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 ملخص البحث 

وحىل  0202هدف البحث الحالى إلىى تنميىة مرىارات البرمجىة بدسىتادام الليجىوال بيسىيك      
المشكالت لدى طالب تكنولوجيىا التعمىيم   وذلىك مىن اىالل أيىاس أيىر تئىميم بيقىة تعمىم أاقمىة 
عمىىىىى التلاعىىىىل بىىىىين نمىىىىط محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة ىتنا سىىىىى/تعاونى  ومسىىىىتوى التحىىىىدى 

  طالىب مىن طىالب 002يق التجربىة اىساسىية عمىى عينىة تكونىت مىن ىىملرد/متعدد   وتم تطب
م بكميىة 0202/0202اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيىا التعمىيم  ىى اللئىل الدراسىى اىول لمعىام 

التربية النوعية جامعة طنطا  وتم تقسيم طىالب البحىث عشىواقيا إلىى أربعىة مجموعىات تجريبيىة 
لمجموعىات التجريبيىة اىربعىة بالترتيىبم المجموعىة   طالىب  لتظرىر ا02وضمت كل مجموعة ى

التجريبيىة اىولىىى ىنمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة تنا سىىى/ مسىىتوى التحىىدى ملىىرد   المجموعىىة 
التجريبية اليانية ىنمط محلزات اىلعاب الرأمية تنا سىى/ مسىتوى التحىدى متعىدد   والمجموعىة 

يىة تعىاونى/ مسىتوى التحىدى ملىرد   والمجموعىة التجريبيىة الياليىةى نمىط محلىزات اىلعىاب الرأم
التجريبيىىة الرابعىىةىنمط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة تعىىاونى/ مسىىتوى التحىىدى متعىىدد   وبعىىد تنليىىذ 

عىىن تلىىوق النتىىاقف التجربىىة تىىم حسىىاب درجىىات الطىىالب ومعالجىىة النتىىاقف ا حئىىاقية  كشىىلت 
ة تعاونى/ مستوى التحدى متعىدد   ىى المجموعة التجريبية الرابعة ىنمط محلزات اىلعاب الرأمي

كىل أدوات البحىث والتىى تضىمنت ا اتبىىار التحئىيمى المعر ىى وبطاأىة مالحظىة اىدا  المرىىارى 
 المرتبطتين بمرارات البرمجة بالليجوال بيسيك  ومقياس حل المشكالت.

 

الكممىىات الملتاحيىىةم نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة تنا سىىى  نمىىط محلىىزات اىلعىىاب  
 رأمية تعاونى  مستوى التحدى ملرد  مستوى التحدى متعدد  البرمجة  حل المشكالت.ال
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        The Research aims to develop the skills of programming by Visual Basic 

2015 and problem solving for instructional technology students through 

measuring the effect of design learning environment based on the interaction 

between gamification model (competitive/ cooperative) and  challenge level 

(single/ multi), the application of the basic experiment did on (120) students on 

the first year in the first semester of the academic year 2018/2019m in the 

Faculty of Specific Education Tanta University, and the students were 

randomly divided into four experimental groups and each group included (30) 

students, to appear the four experimental groups in order: the first experimental 

group (competitive gamification model/single challenge level), the second 

experimental group (competitive gamification model/multi challenge level), the 

third experimental group (cooperative gamification model/ single challenge 

level) and the fourth experimental group (cooperative gamification model 

/multi challenge level), after the implementation of the experiment the students' 

grades were calculated and the statistical results were processed, and the results 

revealed the superiority of the fourth experimental group (cooperative 

gamification model/multi challenge level) on all the research tools which 

included the achievement test, list of performance observation associated by 

Visual Basic programming skills and problem solving scale. 

 

Keywords: Competitive Gamification Model, Cooperative Gamification 

Model, Single Challenge Level, Multi Challenge Level, Programming, 

Problem Solving. 
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 ممقدمة
ظررت مجموعة كبيرة من المستحديات التكنولوجيىة نتيجىة التطىورات السىريعة والمتعاأبىة       

 ىىى السىىنوات اىايىىرة كىىان لرىىا عظىىيم اىيىىر  ىىى تطىىوير أنمىىاط وطىىرق تقىىديم وعىىرض المحتىىوى 
  وتعىىد محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة إتجىىاد تعميمىىى حىىديث أىىاقم لتعميمىىى وأدا  اىنشىىطة التعميميىىةا

اىلعاب التحليزية ومستويات التحدى لتو ير بيقات تعمم تلاعمية وديناميكيىة وأكيىر  عمى تقنيات
تشىىويقا لسىىد إحتياجىىات ومتطمبىىات المتعممىىين  ىىى الجيىىل الرأمىىى وتحقيىىق اىهىىداف التعميميىىة 

 المنشودة.
 

محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  Vasilesco(2014, 2) 0و ىىى ذلىىك ا طىىار  عىىرف  اسميسىىكو      
بأنرىىا ت توظيىىف ميكانيكيىىة اىلعىىاب وتقنياترىىا لتحليىىز المتعممىىين عمىىى تحقيىىق أهىىداف الىىتعمم 

عمىىى أنرىىات بيقىىة تعمىىم تعمىىل عمىىى  Jackson(2016, 2)بأ ضىىل أدا ت  وكىىذلك أكىىد جاكسىىون 
تعممىىين إسىىتادام عنائىىر اىلعىىاب  ىىى سىىياأات تعميميىىة لعالأىىة لرىىا بالمعىىب لجىىذب إنتبىىاد الم

 وتحليزهم عمى الوئول إلى أ ضل أدا  تعميمى وتحقيق نواتف التعمم المسترد ةت.
 

وكىذلك  ىدن بيقىة محلىزات اىلعىاب الرأميىة تتكىون مىن عنائىر تئىميم اىلعىاب التىى يىتم       
سىىىتادام أىىىدرترا التحليزيىىىة  ىىىى سىىىياأات بيقىىىات الىىىتعمم  والتىىىى تتضىىىمن شائىىىيات  توظيلرىىىا واخ

يتم تمييمرا بدستادام الئور الرمزية  سىيناريو اىحىداث  مسىتويات اىنشىطة  المتعممين والتى 
 -مسىىىتويات التحىىىدى  المحىىىددات الزمنيىىىة  شىىىراقط التقىىىدم  التاذيىىىة الراجعىىىة  المكا  تىالنقىىىاط

 ,Monterrat et al., 2015, 117; Kovisto &Hamariالشارات   وأواقم المتئدرينى 

2019, 194.  
 
 

 Wojcik (2015, 2  ووجيسىيكىRust et al., (2014, 37)كما أشار ريسىت وزمىال د      
إلى أهمية توظيف محلىزات اىلعىاب الرأميىة  ىى بيقىات الىتعمم  حيىث أنرىا تعمىل عمىى إسىتادام 
عنائىىىر تقنيىىىات اىلعىىىاب الجماليىىىة وأسىىىموب التلكيىىىر بالمعىىىب لمتىىىأيير عمىىىى سىىىموك المتعممىىىين 

                                                           
 APA  American Psychologyاتبعتتتتتا اتبن نتتتتتتني  جتتتتتنل تاننتتتتتم يكعنتتتتت    تتتتتل اتتتتتت  س ا كرن نتتتتت     1

Association Style( اإلصدار اتسندس ،APA Ver 6.0 )The 6th Edition ،  نث تل  تنب  ) إسل اتعنئ  ،
س   ات شر، أرقنل اتص  نا( فى اتدراسنا ا ي بنت ، بن كتن فتى اتدراستنا اتعربنت  نتتل  تنبت  ) إستل اتكقتت ، ات  ت ، 

 يع ابنن نته  نك   فى قنئك  اتكرايع.س   ات شر، أرقنل اتص  نا( فى اتكتي،   ى أي ن ت  تاننم اتكر 
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رة  ىىى الىىتعمم وأدا  مرىىام اىنشىىطة بأ ضىىل أدا  وتجويىىد أعمىىالرم  ور ىى  وتحليىىزهم عمىىى المبىىاد
محىىىددة  ور ىىى  تعميميىىىة مسىىىتوى التحئىىىيل المعر ىىىى واىدا  المرىىىارى لىىىديرم  لتحقيىىىق أهىىىداف 

 المستوى اىكاديمى لممتعممين.  
 
 

عمىى  Mazarakis(2015, 9)، ٔيابصاساكيظSchrape (2013, 2)وكىذلك اتلىق شىرابى     
اىلعاب الرأمية تعمل عمى دمف عنائر اىلعاب  ى سىياأات تعميميىة ريىر اىلعىاب  محلزاتأن 

بطريقىىة مشىىوأة وممتعىىة تييىىر إهتمىىام المىىتعمم وتركيىىزد نحىىو عمميىىة الىىتعمم واىنشىىطة التعميميىىة 
المعقىىىدة  إذ أنرىىىا تحىىىول المحتىىىوى التعميمىىىى واىنشىىىطة إلىىىى مرىىىام ومسىىىتويات برىىىا كييىىىر مىىىن 

ل الجذب والمحلزات التى يحئىل عميرىا الطىالب  لمتامىب عمىى مشىاعر ا حبىاط التحديات وعوام
التى أد تئىيبرم عنىد مواجرىة العقبىات والئىعوبات أينىا  العمميىة التعميميىة  والتىى يىتم التامىب 
عميرا من االل تو ير التقدير البديل من االل المكا  ت التى تشمل النقاط والشىارات با ضىا ة 

لدراسة المواد التعميمية التىى كانىت تشىكل  تقبل المتعممينرين  مما ي دى إلى إلى أواقم المتئد
 عبقا كبيرا عميرم.

 

أنمىاط توظيىف مجموعىة مىن الدراسىات عمىى أهميىة و عاليىة  أكدت نتىاقفو ى ذلك السياق      
التىى   0202دراسة هند سىميمانى  ومنرام  ى عممية التعممالماتملة  محلزات اىلعاب الرأمية 

درس طالبرىىا مىىن اىىالل القئىىة التىىى  المجموعىىة التجريبيىىة اىولىىى تلىىوق عىىن كشىىلت نتاقجرىىا
كىىل مىىن ا اتبىىار   ىىى التطبيىىق البعىىدى ىىى التلاعميىىة القاقمىىة عمىىى محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة 

التحئىىيمى المعر ىىى وبطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى المىىرتبطين بمرىىارات اللرىىم القراقىىى لىىدى 
عمى المجموعة التجريبية اليانية التىى درس طالبرىا مىن اىالل القئىة  بتداقيةطالب المرحمة ا 

 .التلاعمية  قط
 
 

إلىى وجىود  ىروق ذات دللىة إحئىاقية عنىد   0202دراسة داليا كاملى وكذلك أشارت نتاقف    
متوسىىطات درجىىات طىىالب المجموعىىات التجريبيىىة  ىىى كىىل مىىن إاتبىىار ثاايٍ ( 0.5.≥مسىىتوى ى

بطاأىىة تقيىىيم منىىتف مرىىارات تئىىميم اىىدمات المعمومىىات الرأميىىة وتقىىديمرا  و التحئىىيل المعر ىىى 
ومقياس ا ناراط  ى بيقة اللئىل المقمىوب   يرجى  ل يىر اىساسىى لنىوع محلىزات اىلعىاب  ىى 

اللئىىىل المقمىىىوب  وذلىىىك لئىىىال  المجمىىىوعتين اىولىىىى ىمحلىىىزات اىلعىىىاب القاقمىىىة عمىىىى  بيقىىىة
التحديات الشائية   والمجموعة اليانية ىمحلزات اىلعاب القاقمىة عمىى المقارنىات ا جتماعيىة 
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المحدودة    ى مقابل المجموعىة الياليىة ىمحلىزات اىلعىاب القاقمىة عمىى المقارنىات ا جتماعيىة 
 الكاممة .

 
 

 لمحلزات اىلعاب الرأمية منرا التنا سى والتعىاونى  اتلىق و ى سياق ظرور أنماط ماتملة     
عمىى  Santos et al., (2018, 20)سىانتوس وزمىال د   و Yildirim (2017, 89)ييمىديريم

أهميىىة نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التنا سىىى الىىذى يعمىىل عمىىى تىىو ير بيقىىة تعمىىم ديناميكيىىة 
تنا سىىية أاقمىىة عمىىى عنائىىر اىلعىىاب تعمىىل عمىىى تعزيىىز سىىموك المتعممىىين لمتنىىا س لتحقيىىق 

أدا  بىين  بأ ضىل القيىام مىن أكيىر المتعممىين تنا سىا  أهداف التعمم المنشودة من اىالل الىتمكن
أعمىىى ترتيىىب  ىىى و متعممىىين والحئىىول عمىىى أعمىىى المكا ىى ت مىىن الىىدرجات والشىىارات  جميىى  ال

 أاقمة المتئدرين.
  
 

 Humlungهيمميىىىىىنف وهىىىىىاددارا   و Harris (2019, 38)ْااااابسسيظكمىىىىىا أشىىىىىار     

& Haddara(2019, 92)،  إلىىىىىىىىى أهميىىىىىىىىة نمىىىىىىىىط محلىىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىىة
التعىىىىىىاونى  ىىىىىىى تحليىىىىىىز المتعممىىىىىىين عمىىىىىىى العمىىىىىىل التعىىىىىىاونى الجمىىىىىىاعى  ىىىىىىى بيقىىىىىىة تعمىىىىىىم 

عمىىىىىىى  حيىىىىىىث أنىىىىىى  أىىىىىىاقممشىىىىىىوأة وممتعىىىىىىة أاقمىىىىىىة عمىىىىىىى التلكيىىىىىىر وعنائىىىىىىر اىلعىىىىىىاب  
بتوزيىىىىىى  المرىىىىىىام والتعىىىىىىاون مىىىىىى  أأرانىىىىىى   الىىىىىىذى يقىىىىىىوم أاقىىىىىىد اللريىىىىىىق التعىىىىىىاونى  وجىىىىىىود

المرىىىىىىىارات والعمىىىىىىىل عمىىىىىىىى تحقيىىىىىىىق أهىىىىىىىداف اىنشىىىىىىىطة الجماعيىىىىىىىة  لتبىىىىىىىادل الابىىىىىىىرات و 
ى ضىىىىىىىل ليظرىىىىىىىر ترتيىىىىىىىب أعضىىىىىىىا  اللريىىىىىىىق بالترتيىىىىىىىب  ىىىىىىىى أاقمىىىىىىىة المتئىىىىىىىدرين و قىىىىىىىا 

مىىىىىىتعمم  ىىىىىىى  كىىىىىىل بىىىىىىين المتعممىىىىىىين دااىىىىىىل كىىىىىىل  ريىىىىىىق تعىىىىىىاونى اعتمىىىىىىادا عمىىىىىىى أدا أدا  
 مرمت  داال النشاط التعميمى.

 
 

وهيمميىنف وهىاددارا   Jagust et al., (2018, 449-450)اتلىق جاجيسىت وزمىال د  كمىا     
Humlung & Haddara(2019, 92)،  عمىىى ظرىىور مجموعىىة مىىن نظريىىات الىىتعمم التىىى

تدعم اىسس النظرية لنمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى   ومىن أهمرىم النظريىات 
سىموك المىتعمم السموكية  التعزيز  حيىث أكىدوا عمىى أهميىة توظيىف عنائىر اىلعىاب  ىى تاييىر 

تقىان معىارف ومرىارات الىتعمم  با ضىا ة إلىى تعزيىز  عطا د الدا   الذى يحلزد عمى التدريب واخ واخ
المىىتعمم مىىن اىىالل إعطىىا د المكا ىى ت المعنويىىة والتىىى تتضىىمن النقىىاط والشىىارات وكىىذلك أىىواقم 

ئىعوبات التىى المتئدرين  التى تجعل المتعمم أادرا عمى تقبل العممية التعميمية والتامب عمىى ال
  وكو يسىىتو Leclercq et al., (2018, 87)أضىىاف ليكميريىىك وزمىىال د    وكىىذلكتواجرىى 
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عمىى أنى  يمكىن دعىم نمىط محلىزات اىلعىاب  Kovisto & Hamari(2019, 195)ْٔبيابسٖ
الرأميىىة التعىىاونى مىىن اىىالل النظىىريتين البناقيىىة ا جتماعيىىة والنشىىاط مىىن اىىالل دعىىم العمىىل 
الجمىىىاعى لملريىىىق التعىىىاونى مىىىن اىىىالل تقسىىىيم المرىىىام وتبىىىادل اى كىىىار والمعمومىىىات  ىىىى إطىىىار 

 إجتماعى يعمل عمى تنمية مرارات المتعممين.
 
 

طار  يعد مسىتوى التحىدى أحىد عنائىر اىلعىاب التىى يمكىن توظيلرىا دااىل و ى نلس ا       
ىملرد/متعىدد    مسىتويينبيقات الىتعمم القاقمىة عمىى نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ويظرىر  ىى 

 Majuri  ومىاجيرى وزمىال دMarcos et al., (2016, 104)وأد أوض  ماركوس وزمىال د 

et al., (2018, 22)   التحدى الملرد تظرر مىن االلى  جميى  اطىوات النشىاط إلى أن مستوى
التعميمى بالترتيب والتسمسىل المنطقىى متىدرج الئىعوبة  ىى مسىتوى واحىد كامىل بىدون  وائىل  
م  تقديم التاذية الراجعة عن كل اطوة من اطوات النشىاط وبعىد ا نترىا  منى   ويكىون درجىة 

شىىاط التعميمىىى لمئىىعود إلىىى المسىىتوى نجىىاح المىىتعمم بعىىد ا نترىىا  مىىن جميىى  مرامىى  دااىىل الن
 التالى.

 

 
 

 Duranديران وزمىال د   و Aldemir et al., (2018, 242)كذلك أكد ألديمير وزمال د      

et al., (2019, 6) أن مستوى التحدى المتعدد يعمل عمى تقديم وتوزي  اطىوات النشىاط  عمى
التعميمى داال المسىتوى التعميمىى عمىى مجموعىة مىن المسىتويات المتعىددة لتجىزأة النشىاط إلىى 
وحدات أئار متدرجة من السرل إلى الئعب تعمل عمى زيادة يقة المتعمم  ىى أدا د أول بىأول 

ذيىة الراجعىة دااىل اطىوات النشىاط وبعىد ا نترىا  منى   ى كل مسىتوى ئىعوبة  مى  إتاحىة التا
وعمىىى المىىتعمم أن يجتىىاز درجىىة النجىىاح  ىىى كىىل مسىىتوى تحىىدى لمئىىعود إلىىى مسىىتوى التحىىدى 
التالى داال نلىس النشىاط التعميمىى  ويمكىن لممىتعمم إجتيىاز مسىتوى النشىاط التعميمىى لمئىعود 

ت التحىىدى  ىىى المسىىتوى السىىابق إلىىى المسىىتوى التعميمىىى اىعمىىى بعىىد إجتيىىاز جميىى  مسىىتويا
 بنجاح. 

 
 

  Santos et al., (2018, 20)سىىىىانتوس وزمىىىال د  و ىىىى ذلىىىك السىىىىياق اتلىىىق     
عمى ظرىور مجموعىة مىن  Morschheuser et al., (2019, 15)ومورستشريسير وزمال د 

  وهىىىم النظريىىىة نظريىىىات الىىىتعمم التىىىى تىىىدعم اىسىىىس النظريىىىة لمسىىىتوى التحىىىدى ىملرد/متعىىىدد 
  ونظرية الدا   لبرينسكى حيث تىم مىن مالون ولبيير ل لعاب التعميمية الرأميةالبناقية  نظرية 
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توظيف مستوى التحدى ىملرد/متعدد   ىى اىنشىطة التعميميىة دااىل  أهمية االلرم التأكيد عمى
بيقىىىات الىىىتعمم القاقمىىىة عمىىىى محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة  حيىىىث أن مسىىىتوى التحىىىدى بىىىداتالف 
مسىىتويات  يضىى  المىىتعمم  ىىى موأىىف أو مرمىىة تد عىى  لمتلكيىىر الىىذى يعمىىل عمىىى بنىىا  معموماتىى  

م عنائىر اىلعىاب التىى تعمىل عمىى زيىادة دا عيىة ومرارات  بالتدريف  با ضىا ة إلىى أنى  مىن أهى
 المتعمم نحو العممية التعميمية.

 
 

و ىىى إطىىار مىىا سىىبق  والىىذى يتضىى  منىى  أهميىىة توظيىىف نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة       
ومسىىتوى التحىىدى  ىىى تبسىىيط المىىواد التعميميىىة المعقىىدة وزيىىادة تحليىىز المتعممىىين نحىىو العمميىىة 

  Rossato et al., (2017, 1167)روسىىىىاتو وزمىىىىال د التعميميىىىىة   قىىىىد اتلىىىىق 
إلى أن مرارات البرمجة تتميز بمجموعة مىن الائىاقص منرىا أنرىا  Tsai(2019, 227)وتسيا

تشىىمل مجموعىىة كبيىىرة مىىن المعمومىىات والمرىىارات المتدرجىىة الئىىعوبة التىىى تحتىىاج إلىىى التىىدريب 
سىىتادامرا  ىىى إنتىىاج المشىىروعات والبرمجيىىات لتحقيىىق أهىىداف  عمىىى كىىل تلائىىيمرا  تقانرىىا واخ

 محددة وحل المشكالت.
 

   شىىيما  0206ار اتلقىىت مجموعىىة مىن الدراسىىات وهىىمم مىروة المحمىىدى ىو ىى ذلىىك ا طى     
  عمىىىى أهميىىىة تنميىىىة 0202   محمىىىود دريىىىدى ى0202   عىىىاطف يوسىىىف ى0202أحمىىىد ى

مرىىارات البرمجىىة بدسىىتادام برنىىامف  يجىىوال بيسىىيك لىىدى طىىالب تكنولوجيىىا التعمىىيم  حيىىث أنرىىا 
نتاج المشروعات لتحقيق اىرراض وا ستادامات الماتملىة وحىل  تنمى لديرم مرارات التلكير واخ

 المشكالت من االل بيقة متطورة موجرة بالكاقنات واىحداث.
 
 

 حيىث يتيحىانمحلزات اىلعاب الرأميىة ومسىتوى التحىدى نمط وكذلك تتض  أهمية تئميم      
 وتجزأترىابيقة تعمم ديناميكية نشطة تعمل عمى تبسيط المعمومات  ى مجموعىة مىن المسىتويات 

مىىن السىىرل ل ئىىىعب  ىىى ترتيىىب منطقىىىى متسمسىىل  لتسىىاعد المتعممىىىين عمىىى تنميىىة مرىىىارات 
تقانرىىىا ومنرىىا مرىىىارات  عمىىيرملتيسىىر و المقىىررات الدراسىىية المعقىىىدة  التىىىدريب عمىىى المرىىارات واخ

 ,Hooshyar et al., 2016, 22; Agore et al.,2018, 19; Alsawaierالبرمجىة ى

2018, 62  .  
 

 Elshiekh & Butgerit (2017)ظرىرت دراسىة الشىيب وباتجريىت و ىى ذلىك ا طىار        
مىن  والىذين تىم  التى تم إجراقرىا كدراسىة تحميميىة لسىتة عشىر دراسىة تىم إجرا هىا  ىى سىتة دول

االلرم المقارنة بىين إسىتادام بيقىات تعمىم أاقمىة عمىى محلىزات اىلعىاب الرأميىة وبيقىات الىتعمم 



 ....................................... التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(تصميم بيئة تعلم قائمة على 

 

- 062 - 

ماتملىة لمبرمجىىة والتىى أكىىدت نتىاقجرم جميعىىا عمىى تلىىوق الطىالب الىىذين  التقميديىة  ىى مقىىررات
درسىىوا مىىن اىىالل محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  ىىى التحئىىيل المعر ىىى واىدا  المرىىارى لمرىىارات 

 البرمجة. 
 

 ,.Majuri et alمىاجيرى وزمىال دوعند الحديث عىن مرىارات حىل المشىكالت   قىد اتلىق      

  ورابىب وزمىال د Aparicio et al., (2019, 42-43)  وأبىاريكو وزمىال د  (23 ,2018)
Rapp et al., (2019, 3)  عمىى أهميىة تنميىة مرىارات حىل المشىكالت لىدى المتعممىين  وعىن

أهميىىة نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد   ىىى 
تمىك البيقىات مىن مسىتويات اىنشىطة ومسىتويات التحىدى تنمية تمك المرارات من االل ماتو رد 

متدرجىىة الئىىعوبة  مىى  عنائىىر اىلعىىاب وتقنياترىىا التىىى تتضىىمن سىىيناريو اىحىىداث والمكا ىى ت 
ستنتاج المعمومات والوئىول إلىى أنسىب  التى تعمل عمى تحليز المتعمم عمى التلكير والتحميل واخ

اجرىىى   ىىىى اىنشىىىطة دااىىىل المسىىىتويات الحمىىىول وأسىىىرعرا لحىىىل العقبىىىات والمشىىىكالت التىىىى تو 
 التعميمية. 

 
 

وكذلك ظررت مجموعة من الدراسات حىول  اعميىة نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/    
تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/متعىدد   ىى تنميىة التحئىيل المعر ىى ومرىارات حىل المشىكالت 

 لدى المتعممين  والتى تتض  عمى النحو التالىم 
 

  تمميىىذ 62  والتىىى تىىم إجرا هىىا عمىىى عينىىة تكونىىت مىىن ى0202دراسىىة تسىىبي  حسىىن ى      
مرحمىىة ا بتداقيىىة  وتىىم تقسىىيمرم إلىىى مجمىىوعتين  المجموعىىة اىولىىى تجريبيىىة الوتمميىىذة  ىىى 

  تمميىذ وتمميىذة درسىوا مىن اىالل بيقىة محلىزات ألعىاب رأميىة تنا سىية مى  إتاحىة 02تضمنت ى
درسىوا مىن اىالل    تمميذ وتمميذة02ى تضمنتموعة اليانية ضابطة مستوى تحدى ملرد  والمج

  وكشىىلت النتىىاقف عىىن تلىىوق المجموعىىة التجريبيىىة  ىىى كىىل مىىن إاتبىىار بيقىىة الىىتعمم التقميديىىة
 حل المشكالت.التحئيل المعر ى لمادة العموم  ومقياس 

 

التىى تمىت عمىى  Alhammad & Moreno(2018)وكىذلك دراسىة  ل حمىاد ومورينىو     
ميالنىىو بديطاليىىا  حيىىث  بجامعىىة  طالىىب  ىىى كميىىة هندسىىة الحاسىىبات 002عينىىة تكونىىت مىىن ى

درسىىوا مىىن اىىالل نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التعىىاونى ومسىىتوى التحىىدى المتعىىدد واسىىتمرت 
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  أسبوع  وظررت النتاقف لئال  التطبيق البعدى  ىى كىل مىن ا اتبىار التحئىيمى 00الدراسة ى
 ر ى ومقياس حل المشكالت.المع

 

  26التىى تىم إجرا هىا عمىى ى Leclerca et al., (2018)كمىا جىا ت ليسىايركا وزمىال د      
طالب أىاموا بدراسىة مقىرر البرمجىة  ىى جامعىة رينىت ببمجيكىا الىذين أىاموا بالدراسىة مىن اىالل 
نمط محلزات اىلعاب الرأمية التنا سى م  مستوى التحىدى الملىرد  وأشىارت النتىاقف إلىى وجىود 

أاقمىىىة تقيىىىيم  ىىىرق دال إحئىىىاقيا لئىىىال  التطبيىىىق البعىىىدى  ىىىى إاتبىىىار التحئىىىيل المعر ىىىى و 
 المشروعات ومرارات حل المشكالت.  

 

التىىى تىىم إجرا هىا  ىىى كميىىة العمىوم بقسىىم الليزيىىا   Harris(2019)كىذلك دراسىىة هىارريس     
  طالىىىب  تىىىم تقسىىىيمرم إلىىىى مجمىىىوعتين 062عمىىىى عينىىىة تكونىىىت مىىىن ىبجامعىىىة  يمينىىىوس 

مىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة تجريبيتين  المجموعة التجريبية اىولى أاموا بالدراسة من االل ن
التعىىاونى مىى  مسىىتوى التحىىدى الملىىرد  والمجموعىىة التجريبيىىة اليانيىىة أىىاموا بالدراسىىة مىىن اىىالل 
نمط محلزات اىلعاب الرأمية التعاونى م  مستوى التحدى المتعىدد  وأكىدت النتىاقف عمىى تلىوق 

مرىىىارى ومقيىىىاس حىىىل المجموعىىىة التجريبيىىىة اليانيىىىة  ىىىى كىىىل مىىىن التحئىىىيل المعر ىىىى واىدا  ال
 المشكالت.

التىىى تىىم  Xie & Hamari(2019)و ىىى نلىىس ا طىىار ظرىىرت دراسىىة إكسىىى وهامىىارى      
  طالىب أىاموا بالدراسىة 002إجراقرا  ى جامعة داليان الطبية بالئين  عمى عينة تكونت مىن ى

مىىن اىىالل نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التنا سىىية مىى  مسىىتوى التحىىدى المتعىىدد واسىىتمرت 
  أسىىابي   وأكىىدت النتىىاقف عمىىى تنميىىة التحئىىيل المعر ىىى واىدا  المرىىارى ومرىىارات 2الدراسىىة ى

 المشكالت لدى الطالب. حل 
 اإلحساس بمشكلة البحث:

 
 

نبىى  ا حسىىاس بمشىىكمة البحىىث بوجىىود أئىىور  ىىى مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام الليجىىوال       
وأىىد تبىىين ذلىىك مىىن اىىالل نتىىاقف   بيسىىيك لىىدى طىىالب اللرأىىة اىولىىى شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم

طالىىب وطالبىىة مىىن طىىالب اللرأىىة   02التىىى تىىم إجرا هىىا عمىىىى  0ىممحىىقالدراسىىة ا سىىتطالعية 
اىولىىى شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة التربيىىة النوعيىىة جامعىىة طنطىىا اىىارج العينىىة اىساسىىية 

 لمبحث  والتى أشارت نتاقجرا إلى أنم
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 20.00  من الطالب لديرم أئور  ى مرارات البرمجة المتميمىة  ىى مرىارات التعامىل مى %
التعامىىىل مىىى  الائىىاقص العامىىىة لىىى دوات دااىىىل  مرىىىارات -المشىىروع  ىىىى الليجىىىوال بيسىىيك

مرىارات التعامىىل  -مرىارات التعامىىل مى  المتايىرات دااىل الليجىىوال بيسىيك -الليجىوال بيسىيك
مرىىىارات التعامىىىل مىىى  الحمقىىىات التكراريىىىة دااىىىل  -مىىى  المئىىىلو ات دااىىىل الليجىىىوال بيسىىىيك

مرىىارات  -ل بيسىىيكمرىىارات التعامىىل مىى  البنيىىة الشىىرطية دااىىل الليجىىوا -الليجىىوال بيسىىيك
 التعامل م  الدوال داال الليجوال بيسيك .

 26.62 بيقىىات الىىتعمم القاقمىىة عمىىى تقنيىىات اىىالل % مىىن الطىىالب يلضىىمون الدراسىىة مىىن
 وعنائر اىلعاب.

 20.00.يلضمون مستويات التحدى المتعددة داال بيقات التعمم القاقمة عمى اىلعاب % 
 66.62  مىىن الطىىالب لىىديرم أئىىور  ىىى مرىىارات حىىل المشىىكالت والتىىى تشىىمل ىالتوجىى %

 التقييم .-إتااذ القرار –توليد البداقل  -تعريف المشكمة -العام
 

ولىىذلك تتبىىين ضىىرورة تىىو ير بيقىىات الىىتعمم التىىى تمبىىى ا حتياجىىات التكنولوجيىىة وترىىتم        
بحىىث الحىىالى  ىىى توظيىىف نمىىط محلىىزات بتحسىىين وتنميىىة أدا  الطىىالب  ومىىن هنىىا نبعىىت  كىىرة ال

الىىتعمم  ىىى  ئىىعوباتحىىل المشىىكالت لمتامىىب عمىىى و اىلعىىاب الرأميىىة لتنميىىة مرىىارات البرمجىىة 
البيقات التقميدية والتى تتضمن نقص عدد اىجرزة الكا ى لتىدريب الطىالب وكيىرة اىعطىال التىى 

 ت المنشودة. تحدث برا  والتى تحول دون إتاحة اللترة الالزمة  تقان المرارا
 

 

حيىىىث أن مرىىىارات البرمجىىىة بدسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك تعتمىىىد عمىىىى مرىىىارات التعامىىىل مىىى      
التعميمات واىوامر البرمجية القاقمة عمى اىكواد والمئلو ات والبنيىة الشىرطية  نشىا  برنىامف 
متكامىىل لتحقيىىق هىىدف محىىدد  ممىىا يتطمىىب تبسىىيط تمىىك الاطىىوات وتجزأترىىا إلىىى مرىىام وأنشىىطة 

ذلىىك ا طىىار يمكىىن توظيىىف نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التىىى تىىو ر بيقىىة تعمىىم  تعميميىىة  و ىىى
تلاعمية ديناميكية تعمل عمىى زيىادة دا عيىة المىتعمم نحىو عمميىة الىتعمم  ىى سىياق تعميمىى أىاقم 
عمىىى عنائىىر اىلعىىاب التىىى تقىىدم المحتىىوى التعميمىىى واىنشىىطة التعميميىىة مىىن اىىالل مسىىتويات 

أو  ىىى سىىياق إجتمىىاعى  وبا ضىىا ة إلىىى إمكانيىىة تئىىميم مسىىتوى  متعىىددة سىىوا  بشىىكل  ىىردى
التحدى بأكير من نمط  تاحة مزيد من  التلائيل والتدرج  ىى مسىتويات الئىعوبة دااىل مرىام 

مرارات البرمجة وحل المشكالت تحتاج إلى الجرىد والتلكيىر والتحىدى  ممىا  أناىنشطة  وحيث 
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يقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى تلاعىىل نمىىط محلىىزات اىلعىىاب دعىىا الباحيتىىان إلىىى التلكيىىر  ىىى تئىىميم ب
الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحىدى ىملرد/متعىدد  لمحاولىة تحديىد أنسىب تئىميم مىنرم 
وتىىأييرد عمىىىى تنميىىىة مرىىىارات البرمجىىة وحىىىل المشىىىكالت لىىىدى طىىالب اللرأىىىة اىولىىىى تكنولوجيىىىا 

 التعميم. 
 

