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ُمْدَتَػى اْسِتْعَجاِد ُمَعمَِّساِت الَحاِسِب اآلِليِّ ِفْي َمْشِصَقِة الُجْػِؼ ِلَتْػِضْيِف َتْقِشيَِّة 
 ، في تجريِذ َمَياَراِت الَبْخَمَجةِ Micro:bitالَساْيُكُخْكِبْت 

 إعجاد
 **عبج الحسيج بغ راكاف العشدي .د     *بشت عبج الخحسغ بغ فيج الخميفةأ.خجيجة  

 :مقجمة
مادة مػجية لمسبتجئيغ في مجاؿ البخمجة، كإنتخنت األشياء،  Micro:bitيعجُّ السايكخكبت      

كيعسل عمى تشسية ميارات البخمجة، كيديل تعمُّسيا، كلو دكر كبيخ في تخسيخ مفاليع البخمجة، 
كىػ عبارة عغ لػح صغيخ، يسكغ بخمجتو عغ شخيق لغة الجافا سكخيبت، أك البايثػف، أك 

 خاللو تعمُّع البخمجة، كىػ مغ إنتاج  الدكخاتر، كالمبشات الجاىدة، كيسكغ مغ
لسجارس السسمكة الستحجة، بيجؼ تعديد التعمُّع  ٕ٘ٔٓفي عاـ  BBCىيئة اإلذاعة البخيصانيَّة 

 لجى شالب السجارس، 
كتشسية ميارات البخمجة كالتفكيخ كاإلبجاع، في مجاالت العمػـ كالتقشيَّة كاليشجسة كالفغ كالخياضيات 

STEAM (.ٕٕٓٓخني، )الفخاني كالق 
راَسات التي استعخضيا )مػقع مايكخكبت(؛ أضيخت أكؿ دراسة في السسمكة   كبشاًء عمى الجِّ

، بعج تػزيع حػالي مميػف قصعة BBC(، مغ قبل ىيئة اإلذاعة البخيصانيَّة ٕٚٔٓالستحجة )عاـ 
يخ ليع أف % مغ الصالب قالػا: إف السايكخكبت أضٜٓمايكخكبت مجاًنا عمى الصالب، أف ما ندبتو 

% مغ الصالب قالػا: إف السايكخكبت جعل عمـػ الحاسب أكثخ ٙٛأيَّ شخز يسكشو البخمجة، ك
% مشيع قالػا إف السايكخكبت ساعجىع في معخفة السديج عغ البخمجة، ٚٛإثارة لالىتساـ، ك

بت، % مغ الفتيات أشخف إلى أنيغَّ سيختخف الحػسبة كسػادَّ مجرسيَّة بعج استخجاـ السايكخك ٓٚك
رات السعمِّسيغ، كاستخجاميع لجياز السايكخكبت، أضيخ البحث أف  % مغ ٘ٛكفي تقييع لترػُّ

 % مغ السعمِّسيغ الحيغٓ٘السعمِّسيغ يػافقػف عمى أنو جعل التعميع، أكثخ متعة لصالبيع، ك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  APAىحا البحث مذتق مغ رسالة عمسية، كيتبع في التػثيق نطاـ   -
 كزارة التعميع      ، ماجدتيخ تقشيات التعميع  *

                                                                  .جامعة الجػؼ،  أستاذ تقشيات التعميع اإللكتخكني السذارؾ   **
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 % قالػا إنيع اكتدبػأٛاستخجمػا السايكخكبت، يذعخكف بثقة أكبخ في تجريذ عمـػ الحاسب، ك
% مغ السعمِّسيغ كانػا أقل ثقة في البخمجة، كشعخكا ٓٚميارات ججيجة مشح استخجاـ السايكخكبت، ك

ؼ Micro:bit.orgبثقة أكبخ بعج استخجاـ السايكخكبت. ) (، أما الجراسة الحالية فتيجؼ إلى التعخُّ
تقشيَّة عمى مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف 

رات تػضيفو، كمدتػى  السايكخكبت في تجريذ ميارات البخمجة، الشاتج عغ اقتشاعيغَّ بسبخِّ
استعجادىغَّ السياري، الشاتج عغ التجريب كالسسارسة، كاألثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ 

صة كالثانػيَّة مغ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت، مغ كجية نطخ السعمِّسات، كإلقا ء الزػء عمى الستػسِّ
 أبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيفو.

، في تجريذ Micro:bitكلعلَّ مغ أىعِّ كسائل إقشاع السعمِّع بزخكرة تػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
البخمجة، ىػ شعػره باألثخ الحي يتخكو ذلظ التػضيف في كلٍّّ مغ السعمِّع كالستعمِّع، كمجى الحاجة 

َـّ لتػضيف ىحه التقشيَّة.لحلظ، م  سا يتصمَّب االستعجاد التا
راَسة:  مذكمة الجِّ

تعجُّ ميارات البخمجة مغ السيارات األساسيَّة لعمـػ الحاسب اآللي، كسا أنيا ميارة ضخكريَّة لكلِّ 
متعمِّع رقسي، كرغع األىسيَّة الستدايجة لمبخمجة، إال أف الصالب ال يدالػف يػاجيػف بعس العكبات، 
خالؿ تعمُّسيع ليا؛ مسا يؤدي إلى تجني في مدتػاىع التحريمي، كمغ ثعَّ يشعكذ سمًبا عمى 
دافعيتيع نحػ تعمُّع البخمجة؛ لحا سعت كزارة التعميع في السسمكة العخبيَّة الدعػديَّة، إلى تعديد 

