستاز بالعجيج مغ السسيدات في الشاحية 72-71، 2.17أشارت إليو ابتياؿ يػسف  )

 التعميسية، وتسثمت ؼيسا يمي:
 لكتخونية مسا يجعل التعمع أكثخ إيجابية وإثارة تدسح لسدتخجمييا بالػصػؿ الفػرؼ إلي مرادر التعميع اال

 لتججيجىا في الذكل التقميجؼ العاـ0
  تسكغ ىيئة التجريذ مغ الخبط بيغ السحتػػ التعميسي والسدتحجثات التكشػلػجية بتػضيفيا في السػقف

 التعميسي0
 لسػقف التعميسي0تججد نطخة ىيئة التجريذ والصالب في عسمية التعمع وقزاء وقت مستع أثشاء تشفيح ا 
  تخفع معجؿ االستجابات التعميسية لمصالب الستخجاميا عشاصخ الػسائط الستعجدة مغ ألػاف وخصػط ورسـػ

 وصػر وحخكة ومؤثخات صػتية0
   مشاسبتيا ألساليب تعمع الصالب السختمفة ومخاشبة حػاسيع السختمفة استخجاميا بالتعميع مشغ بعج يػفخ

 السدافات والدمغ والتكاليف0
  استخجاميا كأداة تعميسية نطيفة وجحابة بعيجًا عغ الػبار والصباشيخ، وتداىع في تذجيع التعميع التعاوني مغ
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 خالؿ مذاركة شالب القاعة في السادة التعميسية التي يتع عخضيا عمى شاشتيا0
 0تيدخ لمصالب تشفيح ميارات الخسع والكتابة باستخجاـ القمع اإللكتخوني أو األصبع مباشخة 
  ،استخجاميا في نقل السعمػمات مغ وإلي الكسبيػتخ وممحقاتو مثل جياز ترػيخ وعخض الػثائق والسجدسات

 وغيخىاDVD 0وكاميخا الترػيخ الخقسي الفػتػغخافي وكاميخا الفيجيػ واسصػانات الفيجيػ الخقسية 
 مهارات استخجام الدبهرة الحكية:

ارات أحجىسا يتعمق بالجانب التقشي واآلخخ يتعمق تتزسغ الدبػرة الحكية نػعيغ أساسييغ مغ السي
بأف  Chris Campbell & Peter Kent, (2010, 456-457)بالجانب التخبػؼ، وىػ ما يذيخ إليو كل مغ 

الدبػرة الحكية تتدع بذكل رئيدي باحتػائيا عمى صشفيغ أساسييغ مغ السيارات، السيارات التقشية والسيارات 
 التخبػية:

 يتسيد الشصاؽ السحتسل لتعمع السيارات التقشية لمدبػرة الحكية باتداعو وشسػلو، فالتصػر  قشية:السهارات الت
اليائل الحؼ يريب مجاؿ البخمجيات واألجداء الرمبة لمدبػرة الحكية يحتع عمى السعمع وبالحات السعمع في 

ػبة التي تداعجه عمى التعامل مخحمة ما قبل مداولة السيشة بأف يحػز عمى القجر الكافي مغ السيارات السصم
مع خرائز الدبػرة الحكية واالشالع عمى كافة اإلستخاتيجيات التخبػية والتعميسية التي تختبط بالدبػرة 

 الحكية0
 :تتزح أىسية السيارات التخبػية الستعمقة بالدبػرة الحكية في ضػء ما تذيخ إليو مغ  السهارات التخبهية

عمى تػضيح دور الدبػرة الحكية داخل الفرل الجراسي، وىػ ما يجفع  مسارسات تخبػية وتعميسية تعسل
السعمسيغ إلى امتالؾ السيارات التي تشصػؼ عمى التجريب السدتسخ إلتقاف لغة الحػار مع الصالب باستخجاـ 
تقشية الدبػرة الحكية وذلظ حيشسا يذتخؾ السعمع في فخؽ العسل التجريبية مع معمسيغ آخخيغ المتالؾ تمظ 

لسيارات، وىػ األمخ الحؼ يكفل ليع فخصة تجخبة ما تقجمو الدبػرة الحكية مغ تقشيات تخبػية حجيثة وىػ ما ا
 يؤىميع لمػقػؼ عمى مدتػػ الشتائج العسمية التخبػية والتعميسية أواًل بأوؿ0

 تطبيق الدبهرة الحكية في الكهيت:
ِميَّة بامتياز، فسا قامت بو مغ تجشيغ لسخصصات مدتقبمية غخضيا  تستاز وتتفخد الكػيت بكػنيا دولة َتَقجُّ

األساسي تحديغ صػرة وبشية التعميع ومػاكبتو لمحجاثة يزعيا عمى رأس جيخانيا مغ الجوؿ عمى كافة السدتػيات 
التعميسية والتخبػية واالجتساعية، وىػ ما أشار إليو كل مغ رسيبة دمحم وناصخ مشرػر وروبخت ويخيف  

Hasibah Mohammed & Nasser Mansour & Rupert Wegerif  2011,  2598-2599) )
حيشسا أكجوا عمى أف الكػيت كانت وال زالت دولة سباقة باتخاذ القخارات الحاسسة تجاه قزية تصػيخ التعميع 
والمحاؽ بخكب الحجاثة والتسيد، وإدخاؿ وسائل تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وىحا يطيخ جميًا ضسغ 

حيث ُوضع لو مخصط زمشي  1998تصػيخؼ إلصالح بشية التعميع بالكػيت، والحؼ انصمق أساسًا عاـ السذخوع ال
، مسا يؤكج عمى الخؤية الثاؾبة والتصمعية، وذلظ بػاسصة ببشاء ونذخ ما يدسي 2.25يشتيي بو السصاؼ لعاـ 

 ة تفاعمية بيغ الصالب والسعمسيغ0 بسجارس السدتقبل والتي بيا يتع استعساؿ الدبػرة الحكية كأداة تعميسية وتخبػي
لحا فتعسل دولة الكػيت بتػفيخ البخامج التجريبية التي تؤىل السعمع الستخجاـ الػسائل الحجيثة والتكشػلػجية 
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 Hasibah Mohammad, (2014, 18)كالدبػرة الحكية في الدياقات التعميسية والتخبػية، وىػ ما أشارت إليو 
كػيت تيتع بالجانب التصػيخؼ لمسعمع عغ شخيق تػفيخ الجورات التجريبية والبخامج حيشسا أكجت عمى أف دولة ال

التخبػية التي تؤىل السعمع الستخجاـ وسائل تكشػلػجيا السعمػمات والدبػرة الحكية كأداة تعميسية وتخبػية تفاعمية 
شادية التي تعيشيع عمى خمق بيشيع وبيغ الصالب، والتداميع الكامل بالديخ وفق معاييخ ومبادغ الكتيبات اإلر 

مشاخ تخبػؼ حجيث وابتكار شخؽ غيخ تقميجية في تأسيذ االختبارات السجرسية لمتالميح والصالب بشاء عمى تمظ 
الػسائل التكشػلػجية التعميسية، حتى يتسكغ أولئظ السعمسيغ مغ باكتداب لقب معمع مجارس السدتقبل عغ ججارة 

ىيل السعمسيغ الستخجاـ الدبػرة الحكية كأحج أمثمة وسائل تكشػلػجيا االتراالت واستحقاؽ؛ ويشبع تػجو الكػيت لتأ
والسعمػمات مغ إيساف القائسيغ عمى العسمية التعميسية والتخبػية الكػيت بأنو وفي خزع ىحا التصػر التكشػلػجي 

مغ خالؿ دخػليع عمى  والخقسي الحؼ يعيذو العالع فإف الصالب أصبحػا عمى قجر كبيخ مغ السعخفة التكشػلػجية
شبكة االنتخنت واستخجاميع ألجيدة الحاسب اآللي، وىػ ما يجفع السعمسيغ بأف يعسمػا بجيج بحيازة ما يمـد مغ 

 ميارات لسػاكبة ذلظ التقجـ واإلبقاء عمى خصى مػازية لسدتػػ الصالب ومعخفتيع بالتكشػلػجيا0
ج التجريبية تمظ لسعمسي ما قبل وأثشاء الخجمة، لتجريبيع وعمى ىحا السشػاؿ فتقـػ دولة الكػيت بتػفيخ البخام

 Lailaبذكل عسمي وتصبيقي عمى استخجاـ الدبػرة االلكتخونية في السجارس، وىػ ما أشار إليو ليمى الخياط )
Alkhayat, (2017, 6  حيشسا أشار بأف وزارة التخبية الكػيتية ال تتػانى عغ تػفيخ كافة البخامج التأىيمية

سيغ تجاه استخجاـ الدبػرة الحمية واإللساـ بخرائريا وشخؽ تذغيميا بذكل كامل، وىػ ما دعاىا إلى دفع لمسعم
السعمسيغ أثشاء وما قبل الخجمة مغ تجريبيع عسميًا ونطخيًا عمى استخجاـ الدبػرة الحكية داخل السجارس والفرػؿ 

 الجراسية السختمفة0 
كية برػرة قػيسة فقج قامت دولة الكػيت بإيجاد ما يمـد مغ ومغ أجل تصبيق أسذ استخجاـ الدبػرة الح

بشية تحتية تكشػلػجية واتراؿ السجارس عغ شخيق شبكة االنتخنت وكحلظ بشاء مخاكد وقػاعج البيانات، وىػ ما 
بأف الكػيت قامت مغ واقع رؤيتيا التي تدتيجؼ  Mohammed Al-Sharija, (2012, 21يذيخ إليو )

مجارسيا السختمفة والقائع عمى استخجاـ اآلليات والػسائل التكشػلػجية الحجيثة في اأُلُشخ تصػيخ التعميع في 
والدياقات التعميسية والتخبػية، بتجشيغ العجيج مغ الخصط والبخامج التي تعسل عمى تفعيل استخجاـ الدبػرة الحكية 

يتأتي ذلظ فقج شخعت دولة الكػيت باتخاذ داخل الفرػؿ الجراسية والتي ُأشِمَق عمييا اسع الفرػؿ الحكية، ولكي 
 ما يمي مغ مبادرات:

  تأسيذ بشية تحتية خاصة بتكشػلػجيا االتراالت والسعمػمات والتي يتع تجعيسيا بػاسصة مخكد لمبيانات
 قامت الجولة أيزًا بتأسيدو ليمبي الغخض ذاتو0

 ج البيانات والذبكات السعمػماتية العسل عمى تذكيل شبكة مغ األلياؼ الزػئية يتع مغ خالليا ربط قػاع
الستػاججة بكافة السجارس، وتػفيخ قاعجة بيانات تديل عمى كل مغ الصالب والسعمسيغ تجارس السشاىج 

 التعميسية داخل الفرػؿ الحكية0
 ى أسذ إقامة وتصػيخ بػابة ُلقَِّبت بالبػابة التعميسية الكػيتية والتي تقػـ بتػفيخ بيئة تعميسية وتخبػية مبشية عم

 تكشػلػجية خالرة، مغ خالؿ تقجيع مشيج دراسي الكتخوني تفاعمي ونطاـ تخبػؼ إدارؼ رؼيع السدتػػ0
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 إجخاءات البحث:
يعج ترسيع الشطع والبيئات التعميسية عسمية ىادفة تتزسغ إجخاءات مشطسة لتصػيخ السػاد والبخامج 

تعخيفو(، والترسيع )تحجيج الكيؽية التي يجب أف التعميسية، كسا تتزسغ إجخاءات التحميل )تعخيف ما يشبغي 
يحجث بيا التعمع(، والتصػيخ )إنتاج السػاد أو االستخاتيجيات واستخجاميا في سياقيا السشاسب(، والتقػيع )الحكع 
عمى مجػ كفاية التعمع(؛ وبشاءًا عمى ذلظ فإنو يجب اتباع أسمػب الشطع أو الصخيقة السشيجية عشج ترسيع الشطع 