 
 
   
 

منرا الم تمر الدولى اليانى ل لعاب و نونرىا ومحلىزات وكذلك أشارت توئيات الم تمرات و      
-00  الىذى تىم إنعقىادد  ىى جاكارتىا بأندونيسىيا  ىى اللتىرة مىن ICGGAGاىلعاب الرأميىة ى

م   وكىىىىذلك المىىىى تمر الىىىىدولى اليالىىىىث لمحلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة 0202سىىىىبتمبر عىىىىام  02
م  0202إبريىل عىام  02-2  الذى تم إنعقادد  ى ليلى بلينالنىد  ىى اللتىرة مىن GamiFINى

حيىىث اتضىى  مىىن االلرمىىا أهميىىة تئىىميم بيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة بأنماطرىىا الماتملىىة 
وضىىرورة توظيلرىىا  ىىى العمميىىة التعميميىىة لمتامىىب عمىىى ئىىعوبات بيقىىات الىىتعمم التقميديىىة لتنميىىة 

 تعممين ومرارات الدا عية لمتعمم وحل المشكالت. التحئيل المعر ى لدى الم
 

كما تبين لمباحيتين ندرة الدراسات العربيىة التىى تناولىت أيىر تئىميم بيقىة تعمىم أاقمىة عمىى      
نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد  عمىىى تنميىىة 
مرىىارات البرمجىىة وحىىل المشىىكالت  ممىىا يوضىى  ضىىرورة إجىىرا  مزيىىد مىىن الدراسىىات حىىول تمىىك 

 ت التعمم.اىنماط وبيقا
 

 مشكلة البحث:
 
 

 أمكن ئيارة مشكمة البحث كما يمىم 
 

تتميىىل مشىىكمة البحىىث  ىىى وجىىود أئىىور  ىىى مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام الليجىىوال بيسىىيك      
با ضىىا ة إلىىى مرىىارات حىىل المشىىكالت لىىدى طىىالب اللرأىىة اىولىىى تكنولوجيىىا التعمىىيم   0202

تئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى و عىىاب الرأميىىة توظيىىف محلىىزات اىل ولىىذلك ظرىىرت الحاجىىة إلىىى
التلاعل بين نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعىاونى  ومسىتوى التحىدى ىملىرد/ متعىدد  

 لمعر ة بيقة التعمم اىكير مالقمة لتنمية مرارات الطالب.
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 أسئلة البحث:
 

 

 ماآلتىسعى البحث الحالى لإلجابة عن الس ال الرقيس 
 

كيىىىىىىىف يمكىىىىىىىن تئىىىىىىىميم بيقىىىىىىىة تعمىىىىىىىم أاقمىىىىىىىة عمىىىىىىىى التلاعىىىىىىىل بىىىىىىىين نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات     
اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة ىتنا سىىىىىىىى/تعاونى  ومسىىىىىىىتوى التحىىىىىىىدى ىملرد/متعىىىىىىىدد  وأيىىىىىىىرد عمىىىىىىىى 

 تنمية مرارات البرمجة وحل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا التعميم؟
 

 ماآلتيةوتلرع من هذا الس ال الرقيس اىسقمة اللرعية  
 
 

المطمىىوب تنميترىىا لىىدى طىىىالب  0202مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام الليجىىوال بيسىىيك مىىا  -أ 
 اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا التعميم؟

مىىا اىسىىس والمعىىايير الالزمىىة لتئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات  -ب 
البرمجىة  اىلعاب الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/متعدد  لتنميىة مرىارات

وحىىىل المشىىىكالت لىىىدى طىىىالب اللرأىىىة اىولىىىى شىىىعبة  0202باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟ت

 

مىىا التئىىور المقتىىرح لتئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب  -ج 
مرىىىىارات البرمجىىىىة الرأميىىىىة ىتنا سىىىىى/تعاونى  ومسىىىىتوى التحىىىىدى ىملرد/متعىىىىدد  لتنميىىىىة 

وحىىىل المشىىىكالت لىىىدى طىىىالب اللرأىىىة اىولىىىى شىىىعبة  0202باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟

 

مىىىا تىىىأيير تئىىىميم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة  -د 
نىىب المعر يىىة المرتبطىىة ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد  عمىىى تنميىىة الجوا

لىىىدى طىىىالب اللرأىىىة اىولىىىى شىىىعبة  0202بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟

مىىىا تىىىأيير تئىىىميم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة  -ه 
ة الجوانىىىب اىداقيىىىة المرتبطىىىة ىتنا سىىىى/تعاونى  ومسىىىتوى التحدىىملرد/متعىىىدد عمى تنميىىى

لىىىدى طىىىالب اللرأىىىة اىولىىىى شىىىعبة  0202بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟
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مىىىا تىىىأيير تئىىىميم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة  -و 
مى تنميىىة مرىىارات حىىل المشىىكالت لىىدى ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد ع

 طالب اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟ 
مىىىا العالأىىىة ا رتباطيىىىة بىىىين درجىىىات طىىىالب المجموعىىىات التجريبيىىىة اىربعىىىة  ىىىى ا اتبىىىار  -ز 

التحئيمى المعر ى  بطاأىة مالحظىة اىدا  المرىارى  ومقيىاس مرىارات حىل المشىكالت لىدى 
 اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية؟ طالب

 
 

 أهداف البحث:
 
 

 اتضحت أهداف البحث   يما يمىم
 

والتىىى يحتىىاج  0202ليجىىوال بيسىىيك الأاقمىىة مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام برنىىامف إعىىداد  .0
ليتمكنىىوا مىىن إليرىىا طىىالب اللرأىىة اىولىىى بقسىىم تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة التربيىىة النوعيىىة 

نتاج المشروعات البرمجية.  تئميم واخ
أاقمة معىايير التئىميم التعميمىى لبيقىة تعمىم أاقمىة عمىى التلاعىل بىين نمىط محلىزات إعداد  .0

 اىلعاب الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد .
 

رأميىىة التئىىميم التعميمىىى لبيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب ال .0
 ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد .

الكشىىف عىىن أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  .2
ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد  عمىىى تنميىىة الجوانىىب المعر يىىة المرتبطىىة 

ة اىولىىىى شىىىعبة لىىىدى طىىىالب اللرأىىى 0202بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية.

التعرف عمى أير تئميم بيقة تعمم أاقمة عمى التلاعىل بىين نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة  .2
ىتنا سىىىى/تعاونى  ومسىىىتوى التحدىىملرد/متعىىىدد عمى تنميىىىة الجوانىىىب اىداقيىىىة المرتبطىىىة 

دى طىىىالب اللرأىىىة اىولىىىى شىىىعبة لىىى 0202بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام  يجىىىوال بيسىىىيك 
 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية.

التعرف عن أير تئميم بيقة تعمم أاقمىة عمىى التلاعىل بىين نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة  .6
ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد عمى تنميىىة مرىىارات حىىل المشىىكالت لىىدى 

 لتعميم بكمية التربية النوعية.طالب اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا ا
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الكشىىف عىىن العالأىىة ا رتباطيىىة بىىين درجىىات طىىالب المجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة  ىىى  .2
ا اتبىىىار التحئىىىيمى المعر ىىىى  بطاأىىىة مالحظىىىة اىدا  المرىىىارى  ومقيىىىاس مرىىىارات حىىىل 

 المشكالت لدى طالب اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية.
 أهمية البحث:

 مكاآلتىاتضحت أهمية البحث الحالى 
تزويىىد مئىىممى  ومطىىورى البيقىىات التعميميىىة بالمعىىايير واىسىىس العمميىىة الالزمىىة لتئىىميم  .1

 بيقات التعمم القاقمة عمى نمط محلزات اىلعاب الرأمية.
توجيىى  الطىىالب نحىىو أنمىىاط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التىىى أىىد تسىىاعد  ىىى تنميىىة مرىىاراترم  .2

 العممية.
تطىىوير مرىىارات حىىل المشىىكالت لىىدى المتعممىىين مىىن اىىالل اسىىتادام نمىىط محلىىزات اىلعىىاب  .3

 الرأمية. 
تبنىى الم سسىىات التعميميىىة أنمىىاط جديىىدة لتئىىميم بيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة لإلرتقىىا   .4

 بمستوى الطالب وكلا ة التعمم.
رأمية ومسىتوى التحىدى  التىى أىد توعية أائاقى تكنولوجيا التعميم بنمط محلزات اىلعاب ال .5

تسىىىرم  ىىىى تحسىىىين تحئىىىيل الطىىىالب وتنميىىىة مرىىىاراترم التطبيقيىىىة  ىىىى البرمجىىىة باسىىىتادام 
 .0202الليجوال بيسيك 

 
 

 حدود البحث:

 ماآلتيةاأتئر البحث عمى الحدود 
 حدود بشريةم طالب اللرأة اىولى أسم تكنولوجيا التعميم.  .1
 جامعة طنطا. حدود مكانيةم كمية التربية النوعية .2
 م.0202/0202حدود زمنيةم اللئل الدراسى اىول لمعام الدراسى  .3
 .0202حدود موضوعيةم مرارات البرمجة بدستادام برنامف  يجوال بيسيك  .4

 
 
 

 

 مصطلحات البحث:

 Competitive Gamificationنمطططط محتطططلات االعطططا  الراميطططة التنا سطططى  .0

Modelم 
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ت تطبيىىق تقنيىىات  أنىى عمىىى  Sailer et al., (2017, 373)سىىيمر وزمىىال د  عر ىى       
وميكانيكية اىلعاب لتحليز المتعممين عمى تحقيق أهداف الىتعمم بطريقىة تنا سىية ليظرىر أعمىى 
المتعممىىين  ىىى تحقيىىق اىهىىداف المنشىىودة لمىىتعمم مىىن اىىالل الحئىىول عمىىى أعمىىى المكا ىى ت 

 والشاراتت.
 

ت إتجىاد أنى   Alhammad & Moreno(2018, 142)كمىا بىين  ل حمىاد ومورينىو      
تعميمىىى أىىاقم عمىىى دمىىف عنائىىر اىلعىىاب وسىىياأرا  ىىى بيقىىة تعمىىم تنا سىىية يقىىوم كىىل مىىتعمم مىىن 
االلرىىا بىىأدا  المرىىام و قىىا لقدرتىى  اللرديىىة ليظرىىر أعمىىى الطىىالب المتنا سىىين مىىن اىىالل أاقمىىة 

 المتئدرينت.
 
 

 

ت بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى توظيىىف عنائىىر اىلعىىاب  ىىى سىىياق  بأنىى إجراقيىىا  تعريلىى ويمكىىن       
تنا سى يعمل عمى سد ا حتياجات التعميمية بشكل  ردى لكل متعمم عمىى حىدد  ليظرىر المىتعمم 

 اىعمى من االل  ليات التعزيز والمكا أت التى تتضمن الشارات وأاقمة المتئدرينت.
 Cooperative Gamification نمطططط محتطططلات االعطططا  الراميطططة التعطططاونى .0

Modelم 
تبيقىة تعمىم ديناميكيىة  بأنى   Marcos et al., (2016, 103)مىاركوس وزمىال د  عر ى      

أاقمة عمى عنائر اىلعاب الجماعية التعاونية والتى تو ر  يرىا أاقىد يقىوم بتوزيى  اىدوار بىين 
 لموئول إلى أ ضل أدا  جماعىت. معرمالمتعممين والتعاون 

تبيقىة تعمىم أاقمىة أنى  إلىى  Aldemir et al.,(2018, 245)وكذلك أشار ألديمير وزمال د    
يقىوم  يرىا المتعممىين  جمىاعىيتم توظيلرا لتو ير بيقة عمل تعىاونى  التىعمى عنائر اىلعاب 

 بعمل ترابطى بنا   تمام مرامرم الدراسية وتطوير مراراترمت.
ت بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى توظيىىف تقنيىىات اىلعىىاب  ىىى بيقىىة  بأنىى إجراقيىىا  تعريلىى ويمكىىن      

تعاونية إجتماعية  يتم من االلرىا تقسىيم مرىام النشىاط مىن اىالل أاقىد المجموعىة الىذى يعمىل 
 ىىىى تىىىرابط وتعىىىاون مىىى  زمىىىال د  نجىىىاز مرىىىام العمىىىل بأ ضىىىل نقىىىاط وشىىىارات نتيجىىىة المجرىىىود 

 الجماعىت.
 

  Single Challenge Level: مترد مستوى التحدى .0
 



 ....................................... التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(تصميم بيئة تعلم قائمة على 

 

- 022 - 

دااىىىىل  كىىىامال  بأنىىى  ت النشىىىىاط التعميمىىىى Harviainen(2016, 2)عر ىىى  هار يىىىانين      
المسىىتوى التعميمىىى ببيقىىة محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة والىىذى يتضىى  مىىن االلىى  اطىىوات النشىىاط 

 لممتعمم أو المتعممين  ى تسمسل متدرج من السرل لمئعبت.
 
 

مسىىتوى إلىىى أنىى  ت  Antonaci et al., (2019, 11)أشىىار أنتونىىاكى وزمىال د  وكىذلك     
الئعوبة الذى يقدم من االل النشاط التعميمى  ى بيقىة محلىزات اىلعىاب الرأميىة والىذى يظرىر 
 ي  اطوات النشاط متسمسمة بدون  وائىل ويىتم إحتسىاب درجىات المسىتوى بأكممى  لممىتعمم أو 

 لمجموعة المتعممينت. 
 

ت مسىتوى الئىعوبة دااىل النشىاط التعميمىى بكىل مسىتوى مىن  بأنى ويمكن تعريلى  إجراقيىا       
مستويات اىنشطة داال بيقة محلزات اىلعاب الرأمية والىذى يمكىن مىن االلى  إحتسىاب درجىة 

 النشاط كمستوى تحدى ملرد كامل تتدرج بداام  الاطوات من السرل إلى الئعبت.  
  Multi Challenge Level: متعدد مستوى التحدى .2

أن  ت توزي   مرام اىنشىطة ب Scheiner et al., (2017, 69)عر   ستشينير وزمال د       
دااىل كىل مسىىتوى نشىاط تعميمىى إلىىى أكيىر مىن مسىىتوى تحىدى كىل مسىىتوى لى  درجىات إجتيىىازد 
وليمكىىىن لممىىىتعمم الىىىداول إلىىىى مسىىىتوى التحىىىدى التىىىالى دااىىىل النشىىىاط دون إجتيىىىاز المسىىىتوى 

 السابق ل ت. 
 

لتعميمىى  ىى عىدة إلىى أنى  ت تقىديم النشىاط ا  Jackson(2018, 5)ربكغإٌكما أضاف       
مىن السىرل إلىى الئىعب وكىل نشىاط لى  اطواتى  المتسمسىمة ودرجاتى   تتىدرجمستويات لمتحىدى 

الاائة ب   جتيىازد وليسىتطي  المىتعمم إجتيىاز النشىاط التعميمىى دون إجتيىاز جميى  مسىتويات 
 .التحدى داال النشاطت

 

ويمكىىن تعريلىى  إجراقيىىا بأنىى  ت تمييىىل مسىىتويات الئىىعوبة دااىىل النشىىاط التعميمىىى والتىىى        
 لممسىتوىأن لكل مستوى درجات إجتيازد التىى تحىدد الىداول  حيثتظرر  ى أكير من مستوى  

 النشاط التعميمى والتى تعمل عمى زيادة تركيز المتعمم ودا عيت  نحو التعممت.  ىالتالى لمتحدى 
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 :Programming Skills مهارات البرمجة .2
بأنرىىا ت عمميىىة كتابىىة  Hamalainen et al.,(2015, 42)عر رىىا هامىىالينين وزمىىال د     

أوامىىر وتعميمىىات لتوجيىى  الحاسىىوب لتنليىىذ أوامىىر محىىددة  سىىتادامرا وتنليىىذها لحىىل مشىىكمة أو 
 لتحقيق هدف من االل بيقة برمجية متكاممةت.

 

إلىى أنرىا ت مرىارات تتىي  إنشىا   Yana et al., (2018, 151)يانىا وزمىال د  كىذلك أشىار    
المشىىىروعات والبرمجيىىىات متعىىىددة اىرىىىراض مىىىن اىىىالل بيقىىىة تطويريىىىة أاقمىىىة عمىىىى اىحىىىداث 

   ت.والكاقنات والبنيات الشرطية
 

نشىىا  البرمجيىىات مىىن اىىالل       ويمكىىن تعريلرىىا إجراقيىىا بأنرىىا ت مرىىارات تنليىىذ المشىىروعات واخ
إسىىتادام برنىىامف الليجىىوال بيسىىيك مىىن اىىالل إاتيىىار الكاقنىىات واىحىىداث واىكىىواد والتعميمىىات 

 والبنيات الشرطية المناسبة  ى بيقة برمجية متكاممةت.
 :Problem-Solving Skills مهارات حل المشكالت .6

إلىى أنرىا ت مرىارات معر يىة والتىى تتضىمن  Lee et al., (2017, 202)عر   لىى وزمىال د     
  التنسىىيق والتعمىىيم لموئىىول والكشىىف التحميىىلمرىىارات التجريىىد  اللرىىم  المعالجىىة  ا سىىتدلل  

 عن الحمول والبداقل الممكنة لحل المشكمةت.
 
 

إلىى أنرىا ت مرىارات عقميىة  Caldas et al., (2019, 215)كمىا أوضى  كالىداس وزمىال د     
ستادام مرارات التلكيىر العميىا لىربط البيانىات والوئىول إلىى الحىل  أاقمة عمى العئف الذهنى واخ

أناعا لحل المشكمةت.  اىكير مناسبة واخ
 

ة يمكىىن تعريلرىىا إجراقيىىا بأنرىىا ت هىىى أىىدرة المىىتعمم عمىىى القيىىام بعمميىىات معر يىىة وذهنيىى       
تتضمن مرارات التلكير العميا والعئف الذهنى والتحميل وا ستنتاج وربط البيانىات لمكشىف عىن 

أناعات. اتيار الحل اىكير مناسبة واخ  مجموعة من الحمول والبداقل لحل المشكمة واخ
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 أدوات البحث:
 ماآلتيةتم إعداد أدوات البحث 

 أدوات جمع البيانات: .1
 

ا ستكشىىىىىىىىىىا ية حىىىىىىىىىىول مرىىىىىىىىىىاراترم  ىىىىىىىىىىى البرمجىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىتبيان لطىىىىىىىىىىالب الدراسىىىىىىىىىىة  -أ 
وحىىىىىىىىل المشىىىىىىىىكالت  ىىىىىىىىى الىىىىىىىىتعمم  0202باسىىىىىىىىتادام برنىىىىىىىىامف الليجىىىىىىىىوال بيسىىىىىىىىيك 

   ومىىىىىىىىدى اسىىىىىىىىتادامرم لىىىىىىىىنمط محلىىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىىة ىتنا سىىىىىىىىى/ تعىىىىىىىىاونى
 ومستوى التحدى ىملرد/متعدد .

أاقمىىىىىىة معىىىىىىايير تئىىىىىىميم بيقىىىىىىة تعمىىىىىىم أاقمىىىىىىة عمىىىىىىى التلاعىىىىىىل بىىىىىىين نمىىىىىىط محلىىىىىىزات  -ب 
 رأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد .اىلعاب ال

أاقمىىىىىىىىىة المرىىىىىىىىىارات المرتبطىىىىىىىىىة بمقىىىىىىىىىرر البرمجىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىتادام الليجىىىىىىىىىوال بيسىىىىىىىىىيك  -ج 
0202. 

أاقمىىىىىىىىىة اىهىىىىىىىىىداف المرتبطىىىىىىىىىة بمقىىىىىىىىىرر البرمجىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىتادام الليجىىىىىىىىىوال بيسىىىىىىىىىيك  -د 
0202. 

 

 أدوات المعالجات التجريبية: .2
لممعالجىىىىىىىىىات التجريبيىىىىىىىىىة   الموأىىىىىىىىى  التعميمىىىىىىىىىى والىىىىىىىىىذى يشىىىىىىىىىتمل عمىىىىىىىىىى أربعىىىىىىىىىة أدوات 

 وهى كالتالىم
 

أداة المعالجة التجريبية اىولىم بيقة تعمم أاقمة عمى نمط محلزات اىلعاب الرأميىة تنا سىى  -أ 
 م  مستوى التحدى ملرد.

أداة المعالجة التجريبية اليانيةم بيقة تعمم أاقمة عمى نمط محلزات اىلعاب الرأميىة تنا سىى  -ب 
 م  مستوى التحدى متعدد.

أداة المعالجىىىة التجريبيىىىة الياليىىىةم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة   -ج 
 تعاونى م  مستوى التحدى ملرد.

أداة المعالجة التجريبية الرابعةم بيقة تعمم أاقمة عمى نمط محلىزات اىلعىاب الرأميىة تعىاونى  -د 
 م  مستوى التحدى متعدد.
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 أدوات القياس: .3
 .0202التحئيمى المعر ى المرتبط بمرارات البرمجة باستادام الليجوال بيسيك  ا اتبار -أ 
بطاأىىىة مالحظىىىة اىدا  المرىىىارى المرتبطىىىة بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك   -ب 

0202. 
 وترجمة الباحيتين.  Saygili(2017)إعداد سايجيمى  مقياس مرارات حل المشكالت   -ج 

 منهج البحث: 

 تم استادام منرجين لمبحث  يتضحان كالتالىم 
الوئىلى التحميمىىم تىم إسىتادام   ىى إعىداد واسىتعراض اىدبيىات المرتبطىة  مىنرف المسى  .0

بمشكمة البحث ومتايرات   ووض  تئور مقترح ل سس والمعايير المرتبطىة بتئىميم بيقىة 
/تعاونى  ومسىىتوى تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى

التحىىدى ىملرد/متعىىدد   با ضىىا ة إلىىى التوئىىل إلىىى أاقمىىة المرىىارات المرتبطىىة بمرىىارات 
 . 0202البرمجة باستادام الليجوال بيسيك 

 

المىىنرف شىىب  التجريبىىىم لقيىىاس أيىىر بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات  .0
ىملرد/متعىىدد عمى تنميىىة المتايىىرات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى 
 التابعة لمبحث وهى مرارات البرمجة وحل المشكالت.

 

 متغيرات البحث:

 اتضحت متايرات البحث    يما يمىم
 تضمن متايران مستقالن  وهمامم المتغير المستقل .0
 نمط محلزات اىلعاب الرأمية  ول  نمطان وهمام ىتنا سى/ تعاونى . -أ 
 مستويان وهمام ىملرد/ متعدد .مستوى التحدى  ول   -ب 

 

 تضمن يالية متايرات تابعة  وهىمم المتغيرات التابعة .0
 .0202المرتبط بمرارات البرمجة باستادام برنامف  يجوال بيسيك  التحئيل المعر ى -أ 
 .0202اىدا  المرارى المرتبط بمرارات البرمجة باستادام برنامف  يجوال بيسيك  -ب 
 مرارات حل المشكالت. -ج 
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 التصميم التجريبى للبحث:
 

 Factorialت ت0*0تىىىم اسىىىتادام التئىىىميم التجريبىىىى لمبحىىىث وهىىىو تالتئىىىميم العىىىاممى     

Design 2*2 ت و قا لممتاير المستقل لمبحىث ومسىتويات   والىذى تتضى  مجموعاتى  مىن اىالل
 الجدول التالىم 

 (1رذٔل )

 انتصًيى انتزشيجٗ نهجضج

 انًزًٕعخ
ٗ  انميبط انمجه

       نهًتغيشاد انتبثعخ
 انًعبنزبد

انميبط انجعذٖ 

         نهًتغيشاد انتبثعخ

(1) تزشيجيخ  

)ًَظ  يضفضاد 

األنعبة انشلًيخ 

تُبفغٗ/ يغتٕٖ 

 انتضذٖ يفشد(

  ٗاإلختجاااابس انتضصاااايه

انًاااااااشتجظ ثبنزبَااااااات 

انًعشفااااااٗ نًٓاااااابساد 

 انجشيزخ0

   ثطبلااخ يظص ااخ األدا

انًٓااااابسٖ نًٓااااابساد 

 انجشيزخ0

  يمياااااااااااااابط صاااااااااااااام

 انًشكظد0

ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ ًَظ 

يضفضاد األنعبة انشلًيخ 

تُبفغٗ ٔيغتٕٖ انتضذٖ 

 يفشد0

  ٗاإلختجاااااااابس انتضصاااااااايه

انًاااااااااااشتجظ ثبنزبَااااااااااات 

انًعشفاااااااااٗ نًٓااااااااابساد 

 انجشيزخ0

   ثطبلاااااخ يظص اااااخ األدا

انًٓااااااااابسٖ نًٓااااااااابساد 

 انجشيزخ0

 0يميبط صم انًشكظد 

(2) تزشيجيخ  

)ًَظ  يضفضاد 

األنعبة انشلًيخ 

يغتٕٖ  تُبفغٗ/

 انتضذٖ يتعذد(

ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ ًَظ 

يضفضاد األنعبة انشلًيخ 

تُبفغٗ ٔيغتٕٖ انتضذٖ 

 يتعذد0

(3) تزشيجيخ  

)ًَظ  يضفضاد 

األنعبة انشلًيخ 

تعبَٔٗ/ يغتٕٖ 

 انتضذٖ يفشد(

ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ ًَظ 

يضفضاد األنعبة انشلًيخ 

تعبَٔٗ ٔيغتٕٖ انتضذٖ 

 يفشد0

(4) تزشيجيخ  

)ًَظ  يضفضاد 

األنعبة انشلًيخ 

تعبَٔٗ/ يغتٕٖ 

 انتضذٖ يتعذد(

ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ ًَظ 

يضفضاد األنعبة انشلًيخ 

تعبَٔٗ ٔيغتٕٖ انتضذٖ 

 يتعذد0

  روض البحث:

 ماآلتية ى ضو  مشكمة البحث وأسقمت   سعى البحث لمتحقق من اللروض  
  بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥ل يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى .0

المجموعىىات التجريبيىىة  ىىى التحئىىيل المعر ىىى المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة يرجىى  إلىىى أيىىر 
تئىىىميم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة ىتنا سىىىى/ 

 تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/ متعدد .
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بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب   2.22≥ل يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى .0
المجموعات التجريبية  ى بطاأة مالحظىة اىدا  المرىارى المرتبطىة بمرىارات البرمجىة يرجى  
إلى أير تئميم بيقة تعمم أاقمة عمى التلاعىل بىين نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/ 

 تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد .
  بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥ى ىل يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتو  .0

المجموعات التجريبية  ى مقيىاس مرىارات حىل المشىكالت يرجى  إلىى أيىر تئىميم بيقىة تعمىم 
أاقمة عمى التلاعل بين نمط محلزات اىلعاب الرأميىة ىتنا سىى/ تعىاونى  ومسىتوى التحىدى 

 ىملرد/ متعدد .
التجريبيىىة عمىىى ا اتبىىار  ل توجىىد عالأىىة ارتباطيىىة بىىين درجىىات طىىالب مجموعىىات البحىىث .4

التحئيمى المعر ى  ودرجاترم عمى بطاأة مالحظة اىدا  لمرارات البرمجة  ودرجاترم عمىى 
 مقياس حل المشكالت.

 ثانيا: اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

ا طىىار النظىىرى لمبحىىث الدراسىىات واىدبيىىات والمراجىى  المرتبطىىة بمتايىىرات البحىىث  تضىىمن     
ستة محاور  المحىور اىولم نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/تعاونى    تملواشالحالى 

مرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال  المحىىور اليىىانىم مسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد   المحىىور اليالىىثم
بيسيك  المحىور الرابى م حىل المشىكالت  المحىور الاىامسم العالأىة بىين نمىط محلىزات اىلعىاب 

نى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد  دااىىل بيقىىة تعمىىم وأيرهىىا عمىىى تنميىىة الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاو 
 مرارات البرمجة وحل المشكالت  المحور السادسم تئميم بيقة تعمم محلزات اىلعاب الرأمية.

 المحور ااول: نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/تعاونى(:

تضمن المحور اىول ملروم نمط محلزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/ تعىاونى   اىسىس        
 النظرية القاقمين عميرا  وائاقئرما  مكوناترما  وأهميترما  ويتض  ذلك تلئيال كاآلتىم

 

 متهوم نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/ تعاونى(:  .1
 يظرر ملروم نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/تعاونى   عمى النحو اآلتىم        
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 ملروم نمط محلزات اىلعاب الرأمية التنا سىم -0/0 
ظرىىرت مجموعىىة مىىن التعريلىىات المتعىىددة حىىول مئىىطم  نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة       

تبيقة تعمىم أاقمىة  أن عمى  Perryer et al., (2016, 329)بيررير وزمال د   عر  التنا سى  
عمىى تطبيقىىات عنائىىر اىلعىىاب وتريقىىة الظىىروف لممىىتعمم لمتنىىا س مىى  أأرانىى  لتعزيىىز سىىموكيات  

 والعمل عمى زيادة دا عيت  نحو التعممت.
 

إلىىى أنىى  ت سمسىىمة مىىن عمميىىات التئىىميم  Yildirim (2017, 89)كىىذلك أشىىار ييمىىديريم     
عنائىىر اىلعىىاب لتىىو ير بيقىىة تعمىىم ديناميكيىىة تنا سىىية لتنميىىة مرىىارات القاقمىىة عمىىى اسىىتادام 

 المتعمم وتحقيق اىهداف التعميمية المنشودةت.
عمى أن  ت إسىتادام   Xi & Hamari(2019, 212)و ى نلس ا طار أكد إكسى وهامارى    

أسموب التلكير بالمعب  ى سياق بيقة تعمم تنا سية تعمل عمى تحليز المىتعمم عمىى أدا  مرامى  
 التعميمية لتحسين نواتف التعممت. 

 مالتعاونىملروم نمط محلزات اىلعاب الرأمية  -0/0
 عر ى حيىث  عديىد مىن اآلرا  حىول ملرىوم نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة التعىاونى أشارت     

تتطبيىق تقنيىات اىلعىاب و لياترىا بمىا  بأن  Leclercq et al., (2018, 85)ليكميريك وزمال د 
تتضمن من أ كار ومبادئ تعمل عمى تحليىز المتعممىين عمىى العمىل التعىاونى لتحقيىق اىهىداف 

 التعميمية المطموبةت.
اقمىة عمىى إسىىتادام ت بيقىة تعمىم أ أنى إلىى  Harris (2019, 38)ْابسسيظوكىذلك أشىار     

ميكانيكية اىلعاب لتحليز المتعممين عمى العمل الجمىاعى التعىاونى تحىت أيىادة لتبىادل الابىرات 
 والمعمومات والمرارات وتحقيق أ ضل أدا   ى تحقيق النتاقف التعميمية المنشودةت.

 

تاسىتادام  بأنى  Kovisto & Hamari(2019, 193)ْٔبيابسٖكمىا أوضى  كو يسىتو       
أسموب التلكير بالمعب  ى سياق بيقة تعمىم تعاونيىة أاقمىة عمىى توزيى  مرمىة الىتعمم مىن اىالل 

 أاقد لزيادة دا عية المتعممين نحو تحقيق أهداف التعمم من االل ناتف جماعىت.
 ااسس النظرية القائم عليها نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/تعاونى(: .0

 

هيمميىىنف وهىىاددارا و   Jagust et al., (2018, 449-450)وزمىىال داتلىىق جاجيسىىت       
Humlung & Haddara(2019, 92)، التىىى  عمىىى ظرىىور مجموعىىة مىىن نظريىىات الىىتعمم
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تىىدعم اىسىىس النظريىىة لىىنمط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى   والتىىى تتضىى   يمىىا 
 ميمى

 

 

أىىىام مجموعىىىة مىىىن عممىىىا  عمىىىم الىىىنلس   :Behavioral Theoryالنظريىىىة السىىىموكية  -أ 
السموكى ومنرم يورندايك وبىا موف وسىكنر بوضى  مبىادئ وأسىس النظريىة السىموكية  حيىث 
أكىىدوا عمىىى أهميىىة المييىىرات الاارجيىىة  ىىى عمميىىة الىىتعمم والتىىى تعمىىل عمىىى تاييىىر سىىموك 

ستجاباترم نحىو المىادة التعميميىة  ويتضى  تىدعيم  من االل تكرارالمتعممين  هىذد تدريبرم واخ
نمط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/تعاونى  حيىث أنرمىا يعتمىدان عمىى تحليىز النظرية ل

المتعممىىين مىىن اىىالل تئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى توظيىىف تقنيىىات اىلعىىاب التىىى تتىىي  
احىىدة لتاييىىر سىىموك  نحىىو تحقيىىق الرىىدف لممىىتعمم إمكانيىىة تكىىرار النشىىاط أكيىىر مىىن مىىرة و 

 المنشود.  
إن مبادئ نظرية التعزيز أاقمة عمىى تعزيىز  :Reinforcement Theoryنظرية التعزيز  -ب 

السىىموك ا يجىىابى لممىىتعمم بالمكا ىى ت المعنويىىة  لتىىزداد دا عيتىى  لإلنتقىىال إلىىى موأىىف تعميمىىى 
بسىموك سىمبى  وبىذلك  ىدن هىذد  جديد  با ضىا ة إلىى منى  المكا ى ت  ىى حالىة أيىام المىتعمم

النظريىىة تىىدعم نمىىط محلىىزات اللعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  مىىن اىىالل مىىا تقدمىى  مىىن 
مسىىتويات لمىىتعمم واىنشىىطة التعميميىىة  يقىىوم مىىن االلرىىا المىىتعمم  با نتقىىال مىىن مسىىتوى 
ىموأىىف تعميمىىى  إلىىىى مسىىتوى أعمىىىى ىموأىىف تعميمىىى  اىىىر   مىى  تقىىىديم التاذيىىة الراجعىىىة 

و قىىىا لمموأىىىف والمكا ىىى ت ميىىىل النقىىىاط والشىىىارات لممىىىتعمم لمناسىىىبة ىإيجابيىىىة أو سىىىمبية  ا
 التعميمى.

  وكو يسىىتو Leclercq et al., (2018, 87)ليكميريىىك وزمىىال د أضىىاف  وكىىذلك    
عمىىى أنىى  يمكىىن دعىىم نمىىط محلىىزات  Kovisto & Hamari(2019, 195)ْٔبياابسٖ

 اىلعاب الرأمية التعاونى من االل مجموعة من النظريات  والتى تتبين كاآلتىم
أىىىدمرا كىىىل مىىىن  :Social Construction Theoryالنظريىىىة البناقيىىىة ا جتماعيىىىة   -أ 

والتىىى تىىدعم الدراسىىة مىىن اىىالل نمىىط  يجوتسىىكى وبرونىىر  والتىىى تعىىد مىىن أهىىم النظريىىات 
محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة التعىىاونى  حيىىث أكىىدت عمىىى أن المجتمعىىات المعر يىىة ا جتماعيىىة 

تعمىىل عمىىى تحليىىز النشىىطة  التىىى يىىتم مىىن االلرىىا العمىىل الجمىىاعى النشىىط بىىين المتعممىىين 
المرىىىام  تعممىىىين عمىىىى بنىىىا  المعر ىىىة مىىىن اىىىالل تبىىىادل المعمومىىىات واى كىىىار أينىىىا  أدا الم
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الجماعيىىة  وبالتىىالى تنمىىى التحئىىيل المعر ىىى واىدا  المرىىارى ومرىىارات التلكيىىر العميىىا لىىدى 
 المتعممين.