كمغ بخامجيا دمج رسالتيا التعميسيَّة كالتخبػيَّة، كعقجت اتفاقيَّة مع شخكة مايكخكسػفت العخبيَّة، 
التقشيَّة بالتعميع، كتػضيف شاقات السعمِّسيغ كالصالب لتحديغ مخخجات التعمُّع، مثل: تعميع البخمجة 
كالسايكخكبت، كترسيع السذخكعات التعميسيَّة التقشيَّة كالخكبػت، كتجريب السعمِّسيغ عمى ميارات 

 (ٜٕٔٓالقخف الحادي كالعذخيغ. )صحيفة عكاظ، 
تيا الباحثة، كالتي تزسَّشت كأيًزا مغ خال  أسئمة حػؿ  ٓٔؿ دراسة استصالعيَّة )استبانة( أعجَّ

ْت قياس ُمْدَتَػى اْسِتْعَجاِد ُمَعمَِّساِت الَحاِسِب اآلِليِّ ِفْي َمْشِصَقِة الُجْػِؼ ِلَتْػِضْيِف َتْقِشيَِّة الَساْيُكُخْكبِ 
Micro:bitمعمِّسة، كالحي أضيخت نتائجو أف  ٕٕغ عجدىغَّ ، في تجريِذ َمَياَراِت الَبْخَمَجِة، حيث بم

، في تجريِذ َمَياَراِت Micro:bit% مغ السعمِّسات يؤيجيغ استخجاـ كَتْػِضْيِف َتْقِشيَِّة الَساْيُكُخْكِبْت ٜٓ
 الَبْخَمَجِة، مسا يشعكذ ذلظ عمى تحريل الصالبات في ميارات البخمجة.
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رات معمِّسي الحاسب  Fessakis & Prantsoudi (2019كفي دراسة أجخاىا ) لسعخفة ترػُّ
اآللي في اليػناف، كمػاقفيع تجاه التفكيخ الحدابي، كدمجو في التعميع، أعخب فييا السعمِّسػف عغ 
استعجادىع لجعع دمج التفكيخ الحدابي في التعميع، كأف كلَّ ما يحتاجػنو ىػ الجعع السشاسب، 

راَسة بتػسيع نصاؽ البحث؛ ليذسل ة ىحه االستشتاجات. كأكصت الجِّ  البمجاف األخخى؛ لمتأكُّج مغ صحَّ
بإجخاء دراسات لسعخفة كيف يدتخجـ  Kaleliogu & Sentence (2019كسا أكصت دراسة )

في تعميسيع، كمشاقذة مسارساتيع، مغ حيث  Micro:bitالسعمِّسػف تقشيَّة السايكخكبت 
 إستخاتيجيات التجريذ كالتعمُّع.

نبثقت الحاجة إلى معخفة مدتػى استعجاد معمِّسات الحاسب اآللي، في كبشاًء عمى ما سبق؛ ا
، في تجريذ ميارات البخمجة، كيسكغ Micro:bitمشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 

راَسة في التداؤؿ التالي:  صياغة مذكمة الجِّ
السايكخكبت ما مدتػى استعجاد معمِّسات الحاسب اآللي في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة 

Micro: bit في تجريذ ميارات البخمجة؟ 
راَسة:   أسئمة الجِّ

 كيتفخَّع مغ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعيَّة التالية:
ما مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف  

 ، في تجريذ ميارات البخمجة؟Micro: bitتقشيَّة السايكخكبت 
ما مدتػى االستعجاد السياري لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف  

 ، في تجريذ ميارات البخمجة؟Micro: bitتقشيَّة السايكخكبت 
صة كالثانػيَّة، مغ تػضيف تقشيَّة   ما األثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ

 ؟، مغ كجية نطخ السعمِّساتMicro:bitالسايكخكبت 
ما أبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة السايكخكبت  

Micro:bitفي تجريذ البخمجة؟ ، 
راَسة:  أىجاؼ الجِّ

راَسة إلى تحقيق ما يمي:  تدعى الجِّ
معخفة مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة 

رات تػضيفو.Micro:bitت السايكخكب  ، الشاتج عغ اقتشاعيغَّ بسبخِّ
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معخفة مدتػى االستعجاد السياري لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة 
 ، الشاتج عغ التجريب كالسسارسة.Micro:bitالسايكخكبت 

صة كالثانػيَّة، م غ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت معخفة األثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ
Micro:bit.مغ كجية نطخ السعمِّسات ، 

إلقاء الزػء عمى أبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
Micro:bit.في تجريذ البخمجة، كعخض مقتخحات لديادة فاعميَّة تػضيفو ، 

راَسة:  أىسيَّة الجِّ
راَسة ال  حاليَّة أىسيتيا في إسياميا فيسا يمي:تكتدب الجِّ

 الكذف عغ آلية ججيجة لتعمع ميارت البخمجة بذكل أيدخ. 
 ، كمدتػى استعجاد السعمِّسات نحػىا.Micro:bitتحديغ السعخفة حػؿ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت 

؛ كذلظ بدبب اإلقباؿ العالسي عميو، Micro:bitتمفت أنطار الباحثيغ لالىتساـ بسجاؿ السايكخكبت 
د مجاالت استخجامو في التعميع كدعسو لسشاىج   .STEMكتعجُّ