يئات التعميسية لتحجيج جسيع العشاصخ التي يتكػف مشيا الشطاـ أو البيئة ككل، وتحجيج العالقات ؼيسا بيشيا، والب
 ألف كل عشرخ يؤثخ ويتأثخ بالعشاصخ األخخػ0

وليحا فقج تصمب ترسيع البخنامج التجريبي القائع عمى التعمع الشقاؿ ضخورة اإلشالع عمى العجيج مغ نساذج 
التي اىتست بترسيع التعميع برفة عامة، وترسيع التعميع اإللكتخوني برفة خاصة، وترسيع  الترسيع التعميسي

 Hanik, Molendaلمترسيع التعميسي ) ASSUREنسػذج التعمع الشقاؿ برفة أخز؛ ومغ ىحه الشساذج: 
and Rosl, 1982) الشسػذج العاـ لمترسيع التعميسي ، وADDIE (Grafinger, 1988) نسػذج دمحم ، و

(، 2.13، ونسػذج عبجالمصيف الجدار لترسيع التعمع اإللكتخوني )(2.12لجسػقي لترسيع التعمع اإللكتخوني )ا
ونسػذج دمحم خسيذ لترسيع التعمع ، (2.13نسػذج جساؿ الذخقاوؼ وحدشاء الصباخ لترسيع التعمع الشقاؿ )و 

 0(2.16الشقاؿ )
وذلك لألسباب  ADDIE (Grafinger, 1988)الشسهذج العام لمترسيم التعميسي وقج تم اختيار 

 والسبخرات التالية:
 معطع مخاحل وخصػات الترسيع التعميسي بالشساذج األخخػ تعج مذتقة مغ ىحا الشسػذج0 -1
 يتدع الشسػذج بالسخونة الذجيجة حيث يسكغ تكييفو مع البيئات التعميسية السختمفة0 -2
 التعمع0يسكغ االعتساد عميو في ترسيع أنساط متعجدة لمتعميع و  -3
 يتدع بالػضػح والديػلة مقارنة بشساذج أخخػ عجيجة0 -4

 وفيسا يمي تهضيح مخاحل هحا الشسهذج:
 :Analysisالسخحمة األولى: مخحمة التحميل 

 تحميل السذكمة وتحجيجها: -1
يسكغ القػؿ بأف مذكمة البحث الحالي تتسثل في شقيغ أساسييغ: أحجىسا يتعمق بالستغيخ السدتقل، 

ريبي اإللكتخوني؛ بيشسا يتعمق الذق اآلخخ بالستغيخات التابعة، وىي الحاجة إلى تشسية ميارات البخنامج التج
الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، حيث تعج ميارات الدبػرة الحكية مغ السيارات اليامة 

 التي يشبغي عمى  معمسي التعميع األساسي اإللساـ بيا0
 لتعمم:تحميل مهسات ا -2
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قاـ الباحث في ىحه الخصػة بتحجيج مػضػع التعمع والستسثل في ميارات الدبػرة الحكية، وتحميل ىحا 
 السػضػع إلى أىجافو وعشاصخه وميساتو ومياراتو السختمفة؛ وقج تصمب ذلظ الؿياـ باإلجخاءات التالية:

  0إعجاد قائسة باألىجاؼ العامة واإلجخائية لسيارات الدبػرة الحكية 
 0إعجاد قائسة بسيارات الدبػرة الحكية 

 إعجاد قائسة باألهجاف العامة واإلجخائية لسهارات الدبهرة الحكية: 2-1
إلعجاد استبانة األىجاؼ العامة واإلجخائية لسيارات الدبػرة الحكية قاـ الباحث باإلشالع عمى العجيج مغ 

الع عمى قػائع األىجاؼ العامة واإلجخائية التي تع األدبيات والجراسات ذات الرمة بسػضػع البحث الحالي، واإلش
إعجادىا في الجراسات الدابقة، وخاصة القػائع السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية، كسا قاـ الباحث بإجخاء بعس 
السقابالت الذخرية مع عجد مغ الخبخاء والستخرريغ السيتسيغ بتػضيف الدبػرة الحكية في العسمية التعميسية؛ 

 ظ بغخض تحجيج العشاصخ والسيارات األكثخ أىسية وفائجة لألفخاد عيشة البحث0وكل ذل
بعج إعجاد استبانة باألىجاؼ العامة واإلجخائية لسيارات الدبػرة الحكية تع عخضيا عمى مجسػعة مغ 

(، وذلظ بيجؼ التعخؼ عمى آرائيع 2ممحقالسحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع )
 ومقتخحاتيع ؼيسا يمي:

 درجة أىسية اليجؼ0 -1
 دقة الرياغة المغػية0 -2
 مجػ مشاسبة األىجاؼ لسيارات الدبػرة الحكية0 -3
 إضافة أو تعجيل أو ححؼ أؼ بشج مغ بشػد االستبانة0 -4

وقج ُشمب في االستبانة ثالثة أنػاع مغ استجابات السحكسيغ؛ األوؿ: تحجيج درجة أىسية كل ىجؼ مغ 
واإلجخائية السػجػدة باالستبانة، والثاني: كتابة أىجاؼ أخخػ يخوف إضافتيا، والثالث: كتابة األىجاؼ العامة 

 تصبيقات أخخػ يخوف إضافتيا0
وقج قاـ الباحث بتعجيل صياغة بعس األىجاؼ العامة واإلجخائية، وتعجيل مدتػيات بعس األىجاؼ 

 اإلجخائية في ضػء آراء واستجابات السحكسيغ عمى االستبانة0
(، 3ممحقوبشاءًا عمى ذلظ تع التػصل إلى قائسة باألىجاؼ العامة واإلجخائية لسيارات الدبػرة الحكية )

 حيث تزسشت القائسة األىجاؼ التالية:
 ( ىجؼ150األىجاؼ العامة لسيارات الدبػرة الحكية، وعجدىا ) 
  ـػ وفق ترشيف بم -األىجاؼ اإلجخائية لسيارات الدبػرة الحكية، ويسكغ ترشيفياBloom -  إلى أىجاؼ

 ( ىجؼ معخفي1.50معخؼية، وعجدىا )
 إعجاد قائسة بسهارات الدبهرة الحكية: 2-2

اعتسج البحث الحالي في بشاء ىحه االستبانة عمى الجراسات العخبية واألجشبية التي اىتست بسيارات الدبػرة 
ة، واشتقاؽ السيارات الفخعية التي تتكػف الحكية، حيث أسيع كل ذلظ في تحجيج السيارات الخئيدية لمدبػرة الحكي
 مشيا كل ميارة رئيدية، ومغ ثع إعجاد استبانة بسيارات الدبػرة الحكية0
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مغ خالؿ السرادر الدابقة تع التػصل إلى استبانة بسيارات الدبػرة الحكية، وقج تكػنت ىحه االستبانة مغ 
 الخئيدية والفخعية تشجرج تحت ثالثة مػضػعات0 ( ميارة فخعية، وىحه السيارات1.4( ميارات رئيدية، و)15)

تع عخض استبانة السيارات عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا 
 التعميع، وذلظ بيجؼ التعخؼ عمى آرائيع ومقتخحاتيع ؼيسا يمي:

 درجة أىسية السيارات الخئيدية والفخعية وإجخاءاتيا0 -1
 فخعية وإجخاءاتيا0تحجيج السيارات ال -2
 تحجيج مجػ انتساء السيارة الفخعية لألساسية0 -3
 تحجيج مجؼ انتساء اإلجخاءات لمسيارة السشجرجة أسفميا0 -4

 (40ممحقوبشاءًا عمى ذلظ تع التػصل إلى قائسة بسيارات الدبػرة الحكية )
 تحميل خرائص الفئة السدتهجفة وسمهكهم السجخمي: -3

التعخؼ عمى أىع الخرائز الستػفخة لجػ الفئة السدتيجفة، وتحجيج ييجؼ تحميل خرائز السعمسيغ إلى 
مدتػػ الخبخة لجييع، وذلظ الختيار مدتػػ األنذصة التي تشاسبيع، والصخيقة السثمى لسعالجة السحتػػ التعميسي 

 ليع0وتشطيسو بسا يتفق مع خبخاتيع الدابقة، باإلضافة إلى اختيار استخاتيجيات التعميع والتعمع السشاسبة 
 الكذف عن الفئة السدتهجفة )العيشة(: -4

( معمسيغ بصخيقة .1تع اختيار عيشة البحث مغ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، حيث ُأخح مشيع )
( معمًسا بصخيقة عذػائية لمتجخبة األساسية، وتع تقديسيع 45عذػائية لمتجخبة االستصالعية، كسا ُأخح مشيع أيزًا )

 عة تجخيبية ومجسػعة ضابصة0إلى مجسػعتيغ مجسػ 
 تحميل السهارد والقيهد في بيئة التعمم: -5

قاـ الباحث في ىحه الخصػة بتحميل السػارد والقيػد السحجدة لبيئة التعمع الشقاؿ، وذلظ مغ أجل الػقػؼ عمى 
غ أف تعػؽ مجػ تػافخ السػارد الالزمة لترسيع وتصبيق بيئة التعمع الشقاؿ، والػقػؼ كحلظ عمى القيػد التي يسك

 ذلظ0
 :Designالسخحمة الثانية: مخحمة الترسيم 

تعج مخحمة الترسيع مغ السخاحل األساسية في أؼ نسػذج مغ نساذج الترسيع التعميسي، حيث يتع في ىحه 
 السخحمة تحجيج ووصف الكيؽية التي يجب أف يحجث بيا التعمع، وتتزسغ ىحه السخحمة الخصػات التالية:

 ميسية:تحجيج األهجاف التع -1
تعتبخ عسمية تحجيج األىجاؼ التعميسية وصياغتيا مغ أىع الخصػات اإلجخائية في رسع الخصط وإعجاد 
البخامج التعميسية، وتحجيج عشاصخ السحتػػ التعميسي السشاسب، واختيار الػسائل واألساليب السشاسبة لتحقيق 

اؿ، كسا تداعج في تحجيج وسائل وأساليب الؿياس األىجاؼ السخجػة مغ البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشق
 السشاسبة لمتعخؼ عمى مجػ اكتداب السعمسيغ لمخبخات التعميسية0

 تحميل السحتهى وتحجيج مهضهعاته: -2
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تعج ىحه الخصػة استكسااًل لمخصػة الدابقة، حيث تيتع بتحػيل األىجاؼ التعميسية إلى محتػػ تعميسي 
 ىجاؼ السحجدة، وقج مخت ىحه الخصػة باإلجخاءات التفريمية التالية:مشاسب وصالح لمتقجيع وتحقيق األ

 تعخيف السحتهى التعميسي: 2/1
يدتيجؼ البحث الحالي تشسية ميارات الدبػرة الحكية مغ خالؿ البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ، 

ى التعمع الشقاؿ ىحه سيكػف حػؿ ميارات وليحا فإف السحتػػ الحؼ سيتع تقجيسو في البخنامج التجريبى القائع عم
 الدبػرة الحكية0

 تحجيج مهضهعات السحتهى التعميسي: 2/2
 في ضػء تعخيف السحتػػ التعميسي، وبعج اإلشالع عمى السرادر الدابقة تع تحجيج السحتػػ التعميسي0

 تحجيج طخق تقجيم السحتهى واستخاتيجيات تشظيسه: -3
الصخؽ التي يتع االعتساد عمييا لتقجيع السحتػػ التعميسي واستخاتيجيات  قاـ الباحث في ىحه الخصػة بتحجيج