أام بوضىعرا  يجوتسىكى ولونتيىف والتىى تعمىل عمىى   :Activity Theoryنظرية النشاط  -ب 
توضي  كيلية العمىل الجمىاعى  والتىى يمكىن مىن االلرىا تىدعيم نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة 
التعاونى من االل سبعة عنائر تعمل عمى تدعيم توزي  أدوار المتعممين  ىى كىل مسىتوى مىن 

 مستويات مرام اىنشطة  والتى تتضمنم
 

 انًٕضٕعSubject .م يميل موضوع  مرمة النشاط التعاونى 
 األدٔاد Tools.م اىدوات المستادمة  ى النشاط التعاونى 
 الردفObjective: .تحديد الردف من النشاط  التعاونى 
   المجتمCommunity:   المجتم  التعاونى لممتعممين الذين سوف يقومون بدجرا

 النشاط.
  القواعدRules: .القواعد التى تحدد كيلية السير  ى النشاط التعاونى 
  تقسيم المرامDivision of Labor:  تقسيم المرام داال النشاط التعاونى ليئب  لكل

 عضو مرمت  ودورد  ى إنجاز النشاط من االل أاقد المجموعة.
  الناتفOutcome: .ناتف عممية التعاون والذى يظرر  ى ئورة منتف تعميمى جماعى 
 صائص نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/تعاونى(:خ .3

 ,Santos et al., (2018سىانتوس وزمىال د   Yildirim (2017, 89)ييمىديريماتلىق       

مجموعىة مىن عمىى وجىود  Kovisto & Hamari(2019, 193)ْٔبيابسٖوكو يسىتو   (20
 والتى تتبين  يما يمىم ائاقص المشتركة لنمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى  ال

 
 

م اسىىىىىىتادام الايىىىىىىال  ىىىىىىى تئىىىىىىميم تقنيىىىىىىات اىلعىىىىىىاب والتىىىىىىى Imaginationالايىىىىىىال  -أ 
 شائيات المتعممين  والامليات. تتضمن عنائر اىلعاب 

إن عنائىىىىىر اىلعىىىىىاب تسىىىىىبب التىىىىىروي  والتر يىىىىى  والمتعىىىىىة  :Entertainmentالتر يىىىىى   -ب 
 ىىىى بيقىىىة الىىىتعمم لممتعممىىىين  ولبىىىد مىىىن مراعىىىاة التىىىوازن بينرىىىا وبىىىين المحتىىىوى العممىىىى 

 الذى يقدم  ى المستويات التعميمية.
يعمىىىىل التحىىىىدى عمىىىىى إيىىىىارة دا عيىىىىة المتعممىىىىين نحىىىىو الىىىىتعمم  ىىىىى  :Challengeالتحىىىىدى  -ج 

 حدود أدراترم الممكنة.
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كسىى وهارمىارىPoncin et al., (2017, 325)وكىذلك أوضى  بونسىين وزمىال د        Xi  واخ

& Hamari(2019, 215)   عمىىى وجىىود عىىدة ائىىاقص إضىىا ية لىىنمط محلىىزات اىلعىىاب
   الرأمية التنا سى  والتى تظرر  يما يمىم

يظرىىىر تحكىىىم المىىىتعمم  ىىىى أدا  مرمتىىى   ىىىى شىىىكل  :User Controlتحكىىىم المسىىىتادم  -أ 
 ىىىىىىردى لتسىىىىىىير معىىىىىى  و قىىىىىىا لقدراتىىىىىى  ومسىىىىىىتواد العقمىىىىىىى لتحقيىىىىىىق اىهىىىىىىداف التعميميىىىىىىة 

 المنشودة.
م التنىىىىىا س مىىىىى  زمىىىىىال د  نجىىىىىاز مرامىىىىى   ىىىىىى أأىىىىىل وأىىىىىت Competitionالتنىىىىىا س   -ب 

 وأ ضل أدا  لمحئول عمى أعمى نقاط ودرجات وترتيب  ى أاقمة المتئدرين.
 

 ,Featherstone & Habgood(2019 ىى نلىس ا طىار أكىد  ياييرسىتون وهىابجود و      

عمى أنى  يوجىد ائىاقص إضىا ية  Wee & Choonge(2019, 102)وتشونف     ووى(156
 لنمط محلزات اىلعاب التعاونى  والتى تتبين  يما يمىم

 
 
 

وجىىىود أاقىىىد للريىىىق العمىىىل التعىىىاونى  يعمىىىل عمىىىى توزيىىى  المرىىىام  :Leadershipالقيىىىادة  -أ 
 ىىىى كىىىل مسىىىتوى مىىىن    طىىىالب2-0المتكىىىون مىىىن ى اللريىىىقوالتعىىىاون مىىى  جميىىى  أعضىىىا  

 اىنشطة التعميمية. مستويات
م يقىىىىوم المتعممىىىىون بىىىىأدا  مرىىىىام وأنشىىىىطة الىىىىتعمم Group Abilityالقىىىىدرة  الجماعيىىىىة  -ب 

رىىىىاقى جمىىىىاعى  نتيجىىىىة تعىىىىاونرم  ىىىىى القىىىىدرات معىىىىا بشىىىىكل تعىىىىاونى ليتوئىىىىموا إلىىىىى نىىىىاتف ن
 والابرات والمرارات.

حيىىىىث يقىىىىوم جميىىىى  المتعممىىىىين  ىىىىى  :Group Responsibilityالمسىىىقولية الجماعيىىىىة  -ج 
اللريىىىىىق بىىىىىأدا  المرىىىىىام بشىىىىىكل تعىىىىىاونى  وتحمىىىىىل مسىىىىىقولية جماعيىىىىىة اتجىىىىىاد أداقرىىىىىم  ىىىىىى 

 اىنشطة التعميمية.
تكىىىىىىىون المسىىىىىىىا لة جماعيىىىىىىىة  :Group Accountabilityالمسىىىىىىىا لة الجماعيىىىىىىىة  -د 

لجميىىىى  أعضىىىىا  اللريىىىىق التعىىىىاونى   جمىىىىيعرم أىىىىاموا بدتاىىىىاذ القىىىىرارات وليجتىىىىازون مرمىىىىة 
 كل مستوى من مرام اىنشطة إل كلريق جماعى.
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 مكونات تصميم نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/تعاونى(:  .4
  Santos et al., (2018, 23)  سىانتوس وزمىال د Scharp(2017, 25)سشارباتلق      

عمى أن تئميم  نمط محلزات اىلعىاب  Aparicio et al.,(2019, 42-43)وأباريكو وزمال د 
   ىتنا سى/تعاونى  يتضمن مجموعة من العنائر اىساسية  والتى تتض  كالتالىم الرأمية

 

تتضمن التعميمات والقوانين التى يجب أن يمتزم برىا المىتعمم ويسىير و قىا   :Rulesالقواعد  -أ 
 لرا لضمان إتمام المرام التعميمية المطموبة من  بنجاح.

يقئد بسيناريو المعبىة وضى  المحتىوى التعميمىه ومرىام  :Game Scriptسيناريو المعبة   -ب 
 شويق  وزيادة دا عيت  لمتعمم.اىنشطة  ى شكل وسياق يشب  المعبة  يارة انتباد المتعمم وت

 

تميل المحتوى التعميمى واىنشطة وتكميلات مرام التعمم التىى تئىمم  :Levelsالمستويات   -ج 
لتحقيق أهداف التعمم  وتتدرج  ى تسمسل منطقى من اىسرل ل ئعب  وليسىتطي  المىتعمم 

 تىىرة زمنيىىة  ا نتقىىال إلىىى مسىىتوى أعمىىى إل بعىىد ا نترىىا  مىىن المسىىتوى السىىابق  أو بعىىد
 محددة.

يقوم كل مىتعمم بداتيىار نمىط شائىية لتمييمى  دااىل النشىاط م Charactersالشائيات   -د 
 التعميمى  ى بيقات محلزات اىلعاب الرأمية.

 

تتضمن تحديىد توأيىت زمنىى مناسىب لتنليىذ كىل مرمىة  :Time Limitsالمحددات الزمنية  -ه 
 من مرام التعمم  ى كل مستوى تعميمى.

 

توضىى  لممىىتعمم إذا كىىان عمىىى ئىىواب أم اطىىأ  ىىى طريىىىق  :Feedbackالتاذيىىة الراجعىىة  -و 
تحقيق هد    أم عمي  أن يعدل اطوات  لتحقيىق هد ى   أينىا  أدا  النشىاط التعميمىى أو بعىد 

 ا نترا  من .
 

شريط يتواجد بشكل مستمر أمام المتعمم ليظرىر لى  مىدى  :Progress Barشريط التقدم   -ز 
 ة النشاط  ى كل مستوى تعميمى  لتحليزد عمى أدا  المرام المطموبة منرم.تقدم   ى مرم

 

تميل درجات الطالب التىى يجمعرىا  ىى كىل مسىتوى مىن مسىتويات مرىام   :Pointsالنقاط   -ح 
 اىنشطة  والتى يكون لرا حد أدنى لمنجاح وحد أأئى.
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تىىرتبط الشىىارات بالمكا ىى ت دااىىل بيقىىة محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة والتىىى  :Badgesالشىىارات   -ط 
تكون عبارة عن أشكال  أوتمييالت بئرية تميل نجىاح المتعممىين عنىد حئىولرم عمىى عىدد 

 معين من النقاط أو عند إتمام مرمة معينة.
 
 

هىى أىىواقم تقىوم بعىىرض ترتيىب المتعممىىين و قىا لعىىدد  :Leaderboardأىواقم المتئىىدرين   -ي 
النقىىاط الحائىىمين عميرىىىا  ىىى مرمىىىة نشىىاط كىىىل مسىىتوى  وهىىىى تعمىىل عمىىىى زيىىادة دا عيىىىة 

   .المتعممين نحو إنجاز مرام تعممرم بأ ضل أدا 
 

 

 أهمية نمط محتلات االعا  الرامية )تنا سى/تعاونى(: .5
ومورستشريسىىىير   Kovisto & Hamari(2019, 194)ْٔبياابسٖكو يسىىتو اتلىىق     

 ,Rapp et al., (2019  ورابىب وزمىال د Morschheuser et al., (2019, 15)وزمىال د 

عمىىى توظيىىف نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى   ىىى بيقىىات الىىتعمم  ويتضىى   (3
 ذلك  يما يمىم

 
 
 

اىلعىاب دااىىل بيقىة الىىتعمم  إداىال أسىموب الىىتعمم بىالتلكير والتعزيىىز مىن اىىالل دمىف تقنيىىات  -أ 
 حتى يشعر المتعمم بالتشويق والمتعة أينا  عممية التعمم.

العمىىل عمىىى تبسىىيط المعمومىىات ووضىىوحرا مىىن اىىالل تجزأترىىا وتقسىىيمرا إلىىى مراحىىل  رعيىىة  -  
 وتوزيعرا عمى مستويات تعميمية تتدرج من السرل لمئعب.

ة من اىالل المكا ى ت التىى تتضىمن تشجي  المتعممين وتحليزهم عمى أدا  اىنشطة التعميمي -ج 
 النقاط  الشارات  ولوحة المتئدرين.

إعطىىىا  المتعممىىىين  رئىىىة لمتعبيىىىر عىىىن إسىىىتقاللرم مىىىن اىىىالل تمييىىىز أنلسىىىرم بىىىدمتالكرم  -د 
شائىىىيات متلىىىردة  أينىىىا  أدا  اىنشىىىطة التعميميىىىة  لكىىىى تسىىىاعدهم عمىىىى امىىىق هىىىويترم 

 الاائة.
 من االل السعى لمتعمم الذاتى. تمكين المتعممين من تحقيق ذواترم الكاممة -ه 
تىىو ير الىىدعم التعميمىىى والتعزيىىز مىىن اىىالل التاذيىىة الراجعىىة لمسىىاعدة المتعممىىين عمىىى حىىل  -ا 

 مشاكمرم التعميمية أينا  أدا  اىنشطة التعميمية وبعد ا نترا  منرا.
مسىىاعدة المتعممىىين عمىىى التعامىىل مىى  اللشىىل كجىىز  مىىن عمميىىة الىىتعمم  مىىن اىىالل إعطىىا د  -ز 

 المحاولة والتكرار ىداق   ى مستوى النشاط التعميمى أكير من مرة. رئة 
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تعمم المتعممىين الئىبر والميىابرة والعمىل عمىى حىل المشىكالت التىى تىواجررم   لمتوئىل إلىى  -ح 
 النتاقف المرجوة وتحقيق اىهداف التعميمية المنشودة.

 

استامئت الباحيتىان مىن المحىور اىول التعىرف عمىى اآلرا  الماتملىة حىول ملرىوم            
نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى  حيث أنرما أىاقمين عمىى دمىف تقنيىات اىلعىاب 
وعنائرها  ىى بيقتىى تعمىم تىتم  يرمىا اىنشىطة بطىريقتين تنا سىية وتعاونيىة  وكىذلك تىم عىرض 

النظريىىة نظريىىة التعزيىىز    ومىىن أهمرىىام النظريىىة السىىموكية القىىاقمين عميرىىاظريىىة اىسىىس الن
  با ضىا ة  ىى تلسىير نتىاقف البحىث توظيلرميمكن والذين  نظرية النشاطالبناقية ا جتماعية  و 

إلى عرض مجموعة من الائاقص المشتركة بين كال النمطين والائاقص التى ينلرد برىا كىل 
اسىتعراض والتىى تشىمل السىيناريو  المسىتويات  القواعىد  المكا ى ت  وأايىرا تىم نمط  وكذلك تىم 

التوئىىل إلىىى أهميترمىىا  ىىى تىىو ير بيقىىة تعمىىم ممتعىىة تزيىىد مىىن دا عيىىة المتعممىىين نحىىو الىىتعمم 
 وتحقيق اىهداف المنشودة.

 المحور الثانى: مستوى التحدى)مترد/متعدد(:
 
 

اىسىىىس النظريىىىة القىىىاقمين   التحدىىملرد/متعىىىدد مسىىىتوى ملرىىىوم تنىىىاول المحىىىور اليىىىانى    
 أهميترما  ويتض  ذلك  يما يمىم   عميرا و 

 متهوم مستوى التحدى)مترد/متعدد(: .1
 يتض  ملروم مستوى التحدى ىملرد/متعدد   عمى النحو اآلتىم    
 الملردم ملروم مستوى التحدى -0/0

كييىىىىىىر مىىىىىىن التعريلىىىىىىات حىىىىىىول ملرىىىىىىوم ملرىىىىىىوم مسىىىىىىتوى التحىىىىىىدى الملىىىىىىرد   ظرىىىىىىرت    
بأنىىىىى  تنمىىىىىط مىىىىىن أنمىىىىىاط تئىىىىىميم  Perieira (2014, 32)حيىىىىىث عر ىىىىى  بيرييىىىىىرا 

مسىىىىىىىتوى النشىىىىىىىاط التعميمىىىىىىىى دااىىىىىىىل بيقىىىىىىىة محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة والىىىىىىىذى يظرىىىىىىىر 
مىىىىىن االلىىىىى  النشىىىىىاط  ىىىىىى اطىىىىىوات متتاليىىىىىة ولرىىىىىا درجىىىىىة تمكىىىىىن المىىىىىتعمم مىىىىىن إجتيىىىىىاز 

 ى التعميمىت.المستو 
 
 

إلىىىىىى  Marcos et al., (2016, 104)أشىىىىىار مىىىىىاركوس وزمىىىىىال د  وكىىىىىذلك   
أنىىىىىىى ت نمىىىىىىىىط لظرىىىىىىىور إجىىىىىىىىرا ات النشىىىىىىىىاط التعميمىىىىىىىى دااىىىىىىىىل بيقىىىىىىىة محلىىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىىاب 
التعميميىىىىىىىىة  ىىىىىىىىى مسىىىىىىىىتوى واحىىىىىىىىد كامىىىىىىىىل يجتىىىىىىىىازد المىىىىىىىىتعمم لموئىىىىىىىىول إلىىىىىىىىى المسىىىىىىىىتوى 

 التالى لمنشاطت.
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 Majuri et al., (2018, 22)وزمىىىال دمىىىاجيرى  نلىىىس ا طىىىار أكىىىد و ىىىى     
أنىىىىىىى  ت شىىىىىىىكل مىىىىىىىن أشىىىىىىىكال تمييىىىىىىىل مسىىىىىىىتوى الئىىىىىىىعوبة  ىىىىىىىى بيقىىىىىىىة محلىىىىىىىزات  عمىىىىىىىى 

اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة لتظرىىىىىىىر اطىىىىىىىوات النشىىىىىىىاط  ىىىىىىىى تسمسىىىىىىىمرا المنطقىىىىىىىى وئىىىىىىىول إلىىىىىىىى 
إكتمىىىىىىىال النشىىىىىىىاط  ىىىىىىىى مسىىىىىىىتوى ملىىىىىىىرد كامىىىىىىىل يىىىىىىىتم إحتسىىىىىىىاب درجاتىىىىىىى  د عىىىىىىىة واحىىىىىىىدة 

 لممتعممينت.
 متعددمملروم مستوى التحدى ال -0/0

بينىىىىىىىا  عر ىىىىىىى تعىىىىىىىددت اآلرا  حىىىىىىىول ملرىىىىىىىوم مسىىىىىىىتوى التحىىىىىىىدى المتعىىىىىىىدد  حيىىىىىىىث         
بأنىىىىى  ت شىىىىىكل مىىىىىن أشىىىىىكال توزيىىىىى  مرىىىىىام  Pena & Natal (2015,2)وناتىىىىىال 

النشىىىىىىىاط دااىىىىىىىل المسىىىىىىىتوى التعميمىىىىىىىى عمىىىىىىىى مسىىىىىىىتويات متعىىىىىىىددة لكىىىىىىىل مسىىىىىىىتوى مىىىىىىىنرم 
بىىىىىى  لكىىىىىىى يسىىىىىىتطي  المىىىىىىتعمم الوئىىىىىىول إلىىىىىىى المسىىىىىىتوى اىعمىىىىىىى  اائىىىىىىةدرجىىىىىىة إجتيىىىىىىاز 

 لمتحدىت.
بأنىىىى   Aldemir et al., (2018, 242)كىىىىذلك أوضىىىى  ألىىىىديمير وزمىىىىال د      

ت نمىىىىىىط لتوزيىىىىىى  إجىىىىىىرا ات النشىىىىىىاط التعميمىىىىىىى مىىىىىىن اىىىىىىالل مراحىىىىىىل متعىىىىىىددة تتىىىىىىدرج مىىىىىىن 
اىسىىىىىىرل ل ئىىىىىىعب وعمىىىىىىى المىىىىىىتعمم إجتيىىىىىىاز درجىىىىىىة المسىىىىىىتوى السىىىىىىابق لموئىىىىىىول إلىىىىىىى 

 مستوى التالى من التحدىت.ال
 

 Duran et al., (2019, 6)ديىىىىىران وزمىىىىىال د و ىىىىىى نلىىىىىس ا طىىىىىار أكىىىىىد      
عمىىىىىىىىى أنىىىىىىىى  ت نمىىىىىىىىط لتقىىىىىىىىديم النشىىىىىىىىاط التعميمىىىىىىىىى  ىىىىىىىىى مجموعىىىىىىىىة مىىىىىىىىن المسىىىىىىىىتويات 
المتدرجىىىىىىىىة الئىىىىىىىىعوبة ولكىىىىىىىىل مسىىىىىىىىتوى اطواتىىىىىىىى  ودرجىىىىىىىىات إجتيىىىىىىىىازد الاائىىىىىىىىة بىىىىىىىى   

 ويمكن لممتعمم إنرا  النشاط التعميمى بعد إجتياز جمي  مستويات  بنجاحت.
 ااسس النظرية القائم عليها مستوى التحدى )مترد/متعدد(: .0

  ومورستشريسىىير وزمىىال د Santos et al., (2018, 20)سىىانتوس وزمىىال د اتلىىق       
Morschheuser et al., (2019, 15)  عمى ظرور مجموعة من نظريات الىتعمم التىى تىدعم

 م  والتى تتض   يما يمىلمستوى التحدى ىملرد/متعدد اىسس النظرية 
 

تم وض  النظرية البناقية من اىالل تجىان  :Constructional Theory البناقية النظرية -أ 
بياجيىى ت الىىذى أكىىد عمىىى أن الىىتعمم عمميىىة بناقيىىة يقىىوم مىىن االلرىىا المىىتعمم ببنىىا  معار ىى  

 مسىتوى التحىدى ىملىرد/ متعىدد ومرارات  عندما يواج  مرمة حقيقية أومشكمة  ومن اىالل 



 ....................................... التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(تصميم بيئة تعلم قائمة على 

 

- 022 - 

 ىىى مسىىتويات تنطىىوى يىىتم وضىى  اىنشىىطة التعميميىىة دااىىل بيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة 
 بداامرا عمى مستويات لمتحدى الذى يواجر  المتعمم  نجاز مرام  التعميمية بنجاح.

 

 Malone and Labir's Theory of مىالون ولبييىر ل لعىاب التعميميىة الرأميىة نظريىة -ب 

Digital Educational Games م تشير تمك النظرية إلى وضى  نظريىة شىاممة لتئىميم
التعميمية أاقمة عمى يالية محاور وهمم ىالايىال  اللضىول  التحىدى  والتىى اىلعاب الرأمية 

بيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة وتوظيىىف تعىىد محكىىات يمكىىن ا عتمىىاد عميرىىا عنىىد تئىىميم 
تعمىىم محلىىزة لممتعممىىين أاقمىىة عمىىى التسىىمية  لتىىو ير بيقىىات مسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد 

 والمتعة.
تشىير تمىك النظريىة إلىى  :Prensky's Motivation Theoryنظريىة الىدا   لبرينسىكى  -ج 

أن التعمم يتطمب الجرد  ونادرا ما يبىذل المىتعمم هىذا الجرىد دون دا ى   وهىذد النظريىة تميىل 
الىىذى يمكىىن مىىن االلرمىىا توظيىىف عنائىىر  لمسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد اللكىىرة الرقيسىىية 

دا عيىة المتعممىين  ممىا يى دى إلىى زيىادة وتطمب جرد وتلكير من المتعمم  جتيازهم  اىلعاب
 نحو عممية التعمم. 

 أهمية مستوى التحدى)مترد/متعدد(: .3
 
 

تتض  أهمية مستوى التحدى ىملرد/متعىدد  دااىل بيقىات محلىزات اىلعىاب الرأميىة    
  يما يمىم

 أهمية مستوى التحدى الملردم -0/0
 
 

أنتونىىىىىاكى   و  Majuri et al., (2018, 23)اتلىىىىق مىىىىىاجيرى وزمىىىىىال د      
عمىىىىىىى أهميىىىىىىة نىىىىىىوع مسىىىىىىتوى  Antonaci et al., (2019, 12)وزمىىىىىىال د 

 كاآلتىمالتحدى الملرد داال بيقات محلزات اىلعاب الرأمية  والتى تتض  
 يعبر مستوى التحدى الملرد عن جمي  اطوات النشاط داال كل مستوى تعميمى.   -أ 
 واحد ملرد.تقديم اطوات النشاط التعميمى كاممة  ى مستوى  -ب 
 تمكن المتعمم من أدا  اطوات النشاط المتدرجة الئعوبة بدون  وائل. -ج 
 تحليز المتعمم نحو العمل عمى إنرا  النشاط التعميمى بنجاح.  -د 



 ....................................... تصميم بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(

- 022 - 

تقىىديم تاذيىىة راجعىىة عىىن أدا  المىىتعمم عىىن كىىل اطىىوة مىىن اطىىوات النشىىاط التعميمىىى  وبعىىد  -ه 
 ا نترا  من .

اط التعميمىىى بدنترىىا د مىىن إجتيىىاز مسىىتوى التحىىدى إتاحىىة تمكىىن المىىتعمم مىىن إجتيىىاز النشىى  -و 
 الملرد بنجاح.

 إتاحة الئعود إلى المستوى التالى بعد ا نترا  من مستوى التحدى الملرد. -ز 
 مالمتعددأهمية مستوى التحدى  -0/0

 

 Duran etديىىىىران وزمىىىىال د   و  Jackson(2018, 6)ربكغاااإٌأشىىىىار       

al., (2019, 7)  عمىىىىىىى أهميىىىىىىة نىىىىىىوع مسىىىىىىتوى التحىىىىىىدى المتعىىىىىىدد دااىىىىىىل بيقىىىىىىات
 كاآلتىممحلزات اىلعاب الرأمية  والتى تتض  

 
 

 تكون النشاط التعميمى داال كل مستوى تعميمى من مستويات تحدى متعددة.  -أ 
تقديم اطوات النشاط التعميمى  ى مستويات تحدى متعددة متدرجة الئىعوبة   كىل مسىتوى  -ب 

 ئعوبة محدد.تحدى يعبر عن مستوى 
 العمل عمى تقسيم  النشاط التعميمى إلى أجزا  أئار من االل مستويات تحدى متعددة. -ج 
يمكىىىن المىىىتعمم مىىىن أدا  اطىىىوات النشىىىاط المتدرجىىىة الئىىىعوبة مىىىن اىىىالل  وائىىىل بىىىين   -د 

 المستويات.
كل مستوى تحدى ل  درجة إجتياز وتمكىن اائىة بى  لمئىعود إلىى مسىتوى التحىدى التىالى   -ه 

 دا عية المتعمم نحو أدا  النشاط التعميمى بنجاح وأ ضل أدا . مما يزيد من
 العمل عمى تنظيم أدا  المتعمم داال النشاط التعميمى بشكل أكبر.  -و 
تنظىىيم توجيىى  المىىتعمم مىىن اىىالل تعىىدد مسىىتويات التحىىدى بجانىىب التاذيىىة الراجعىىة دااىىل كىىل  -ز 

 مستوى وبعد ا نترا  من .
ئعوبة دااىل النشىاط التعميمىى  وتعتبىر درجىات إجتيىازد تعزيز ىدا  المتعمم  ى كل مستوى  -ح 

 لكل مستوى بميابة إشارة ىداق  تظرر أول بأول لتزيد من يقة المتعمم بنلس .
يمكىىن لممىىتعمم إجتيىىاز النشىىاط التعميمىىى لمئىىعود لممسىىتوى اىعمىىى بعىىد إجتيىىازد مسىىتويات  -ط 

 التحدى بالترتيب.
 

التعىىرف عمىىى عديىىد مىىن التعريلىىات حىىول ملرىىوم لمبىىاحيتين مىىن المحىىور اليىىانى  اتضىى        
مستوى التحدى ىملرد/متعىدد   حيىث أن مسىتوى التحىدى الملىرد يقىدم لممىتعمم اطىوات النشىاط 
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بشىىكل كامىىل بىىدون  وائىىل ويىىتم حئىىول المىىتعمم عمىىى درجتىى   ىىى نرايىىة النشىىاط  بينمىىا  ىىى 
اال مستوى ئىعوبة مستوى التحدى المتعدد يمكن لممتعمم الحئول عمى درجت  عن كل جز  د

اىسىىىس النظريىىىة القىىىاقم عميرىىىا مسىىىتوى التحىىىدى  محىىىدد  ىىىى النشىىىاط التعميمىىىى  كمىىىا تبينىىىت
  وهىىمم النظريىىة البناقيىىة  نظريىىة مىىالون ولبييىىر ل لعىىاب التعميميىىة الرأميىىة  ىملرد/متعىىدد 

ونظرية الدا   لبرينسكى الذين يمكن إستادامرم  ى تلسير نتاقف البحث  وكىذلك إتضىحت 
 ىىى تنظىىيم العمىىل دااىىل النشىىاط التعميمىىى والعمىىل عمىىى  أهميىىة مسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد 

 زيادة دا عية المتعمم نحو أ ضل أدا  والنجاح بأعمى درجات ومكا  ت.
 المحور الثالث: مهارات البرمجة بالتيجوال بيسيك:

 

المحىىىىىىىىىىور اليالىىىىىىىىىىث ملرىىىىىىىىىىوم مرىىىىىىىىىىارات البرمجىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىالليجوال بيسىىىىىىىىىىيك   تضىىىىىىىىىىمن     
ائاقئىىىىىىىىىرا  أهميترىىىىىىىىىا  المشىىىىىىىىىكالت التعميميىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىى تواجىىىىىىىىى  طىىىىىىىىىالب تكنولوجيىىىىىىىىىا 
التعمىىىىىىىيم عنىىىىىىىد دراسىىىىىىىة مقىىىىىىىرر البرمجىىىىىىىة بدسىىىىىىىتادام الليجىىىىىىىوال بيسىىىىىىىيك  ويتضىىىىىىى  ذلىىىىىىىك 

  يما يمىم
 
 

 متهوم مهارات البرمجة بالتيجوال بيسيك: .1
 

تعريلات لمرارات البرمجة بدستادام الليجوال بيسيك  منرىا تعريىف ظررت مجموعة من ال      
بأنرىىا ت لاىىة برمجىة عاليىىة المسىىتوى موجرىىة  Dios et al., (2014,1306)ديىوس وزمىىال د 

بالكاقنىىات وتسىىتادم  نشىىا  المشىىروعات التىىى تحقىىق أهىىداف محىىددة مىىن اىىالل مجموعىىة مىىن 
 اىوامر واىكواد المتسمسمةت.

 

بأنرا ت مرارات برمجة أاقمىة عمىى مجموعىة  ,Makaatr (2016 (35 يكبتشأشبس  وكذلك      
مىىىن اىوامىىىر الموجرىىىة لتنليىىىذ مرمىىىة محىىىددة  والتىىىى تعىىىد كماىىىة تااطىىىب بىىىين ا نسىىىان واآللىىىة 
وكوسيمة لنقل المعمومات من ا نسان إلى الحاسوب من االل مجموعة مىن اىوامىر والعمميىات 

 البسيطةت.
إلىىى أنرىىا ت مرىىارات إنتىىاج  Garcia et al.,(2019, 4)سىىيا وزمىىال د كمىىا أكىىد جار       

المشىىروعات مىىن اىىالل بيقىىة تطويريىىة متكاممىىة تتىىي  لممسىىتادم أن ينشىى  برامجىى  مىىن اىىالل 
 مجموعة من اىكواد واىوامر والبنية الشرطيةت.

 

 خصائص مهارات البرمجة بالتيجوال بيسيك: .0
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 Ghannad et  وجراننىىىاد وزمىىىال د Mckeown (2018, 36)اتلىىىق مىىىاكون      

al.,(2019, 16)  عمىىىى أن لاىىىة البرمجىىىة باسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك تتميىىىز بمجموعىىىة مىىىن
 الائاقص  والتى تتض  كما يمىم

 لاة برمجة تنتمى إلى  قة البرامف مولدات التطبيقات. -أ 
 لاة برمجة ل رراض العامة عالية المستوى.   -  
 تتي  واجرة رسومية وبرمجية شيقية مرقية.  -ج 
 لاة برمجة تطويرية متكاممة موجرة بالكاقنات. تو ر  -د 
 لاة برمجة سمسمة تو ر أوامر وأكواد وبنية شرطية بجمل أميمة وبسيطة.  -ه 
تتميز بالتشايل التوا قى والذى يتي  تشايمرا من االل مجموعة كبيرة من أجرىزة الحاسىب   -ا 

 اآللى.
 اطا  البرمجية وتئحيحرا.سرولة تتب  اى -ز 
 لتحتاج إلى ترجمات إضا ية لكى يلرمرا جراز الحاسب اآللى.  -ح 

 
 

 أهمية مهارات البرمجة بالتيجوال بيسيك: .3
 

 

وأورتيىىز وزمىىال د  Elshiekh & Butgerit (2017, 6)أشىىار الشىىيب وباتجريىىت       
Ortiz  et al., (2017, 32)  إلى أن أهمية تعمىم مرىارات البرمجىة بىالليجوال بيسىيك  والتىى

 تتض   يما يمىم
 

 مساعدة الطالب عمى بنا  المعارف والمرارات المرتبطة بماة برمجة عالية المستوى. -أ 
 تنمية مرارات المتعممين  ى إنشا  برامف ومشروعات لتحقيق اىهداف التعميمية. -ب 
 سىىتنتاج والىىربط لمبيانىىات مىىن اىىالل الكاقنىىات واىكىىواد العمىىل عمىىى تنميىىة مرىىارات التحميىىل وا  -ج 

 البرمجية.
اتيار أ ضمرا من االل مرارات البرمجة.   -د   تنمية مرارات وض  البداقل لحل المشكالت واخ
تنمية مرارات الىتعمم الىذاتى لىدى المتعممىين والتىى تعمىل عمىى إرتلىاع يقىة المىتعمم بنلسى    -ه 

 وتحمل مسقولية تعمم .
التعميميىىىة التىىىى تواجىىى  طىىىالب تكنولوجيىىىا التعمىىىيم عنىىىد دراسىىىة مقىىىرر البرمجىىىة المشىىىكالت  .2

 بدستادام الليجوال بيسيكم
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 Yana etويانىا وزمىال د    Gettman & Rowe (2017, 45)جيتمىان وروى  أكىد      

al., (2018, 152)  إلىىى أن المقىىررات المرتبطىىة بمرىىارات البرمجىىة ومنرىىا البرمجىىة بدسىىتادام
بيسيك  يواج  الطالب بعىض المشىكالت التعميميىة عنىد دراسىترا  والتىى يمكىن إيجازهىا الليجوال 
  يما يمىم

 
 
 

 تمزم أدرة الطالب عمى التعامل م  نظام التشايل ويندوز.  -أ 
 القدرة عمى التعامل م  ماتمف البرمجيات والمملات داال نظام التشايل. -ب 
والمرىىارات المرتبطىىة بالبرمجىىة إتاحىىة وأىىت كىىاف لمتىىدريب عمىىى لإلطىىالع عمىىى المعمومىىات  -ج 

  تقانرا. 
إحتواقرا عمى كم كبير من المعمومات والمرارات التى تحتىاج إلىى تجىزأة وتقسىيم متسمسىل   -د 

 مشوأة.و يتض  من االل  أدق التلائيل بطريقة سمسة 
أىىدرة المىىتعمم عمىىى التحميىىل وا سىىتنتاج ووضىى  بىىداقل منطقيىىة لحىىل المشىىكالت البرمجيىىة   -ه 

اتيار أنسبرا.  واخ
ضىىرورة تىىدرج دراسىىة مرىىارات البرمجىىة مىىن اىسىىرل ل ئىىعب وربىىط المرىىارات ببعضىىرا   -و 

 البعض.
حاجىىة الطىىالب إلىىى التىىدريب والتقىىويم البنىىاقى المسىىتمر لكىىل مرحمىىة مىىن مراحىىل دراسىىة لاىىة  -ز 

 وأينا  إنتاج المشروعات. البرمجة
 
 

الباحيتىىىان مىىن المحىىىور اليالىىث التعىىىرف عمىىى عديىىىد مىىن اآلرا  حىىىول ملرىىىوم  اسىىتلادت       
مرارات البرمجة بالليجوال بيسيك حيث أنرا لاة برمجة عالية المستوى تىو ر لاىة تااطىب بىين 
ا نسان واآللىة  وكىذلك تىم التوئىل إلىى أهىم ائاقئىرا حيىث أنرىا لاىة يمكىن إسىتادامرا مىن 

لاة لإلسىتادامات العامىة  با ضىا ة إلىى أهميترىا  ىى تنميىة االل مجموعة كبيرة من اىجرزة و 
مرارات التعمم الذاتى والمشكالت البرمجية لىدى المتعممىين  وأايىرا التوئىل إلىى أهىم المشىكالت 
التىىى تواجىى  طىىالب تكنولوجيىىا التعمىىيم عنىىد دراسىىترا لمتامىىب عميرىىا مىىن اىىالل إجىىرا ات البحىىث 

 الحالى.
 
 

 المشكالت:المحور الرابع: مهارات حل 
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اشتمل المحور الراب  ملرىوم مرىارات حىل المشىكالت  مراحىل تكوينى   وأهميتى   ويتضى  ذلىك   
 كالتالىم

 متهوم مهارات حل المشكالت: .1
 

سىىىايجيمى  ظرىىرت عديىىد مىىىن اآلرا  حىىول ملرىىىوم مرىىارات حىىىل المشىىكالت ومنرىىىا تعريىىف     
المعر يىىىة المنظمىىىة التىىىى تبىىىدأ بأنرىىىا ت سمسىىىمة مىىىن العمميىىىات العقميىىىة  Saygili(2017, 94ى

بدسىىتيارة التلكيىىر بوجىىود مشىىكمة تسىىتحق التلكيىىر نظىىرا لاموضىىرا  ومىىن يىىم تبىىدأ عمميىىة البحىىث 
 وا ستقئا  لحل هذد المشكمةت.

 

عمىى أنرىا ت نشىاط عقمىى  Hidayat et al., (2018, 163)كمىا أكىد هيىدايات وزمىال د     
حيوى يقوم من االل  المتعمم بالتلكير العممى القاقم عمى المالحظة الواعية  جمى  المعمومىات  

 التحميل  والتجريب لموئول إلى حل مقبول لممشكمةت.
 