راَسات العخبيَّة في ىحا السجاؿ.  إثخاء السحتػى العخبي؛ نطًخا لشجرة الجِّ
راَسة:  حجكد الجِّ

 تتسثَّل في الحجكد التالية:
ـِّ  ، في مشصقة الجػؼ، تذسل: الحجكد السكانيَّة: كتذسل عيشة مغ مجارس التعميع العا
 القخيات(. -شبخجل  –صػيخ  -دكمة الجشجؿ  -)سكاكا 

الحجكد السػضػعيَّة: معخفة مدتػى االستعجاد الشفدي كالسياري لجى معمِّسات الحاسب  
، في تجريذ ميارات البخمجة، Micro:bitاآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 

 كلٍّّ مغ )سشػات الخبخة، كالسؤىل العمسي(.  كالفخكؽ بيشيا بحدب
 الحجكد البذخيَّة: معمِّسات الحاسب اآللي في مشصقة الجػؼ. 
 ىػ.ٕٗٗٔ-ٔٗٗٔالحجكد الدمانيَّة: الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي  

راَسة:  مرصمحات الجِّ
 (:Micro:bitالسايكخكبت ) 

( بأنو: جياز حاسب أحادي المػح، ٜٕىػ، صٜٖٗٔتتبشَّى الباحثة تعخيف الطاىخي كالخبيع )
بشرف حجع بصاقة الرخاؼ اآللي، قابل لمبخمجة، كىػ مفتػح السرجر، تع ترسيسو في السسمكة 
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( بيجؼ استخجامو BBCشخيًكا، عمى رأسيع ىيئة اإلذاعة البخيصانيَّة ) ٜٕالستحجة، بالتعاكف بيغ 
 جاؿ التعميع.في م

 (: Programming Skillsميارات البخمجة )
، ُٕٗٔٓيعخِّفيا كزيخي كآخخكف ) ( بأنيا: "قجرة الصالب عمى فيع كاستيعاب عسل األكامخ كالجكاؿِّ

 (ٓٔككتابة األكػاد بذكل صحيح؛ بحيث تعصي أفزل كفاءة عشج تذغيل البخنامج". )ص 
نيَّة تشفيح السذاريع البخمجيَّة بديػلة، مغ خالؿ لغات البخمجة كُتعخِّفيا الباحثة إجخائيِّا بأنيا: إمكا

 السخئيَّة، كالقجرة عمى تصبيقيا في السػاقف الرفيَّة كالحياتيَّة.
 أدبيات الجراسة:

 أكال: اإلشار الشطخي:
 Micro: bitالسحػر االكؿ: تقشيَّة السايكخكبت 

شخيًكا؛  ٜٕذخاكة مع ، بالMake It Digitalمبادرة  BBCأشمقت  ٕ٘ٔٓفي عاـ  
بيجؼ تذجيع الصالب عمى اإلبجاع كاالبتكار، باستخجاـ البخمجة كالتكشػلػجيا الخقسيَّة، كمحػ 
األميَّة الخقسيَّة، كإنتاج أجياؿ مبتكخة، كتصػيخ السيارات األساسيَّة في مجاؿ العمـػ كالحاسب 

مت Austin et al. ,2020:ٕٙكالخياضيات كاليشجسة. )  :Microجياز السايكخكبت (، حيث قجَّ
bit ( في أنحاء السسمكة الستحجة كافة، كقاؿ رئيذ  ٕٔك ٔٔمجاًنا لصالب الرفِّ الدابع )سشة

: إف الدبب كراء اختيارنا لمرف الدابع بجاًل مغ الخامذ، ىػ التأثيخ BBCكحجة التعميع في 
اىتساًما في استخجامو خارج الكبيخ الحي أحجثو الجياز في تمظ الفئة العسخيَّة، فقج كانػا أكثخ 

 (ٕٔىػ: ٜٖٗٔالفرػؿ الجراسيَّة. )الخبيع كالطاىخي، 
مغ تجخبة تعميسيَّة في السسمكة الستحجة، إلى جيج عالسي مجفػع  Micro: bitكانتقمت تجخبة الػ 
. ٕٙٔٓ، كىي مشطَّسة غيخ ربحيَّة، تأسدت في سبتسبخ عاـ Micro:bit.orgمغ قبل مشطَّسة 

(ٖٙ:Austin et al. ,2020) 
سع، قابل  ٘سع * ٗىػ عبارة عغ لػح إلكتخكني، يبمغ حجسو  Micro:bitكجياز السايكخكبت 

لمبخمجة باستخجاـ األجيدة األخخى، عغ شخيق بيئات بخمجيَّة سيمة االستخجاـ، يسكغ مغ خالليا 
ح عغ شخيق مشفَ  Micro:bitإعجاد الكػد البخمجي، كمغ ثع تحسيمو عمى جياز السايكخكبت 

USB كسا يحتػي عمى العجيج مغ الخرائز الخائعة، مثل إمكانيَّة استذعار الحخكة، كعخض ،
، إضافة إلى LEDصساًما ثشائيِّا باعًثا لمزػء  ٕ٘رسائل نريَّة، أك صػر، أك أرقاـ، مغ خالؿ 

ع في األلعاب، كتذغ يل كجػد نػعيغ مغ األزرار القابمة لمبخمجة، كالتي يسكغ استخجاميا لمتحكُّ
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ي مقصع صػتي ضسغ قائسة تذغيل، كسا يحتػي عمى خاصيَّة اتراؿ بمػتػث ذي استيالؾ  كتخصِّ
ق، ٜٖٗٔشاقة مشخفس؛ لمتفاعل مع األجيدة األخخى، ككحلظ شبكة اإلنتخنت )الخبيع كالطاىخي، 