 تشطيسو، وذلظ وفق اإلجخاءات التالية:
 تحجيج طخق تقجيم السحتهى: 3/1

يعتسج تقجيع السحتػػ التعميسي في البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ عمى البداشة والجقة فى 
 خاص بالسحتػػ كامال0التقجيع وانديابية العخض ال

 استخاتيجيات تشظيم السحتهى: 3/2
قاـ الباحث بتشطيع السحتػػ التعميسي بصخيقة مشصؿية وفق أسذ ومبادغ تشطيع السحتػػ حيث تع تقديع 
كل مػضػع مغ مػضػعات السحتػػ التعميسي إلى عجة وحجات تعميسية، كل وحجة مغ ىحه الػحجات تغصي جانبًا 

 السػضػع0 واحجًا فقط مغ جػانب
وبعج االنتياء مغ تحميل السحتػػ التعميسي وتشطيسو وفق ما تع ذكخه، تع التػصل إلى السحتػػ التعميسي 
لسيارات الدبػرة الحكية، كسا تع عخضو عمى عجد مغ الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع، بيجؼ 

 التعخؼ عمى آرائيع ومقتخحاتيع ؼيسا يمي:
 حتػػ باألىجاؼ0مجػ ارتباط الس -1
 مجػ كفاية السحتػػ لتحقيق األىجاؼ0 -2
 إضافة أو تعجيل أو ححؼ ما تخونو مشاسبًا0 -3

 وقج تزسشت آراء السحكسين عمى السحتهى التعميسي ما يمي:
 اتفاؽ السحكسيغ عمى ارتباط السحتػػ باألىجاؼ التعميسية، وكفايتو لتحقيق األىجاؼ0 -1
تعميسية عمى السعمػمة الشيائية بإيجاز غيخ محل، وححؼ التأكيج عمى ضخورة أف تذتسل الػحجة ال -2

 السعمػمات الدائجة0
التأكيج عمى ضخورة التفخقة بيغ صياغة األنذصة والتقػيع الحاتي في كل وحجة، حيث أف ىشاؾ أنذصة في  -3

بعس الػحجات التعميسية تست صياغتيا برػرة غيخ سميسة لتعبخ عغ مفخدات اختبارية مثل التقػيع 
 ، وال تعبخ عغ أداءات يقػـ بيا الستعمع إلتقاف السحتػػ0الحاتي
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 ترسيم أنساط التعميم والتعمم: -4
قاـ الباحث بتحجيج نسط التعمع وفقًا ألىجاؼ البخنامج التجريبى اإللكتخوني، وخرائز الستعمسيغ، وشبيعة 

لستعمع عمى نفدو في دراسة السعمػمات السقجمة، حيث تع استخجاـ نسط التعمع الفخدؼ، وفي ىحا الشسط يعتسج ا
 السحتػػ، وأدائو لخصػات السيارة، واألنذصة التعميسية السػجػدة في كل وحجة0

 ترسيم أنساط التفاعالت التعميسية: -5
تعتبخ أنساط التفاعل ىي الػسائل واألساليب التي يتيحيا البخنامج التجريبى لمستعمع لمتعبيخ عغ استجابتو، 

ي تسكغ الستعمع مغ التحكع في كيف ومتى يسكغ عخض العشاصخ والذاشات بسعشى أنيا تمظ الػسائل الت
 السػجػدة في بيئة التعمع0

 تحجيج معاييخ البخنامج التجريبى: -6
لترسيع البخنامج التجريبى وفق مشيج عمسي سميع، البج مغ وجػد معاييخ معيشة يتع عمى أساسيا ترسيع 

بسعاييخ ترسيع البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ ، وقج مخ البخنامج، وليحا فقج قاـ الباحث بإعجاد قائسة 
 إعجاد ىحه القائسة بالخصػات التالية:

يتحجد اليجؼ العاـ مغ إعجاد القائسة في: التػصل إلى قائسة معاييخ ترسيع البخنامج التجريبى لتشسية 
 ت0ميارات الدبػرة الحكية، لجػ معمسى التعميع األساسي بجولة الكػي

قاـ الباحث باشتقاؽ استبانة بسعاييخ ترسيع البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ، وذلظ مغ  وقج
خالؿ اإلشالع عمى السرادر واألدبيات والجراسات التي تشاولت معاييخ ترسيع البخنامج التجريبى القائع عمى 

 التعمع الشقاؿ0
الشحػ السحكػر، تع عخضيا عمى عجد مغ السحكسيغ مغ  بعج اإلنتياء مغ إعجاد استبانة السعاييخ عمى

 الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع، وذلظ بغخض التعخؼ عمى آرائيع ومقتخحاتيع ؼيسا يمي:
 مجػ ارتباط السؤشخات بالسعاييخ0 -1
  لمبخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿمجػ مشاسبة السعاييخ  -2
 لمبخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ مجػ تػافخ السعاييخ -3
 مجػ الدالمة المغػية لبشػد االستبانة0 -4
 إضافة أؼ معيار يخوف أنيا مصمػبة ليحه الجراسة0 -5
 ححؼ أؼ معيار يخونو غيخ مشاسب0 -6

وبعج تحميل آراء السحكسيغ تبيغ لمباحث اتفاؽ السحكسيغ عمى ارتباط السؤشخات بالسعاييخ، والدالمة 
لبشػد االستبانة، وأف السعاييخ السحكػرة بسؤشخاتيا مشاسبة ججًا كسعاييخ لترسيع البخنامج التجريبى القائع  المغػية

 عمى التعمع الشقاؿ، وليحا فال حاجة إلضافة أو ححؼ أؼ معيار مغ السعاييخ السػجػدة باالستبانة0
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بى القائع عمى التعمع الشقاؿ، كسا في وبشاءًا عمى ذلظ تع التػصل إلى قائسة معاييخ ترسيع البخنامج التجري
(، كسا قاـ الباحث بعسل التعجيالت الالزمة في البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ بحيث تتػافخ 5ممحق)

فييا جسيع معاييخ ىحه القائسة، وبالتحجيج تمظ السؤشخات التي رأػ السحكسػف أنيا غيخ متػافخة في بيئة التعمع 
 الشقاؿ0

 :Developmentحمة الثالثة: مخحمة التطهيخ السخ 
تعتبخ ىحه السخحمة مغ أىع مخاحل الترسيع التعميسي لمبخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ، حيث يتع 
في ىحه السخحمة تحػيل كل السػاصفات التي تع تحميميا وترسيسيا مدبقًا في مخحمتي التحميل والترسيع إلى 

 مشتج فعمي0
 اصخ ومكهنات البخنامج التجريبي اإللكتخوني:تطهيخ عش -1

قاـ الباحث في ىحه الخصػة بتػفيخ كافة العشاصخ والسكػنات السصمػبة داخل البخنامج التجريبى، سػاء عغ 
 شخيق التجسيع أو اإلنتاج كسا يمي:

 تجسيع عشاصخ ومكهنات البخنامج التجريبي اإللكتخوني: 1/1
البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ، مثل: السػسيقى حيث تع تجسيع بعس عشاصخ ومكػنات 

اليادئة، وذلظ مغ مرادر مختمفة كمقصات الفيجيػ، ومػاقع اإلنتخنت السختمفة، ثع تعجيل ىحه العشاصخ باستخجاـ 
 البخامج الستخررة السختمفة عمى الكسبيػتخ0 

 إنتاج عشاصخ ومكهنات البخنامج التجريبي اإللكتخوني: 1/2
حيث تع إنتاج العجيج مغ عشاصخ ومكػنات البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ، وذلظ عمى الشحػ 

 التالي: 
 :تع إعجاد الشرػص التي ستطيخ بذاشات البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ  إعجاد الشرهص

وقج روعي في إعجاد الشرػص ، Microsoft Word 2010التي سيتع إنتاجيا، وذلظ مغ خالؿ بخنامج 
الزػابط العامة الستعمقة بكتابة الشرػص في البيئات والبخامج التعميسية السساثمة، مغ حيث اختيار 

 األلػاف، وحجع الخط، ونػعو0
 :تع إعجاد الرػر الثابتة الستعمقة بالدبػرة الحكية، وقج تع إدخاؿ ىحه الرػر الثابتة  إعجاد الرهر الثابتة

 إلجخاء التعجيالت الالزمة عميياAdobe Photoshop CS5 0بخنامج  بعج ذلظ عمى
 :السراحب لمرػر الثابتة لذخح مكػنات الدبػرة تع إعجاد الرػت )المغة السشصػقة(  إعجاد الرهت

 0الحكية
 :تع تدجيل الفيجيػ الخقسي لذخح الدبػرة الحكية، كسا تع استخجاـ البخنامج السحكػر  إنتاج الفيجيه الخقسي

 عسل السػنتاج الالـز عمى الفيجيػ الخقسي الحؼ تع تدجيمو0 في
 بشاء البخنامج التجريبى القائم عمى التعمم الشقال وانتاجه: -2

بعج تصػيخ كافة عشاصخ ومكػنات البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ عمى الشحػ سالف الحكخ، تع 
اؿ عغ شخيق بيئة التصػيخ الستكاممة لشطاـ التذغيل أنجرويج إنتاج البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشق
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(Android Studio وىي بيئة تصػيخ متكاممة مرسسة خريرًا لتصػيخ تصبيقات األنجرويج، وىي متاحة ،)
 Windows, Mac OS and Linux0لمتشديل عمى أنطسة التذغيل 

 م الشقال:عسميات التقهيم البشائي لمبخنامج التجريبى القائم عمى التعم -3
بعج االنتياء مغ بشاء البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ وإنتاجو، تع عخضيا عمى عجد مغ 

 السحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا التعميع، وذلظ بغخض:
 التحقق مغ صحة السادة التعميسية السػجػدة ببيئة التعمع0 -1
 يسية السرغخة باألىجاؼ العامة0معخفة مجػ ارتباط الػحجات التعم -2
 معخفة مجػ مالءمة األىجاؼ اإلجخائية ودقة صياغتيا0 -3
 اإلخخاج الشهائي لمبخنامج التجريبي اإللكتخوني: -4

بعج االنتياء مغ عسميات التقػيع البشائي لمبخنامج التجريبى، وؾياـ الباحث بإجخاء التعجيالت السشاسبة عمى 
ء والستخرريغ، أصبح البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ في صػرتو بيئة التعمع في ضػء آراء الخبخا

 الشيائية، وذلظ تسييجًا إلتاحتيا وعخضيا عمى شالب التجخبة االستصالعية0
 :Implementationالسخحمة الخابعة: مخحمة التشفيح 

خنامج التجريبى القائع عمى التعمع بعج االنتياء مغ إنتاج البخنامج التجريبى تأتي مخحمة التشفيح وإتاحة الب
الشقاؿ تسييجًا لعخضو وتصبيقو عمى العيشة االستصالعية ثع العيشة األساسية لمبحث، ولحلظ تتزسغ ىحه السخحمة 

 الخصػات اإلجخائية التالية:
 إتاحة البخنامج التجريبى عبخ اإلنتخنت: -1

عمى شبكة  (Serversا عمى أحج الخػادـ )تع رفع البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ بشسصيي
 .اإلنتخنت

 تطبيق البخنامج التجريبى اإللكتخوني: -2
قاـ الباحث بتصبيق البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ عمى عيشة استصالعية، وذلظ بيجؼ التأكج 

خاج الفشي لمسحتػػ، وسيػلة مغ وضػح السادة العمسية السػجػدة ببيئة التعمع، وكحلظ الػقػؼ عمى مجػ دقة اإلخ
ترفح السعمسيغ لمسحتػػ السقجـ إلييع داخل بيئة التعمع، وتشفيحىع لألنذصة التعميسية السصمػب مشيع أداؤىا، 
واستخجاـ أدوات االتراؿ الستاحة؛ وكل ذلظ حتى يسكغ تعجيل البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿ في 