 

 ,Goodrich & Namkung(2019و ىى نلىس ا طىار أوضى  جىودريتش ونىامكينف      

  حل لمشكمة أوموأىف محيىر   يتبىادر بىذهن المىتعمم بعىض بأنرا ت مرارات معر ية لوض (258
الحمول الممكنة نتيجة تحميم  ىبعادها والعنائر التى يمكن أن تسرم  ى حمرىا  والوئىول إلىى 

 مجموعة من الحمول  اتيار أ ضمرات.
 مراحل تكوين مهارات حل المشكالت: .0

 

 ,Leo et al., (2019  وليىو وزمىال د Choi et al., (2014, 54)أشار تشوى وزمىال د     

 إلى أن تكون مرارات حل المشكالت  يتض  من االل الاطوات التاليةم (124-125
تحديىىد المشىىكمةم يقىىوم المىىتعمم  ىىى هىىذد المرحمىىة بىىالوعى بالمشىىكمة وتحديىىدها بكىىل وضىىوح   -أ 

 وتحديد المعمومات المطموبة لحمرا.

لبحث عن المعمومات الالزمة لتحميىل المشىكمة البحث عن المعموماتم يتم  ى هذد المرحمة ا -ب 
 وتلسيرها.

تحديد الموأ  والوسىيمةم يمكىن مىن اىالل هىذد المرحمىة تحديىد موأى  البيانىات والمعمومىات   -ج 
التى تم جمعرا من ا سىتلادة منرىا  ىى وضى  حمىول لممشىكمة  با ضىا ة إلىى تحديىد أ ضىل 

 وسيمة لحل هذد المشكمة.
تادام المعمومىات ذات الئىمة الوييقىة بحىل المشىكمة  وتحميمرىا استادام المعموماتم يىتم إسى -د 

ستاراج أهم المعمومات منرا.  واخ
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 التركيبم يتم تركيب المعمومات وتنظيمرا لموئول إلى بداقل منطقية كحمول لممشكمة. -ه 
التقىىويمم يىىتم  ىىى النرايىىة تقىىويم بىىداقل حمىىول المشىىكمة  لموئىىول إلىىى أ ضىىل حىىل منطقىىى  -و 

 مناسب.
 حل المشكالت: أهمية مهارات .3
، ْبيااابييُيٍ ٔصياااظ ِ Cevik et al., (2015, 26) اتلىىىق سيلسىىىك وزمىىىال د    

Hamalainen et al., (2019, 31) ٔثبكابسيُيٍ ٔكيكابط ،Pakarinen & Kikas 

عمى أهمية تنمية مرارات حىل مرىارات المشىكالت لىدى المتعممىين  والىذى يتضى   (81 ,2019)
  يما يمىم

 
 

 عمى تحقيق اىهداف التعميمية المنشودة. مساعدة المتعممين -أ 
 زيادة دا عية المتعممين نحو إتقان مرارات التعمم.  -  
 زيادة تلاعمية الطالب بديجابية داال بيقة التعمم. -ج 
 تنمية مرارات التحميل وا ستنتاج والتلكير العميا لدى المتعممين. -د 
توظيىىف المعمومىىات المسىىاعدة عمىىى بقىىا  أيىىر الىىتعمم لىىدى المتعممىىين لمسىىاعدترم عمىىى  -ه 

 والمرارات التى أاموا بتعممرا  ى مواأف تعميمية جديدة.
 العمل عمى تحسين إنتاجية الطالب ا بداعية. -ا 
 تزيد من أدرة المتعمم عمى الئبر والميابرة  ى التعامل م  المشكالت التعميمية.  -ز 
 لديرم.تزيد من يقة المتعممين بأنلسرم من االل تنمية مرارات إتااذ القرار  -ح 

 

التعىىىىرف عمىىىىى ملرىىىىوم مرىىىىارات حىىىىل إلىىىىى توئىىىىمت الباحيتىىىىان مىىىىن المحىىىىور الرابىىىى         
المشىىىكالت والتىىىى تميىىىل نشىىىاط عقمىىىى ومرىىىارات معر يىىىة لىىىدى المىىىتعمم لموئىىىول  إلىىىى إتاىىىاذ 
القىىىىىرار المناسىىىىىب لحىىىىىل مشىىىىىكمة أو موأىىىىىف رىىىىىامض  با ضىىىىىا ة إلىىىىىى تحديىىىىىد أهىىىىىم مراحىىىىىل 

ممىىىين  وأايىىىرا  التوئىىىل إلىىىى أهميىىىة مرىىىارات حىىىل تكىىىوين مرىىىارات حىىىل المشىىىكالت لىىىدى المتع
المشىىىىىكالت والتىىىىىى تتضىىىىىمن تنميىىىىىة مرىىىىىارات التلكيىىىىىر العميىىىىىا لىىىىىدى المتعممىىىىىين  وتزيىىىىىد مىىىىىن 

 يقترم بأنلسرم ومرارات إتااذ القرار لديرم.
 

المحور الخامس: العالاة بين نمط محتلات االعطا  الراميطة )تنا سطى/تعاونى( ومسطتوى 
ل بيئطططة تعلطططم وأثرهطططا علطططى تنميطططة مهطططارات البرمجطططة وحطططل التحدى)مترد/متعطططدد( داخططط

 المشكالت:
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تظرىىىر العالأىىىة بىىىين متايىىىرات البحىىىث الحىىىالى الىىىذى يقىىىدم بيقىىىة تعمىىىم أاقمىىىة عمىىىى نمىىىط       
محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميةىتنا سىىىىىىىى/ تعىىىىىىىاونى  ومسىىىىىىىتوى التحدىىملرد/متعىىىىىىىدد  لتنميىىىىىىىة 
مرىىىىارات البرمجىىىىة وحىىىىل المشىىىىكالت لىىىىدى طىىىىالب اللرأىىىىة اىولىىىىى بقسىىىىم تكنولوجيىىىىا التعمىىىىيم  

وديناميكيىىىىة أاقمىىىىىة عمىىىىى عنائىىىىىر اىلعىىىىاب والتىىىىىى حيىىىىث تىىىىىم تىىىىو ير بيقىىىىىة تعمىىىىم تلاعميىىىىىة 
تضىىىىمنت المسىىىىتويات  السىىىىيناريو  المكا ىىىى ت  التاذيىىىىة الراجعىىىىة  الشىىىىارات  النقىىىىاط  وأاقمىىىىة 

وتىىىم مىىىن االلرىىىا تقىىىديم نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة التنا سىىىى الىىىذى يقىىىوم  المتئىىىدرين 
  ويظرىىىىر ترتيبىىىى  مىىىىن االلىىىى  المىىىىتعمم بىىىىدجرا  اىنشىىىىطة  ىىىىى بيقىىىىة تعمىىىىم تنا سىىىىية بملىىىىردد

دااىىىىىل اىنشىىىىىطة التنا سىىىىىية  ىىىىىى أاقمىىىىىة المتئىىىىىدرين مىىىىى  زمىىىىىال د و قىىىىىا لىىىىىدرجاترم وزمىىىىىن 
إنرىىىىىا هم لمرىىىىىام اىنشىىىىىطة  بينمىىىىىا  ىىىىىى نمىىىىىط محلىىىىىزات اىلعىىىىىاب الرأميىىىىىة التعىىىىىاونى يقىىىىىوم 
المتعممىىىون  ىىىى  ريىىىق مكىىىون مىىىن امسىىىة طىىىالب بالتعىىىاون  ىىىى إكمىىىال مرىىىام الىىىتعمم تحىىىت 

وم بتوزيىىىىى  مرىىىىىام الطىىىىىالب  ويىىىىىتم دعىىىىىم نمىىىىىط محلىىىىىزات أيىىىىىادة أاقىىىىىد المجموعىىىىىة الىىىىىذى يقىىىىى
اىلعىىىىاب الرأميىىىىة ىتنا سىىىىى/ تعىىىىاونى   مىىىىن اىىىىالل النظىىىىريتين السىىىىموكية  والتعزيىىىىز لمعمىىىىل 
عمىىىىىى تعزيىىىىىز سىىىىىموك الطالىىىىىب ود عىىىىى  لمتاييىىىىىر دااىىىىىل بيقىىىىىات محلىىىىىزات اىلعىىىىىاب الرأميىىىىىة  

مىىىىل الجمىىىىاعى با ضىىىىا ة إلىىىىى نظريتىىىىى البناقيىىىىة ا جتماعيىىىىة والنشىىىىاط المتىىىىان تىىىىدعمان الع
 التعاونى وتوزي  المرام واىدوار  ى نمط محلزات اىلعاب الرأمية التعاونى.

وحيىىىىث أن مسىىىىتوى التحىىىىدى أحىىىىد عنائىىىىر اىلعىىىىاب اىساسىىىىية التىىىىى يمكىىىىن توظيلرىىىىا       
 ىىىىى بيقىىىىة محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة ىتنا سىىىىى/تعاونى    ىىىىيمكن توظيىىىىف مسىىىىتوى التحىىىىدى 

حيىىىىىث أن مسىىىىىتوى التحىىىىىدى الملىىىىىرد يميىىىىىل مسىىىىىتوى ت ىملرد/متعىىىىىدد  دااىىىىىل تمىىىىىك البيقىىىىىا
النشىىىىىاط التعميمىىىىىى الىىىىىذى تظرىىىىىر جميىىىىى  اطواتىىىىى  متسمسىىىىىمة  ىىىىىى مسىىىىىتوى واحىىىىىد  بينمىىىىىا 
المسىىىتوى المتعىىىدد يىىىتم مىىىن االلىىى  تجىىىزأة مسىىىتوى النشىىىاط التعميمىىىى إلىىىى مسىىىتويات متعىىىددة 
متدرجىىىىىة  ىىىىىى الئىىىىىعوبة يحتىىىىىاج المىىىىىتعمم  جتيازهىىىىىا بالترتيىىىىىب  جتيىىىىىاز مسىىىىىتوى النشىىىىىاط 

  ويمكىىىىن دعىىىىم مسىىىىتوى التحىىىىدى ىملرد/متعىىىىدد  مىىىىن اىىىىالل مجموعىىىىة مىىىىن لتعميمىىىىى نلسىىىى ا
النظريىىىىىة البناقيىىىىىة  نظريىىىىىة مىىىىىالون ولبييىىىىىر ل لعىىىىىاب التعميميىىىىىة  نظريىىىىىات الىىىىىتعمم وهىىىىىمم

  ويمكىىىىىن مىىىىىن االلرمىىىىىا تلسىىىىىر أهميىىىىىة مسىىىىىتوى الرأميىىىىىة  ونظريىىىىىة الىىىىىدا   لبرينسىىىىىكى
نحىىىو حىىىل المشىىىكالت التىىىى تواجرىىى  التحىىىدى بىىىداتالف مسىىىتويات   ىىىى زيىىىادة تحليىىىز المىىىتعمم 

 ىىىىى اىنشىىىىىطة التعميميىىىىة وكممىىىىىا زاد التحىىىىىدى إزداد إئىىىىرار المىىىىىتعمم  جتيىىىىازد  وأينىىىىىا  ذلىىىىىك 
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يرتلىىىى  مسىىىىتوى التحئىىىىيل المعر ىىىىى واىدا  المرىىىىارى لديىىىى  با ضىىىىا ة إلىىىىى تنميىىىىة مرىىىىارات 
 التلكير العميا ومرارات حل المشكالت.

قىىىىات الىىىىتعمم السىىىىابق عرضىىىىرا  لمعمىىىىل وتىىىىم تئىىىىميم مجموعىىىىات البحىىىىث مىىىىن اىىىىالل بي    
عمىىىىى تنميىىىىة مرىىىىارات البرمجىىىىة التىىىىى تتضىىىىمن مجموعىىىىة كبيىىىىرة مىىىىن الملىىىىاهيم والمعمومىىىىات 
والمرىىىىارات التىىىىى تتطمىىىىب تجزقترىىىىا إلىىىىى وحىىىىدات أئىىىىار وعىىىىرض أدق تلائىىىىيمرا مىىىى  إتاحىىىىة 
الوأىىىىت المناسىىىىب لممىىىىتعمم  سىىىىتيعابرا مىىىىن اىىىىالل المحتىىىىوى التعميمىىىىى واىنشىىىىطة المتىىىىو رة  

تشىىىىىعر المتعممىىىىىين بالمتعىىىىىة والحمىىىىىاس والدا عيىىىىىة لمىىىىىتعمم  وممىىىىىا يىىىىى دى إلىىىىىى تنميىىىىىة التىىىىىى 
 مرارات حل المشكالت لديرم.

 المحور السادس: تصميم بيئة تعلم محتلات االعا  الرامية:

أامىىىىىىىت الباحيتىىىىىىىان بىىىىىىىا طالع عمىىىىىىىى مجموعىىىىىىىة مىىىىىىىن نمىىىىىىىاذج التئىىىىىىىميم التعميمىىىىىىىى       
المالقمىىىىىىىة لتئىىىىىىىميم بيقىىىىىىىات الىىىىىىىتعمم القاقمىىىىىىىة عمىىىىىىىى نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة  

   نمىىىىىىىوذج ىعبىىىىىىىد المطيىىىىىىىف ADDIE Modleوهىىىىىىىمم نمىىىىىىىوذج التئىىىىىىىميم العىىىىىىىام ى
   نمىىىىىىىىىىىىىىوذج  شىىىىىىىىىىىىىىور 0220   نمىىىىىىىىىىىىىىوذج ىمحمىىىىىىىىىىىىىىد امىىىىىىىىىىىىىىيس  0220الجىىىىىىىىىىىىىىزار  

 ,SAMR Model   ونمىىىىىىىوذج سىىىىىىىامر ىASSURE Model, 2008ى

   وتىىىىىىىىىم التوئىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىى نمىىىىىىىىىوذج مقتىىىىىىىىىرح لتئىىىىىىىىىميم بيقىىىىىىىىىة  تعمىىىىىىىىىم محلىىىىىىىىىزات 2014
اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة ليتضىىىىىىىمن اطىىىىىىىوات شىىىىىىىاممة ومالقمىىىىىىىة لمبحىىىىىىىث الحىىىىىىىالى  ويتضىىىىىىىمن 

 المراحل الموضحة بالشكل اآلتىم
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 ( ًَٕرد يمتشس نتصًيى ثيئخ تعهى نًضفضاد األنعبة انشلًيخ1شكم )
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 ثالثا: إجراءات البحث:

محلىزات  بيقة تعمم أاقمىة عمىى التلاعىل بىين نمىطهذا الجز  عرض إجرا ات تئميم  تناول     
لتنميىىة مرىىارات البرمجىىة ومسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد    تعىىاونى/ تنا سىىىاىلعىىاب الرأميىىة ى
ت التئىىميم تكنولوجيىىا التعمىىيم  حيىىث تتضىى  إجىىرا ا اىولىىىلىىدى طىىالب اللرأىىة  وحىىل المشىىكالت

 اد أدوات البحث  يما يمىمومعاييرها وكيلية إعد
 

بيئطة تعلطم اائمطة علطى التتاعطل بطين نمطط محتطلات االعطا  إعداد اائمة معايير تصميم  .1
 الرامية )تنا سى/تعاونى( ومستوى التحدى)مترد/متعدد(:

 

 اآلتيةمتطمب إعداد أاقمة المعايير الاطوات   
 

 تحديد الردف من أاقمة المعاييرم  -أ 
 

استرد ت القاقمة تحديد اىسس والمعايير الرقيسية وم شراترا اللرعية الىالزم توا رهىا عنىد      
بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى   تئىىميم

ومسىىتوى التحىىدى ىملىىرد/ متعىىدد  لتنميىىة البرمجىىة وحىىل المشىىكالت لىىدى طىىالب اللرأىىة اىولىىى 
 تكنولوجيا التعميم. 

 

 تحديد مئادر إعداد أاقمة المعايير وئيارة م شراترام  -ب 
 

ة المعىىايير  را  الابىىرا  والمتائئىىين  ىىى مجىىال تكنولوجيىىا اشىىتممت مئىىادر إعىىداد أاقمىى     
التعمىيم با ضىا ة إلىى المراجى  والدراسىىات السىابقة  و ىى ضىو  ذلىىك تكونىت أاقمىة المعىايير  ىىى 

   م شر  رعى.22  معايير رقيسية يندرج تحترا ى02ئورترا المبدقية من ى
 

 نظام تقدير أاقمة المعاييرم  -ج 
 

أامىىت الباحيتىىان بوضىى  مقيىىاس متىىدرج لتقىىدير درجىىة تحقىىق م شىىرات المعيىىار  وتتىىدرج      
  لتوا ىق نلىس ترتيىب 2-0-0-0  وهىى بالترتيىب ى2م  0ا ستجابة عمى هذا المقيىاس مىن ى

 ماآلتىرير متو رة   ويتض  ذلك من االل الجدول  -ضعيلة -متوسطة -ىمرتلعة
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 (2)رذٔل 

ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ انتفبعم ثيٍ ًَظ يضفضاد األنعبة َ بو تمذيش انذسربد نمبئًخ يعبييش تصًيى 

 انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

 دسرخ تضمك يؤششاد انًعيبس

 غيش يتٕفشح ضعيفخ يتٕعطخ يشتفعخ

3 2 1 . 

 التحقق من ئدق أاقمة المعاييرم  -د 
طريقىىة ئىىدق المحكمىىين وذلىىك  بدتبىىاع الباحيتىىان أامىىت  لمتأكىىد مىىن ئىىدق أاقمىىة المعىىايير     

  0بعرض الئورة المبدقية لمقاقمة عمى مجموعة من أساتذة وابرا  تكنولوجيا التعمىيم ىممحىق 
لمتحقىىق مىىن مىىدى مالقمىىة كىىل عبىىارة م شىىر لممعيىىار الىىذى تنتمىىى إليىى   ومىىدى سىىالمة ودأىىة 

ذف أو إضىىا ة بعىىض الم شىىرات الئىىيارة الماويىىة لعبىىارات القاقمىىة  مىىدى أهميىىة كىىل معيىىار  حىى
وبىذلك تكونىت القاقمىة  ىى ئىورترا   المكررة أورير الواضحة  ومدى ئىالحية الموأى  لمتطبيىق

   ويتضىى  ذلىىك كمىىا  ىىى الجىىدول 0  م شىىر  رعىىى ىممحىىق 22  معىىايير وى02النراقيىىة مىىن ى
 ماآلتى

 (3)رذٔل 

لبئًخ عهٗ انتفبعم ثيٍ ًَظ يضفضاد تصًيى ثيئخ تعهى تٕصيع انًؤششاد عهٗ انًعبييش فٗ لبئًخ يعبييش 

 األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

 انًعبييش
عذد 

 انًؤششاد
تشليى 

 انًؤششاد
انًعيبس 

(1) 
ًَاظ يضفاضاد  عهاٗ ثيئاخ تعهاى لبئًاخانًعهٕيبد انتعشيفيخ نًٕلع 

 األنعبة انشلًيخ0 
5 1-5 

انًعيبس 
(2) 

ثيئاخ تعهاى نًٕلع انخصبئص انتشثٕيخ ألْذاف انًضتٕٖ انتعهيًٗ 
 ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ0 عهٗ لبئًخ

8 6-13 

انًعيبس 
(3) 

يٕلااع ثيئااخ تعهااى  داخاامانتعهيًااٗ  نهًضتاإٖانخصاابئص انتشثٕيااخ 
 ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ0عهٗ لبئًخ 

1. 14-23 

انًعيبس 
(4) 

عهاٗ يٕلاع ثيئاخ تعهاى لبئًاخ انخصبئص انفُيخ نتصاًيى فافضبد 
 انشلًيخ0ًَظ يضفضاد األنعبة 

1. 24-33 

انًعيبس 
(5) 

يٕلاع ثيئاخ انخصبئص انفُيخ نتصاًيى انُصإد داخام فافضبد 
 ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ0عهٗ تعهى لبئًخ 

6 34-39 

انًعيبس 
(6) 

يٕلع انخصبئص انفُيخ نتصًيى انٕعبئظ انًتعذدح داخم ففضبد 
 ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ0عهٗ ثيئخ تعهى لبئًخ 

6 4.-45 

انًعيبس 
(7) 

ًَاظ عهاٗ يٕلاع ثيئاخ تعهاى لبئًاخ خصبئص يٓبو األَشطخ داخام 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ0

1. 46-55 

 انًعيبس
(8) 

ًَاظ عهاٗ يٕلاع ثيئاخ تعهاى لبئًاخ داخام  يغتٕٖ انتضاذٖتصًيى 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ0

6 56-61 

 انًعيبس
(9) 

ًَاظ يضفاضاد عهاٗ يٕلاع ثيئاخ تعهاى لبئًاخ أعبنيت انتمييى داخام 
 األنعبة انشلًيخ0

6 62-67 

 انًعيبس
(1.) 

ًَظ يضفضاد عهٗ يٕلع ثيئخ تعهى لبئًخ انًٕحٕليخ ٔاأليبٌ داخم 
 األنعبة انشلًيخ0

3 68-7. 

 .7 .7 انًزًٕع انكهٗ
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 حساب ئدق ا تساق الداامى لقاقمة المعاييرم -ه 
 

يىىار يقئىىد با تسىىاق الىىداامى لعبىىارات أاقمىىة المعىىايير أىىوة ا رتبىىاط بىىين درجىىات كىىل مع      
حسىىاب ئىىدق ا تسىىاق الىىداامى تىىم حسىىاب معامىىل ا رتبىىاط بىىين والىىدرجات الكميىىة لمقاقمىىة  ول

 2.220درجة كل م شر والدرجة الكمية لممعيار الىذى ينتمىى إليى  وتىراوح معامىل ا رتبىاط بىين 
   ممىىا يىىدل 2.22  وى2.20وأىىد اتضىى  أن جميىى  الم شىىرات دالىىة عنىىد مسىىتوى ى  2.226و

 عمى أن أاقمة المعايير تتمت  بدرجة اتساق داامى مرتلعة.
 

 حساب اليبات لقاقمة المعاييرم  -و 
يقئىىد بيبىىات القاقمىىة أن تعطىىى نلىىس النتىىاقف إذا مىىا أعيىىد تطبيقرىىا أكيىىر مىىن مىىرة تحىىت      

   ولقيىاس 0ظروف ممايمة بردف الوئول من ئورترا المبدقية إلى ئورترا النراقيىةى ممحىق
   يىم اسىتادام معامىل 0معامل يبات أاقمىة المعىايير تىم عرضىرا عمىى محكمىى البحىث ىممحىق 

لحسىىاب معامىىل التمييىىز لكىىل عبىىارة مىى  حىىذف  SPSSن اىىالل برنىىامف يبىىات أللىىا كرونبىىاخ مىى
  لمحئىول عمىى معامىل 2.02العبارة ذات القيمىة السىالبة أوالموجبىة الضىعيلة ىالتىى تقىل عىن 
  إلىىى أن ملىىردات أاقمىىة 2.22يبىىات أىىوى  ويشىىير إرتلىىاع معامىىل أللىىا كرونبىىاخ حيىىث بمىى  ى

واضىىحة عمىىى أن عبىىارات أاقمىىة المعىىايير  المعىىايير تعبىىر عىىن مضىىمون واحىىد كمىىا يعطىىى دللىىة
 متجانسة.

 :0215إعداد اائمة مهارات البرمجة باستخدام التيجوال بيسيك  .0
 

 الاطوات التاليةم المراراتطمب إعداد أاقمة ت
 

 تحديد الردف من أاقمة المراراتم -أ 
  0202استرد ت أاقمة المرارات تحديد مرىارات البرمجىة باسىتادام الليجىوال بيسىيك     

شىىعبة تكنولوجيىىا  اىولىىىالمطمىوب تنميترىىا لىىدى طىىالب عينىىة البحىىث الحىالى وهىىم طىىالب اللرأىىة 
 التعميم.

 تحديد مئادر إعداد أاقمة المراراتم  -ب 
 

مىىن  0202الليجىىوال بيسىىيك  بدسىىتاداممئىىادر إعىىداد أاقمىىة مرىىارات البرمجىىة  تضىىمنت     
 ىىى المجىىال  حضىىور دورات تدريبيىىة  ممارسىىة هىىذد المرىىارات  المتائئىىيناىىالل  را  ابىىرا  
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نتاج مشروعات برا  ا طار النظرى من مراج  ودراسات وكتب  و ى ضو  ذلك تكونىت أاقمىة  واخ
   مرارة  رعية.22  مرارات رقيسية وى2المرارات  ى ئورترا المبدقية من ى

 

 نظام تقدير أاقمة المراراتم  -ج 
 

أامىىت الباحيتىىان بوضىى  مقيىىاس متىىدرج لقيىىاس مىىدى أهميىىة مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام      
شىعبة تكنولوجيىا التعمىيم   اىولىىالتى يجب توا رها لىدى طىالب اللرأىة  0202الليجوال بيسيك 

ريىر مرمىة    –ة مرمى –  ويعبر عنرا بالعبارات ى مرمة جىدا 0م 0ويتدرج هذا المقياس من ى
 ماآلتىوتتض  كما  ى الجدول 

 (4)رذٔل        

 2.15َ بو تمذيش لبئًخ يٓبساد انجشيزخ ثبعتخذاو انفيزٕال ثيغيك 

 غيش يًٓخ يًٓخ يًٓخ رذا

3 2 1 
 

 التحقق من ئدق أاقمة المراراتم -د 
لمتحقق من ئىدق أاقمىة المرىارات تىم عرضىرا عمىى مجموعىة مىن المحكمىين مىن أسىاتذة      

   وذلىىىك  بىىىدا   راقرىىىم ومقترحىىىاترم حىىىول مىىىدى أهميىىىة 0وابىىىرا  تكنولوجيىىىا التعمىىىيم ىممحىىىق 
المرىىارات وانتمىىا  المرىىارات اللرعيىىة لممرىىارات الرقيسىىية  مىىدى ئىىحة تسمسىىل اطىىوات المرىىارة   

جىىرا ات الحىىذف والتعىىديل لعبىىارات المرىىارات  وبىىذلك مىىدى السىىالمة الماويىى ة لعبىىارات المرىىارة   واخ
  مرىىارة  رعيىىة 22  مرىىارات رقيسىىية وى2تكونىىت أاقمىىة المرىىارات  ىىى ئىىورترا النراقيىىة مىىن ى

 ماآلتى   ويتض  ذلك كما  ى الجدول 2ىممحق 
 

 

 (5)رذٔل 

يٓبساد انجشيزخ ثبعتخذاو انفيزٕال تٕصيع انًٓبساد انفشعيخ عهٗ انًٓبساد انشئيغيخ فٗ لبئًخ 

 2.15ثيغيك 

 انًٓبسح انشئيغيخ و
عذد 

انًٓبساد 
 انفشعيخ

تشليى 
انًٓبساد 
 انفشعيخ

 7-1 7 يٓبساد انتعبيم يع انًششٔع داخم انفيزٕال ثيغيك0 (1)
يٓااابساد انتعبيااام ياااع انخصااابئص انعبياااخ نااا دٔاد داخااام  (2)

 انفيزٕال ثيغيك0
6 8-13 

 .2-14 7 انتعبيم يع انًتغيشاد داخم انفيزٕال ثيغيك0يٓبساد  (3)
 26-21 6 يٓبساد انتعبيم يع انًصفٕفبد داخم انفيزٕال ثيغيك0 (4)
 33-27 7 يٓبساد انتعبيم يع انضهمبد انتكشاسيخ داخم انفيزٕال ثيغيك0 (5)
 36-34 3 يٓبساد انتعبيم يع انجُيخ انششطيخ داخم انفيزٕال ثيغيك0 (6)
 .5-37 14 يٓبساد انتعبيم يع انذٔال داخم انفيزٕال ثيغيك0 (7)

 .5 .5 انًزًٕع انكهٗ
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 حساب ئدق ا تساق الداامى لقاقمة المراراتم  -ه 
 

يقئىىد با تسىىاق الىىداامى لعبىىارات أاقمىىة المرىىارات أىىوة ا رتبىىاط بىىين درجىىات كىىل مرىىارة       
والىىدرجات الكميىىة لمقاقمىىة  ولمحسىىاب ئىىدق ا تسىىاق الىىداامى تىىم حسىىاب معامىىل ا رتبىىاط بىىين 
درجة كل مرارة  رعية والدرجة الكمية لممرارة الرقيسية التى تنتمى إليرا وتىراوح معامىل ا رتبىاط 

  2.20  وأىىىىىد اتضىىىىى  أن جميىىىىى  الم شىىىىىرات دالىىىىىة عنىىىىىد مسىىىىىتوى ى2.220و 2.222ن بىىىىىي
 تتمت  بدرجة اتساق داامى مرتلعة. المرارات   مما يدل عمى أن أاقمة 2.22وى

 

 حساب اليبات لقاقمة المراراتم -و 
 

يقئىىد بيبىىات القاقمىىة أن تعطىىى نلىىس النتىىاقف إذا مىىا أعيىىد تطبيقرىىا أكيىىر مىىن مىىرة تحىىت      
   ولقيىاس 2ظروف ممايمة بردف الوئول من ئورترا المبدقية إلى ئورترا النراقيىةى ممحىق

   يىم اسىتادام معادلىة 0معامل يبات أاقمة المعىايير تىم عرضىرا عمىى محكمىى البحىث ىممحىق 
  والتىى تىدل عمىى درجىة عاليىة 2.22معامل اليبىات والىذى ظرىر بقيمىة ى كوبر لإلتلاق لحساب

 من اليبات لقاقمة المرارات.
لبيئططة تعلططم اائمططة علططى التتاعططل بططين نمططط محتططلات االعططا  الراميططة التصططميم التعليمططى  .3

 )تنا سى/تعاونى( ومستوى التحدى)مترد/متعدد(:
 الوااع الحالى: دراسةالمرحلة ااولى: 

ببيقىىىة تعمىىم أاقمىىىة عمىىىى كا ىىىة العوامىىىل المحيطىىة  دراسىىىة وتحميىىلتسىىتردف تمىىىك المرحمىىة      
أبىل  التلاعل بين نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد 

   وتتضمن تمك المرحمة الاطوات التاليةمالشروع  ى بناقرا
لمقىىررات  اىىالل دراسىىة الواأىى  الحىىالىاتضىىحت مشىىكمة البحىىث مىىن  ممشىىكمة البحىىثتحديىىد  -أ 

  وأىىد شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة التربيىىة النوعيىىة جامعىىة طنطىىا اىولىىىلرأىىة طىىالب ال
وجىىىود أئىىىور لىىىدى الطىىىالب  ىىىى مرىىىارات البرمجىىىة بىىىالليجوال بيسىىىيك  لمبىىىاحيتين اتضىىى 
عديىىد مىىن الملىىاهيم والمرىىارات العمميىىة التىىى تحتىىاج   حيىىث أنرىىا مرىىارات تتضىىمن 0202
إلى مرارات  رعية ومسىتويات متعىددة لتعممرىا واتقانرىا  ويركىز البحىث الحىالى عمىى  تجزأة

مىىن اىىالل تحديىىد لىىدى الطىىالب  0202مرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال بيسىىيك  تىىدنىمعالجىىة 
مناسىبة لمطىالب والىذى  اىكيىر مسىتوى التحىدىنمط محلزات اىلعىاب الرأميىة القىاقم عمىى 

دااىل  لىديرم  وذلىك مىن اىالل المعالجىات التجريبيىة اىربعىة حىل المشىكالتينمى مرىارات 
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ومسىتوى   تعىاونى/تنا سىىنمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ى بيقة التعمم القاقمة عمى تلاعل
 ىى ئىورة  اىنشىطةو  المحتوى التعميمى   حيث أن  يتم تحويل عرض متعدد/ملردىالتحدى

مستويات تعميمية أاقمة عمى عنائر المعب ليظرىر المقىرر التعميمىى وأنشىطت   ىى ئىورة 
   مستويات.2ى

 

شىعبة  اىولىىائاقص المتعممىين وهىم طىالب اللرأىة  تحميلتم  تحميل ائاقص المتعممينم -ب 
  طالىب تىم تىوزيرم 002تكنولوجيىا التعمىيم بكميىة التربيىة النوعيىة جامعىة طنطىا وعىددهم ى

  ويتميىزون بقىدرترم عمىى التعامىل مى  الحاسىوب تجريبيىة عشواقيا عمى أربعىة مجموعىات
 بينرم. تجانس عقمى ومرارىبا ضا ة إلى وجود وشبكة ا نترنت  

 
 

 اىولىىهم ا حتياجات التعميمية لطالب اللرأىة لموئول إلى أالتعميميةم  ا حتياجاتتحميل  -ج 
  أامىىت 0202 يمىىا يتعمىىق بمرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال بيسىىيك  شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم

 الباحيتان بمايمىم
 

شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم والمتائئىىين  ىىى المجىىال  اىولىىىاسىىتطالع رأى طىىالب اللرأىىة  -0ج/
 لموأوف عمى أوج  القئور  ى المرارات المطموب تنميترا.

 0202البرمجىة  بىالليجوال بيسىيك  ا طالع عمى الدراسات والبحوث المرتبطة بمرارات -0ج/
 وكيلية ئيارترا وتحميل مراراترا واطوات أداقرا.