نات الفشيَّة لمجياز، بل قامت بترشيفيا، كإبخازىا ٜٕص (، كلع تدَع الذخكة إلى إخفاء السكػِّ
 Knowles(:٘ػضػح؛ مغ أجل تذجيع السدتخجـ عمى اكتذاؼ الغخض مشيا، كالتفاعل معيا. ب

et al., 2018 ) 
؛ فإنو يسكغ بخمجة السايكخكبت مغ أيِّ مترفِّح لمػيب Micro: bitككفًقا لػ )مػقع مايكخكبت )

 (، سكخاترPython(، بايثػف )JavaScript(، جافا سكخيبت  )Blocksباستخجاـ: البمػؾ )
(Scratch.  (، دكف الحاجة ألي بخنامج خاّصٍّ

في بياف أصجرتو: "أدركت ىيئة اإلذاعة البخيصانيَّة كشخكاؤىا، أف تجخبة التعمُّع  BBCكقالت 
العسمي، يسكغ أف تداعج األشفاؿ عمى استيعاب مشيج الحػسبة، بصخؽ ال تدتصيع البخامج 

 Micro:bitالكياـ بيا، كيسكغ لمسايكخكبت  -ةكال التعمُّع التقميجي في الفرػؿ الجراسيَّ  -األخخى 
مداعجة الستعمِّسيغ عمى تصػيخ فيسيع لمسفاليع الساديَّة في التكشػلػجيا كالبخمجة؛ األمخ الحي يديج 

 (Kobie,2015:ٕٕتصػيخ مياراتيع كتفكيخىع، كيداعجىع عمى حلِّ السذكالت". )
الحػسبة الساديَّة )بسا فييا جياز  أف مغ فػائج استخجاـ Hodges et al. (2020:ٕ٘كذكخ ) 

( في الفرػؿ الجراسيَّة، أنيا ُتديع في زيادة دافعيَّة الصالب، كتداعج  Micro:bitالسايكخكبت 
ز  عمى تفاعميع بسا يرقل مياراتيع كإبجاعاتيع البخمجيَّة، كسا أف مذاريع الحػسبة الساديَّة تعدِّ

ة لجييع، كأشاركا إلى أف فػائج الحػسبة الساديَّة ال السحاكلة كالخصأ، مسا يشسِّي ميارات البخمج
 ، حيث STEMتقترخ عمى تعميع عمـػ الحاسب، بل ىشاؾ صالت متشػِّعة مع مػاضيع 

مغ السجاخل الحجيثة في ترسيع السشاىج الجراسيَّة، مجخل دمج العمـػ كالتكشػلػجيا  STEMيعتبخ 
السفاليسيَّة الستكاممة، كحلِّ السذكالت، كقجرات كاليشجسة كالخياضيات؛ كالحي يخكِّد عمى الخبخة 

 (ٙ، صٕ٘ٔٓالتفكيخ الشقجي كاإلبجاعي. )الذحيسيَّة، 
( شعبيَّة متدايجة في STEMكاكتدبت حخكة تعميع العمـػ كالتكشػلػجيا كاليشجسة كالخياضيات )

صمَّب الكثيخ مغ عرخنا الحالي، كأصبح أكلى أكلػيات التعميع ىػ نذخ ثقافة مبادئو، إال أف ذلظ يت
 STEMالجيج لتجريب السعمِّسيغ، كتػفيخ مرادر التقشيَّة، كتييئة السكاف السشاسب التي تجعل مغ 

دة لمعقػؿ الستسيدة، في إشار مشيجي قائع عمى التعمُّع الشذط. )الخبيع كالطاىخي،  حاضشة مجيَّ
 (ٕٔ-ٕٓق، صٜٖٗٔ
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ىػ دعع  Micro: bitاء جياز السايكخكبت كيؤكِّج الخبيع كالطاىخي أف "اليجؼ األساسي مغ إنذ
، مغ خالؿ STEMعسميَّة التعميع، مغ خالؿ إتاحة الفخصة لمسعمِّسيغ كالصالب، كدعع ميارات 

الخرائز كاإلمكانات التي يستمكيا، حيث يقـػ الستعمِّع بإنذاء السذاريع كالتجارب العمسيَّة، عغ 
لسيارات الالزمة لدػؽ العسل، كتشسية حّذِ اإلبجاع شخيق ربط التعميع بالحياة اليػميَّة، كتشسية ا

 كاالبتكار لجى الستعمِّع". 
كقج أتاحت كزارة التعميع الدعػديَّة، مغ خالؿ بػابة التعميع الػششيَّة "عيغ"، صفحة لتعميع شالب 
ـِّ البخمجة، بسا فييا بخمجة السايكخكبت؛ بيجؼ تذجيع الصالب عمى االبتكار، حيث  التعميع العا
ـ مجسػعة مغ الجركس اإللكتخكنيَّة بػاسصة معمِّسيغ متسيِّديغ، في السيجاف في قالب يجسع بيغ  تقجِّ

 ien.edu.saالستعة كالجاذبيَّة، يتزسَّغ فيجيػىات مخئيَّة كأمثمة تصبيكيَّة، كتقييًسا ذاتيِّا لمتعمُّع. ))
 :Programming Skillsالسحػر الثاني: ميارات البخمجة 