 تصبيق التجخبة األساسية0 ضػء التجخبة االستصالعية وقبل
وقج تع تصبيق التجخبة االستصالعية عمى عيشة مغ  معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، حيث بمغ عجد 

 ( معمًسا1.0أفخاد العيشة االستصالعية )
 :Evaluationالسخحمة الخامدة: مخحمة التقهيم 

تعميسي، وىي مخحمة ميسة لتقػيع جػانب تعتبخ ىحه السخحمة ىي السخحمة األخيخة مغ نسػذج الترسيع ال
 التعمع السختمفة التي اكتدبيا السعمسيغ مغ خالؿ بيئة التعمع الشقاؿ، وليحا تتزسغ ىحه السخحمة الخصػات التالية: 

 تقهيم جهانب التعمم لسحتهى البخنامج التجريبى: -1
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الختبار التحريمي يسكغ حيث أمكغ إجخاء ذلظ مغ خالؿ أدوات الؿياس التي تع إعجادىا؛ فسغ خالؿ ا
ؾياس وتقػيع الجػانب السعخؼية لسيارات الدبػرة الحكية، ومغ خالؿ بصاقة السالحطة يسكغ ؾياس وتقػيع الجػانب 

 األدائية لسيارات الدبػرة الحكية0
 تحميل الشتائج ومشاقذتها وتفديخها: -2

 لحالي0وسػؼ يتع الحجيث عغ ىحه الخصػة بالتفريل في الفرل الخابع مغ البحث ا
 خامدًا: بشاء أدوات القياس الخاصة بالبحث وضبطها:

 تع بشاء وضبط أدوات الؿياس في ضػء أىجاؼ البحث ومتغيخاتو، وتسثمت في األدوات التالية:
 االختبار التحريمي السعخفي لسيارات الدبػرة الحكية0 -1
 بصاقة مالحطة األداء العسمي لسيارات الدبػرة الحكية0 -2

 ويسكغ تػضيح خصػات وإجخاءات بشاء أدوات الؿياس عمى الشحػ التالي:
 االختبار التحريمي: -1

تع بشاء اختبار تحريمي إلكتخوني لؿياس الجػانب السعخؼية السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية، وذلظ في 
لتعمع الشقاؿ، وقج مخ بشاء ضػء األىجاؼ العامة واإلجخائية، والسحتػػ التعميسي لمبخنامج التجريبى القائع عمى ا

 االختبار التحريمي بالخصػات التالية:
 تحجيج الهجف من االختبار: 1/1

ييجؼ االختبار إلى ؾياس تحريل الجػانب السعخؼية السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية لجػ عيشة مغ 
ق األىجاؼ التي تع معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت )مجسػعة البحث(، وذلظ لمتعخؼ عمى مجػ تحقي

 0البخنامج التجريبى القائع عمى التعمع الشقاؿتحجيجىا عشج بشاء 
 تحجيج نهع االختبار ومفخداته: 1/2

تع اإلشالع عمى بعس السخاجع الخاصة بكيؽية بشاء وإعجاد االختبارات التحريمية، وبشاءًا عميو تع وضع 
الرػاب والخصأ، والجدء الثاني: مفخدات االختيار  يتكػف مغ جدئيغ، الجدء األوؿ: مفخداتاختبار مػضػعي 

 مغ متعجد0
 وضع تعميسات االختبار: 1/3

تع وضع التعميسات الخاصة باالختبار حتى تخشج السعمع لكيؽية اإلجابة عغ األسئمة بصخيقة مشطسة، 
 وتػضح لو ما يجب مخاعاتو في اإلجابة عغ االختبار، وقج روعي في وضع التعميسات ما يمي:

 ف تكػف واضحة ومباشخة وسيمة0أ 
 0أف تػضح ضخورة اإلجابة عغ جسيع السفخدات 

 إعجاد االختبار في صهرته األولية: 1/4
تست صياغة مفخدات االختبار التحريمي لتغصي جسيع األىجاؼ اإلجخائية السختبصة بالجػانب السعخؼية 

 خدة اختبارية0( مف25لسيارات الدبػرة الحكية، ووصل عجد مفخدات االختبار إلى )
 التحقق من صجق االختبار: 1/5
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يكػف االختبار صادقًا إذا كاف يؿيذ ما وضع لؿياسو، أؼ يؿيذ فعاًل الػضيفة التي يفتخض أف يؿيديا، 
تع عخض االختبار عمى مجسػعة مغ حيث وقج تع التحقق مغ صجؽ االختبار بصخيقة الرجؽ الطاىخؼ 

اؿ تكشػلػجيا التعميع، وذلظ بغخض معخفة آرائيع ومقتخحاتيع ؼيسا السحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ في مج
 يمي:
 مجػ مالءمة االختبار لألىجاؼ0 -1
 مجػ مشاسبة الرياغة المفطية لسفخدات االختبار0 -2
 مجػ وضػح تعميسات االختبار0 -3
 إضافة أو تعجيل أو ححؼ أؼ مفخدة مغ مفخدات االختبار0 -4

بة عمى االختبار التحريمي في ضػء آراء السحكسيغ، كسا قاـ وقج قاـ الباحث بإجخاء التعجيالت السشاس
 بحداب ندبة اتفاؽ السحكسيغ عمى مفخدات االختبار التحريمي0

 حداب معامل ثبات االختبار: 1/6
يقرج بثبات االختبار أف يعصي االختبار نفذ الشتائج إذا ما أُعيج تصبيقو عمى نفذ عيشة البحث في وقت 

فإذا كاف ىشاؾ تصابق في الشتائج في كل مخة يدتخجـ فييا االختبار، فإنو يسكغ  آخخ وتحت نفذ الطخوؼ،
اعتبار االختبار ثابتًا إلى حج كبيخ، ولحلظ قاـ الباحث بالتأكج مغ ثبات االختبار التحريمي باستخجاـ شخيقة 

تجدئة االختبار  (، حيث يتع في ىحه الصخيقةBrown( وبخاوف )Spearmanالتجدئة الشرؽية لكل مغ سبيخماف )
التحريمي إلى نرفيغ متكافئيغ، يزع القدع األوؿ مجسػع درجات السعمسيغ في السفخدات الفخدية مغ االختبار، 
بيشسا يزع القدع الثاني مجسػع درجات السعمسيغ في السفخدات الدوجية مغ االختبار، ثع يتع حداب معامل 

عمى معامل الثبات مغ معامل االرتباط عغ شخيق  ارتباط بيخسػف بيغ درجات القدسيغ، ثع يتع الحرػؿ
 السعادلة التالية:

 + ر( 1* ر( / ) 2رأ = )
 حيث أف: )رأ( معامل ثبات االختبار، )ر( معامل االرتباط بيغ قدسي السفخدات0

وبشاءًا عمى ما سبق؛ تع حداب مجسػع درجات السعمسيغ في قدسي السفخدات الفخدية والدوجية لالختبار 
ي، وبعج ذلظ تع حداب معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات قدسي السفخدات الفخدية والدوجية باستخجاـ التحريم
، ثع تع حداب معامل الثبات مغ معامل االرتباط وفق السعادلة الدابق ذكخىا، ويػضح SPSS V26بخنامج 
، وؾيسة معامل الثبات ( ؾيسة معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات قدسي السفخدات الفخدية والدوجية1ججوؿ )

 لالختبار التحريمي:
( قيسة معامل ارتباط بيخسهن بين درجات قدسي السفخدات الفخدية والدوجية، وقيسة معامل الثبات 1ججول )

 لالختبار التحريمي
 أداة

 القياس
 عجد السعمسين

 ) ن ( 
 معامل االرتباط

 ) ر (
 معامل الثبات

 ) رأ (
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 0838. 0721. .1 االختبار التحريمي
( وىػ معامل ثبات عاٍؿ 0838.( أف ؾيسة معامل ثبات االختبار التحريمي ىي )1يتزح مغ ججوؿ )

 وداؿ إحرائيًا يجعػ إلى الثقة في صحة الشتائج0
 التجخيب االستطالعي لالختبار: 1/7

تع اختيار عيشة استصالعية مغ  معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت، وذلظ لتصبيق التجخيب 
 ستصالعي لالختبار، وىي نفذ عيشة التجخبة االستصالعية، وذلظ بيجؼ ما يمي:اال
 حداب معامل الدههلة والرعهبة لسفخدات االختبار: 1/7/1

حيث ُوجج أف درجات معامل الديػلة السرحح مغ أثخ التخسيغ والرعػبة لسفخدات الرػاب والخصأ قج 
معامل الديػلة السرحح مغ أثخ التخسيغ والرعػبة  (، كسا ُوجج أف درجات.06. – .04.تخاوحت ما بيغ )

(، وبشاءًا عميو يسكغ القػؿ بأف جسيع مفخدات .08. – .02.لسفخدات االختيار مغ متعجد قج تخاوحت ما بيغ )
 االختبار التحريمي تقع داخل الشصاؽ السحجد، وليدت شجيجة الديػلة أو الرعػبة0

 بار:حداب معامل التسييد لسفخدات االخت 1/7/2
(، وبشاءًا عميو .05. – .04.بعج حداب معامالت التسييد لسفخدات االختبار، ُوجج أنيا تتخاوح ما بيغ )

 فإف جسيع مفخدات االختبار التحريمي مسيدة وترمح لمتصبيق0
 حداب الستهسط الدمشي لإلجابة عن االختبار: 1/7/3

مغ الحؼ استغخقو السعمع األوؿ لإلجابة عغ لتحجيج الستػسط الدمشي لإلجابة عغ االختبار، تع حداب الد 
( دؾيقة، ثع إيجاد 35( دؾيقة، والدمغ الحؼ استغخقو السعمع األخيخ لإلجابة عغ االختبار وىػ )25االختبار وىػ )

 الستػسط الحدابي ليسا، وذلظ وفق ما يمي:
 .3=  2( / 35+  25متػسط زمغ االختبار = )

 ( دؾيقة3.0التحريمي ىػ )وبالتالي يكػف متػسط زمغ االختبار 
 الرهرة الشهائية لالختبار: 1/8

في ضػء ما أسفخت عشو نتائج التجخيب االستصالعي لالختبار التحريمي، وفي ضػء آراء الدادة 
السحكسيغ، وبعج التحقق مغ صجؽ وثبات االختبار، أصبح االختبار التحريمي في صػرتو الشيائية، كسا في 

مفخدة، وقج أُعصيت لكل مفخدة درجة واحجة، وبالتالي أصبحت الشياية العطسى ( 25(، مكػنًا مغ )6ممحق)
يتع تقجيسو ( لGoogle Forms( درجة، وقج تع إعجاده باستخجاـ نساذج جػجل )25لالختبار التحريمي ىي )

 إلكتخونيًا داخل البخنامج التجريبي القائع عمى التعمع الشقاؿ0
 بطاقة السالحظة: -2

حطة لؿياس الجػانب األدائية السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية، وذلظ في ضػء األىجاؼ تع بشاء بصاقة مال
العامة واإلجخائية، والسحتػػ التعميسي السرغخ لمبخنامج التجريبي القائع عمى التعمع الشقاؿ، وقج مخ بشاء بصاقة 

 السالحطة بالخصػات التالية:
 تحجيج الهجف من بطاقة السالحظة: 2/1
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بالبخنامج التجريبي القائع عمى قة السالحطة إلى ؾياس األداء العسمي لسيارات الدبػرة الحكية تيجؼ بصا
 ، وذلظ لجػ عيشة مغ  معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت )مجسػعة البحث(0التعمع الشقاؿ