وذلىك برىدف تقىديم وئىف لكىل  Task Analysisتحميىل المرىام  أسىموبتىم اسىتادام  -0ج/
تقسىىيم المرىىارات إلىىى مرىىارات رقيسىىية ينىىدرج با ضىىا ة إلىىى اطىىوة مىىن اطىىوات المرىىارات  

تحترىىا مرىىارات  رعيىىة  وهىىذا يسىىاعد  ىىى عمميىىة تحديىىد اىهىىداف التعميميىىة  وعمميىىة إاتيىىار 
  وأىىد تىىم تحديىىد المرىىارات 0202المحتىىوى التعميمىىى لمرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال بيسىىيك 

 وهىمالرقيسية  
 

 

  بيسيك.مرارات التعامل م  المشروع داال الليجوال 
 .مرارات التعامل م  الائاقص العامة ل دوات داال الليجوال بيسيك 
 .مرارات التعامل م  المتايرات داال الليجوال بيسيك 
 .مرارات التعامل م  المئلو ات داال الليجوال بيسيك 
 .مرارات التعامل م  الحمقات التكرارية داال الليجوال بيسيك 
 داال الليجوال بيسيك. مرارات التعامل م  البنية الشرطية 
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 .مرارات التعامل م  الدوال داال الليجوال بيسيك 
ولكىىل مرىىارة مىىن المرىىارات السىىابقة مجموعىىة مىىن المرىىارات اللرعيىىة  وأامىىت الباحيتىىان       

بدعىىداد أاقمىىة المرىىارات لتتضىىمن المرىىارات الرقيسىىية والمرىىارات اللرعيىىة وعرضىىرا  ىىى ئىىورترا 
مىدى مناسىبة تحميىل المرىارات الرقيسىية إلىى    0محكمىين ىممحىقالمبدقية عمى مجموعة من ال

ومدىالسىالمة الماويىة لعبىارات أاقمىة المرىارات  وبعىد مرارات  رعية ومدى ارتباطرما وأهميترما 
  .2إجرا  التعديالت المطموبة تظرر أاقمة المرارات  ى ئورترا النراقية ىممحق

 

شىىىىىىىعبة تكنولوجيىىىىىىىا  اىولىىىىىىىىو ىىىىىىىى ضىىىىىىىو  ذلىىىىىىىك تميمىىىىىىىت حاجىىىىىىىة طىىىىىىىالب اللرأىىىىىىىة       
  0202التعمىىىىىىىىىيم إلىىىىىىىىىى تنميىىىىىىىىىة مرىىىىىىىىىىارات البرمجىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىتادام الليجىىىىىىىىىوال بيسىىىىىىىىىىيك 

ومسىىىىىىىاعدة الطىىىىىىىالب عمىىىىىىىى التعامىىىىىىىىل مىىىىىىى  هىىىىىىىذد المرىىىىىىىىارات العمميىىىىىىىة الماتملىىىىىىىة مىىىىىىىىن 
  تعىىىىىىاونى/ تنا سىىىىىىىنمىىىىىىط محلىىىىىىزات اىلعىىىىىىاب الرأميىىىىىىة ىبيقىىىىىىة تعمىىىىىىم أاقمىىىىىىة عمىىىىىىى اىىىىىىالل 

  .متعدد/ ملردىومستوى التحدى
تىىم تحديىىد اىهىىداف العامىىة لممقىىرر التعميمىىى  التعميمىىىم ئىىيارة اىهىىداف العامىىة لممقىىرر -د 

   من االل الاطوات التاليةم0202البرمجة بالليجوال بيسيك 
بىىالليجوال بيسىىىيك  مرىىارات البرمجىىةبا طىىالع عمىىى الدراسىىات والبحىىوث اىدبيىىىة المرتبطىىة -0د/

 .0202لمتعرف عمى مرارات البرمجة بالليجوال بيسيك   وذلك 0202
اعتمدت الباحيتان عمى المرارات التى اتلق المحكمون عمى أنرا ىمرمة جدا ومرمىة   ىى  -0د/

اشتقاق اىهداف العامة لممحتوى المقترح  حيث تعتبر كل مرارة من تمك المرىارات بميابىة 
هىىدف مىىن أهىىداف الىىتعمم  وعمىىى ذلىىك يمكىىن القىىول بىىأن الرىىدف العىىام المقتىىرح يتميىىل  ىىى 

  ويمكىىىن ئىىىيارة اىهىىىداف العامىىىة 0202لليجوال بيسىىىيك تنميىىىة مرىىىارات البرمجىىىة بىىىا
 مكاآلتىالمقترحة بئورة أكير تحديدا 

 مرارات المشروع داال الليجوال بيسيك.ب ا لمام 
  مرارات الائاقص العامة ل دوات داال الليجوال بيسيك.التعرف عمى 
 .التعامل م  المتايرات داال الليجوال بيسيك 
 داال الليجوال بيسيك. الكشف عن مرارات المئلو ات 
 مرارات الحمقات التكرارية داال الليجوال بيسيك. التعرف عمى 
 .التعرف عمى مرارات البنية الشرطية داال الليجوال بيسيك 
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 .التعامل م  الدوال داال الليجوال بيسيك 
 

حيىىث تىىم تحميىىل ائىىاقص بيقىىة الىىتعمم مىىن اىىالل تحديىىد واأىى  المىىوارد التعميميىىة المتاحىىةم  -ه 
حاسىب  لىى  أجرىزةمالحظة وسرد ا مكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكمية وهى توا ر 

محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  ليقىىوم بيقىىة تعمىىم متئىمة با نترنىىت لىىداول الطىىالب عمىىى موأىى  
يسىر وسىرولة  حيىث طالب كل مجموعة من المجموعات التجريبية بالداول إلىى الموأى  ب

  جرىىاز حاسىىوب  المعامىىل 02تحتىىوى الكميىىة عمىىى معممىىين حاسىىب  لىىى  يضىىم المعمىىل ى
مجرىىزة مىىن حيىىث مئىىادر الكرربىىا  وا ضىىا ة والمقاعىىد المالقمىىة  با ضىىا ة إلىىى تىىوا ر 

  متئىىىلحات الويىىىب  وبرنىىىامف 2أو  2متطمبىىىات تشىىىايل الموأىىى  ىنظىىىام التشىىىايل وينىىىدوز
  .0202 يجوال بيسيك 

 

 المرحلة الثانية: التصميم:
 

 ماآلتيةتضمنت تمك المرحمة الاطوات    
ا جراقيىىة  اىهىىدافتىىم تحديىىد  تحديىىد اىهىىداف ا جراقيىىة لبيقىىة محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم -أ 

لطىىالب  0202السىىموكية لمبحىىث الحىىالى ليىىتم تنميىىة مرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال بيسىىيك 
شىىىىىعبة تكنولوجيىىىىىا التعمىىىىىيم لملئىىىىىل الدراسىىىىىى اىول لمعىىىىىام الجىىىىىامعى  اىولىىىىىىاللرأىىىىىة 
  والتى تضمنت أاقمة أهداف معر ية ومرارية  ى مستويات بموم الرأمىىى 0202/0202
 تطبيق   وتطمب إعداد تمك القاقمة الاطوات التاليةم - رم -تذكر

 

جىب أن يىتم تنميترىا تحديد الرىدفم اسىترد ت القاقمىة تحديىد اىهىداف ا جراقيىة التىى ي-0أ/
تعمىم أاقمىة عمىى التلاعىل بيقة شعبة تكنولوجيا التعميم من االل  اىولىلدى طالب اللرأة 

 .بين نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد 
 

تحديىىد مئىىادر إعىىداد القاقمىىةم وهىىى  را  الابىىرا  والمتائئىىين  ىىى مجىىال تكنولوجيىىا -0أ/
 التعميم  والدراسات السابقة واىدبيات ذات الئمة والمرتبطة بالبحث الحالى.

التحقىىق مىىن ئىىدق المحتىىوىم تىىم عىىرض القاقمىىة  ىىى ئىىورترا اىوليىىة عمىىى السىىادة -0أ/
التسمسىىل المنطقىىى ل هىىداف   وذلىىك لمتعىرف عمىىى  راقرىىم مىىن حيىث  0ىممحىىق  نالمحكمىي

مىىدى ارتبىىاط اىهىىداف ا جراقيىىة السىىموكية باىهىىداف العامىىة  مىىدى ئىىحة مسىىتوى الرىىدف 
التعميمى  والسالمة الماوية لعبارة الرىدف  وتىم إجىرا  التعىديالت التىى اتلىق عميرىا السىادة 

  .2المحكمين لتظرر أاقمة اىهداف  ى ئورترا النراقية ىممحق 
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قيىىاس معامىىل يبىىات القاقمىىة تىىم اسىىتادام معامىىل يبىىات اللىىا كرونبىىاخ مىىن اىىالل اليبىىاتم ل-2أ/
 وهو معامل يبات مرتل . )2.220  وأد بم  أيمت  ىSPSSبرنامف 

 

إعىىىداد وضىىىبط أدوات البحىىىثم أامىىىت الباحيتىىىان بتئىىىميم أدوات أيىىىاس أهىىىداف ومتايىىىرات   -ب 
البحىىث  وهىىىمم ا اتبىىار التحئىىىيمى المعر ىىى المىىىرتبط بمرىىارات البرمجىىىة بىىالليجوال بيسىىىيك 

  وبطاأىىىىىىة مالحظىىىىىىة اىدا  المرىىىىىىارى المرتبطىىىىىىة بمرىىىىىىارات البرمجىىىىىىة بىىىىىىالليجوال 0202
   .حل المشكالتت   با ضا ة إلى مقياس مرارا0202بيسيك

يمكىىىن توضىىي  ماطىىىط الاطىىىوات  إعىىداد ماطىىىط تئىىميم بيقىىىة محلىىىزات اىلعىىاب الرأميىىىةم  -ج 
الرقيسىىية المتعمقىىة بالتئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب 

 الرأمية ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد   والذى يتض   يما يمىم

 
انخطٕاد انشئيغيخ نتصًيى ثيئخ تعهى لبئًخ عهٗ ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ ( 2شكم )     

 انتضذٖ
 

بتئىميم تئميم بيقة محلزات اىلعاب الرأميةم يمكن توضي  الاطىوات الرقيسىية المتعمقىة  -د 
 ماآلتيةا جرا ات االل بيقة التعمم من 
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        محلىىىزات اىلعىىاب الرأميىىىةم نمىىط لبيقىىة الىىتعمم القاقمىىىة عمىىىتئىىميم الواجرىىة الرقيسىىىية  -0/د
تىىم تئىىميم الواجرىىة الرقيسىىية لبيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  حيىىث تىىم تئىىميم الشاشىىة 

الترحيىىب بىىالطالب وزر الىىداول لمموأىى   لتظرىىر شاشىىة ااتيىىار التىىى يظرىىر برىىا ا  تتاحيىىة 
جريبيىة  تظرىر المجموعىة التجريبيىة مىن بىين أربعىة مجموعىات  وبعىد إاتيىار المجموعىة الت

لممىىتعمم شاشىىة الىىداول مىىن اىىالل اسىىم المسىىتادم وكممىىة المىىرور  كمىىا يتضىى   ىىى الشىىكل 
 التالىم

 

 
 ( انشبشخ اإلفتتبصيخ نجيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ3شكم )

 

 
 ( شبشخ اختيبس انًزًٕعخ انتزشيجيخ داخم ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ4شكم )
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 انًغتخذو ٔكهًخ انًشٔس داخم ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ( شبشخ إدخبل اعى 5شكم )

تىم تئىميم القواعىد المناسىبة لكىل  محلزات اىلعىاب الرأميىةم بيقاتتئميم القواعد داال  -0/د
مجموعىىة مىىن المجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة  حيىىث تميىىل القواعىىد التعميمىىات التىىى توضىى  

 كاآلتىملممتعمم كيلية سير عمم  داال البيقة التعميمية  والتى تتض  
 

 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ اصذٖ ثيئبد( انمٕاعذ داخم 6شكم )

تىىىم تئىىىميم المسىىىتويات  محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىةم بيقىىىاتتئىىىميم المسىىىتويات دااىىىل  -0/د
مسىىتويات وأبىىل بدايىىة المسىىتويات  سىىبعةلتتضىىمن التعميميىىة لممجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة 

التطبيىق القبمىى لإلاتبىار التحئىيمى المعر ىى  وبعىد ا نترىا  مىن المسىتويات التعميميىة يىتم 
ويتم تنشيط كل مستوى تعميمىى و قىا لمجىدول   التطبيق البعدى لإلاتبار التحئيمى المعر ى

وكىىل  زمنىىى لعمميىىة الىىتعمم  وكىىذلك ياتمىىف نمىىط مسىىتوى التحىىدى و قىىا لكىىل بيقىىة تعميميىىةال
   ماآلتىمستوى تعميمى يتضمن محتوى وأنشطة وحدة تعميمية  ويتض  ذلك كما  ى الشكل 
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 يضفضاد األنعبة انشلًيخ ثيئبد( انًغتٕيبد داخم 7شكم )

تىىم تئىىميم الىىدرس  محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم بيقىىاتدااىىل  التعميميىىة الىىدروستئىىميم  -2/د
تبىىىويبين وهمىىىام التبويىىىب اىول اىهىىىداف والتبويىىىب اليىىىانى المحتىىىوى  التعميمىىىى ليشىىىمل 
زر ا نتقىىال إلىىى النشىىاط التعميمىىى  ويتضىى  ذلىىك  با ضىىا ة إلىىى  ل درسويتضىىحان  ىىى كىى

  يما يمىم
 

 
 األْذاف داخم انًغتٕٖ انغبدط فٗ ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ( تجٕيت 8شكم )
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 داخم انًغتٕٖ انغبدط فٗ ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ انًضتٕٖ( تجٕيت 9شكم )

 

 تىىم تئىىميم بيقىىات محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم  ىىىاىنشىىطة  مسىىتوى التحىىدى دااىىل تئىىميم -2/د
  حيىىث أنىى   ىىى مسىىتوى التحىىدى ملىىرد اىنشىىطة التعميميىىة مسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد   ىىى

  مسىتويات 0شاشة النشاط مباشرة  بينما  ى مستوى التحدى متعىدد تظرىر أاقمىة برىا ى تظرر
وليىتم تنشىيط داىول المىتعمم لممسىتويات التاليىة إل لمتحدى منشط برا مسىتوى التحىدى اىول  

بعد إجتياز مستوى التحدى السابق  و ى النمط التنا سى يقوم كل مىتعمم بحىل النشىاط بملىردد  
مىن بيىنرم أاقىد  طىالب  2بينما  ىى الىنمط التعىاونى يقىوم المتعممىين  ىى مجموعىة مكونىة مىن ى

   ى  ويتض  ذلك  يما يمىمالنشاط التعميم  ى بدايةلممجموعة يتم تحديدد 
 

 
 ( لبئًخ يغتٕيبد انتضذٖ داخم ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ.1شكم )
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 انتُبفغيخ( َشبط داخم ثيئخ يضفضاد األنعبة انشلًيخ 11شكم )

 

  

 انتعبَٔيخ( َشبط داخم ثيئخ يضفضاد األنعبة انشلًيخ 12شكم )
 

تىىم تئىىميم التاذيىىة الراجعىىة  محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم بيقتىىىتئىىميم التاذيىىة الراجعىىة دااىىل  -6/د
أو دااىل مسىىتويات   ىى اسىتكمال مرمىة النشىاطأو إالىاأرم تظرىر   ىادة المتعممىين بنجىاحرم ل

  ويتضى  ذلىك  يمىا وبعىد ا نترىا  مىن كىل مسىتوى التحدى وبعد كل اطوة من اطوات النشىاط
 يمىم
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 ( تغزيخ سارعخ داخم إصذٖ ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ 13شكم )

 
فٗ ثيئبد نهًضتٕٖ انتعهيًٗ يشح أخشٖ ( تغزيخ سارعخ تفيذ ثئخفبق انطبنت ٔإيكبَيخ رْبثّ 14شكم )

 يضفضاد األنعبة انشلًيخ 

 
 فٗ ثيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيختفيذ ثُزبس انطبنت ( تغزيخ سارعخ 15شكم )
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تىىم تئىميم المحىىددات  محلىىزات اىلعىاب الرأميىةم بيقىاتتئىميم المحىددات الزمنيىىة دااىل  -2/د
كىىل مرمىىة مىىن مرىىام الىىتعمم  ىىى كىىل مسىىتوى تعميمىىى مىىن المسىىتويات  تنليىىذ لتوأيىىتالزمنيىىة 
والتىىى يىىتم توزيعرىىا     دأيقىىة02ليكىىون مناسىىب  نجىىاز المرمىىة والىىذى يئىىل إلىىى ى السىىبعة

   تتبين كاآلتىم  والتى دةعمى مستويات التحدى المتعد
 
 

 
 

 يضفضاد األنعبة انشلًيخ ثيئبد( انًضذداد انضيُيخ داخم 16شكم )
 

 

تىىم تئىىميم الشىىارات كنىىوع مىىن  محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم بيقىىاتدااىىل الشىىارات تئىىميم  -2/د
محلزات اللعاب الرأمية عند إتمام المتعممين كل مستوى مىن مسىتويات  بيقاتالمكا  ت  ى 

   والتى تتض   يما يمىمالتعمم  وذلك لتحليز المتعممين وتعزيز تعممرم بشكل إيجابى
 

 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ ثيئبد( انشبساد داخم 17) شكم

 

  نقىاط 02تىم تئىميم النقىاط لتكىون ى محلىزات اىلعىاب الرأميىةم بيقىاتتئميم النقاط دااىل  -2/د
  نقطىىة  22لكىىل مسىىتوى مىىن المسىىتويات التعميميىىة ويكىىون مجمىىوع النقىىاط لكىىل المسىىتويات ى

  كدرجة ئارى  وليقىوم بدجتيىاز 2  نقاط كدرجة عظمى لممستوى وى02يحئل الطالب عمى ى
  02ىويىىىتم توزيىىى   % مىىن درجىىىة المسىىىتوى 22  نقىىىاط أى 2المسىىتوى إل بالحئىىىول عمىىىى ى

درجىىات دااىىل مسىىتوى التحىىدى الملىىرد عمىىى كىىل الاطىىوات دااىىل المسىىتوى  بينمىىا  ىىى مسىىتوى 
  ياليىىة 0  ياليىة درجىات  مسىتوى التحىدى ى0التحىدى المتعىدد تىم توزيعرىا ىمسىتوى التحىىدى ى

و ىى حالىة ا الىاق يمكنى  تكىرار المسىتوى لياليىة    أربعىة درجىات 0درجات  مستوى التحدى ى
 مرات مرة أارى.
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      يضفضاد األنعبة انشلًيخ ثيئبد( انُمبط داخم 18شكم)

تم تئميم شريط التقدم  محلزات اىلعاب الرأميةم بيقاتتئميم شريط التقدم داال  -02/د
وليحلزد عمى إنجاز المرام المطموبة من   لياتمف بمدى تقدم  ومستواد كل متعمم  ليابر

  ويتبين  يما يمىم  لون  كمما تقدم المتعمم  ى مرمة التعمم

 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ ثيئبد( ششيظ انتمذو داخم 19شكم)

 

 الطىىالبأسىىما   تظررمحلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم بيقىىاتتئىىميم أاقمىىة المتئىىدرين دااىىل  -00/د
 ىىى مرمىىة كىىل التىىى تىىم تئىىميمرا  مىىن اىىالل أاقمىىة المتئىىدرين بالترتيىىب و قىىا لعىىدد نقىىاطرم

              كاآلتىممستوى داال بيقات محلزات اىلعاب الرأمية  والتى تتض  

 
 يضفضاد األنعبة انشلًيخ لبئًخ انًتصذسيٍ داخم اصذٖ ثيئبد( .2شكم )
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تتضىى  اسىىتراتيجية تنليىىذ  اسىىتراتيجية تنليىىذ الىىتعمم دااىىل بيقىىة محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةم  -ه 
القاقمىىىىة عمىىىىى تلاعىىىىل نمىىىىط محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىةى بيقىىىىة الىىىىتعمم الىىىىتعمم دااىىىىل 

 تنا سى/تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/متعدد   والذى يتض  كاآلتىم
 

  يقىىىوم المىىىتعمم بتسىىىجيل الىىىداول مىىىن اىىىالل اسىىىم المسىىىتادم وكممىىىة المىىىرور لمىىىداول إلىىىى
 المجموعة الاائة ب .

  الاائىىة بىى  مىىن المجموعىىات يقىىوم كىىل مىىتعمم بقىىرا ة القواعىىد الاائىىة بالبيقىىة التعميميىىة
 اىربعة.

  يقىىىوم كىىىل مىىىتعمم بىىىدجرا  التطبيىىىق القبمىىىى لإلاتبىىىار التحئىىىيمى المعر ىىىى المىىىرتبط بمرىىىارات
 .0202البرمجة باستادام الليجوال بيسيك 

  والمحتوى التعميمىيدال المتعمم المستوى اىول لمتعمم  يظرر ل  أهداف الدرس التعميمى. 
 رس التعميمىىى يقىىوم كىىل مىىتعمم بىىأدا  مرىىام النشىىاط و قىىا لىىنمط بعىىد ا نترىىا  مىىن دراسىىة الىىد

 لكل بيقة تعمم. ومستوى التحدىمحلزات اىلعاب الرأمية 
  و ىىى حالىىة ا الىىاق وعىىدم النجىىاح  ىىى مىىرات 0يسىىم  لممىىتعمم بتكىىرار مرمىىة النشىىاط لمىىدة  

 .لمدراسة التالىينتظر موعد  ت  المستوى  المرات اليالية
 ىىى المىىدة الزمنيىىة المحىىددة لمدراسىىة مىىن مىىن المسىىتويات السىىبعة ى يلىىت  كىىل مسىىتوى تعميمىى 

 االل المعمم.
  لمتعمم. الساب يقوم المتعمم بدراسة كل مستويات التعمم حتى ينرى المستوى 
  يقىىىوم المىىىتعمم بىىىالتطبيق البعىىىدى لإلاتبىىىار التحئىىىيمى المعر ىىىى المىىىرتبط بمرىىىارات البرمجىىىة

 .0202بالليجوال بيسيك 
تم تئميم اىحداث التعميمية وعنائر  التعميمية وعنائر عممية التعممم تئميم اىحداث  -و 

 ماآلتىعممية التعمم لبيقات محلزات اىلعاب الرأمية اىربعة  و قا لمجدول 
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 (6رذٔل )

 تصًيى عُبفش انتعهى نجيئبد يضفضاد األنعبة انشلًيخ نهًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ

 و
انضذث 

 انتعهيًٗ

 انتزشيجيخانًزًٕعخ 

 انشاثعخ انخبنخخ انخبَيخ األٔنٗ

ًَظ يضفضاد  10

األنعبة 

 انشلًيخ

 تعبَٔٗ تعبَٔٗ تُبفغٗ تُبفغٗ

يغتٕٖ  20

 انتضذٖ

 يتعذد يفشد يتعذد يفشد

عذد  30

انًغتٕيبد 

 انتعهيًيخ

 عجعخ يغتٕيبد

انذسٔط  40

 انتعهيًيخ

انذسط حى عشض ي ٓش انذسط انتعهيًٗ داخم كم يغتٕٖ، فيتى عشض أْذاف 

 يضتٕٖ انذسط انتعهي0ًٗ

األَشطخ  50

 انتعهيًيخ

 ي ٓش انُشبط انتعهيًٗ ثعذ عشض انذسط انتعهيًٗ فٗ كم يغتٕٖ تعهي0ًٗ

انًضذداد  60

انضيُيخ            

نُشبط  كم 

 يغتٕٖ

 دليمخ 15

70 

 دٔس انًتعهى

 

يماإو انًااتعهى ثذساعااخ يغااتٕيبد    

انتعهى ٔصم األَشطخ ثًفشدِ ثطشيماخ 

تُبفغاايخ، ٔفااٗ صبنااخ اإلخفاابق أكخااش 

يٍ حظث يشاد، يًكُّ انشرإع إناٗ 

انًضتااإٖ انتعهيًاااٗ نذساعاااتّ ياااشح 

أخااشٖث حااى اإلَت اابس صتااٗ يااتى فااتش 

انًغااتٕٖ انتاابنٗ فااٗ يٕعااذِ، ٔفااٗ 

صبناااخ انُزااابس ي ٓااااش ياااع صيااااظ ِ 

ٖ تمذيّ فاٗ أدائاّ اآلخشيٍ نيشٖ يذ

ثبنُغااااجخ إناااايٓى يااااٍ خااااظل لبئًااااخ 

 انًتصذسي0ٍ 

يماااااإو انًااااااتعهى ثذساعااااااخ انًضتاااااإٖ   

انتعهيًٗ ثًفاشدِ ٔصام األَشاطخ ثطشيماخ 

( يتعهًايٍ 4تعبَٔيخ صيج أَّ يمٕو ياع )

 5آخااااااشيٍ نيصااااااجش عااااااذدْى انكهااااااٗ )

يتعهًاايٍ( ثضاام انُشاابط صيااج يماإو لبئااذ 

انًزًٕعخ ثئتبصاخ دٔس نكام ياتعهى داخام 

ُشاابط، ٔفااٗ صبنااخ اإلخفاابق انزًاابعٗ ان

أكخااش يااٍ حااظث يااشاد، يًكاآُى انشراإع 

إناااٗ انًضتااإٖ انتعهيًاااٗ نذساعاااتّ ياااشح 

أخااااشٖث حااااى اإلَت اااابس صتااااٗ يااااتى فااااتش 

انًغاااتٕٖ انتااابنٗ فاااٗ يٕعاااذِث  ي ٓاااش 

انًتعهًاإٌ فااٗ كاام يزًٕعااخ ثبنتشتياات 

 ٔفمب ألدائٓى فٗ لبئًخ انًتصذسي0ٍ 
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انتمييى ٔفمب 

نًغتٕٖ 

 انتضذٖ

 

   فٗ يغتٕٖ انتضذٖ )يفشد( ي ٓش انُشبط انتعهيًٗ يجبششح )يشح ٔاصذح( ثشاكم

( ياشاد، 3يجبشش يتغهغم انخطٕاد، ٔيًكٍ نهًتعهى أٔ )انًتعهًيٍ( انًضبٔنخ )

ٔفٗ صبنخ اإلخفبق يًكُّ انشرٕع نذساعخ انًضتٕٖ انتعهيًٗ يشح أخشٖ، حى ياتى 

يًاٗ انتابثع نهًضتإٖ انتعهيًاٗ اإلَت بس صتٗ يفتش انًغتٕٖ انتابنٗ نهُشابط انتعه

 انتبن0ٗ

  ( ٗي ٓاااش فاااٗ كااام يغاااتٕٖ َشااابط تعهيًااا ،)( 3فاااٗ يغاااتٕٖ انتضاااذٖ )يتعاااذد

يغتٕيبد نهتضذٖ، يتكٌٕ انًغتٕيبد األعهاٗ يُشاطخ ٔييغاًش ثبناذخٕل إنيٓاب 

( ياشاد 3إي ثعذ إرتيبص يغتٕٖ انتضذٖ انغبثك ثُزبس، كم يغتٕٖ تضاذٖ ناّ )

هى أٔ)انًتعهًٌٕ( فٗ إرتيبص إصذٖ يغتٕيبد انتضاذٖ نهًضبٔنخ، ٔإرا أخفك انًتع

يٍ خظل انًشاد انخظحخ ييًكُٓى انًشٔس نهًغتٕيبد األعهٗ، ٔيًكآُى انشرإع 

نهًضتاإٖ انتعهيًااٗ يااشح أخااشٖ، حااى يااتى اإلَت اابس صتااٗ يفااتش انًغااتٕٖ انتاابنٗ 

 نهُشبط انتعهيًٗ انتبثع نهًضتٕٖ انتعهيًٗ انتبن0ٗ 
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ليبط أدا  

 انًتعهى

  ( َمابط ٔانتاٗ تًخام دسرابد انًاتعهى ثًفاشدِ داخام ثيئاخ يضفاضاد .1تى تضذيذ )

األنعبة انشلًيخ انتُبفغيخ، ٔكزنك عذد انُمبط نكام ياتعهى فاٗ َشابط كام يغاتٕٖ 

( َماابط فااٗ ثيئااخ يضفااضاد األنعاابة انشلًيااخ انتعبَٔيااخ، صيااج ت ٓااش دسرااخ .1)

ص انفشياك ثبنكبيام يًٓاخ انطبنت عٍ دٔسِ داخم انُشبط انتعبَٔٗ فٗ صبناخ ارتياب

انُشاابط ثُزاابس، ٔفااٗ صبنااخ َزاابس انًااتعهى فااٗ أدا  دٔسِ فمااظ ٔنااى يااُزش ثاابلٗ 

 أعضب  انفشيك ييزتبص ْزا انًتعهى يًٓخ انُشبط ٔي يتى إصتغبة دسربت0ّ

   تى ليبط أدا  انًتعهًيٍ انمجهٗ يٍ خظل اختجبس انتضصيم انًعشفاٗ انمجهاٗ  لجام

لياابط أدا  انًتعهًاايٍ انجعااذٖ يااٍ خااظل اختجاابس  دساعااخ يغااتٕيبد انااتعهى، ٔتااى

 انتضصيم انًعشفٗ انجعذ0ٖ

شىىىعبة  اىولىىىىالقيىىىاس القبمىىىى لمسىىىتويات المتعممىىىينم تىىىم القيىىىاس القبمىىىى لطىىىالب اللرأىىىة  -ز 
تكنولوجيىا التعمىيم  ىى الجانىب المعر ىى واىدا  المرىارى لمرىارات البرمجىة بىالليجوال بيسىىيك 

 ضىىا ة المعر ىىى وبطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى  با   مىىن اىىالل إاتبىىار التحئىىيل0202
   حل المشكالت.مرارات مقياس إلى 

 
 

 البرمجة والنشر: :الثالثةالمرحلة 
 

نتاجرىا بيقىة الىتعمم ترجمىة تئىميم  تمتهذد المرحمة من أكير المراحل أهمية حيث  تعد       واخ
 ماآلتيةهذد المرحمة ا جرا ات  وتشتملعمميا  

بيقىىة ل تىىم  بنىىا  العنائىىر البرمجيىىةحيىىث  البرمجىىى لبيقىىة محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىةمالبنىىا   -أ 
التعمم القاقمة عمى تلاعل نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سىى/تعاونى  ومسىتوى التحىدى 

أىىىواقم المتئىىىدرين مىىىن اىىىالل اسىىىتادام ومسىىىتويات اىنشىىىطة والشىىىارات و   ىملىىىرد/ متعىىىدد 
وريىرهم مىن عنائىر ومتطمبىات البنىا  البرمجىى ويتضى  ذلىك النئىوص والوسىاقط المتعىددة 
  .02 ى السيناريو التعميمىىممحق



 ....................................... التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(تصميم بيئة تعلم قائمة على 

 

- 002 - 

عىداد اىكىواد  برمجة محتوى بيقة محلزات اىلعاب الرأميىةم  -ب  و ىى تمىك المرحمىة تىم برمجىة واخ
بيقىىىىة الىىىىتعمم القاقمىىىىة عمىىىىى تلاعىىىىل نمىىىىط محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة  البرمجيىىىىة لتشىىىىايل

وتجريز استادام  لطىالب كىل مجموعىة ىتنا سى/تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد   
 من المجموعات التجريبية اىربعة.

وحجىز مسىاحة عميى  لمىدة  Serverتم إاتيار السير ر  نشر بيقة محلزات اىلعاب الرأميةم -ج 
بيقة التعمم القاقمة عمىى تلاعىل نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة أشرر لر   موأ  زمنية ستة 

  اىىاص URLوتىىم تحديىىد عنىىوان ىىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملىىرد/ متعىىدد   
  .00  والذى تتض  شاشات  ىممحق Gm1.com-www.Proبالموأ  وهوم 

 

 : التطبيق والتطوير: الرابعةالمرحلة 
 
 

تىىرتبط هىىذد المرحمىىة بىىالتطبيق التجريبىىى لبيقىىات تعمىىم محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة وتطويرهىىا      
 كاآلتىموالتطبيق اللعمى لرا  ويتض  ذلك 

 

تىم التطبيىق التجريبىى لمتجربىة  ىى معمىل  التطبيق التجريبى لبيقىة محلىزات اىلعىاب الرأميىةم -أ 
  لمحاسب اآللى بقسم تكنولوجيا التعمىيم بكميىة التربيىة النوعيىة جامعىة طنطىا عمىى عينىة 0ى

شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة  اىولىىى  طالىىب وطالبىىة مىىن طىىالب اللرأىىة 02ىتكونىىت مىىن 
برىدف معر ىة الئىعوبات   وذلىك اىساسية لمبحىث التربية النوعية جامعة طنطا اارج العينة

التى يمكىن أن تواجى  التطبيىق اللعمىى لبيقىات محلىزات اىلعىاب الرأميىة  والتأكىد مىن تحميىل 
 المتعممين لرا. بيقات التعمم ووضوح تئميمرا ومدى تقبل

 

معالجىة الئىعوبات التىى واجرىت  تىم تطوير بيقة محلزات اىلعاب الرأميةم  ى هذد المرحمىة   -ب 
ومسىىتوى العية  ىىى تحميىىل بيقىىة الىىتعمم  ومشىىاكل وضىىوح التئىىميم طىىالب التجربىىة ا سىىتط

داال بيقات محلزات اىلعاب الرأمية لتئب   ى ئىورترا النراقيىة وجىاهزة لمتطبيىق  التحدى
 اللعمى.

    

التطبيىق اللعمىى لبيقىات تىم التطبيق اللعمى لبيقة محلزات اىلعاب الرأميىةم  ىى هىذد المرحمىة  -ج 
شىعبة  اىولىى  طالىب وطالبىة باللرأىة 002عمى عينة مكونة مىن ىمحلزات اىلعاب الرأمية 

  واسىىتارق التطبيىىق م0202/0202تكنولوجيىىا التعمىىيم  ىىى اللئىىل الدراسىىى اىول لمعىىام ى
أسابي  متتالية حيث أام المتعممين  ى البدايىة بىالتطبيق القبمىى ىدوات البحىث    2العممى ى

http://www.pro-gm1.com/
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  لنرايىة تىم التطبيىق البعىدى ىدوات البحىثا يم دراسىة مسىتوى تعميمىى  ىى كىل أسىبوع و ىى
وأىىد لحظىىت الباحيتىىان تقبىىل الطىىالب لبيقىىات الىىتعمم ووضىىوحرا بالنسىىبة إلىىيرم وعىىدم وجىىود 

   ويتض  الجدول الزمنى لتجربة البحث كاآلتىممشكالت  ى التئميم
 

م  إلىىىىىى اىحىىىىىد 02/2/0202اىسىىىىىبوع اىول  ىىىىىى اللتىىىىىرة الزمنيىىىىىة مىىىىىن ا ينىىىىىين ى -0ج/
 م م التطبيق القبمى ىدوات البحث.02/2/0202ى

م  إلىىىىى اىحىىىىد 0/02/0202 ىىىىى اللتىىىىرة الزمنيىىىىة مىىىىن ا ينىىىىين ى ماىسىىىىبوع اليىىىىانى -0ج/
م م دراسة المستوى اىول مرارات التعامىل مى  المشىروع دااىل الليجىوال 2/02/0202ى

 بيسيك.
م  إلىىىىى اىحىىىىد 2/02/0202 ىىىىى اللتىىىىرة الزمنيىىىىة مىىىىن ا ينىىىىين ى ماىسىىىىبوع اليالىىىىث -0ج/

مرىىارات التعامىىل مىى  الائىىاقص العامىىة م م دراسىىة المسىىتوى اليىىانى 02/02/0202ى
 ل دوات داال الليجوال بيسيك.

م  إلىىىىى اىحىىىىد 02/02/0202 ىىىىى اللتىىىىرة الزمنيىىىىة مىىىىن ا ينىىىىين ى ماىسىىىىبوع الرابىىىى  -2ج/
التعامىىىل مىىى  المتايىىىرات دااىىىل م م دراسىىىة المسىىىتوى اليالىىىث مرىىىارات 00/02/0202ى
 لليجوال بيسيك.ا
م  إلىىىى اىحىىىد 00/02/0202 ىىىى اللتىىىرة الزمنيىىىة مىىىن ا ينىىىين ى ماىسىىىبوع الاىىىامس -2ج/

التعامىىىل مىىى  المئىىىلو ات دااىىىل م م دراسىىىة المسىىىتوى الرابىىى  مرىىىارات 02/02/0202ى
 الليجوال بيسيك.

م  إلىىىى اىحىىىد 02/02/0202 ىىىى اللتىىىرة الزمنيىىىة مىىىن ا ينىىىين ى ماىسىىىبوع السىىىادس -6ج/
التعامىىل مىى  الحمقىىات التكراريىىة م م دراسىىة المسىىتوى الاىىامس مرىىارات 2/00/0202ى

 داال الليجوال بيسيك.
م  إلىىىىى اىحىىىىد 2/00/0202 ىىىىى اللتىىىىرة الزمنيىىىىة مىىىىن ا ينىىىىين ى ماىسىىىىبوع السىىىىاب  -2ج/

التعامىىىل مىىى  البنيىىىة الشىىىرطية م م دراسىىىة المسىىىتوى السىىىادس مرىىىارات 00/00/0202ى
 داال الليجوال بيسيك.