، مغ أىعِّ الرشاعات التي تيتعُّ الجكؿ بيا؛ حيث أصبحت بخمج ة الحاسب اآللي في عالع اليـػ
ميا في صشاعة بخمجيات الحاسػب، كلسا كانت البخمجة تعتسج عمى  ميا بسجى تقجُّ ُيقاس تقجُّ
القجرات السشصكيَّة كالخصابيَّة مع الحاسب اآللي، كبسا أف ىحه القجرة تديج كمسا بجأت في أعسار 

جاء اىتساـ التخبػييغ بإدخاؿ بخمجة الحاسب اآللي، في مخاحل التعميع العاـ السختمفة. مبكخة؛ 
 (ٖٕٕ: ٜٕٔٓ)السالكي كعالـ، 

كُتذيخ البخمجة إلى قائسة مغ القػاعج، مكتػبة بإحجى لغات البخمجة العجيجة، تخشج الحاسػب 
سات، أك تكخار سمدمة مغ إلنجاز ما يخيج السدتخجـ إنجازه، سػاء كانت تشفيح سمدمة مغ التعمي

د مغ السخات، كمغ ثع اختبار ما إذا كاف تشفيح تمظ الدمدمة صحيًحا أـ ال.  التعميسات لعجد محجَّ
(Freeman et al.,2017.P20) 

كيخى معطع الشاس لمبخمجة، باعتبارىا نذاًشا تقشيِّا لمغاية، كىي أمخ جحاب لفئة قميمة مشيع 
ا ججيًجا مغ األميَّة التي يشبغي محػىا، خرػًصا مع عالع اليـػ فحدب، إال أنيا أصبحت اليـػ نػعً 

فائق الخقسشة، كيتزسَّغ تجريديا العجيج مغ الذخكط؛ كي يػاجو الستعمِّع األفكار التي يذتسميا 
ع، كأكامخ  السشيج، كيدتكذفيا، مثل: الخػارزميات، ككتابة األكامخ البخمجيَّة بشسصيَّة، كجسل التحكُّ

 (ٕ٘: ٜٕٔٓلِّ السذكالت. )الجيشي، التكخار، كح
مجسػعة مغ الذخكط التي يشبغي مخاعاتيا عشج تجريذ البخمجة؛  Bers(( ٓٗ: ٕٚٔٓكاقتخحت 

 لتعديد التفكيخ الحاسػبي، كضساف تحقيق خبخة البخمجة لميجؼ مشيا، كىي:
الدخعة: حيث يجب مخاعاة مجاؿ كتدمدل األنذصة السرسَّسة لمتعامل مع ميارات  
 البخمجة.
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زة لمسيارات البخمجيَّة، كيشصػي بعزيا عمى   أنساط أنذصة البخمجة: بأف تكػف معدِّ
 االستكذاؼ الحخِّ لمستعمِّع.

: تحتاج البخمجة إلى أدكات، كإتاحتيا أمخ بالغ األىسيَّة؛ مغ أجل ضساف التعمُّع.  السػادُّ
: يتصمَّب تجريذ البخمجة تخصيًصا دقيًقا، كقج  يجخي ذلظ بصخؽ مختمفة في أثشاء إدارة الرفِّ

 األنذصة الغشيَّة بالتقشيَّة )خرػًصا لمسخاحل السبكخة(؛ بدبب حجاثة السػادِّ نفديا.
أحجاـ مجسػعات التعمُّع: يسكغ لخبخة البخمجة أف ُتصبَّق عمى الرفِّ بأكسمو، أك مجسػعات صغيخة، 

 دكات.أك أقخاف، كيسكغ أف يكػف العسل فخديِّا في حاؿ تػافخ األ
التقييع: ىشاؾ العجيج مغ الصخؽ التي يتعُّ مغ خالليا تقييع خبخة البخمجة، مثل: تػثيق مذخكعات 

ات اإلنجاز.  الستعمِّسيغ، كأساليبيع في عخضيا، كمذاركتيا مع اآلخخيغ، كممفَّ
 ( عجًدا مغ األسباب التي تدػِّغ دمج البخمجة في التعميع، مشيا: ٕٔ: ٜٕٔٓكذكخت الجيشي )

ي البخمجة التعبيخ اإلبجاعي؛ ألنيا ُتتيح لمستعمِّع إبجاع أشياء ججيجة، مثل القرز التفاعميَّة، تغح
 كاأللعاب، كالخسػـ الستحخكة، كالسحاكاة، كاأللعاب.

 ُتديل البخمجة غسػض التقشيَّة؛ حيث تداعج الستعمِّسيغ عمى فيع كيفيَّة عسل الحاسػب.
ت؛ فسع البخمجة يتعمَّع الستعمِّسػف أف شيًئا ما قج ال يشجح مغ ُتعمِّع البخمجة ميارات حلِّ السذكال

 السخة األكلى، لكغ يسكغ إصالحو بدخعة، كتجخيبو مخة أخخى بصخؽ مختمفة.
ُتعمِّع البخمجة التعمُّع عغ شخيق التفكيخ في العسل، كالتفكيخ في التفكيخ؛ حيث يعسل عمى البخمجة، 

ز ىحا في جػىخه عسميَّة التعمُّع.كيفكخ في الخصػات التي يتبعيا، كيُ   عدِّ
؛ حيث تجكر حػؿ تصبيق السيارات  ُتسكِّغ البخمجة الستعمِّع مغ اتخاذ إجخاء ما لمػصػؿ إلى حلٍّّ
كاإلبجاع في حلِّ السذكالت، كيسكغ استخجاميا في بشاء سياؽ كاقعي لمستعمِّع، بصخيقة تدسح لو 