 
 

 تحجيج األداءات التي تتزسشها البطاقة: 2/2
حطة عغ شخيق االعتساد عمى قائسة ميارات الدبػرة الحكية تع تحجيج األداءات التي تتزسشيا بصاقة السال

( ميارة 1.5( ميارات رئيدية، و)15التي تع إعجادىا مدبقًا، وبشاءًا عميو فقج اشتسمت بصاقة السالحطة عمى )
 فخعية مختبصة بسيارات الدبػرة الحكية0

 التقجيخ الكسي ألداء السهارات: 2/3
لع يؤد(،  –ات لؿياس أداء السيارات في ضػء مدتػييغ لألداء )أدػ تع استخجاـ التقجيخ الكسي بالجرج

حيث تع تحميل السيارات إلى ميارات فخعية يسكغ مالحطتيا، كسا تع تختيبيا بصخيقة مشصؿية مشطسة بحيث تشبشي 
كل  كل ميارة عمى السيارة التي تدبقيا، ومغ حيث التقجيخ الكسي، فإف السعمع يحرل عمى )درجة واحجة( مقابل

ميارة يؤدييا، ويحرل عمى )صفخ( مقابل كل ميارة ال يؤدييا، وبالتالي يكػف مجسػع درجات بصاقة السالحطة 
 ( درجة، وىػ ناتج مجسػع جسيع ميارات بصاقة السالحطة1.50ىػ )

 وضع تعميسات بطاقة السالحظة: 2/4
مالحع يقػـ بعسمية  تع وضع تعميسات بصاقة السالحطة بحيث تكػف واضحة وسيمة االستخجاـ ألؼ

السالحطة، وتزسشت ىحه التعميسات مػاصفات البصاقة، والؿياـ بقخاءة البصاقة جيجًا قبل البجء بعسمية السالحطة، 
وتػجيو السعمع ألداء السيارات، وشخيقة التقجيخ الكسي ليحا األداء؛ كسا تع وضع تعميسات أخخػ لمصالب، 

أؼ استفدارات تػاجو السعمع عمى السالحع، وتمقي تعميسات  وتزسشت ضخورة التعاوف مع السالحع، وعخض
 السالحع قبل البجء بأداء السيارات0

 إعجاد بطاقة السالحظة في صهرتها األولية:  2/5
بعج االنتياء مغ تحجيج اليجؼ مغ بصاقة السالحطة، وتحجيج األداءات التي تتزسشيا والتقجيخ الكسي ليا، 

 ( ميارة فخعية1.50( ميارات رئيدية، و)15صػرتيا األولية، والتي تكػنت مغ )تع إعجاد بصاقة السالحطة في 
 التحقق من صجق بطاقة السالحظة: 2/6

وقج تع ذلظ بعخض البصاقة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ تكشػلػجيا 
 التعميع، وذلظ بغخض استصالع آرائيع حػؿ ما يمي:

 خعية وإجخاءاتيا0تحجيج السيارات الف -1
 إضافة أو تعجيل أو ححؼ أؼ بشج مغ بشػد البصاقة0 -2

وقج أبجػ السحكسػف بعس السالحطات عمى بصاقة السالحطة، وكانت كميا مالحطات غيخ جػىخية حػؿ 
الرياغة المغػية لبعس تعميسات وبشػد البصاقة، وقج تع إجخاء التعجيالت السشاسبة عمى البصاقة في ضػء آراء 

 السحكسيغ0 الدادة 
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 التحقق من ثبات بطاقة السالحظة: 2/7
تع التحقق مغ ثبات بصاقة السالحطة باستخجاـ أسمػب تعجد السالحطيغ عمى أداء السعمع الػاحج ثع حداب 
ندبة االتفاؽ بيغ تقجيخىع لألداء، حيث استعاف الباحث بثالثة مغ الدمالء في نفذ التخرز، وقاـ بتجريبيع 

بذكل مدتقل عغ  –السالحطة، وتعخيفيع بسحتػاىا واألىجاؼ التي تؿيديا، ثع قاـ الباحث عمى استخجاـ بصاقة 
بسالحطة أداء ثالثة مغ شالب العيشة االستصالعية، ثع حداب ندبة االتفاؽ لكل شالب  –بعزيع البعس 

عمسيغ ( ندبة االتفاؽ بيغ السالحطيغ عمى أداء الس2(، ويػضح ججوؿ )Cooperباستخجاـ معادلة كػبخ )
 الثالثة0

 ( ندبة االتفاق بين السالحظين عمى أداء السعمسين الثالثة2ججول )
 ندبة االتفاق 

 في حالة السعمم األول
 ندبة االتفاق 

 في حالة السعمم الثاني
 ندبة االتفاق 

 في حالة السعمم الثالث
8903% 91% 9306% 

(، وىحا 9103السعمسيغ الثالثة ىػ ) ( أف متػسط ندبة اتفاؽ السالحطيغ في حالة2يتزح مغ ججوؿ )
 يعشي أف بصاقة السالحطة عمى درجة عالية مغ الثبات وأنيا صالحة كأداة ؾياس0

 الرهرة الشهائية لبطاقة السالحظة: 2/8
بعج التحقق مغ صجؽ وثبات بصاقة السالحطة، أصبحت البصاقة في صػرتيا الشيائية صالحة لؿياس أداء 

 ( 7ممحقة الحكية )السعمسيغ لسيارات الدبػر 
 سادسًا: التجخبة األساسية لمبحث:

بعج االنتياء مغ بشاء مػاد السعالجة التجخيبية الستسثمة في لمبخنامج التجريبي القائع عمى التعمع الشقاؿ وبشاء 
بصاقة السالحطة، وإجخاء التجخبة االستصالعية لمبحث، تع تشفيح  –أدوات الؿياس وضبصيا )االختبار التحريمي 

ـ، وقج استسخت خالؿ الفتخة ما بيغ 2.21/.2.2التجخبة األساسية في الفرل الجراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
 ـ12/2.2.0/.1ـ وحتى .15/11/2.2

 التأكج من تجانذ السجسهعتين:
لمتأكج مغ تجانذ مجسػعتي البحث؛ تع تحميل نتائج التصبيق القبمي ألدوات البحث، والستسثمة في: 

ريمي، وبصاقة السالحطة، وذلظ لمتعخؼ عمى داللة الفخؽ بيغ السجسػعتيغ، والتحقق مغ مجػ االختبار التح
 التجانذ بيشيسا، وقج تع التأكج مغ تجانذ السجسػعتيغ وفق ما يمي:

 التحقق من تجانذ السجسهعتين التجخيبيتين في التحريل السعخفي:
السختبط بسيارات الدبػرة الحكية، وذلظ تع التحقق مغ مجػ تجانذ السجسػعتيغ في التحريل السعخفي 

ؾيسة )ت( تع حداب  SPSS V26باستخجاـ األسمػب اإلحرائي السعخوؼ باختبار )ت(؛ عغ شخيق بخنامج 
، كسا تع حداب الستػسط الحدابي، واالنحخاؼ  Independent Sample T-Testلعيشيتيغ مدتقمتيغ 

افؤ السجسػعتيغ، والػقػؼ عمى مدتػػ أفخاد عيشة السعيارؼ لكل مجسػعة، وكل ذلظ بغخض التحقق مغ تك
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( نتائج التصبيق القبمي 3البحث في التحريل السعخفي قبل تعخضيع لمسعالجة التجخيبية، ويػضح ججوؿ )
 لالختبار التحريمي السعخفي عمى مجسػعات البحث0

 
 
 

 ( نتائج التطبيق القبمي لالختبار التحريمي عمى مجسهعات البحث3ججول )
 البيان          

الستهسط  العجد السجسهعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة )ت( 
 السحدهبة

قيسة مدتهى الجاللة 
 5...عشج 

 2098 1.0.7 24 التجخيبية
102. 

.024 
 غيخ دالة إحرائياً  30.5 9013 21 الزابصة

قل مغ ؾيسة )ت( (، وىي أ.102( يتزح أف ؾيسة )ت( السحدػبة تداوؼ )3باستقخاء الشتائج بججوؿ )
(، وبسا أف ؾيسة )ت( السحدػبة أقل 41( ودرجة حخية )0.5.( عشج مدتػػ داللة )..20الججولية التي تداوؼ )

مغ ؾيسة )ت( الججولية، فإف ذلظ يؤكج عمى عجـ وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا بيغ السجسػعتيغ، مسا يجؿ عمى 
ءًا عميو يسكغ القػؿ بأف أية فخوؽ تطيخ بعج إجخاء تجانذ وتكافؤ مجسػعتي البحث في التحريل السعخفي، وبشا

 التجخبة تكػف راجعة إلى تأثيخ الستغيخ السدتقل، وليذ إلى اختالفات مػجػدة مدبقًا بيغ مجسػعتي البحث0
 التحقق من تجانذ السجسهعتين التجخيبيتين في أداء السهارات:

رة الحكية، وذلظ باستخجاـ األسمػب تع التحقق مغ مجػ تجانذ السجسػعتيغ في أداء ميارات الدبػ 
ؾيسة )ت( لعيشيتيغ مدتقمتيغ تع حداب  SPSS V26اإلحرائي السعخوؼ باختبار )ت(؛ عغ شخيق بخنامج 

Independent Sample T-Test  ،كسا تع حداب الستػسط الحدابي، واالنحخاؼ السعيارؼ لكل مجسػعة ،
ػؼ عمى مدتػػ أفخاد عيشة البحث في األداء السيارؼ قبل وكل ذلظ بغخض التحقق مغ تكافؤ السجسػعتيغ، والػق

( نتائج التصبيق القبمي لبصاقة مالحطة أداء السيارات 4تعخضيع لمسعالجة التجخيبية، ويػضح ججوؿ )
 لمسجسػعتيغ0

 ( نتائج التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة أداء السهارات لمسجسهعتين التجخيبيتين4ججول )
 البيان          

الستهسط  العجد جسهعةالس
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة )ت( 
 السحدهبة

قيسة مدتهى الجاللة 
 5...عشج 

 3099 2.087 24 التجخيبية
1092 

.0.6 
 غيخ دالة إحرائياً  3019 190.7 21 الزابصة

 (، وىي أقل مغ ؾيسة )ت(1092( يتزح أف ؾيسة )ت( السحدػبة تداوؼ )4باستقخاء الشتائج بججوؿ )
(، وبسا أف ؾيسة )ت( السحدػبة أقل 41( ودرجة حخية )0.5.( عشج مدتػػ داللة )..20الججولية التي تداوؼ )

مغ ؾيسة )ت( الججولية، فإف ذلظ يؤكج عمى عجـ وجػد فخؽ داؿ إحرائيًا بيغ السجسػعتيغ، مسا يجؿ عمى 
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لقػؿ بأف أية فخوؽ تطيخ بعج إجخاء تجانذ وتكافؤ مجسػعتي البحث في األداء السيارؼ، وبشاءًا عميو يسكغ ا
 التجخبة تكػف راجعة إلى تأثيخ الستغيخ السدتقل، وليذ إلى اختالفات مػجػدة مدبقًا بيغ مجسػعتي البحث0

 مشاقذة نتائج البحث وتفديخها:
 إجابة الدؤال األول: والحي نص عمى:  .1

 ميم األساسي بجولة الكهيت"؟"ما مهارت استخجام الدبهرة الحكية الهاجب تشسيتها لجى معمسي التع
ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع التػصل إلى قائسة ميارات الدبػرة الحكية، وذلظ مغ خالؿ دراسة األشخ 
الشطخية واألدبيات والجراسات الدابقة التي تشاولت ميارات الدبػرة الحكية، وأيًزا مغ خالؿ استصالع رأؼ 