م  إلىىىى اىحىىىد 00/00/0202 ىىىى اللتىىىرة الزمنيىىىة مىىىن ا ينىىىين ى مبوع اليىىىامناىسىىى -2ج/
التعامل مى  الىدوال دااىل الليجىوال م م دراسة المستوى الساب  مرارات 02/00/0202ى

 بيسيك.
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م  إلىىىى اىحىىىد 00/00/0202 ىىىى اللتىىىرة الزمنيىىىة مىىىن ا ينىىىين ى ماىسىىىبوع التاسىىى  -2ج/
 م م التطبيق البعدى ىدوات البحث.02/00/0202ى

 : التقويم:الخامسةالمرحلة 
 

هىىىىىذد المرحمىىىىىة تقيىىىىىيم بيقىىىىىة محلىىىىىزات اىلعىىىىىاب الرأميىىىىىة  التقيىىىىىيم النرىىىىىاقى اشىىىىىتممت       
ومناأشىىىىىىترا وتلسىىىىىىيرها  لمسىىىىىىتويات المتعممىىىىىىين   المعالجىىىىىىة ا حئىىىىىىاقية  تحميىىىىىىل النتىىىىىىاقف 

ئدار حكم عمى بيقة محلزات اىلعاب الرأمية  ويتض   كاآلتىمذلك   واخ
محلىزات  بيقة التعمم القاقمة عمىى تلاعىل نمىطمحلزات اىلعاب الرأميةم تم تقييم  بيقةتقييم   -أ 

  مىن اىالل عرضىرا عمىى متعىدد/ ملردى ومستوى التحدى  تعاونى/تنا سىاىلعاب الرأمية ى
تئىميم معىايير ال   حيث تىم عىرض أاقمىة 0محكمين من أساتذة التائص ىممحقالسادة ال

النراقيىىىىة بعىىىىد إجىىىىرا  التعىىىىديالت  ئىىىىورت  ىىىىى  الموأىىىى  التعميمىىىىى الاىىىىاص برىىىىا  ويظرىىىىر
  .    0ممحق ىى

 

بيقىىة الىىتعمم القاقمىىة عمىىى تلاعىىل نمىىط  بعىىد تطبيىىق التقيىىيم النرىىاقى لمسىىتويات المتعممىىينم  -ب 
محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملىىرد/ متعىىدد  عمىىى طىىالب 

شىعبة تكنولوجيىا  اىولىى  طالب  ىى اللرأىة 002ىالعينة اىساسية لمبحث الحالى  وعددها ى
المرىارى المىرتبطين  التعميم  تم تطبيق ا اتبىار التحئىيمى المعر ىى وبطاأىة مالحظىة اىدا 

 .  مقياس حل المشكالت  وكذلك 0202بمرارات البرمجة بالليجوال بيسيك 
 

 SPSSتم ا ستعانة ببرنامف الحزمة ا حئاقية لمعموم ا جتماعية ى المعالجة ا حئاقيةم  -ج 

V.22 مجموعىىىة مىىىن اىسىىىاليب   لمعالجىىىة البيانىىىات الكميىىىة ىدوات البحىىىث  وتىىىم اسىىىتادام
 تى سوف تتض   ى الجز  الااص بمعالجة نتاقف البحث.ا حئاقية  وال

 

بتطبيىىق بيقىىة الىىتعمم تحميىىل النتىىاقف ومناأشىىترا وتلسىىيرهام تىىم تحميىىل نتىىاقف البحىىث الاائىىة  -د 
القاقمة عمى تلاعل نمط محلىزات اىلعىاب الرأميةىتنا سىى/تعاونى  ومسىتوى التحىدىىملرد/ 

 الااص بنتاقف البحث.وتلسيرها  وسوف يتم توضي  ذلك  ى الجز  متعدد  
 

بيقىة عمىى إئدار حكم عمى بيقة محلزات اىلعاب الرأميةم تم  ى هذد الاطوة إئدار حكىم   -ه 
التعمم القاقمة عمى تلاعل نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سىى/تعاونى  ومسىتوى التحىدى 

ظرىىار ىملىىرد/ متعىىدد   مىىن اىىالل اسىىتقرا  نتىىاقف التلاعىىل لممجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة واخ
المجموعة اىكير تلوأا  ى كل التطبيق البعدى لكل أداة من أدوات البحث من اىالل ااتبىار 



 ....................................... تصميم بيئة تعلم قائمة على التفاعل بين نمط محفزات األلعاب الرقمية )تنافسى/تعاونى(

- 000 - 

المقارنات المتعددة لممجموعات التجريبية اىربعة  با ضىا ة إلىى حسىاب العالأىة ا رتباطيىة 
 بحث. بين المتايرات التابعة لم

  Review & Feedbackى مرحمىىىىىىة المراجعىىىىىىة والتاذيىىىىىىة الراجعىىىىىىة تمىىىىىىت       
أينىىىىىىا  كىىىىىىل مرحمىىىىىىة مىىىىىىن مراحىىىىىىل التئىىىىىىميم التعميمىىىىىىى وبعىىىىىىد ا نترىىىىىىا  منرىىىىىىا   بدسىىىىىىتمرار

انطباعىىىىىىىات الطىىىىىىىالب وردود اىىىىىىىالل سىىىىىىىوا  مىىىىىىىن اىىىىىىىالل المحكمىىىىىىىين الماتئىىىىىىىين أومىىىىىىىن 
ومعالجىىىىىىىىة نقىىىىىىىىاط   لمتوئىىىىىىىىل إلىىىىىىىىى نقىىىىىىىىاط القىىىىىىىىوة وكىىىىىىىىذلك مىىىىىىىىن البىىىىىىىىاحيتينأ عىىىىىىىىالرم 
 الضعف.

 

 إعداد أدوات البحث وضبطها: .4
 

 أامت الباحيتان بدعداد أدوات البحث والمتميمة  ىم  
 

ا اتبىىىىىار التحئىىىىىيمى المعر ىىىىىى المىىىىىرتبط بمرىىىىىارات البرمجىىىىىة باسىىىىىتادام الليجىىىىىوال  -أ 
 م0202بيسيك 

 ماآلتيةتم إعداد إاتبار التحئيل المعر ى و قا لماطوات    
 ا اتبار التحئيمى المعر ىمتحديد الردف من   -0أ/

تميىىل الرىىدف مىىن ا اتبىىار التحئىىيمى المعر ىىى  ىىى أيىىاس الجوانىىب المعر يىىة لمموضىىوعات      
شىىىعبة  اىولىىىىلطىىىالب اللرأىىىة  0202المحىىددة بمرىىىارات البرمجىىىة باسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك 

– رىم  -ىتىذكر موهىم تئنيف بموم الرأمى من لممستويات الياليةتكنولوجيا التعميم  وذلك و قا 
 تطبيق .

 إعداد الئورة المبدقية لإلاتبار التحئيمى المعر ىم  -0أ/
  ملىردة  ىى ئىورترا 22تم إعداد ملردات ا اتبار التحئيمى المعر ى والتى بم  عىددها ى     

اىوليىىىة وعرضىىىرا عمىىىى السىىىادة المحكمىىىين مىىىن المتائئىىىين  ىىىى مجىىىال تكنولوجيىىىا التعمىىىيم 
سىى ال ئىىواب  00 -سىى ال ااتيىىار مىىن متعىىدد 02ا  ىىى ئىىورة ى  والتىىى تىىم وضىىعر0ىممحىىق
توزي  الملردات تاطية الموضىوعات التىى تىم م  مراعاة  إجابة أئيرة   2-مزاوجة  2 -واطأ

 تحديدها وتحقيقرا ل هداف التعميمية.
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 تقدير درجات التئحي  ىسقمة ا اتبار التحئيمى المعر ىم -0أ/
تم تقدير درجات التئحي  ىسقمة ا اتبار التحئيمى   ا جابة الئحيحة لكل س ال تىم        

   درجة.22تقديرها بدرجة واحدة  قط  وبالتالى أئبحت الدرجة الكمية لإلاتبار التحئيمى ى
 إعداد ملتاح ا جابة لإلاتبار التحئيمى المعر ىم -2أ/

مىىىن االلىىى  ملتىىىاح تئىىىحي  ا اتبىىىار  يتضىىى تىىىم إعىىىداد نمىىىوذج تئىىىحي  ا جابىىىة والىىىذى     
  .2التحئيمى المعر ى ىممحق 

 ئدق ا اتبار التحئيمى المعر ىم -2أ/
ئىىىدق ا اتبىىىار أن يكىىىون ئىىىحيحا لقيىىىاس مىىىا وضىىى  مىىىن أجمىىى  ولتقىىىدير ئىىىدق يقئىىىد ب     

رضىى  عمىىى مجموعىىة مىىن السىىادة ا اتبىىار تىىم اسىىتادام طريقىىة ئىىدق المحكمىىين مىىن اىىالل ع
    سىتطالع رأيرىم حىول مىدى دأىة 0الابرا  والمتائئين  ى مجال تكنولوجيا التعميم ىممحق

الئيارة الماوية ل سقمة وعن مدى ارتباطرا وتحقيقرا ل هداف التعميميىة المرتبطىة برىا  وبعىد 
  .6  النراقية ىممحقإجرا  التعديالت المطموبة يظرر ا اتبار التحئيمى المعر ى  ى ئورت

 
 

 ا نتاج ا لكترونى لإلاتبار التحئيمى المعر ىم-6أ/
 

نتاجىىىىىى  إلكترونيىىىىىىا باسىىىىىىتادام موأىىىىىى         تىىىىىىم تئىىىىىىميم ا اتبىىىىىىار التحئىىىىىىيمى المعر ىىىىىىى واخ
www.OnlineQuizCreator.com) التجريبيىىة   المجموعىىات  ليتعامىل معىى  جميىى  طىالب

والىىذى يىىتم مىىن االلىى  ا حتلىىاظ ببيانىىات ودرجىىات الطىىالب حيىىث أنىى  مئىىمم كنظىىام إدارة تعمىىم  
 ويمكن كل طالب من الداول إلى مجموعت  والتعامل معرا.

 

 جدول الموائلات واىوزان النسبية لإلاتبار التحئيمى المعر ىم-2أ/
 

  تىىىم 0202 ىىىى ضىىىو  تحميىىىل محتىىىوى موضىىىوعات البرمجىىىة باسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك     
إشتقاق اىهداف السموكية والتى تم اسىتادامرا  ىى إعىداد جىدول الموائىلات واىوزان النسىبية 

 ماآلتىلإلاتبار التحئيمى المعر ى  والذى يتض  كما  ى الجدول 
 

  

http://www.onlinequizcreator.com)/
http://www.onlinequizcreator.com)/
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 (7)رذٔل 

 نإلختجبس انتضصيهٗ انًعشفٗانًٕاففبد ٔاألٔصاٌ انُغجيخ 

 انًٕضٕعبد انتعهيًيخ و

عذد األعئهخ انًُبعجخ 

نًغتٕيبد األْذاف ٔفمب 

 نتصُيف ثهٕو انشلًٗ
 انًزًٕع

انُغجخ 

 انًئٕيخ

 تطجيك فٓى تزكش

يٓااابساد انتعبيااام ياااع  10

انًشااااااااااشٔع داخاااااااااام 

 انفيزٕال ثيغيك0
1 2 7 

 %1043 تزكش 1

 %2086 فٓى 2

 %.1 تطجيك 7

يٓااابساد انتعبيااام ياااع  20

انخصااااااابئص انعبياااااااخ 

ناااااااااااا دٔاد داخاااااااااااام 

 انفيزٕال ثيغيك0

1 1 5 

 %1043 تزكش 1

 %1043 فٓى 1

 %7014 تطجيك 5

يٓااابساد انتعبيااام ياااع  30

انًتغياااااااااشاد داخااااااااام 

 انفيزٕال ثيغيك0
2 1 7 

 %2086 تزكش 2

 %1043 فٓى 1

 %.1 تطجيك 7

 يٓااابساد انتعبيااام ياااع 40

انًصااااااافٕفبد داخااااااام 

 انفيزٕال ثيغيك0
1 2 7 

 %1043 تزكش 1

 %2086 فٓى 2

 %.1 تطجيك 7

يٓااابساد انتعبيااام ياااع  50

انضهمااااااابد انتكشاسياااااااخ 

 داخم انفيزٕال ثيغيك0
2 1 7 

 %2086 تزكش 2

 %1043 فٓى 1

 %.1 تطجيك 7

يٓااابساد انتعبيااام ياااع  60

انجُيااخ انشااشطيخ داخاام 

 3 2 1 ثيغيك0انفيزٕال 

 %1043 تزكش 1

 %2086 فٓى 2

 %4026 تطجيك 3

 

70 

يٓااابساد انتعبيااام ياااع 

انااذٔال داخاام انفيزاإال 

 ثيغيك0
1 2 14 

 %1043 تزكش 1

 %2086 فٓى 2

 %.2 تطجيك 14

 .5 11 9 انًزًٕع انكهٗ

 %..1 عؤال .7
1 انُغجخ انًئٕيخ

2
08
6

%
 

1
5
07
1

%
 

7
1
04
3

%
 

 

 حساب ئدق ا تساق الداامى لإلاتبار التحئيمى المعر ىم -2أ/
 

اللرأىىىىىىىىىىة اىولىىىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىىن طىىىىىىىىىىالب 02تىىىىىىىىىىم التطبيىىىىىىىىىىق عمىىىىىىىىىىى عينىىىىىىىىىىة أوامرىىىىىىىىىىا ى     
تكنولوجيىىىىىىىىىىا التعمىىىىىىىىىىيم بكميىىىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىىىة النوعيىىىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىىىة طنطىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىىى التجربىىىىىىىىىىة 
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  وبعىىىىىىىىد التطبيىىىىىىىىق تىىىىىىىىم حسىىىىىىىىاب ئىىىىىىىىدق الملىىىىىىىىردات لمىىىىىىىىدة أسىىىىىىىىبوعين ا سىىىىىىىىتطالعية
لحسىىىىىىىىاب ئىىىىىىىىدق ا تسىىىىىىىىاق  Alpha Cronbachبطريقىىىىىىىىة معامىىىىىىىىل أللىىىىىىىىا كرونبىىىىىىىىاخ 

الىىىىىىداامى الم سىىىىىىس عمىىىىىىى معىىىىىىدل ا رتبىىىىىىاط البينىىىىىىى بىىىىىىين الملىىىىىىردات وا اتبىىىىىىار ككىىىىىىل  
   وهىىىىىىىو معامىىىىىىىل2.262 ظرىىىىىىىر معامىىىىىىىل اليبىىىىىىىات الكمىىىىىىىى وئىىىىىىىدق الملىىىىىىىردات يسىىىىىىىاوى ى

 يبات مرتل . 
    

 لإلاتبار التحئيمى المعر ىم حساب يبات -2أ/
 

حيىىث تتميىىل هىىذد  Split-Halfتىىم حسىىاب يبىىات ا اتبىىار باسىىتادام التجزقىىة النئىىلية        
الطريقىىة  ىىى تطبيىىق ا اتبىىار مىىرة واحىىدة يىىم يجىىزأ إلىىى نئىىلين متكىىا قين  ويىىتم حسىىاب معامىىل 

تبىىار  وأىىد بمىى  ا رتبىىاط بىىين درجىىات هىىذين النئىىلين وبعىىد ذلىىك يىىتم التنبىى  بمعامىىل يبىىات ا ا
  )2.220معامىىل اليبىىات الكمىىى لإلاتبىىار بطريقىىة التجزقىىة النئىىلية لسىىبيرمان/ بىىراون تسىىاوى ى

 ضىىىال عىىىن أن معامىىىل اليبىىىات الكمىىىى لإلاتبىىىار بطريقىىىة التجزقىىىة النئىىىلية لجوتمىىىان تسىىىاوى 
 مما يشير إلى ارتلاع معامل اليبات الكمى لإلاتبار ككل. )2.220ى

 

 ا اتبار التحئيمى المعر ىمحساب زمن  -02أ/ 
 

تىىىىم تقىىىىدير زمىىىىن ا اتبىىىىار  ىىىىى ضىىىىو  المالحظىىىىات  ومراأبىىىىة أدا  الطىىىىالب  ىىىىى التجربىىىىة      
ا ستطالعية بحساب متوسط اىزمنة الكمية مىن اىالل مجمىوع اىزمنىة لكىل الطىالب عمىى عىدد 

   دأيقة.22الطالب  وأد بم  زمن ا اتبارى
 

 والئعوبة لملردات ا اتبار التحئيمى المعر ىمحساب معامالت السرولة  -00أ/
 
 

  2.02تىىم حسىىاب معىىامالت السىىرولة والئىىعوبة لإلاتبىىار ووجىىد أنرىىا تراوحىىت مىىا بىىين ى     
وتلسىىر بأنرىىا ليسىىت شىىديدة السىىرولة أو شىىديدة الئىىعوبة  وبالتىىالى ظىىل ا اتبىىار   )2.22وى

 .)6ملردة ىممحق )22بملردات  كما هو ى
 
 

 معامالت التمييز لملردات ا اتبار التحئيمى المعر ىمحساب  -00أ/
 

وبىذلك تعتبىر  )2.20وى )2.02تم حساب معىامالت التمييىز لإلاتبىار وتراوحىت مىا بىين ى      
 ملردات ا اتبار ذات أدرة مناسبة لمتمييز.
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بطاأىىىىىىىىة مالحظىىىىىىىىة اىدا  المرىىىىىىىىارى المرتبطىىىىىىىىة بمرىىىىىىىىارات البرمجىىىىىىىىة باسىىىىىىىىتادام  -ب 
 م0202بيسيك   الليجوال

 ماآلتيةتم إعداد بطاأة مالحظة اىدا  المرارى و قا لماطوات                 
 تحديد الردف من بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم  -0ب/

 

تميىىىل الرىىىدف مىىىن بطاأىىىة مالحظىىىة اىدا  المرىىىارى  ىىىى أيىىىاس جوانىىىب اىدا  المرىىىارى      
 اىولىىلطالب اللرأة  0202لمموضوعات المحددة بمرارات البرمجة باستادام الليجوال بيسيك 

 شعبة تكنولوجيا التعميم.
 

 تحديد مئادر إعداد بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم-0ب/
 

اد بطاأىىىىة مالحظىىىىة اىدا  المرىىىىارى المرتبطىىىىة بمرىىىىارات البرمجىىىىة مئىىىىادر إعىىىىد تضىىىىمنت     
مىىىن اىىىالل  را  ابىىىرا  المتائىىىيين  ىىىى المجىىىال  مراجىىى   0202باسىىىتادام الليجىىىوال بيسىىىيك 

  و ىى ضىو  ذلىك تكونىت بطاأىة مالحظىة 0202ودراسات  ىى مجىال البرمجىة بىالليجوال بيسىيك
   مرارة  رعية.22قيسية وى  مرارات ر 2اىدا  المرارى  ى ئورترا المبدقية من ى

 

 نظام تقدير مستوى اىدا   ى بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم -0ب/
 

المرتبطىىة بمرىىارات البرمجىىة بىىالليجوال  تىىم ئىىيارة عبىىارات بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى     
 ى ئورة عبارات سموكية  جراقية  وتىم تحديىد أسىموب ونظىام تقىدير مسىتويات الطىالب  بيسيك

 ى أدا  كل مرارة بئورة موضوعية  وتم تقسيم مسىتويات درجىات أدا  الطىالب  حيىث يحئىل 
 كل الطالب  ى كل عبارة عمىم

 

 .أدا  الطالب ئحي  بدون أاطا  ىمرتل   = درجتان 
 لم يقم باكتشا   ىمتوسط  = درجة واحدة. اطأ أدا  الطالب ئحي  م  حدوث 
 .لم ي د الطالب المرارة = ئلر 

 (8)رذٔل

 َ بو تمذيش انذسربد نجطبلخ يظص خ األدا  انًٓبسٖ انًشتجطخ ثًٓبساد انجشيزخ

 2.15ثبعتخذاو انفيزٕال ثيغيك 

 يغتٕٖ أدا  انًٓبسح

 نى يؤد يتٕعظ يشتفع

2 1 . 
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تم وض  معيار التئحي   أئبحت الدرجة العظمى لبطاأة مالحظة اىدا   كما      
 . ىئلر   والدرجة الئارى022المرارى ى

 

 ئدق بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم -2ب/
 بعد ا نترا  من إعداد الئورة اىولية لبطاأىة مالحظىة اىدا  المرىارى المرتبطىة بمرىارات     

  تىم عرضىرا عمىى مجموعىة مىن السىادة المحكمىين 0202الليجىوال بيسىيك  البرمجة بدستادام
  لحسىىاب ئىىدق البطاأىىة  وذلىىك مىىن اىىالل تحديىىد مىىدى 0والمتائئىىين  ىىى المجىىال ىممحىىق 

تسمسىىل مرىىارات البطاأىىة وارتباطرىىا بالمرىىارات الرقيسىىية  ومىىدى دأىىة الئىىيارة الماويىىة لتظرىىر 
  .2البطاأة  ى ئورترا النراقية ىممحق

 

 حساب يبات بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم -2ب/
 

 Split-Halfالتجزقىىة النئىىلية  بدسىىتادامتىىم حسىىاب يبىىات بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىاى     
حيث تتميل هىذد الطريقىة  ىى تطبيىق البطاأىة مىرة واحىدة يىم يجىزأ إلىى نئىلين متكىا قين  ويىتم 
حساب معامل ا رتباط بين درجات هذين النئلين وبعد ذلىك يىتم التنبى  بمعامىل يبىات البطاأىة  
وبمىىى  معامىىىل اليبىىىات الكمىىىىى لمبطاأىىىة بطريقىىىة التجزقىىىة النئىىىىلية لسىىىبيرمان/ بىىىراون يسىىىىاوى 

عىىىن أن معامىىىل اليبىىىات الكمىىىى لمبطاأىىىة بطريقىىىة التجزقىىىة النئىىىلية لجوتمىىىان   ضىىىال )2.226ى
   مما يشير إلى ارتلاع معامل اليبات الكمى لمبطاأة.)2.222 يساوى ى

 

 حساب زمن بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم -6ب/
 

تم تقدير زمن بطاأة مالحظة اىدا  المرارى  ى ضو  المالحظىات  ومراأبىة أدا  الطىالب       
 ى التجربة ا ستطالعية بحساب متوسط اىزمنة الكمية من االل مجموع اىزمنىة لكىل الطىالب 

   دأيقة.22ى بطاأة المالحظة عمى عدد الطالب  وأد بم  زمن
 

 ة لملردات بطاأة مالحظة اىدا  المرارىمحساب معامالت السرولة والئعوب-2ب/
 
 

  2.02تىىم حسىىاب معىىامالت السىىىرولة والئىىعوبة لمبطاأىىة ووجىىد أنرىىىا تراوحىىت مىىا بىىىين ى    
   وتلسىىر بأنرىىا ليسىىت شىىديدة السىىرولة أو شىىديدة الئىىعوبة  وبالتىىالى ظمىىت البطاأىىة 2.20وى

  .2ىممحق   والتى تظرر  ى ئورترا النراقية مرارة 22 كما هىى بمراراترا
 
 

 حساب معامالت التمييز لملردات بطاأة مالحظة اىدا  المرارىم -2ب/
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تىىىم حسىىىاب معىىىامالت التمييىىىز لبطاأىىىة مالحظىىىة اىدا  المرىىىارى والتىىىى تراوحىىىت مىىىا بىىىين      
   وبذلك تعتبر ملردات البطاأة ذات أدرة مناسبة لمتمييز.2.20  وى2.00ى

 
 
 

 حل المشكالتممقياس  -ج 
 
 
 
 
 
 

 ماآلتيةو قا لماطوات  حل المشكالتتم إعداد مقياس    
 
 
 

 حل المشكالتمتحديد الردف من مقياس  -0ج/ 
 

 تعمىىم أاقمىىة عمىىى نمىىط  ىىى بيقىة حىىل المشىىكالتهىدف هىىذا المقيىىاس إلىىى تحديىد مرىىارات        
 .  اللرأة اىولى تكنولوجيا التعميملدى طالب ومستوى التحدى محلزات اىلعاب الرأمية 

 

 حل المشكالتمإاتيار مقياس -0ج/ 
                

 

حىل المشىكالت يىم إاتيىار مقيىاس سىايجيمى  بعد إطالع الباحيتان عمى عديد من مقاييس      
  والتىى تىىم   ملىردة22  وأامىت الباحيتىان بترجمتى   ويتكىىون مىن ىSaygili(2017)  0202ى

  مرىىارات  رعيىىة  2 قىىات تميىىل المرىىارات الرقيسىىية  لتتضىىمن كىىل  قىىة ى امسىىةتوزيعرىىا عمىىى 
 وتتضمن المرارات الرقيسية ما يمىم

  التوج  العامGeneral Orientation0 
  تعريف المشكمةProblem Definition0 
  توليد البداقلGenerate Alternatives0 
  إتااذ القرارMake A Decision0 
  التقييمAssessment0 

 

 حل المشكالتمتقدير درجات مقياس  -0ج/  
 

طبقىا لمىدرج ليكىارت الاماسىى حىل المشىكالت تتدرج مستويات تقييم الطالب عمى مقيىاس      
 ماآلتى   ويتض  كما  ى الجدول 0م 2ى

   2ىجدول 
 Saygili(2017, 92) حل المشكالتتقدير الدرجات لمقياس 

تُطجك ثذسرخ 

 يشتفعخ رذا

تُطجك ثذسرخ 

 يشتفعخ 

تُطجك ثذسرخ 

 يتٕعطخ 

تُطجك ثذسرخ 

 ضعيفخ 
 يتُطجك

5 4 3 2 1 
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 كاآلتىمويتض  تقدير الدرجات داال المقياس                    
  = درجة. 22الحد اىدنى لمدرجات 
  = درجة. 022الحد اىعمى لمدرجات 
  حىل درجة   دن الطالب لديى  مرىارات  002إذا كانت النتيجة ا جمالية مساوية أو أكير من

 المشكالت.
  درجىة   ىدن الطالىب لىيس لديى  مرىارات  002إذا كانت النتيجة ا جمالية مساوية ىأىل مىن

   حل المشكالت.
 

 حل المشكالتمالتحقق من ئدق مقياس  -2ج/  
 

لمتأكىىد مىىن ئىىدق المقيىىاس  تىىم عرضىى   ىىى ئىىورت  اىوليىىة عمىىى مجموعىىة مىىن السىىادة      
  بحىل المشىكالت   ستطالع رأيرم حول مىدى ارتبىاط العبىارات 0الابرا  والمتائئين ىممحق 

ومىىدى دأىىة الئىىيارة الماويىىة لمعبىىارات  وبعىىد إجىىرا  التعىىديالت يظرىىر المقيىىاس  ىىى ئىىورت  
  .2ىممحق  النراقية

 

 حل المشكالتمالتحقق من يبات مقياس  -2/ج  
تم حساب معامل اليبات لممقياس باستادام طريقة إعىادة ا اتبىار  وأىد أامىت الباحيتىان       

مىن طالب من اللرأىة اىولىى   02بتطبيق المقياس عمى عينة  التجربة ا ستطالعية وأوامرا ى
  وأىىد أسىىبوعينطىىالب تكنولوجيىىا التعمىىيم  يىىم أعيىىد ا اتبىىار مىىرة أاىىرى بعىىد  ائىىل زمنىىى أىىدرد 

  لحسىاب معامىل اليبىات لممقيىاس ككىل SPSS V.21الحزمة ا حئىاقية ى الباحيتاناستادمت 
وهو معامل يبات مرتل   ومن يم يمكن الويوق بالنتىاقف التىى يزودنىا برىا المقيىاس   )2.222ى

  عتماد عمي  كأداة بحيية.كما يمكن ا
 

 حل المشكالتمالتحقق من حساب ئدق ا تساق الداامى لمقياس  -6ج/  
 
 

تعتمد هذد الطريقة عمى ا تساق  ى أدا  الطالب عمى مكونات المقيىاس  وعنىدما يكىون       
متجانسا  دن كل مكون  ي  تقيس نلس المكونات التىى يقيسىرا المقيىاس ىككىل   ويىتم حسىاب  
بطريقىة معىامالت ا رتبىاط بىىين درجىة كىل مكىىون  رعىى والدرجىة الكميىىة لممقيىاس ىككىل  وكانىىت 

 يمىمالنتاقف كما 
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 (.1)رذٔل

 يعبيظد استجبط ثيشعٌٕ ثيٍ انًفشداد ٔانًميبط ككم

 انًفشدح
يعبيم استجبط 

 ثيشعٌٕ
 انًفشدح

يعبيم استجبط 

 ثيشعٌٕ
 انًفشدح

يعبيم استجبط 

 ثيشعٌٕ

10 .0856** 150 .0764** 290 .0842** 

20 .084.** 160 .0833** 3.0 .084.** 

30 .08.6** 170 .084.** 310 .0881** 

40 .0821** 180 .0764** 320 .0821** 

50 .0764** 190 .0834** 330 .0864** 

60 .0834** 2.0 .0851** 340 .0794** 

70 .0863** 210 .08.6** 350 .08.6** 

80 .0861** 220 .0854** 360 .084.** 

90 .0842** 230 .0843** 370 .0825** 

1.0 .0794** 240 .0821** 380 .0864** 

110 .0834** 250 .0784** 390 .0834** 

120 .0794** 260 .0764** 4.0 .0845** 

130 .0884** 270 .08.9**  

140 .08.6** 280 .0895** 
 

الجىىدول السىىابق يتضىى  أن جميىى  معىىامالت ا رتبىىاط بىىين كىىل ملىىردة  إسىىتقرا  ومىن اىىالل      
ككىىىل هىىىى معىىىامالت ارتبىىىاط طرديىىىة أويىىىة  وهىىىى دالىىىة عنىىىد مسىىىتوى  ومقيىىىاس حىىىل المشىىىكالت

  وتأسيسا عمى ما سبق  دن هذد النتاقف تدل عمى أن الملردات اللرديىة تتمتى  بدرجىة  2.20ى
 عالية من ا تساق الداامى لممقياس.

 

 حل المشكالتمحساب زمن مقياس  -2ج/  
 ىى ضىو  المالحظىات  ومراأبىة أدا   حىل المشىكالتبتقىدير زمىن مقيىاس  الباحيتانأامت       

الطالب  ىى التجربىة ا سىتطالعية مىن اىالل حسىاب متوسىط اىزمنىة الكميىة مىن اىالل مجمىوع 
  02اىزمنىىة لكىىل الطىىالب عمىىى عىىدد الطىىالب  وأىىد بمىى  زمىىن ا جابىىة عمىىى ملىىردات المقيىىاس ى

 دأيقة.
 

 التمحل المشكحساب معامالت السرولة والئعوبة لملردات مقياس  -2ج/  
  2.00تىىم حسىىاب معىىامالت السىىرولة والئىىعوبة لممقيىىاس ووجىىد أنرىىا تراوحىىت مىىا بىىين ى      

 وتلسر بأنرا ليست شديدة السرولة أو شديدة الئعوبة. )2.20وى
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 حل المشكالتمحساب معامالت التمييز لملردات مقياس  -2ج/  
 )2.20  وى2.00تىىم حسىىاب معىىامالت التمييىىز لممقيىىاس ووجىىد أنرىىا تراوحىىت مىىا بىىين ى      

 وبذلك تعتبر ملردات المقياس ذات أدرة مناسبة لمتمييز.
 

 رابعا: نتائج البحث وتتسيرها:

بعىىىىد عىىىىرض إجىىىىرا ات البحىىىىث  سىىىىوف يتضىىىىمن هىىىىذا الجىىىىز  ا جابىىىىة عمىىىىى أسىىىىقمة        
البحىىىىث  وعىىىىرض نتىىىىاقف البحىىىىث الاائىىىىة بالمجموعىىىىات التجريبيىىىىة اىربعىىىىة وتلسىىىىيرها وذلىىىىك 
لتحديىىىىد أيىىىىر التلاعىىىىل بىىىىين نمىىىىط محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة ىتنا سىىىىى/ تعىىىىاونى  ومسىىىىتوى 

رمجىىىىىة وحىىىىىىل المشىىىىىىكالت لىىىىىىدى طىىىىىىالب التحىىىىىدى ىملرد/متعىىىىىىدد  عمىىىىىىى تنميىىىىىىة مرىىىىىىارات الب
 تكنولوجيا التعميم  با ضا ة إلى تقديم بعض التوئيات والمقترحات.

  Parametric Statisticوأىد اعتمىدت الباحيتىان عمىى أسىموب ا حئىا  البىارامترى ى        
لمعالجىىىة البيانىىىات الكميىىىة ىدوات البحىىىث  وكىىىذلك تمىىىت عمميىىىات التحميىىىل ا حئىىىاقى لمبيانىىىات 

   وتم اسىتادام عديىد مىن اىسىاليب ا حئىاقية لمتوئىل إلىى SPSS V.22باستادام برنامف ى
 Two Way Anovaنتىىاقف البحىىث الحىىالى  وهىىمم أسىىموب تحميىىل التبىىاين ينىىاقى ا تجىىاد 

لحسىىىاب دللىىىة التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة ىتنا سىىىى/ تعىىىاونى  ومسىىىتوى 
ق البعدى لكل من ىااتبار التحئيل المعر ىى المىرتبط بمرىارات التحدىىملرد/ متعدد   ى التطبي

بطاأىة مالحظىة اىدا  المرىارى المىرتبط بمرىارات  -0202البرمجة باسىتادام الليجىوال بيسىيك 
 LSDمرىىارات حىىل المشىىكالت   وكىىذلك ااتبىىار  -0202البرمجىىة باسىىتادام الليجىىوال بيسىىيك 

المجموعىات التجريبيىة اىربعىة  وحسىاب معامىل  لممقارنات المتعددة لتحديىد اتجىاد اللىروق بىين
   لحساب العالأة ا رتباطية بين المتايرات التابعة لمبحث.rارتباط بيرسون ى

 
 

 اإلجابة على أسئلة البحث الترعية: .1
 

 أامت الباحيتنان با جابة عمى أسقمة البحث اللرعية  كاآلتىم    
 ا جابة عن الس ال اللرعى اىولم  -أ 

 

لإلجابىىة عىىن السىى ال اللرعىىى اىول الىىذى يىىنص عمىىى ت مىىا مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام        
المطموب تنميترا لدى طالب اللرأة اىولىى شىعبة تكنولوجيىا التعمىيم؟ت   0202الليجوال بيسيك 

أامىىت الباحيتنىىان بىىا طالع عمىىى الدراسىىات والمراجىى  التىىى تناولىىت مرىىارات البرمجىىة بدسىىتادام 
  والتى يمكن تنميترا لدى طالب اللرأىة اىولىى شىعبة تكنولوجيىا التعمىيم 0202بيسيك الليجوال
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ىعينىىة البحىىث الحىىالى   وتوئىىمت الباحيتىىان إلىىى أاقمىىة المرىىارات المرتبطىىة بمرىىارات البرمجىىة 
    يىىم أامتىىا بعىىرض تمىىك القاقمىىة Visual Basic 2015ى 202بدسىىتادام الليجىىوال بيسىىيك 
ن السادة المحكمين  ى مجال التائص  وتىم تعىديل تمىك القاقمىة  ىى المبدقية عمى مجموعة م

ضو   راقرم ومقترحىاترم  حتىى تىم التوئىل إلىى أاقمىة المرىارات  ىى ئىورترا النراقيىة ىممحىق 
2.  