.  بفحز السذكالت، كاالنغساس في استكذافيا، كمغ  ثعَّ يتَّخح إجخاء ما لمػصػؿ إلى حلٍّّ
 .STEMُتدِيع في تكػيغ ميػؿ إيجابيَّة نحػ السػادِّ الجراسيَّة األخخى في ضلِّ مجخل 

 :Readinessالسحػر الثالث: االستعجاد 
َـّ   إف تػضيف تقشيَّة السايكخكبت في تجريذ البخمجة، يتصمَّب مغ السعمِّع االستعجاد التا

( االستعجاد بأنو: "كصػؿ الكائغ الحي إلى مدتػى ٜٗٛٔقشيَّة، كقج عخَّؼ زيجاف )لتػضيف ىحه الت
مشاسب مغ الشزج، ُيسكِّشو مغ تحريل الخبخة أك السيارة، عغ شخيق عػامل التعمُّع األخخى 

 (ٙٛٔالسؤثخة". )ص
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( Low of Readiness( مغ خالؿ قانػف االستعجاد )Thorndikeكيؤكِّج ثػرنجايظ ) 
ـِّ بكفاءة، حيث يشزُّ القانػف عمى: إذا كاف لجى الكائغ أىسيَّة  استعجاد الكائغ الحي إلنجاز السيا

ي إلى االرتياح، أما إذا لع يكغ لجيو االستعجاد  الحي االستعجاد لدمػؾ معيَّغ، فإف ىحا الدمػؾ يؤدِّ
ا لدمػ  ؾ معيَّغ، فإف لحلظ الدمػؾ؛ فإنو يؤدي إلى عجـ االرتياح، كإذا كاف الكائغ الحي مدتعجِّ

ي إلى عجـ االرتياح. )زيجاف،   (ٚٛٔ: ٜٗٛٔالػقػؼ في كجو ىحا الدمػؾ يؤدِّ
ف االستعجاد الجيج الكفيل بشجاح تػضيف تقشيَّة السايكخكبت مغ:  كيتكػَّ

د، كالحي يجؿُّ عمى قابميَّة الفخد   -االستعجاد الشفدي: كىػ الذعػر الكامغ نحػ أمخ محجَّ
ب السعمػمات أك السيارات، كيتجمَّى االستعجاد في اإلنجاز السحتسل، عمى اكتدا -مع التجريب

: ٕٔٔٓكليذ في األداء الفعمي، فاالستعجاد يعجُّ خصػة تسييجيَّة سابقة لطيػر القجرة. )الجاىخي، 
ٕ٘) 

دة بجقة   غ كالقجرة الحخكيَّة في إنجاز ميسَّة محجَّ االستعجاد السياري: كُيقَرج بو: "التسكُّ
 (ٕٕٗ، ٕٗٔٓكسخعة في التشفيح" )سعادة كإبخاليع،  متشالية،

( أف االستعجاد مختبط بالشزج كالتجريب؛ حيث يػفِّخ الشزج ٕٔ: ٕٗٔٓكيحكخ عبج اليادي كالعدة )
اإلمكانات التي مغ شأنيا استثارة االستعجاد لجى األفخاد لتعمُّع ميارة معيَّشة، في حيغ يعسل التجريب 

 فيده لجييع.عمى تصػيخ االستعجاد، كتح
ابقة: راَسات الدَّ  ثانيا: الجِّ

راَسات العخبيَّة:  الجِّ
( إلى قياس أثخ تجريذ البخمجة باستخجاـ لغة ٕٕٓٓسعت دراسة العثساف كالسػاش ) 

( عمى الجافعيَّة الحاتيَّة نحػ تعمُّع البخمجة لصالب السخحمة االبتجائيَّة، كتعَّ Scratchسكخاتر )
( شالًبا في الرفِّ الخابع، ُشبق عمييع السشيج شبو التجخيبي؛ كذلظ لكياس ٕ٘اختيار عيشة مغ )

صالب نحػ )السثابخة، الصسػح، كاالستستاع(، كأضيخت الشتائج أف ىشاؾ تحدًشا في الجافعيَّة الحاتيَّة لم
غ لمسكياس ككل scratchتعمُّع البخمجة باستخجاـ   %.ٛ.ٕٕ، حيث كانت ندبة التحدُّ

ى أثخ الحكاء االصصشاعي القائع عمى التعمُّع اآللي ٕٕٓٓكجاءت دراسة الفخاني كالقخني ) ( لتتقرَّ
في تشسية ميارة البخمجة، كقياس دافعيَّة شالبات الرف األكؿ  Micro:bitباستخجاـ السايكخكبت 

الثانػي، كالتي استشجت عمى السشيج شبو التجخيبي، بسجسػعة تجخيبيَّة كاحجة، تع إجخاء قياس 
ميارة البخمجة باستخجاـ بصاقة تقييع السشتج، كقياس الجافعيَّة نحػ تعمُّع البخمجة باستخجاـ 

ط عاـ  ، مغMicro:bitالسايكخكبت  خالؿ مكياس الجافعيَّة، كجاءت بصاقة تقييع السشتج بستػسِّ
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ط ٓٓٔمغ  ٗٓ.ٜٜ ، كسا أتى مكياس الجافعيَّة نحػ تعمُّع البخمجة باستخجاـ السايكخكبت، بستػسِّ
راَسة فاعميَّة ٘مغ  ٖٙ.ٗعاـ  ا؛ كبحلظ تثبت الجِّ ، كالتي تعبِّخ عغ مدتػى دافعيَّة عالية ججِّ