لتعميع، وقج تع تػضيح كل ذلظ في الفرل الثالث الخاص السحكسيغ مغ األساتحة في مجاؿ تكشػلػجيا ا
 (4)ممحقباإلجخاءات، وقائسة ميارات الدبػرة الحكية0 

 إجابة الدؤال الثاني: والحي نص عمى:  .2
"ما الترهر السقتخح لمبخنامج التجريبي لتشسية مهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة 

 الكهيت"؟
حا الدؤاؿ تع التػصل إلى الترػر السقتخح لمبخنامج التجريبي لتشسية ميارات الدبػرة الحكية، ولإلجابة عغ ى

وذلظ مغ خالؿ إعجاد الديشاريػ الخاص بالبخنامج وعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ األساتحة في مجاؿ 
يشاريػ ترسيع البخنامج تكشػلػجيا التعميع، وقج تع تػضيح كل ذلظ في الفرل الثالث الخاص باإلجخاءات، وس

 التجريبي0 
 إجابة الدؤال الثالث: والحي نص عمى:  .3

"ما معاييخ ترسيم البخنامج التجريبي لتشسية مهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة 
 الكهيت"؟

ميػارات الدػبػرة ترػسيع البخنػامج التػجريبي لتشسيػة  ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تػع التػصػل إلػى قائسػة بسعػاييخ
ترػػسيع بيئػػة الػػتعمع وذلػػظ مػػغ خػػالؿ األشػػخ الشطخيػػة واألدبيػػات والجراسػػات الدػػابقة التػػي تشاولػػت معػػاييخ  الحكيػػة،
وأيًزا مغ خػالؿ اسػتصالع رأؼ السحكسػيغ مػغ األسػاتحة فػي مجػاؿ تكشػلػجيػا التعمػيع، وقػج تػع عػخض ىػحه  الشقاؿ،

 (5)ممحقاإلجخاءات في الفرل الثالث0 
  الحى نص عمى: دؤال الخابع:إجابة ال 40

"ما الترسيم التعميسي لمبخنامج التجريبي لتشسية مهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي 
 بجولة الكهيت"؟

تع دراسة وتحميل مجسػعة مغ نساذج الترسيع التعميسي، وفي ضػء نتائج ذلظ ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ 
نسػذج الترسيع العاـ بسا يتشاسب مع شبيعة البحث الحالي، وقج تع اختيار  التحميل تع اختيار أحج الشساذج

ADDIE 0الثالث، وتع تػضيح مبخرات ذلظ في الفرل 
 والحي نص عمى:إجابة الدؤال الخامذ:  .5
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  (2022)  ( السنت3( الجزء )1العذد ),  هجلت بنها للعلىم اإلنسانيت

"ما فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية التحريل السعخفي السختبط بسهارات الدبهرة الحكية لجى معمسيي التعمييم 
 ولة الكهيت"؟ األساسي بج

 ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع إختبار صحة الفخض األوؿ السختبط بيحا الدؤاؿ كسا يمي:
( بيغ 0.5.والحؼ نز عمى أنو: "يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدتػؼ )إختبار صحة الفخض األول 

يمي السعخفي متػسصي درجات معمسي السجسػعة التجخيبية ومعمسي السجسػعة الزابصة في االختبار التحر
السختبط بسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت"، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع 
استخخاج الستػسصات واالنحخافات السعيارية لجرجات معمسي السجسػعة التجخيبية )التي درست باستخجاـ البخنامج 

ست بالتجريب السباشخ( بالشدبة الختبار الحريل السعخفي التجريبي(، ومعمسي السجسػعة الزابصة )التي در 
 السختبط بسيارات الدبػرة الحكية، وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي:

( الستهسطات واالنحخافات السعيارية لجرجات السعمسين في السجسهعتين التجخيبية والزابطة عمى 5ججول )
 الدبهرة الحكية )القبمي والبعجي(االختبار التحريمي السعخفي السختبط بسهارات 

 العجد السجسهعة
 االختبار البعجي االختبار القبمي

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 .1.4 23.17 1.25 8..9 24 التجخيبية
 1.46 11.86 1.17 7.81 21 الزابطة

ىشػػاؾ فػػخؽ ضػػاىخؼ بػػيغ متػسػػصات درجػػات معمسػػي السجسػػػعتيغ (، نجػػج أف 5وباسػػتقخاء الشتػػائج فػػي جػػجوؿ)
، وقػػج تػػع بسيػػارات الدػػبػرة الحكيػػةالتجخيبيػػة والزػػابصة فػػي التصببيػػق القبمػػي الختبػػار التحرػػيل السعخفػػي السػػختبط 

( وجػػػد فػػخؽ 6(، كسػػا ُيطيػػخ جػػجوؿ )ANCOVAضػػبط ىػػحا الفػػخؽ إحرػػائًيا باسػػتخجاـ تحميػػل التبػػايغ السذػػتخؾ )
سصات درجات معمسي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في التصبيق البعجؼ لالختبار التحريمي، ضاىخؼ بيغ متػ 

(، أما متػسط درجػات .104( وبانحخاؼ معيارؼ )23017حيث بمغ متػسط درجات معمسي السجسػعة التجخيبية )
خًيا فػي الستػسػط (،  أؼ أف ىشاؾ فخؽ ضاى1046( وبانحخاؼ معيارؼ )11086معمسي السجسػعة الزابصة فبمغ )
 (110310الحدابي بيغ السجسػعتيغ مقجاره )

(، وبيػػػػجؼ عػػػػدؿ الفػػػػخوؽ بػػػػيغ 0.5.ولسعخفػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف ىػػػػحا الفػػػػخؽ ذو داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػج مدػػػػتػؼ )
السجسػػػػعتيغ عمػػػى االختبػػػار التحرػػػيمي السعخفػػػي فػػػي التصبيػػػق القبمػػػي إحرػػػائًيا، اسػػػتخجـ الباحػػػث اختبػػػار تحميػػػل 

 (، وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي:ANCOVAالتبايغ السذتخؾ )
( لجرجات السعمسين في السجسهعتين التتجخيبية ANCOVA( نتائج تحميل التباين السذتخك )6ججول)

 بسهارات الدبهرة الحكيةوالزابطة في االختبار التحريمي السعخفي السختبط 

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

ة ف قيس
 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

الجاللة عشج 
.0.5 



 هبه حسين عبدالحميد -د مصطفى عصرأحم -أحمد بخيت عبدهللا العصفور                                                - 985 -

  (2022)  ( السنت3( الجزء )1العذد ),  هجلت بنها للعلىم اإلنسانيت

 غيخ دالة 563.. 339.. 648.. 1 648.. القياس القبمي
 دالة ..... .35.74 68.258 1 68.258 السجسهعات

    .1.91 41 78.3.5 الخطأ السعياري 
     44 444..152 التباين الكمي

حرائًيا بيغ متػسصات درجات معمسي السجسػعتيغ (، يتبيغ وجػد فخؽ داؿ إ6وباستقخاء الشتائج في ججوؿ)
التجخيبيػػة والزػػابصة فػػي التصبيػػق البعػػجؼ الختبػػار التحرػػيل السعخفػػي، إذ بمغػػت ؾيسػػة )ؼ( السحدػػػبة والتػػي تػػع 

(، أؼ أنػػػو تػجػػػج .,5.( عشػػػج مدػػػتػؼ )...0.( وىػػػي ؾيسػػػة دالػػػة إحرػػػائًيا ).35074الحرػػػػؿ عمييػػػا تدػػػاوؼ )
ُتعدؼ لبخنػامج  معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيتشسية التحريل السعخفي لجػ فخوؽ ذات داللة إحرائية في ت

 التجريب0
ولتحجيج ؾيسة الفخؽ فػي متػسػصات درجػات معمسػي السجسػػعتيغ التجخيبيػة والزػابصة فػي اختبػار التحرػيل 

حرػػيل السعخفػػي السعخفػػي البعػػجؼ، تػػع اسػػتخخاج الستػسػػصات الحدػػابية السعجلػػة الشاتجػػة عػػغ عػػدؿ أثػػخ اختبػػار الت
 القبمي عمى تحريل السعمسيغ في االختبار البعجؼ وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي:

( الستهسطات الحدابية السعجلة لجرجات السعمسين في السجسهعتين التجخيبية والزابطة في االختبار 7ججول )
 التحريمي السعخفي البعجي بعج عدل أثخ االختبار القبمي

 الخطأ السعياري  هسط السعجلالست السجسهعة
 314.. 23.338 التجخيبية
 351.. 12.192 الزابطة

(، يتزػػػح أف الفػػػخؽ فػػػي الستػسػػػصات الحدػػػابية السعجلػػػة لػػػجرجات معمسػػػي 7وباسػػػتقخاء الشتػػػائج فػػػي جػػػجوؿ)
ستػسػط إذ بمػغ ال )التي درست باستخجاـ البخنامج التػجريبي(، السجسػعتيغ كاف لرالح معمسي السجسػعة التجخيبية 

)التػػي ( وىػػػ أعمػػى مػػغ الستػسػػط الحدػػابي السعػػجؿ لسعمسػػي السجسػعػػة الزػػابصة 230338الحدػػابي السعػػجؿ ليػػع )
البخنػػامج التػػجريبي القػػائع عمػػى (، وبالتػػالي يسكػػغ القػػػؿ أف اسػػتخجاـ 120192والبػػالغ ) درسػػت بالتػػجريب السباشػػخ( 

معمسػي التعمػيع األساسػي شسيػة التحرػيل السعخفػي لػجػ في تجريذ ميارات الدبػرة الحكيػة يػؤدؼ إلػي ت التعمع الشقاؿ
 0بجولة الكػيت

الفػػػػخؽ بػػػػيغ متػسػػػػصات درجػػػػات معمسػػػػي السجسػػػػػعتيغ التجخيبيػػػػة والزػػػػابصة الختبػػػػار  (2ويػضػػػػح شػػػػكل )
 :التحريل السعخفي السختبط بسيارات الدبػرة الحكية
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  (2022)  ( السنت3( الجزء )1العذد ),  هجلت بنها للعلىم اإلنسانيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جخيبية والزابطة الختبار التحريل الفخق بين متهسطات درجات معمسي السجسهعتين الت (2شكل )
 السعخفي السختبط بسهارات الدبهرة الحكية

( 5...وبشاًءا عميه تم قبهل الفخض البحثي األول، أي أنه: "يهجج فخق دال إحرائًيا عشج مدتهي )
بين متهسطي درجات معمسي السجسهعة التجخيبية ومعمسي السجسهعة الزابطة في االختبار التحريمي 

 لسختبط بسهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة الكهيت".السعخفي ا
فاعمية بخنامج تجريبي قائم عمى التعمم الشقال وبهحا تم اإلجابة عن الدؤال البحثي الخامذ وهه: "ما 

 "؟تلتشسية التحريل السعخفي السختبط بسهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة الكهي
 تفديخ نتيجة الفخض األول: 

( بيغ متػسط درجات 0.5.كذفت نتائج الفخض األوؿ عغ أنو يػجج فخؽ داؿ إحرائيًا عشج مدتػػ )
(، ومتػسط درجات الؿياس البعجؼ والحػ بمغ .2408معمسي مجسػعة البحث في الؿياس القبمي والحػ بمغ )

التحريل السعخفي السختبط بسيارات استخجاـ أدوات ( درجة الختبار .5(، مغ الشياية العطسى وىي )410.4)
 ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء االعتبارات التالية:(، 16024الدبػرة التفاعمية، بفارؽ )