 

 ا جابة عن الس ال اللرعى اليانىم -ب 
لإلجابىىة عمىىى السىى ال اللرعىىى اليىىانى الىىذى يىىنص عمىىى ت مىىا اىسىىس والمعىىايير الالزمىىة       

لتئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/تعاونى  
وحىل  0202ومستوى التحدى ىملرد/متعدد  لتنمية مرارات البرمجىة باسىتادام  يجىوال بيسىيك 

طىىالب اللرأىىة اىولىىى شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة التربيىىة النوعيىىة؟ت  أامىىت المشىىكالت لىىدى 
الباحيتان با طالع عمى الدراسات والمراج  وتوئمتا إلى أاقمة المعايير المرتبطة بتئىميم بيقىة 
تعمىىم أاقمىىىة عمىىىى التلاعىىىل بىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىة ىتنا سىىىى/ تعىىىاونى  ومسىىىتوى 

د  يىىىم أامتىىىا بعىىىرض تمىىىك القاقمىىىة المبدقيىىىة عمىىىى مجموعىىىة مىىىن السىىىادة التحىىىدى ىملرد/متعىىىد
المحكمين  ى مجال التائص  يىم تىم تعىديل تمىك القاقمىة و قىا آلراقرىم  حتىى تىم التوئىل إلىى 

  .0أاقمة المعايير  ى ئورترا النراقية ىممحق 
 

 ا جابة عن الس ال اللرعى اليالثم -ج 
 

الىذى يىنص عمىى ت مىا التئىور المقتىرح لتئىميم بيقىة  لإلجابة عمى الس ال اللرعى اليالىث     
تعمم أاقمة عمى التلاعل بين نمط محلزات اىلعاب الرأميىة ىتنا سىى/تعاونى  ومسىتوى التحىدى 

وحىىل المشىىكالت لىىدى  0202ىملرد/متعىىدد  لتنميىىة مرىىارات البرمجىىة باسىىتادام  يجىىوال بيسىىيك 
التربيىة النوعيىة؟ت  أامىت الباحيتىان بىا طالع  طالب اللرأة اىولى شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية

عمىىىى نمىىىاذج التئىىىميم التعميمىىىى لبيقىىىات الىىىتعمم ا لكترونيىىىة الرأميىىىة وكىىىذلك نمىىىاذج التئىىىميم 
التعميمى التىى أامىت الدراسىات السىابقة باسىتادامرا  ىى بيقىات محلىزات اىلعىاب الرأميىة  و ىى 

ميم بيقة تعمم أاقمىة عمىى التلاعىل بىين ضو  ما سبق أامتا الباحيتان بوض  نموذج مقترح لتئ
نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىىى/تعاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملرد/متعىىدد  والىىذى تىىىم 
عرضىى   ىىى إجىىرا ات البحىىث  ىىى ئىىورت  النراقيىىة  بعىىد عرضىى  عمىىى مجموعىىة مىىن الابىىرا  

جرا  التعديالت المقترحة  وليظرى ر و قىا لىذلك النمىوذج واىساتذة  ى مجال تكنولوجيا التعميم  واخ
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السىىيناريو التعميمىىى بيقىىات الىىتعمم لممجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة  ىىى ئىىورت  النراقيىىة ىممحىىق 
  .   00   وشاشات الموأ  التعميمى ىممحق 02

 

 ا جابة عن الس ال اللرعى الراب م -د 
 

لإلجابة عمى الس ال اللرعى الرابى   الىذى يىنص عمىى تمىا تىأيير تئىميم بيقىة تعمىم أاقمىة       
عمىىىىىىىى التلاعىىىىىىىل بىىىىىىىين نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة ىتنا سىىىىىىىى/تعاونى  ومسىىىىىىىتوى 
التحدىىملرد/متعدد  عمى تنمية الجوانب المعر ية المرتبطة بمرارات البرمجة باستادام  يجىوال 

ب اللرأىىة اىولىىى شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم بكميىىة التربيىىة النوعيىىة؟ت  لىىدى طىىال 0202بيسىىيك 
تتطمب ا جابة عمى هذا الس ال إاتبار ئىحة اللىرض اىول ت ل يوجىد  ىرق دال إحئىاقيا عنىد 

  بين متوسطات درجات طىالب المجموعىات التجريبيىة  ىى التحئىيل المعر ىى 2.22≥مستوى ى
ير تئميم بيقة تعمم أاقمة عمى التلاعل بين نمىط محلىزات المرتبط بمرارات البرمجة يرج  إلى أ

اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد ت  وذلك مىن اىالل اسىتادام 
لممقارنىات  LSD  وكىذلك ااتبىار "Two Way Anova"أسموب تحميل التباين ينىاقى ا تجىاد 

التجريبيىىىة اىربعىىىة  ىىىى إاتبىىىار التحئىىىيل  المتعىىىددة لتحديىىىد اتجىىىاد اللىىىروق بىىىين المجموعىىىات
 المعر ى.

 

 ا جابة عن الس ال اللرعى الاامسم -ه 
 

لإلجابىىىىىىىىة عمىىىىىىىىى السىىىىىىىى ال اللرعىىىىىىىىى الاىىىىىىىىامس الىىىىىىىىذى يىىىىىىىىنص عمىىىىىىىىى تمىىىىىىىىا تىىىىىىىىأيير       
تئىىىىىىىميم بيقىىىىىىىة تعمىىىىىىىم أاقمىىىىىىىة عمىىىىىىىى التلاعىىىىىىىل بىىىىىىىين نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة 
ىتنا سىىىىىىىىىىى/تعاونى  ومسىىىىىىىىىىتوى التحدىىملرد/متعىىىىىىىىىىدد عمى تنميىىىىىىىىىىة الجوانىىىىىىىىىىب اىداقيىىىىىىىىىىة 

لىىىىىىىىىدى طىىىىىىىىىالب  0202المرتبطىىىىىىىىىة بمرىىىىىىىىىارات البرمجىىىىىىىىىة باسىىىىىىىىىتادام  يجىىىىىىىىىوال بيسىىىىىىىىىيك 
اللرأىىىىىىىىىة اىولىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىعبة تكنولوجيىىىىىىىىىا التعمىىىىىىىىىيم بكميىىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىىة النوعيىىىىىىىىىة؟ت  تتطمىىىىىىىىىب 
ا جابىىىىىىىة عمىىىىىىىى هىىىىىىىذا السىىىىىىى ال إاتبىىىىىىىار ئىىىىىىىحة اللىىىىىىىرض اليىىىىىىىانى ت ل يوجىىىىىىىد  ىىىىىىىرق دال 

  بىىىىىىىىين متوسىىىىىىىىطات درجىىىىىىىىات طىىىىىىىىالب المجموعىىىىىىىىات 2.22≥إحئىىىىىىىىاقيا عنىىىىىىىىد مسىىىىىىىىتوى ى
ة التجريبيىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىى بطاأىىىىىىىىىة مالحظىىىىىىىىىة اىدا  المرىىىىىىىىىارى المرتبطىىىىىىىىىة بمرىىىىىىىىىارات البرمجىىىىىىىىى

يرجىىىىىىى  إلىىىىىىىى أيىىىىىىىر تئىىىىىىىميم بيقىىىىىىىة تعمىىىىىىىم أاقمىىىىىىىة عمىىىىىىىى التلاعىىىىىىىل بىىىىىىىين نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات 
اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة ىتنا سىىىىىىىى/ تعىىىىىىىاونى  ومسىىىىىىىتوى التحىىىىىىىدى ىملىىىىىىىرد/ متعىىىىىىىدد ت  وذلىىىىىىىك 

مىىىىىىىىىىىىىىىن اىىىىىىىىىىىىىىىالل اسىىىىىىىىىىىىىىىتادام أسىىىىىىىىىىىىىىىموب تحميىىىىىىىىىىىىىىىل التبىىىىىىىىىىىىىىىاين ينىىىىىىىىىىىىىىىاقى ا تجىىىىىىىىىىىىىىىاد                 
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"Two Way Anova" وكىىىىىىىذلك ااتبىىىىىىىار  LSD د لممقارنىىىىىىىات المتعىىىىىىىددة لتحديىىىىىىى
اتجىىىىىىىاد اللىىىىىىىروق بىىىىىىىين المجموعىىىىىىىات التجريبيىىىىىىىة اىربعىىىىىىىة  ىىىىىىىى بطاأىىىىىىىة مالحظىىىىىىىة اىدا  

 المرارى.
 ا جابة عن الس ال اللرعى السادسم -و 

 

لإلجابىىىىىىىىة عمىىىىىىىىى السىىىىىىىى ال اللرعىىىىىىىىى السىىىىىىىىادس الىىىىىىىىذى يىىىىىىىىنص عمىىىىىىىىى ت مىىىىىىىىا تىىىىىىىىأيير      
تئىىىىىىىميم بيقىىىىىىىة تعمىىىىىىىم أاقمىىىىىىىة عمىىىىىىىى التلاعىىىىىىىل بىىىىىىىين نمىىىىىىىط محلىىىىىىىزات اىلعىىىىىىىاب الرأميىىىىىىىة 
ىتنا سىىىىىىىىىىىىى/تعاونى  ومسىىىىىىىىىىىىتوى التحدىىملرد/متعىىىىىىىىىىىىدد عمى تنميىىىىىىىىىىىىة مرىىىىىىىىىىىىارات حىىىىىىىىىىىىل 
 المشىىىىىىىكالت لىىىىىىىدى طىىىىىىىالب اللرأىىىىىىىة اىولىىىىىىىى شىىىىىىىعبة تكنولوجيىىىىىىىا التعمىىىىىىىيم بكميىىىىىىىة التربيىىىىىىىة
النوعيىىىىىىة؟ت  تتطمىىىىىىب ا جابىىىىىىة عمىىىىىىى هىىىىىىذا السىىىىىى ال إاتبىىىىىىار ئىىىىىىحة اللىىىىىىرض اليالىىىىىىث ت ل 

  بىىىىىىىىىين متوسىىىىىىىىىطات درجىىىىىىىىىات 2.22≥يوجىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىرق دال إحئىىىىىىىىىاقيا عنىىىىىىىىىد مسىىىىىىىىىتوى ى
طىىىىىىىالب المجموعىىىىىىىات التجريبيىىىىىىىة  ىىىىىىىى مقيىىىىىىىاس مرىىىىىىىارات حىىىىىىىل المشىىىىىىىكالت يرجىىىىىىى  إلىىىىىىىى 
ة أيىىىىىر تئىىىىىميم بيقىىىىىة تعمىىىىىم أاقمىىىىىة عمىىىىىى التلاعىىىىىل بىىىىىين نمىىىىىط محلىىىىىزات اىلعىىىىىاب الرأميىىىىى

ىتنا سىىىىىىىىى/ تعىىىىىىىىاونى  ومسىىىىىىىىتوى التحىىىىىىىىدى ىملىىىىىىىىرد/ متعىىىىىىىىدد ت   وذلىىىىىىىىك مىىىىىىىىن اىىىىىىىىالل 
  "Two Way Anova "اسىىىىىتادام أسىىىىىموب تحميىىىىىل التبىىىىىاين ينىىىىىاقى ا تجىىىىىاد 

لممقارنىىىىىىىىىىىات المتعىىىىىىىىىىىددة لتحديىىىىىىىىىىىد اتجىىىىىىىىىىىاد اللىىىىىىىىىىىروق بىىىىىىىىىىىين  LSDوكىىىىىىىىىىىذلك ااتبىىىىىىىىىىىار 
 المجموعات التجريبية اىربعة  ى مقياس حل المشكالت.

 

 عى الساب ما جابة عن الس ال اللر  -ز 
 

لإلجابة عن الس ال اللرعى الساب  الذى ينص عمىى ت مىا العالأىة ا رتباطيىة بىين درجىات       
طىىالب المجموعىىات التجريبيىىة اىربعىىة  ىىى ا اتبىىار التحئىىيمى المعر ىىى  بطاأىىة مالحظىىة اىدا  
المرىىارى  ومقيىىاس مرىىارات حىىل المشىىكالت لىىدى طىىالب اللرأىىة اىولىىى شىىعبة تكنولوجيىىا التعمىىيم 

لتربية النوعية؟ت  تتطمب ا جابة عمى هذا الس ال إاتبار ئحة اللىرض الرابى  ت ل توجىد بكمية ا
عالأىىىة ارتباطيىىىة بىىىين درجىىىات طىىىالب مجموعىىىات البحىىىث التجريبيىىىة عمىىىى ا اتبىىىار التحئىىىيمى 
المعر ى  ودرجاترم عمى بطاأىة مالحظىة اىدا  لمرىارات البرمجىة  ودرجىاترم عمىى مقيىاس حىل 

  بىين درجىات طىالب المجموعىات rاالل حساب معامل ارتباط بيرسىون ى المشكالتت  وذلك من
 التجريبية اىربعة عمى أدوات البحث.

 

 اياس مدى تكا ؤ مجموعات البحث: .0
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أامىىت الباحيتىىان بىىالتحقق مىىن تكىىا   المجموعىىات أبميىىا  تىىم تطبيىىق ااتبىىار تحميىىل التبىىاين      
لمجموعىات البحىث  وذلىك لمتعىرف  ت  ىى حسىاب التكىا  Two Way Anovaينىاقى ا تجىاد ت

عمى دللة اللروق بين متوسطات المجموعىات  ىى التطبيىق القبمىى  اتبىار التحئىيل المعر ىى 
المىىىرتبط بمرىىىارات البرمجىىىة  وبطاأىىىة مالحظىىىة اىدا  المرىىىارى المرتبطىىىة بمرىىىارات البرمجىىىة  

 ومقياس حل المشكالت الطالب.
طبيىىق القبمىىى لإلاتبىىار التحئىىيمى المعر ىىى المىىرتبط حيىث أامىىت الباحيتىىان بتحميىىل نتىىاقف الت    

  وذلىىك برىىدف التعىىرف عمىىى مىىدى تكىىا   0202بمرىىارات البرمجىىة باسىىتادام الليجىىوال بيسىىيك 
 المجموعات التجريبية اىربعة الاائة بالبحث  ويوض  الجدول التالى هذد النتاقفم

 (11رذٔل )

" نذساعخ انفشٔق ثيٍ يتٕعطبد Two Way Anovaَتبئذ اختجبس تضهيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ "

 يزًٕعبد انجضج فٗ انتطجيك انمجهٗ إلختجبس انتضصيم انًعشفٗ انًشتجظ ثًٓبساد انجشيزخ

 اإلختجبس
 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ

يتٕعظ 

 انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ

انتضصيم 

 انًعشفٗ

يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ)يتغيش أ(
.0133 1 .0133 .0.35 .0865 

 0865. 0.35. 0133. 1 0133. يغتٕٖ انتضذٖ )يتغيش ة(

 0132. 20.12 80752 1 80752 ة(×انتفبعم ) أ

   30513 116 .4.7054 خطأ انتجبيٍ

    119 ..45208 انتجبيٍ انكهٗ
        
 

متوسىىىىطى درجىىىىات   عىىىىدم وجىىىىود  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا بىىىىين 00يتبىىىىين مىىىىن الجىىىىدول ى      
مجموعىىىىات البحىىىىث التجريبيىىىىة  ىىىىى التطبيىىىىق القبمىىىىى  اتبىىىىار التحئىىىىيل المعر ىىىىى المىىىىرتبط 

  وبالتىىىىىالى يمكىىىىىن التنبىىىىى  بتكىىىىىا   0202بمرىىىىىارات البرمجىىىىىة باسىىىىىتادام الليجىىىىىوال بيسىىىىىيك 
المجموعىىىىىات أبميىىىىىا  ىىىىىى ا اتبىىىىىار التحئىىىىىيمى المعر ىىىىىى  ممىىىىىا يشىىىىىير إلىىىىىى أن أيىىىىىة  ىىىىىروق 

ى ا اتال ىىىات  ىىىى متايىىىرات البحىىىث المسىىىتقمة ولىىىيس إلىىىى أى تظرىىىر بعىىىد التجربىىىة ترجىىى  إلىىى
 ااتال ات موجودة باللعل بين الطالب أبل إجرا  المعالجة التجريبية الاائة البحث.

وكىىذلك أامىىت الباحيتىىان بتحميىىل نتىىاقف التطبيىىق القبمىىى لبطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى       
  وذلىك برىدف التعىرف عمىى مىدى 0202يسيك المرتبطة بمرارات البرمجة باستادام الليجوال ب

 تكا   المجموعات التجريبية اىربعة الاائة بالبحث  ويوض  الجدول التالى هذد النتاقفم
 (12)رذٔل 
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" نذساعخ انفشٔق ثيٍ يتٕعطبد Two Way Anovaَتبئذ اختجبس تضهيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ "

 ثًٓبساد انجشيزخ خانًشتجط األدا  انًٓبسٖ نجطبلخ يظص خيزًٕعبد انجضج فٗ انتطجيك انمجهٗ 

 انجطبلخ
 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ

يتٕعظ 

 انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ

ثطبلخ 

يظص خ 

األدا  

 انًٓبسٖ

يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ)يتغيش أ(
2.0154 1 2.0154 30378 .0.72 

 0733. ..01. 0562. 1 0562. يغتٕٖ انتضذٖ)يتغيش ة(

 0362. 0753. .4064 1 .4064 ة(×انتفبعم ) أ

   50.63 116 .587026 خطأ انتجبيٍ

             119 ...5480 انتجبيٍ انكهٗ

  عىىىىدم وجىىىىود  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا بىىىىين متوسىىىىطى درجىىىىات 00يتضىىىى  مىىىىن الجىىىىدول ى       
اىدا  المرىىىارى المرتبطىىىة مجموعىىىات البحىىىث التجريبيىىىة  ىىىى التطبيىىىق القبمىىىى لبطاأىىىة مالحظىىىة 

  وبالتىالى يمكىن التنبى  بتكىا   المجموعىات 0202بمرارات البرمجة باستادام الليجوال بيسيك 
أبميا  ى بطاأة مالحظة اىدا  المرارى  مما يشير إلى أن أية  روق تظرىر بعىد التجربىة ترجى  

وجىىودة باللعىىل بىىين إلىىى ا اتال ىىات  ىىى متايىىرات البحىىث المسىىتقمة ولىىيس إلىىى أى ااتال ىىات م
 الطالب أبل إجرا  المعالجة التجريبية الاائة بالبحث.

 

با ضا ة إلى ذلك أامت الباحيتان بتحميل نتاقف التطبيق القبمىى لمقيىاس حىل المشىكالت        
وذلك بردف التعرف عمى مدى تكا   المجموعات التجريبيىة اىربعىة الاائىة بالبحىث  ويوضى  

 تاقفمالجدول التالى هذد الن
 (13)رذٔل 

" نذساعخ انفشٔق ثيٍ يتٕعطبد Two Way Anovaَتبئذ اختجبس تضهيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ "

 نًميبط صم انًشكظدفٗ انتطجيك انمجهٗ  يزًٕعبد انجضج 

 انًميبط
 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ

يتٕعظ 

 انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ

صم 

 انًشكظد

األنعبة  يضفضاد

 انشلًيخ)يتغيش أ(
21.0115 1 21.0115 10756 .0245 

 0556. 0392. .47068 1 .47068 )يتغيش ة( يغتٕٖ انتضذٖ

 0746. 0143. 170915 1 170915 ة(×انتفبعم ) أ

   980471 116 11422062 خطأ انتجبيٍ

          119 11676056 انتجبيٍ انكهٗ

  عدم وجود  رق دال إحئاقيا بين متوسىطى درجىات مجموعىات 00يتض  من الجدول ى      
البحىىث التجريبيىىة  ىىى التطبيىىق القبمىىى لمقيىىاس مرىىارات حىىل المشىىكالت  وبالتىىالى يمكىىن التنبىى  
بتكىىا   المجموعىىات أبميىىا  ىىى مقيىىاس مرىىارات حىىل المشىىكالت  ممىىا يشىىير إلىىى أن أيىىة  ىىروق 
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ى ا اتال ات  ى متايرات البحث المسىتقمة ولىيس إلىى أى ااتال ىات تظرر بعد التجربة ترج  إل
 موجودة باللعل بين الطالب أبل إجرا  المعالجة التجريبية الاائة بالبحث.

 

 إختبار صحة  روض البحث ومنااشة نتائجها: .3
 يتض  إاتبار ئحة  روض البحث ومناأشة نتاقجرا  كما يمىم        

 ومنااشة نتائجه:اختبار صحة الترض ااول  -أ 
 

اىول ت ل يوجىد لمتحقق من ئىحة اللىرض اىول مىن  ىروض البحىث والىذى يىنص عمىى       
  بين متوسطات درجات طىالب المجموعىات التجريبيىة 2.22≥ رق دال إحئاقيا عند مستوى ى

 ى التحئىيل المعر ىى المىرتبط بمرىارات البرمجىة يرجى  إلىى أيىر تئىميم بيقىة تعمىم أاقمىة عمىى 
اعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة ىتنا سىىىى/ تعىىىاونى  ومسىىىتوى التحىىىدى ىملىىىرد/ التل

  تىىم حسىىاب المتوسىىطات وا نحرا ىىات المعياريىىة لىىدرجات طىىالب المجموعىىات التجريبيىىة متعىىدد ت
 ماآلتىاىربعة  ى التحئيل المعر ى  كما هو موض  بالجدول 

 ( 14رذٔل )

انتزشيجيخ األسثعخ فٗ إختجبس انتضصيم انًعشفٗ ٔفمب  اإلصصب  انٕففٗ نذسربد طظة انًزًٕعبد

 نًُظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

يضفضاد 

              انشلًيخ األنعبة
                انًعيبسٖ اإلَضشاف انًتٕعظ انعذد يغتٕٖ انتضذٖ

 تُبفغٗ

 7047 54017 .3 يفشد

 2048 62067 .3 يتعذد

 6099 58042 .6 انكهٗ

 تعبَٔٗ

 4089 57053 .3 يفشد

 1056 68017 .3 يتعذد

 6046 62085 .6 انكهٗ

 ككم

 6049 55085 .6 يفشد

 3045 65042 .6 يتعذد

 70.6 6.063 .12 انكهٗ
      

  إلىىى تبىىاين متوسىىطات درجىىات طىىالب المجموعىىات 02تشىىير نتىىاقف الجىىدول السىىابق ى       
التجريبيىىة  ىىى إاتبىىار التحئىىيل المعر ىىى المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة  كمىىا هىىو مبىىين بالشىىكل 

 البيانىم
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( يمبسَخ يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ فٗ إختجبس انتضصيم 21شكم )

 ٔفمب نًُظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖانًعشفٗ 
 
 

لحساب دللىة  "Two Way Anova"وتم تطبيق أسموب تحميل التباين يناقى ا تجاد       
تئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  

 اتبىىىار التحئىىىيل المعر ىىىى المىىىرتبط    ىىىى التطبيىىىق البعىىىدى ومسىىىتوى التحىىىدى ىملىىىرد/ متعىىىدد
 بمرارات البرمجة والجدول التالى يماص هذد النتاقف.

 

 (15رذٔل )

ثيٍ يتٕعطبد دسربد انتطجيك انجعذٖ " Two Way Anova"تضهيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ 

 نًزًٕعبد انجضج فٗ اإلختجبس انتضصيهٗ انًعشفٗ

 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ

يتٕعظ 

 انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ
 يظص بد

يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ )يتغيش أ(
5890633 1 5890633 260548 .0... 

نصبنش 

 انتعبَٔٗ

يغتٕٖ انتضذٖ 

 )يتغيش ة(
27450633 1 27450633 123062. .0... 

نصبنش 

 انًتعذد

 0.27. .40.2 950.11 1 950.11 ة(×انتفبعم ) أ

نصبنش 

 )تعبَٔٗ/

 يتعذد(

    2204.2 116 ..259806 خطأ انتجبيٍ

     119 59330867 انتجبيٍ انكهٗ
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   ما يمىم02يتبين من الجدول السابقى
 بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.20≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى  

يرجىى   المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة  ىىى إاتبىىار التحئىىيل المعر ىىى التجريبيبىىة المجموعىىات
 .التعاونىلئال  النمط  –لمتأيير اىساسى  اتالف نمط محلزات اىلعاب الرأمية 

 درجىىىىات طىىىىالب  متوسىىىىطات  بىىىىين 2.20≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى
يرجىى   المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة  ىىى إاتبىىار التحئىىيل المعر ىىى التجريبيىىة المجموعىىات

 .المتعددلئال   – مستوى التحدىلمتأيير اىساسى  اتالف 
 بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى  

يرجى  إلىى  المىرتبط بمرىارات البرمجىة التحئىيل المعر ىىإاتبىار المجموعات التجريبية  ى 
 التعىىاونىلئىىال   – ومسىىتوى التحىىدىأيىىر التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة 

 .المتعدد
 

 LSDولتحديد اتجاد اللروق بين المجموعات التجريبية  أامت الباحيتىان بتطبيىق ااتبىار      
 ىلممقارنات المتعددة  كما هو موض  بالجدول.
 (16رذٔل)

نهًمبسَبد انًتعذدح ثيٍ دسربد طظة انًزًٕعبد  LSDانفشٔق ثيٍ انًتٕعطبد ثبعتخذاو اختجبس 

 انًعشفٗانتزشيجيخ األسثعخ فٗ إختجبس انتضصيم 

 انتُبفغٗ يفشد         

 54017و= (1)

 انتُبفغٗ يتعذد 

 62067و= (2)

 انتعبَٔٗ يفشد

 57053( و=3) 

 انتعبَٔٗ يتعذد

 68017و= (3)

 *8014 *8014 *11032  (1انتُبفغٗ يفشد )

 *40.8 *19042   (2انتُبفغٗ يتعذد)

 *16014    (3انتعبَٔٗ يفشد)

     (4انتعبَٔٗ يتعذد)

يتبين من النتاقف التى يمائرا الجدول السابق أن هنىاك  ىرق دال إحئىاقيا عنىد مسىتوى      
  بىىىين متوسىىىطات درجىىىات طىىىالب المجموعىىىات التجريبيىىىة اىربعىىىة  ىىىى ااتبىىىار 2.22دللىىىة ى

التحئىىيل المعر ىىى المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة يرجىى  إلىىى أيىىر التلاعىىل بىىين محلىىزات اىلعىىاب 
 ونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد .الرأمية ىتنا سى/ تعا

 ويمكن ترتيب المجموعات و قا لمتوسطات التطبيق البعدى كما يمىم
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
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 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
  التحدى ىملرد .نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى  ومستوى 
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىملرد 

 

 
( يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ فٗ إختجبس انتضصيم انًعشفٗ يشرع إنٗ أحش 22شكم )

 انتفبعم ثيٍ ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ )تُبفغٗ/ تعبَٔٗ( ٔيغتٕٖ انتضذٖ)يفشد/يتعذد(
 

يسا عمى ما سبق يمكن ر ض اللرض اىول من  روض البحىث والىذى يىنص عمىىم وتأس      
  بىين متوسىطات درجىات طىالب المجموعىات 2.22≥تل يوجد  رق دال إحئاقيا عند مستوى ى

التجريبيىىة  ىىى التحئىىيل المعر ىىى المىىرتبط بمرىىارات البرمجىىة يرجىى  إلىىى أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم 
اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  ومسىىتوى التحىىدى أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات 

يوجىىد  ىىرق دال إحئىىاقيا عنىىد   وأبىىول اللىىرض البىىديل والىىذى يىىنص عمىىى م تىملىىرد/ متعىىدد ت
  بين متوسطات درجات طىالب المجموعىات التجريبيىة  ىى التحئىيل المعر ىى 2.22≥مستوى ى

مة عمى التلاعل بين نمىط محلىزات المرتبط بمرارات البرمجة يرج  إلى أير تئميم بيقة تعمم أاق
 .اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد ت

 

 :منااشة نتائج الترض ااول 
 

تظرىىر نتىىاقف اللىىرض اىول تلىىوق المجموعىىة التجريبيىىة الرابعىىة التىىى درس الطىىالب مىىن       
االل بيقة تعمم أاقمة عمى نمط محلزات اىلعاب الرأمية تعىاونى ومسىتوى التحىدى متعىدد عمىى 
بىىاأى المجموعىىات التجريبيىىة الياليىىة اىاىىرى  ىىى إاتبىىار التحئىىيل المعر ىىى المىىرتبط بمرىىارات 

  وكو يسىىتو Yildirm(2017,88)تادام الليجىىوال بيسىىيك  حيىىث اتلىىق ييمىىديريم البرمجىىة بدسىى
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عمىىى أن نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة  Kovisto & Hamari(2019, 195)وهامىىارى 
تعاونى يو ر بيقىة تعمىم تلاعميىة ديناميكيىة نشىطة  تعمىل عمىى تىو ير بيقىة تعمىم مترابطىة أاقمىة 
عمى عنائر اىلعاب وسياأرا والتى تو ر إمكانيىة إتاحىة أاقىد لممجموعىة الىذى يعمىل مى  بىاأى 

رم ومعىىار رم أينىىا  مرىىام النشىىاط زمىىال د بالتعىىاون وتنسىىيق المرىىام وتقاسىىم ابىىراترم ومعمومىىات
أشىار التعميمى التى ت دى إلى وئولرم إلى أ ضىل أدا  تعميمىى  با ضىا ة إلىى ذلىك  قىد اتلىق 

عمىى أن  Duran et al., (2019, 7)ديىران وزمىال د   و  Jackson(2018, 6)ربكغإٌ
مستوى التحدى المتعدد يمكن من االل  الطالب  ى نمط محلزات اىلعاب الرأمية مىن التعىاون 
وتقاسم الابرات والربط البنا  لممعمومات  جتياز مستويات التحىدى المتعىددة متدرجىة الئىعوبة 

جتياز المستوى التعميمى بأ ضل   وشارات. ومكا  ت نقاطلموئول إلى المستويات التالية واخ
  Jagust et al., (2018, 449-450)و ىىى ذلىىك السىىياق اتلىىق جاجيسىىت وزمىىال د     

ومورستشريسىىير وزمىىال د   Kovisto & Hamari(2019, 195)ْٔبياابسٖوكو يسىىتو 
Morschheuser et al., (2019, 15) عمىى أن عمميىة الىتعمم دااىل بيقىة محلىزات اىلعىاب
 تحدث  ىى ضىو  مجموعىة مىن نظريىات الىتعمم منرىاالرأمية التعاونية ومستوى التحدى المتعدد 

النظىىريتين السىىموكية والتعزيىىز المتىىان ت كىىدان عمىىى أهميىىة المييىىرات الاارجيىىة وتكىىرار تىىدريب 
المتعممين لتحليزهم عمى تحقيق اىهداف التعميمية المنشودة  با ضا ة إلىى النظىريتين البناقيىة 

تقسىىيم المرىىام والعمىىل الجمىىاعى التعىىاونى  ىىى ا جتماعيىىة والنشىىاط المتىىان ت كىىدان عمىىى أهميىىة 
تبادل المعمومات واى كار التى تعمىل عمىى تنميىة التحئىيل المعر ىى لىدى المتعممىين  با ضىا ة 

 نظريىة الىدا   لبرينسىكى  نظرية مالون ولبيير ل لعىاب التعميميىة الرأميىة  النظرية البناقية إلى
الىىذين أكىىدوا عمىىى أهميىىة مسىىتوى التحىىدى المتعىىدد  ىىى بنىىا  المعمومىىات لىىدى المتعممىىين وزيىىادة 

 دا عيترم نحو التعمم من االل المتعة والتشويق.
االل ما سبق أهمية نمط محلزات اىلعاب الرأمية التعاونى ومستوى التحىدى من ويتض       

تحلىىزد عمىىى الىىتعمم وتشىىجع  عمىىى ا نجىىاز تعزيىىز المىىتعمم  ىىى بيقىىة تعمىىم تشىىويقية  المتعىىدد  ىىى
والتحدى المستمر داال أجزا  النشاط وتعزز تركيزد   ى تلائيل المعمومات وتجعم  داقمىا أكيىر 
تحليزا  جتياز كل مرحمة من مراحل النشاط وئول إلى نرايت   وكذلك مىن اىالل عمىل مشىترك 

معار رم ومعمومىاترم وئىول إلىى جماعى ي دى إلى التعرف عمى ابرات اآلارين والوئول إلى 
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ا تقان الجمىاعى والوئىول إلىى أ ضىل مكا ى ت ودرجىات ونىاتف تعميمىى دااىل كىل مسىتوى مىن 
 مستويات النشاط.

 

كما يظرر تئميم بيقة التعمم القاقمة عمى نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة تعىاونى ومسىتوى      
  طىالب  ىى كىل  ريىق تعىاونى 2ن إلىى ىتقسيم المتعمميالتحدى متعدد  والذى يظرر من االل  

سبعة مسىتويات لمنشىاط التعميمىى التعىاونى  وبىداال يقوم أاقد اللريق بتقسيم مرام العمل  ى ال
  محىىاولت ولىى  درجىىة إجتيىىازد 0كىىل نشىىاط يىىالث مسىىتويات لمتحىىدى وكىىل مسىىتوى لمتحىىدى لىى  ى

وليمكىىىن لممتعممىىىين الوئىىىول إلىىىى مسىىىتوى التحىىىدى التىىىالى إل بعىىىد إجتيىىىاز المسىىىتوى السىىىابق 
 & Alhammadد ومورينىو  ل حمىالمتحدى  وتتلىق نتىاقف هىذد الدراسىة مى  نتىاقف دراسىتى 

Moreno(2018)  هارريس Harris (2019)  . 
 

 اختبار صحة الترض الثانى ومنااشة نتائجه: -  
ت ل يوجىد  ىرق لمتحقق من ئىحة اللىرض اليىانى مىن  ىروض البحىث والىذى يىنص عمىى       

  بىين متوسىطات درجىات طىالب المجموعىات التجريبيىة  ىى 2.22≥دال إحئاقيا عند مستوى ى
مالحظىىة اىدا  المرىىارى المرتبطىىة بمرىىارات البرمجىىة يرجىى  إلىىى أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم بطاأىىة 

أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  ومسىىتوى التحىىدى 
  تىىم حسىىاب المتوسىىطات وا نحرا ىىات المعياريىىة لىىدرجات طىىالب المجموعىىات ىملىىرد/ متعىىدد ت

 ماآلتىطاأة مالحظة اىدا  المرارى  كما هو موض  بالجدول التجريبية اىربعة  ى ب
 

 (17رذٔل )

اإلصصب  انٕففٗ نذسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ فٗ ثطبلخ يظص خ األدا  انًٓبسٖ ٔفمب 

 نًُظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

 يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ
 انًتٕعظ انعذد يغتٕٖ انتضذٖ

 اإلَضشاف 

 انًعيبسٖ

 تُبفغٗ

 2093 91033 .3 يفشد

 6068 .9506 .3 يتعذد

 5055 93047 .6 انكهٗ

 تعبَٔٗ

 6053 93053 .3 يفشد

 5078 98013 .3 يتعذد

 6054 95083 .6 انكهٗ

 ككم

 5014 92043 .6 يفشد

 6032 96087 .6 يتعذد

 6015 94065 .12 انكهٗ
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  إلىىىى تبىىىاين متوسىىىطات درجىىىات طىىىالب المجموعىىىات 02تشىىىير نتىىىاقف الجىىىدول السىىىابق ى    
التجريبية  ى بطاأة مالحظة اىدا  المرارى المرتبطة بمرارات البرمجة  كما هىو مبىين بالشىكل 

 البيانىم
 

 

 
( يمبسَخ يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ فٗ ثطبلخ يظص خ 23شكم )     

 األدا  انًٓبسٖ ٔفمب نًُظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ
         

 

لحساب دللىة  "Two Way Anova"وتم تطبيق أسموب تحميل التباين يناقى ا تجاد       
التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  ومسىىتوى التحدىىملرد/متعىىدد  
 ى التطبيق البعدى لبطاأة مالحظة اىدا  المرارى المرتبطة بمرىارات البرمجىة والجىدول التىالى 

 يماص هذد النتاقف.
 

 (18رذٔل )

يٍ يتٕعطبد دسربد انتطجيك انجعذٖ " ثTwo Way Anovaتضهيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ "

 نًزًٕعبد انجضج فٗ ثطبلخ يظص خ األدا  انًٓبسٖ 

 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ
 يتٕعظ انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ
 يظص بد

يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ )يتغيش أ(
1680.33 1 1680.33 50246 .0.24 

نصبنش 

 انتعبَٔٗ

انتضذٖ يغتٕٖ 

 )يتغيش ة(
5890633 1 5890633 

1804.