 ، في تشسية ميارة البخمجة كدافعيَّة الصالبات نحػ تعمُّسيا.Micro: bitبت استخجاـ السايكخك 
( دراسة تجخيبيَّة، ىجفت لمكذف عغ أثخ بخنامج قائع عمى ٜٕٔٓكأجخى كلّّ مغ اليادي كالسدعج )

ة، كتعَّ تقديع  ط بسجيشة ججَّ التعمُّع الشذط لتجريذ البخمجة، في تحريل شالب الرف الثالث الستػسِّ
ة إلى مجسػعتيغ: تجخيبيَّة كضابصة، درست السجسػعة الزابصة عغ شخيق الكتاب السجرسي، العيش

كالعسل عمى بخنامج سكخاتر في معسل الحاسب اآللي، أما السجسػعة التجخيبيَّة فعسمت عمى 
بخنامج قائع عمى التعمُّع الشذط، كذلظ بتقديع الصالب إلى مجسػعات، لمعسل عمى البخمجة بمغة 

كربصو باألردكيشػ )أحج أنػاع السحكسات الجقيقة شبيو إلى حجٍّ ما بالسايكخكبت(، كأضيخت سكخاتر 
راَسة فاعميَّة البخنامج بػجػد فخكؽ ذات داللة إحرائيَّة عشج مدتػى الجاللة ) (، بيغ  α≤0.05الجِّ

ط درجات السجسػعة التجخيبيَّة كالزابصة، في التحريل السعخفي البعجي، لرالح ال سجسػعة متػسِّ
 التجخيبيَّة.

راَسات األجشبيَّة:  الجِّ
في دراسة كػريَّة حجيثة، إلى تحميل بيئة تخميد إنتخنت األشياء القائسة عمى  Kim (2020سعى )

، كالتي تدتخجـ في تعميع التخميد ضسغ أجيدة مفتػحة السرجر، كالسقارنة بيشيا Arduinoالػ 
كأضيخت الشتائج أف البيئة التعميسيَّة القائسة عمى الػ ، Micro:bitكبيغ بيئة تخميد قائسة عمى الػ 

Micro:bit  ـ العجيج مغ الفػائج فيسا يتعمَّق بتخميد إنتخنت األشياء، كأثبتت مغ السسكغ أف تقجِّ
فعاليتيا في حلِّ السذكالت، كتحديغ ميارات البخمجة لجى الستعمِّسيغ، إضافة إلى أنيا أقل مغ 

، مقارنة Micro:bit، مؤكًجا بحلظ األثخ اإليجابي لتقشيَّة الػ Arduinoلػ ناحية الشفقات، مقارنة با
 .Arduinoبالػػ 

ميا في مشتجى السعمِّسيغ الجكلي، حػؿ السؤتسخ  Cheng (2020كفي دراسة )  التي قجَّ
، ىجفت إلى معخفة السسارسات التخبػيَّة في تجريذ ٕٕٓٓالجكلي لتعميع التفكيخ الحدابي 

ايكخكبت لمتفكيخ الحدابي، كأضيخت الشتائج أف شخيقة التجريذ باستخجاـ المعب الدكخاتر كالس
كالتفكيخ كالتخميد، ىي إحجى الصُّخؽ السفيجة لتعميع مفاليع التفكيخ الحدابي؛ ألنيا ُتتيح لمصالب 

 التفكيخ مغ خالؿ المعب، كالبجء في تعمُّع مفاليع البخمجة باستخجاـ التخميد. 
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التي تعَّ عخضيا في مؤتسخ التعميع اليشجسي  Kneznik & Vostinar (2020كفي دراسة )
عمى عيشة  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ، كُأجخيت في مصمع العاـ الجراسي IEEE EDUCON2020العالسي 

شالًبا في السخحمة الثانػيَّة في سمػفاكيا؛ كذلظ لسعخفة  ٖٙشالًبا في السخحمة االبتجائيَّة، ك ٕٛمغ 
 BBCالصالب عمى دراسة عمـػ الحاسب اآللي، باستخجاـ ما إذا كاف باإلمكاف تحفيد 

Micro:bit كاستشجت إلى مبادرة مجيخي السجارس؛ حيث أرادكا تحفيد شالبيع لسػاصمة تعميع ،
راَسة أداة االستبانة، عمى عيشة الصالب تع اختيارىع مغ قبل  عمـػ الحاسب اآللي، كاستخجمت الجِّ

 BBCاتجاًىا إيجابيِّا لمجركس التي يعسمػف بيا مع معمِّع الحاسب اآللي، كأضيخ الصالب 
Micro:bit ،كاعتبخكا ذلظ مستًعا كمثيًخا لالىتساـ، كأنو مغ السسكغ أف يػفِّخ ليع معخفة متشػعة ،

راَسة مدتسخَّة.  كال زالت الجِّ
دراسة مدحيَّة حػؿ استخجاـ األجيدة الساديَّة  Kaleliogu & Sentence (2019كسا أجخى ) 

مجة في شخؽ التجريذ، باالعتساد عمى خبخات السعمِّسيغ، ككاف الجياز السدتخجـ ىػ لمبخ 
Micro:bit راَسة مغ نت عيشة الجِّ معمًِّسا، مسغ ُيجرِّسػف البخمجة، ُشبِّقت عمييع أداة  ٓ٘، تكػَّ