  مشاسبة البخمجية الحالية لجسيع فئات السعمسيغ كسا تتسذى مع معجؿ الخصػ الحاتي لمسعمسيغ وشاقاتيع
خسػـ الستحخكة السدتخجمة في شخح ميارات الدبػرة التفاعمية لجػ االستيعابية، وذلظ بفزل بخمجية ال

 السعمسيغ مجسػعة البحث0
 بيئة تعمع نذصة وتفاعمية يقل فييا  سيارات فييػفخ التعمع باستخجاـ الخسـػ الستحخكة التفاعمية اكداب ل

تفاعمية مغ عشاصخ عشرخ عجـ االنتباه باإلضافة إلى عشرخ التذػيق واإلثارة لسا تتستع بو الدبػرة ال
 وأدوات جحب0

  أعصت بخمجية الخسػـ الستحخكة الفخصة في أف يتعمع كل فخد وفقًا لقجراتو باإلضافة إلى مداحة الحخية
الستخوكة لو في التشقل عبخ محتػيات البخمجية السعخوضة لعخض مفيـػ ججيج أو إعادة عخض مفيـػ أو 

 أكثخ مغ مخة وفقًا لخغبات الستعمع0

0
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  (2022)  ( السنت3( الجزء )1العذد ),  هجلت بنها للعلىم اإلنسانيت

مع الشتائج التي تػصمت إلييا العجيج مغ الجراسات الدابقة، والتي أكجت عمى التأثيخ اإليجابي  وىحا يتفق
(، .2.1(، ودراسة )دمحم صقخ، 9..2لمخسػـ الستحخكة في تشسية الجػانب السعخؼية مثل دراسة )احسج شمعت، 

(، 8..2راسة )يارا احسج، (، ود8..2(، ودراسة )وائل عبج الخحيع، 9..2ودراسة )اجشاف بشت عبج العديد، 
 (50..2( ودراسة )رشا صالح الجيغ، 6..2(، ودراسة )االميخ عسخ، 6..2ودراسة )نبيل عدمي، 

 والحي نص عمى:إجابة الدؤال الدادس:  .6
"ما فاعمية بخنامج تجريبي لتشسيية الجانيب األدائيي السيختبط بسهيارات الديبهرة الحكيية ليجى معمسيي التعمييم 

 يت"؟ األساسي بجولة الكه 
 ولإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع إختبار صحة الفخض الثاني السختبط بيحا الدؤاؿ كسا يمي:

( بيغ 0.5.والحؼ نز عمى أنو: "يػجج فخؽ داؿ إحرائًيا عشج مدتػؼ )إختبار صحة الفخض الثاني 
بصة متػسصي درجات معمسي السجسػعة التجخيبية ومعمسي السجسػعة الزابصة في بصاقة السالحطة السخت

بسيارات الدبػرة الحكية لجػ معمسي التعميع األساسي بجولة الكػيت"، ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخخاج 
الستػسصات واالنحخافات السعيارية لجرجات معمسي السجسػعة التجخيبية )التي درست باستخجاـ البخنامج 

اشخ( بالشدبة لبصاقة السالحطة السختبصة التجريبي(، ومعمسي السجسػعة الزابصة )التي درست بالتجريب السب
 بسيارات الدبػرة الحكية، وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي:

( الستهسطات واالنحخافات السعيارية لجرجات السعمسين في السجسهعتين التجخيبية والزابطة عمى 8ججول )
 بطاقة السالحظة السختبطة بسهارات الدبهرة الحكية )القبمي والبعجي(

 العجد السجسهعة
 االختبار البعجي االختبار القبمي

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 4.71 98.96 8..6 ...35 24 التجخيبية
 3.89 47.81 4.72 28.62 21 الزابطة

ات معمسػػي السجسػػػعتيغ (، نجػػج أف ىشػػاؾ فػػخؽ ضػػاىخؼ بػػيغ متػسػػصات درجػػ8وباسػػتقخاء الشتػػائج فػػي جػػجوؿ)
، وقػػج تػع ضػػبط ىػػحا لبصاقػػة السالحطػة السختبصػػة بسيػارات الدػػبػرة الحكيػةالتجخيبيػة والزػػابصة فػي التصببيػػق القبمػي 

( وجػػد فػخؽ ضػاىخؼ بػيغ 8(، كسػا ُيطيػخ جػجوؿ )ANCOVAالفخؽ إحرائًيا باسػتخجاـ تحميػل التبػايغ السذػتخؾ )
لبصاقػػػة السالحطػػػة السختبصػػػة والزػػػابصة فػػػي التصبيػػػق البعػػػجؼ  متػسػػػصات درجػػػات معمسػػػي السجسػػػػعتيغ التجخيبيػػػة

( وبػػػانحخاؼ معيػػػارؼ 98096، حيػػػث بمػػػغ متػسػػػط درجػػػات معمسػػػي السجسػعػػػة التجخيبيػػػة )بسيػػػارات الدػػػبػرة الحكيػػػة
(،  أؼ أف 3089( وبػػانحخاؼ معيػػارؼ )47081(، أمػػا متػسػػط درجػػات معمسػػي السجسػعػػة الزػػابصة فبمػػغ )4071)

 (510150الستػسط الحدابي بيغ السجسػعتيغ مقجاره ) ىشاؾ فخؽ ضاىخًيا في
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(، وبيػػػػجؼ عػػػػدؿ الفػػػػخوؽ بػػػػيغ 0.5.ولسعخفػػػة مػػػػا إذا كػػػػاف ىػػػػحا الفػػػػخؽ ذو داللػػػػة إحرػػػػائية عشػػػػج مدػػػػتػؼ )
في التصبيق القبمي إحرائًيا، استخجـ الباحث  بصاقة السالحطة السختبصة بسيارات الدبػرة الحكيةالسجسػعتيغ عمى 
 (، وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي:ANCOVAغ السذتخؾ )اختبار تحميل التباي

( لجرجات السعمسين في السجسهعتين التتجخيبية ANCOVA( نتائج تحميل التباين السذتخك )9ججول)
 بطاقة السالحظة السختبطة بسهارات الدبهرة الحكيةوالزابطة في 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

مدتهى 
 الجاللة

الجاللة 
عشج 
.0.5 

 ةدالغيخ  2.4.. 1.665 926..3 1 926..3 القياس القبمي
 ةدال ..... 32.5.7 6.3.829 1 6.3.829 السجسهعات

    18.576 41 761.599 الخطأ السعياري 
     44 3.115.644 التباين الكمي

د فخؽ داؿ إحرائًيا بيغ متػسصات درجات معمسي السجسػعتيغ (، يتبيغ وجػ 9وباستقخاء الشتائج في ججوؿ)
، إذ بمغػت ؾيسػة )ؼ( لبصاقة السالحطة السختبصػة بسيػارات الدػبػرة الحكيػةالتجخيبية والزابصة في التصبيق البعجؼ 

(، .,5.( عشج مدتػؼ )...0.( وىي ؾيسة دالة إحرائًيا )3205.7السحدػبة والتي تع الحرػؿ عمييا تداوؼ )
معمسػػي نػو تػجػج فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية فػي تشسيػة الجانػب األدائػي السػختبط بسيػارات الدػبػرة الحكيػة لػجػ أؼ أ

 ُتعدؼ لبخنامج التجريب0 التعميع األساسي بجولة الكػيت
بصاقػة السالحطػة ولتحجيج ؾيسػة الفػخؽ فػي متػسػصات درجػات معمسػي السجسػػعتيغ التجخيبيػة والزػابصة فػي 

بصاقػة البعجؼ، تع استخخاج الستػسصات الحدابية السعجلػة الشاتجػة عػغ عػدؿ أثػخ  لدبػرة الحكيةالسختبصة بسيارات ا
بصاقػػة السالحطػػة القبمػػي عمػػى تشسيػػة الجانػػب األدائػػي لمسعمسػػيغ فػػي  السالحطػػة السختبصػػة بسيػػارات الدػػبػرة الحكيػػة

 وكانت الشتائج كسا في الججوؿ التالي: السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية
( الستهسطات الحدابية السعجلة لجرجات السعمسين في السجسهعتين التجخيبية والزابطة في .1ل )ججو

 االختبار التحريمي السعخفي البعجي بعج عدل أثخ االختبار القبمي
 الخطأ السعياري  الستهسط السعجل السجسهعة
 984.. .98.24 التجخيبية
 .1.17 96..48 الزابطة

(، يتزػػػح أف الفػػػخؽ فػػػي الستػسػػػصات الحدػػػابية السعجلػػػة لػػػجرجات معمسػػػي .1وؿ)وباسػػػتقخاء الشتػػػائج فػػػي جػػػج
إذ بمغ الستػسط  )التي درست باستخجاـ البخنامج التجريبي(، السجسػعتيغ كاف لرالح شالبات السجسػعة التجخيبية 

التػػي )( وىػػػ أعمػػى مػػغ الستػسػػط الحدػػابي السعػػجؿ لسعمسػػي السجسػعػػة الزػػابصة .98024الحدػػابي السعػػجؿ ليػػع )
(، وبالتػػالي يسكػػغ القػػػؿ أف اسػػتخجاـ البخنػػامج التػػجريبي القػػائع عمػػى 480.96والبػػالغ ) درسػػت بالتػػجريب السباشػػخ( 
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الػػتعمع الشقػػاؿ فػػي تػػجريذ ميػػارات الدػػبػرة الحكيػػة يػػؤدؼ إلػػي تشسيػػة الجانػػب األدائػػي لػػجػ معمسػػي التعمػػيع األساسػػي 
 بجولة الكػيت0

بصاقػػػػة رجػػػػات معمسػػػػي السجسػػػػػعتيغ التجخيبيػػػػة والزػػػػابصة لالفػػػػخؽ بػػػػيغ متػسػػػػصات د (3ويػضػػػػح شػػػػكل )
 :السالحطة السختبصة بسيارات الدبػرة الحكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبطاقة السالحظة الفخق بين متهسطات درجات معمسي السجسهعتين التجخيبية والزابطة  (3شكل )
  السختبطة بسهارات الدبهرة الحكية

( 5...ني، أي أنه: "يهجج فخق دال إحرائًيا عشج مدتهي )وبشاًءا عميه تم قبهل الفخض البحثي الثا
بين متهسطي درجات معمسيالسجسهعة التجخيبية ومعمسي السجسهعة الزابطة في بطاقة السالحظة السختبطة 

 بسهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة الكهيت".
فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية الجانب األدائي ا وبهحا تم اإلجابة عن الدؤال البحثي الدادس وهه: "م

 "؟السختبط بسهارات الدبهرة الحكية لجى معمسي التعميم األساسي بجولة الكهيت
 تفديخ نتيجة الفخض الثاني: 

بيغ متػسصي درجات ( 0.1.كذفت نتائج الفخض الثاني عغ أنو يػجج فخؽ داؿ إحرائيًا عشج مدتػػ )
(، ومتػسط درجات الؿياس 2024والحػ بمغ )ػ لبصاقة السالحطة في الؿياس القبمي السعمسيغ في األداء السيار 

(، 183034( درجة، بفارؽ )2.8، مغ الشياية العطسى وىي )لألداء السيارػ (، 185058البعجؼ والحػ بمغ )
ػرة التفاعمية، بخنامج الخسػـ الستحخكة في زيادة األداء السيارػ السختبط بسيارات أدوات الدبوىحه يػكج فاعمية 

 ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء: 
  0ارتفاع الؿياس البعجؼ في األداء السيارػ بجرجة ممحػضة بعج انتياء التجخبة عسا كانػا عميو مغ قبل 
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  حساس السعمسيغ إلحداسيع بأف استخجاـ الخسػـ الستحخكة في التجريب يعج أمخًا جحابًا ومذػقًا، األمخ
ع عمى زيادة التفاعل معيا، فيحه ىى أوؿ مخة يتع تجريب السعمسيغ بالتخبية الحػ انعكذ عمى حخصي