8 
.0... 

نصبنش 

 انًتعذد

 7570667 1 7570667 ة(×انتفبعم ) أ
11082

7 
.0... 

فبنش 

 )تعبَٔٗ/

 يتعذد(

    3203.7 116 37470633 خطأ انتجبيٍ

     119 ..45.503 انتجبيٍ انكهٗ
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   ما يمىم02يتض  من الجدول السابق ى
  بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥عنىىىىد مسىىىىتوى ىيوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا  

يرجى   بطاأة مالحظة اىدا  المرارى المرتبطة بمرارات البرمجة ى  التجريبية المجموعات
 .التعاونىلئال  النمط  –لمتأيير اىساسى  اتالف نمط محلزات اىلعاب الرأمية 

 المجموعىات  بين متوسطى درجىات طىالب 2.20≥يوجد  رق دال إحئاقيا عند مستوى ى 
يرجىى  لمتىىأيير  بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى المرتبطىىة بمرىىارات البرمجىىة ىىى  التجريبيىىة

 .المتعددلئال   – مستوى التحدىاىساسى  اتالف 
 

 بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى  
يرجى   المرتبطة بمرارات البرمجة الحظة اىدا  المرارىبطاأة مالمجموعات التجريبية  ى 

 التعىاونىلئىال   – ومسىتوى التحىدىإلى أير التلاعل بىين نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة 
 .المتعدد

 LSDولتحديد اتجاد اللروق بين المجموعىات التجريبيىة  أامىت الباحيتىان بتطبيىق ااتبىار     
 ىلممقارنات المتعددة  كما هو موض  بالجدول.

 

 (19رذٔل )

نهًمبسَبد انًتعذدح ثيٍ دسربد طظة انًزًٕعبد  LSDانفشٔق ثيٍ انًتٕعطبد ثبعتخذاو اختجبس 

 انتزشيجيخ األسثعخ  فٗ ثطبلخ يظص خ األدا  انًٓبسٖ

 انتُبفغٗ يفشد 

 91033و= (1)

 انتُبفغٗ يتعذد 

 9506( و=2)

 انتعبَٔٗ يفشد

 93053( و=3) 

 انتعبَٔٗ يتعذد

 98013(و=4) 

 *6054 *6012 *6043  (1انتُبفغٗ يفشد )

 *4022 *11087   (2انتُبفغٗ يتعذد)

 *11082    (3انتعبَٔٗ يفشد)

     (4انتعبَٔٗ يتعذد)
    
   

  هنىىاك  ىىرق دال إحئىىاقيا عنىىد 02يتضىى  مىىن النتىىاقف التىىى يمائىىرا الجىىدول السىىابق ى     
  بين متوسطات درجات طىالب المجموعىات التجريبيىة اىربعىة  ىى بطاأىة 2.22مستوى دللة ى

مالحظة اىدا  المرارى المرتبطة بمرارات البرمجة يرج  إلى أير التلاعل بىين محلىزات اىلعىاب 
 سى/ تعاونى  ومستوى التحدىىملرد/متعدد .الرأمية ىتنا 
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 ويمكن ترتيب المجموعات و قا لمتوسطات التطبيق البعدى كما يمىم 
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
   ومستوى التحدى ىملرد .نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى 
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىملرد 

 

 
( يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ فٗ ثطبلخ يظص خ األدا  انًٓبسٖ يشرع 24شكم )

 إنٗ أحش انتفبعم ثيٍ ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ
 

وتأسيسا عمى ما سبق يمكن ر ض اللرض اليانى مىن  ىروض البحىث والىذى يىنص عمىى       
  بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥ت ل يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ىم 

المجموعات التجريبية  ى بطاأة مالحظة اىدا  المرارى المرتبطة بمرىارات البرمجىة يرجى  إلىى 
مى التلاعل بين نمط محلزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/ تعىاونى  أير تئميم بيقة تعمم أاقمة ع

يوجىىد  ىىرق دال وأبىىول اللىىرض البىىديل والىىذى يىىنص عمىىىم تومسىىتوى التحىىدى ىملىىرد/ متعىىدد ت  
  بىىين متوسىىطات درجىىات طىىالب المجموعىىات التجريبيىىة  ىىى 2.22≥إحئىىاقيا عنىىد مسىىتوى ى

برمجىىة يرجىى  إلىىى أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى المرتبطىىة بمرىىارات ال
أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  ومسىىتوى التحىىدى 

 ىملرد/ متعدد ت.
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 :منااشة نتائج الترض الثانى 
 

تتضىى  مىىن اىىالل نتىىاقف اللىىرض اليىىانى تلىىوق المجموعىىة التجريبيىىة الرابعىىة التىىى درس       
الطالب من االل بيقة تعمم أاقمة عمى نمط محلزات اىلعاب الرأميىة تعىاونى ومسىتوى التحىدى 
متعىىدد عمىىى بىىاأى المجموعىىات التجريبيىىة الياليىىة اىاىىرى  ىىى بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى 

 Poncin etرات البرمجة بدستادام الليجوال بيسيك  حيث أكد بونسين وزمال د المرتبطة بمرا

al., (2017, 322) ورابىىب وزمىىال د  Rapp et al., (2019, 3)  عمىىى أن نمىىط محلىىزات
اىلعىىاب الرأميىىة تعىىاونى يىىو ر بيقىىة تعمىىم تلاعميىىة أاقمىىة عمىىى  ليىىات اىلعىىاب وسىىيناريوهاترا  

عمم تو ير عمل جماعى من االل وجود أاقد يعمىل عمىى تنسىيق ويمكن من االل هذد البيقة لمت
المرىىام وتوزيعرىىا والعمىىل معىىىا زمىىال د مىىن اىىالل مسىىىتوى التحىىدى المتعىىدد لتقاسىىم المرىىىارات 
والابرات العممية المرتبطة بالمحتوى التعميمى لمنشاط لموئىول إلىى أعمىى أدا  والحئىول عمىى 

 المتدرجة لمئعوبة.أ ضل درجات ومكا  ت بعد إجتياز المستويات 
 

  وهيمميىىنف Santos et al., (2018, 20)سىىانتوس وزمىىال د و ىىى ذلىىك ا طىىار أشىىار      
 & Kovistoْٔبياابسٖوكو يسىىتو   Humlung & Haddara(2019, 92)وهىىاددارا 

Hamari(2019, 195)  إلىى أن عمميىة الىتعمم دااىل بيقىة محلىزات اىلعىاب الرأميىة التعاونيىة
المتعدد تحىدث  ىى ضىو  مجموعىة مىن نظريىات الىتعمم منرىا النظريىة البناقيىة ومستوى التحدى 

 التى أكدت عمى أهميترا  ىى بنىا  المرىارات لىدى المتعممىين  با ضىا ة إلىى النظريىة السىموكية 
نظرية الدا    ونظرية مالون حيث أكدوا عمى أهميترا  ى زيادة دا عية المىتعمم  نظرية التعزيز 

لتشىىويق عمىىى تاييىىر سىىموك  لتحقيىىق اىهىىداف المنشىىودة لمىىتعمم  وكىىذلك مىىن اىىالل المتعىىة وا
والنشاط  المتان يتض  من االلرا تعزيز العمىل التعىاونى الجمىاعى  البناقية ا جتماعيةنظريتى 

 لموئول إلى إتقان المرارات والوئول إلى أ ضل إنتاج جماعى.
مىىى نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة وكىىذلك يتبىىين مىىن اىىالل تئىىميم بيقىىة الىىتعمم القاقمىىة ع     

تعىىاونى ومسىىتوى التحىىدى متعىىدد  والىىذى يتضىىمن سىىبعة مسىىتويات لمنشىىاط التعميمىىى التعىىاونى  
  متعممىين بتقسىيم المرىام التعميميىة  والتعىاون مى  2ويقوم أاقد اللريق التعاونى المتكون من ى
ويات لمتحىدى متدرجىة  ىى وبداال كل نشاط يالث مسىتأأران  عمى إجتياز مرام تمك اىنشطة   

مسىتويات ولكى يجتىازوا   محاولت وكل ل  درجة إجتيازد  0الئعوبة وكل مستوى لمتحدى ل  ى
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التحدى اىعمى عميرم إجتياز المسىتوى السىابق  وتتلىق نتىاقف هىذد الدراسىة مى  نتىاقف دراسىتى 
 .  Harris (2019)هارريس   Alhammad & Moreno(2018) ل حماد ومورينو 

 اختبار صحة الترض الثالث ومنااشة نتائجه: -ج 
 
 

ت ل يوجىد  ىرق لمتحقق من ئحة اللىرض اليالىث مىن  ىروض البحىث والىذى يىنص عمىى       
  بىين متوسىطات درجىات طىالب المجموعىات التجريبيىة  ىى 2.22≥دال إحئاقيا عند مسىتوى ى

التلاعىل بىين نمىط  مقياس مرارات حل المشكالت يرجى  إلىى أيىر تئىميم بيقىة تعمىم أاقمىة عمىى
  تىىم حسىىاب محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة ىتنا سىىى/ تعىىاونى  ومسىىتوى التحىىدى ىملىىرد/ متعىىدد ت

المتوسطات وا نحرا ات المعيارية لدرجات طالب المجموعات التجريبية اىربعة  ى مقياس حىل 
 ماآلتىالمشكالت  كما هو موض  بالجدول 

 ( .2رذٔل )

انًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ فٗ يميبط صم انًشكظد ٔفمب نًُظ اإلصصب  انٕففٗ نذسربد طظة 

 يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

يضفضاد األنعبة 

 انشلًيخ
 اإلَضشاف انًعيبسٖ انًتٕعظ انعذد يغتٕٖ انتضذٖ

 تُبفغٗ

 1052 18604 .3 يفشد

 2029 19101 .3 يتعذد

 30.6 18808 .6 انكهٗ

 تعبَٔٗ

 10.4 18806 .3 يفشد

 2021 19308 .3 يتعذد

 3013 19102 .6 انكهٗ

 ككم

 1069 18705 .6 يفشد

 2061 19204 .6 يتعذد

       3031 18909 .12 انكهٗ

  إلىىىى تبىىىاين متوسىىىطات درجىىىات طىىىالب المجموعىىىات 02تشىىىير نتىىىاقف الجىىىدول السىىىابق ى     
 التجريبية  ى مقياس حل المشكالت  كما هو مبين بالشكل البيانىم
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( يمبسَخ يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ األسثعخ فٗ يميبط صم انًشكظد 25شكم )

 تٕٖ انتضذٖٔفمب نًُظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغ
 

لحساب دللىة  "Two Way Anova"وتم تطبيق أسموب تحميل التباين يناقى ا تجاد       
التلاعل بين نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعىاونى  ومسىتوى التحىدى ىملىرد/ متعىدد  

  ى التطبيق البعدى لمقياس حل المشكالت والجدول التالى يماص هذد النتاقف.
 (21رذٔل )

ثيٍ يتٕعطبد دسربد انتطجيك انجعذٖ " Two Way Anova"هيم انتجبيٍ حُبئٗ اإلتزبِ تض

 نًزًٕعبد انجضج فٗ يميبط صم انًشكظد 

 يصذس

 انتجبيٍ

يزًٕع 

 انًشثعبد

دسرخ 

 انضشيخ

يتٕعظ 

 انًشثعبد

 ليًخ

 "ف"

يغتٕٖ 

 انذينخ
 يظص بد

يضفضاد األنعبة 

انشلًيخ )يتغيش 

 أ(

17502.8 1 17502.8 1803.3 .0... 
نصبنش 

 انتعبَٔٗ

يغتٕٖ انتضذٖ 

 )يتغيش ة(
4330.1 1 4330.1 45023 .0... 

نصبنش 

 انًتعذد

 0.21. 47089 8140.5 1 8140.5 ة(×انتفبعم ) أ

نصبنش 

 )تعبَٔٗ/

 يتعذد(

    80253 116 957033 خطأ انتجبيٍ

     119 13.4079 انتجبيٍ انكهٗ
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   ما يمىم00يتض  من الجدول السابق ى
 
 

 بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.20≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى  
يرجىى  لمتىىأيير اىساسىىى  اىىتالف نمىىط  مقيىىاس حىىل المشىىكالت ىىى  التجريبيىىة المجموعىىات

 .التعاونىلئال  النمط  –محلزات اىلعاب الرأمية 
 المجموعىات  بين متوسطى درجىات طىالب 2.20≥يوجد  رق دال إحئاقيا عند مستوى ى 

 – مسىتوى التحىدىيرجى  لمتىأيير اىساسىى  اىتالف مقياس حل المشىكالت  ى  التجريبية
 .المتعددلئال  

 بىىىىين متوسىىىىطات درجىىىىات طىىىىالب 2.22≥يوجىىىىد  ىىىىرق دال إحئىىىىاقيا عنىىىىد مسىىىىتوى ى  
يرج  إلى أير التلاعل بىين نمىط محلىزات  مقياس حل المشكالتالمجموعات التجريبية  ى 

 .التعاونى المتعددلئال   – حدىومستوى التاىلعاب الرأمية 
 LSDولتحديد اتجاد اللروق بين المجموعات التجريبية  أامت الباحيتىان بتطبيىق ااتبىار      

 ىلممقارنات المتعددة  كما هو موض  بالجدول.
 (22رذٔل )

نهًمبسَبد انًتعذدح ثيٍ دسربد طظة انًزًٕعبد  LSDانفشٔق ثيٍ انًتٕعطبد ثبعتخذاو اختجبس 

 انتزشيجيخ األسثعخ  فٗ يميبط صم انًشكظد

 انتُبفغٗ يفشد 

 18604(و=1) 

 انتُبفغٗ يتعذد 

 19101(و=2)

 انتعبَٔٗ يفشد

 18806( و=3) 

 انتعبَٔٗ يتعذد

 19308(و=4) 

 *14052 *11072 * 90.2  (1انتُبفغٗ يفشد )

 *1.023 *9065   (2انتُبفغٗ يتعذد)

 *7053    (3انتعبَٔٗ يفشد)

     (4انتعبَٔٗ يتعذد)
 

  أن هنىىاك  ىىرق دال إحئىىاقيا عنىىد 00يتضىى  مىىن النتىىاقف التىىى يمائىىرا الجىىدول السىىابقى   
  بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية اىربعة  ىى مقيىاس 2.22مستوى دللة ى

حل المشكالت يرج  إلى أير التلاعل بين محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سىى/ تعىاونى  ومسىتوى 
 عدد .التحدى ىملرد/ مت

 ويمكن ترتيب المجموعات و قا لمتوسطات التطبيق البعدى كما يمىم
 

 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىمتعدد 
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 . نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى  ومستوى التحدى ىملرد 
  اىلعاب الرأمية ىتنا سى  ومستوى التحدى ىملرد .نمط محلزات 

 

 
( يتٕعطبد دسربد طظة انًزًٕعبد انتزشيجيخ فٗ يميبط صم انًشكظد يشرع إنٗ أحش 26شكم )

 انتفبعم ثيٍ ًَظ يضفضاد األنعبة انشلًيخ ٔيغتٕٖ انتضذٖ

م عمىىالث من  روض البحث والذى يىنص وتأسيسا عمى ما سبق يمكن ر ض اللرض الي      
  بين متوسىطات درجىات طىالب المجموعىات 2.22≥ت ل يوجد  رق دال إحئاقيا عند مستوى ى

التجريبيىىة  ىىى مقيىىاس مرىىارات حىىل المشىىكالت يرجىى  إلىىى أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى 
التلاعىىىل بىىىين نمىىىط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة ىتنا سىىىى/ تعىىىاونى  ومسىىىتوى التحىىىدى ىملىىىرد/ 

يوجىىد  ىىرق دال إحئىىاقيا عنىىد مسىىتوى البىىديل والىىذى يىىنص عمىىىم ت   وأبىىول اللىىرضمتعىىدد ت
  بىىىين متوسىىىطات درجىىىات طىىىالب المجموعىىىات التجريبيىىىة  ىىىى مقيىىىاس مرىىىارات حىىىل 2.22≥ى

المشىىكالت يرجىى  إلىىى أيىىر تئىىميم بيقىىة تعمىىم أاقمىىة عمىىى التلاعىىل بىىين نمىىط محلىىزات اىلعىىاب 
 .تالرأمية ىتنا سى/ تعاونى  ومستوى التحدى ىملرد/ متعدد 

 

 :منااشة نتائج الترض الثالث 
 

تتبىىين مىىن اىىالل نتىىاقف اللىىرض اليالىىث تلىىوق المجموعىىة التجريبيىىة الرابعىىة التىىى درس       
الطىالب مىن اىالل بيقىة تظرىىر مىن اىالل بيقىة تعمىم أاقمىىة عمىى نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىىة 
تعاونى ومسىتوى التحىدى متعىدد عمىى بىاأى المجموعىات التجريبيىة الياليىة اىاىرى  ىى مقيىاس 

 ,Kovisto & Hamari(2019ت  حيىىث اتلىىق كو يسىىتو وهامىىارى مرىىارات حىىل المشىىكال

عمىى أن نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة  Rapp et al., (2019, 3)  ورابىب وزمىال د (195
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تعىىاونى يىىو ر بيقىىة تعمىىم تلاعميىىة أاقمىىة عمىىى  عنائىىر اىلعىىاب التىىى تعمىىل عمىىى جىىذب إنتبىىاد 
المتعممين لممحتوى التعميمى  با ضا ة إلى أدرترا عمى تو ير بيقة تعمم نشط جماعيىة تعاونيىة 

شىاط والتعىاون مى  أأرانى  لتنليىذ من اىالل إتاحىة أاقىد لممجموعىة والىذى يقىوم بتوزيى  مرىام الن
تمىىىك المرىىىام مىىى  تعىىىدد مسىىىتويات التحىىىدى التىىىى تىىىواجررم  والتىىىى تىىىواجررم بعىىىض المشىىىكالت 
والتحديات والتى يقومون بىالتلكير الجمىاعى  يرىا والعئىف الىذهنى لىربط المعمومىات والمرىارات 

اتيىىار أنسىىبرا  ج تيىىاز مسىىتويات التىىى أىىاموا بدراسىىترا لموئىىول إلىىى بىىداقل لحىىل المشىىكمة واخ
 التحدى بالتتاب  والوئول إلى أعمى المكا  ت  يرا والئعود لممستويات التعميمية وأنشطترا.

  Jagust et al., (2018, 449-450)و ىىى ذلىىك السىىياق اتلىىق جاجيسىىت وزمىىال د     
 & Humlungوهيمميىىنف وهىىاددارا   Santos et al., (2018, 20)سىىانتوس وزمىىال د 

Haddara(2019, 92)  عمى أن عممية التعمم دااىل بيقىة محلىزات اىلعىاب الرأميىة التعاونيىة
ومستوى التحدى المتعدد تحىدث  ىى ضىو  مجموعىة مىن نظريىات الىتعمم منرىا النظريىة البناقيىة 
التى أكدت عمى أهميترا  ىى بنىا  المعمومىات والمرىارات لىدى المتعممىين التىى تجعمرىم يقومىون 

  نظريىة الىدا    ونظريىة مىالون   التعزيزة إلى النظرية السموكيةبربطرا والتلكير  يرا  با ضا 
 ىىى زيىىادة دا عيىىة المتعممىىين مىىن اىىالل المتعىىة والتشىىويق لتاييىىر  أهميىىترمحيىىث أكىىدوا عمىىى 

عطىىاقرم  سىىموكرم لمتلكيىىر  ىىى المشىىكالت التىىى تىىواجررم أينىىا  عمميىىة الىىتعمم وأدا  اىنشىىطة واخ
والنشىىاط  المتىىان يتضىى  مىىن االلرىىا  لبناقيىىة ا جتماعيىىةاالىىدا   لحمرىىا  با ضىىا ة إلىىى نظريتىىى 

تعزيز المتعمم  ى بيقة تعمم تشجع  عمى ا نجاز والتحدى المستمر داال أجىزا  النشىاط وتعىزز 
تركيىىىزد   ىىىى تلائىىىيل المعمومىىىات مىىىن اىىىالل التلكيىىىر الجمىىىاعى لتحميىىىل البيانىىىات والمعمومىىىات 

ستنتاج الحمول الجماعيىة لحىل المشىكالت التىى تىواجررم أينىا  أدا  مسىتويات التحىدى دااىل  واخ
 اىنشطة التعميمية.

 

وكىىذلك يتبىىين مىىن اىىالل تئىىميم بيقىىة الىىتعمم القاقمىىة عمىىى نمىىط محلىىزات اىلعىىاب الرأميىىة      
  طىىالب يقىىوم القاقىىد 2حيىىث تكىىون اللريىىق التعىىاونى مىىن ى تعىىاونى ومسىىتوى التحىىدى متعىىدد 

سىبعة مسىتويات لمنشىاط التعميمىى   ىى أدا هىم دااىل والتعىاون مى  زمىال دبتقسيم مرام النشاط 
التعىىاونى  وبىىداال كىىل نشىىاط يىىالث مسىىتويات لمتحىىدى التىىى تميىىل مسىىتويات الئىىعوبة دااىىل 

  محىاولت ولى  درجىة إجتيىازد وليمكىن لممتعممىين 0النشاط التعميمى وكل مسىتوى لمتحىدى لى  ى
ى السىىابق لمتحىىدى  وتتلىىق نتىىاقف الوئىىول إلىىى مسىىتوى التحىىدى التىىالى إل بعىىد إجتيىىاز المسىىتو 
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كسى وهامىارى Leclerca et al., (2018)هذد الدراسة م  نتاقف دراسة ليسايركا وزمال د    واخ
Xie & Hamari(2019). 

 ااتبار ئحة اللرض الراب  ومناأشة نتاقج م -د 
 

ت ل توجىد عالأىة لمتحقق من ئحة اللرض الراب  مىن  ىروض البحىث والىذى يىنص عمىى       
ارتباطيىىة بىىين درجىىات طىىالب مجموعىىات البحىىث التجريبيىىة عمىىى ا اتبىىار التحئىىيمى المعر ىىى  
ودرجىىىىاترم عمىىىىى بطاأىىىىة مالحظىىىىة اىدا  لمرىىىىارات البرمجىىىىة  ودرجىىىىاترم عمىىىىى مقيىىىىاس حىىىىل 

 المشكالتت.
 

 وتم التحقق من ئحة هذا اللرض من االلم   
  

جموعىات البحىث التجريبيىة عمىى حسىاب معامىل ارتبىاط بيرسىون ترت بىين درجىات طىالب م      
ا اتبىىار التحئىىيمى المعر ىىى  ودرجىىاترم عمىىى بطاأىىة مالحظىىة اىدا  المرىىارى  ودرجىىاترم عمىىى 

 ماآلتىمقياس حل المشكالت  كما هو موض  بالجدول 
 (23رذٔل )

 ليًخ "س" ٔدينتٓب اإلصصبئيخ نهعظلخ اإلستجبطيخ ثيٍ يتغيشاد انجضج

 صم انًشكظد األدا  انًٓبسٖ انتضصيم انًعشفٗ انًتغيشاد

 **0885. **0652.  انتضصيم انًعشفٗ

 **0724.   األدا  انًٓبسٖ

    صم انًشكظد
 

   إلىم00تشير نتاقف الجدول السابق ى
 بىىين درجىىات ااتبىىار التحئىىيل 2.22≥وجىىود عالأىىة ارتباطيىىة دالىىة موجبىىة عنىىد مسىىتوى ى  

  2.620المرىارى  حيىث بماىت أيمىة ترت = ىالمعر ى ودرجاترم عمى بطاأة مالحظة اىدا  
 .2.20وهى دالة عند مستوى 

 بىىين درجىىات إاتبىىار التحئىىيل 2.22≥وجىىود عالأىىة ارتباطيىىة دالىىة موجبىىة عنىىد مسىىتوى ى  
  وهىى دالىة 2.222المعر ى ودرجاترم عمى مقياس حل المشكالت  حيث بمات أيمىة ترت=ى

 .2.20عند مستوى 
 بىىين درجىىات بطاأىىة مالحظىىة 2.22≥ة عنىىد مسىىتوى ىوجىىود عالأىىة ارتباطيىىة دالىىة موجبىى  

  2.202اىدا  المرىىارى ودرجىىاترم عمىىى مقيىىاس حىىل المشىىكالت  حيىىث بماىىت أيمىىة ترت=ى
 .2.20وهى دالة عند مستوى 
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وتأسيسا عمى ما سبق يمكن ر ض اللرض الراب  من  روض البحىث والىذى يىنص عمىى م      
ب مجموعىىىات البحىىىث التجريبيىىىة عمىىىى ا اتبىىىار ت ل توجىىىد عالأىىىة ارتباطيىىىة بىىىين درجىىىات طىىىال

التحئىىيمى المعر ىىى  ودرجىىاترم عمىىى بطاأىىة مالحظىىة اىدا  لمرىىارات البرمجىىة  ودرجىىاترم عمىىى 
توجىىد عالأىىة ارتباطيىىة بىىين وأبىىول اللىىرض البىىديل والىىذى يىىنص عمىىىت  مقيىىاس حىىل المشىىكالتت 

لمعر ىى  ودرجىاترم عمىى درجات طىالب مجموعىات البحىث التجريبيىة عمىى ا اتبىار التحئىيمى ا
 بطاأة مالحظة اىدا  لمرارات البرمجة  ودرجاترم عمى مقياس حل المشكالتت.

 

 :منااشة نتائج الترض الرابع 
 

يظرىىر مىىن اىىالل نتىىاقف اللىىرض الرابىى  وجىىود عالأىىة ارتباطيىىة دالىىة موجبىىة بىىين درجىىات        
الطالب  ى المجموعات التجريبية اىربعة  الذين درسوا من االل بيقىة تعمىم أاقمىة عمىى تلاعىل 
نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتنا سى/ تعاونى  ومستوى التحدى ىملىرد/ متعىدد  عمىى كىل مىن 

ومرىىارات حىىل  0202لمعر ىىى واىدا  المرىىارى المىىرتبطين بمرىىارات الليجىىوال بيسىىيك التحئىىيل ا
ألىىديمير وزمىىال د   Sailer et al., (2017, 373)سىىيمر وزمىىال د المشىىكالت  حيىىث اتلىىق 

Aldemir et al.,(2018, 245)  عمى أن بيقات محلزات اىلعىاب الرأميىة بىداتالف أنماطرىا
يكيىة والتقنيىة ل لعىاب  ىى سىياق بعيىد عىن اىلعىاب لتحليىزهم أاقمة عمى دمىف العنائىر الميكان

عمىىى الىىتعمم والتىىأيير عمىىى سىىموكرم وزيىىادة دا عيىىترم لمىىتعمم ممىىا يىى دى إلىىى ارتلىىاع المسىىتويات 
 المعر ية واىداقية ومرارات حل المشكالت لديرم.

 

  وكو يسىتو وهامىارى Antonaci et al., (2019, 11)وكىذلك أشىار أنتونىاكى وزمىال د       
Kovisto & Hamari(2019, 195)   إلىىىىى أن نمىىىىط محلىىىىزات اىلعىىىىاب الرأميىىىىة

ىتنا سى/تعاونى  م  مستوى التحدى ىملرد/متعىدد  يعمىالن عمىى تىو ير عوامىل الجىذب لتىو ير 
بيقىىات تعمىىم تعمىىل عمىىى تجىىزأة المىىادة التعميميىىة إلىىى مسىىتويات  لمتىىدريب عميرىىا بشىىكل كىىاف 

تقانرا ي دى  إلىى تقبىل المتعممىين لممىادة التعميميىة  يرتلى  مسىتوى التحئىيل المعر ىى واىدا  واخ
المرارى لديرم ومن االل إلتزام المتعممين بتحقيق جمي  مرىام الىتعمم والتامىب عمىى الئىعوبات 
والتحىىديات التىىى تىىواجررم وحئىىولرم عمىىى التاذيىىة الراجعىىة وتلكيىىرهم والعئىىف الىىذهنى الىىذى 

اتيار أنسبرا يتم تنميىة مرىارات يقومون ب  لموئول إل ى بداقل لحل المشكالت التى تواجررم واخ
حىىىل المشىىىكالت لىىىديرم  وتتلىىىق نتيجىىىة الدراسىىىة الحاليىىىة مىىى  مجموعىىىة مىىىن الدراسىىىات وهىىىمم 

 & Alhammad ل حمىىىىىىاد ومورينىىىىىىو   Harviainen(2016, 2)هار يىىىىىىانين
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Moreno(2018) ليسىايركا وزمىىال د Leclerca et al., (2018)   يس هىىاررHarris 
كسى وهامارى (2019)  .Xie & Hamari(2019)  واخ

 توصيات البحث: .4
 
 
 

  ى ضو  نتاقف البحث الحالى  إأترحت الباحيتان التوئيات التاليةم     
 

 

ضىىىرورة دعىىىم بيقىىىات الىىىتعمم ا لكترونيىىىة والمدمجىىىة بأنمىىىاط محلىىىزات اىلعىىىاب الرأميىىىة   -أ 
 الماتملة. 

سىىتادام أنمىىاط محلىىزات اىلعىىاب مراعىىاة تىىدريب أعضىىا  هيقىىة التىىدريس  -ب  عمىىى توظيىىف واخ
 الرأمية  ى عممية التعمم.

استادام أنماط محلزات اىلعاب الرأمية لمراعاة اللروق اللرديىة بىين المتعممىين وأسىاليب   -ج 
 تعممرم. 

 إجرا  مزيد من الدراسات والبحوث حول أنماط محلزات اىلعاب الرأمية.  -د 
رمجة وحىل المشىكالت لىديرم مىن اىالل بيقىات تعمىم تشجي  الطالب عمى تنمية مرارات الب -ه 

 رأمية أاقمة عمى عنائر اىلعاب.
 

 مقترحات البحث: .5
 
 
 

 إأترحت الباحيتان إجرا  البحوث التاليةم  
 

دراسىىىة أيىىىر تلاعىىىىل نمىىىط التقيىىىىيم ىالشىىىارات/أاقمة المتئىىىدرين  ونىىىىوع التاذيىىىة الراجعىىىىة  -أ 
الرأميىىىة عمىىىى تنميىىىة مرىىىارات الشىىىبكات ىالملئىىىمة/الموجزة   ىىىى بيقىىىة محلىىىزات اىلعىىىاب 

 واللعالية الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
دراسة أيىر تلاعىل نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتعاونى/تشىاركى  مى  اىسىموب المعر ىى  -ب 

ىالضىىبط الضيق/الضىىبط المىىرن  عمىىى تنميىىة مرىىارات ئىىيانة الحاسىىب اآللىىى لىىدى طىىالب 
 تكنولوجيا التعميم.

نمط محلزات اىلعاب الرأمية ىتعاونى/تشاركى   ىى بيقىة اللئىل المقمىوب عمىى  دراسة أير -ج 
 تنمية مرارات ئيانة أجرزة العرض التعميمى لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
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دراسة أيىر تلاعىل نمىط محلىزات اىلعىاب الرأميىة ىتنا سىى/تكيلى  مى  اىسىموب المعر ىى   -د 
لمواأىىى  التعميميىىىة لىىىدى طىىىالب المرحمىىىة ىالبىىىأورة/اللحص  عمىىىى تنميىىىة مرىىىارات تئىىىميم ا

 ا عدادية.
دراسة أير نمط الدعم داال بيقة محلزات اىلعاب الرأميىة عمىى تنميىة التحئىيل المعر ىى   -ه 

  ى مقرر العموم لدى طالب المرحمة ا بتداقية.
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

 
 

  تى ك  تزاا ا تعتن  اترقكنت  تت كنت  ك تنراا  ت  تصتكنل بنئت  تع تل قنئكت  (. 2117تسبنح أ كد  ستي)
، رستنت  كنيستتنر،   نت  اتدراستنا اتكش الا ابعض  ااتج اتتع ل تدى تالكنذ ات     اإلبتدائن 

 اتع نن ت تربن ، قسل ت  اتاينن اتتع نل، ينكع  ات نهرة.
 نا اتك تتتدادة/  تتتاح ك  تتتزاا ا تعتتتن  )اتت تتتدننا اتش صتتتن /اتك نر (. 2119داتنتتتن أ كتتتد شتتتاقى  نكتتت  )

اتك نر تتنا ات نك تت ( فتتى بنئتت  ات صتت  اتك  تتا  اتتتةننرت   تتى ت كنتت  اتت صتتن  اك تتنراا تصتتكنل 
 تتدكنا اتكع اكتتنا اترقكنتت  ات تتدنك ن ااإل  تتراا فتتى بنئتت  اتتتتع ل تتتدى اتتال  شتتعب  ت  اتاينتتن 

 (.64، اتكي   اتتربان ،   ن  اتتربن ، ينكع  ساهنج، أغساس، ح)اتتع نل
( فتى ت كنت  Flipped Learningأنتر استت دال اتتتع ل اتكع تاس )(. 2117غ تا  أ كتد )شتنكن  يكتن  ز 

( تتتدى تالكنتتذ اتصتت  اتننتتتث Visual Basic.Netك تتنراا ت تت  ات نيتتاا  بنزنتت  داا  تتا )
، رسنت  كنيستتنر،   نت  اتتربنت ، ينكعت  ب تى ستان ، قستل اتك تنهج اإل دادى ااتينهنت ل   ات

 اارم اتتدرنس.
أنتتتر ا تتتتال   كتتتا تعتتتدد اتتتتا ال  ا ذ نتتتن  فتتتى بنئتتتنا اتتتتتع ل (. 2118 كتتتدى ناستتت  ) تتتنا  يتتتادة ك

اإلت ترا نتتت    تتتى ت كنتتت  ك تتتنراا اتبركيتتت  ادافعنتتت  اإل يتتتنز تتتتدى تالكنتتتذ اتكر  تتت  اإل دادنتتت  
، رسنت  د تارات،   ن  اتتربن  ات ا ن ، ينكع   ني شكس، قستل ت  اتاينتن اتك دفعني ااتكتراني

 اتتع نل.
أنتتتر اتت ن تتت  بتتتني أستتتنتن  اإلب تتتنر اتت ن تتتى اأستتت ا  اتتتتتع ل (. 2118ك كتتتاد ك كتتتد ك كتتتاد دغنتتتدى )

، رستنت  كنيستتنر، ) سى/  دستى( فتى ت كنت  ك تنراا اتبرك ت  تتدى اتال  ت  اتاينتن اتتع تنل
   ن  اتتربن  ات ا ن ، قسل ت  اتاينن اتتع نل، ينكع  ب  ن.

تصكنل بنئ  تع ل إت ترا نت  ت ن نت  اف تن  ستنتن  اتتتع ل فتى  (.2116كراة ك كد يكن  اتدني اتك كدى )
ك تتترر ات نستتت  اأنرهتتتن فتتتى ت كنتتت  ك تتتنراا اتبركيتتت  اات نب نتتت  تةستتتت دال تتتتدى تالكنتتتذ اتكر  تتت  

 ، رسنت  د تارات،   ن  اتدراسنا اتع نن ت تربن ، قسل ت  اتاينن اتتع نل، ينكع  ات نهرة.اإل دادن 
أنتر إستت دال ك  تزاا ا تعتن  اترقكنت  بنت صت  اتت ن  نت  (. 2118نل ست نكني )ه د  بد اتر نل  بد اتعجت

، رستنت  كنيستتنر،   نت  اتتربنت ، قستل   ى ت  نم ات  ل ات رائى تدى تالكنتذ اتكر  ت  اإلبتدائنت 
 ت  اتاينن اتتع نل، ينكع    ااي.
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