 والتعميع بيحا الشػع مغ أنػاع التجريبات0
  تقديع التجريب عمى ميارات رئيدة وكل ميارة رئيدية يتفخع مشيا ميارات فخعية وكمسا أتع السعمع ميارة

 واتقشيا يخغب في االنتقاؿ إلى ميارة أخخػ0
 ة الخسػـ الستحخكة أف يتعمع كل معمع عمى حدب قجراتو0تػفخ بخمجي 
   جحب اىتساـ السعمسيغ لمعسل بسا شاىجوه مغ خالؿ فيمع الخسػـ الستحخكة وما يذسمو مغ صػر مدمدمة

 متتالية حيث أنو لع يدبق ليع التعامل بسثل ىحا األسمػب0
 تفاظ برػر أداء السيارة أكثخ، وأصبح استخجاـ الخسػـ الستحخكة أدػ إلى زيادة قجرة السعمسيغ عمى االح

 لجػ السعمسيغ السقجرة عمى تحكخ مخاحل األداء برػرة أقػػ نتيجة الستخجاعيع األداء مسا شاىجوه0
 0التأثيخ الجحاب لمخسـػ الستحخكة يذج اىتساـ السعمسيغ لفتخات أشػؿ مسا تحجثو األعساؿ التقميجية 

لعجيج مغ الجراسات الدابقة، والتي أكجت عمى التأثيخ اإليجابي وىحا يتفق مع الشتائج التي تػصمت إلييا ا
رضػاف، (؛ ودراسة )انجى 2.12احسج أبػ عمبة، (لمخسػـ الستحخكة في تشسية الجػانب السيارية مثل دراسة 

 ،(8..2ودراسة )يارا احسج،  (9..2(، ودراسة )احسج شمعت، .2.1(، ودراسة )أمل الحشفي، 2.11
  0 (Velazquez, 2008)( ودراسة 6..2ـ، مكخ ودراسة )ايساف 

 تهصيات البحث:
 :يمى بسا يػصى الباحث الحالي البحث نتائج ضػء في      

 0االىتساـ بزخورة تعاوف الستخرريغ في تكشػلػجيا التعميع في إنتاج البخامج التجريبية إلعجاد السعمسيغ 
  التفاعمية0تدويج جسيع مجارس التعميع اإلعجادؼ واالبتجائي بالدبػرات 
 0اتاحة الفخصة لتجريب كافة السعمسيغ والصالب عمى الدبػرات التفاعمية 

 البحهث السقتخحة
  فعالية مقخر الكتخوني عمى شبكة االنتخنت يدتخجـ إلكداب شالب تكشػلػجيا التعميع ميارات الدبػرات

 التعميسية0
 التعميع ميارة تختبط بريانة الدبػرات  فعالية بخنامج قائع عمى التعمع الشقاؿ إلكداب أخرائي تكشػلػجيا

 التعميسية0
 السخاجع:

 أواًل: السخاجع العخبية.
(0 فاعمية استخجاـ الدبػرة التفاعمية في تجريذ ميارة الكالـ بسخحمة التعميع 2.17ابتياؿ يػسف دمحم األميغ0 )

لع اإلسالمي، جامعة األساسي بػالية الخخشػـ0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، معيج دراسات وبحػث العا
 أـ درماف اإلسالمية، الدػداف0 

( لتشسية moodle(0 مشطػمة الكتخونية مقتخحة بشطاـ إدارة التعمع اإللكتخوني )2.14أحسج سالع عػيذ حساد0 )
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ميارات تػضيف الدبػرة الحكية لجػ معمسات رياض األشفاؿ واتجاىاتيغ نحػىا في ضػء التشػر 
 (0 38)2مجمة كمية التخبية،  التكشػلػجي بخياض األشفاؿ0

(0 إستخاتيجية مقتخحة قائسة عمى التعمع الشقاؿ السشطع ذاتيًا وفق نسػذج زيسخماف 02.18 )أحسج عسخ أحسج دمحم
االجتساعي السعخفي في تجريذ األحياء لتشسية ميارات التشطيع الحاتي لمتعمع وأبعاد قبػؿ التعمع الشقاؿ 

 (10)42مة كمية التخبية في العمـػ التخبػية، لجػ شالب السخحمة الثانػية0 مج
(0 أىسية الدبػرة الحكية في تفعيل العسمية التعميسية )عخض التجخبة 2.19أـ الخيخ ميمػدػ؛  دمحم زكخؼ0 ) 

 (70الكػيتية(0 السجمة العخبية لمتخبية الشػعية، )
ؿ عمى تشسية التحريل الجراسي لسادة (0 أثخ التجريذ باستخجاـ التعمع الشقا2.17أمل دمحم عبج هللا البجو0 )

 (10)3الخياضيات لجػ شمبة الرف العاشخ في األردف0 مجمة الخاسخػف، 
(0 التحجيات والرعػبات التي تػاجو تصبيق 2.18بغ معيدة عبج الحميع ؛ بغ عبج السمظ عبج العديد0 )

غ )التعمع الشقاؿ نسػذجا(0 مجمة تكشػلػجيا التعميع في السجارس االبتجائية بالجدائخ مغ وجية نطخ السعمسي
 (140)7العمـػ االجتساعية واإلندانية، 

(0 استخجاـ الياتف السحسػؿ في التعميع بيغ 2.13جساؿ عمي خميل الجىذاف؛ صبحي شعباف عمي شخؼ0 )
 (950)24التأييج والخفس0 مجمة كمية التخبية، 

(0 أثخ اختالؼ أنساط 2.13الصباخ0 ) جساؿ مرصفى عبج الخحسغ الذخقاوؼ؛ حدشاء عبج العاشي إسساعيل
اإلبحار لبخامج التعمع الشقاؿ في تشسية ميارات ترسيع وإنتاج بخامج الػسائط الستعجدة االلكتخونية لجػ 

 (350)4شالب الجراسات العميا بكمية التخبية0 دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ، 
ة االتراالت الستشقمة ودورىا في تصػيخ عسميتي التعميع (0 دراسة عمى أجيد 2.16خالج خميفة عسخ الكسيعي0 )

 مجمة العمػـ والتقشية0 والتعمع0
(0 خصػة لتػضيف التعمع الستشقل بكميات التعميع التصبيقي بجولة الكػيت وفق مفيـػ .2.1خالج دمحم دمحم رجػف0 )

 (950)24"إعادة ىشجسة العسميات التعميسية" دراسة استصالعية0 السجمة التخبػية، 
(0 ٔاثخ استخجاـ الدبػرة الحكية في تحريل شمبة الرف الثامغ األساسي 2.13دعاء عيدي يػسف خمف0 )

في األردف في مادة المغة االنجميدية0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، عسادة البحث العمسي والجراسات 
 العميا، الجامعة الياشسية، األردف0  

تجاىات مجرسي المغة العخبية في السخحمة الستػسصة نحػ استخجاـ التعمع (0 ا2.17رائج رمثاف حديغ التسيسي0 )
 (20)24الشقاؿ )الياتف السحسػؿ( في العسمية التعميسية0 مجمة العمـػ اإلندانية، 

 (1،20)55(0 تكشػلػجيا التعمع الشقاؿ0 رسالة السعمع، 2.18رباب جسيل دمحم أبػ ريجة0 )
(0 فاعمية التعمع الشقاؿ في التشطيع الحاتي لمسفاـيع العمسية بػحجة 2.18ت0 )رياض أحسج أبػ الييجاء؛ دمحم عميسا

العمـػ  -القمب والجياز الجورؼ لجػ شمبة الرف الخامذ األساسي في قزاء الشاصخة0 دراسات
 )ممحق(450التخبػية، 

ة في السجيشة السشػرة (0 فاعمية استخجاـ الدبػرة الحكية في مجارس السخحمة الستػسص2.14زياد سالع الحازمي0 )
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ومعػقات استخجاميا مغ وجية نطخ السعمسيغ0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة 
 اليخمػؾ، األردف0 

(0 تصػيخ بصاقة لتقييع 2.17صفا دمحم دمحم عبج المصيف ؛ أميخة دمحم السعترع الجسل ؛ حشاف دمحم الذاعخ0 )
ييخ العالسية لتكشػلػجيا التعميع0 مجمة البحث العمسي في التخبية، بيئات التعمع الشقاؿ في ضػء السعا

6(180) 
(0 فاعمية استخجاـ الدبػرة الحكية في تحريل شمبة الرف الخامذ في 2.12عبج الخحسغ مخضي العبجلي0 )

مادة الخياضيات واتجاىاتيع نحػىا في محافطة القخيات0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، 
 عة اليخمػؾ، األردف0 جام

(0 أثخ استخجاـ تقشية الدبػرة الحكية في تحريل الرف الثامغ 2.18عبج الدالـ حدغ مػسى عياصخة0 )
 (2.30بسخحمة التعميع األساسي بسحافطة جخش في مادة التخبية اإلسالمية0 مجمة القخاءة والسعخفة، )

التجريذ العامة وااللكتخونية0 السجسػعة العخبية (0 استخاتيجيات وشخؽ 2.16عبج العطيع صبخؼ عبج العطيع0 )
 لمتجريب والشذخ0

(0 ٔاثخ استخجاـ الدبػرة الحكية في تحريل مادة المغة العخبية لجػ شالب 2.14عبج السجيج صشت الحخبي0 )
األوؿ ثانػؼ في مجارس مشصقة السجيشة السشػرة واتجاىاتيع نحػىا0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية 

 ية جامعة اليخمػؾ، األردف0 التخب
( في مؤسدات Learning- M(0 ترػر مقتخح لمتعميع الستشقل )2.13عبج السحدغ بغ عبج الخازؽ الغجياف0 )

 (820).2التعميع العالي0 مدتقبل التخبية العخبية، 
تشسية ميارات (0 فاعمية الشسحجة الحاتية القائسة عمى التعمع الشقاؿ في 2.14عبج الشاصخ دمحم عبج الخحسغ0 )

 (470)3الحاسػب لجػ تالميح السخحمة اإلعجادية0 دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ، 
(0 استخجاـ الصمبة لتصبيقات التعمع الستشقل في الػسط الجامعي0 )رسالة ماجدتيخ 2.13عتيق أماؿ الحسيج0 )

مػـ االجتساعية واإلندانية، سعيجة، كمية اآلداب والمغات والع -غيخ مشذػرة(، جامعة مػالؼ الصاىخ
 الجدائخ0

(0 اثخ بخمجيات تػضف الدبػرة الحكية في تشسية ميارات أنطسة العج لجػ شالب 2.15فيج فخج وادؼ0 ) 
الرف الحادؼ عذخ واالحتفاظ بيا0 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية الجامعة اإلسالمية، 

 فمدصيغ0 
(0 فاعمية الجمج بيغ استخجاـ الدبػرة الحكية 2.18ناضخ الشحاؿ0 ) فؤاد إسساعيل سمساف عياد؛ ، عادؿ

والسحاكاة الحاسػبية في تشسية الجافعية الجاخمية وميارات ما وراء السعخفة والسيارات العسمية في 
 540التكشػلػجيا لجػ شمبة الرف التاسع بفمدصيغ0 دراسات العمـػ التخبػية، 

اثخ استخجاـ الدبػرة الحكية في تحريل شالب الرف الدادس (0 2.13مشرػر جاعف عمي الخويشي0 )
االبتجائٔيي في الخياضيات وفي اتجاىاتيع نحػىا في السسمكة العخبية الدعػدية0 رسالة ماجدتيخ غيخ 

 مشذػرة، كمية التخبية جامعة اليخمػؾ، األردف0 
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