نت مغ خسدة محاكر، السحػر األكؿ اىتعَّ بإستخاتيجي ات االستبانة لجسع البيانات الكسيَّة، تكػَّ
ة استخجاـ السايكخكبت، كاألجداء األخخى  التجريذ، كتزسَّغ عجد سشػات تجريذ البخمجة، كمجَّ

ف مغ  ف السحػر الثاني مغ أسئمة حػؿ شخؽ التجريذ،  ٙٓٔتتكػَّ عشاصخ مغ نػع ليكخت، كتكػَّ
، كسا تكػف Micro:bitكالتقشيات الخاصة بالبخمجة، كالتي قج يدتخجميا السعمِّسػف لتجريذ اؿ

السحػر الثالث مغ شخؽ كأساليب التجريذ العامة، كمجى فعاليتيا، كالسحػر الخابع تألَّف مغ 
، كفعالية ىحه السػارد، Micro:bitأسئمة حػؿ السػارد التي قج يدتخجميا السعمِّسػف لتجريذ الػ 

، ثع Micro:bitكالسحػر األخيخ تزسَّغ أسئمة حػؿ أساليب تعميع كفعاليَّة التجريذ باستخجاـ الػػ 
معمًِّسا؛ مغ أجل فيع أعسق لمقزيَّة، كأشارت الشتائج إلى أف السعمِّسيغ  ُ٘ٔاجخيت مقابمة مع 

، كسا أكَّج بعزيع عمى دعع أجيدة الحػسبة الساديَّة Micro:bitيدتستعػف بالتجريذ باستخجاـ الػ 
Micro:bit ات حػؿ بخامجيع، كسا يخى لتعمُّع الصالب، حيث إنيا ُتذخكيع، كتحفِّدىع، كتػفِّخ مالحط

كاف سيل التعمُّع بالشدبة لمصالب، كأشار بعزيع إلى أنيا جيجة  Micro:bitبعس السعمِّسيغ أف 
كجحابة، كال تحتاج إلى مكػنات باىطة الثسغ، فزاًل عغ أنيا تعصي ردكد فعل فػريَّة لألشفاؿ، 

 ، مسا ُيحسِّديع القتشائيا.Micro:bitعشجما يقػمػف بتذغيل التعميسات البخمجيَّة بػاسصة الػػ 
في اليػناف، ىجفت  Fessakis & Prantsoudi (2019كفي دراسة مدحيَّة أخخى قاـ بيا )

رات معمِّسي عمـػ الحاسب كمعتقجاتيع كمػاقفيع، مغ الحيغ يقػمػف  إلى التحقُّق مغ ترػُّ
بالتجريذ في السجارس العامة، أك الثانػيَّة، أك االبتجائيَّة اليػنانيَّة، تجاه التفكيخ الحدابي، كدمجو 
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راَسة نطخيَّة الفعل السعقػؿ ) (، TAM(، كنطخيَّة قبػؿ التكشػلػجيا )TRAفي التعميع، كتبشَّت الجِّ
التي تعتبخ أحج نساذج البحث الذييخة لمتشبؤ بقبػؿ األفخاد لمتكشػلػجيا، كاسُتخجمت أداة االستبانة 

معمًِّسا؛ لكياس اتجاىاتيع، كأضيخت الشتائج أف معطع أفخاد العيشة عمى دراية  ٖٙٔعمى عيشة مغ 
يتو كضخكرة دمجو في التعميع، كأبجكا استعجادىع في بسفيـػ التفكيخ الحدابي، كُيقخكف بأىس

مة، كسا اقتخحػا مجسػعة مغ أساليب كشخؽ تعميع التفكيخ  التجريذ، كحزػر التجريب ذي الرِّ
 الحدابي، مشيا: التخميد، كلغة الدكخاتر، كالخكبػتات، كلغة البايثػف، كالجافا، كالسايكخكبت.

ـ )   ي السؤتسخ األكركبي لمبحػث التخبػيَّة، دراسة فCzekman & Kiss (2018كقجَّ
، حيث ذكخا أنيسا Micro:bitتيجؼ إلى إمكانيَّة البخمجة بجكف حجكد الخبخة كالعسخ، مع تقشيَّة الػ 

أجخيا بحثيسا في مجرسة ابتجائيَّة، شارؾ فيو جسيع شالبيا بسختمف األعسار، كبجكف أي أدنى 
الفرػؿ إلى مجسػعتيغ خالؿ الجركس، عسل فيو ، كتع تقديع Micro:bitخبخة سابقة في الػػ 

لجرسيغ يحتػياف عمى عذخة تساريغ، تع  Make Code، كبخنامج Micro: bitالصالب مع الػ 
قادريغ عمى فيع كتصبيق  -في مختمف األعسار -بشاؤىا بذكل ىخمي؛ لسعخفة ما إذا كاف الصالب

الب بسلء استبياف؛ لكياس رضاىع عغ ميارات البخمجة األساسيَّة، كالجرس الثالث قاـ فيو الص
إيجابيِّا، حيث شعخ أكثخ مغ  Micro:bitالتجخبة، كأضيخت الشتائج أف مػقف الصالب تجاه الػػ 

ا مع السايكخكبت، ٚ٘% بأنفديع جيًجا في أثشاء البخمجة، كٜٓ % كججكا أف البخمجة سيمة ججِّ
 فعَّاؿ في حلِّ السذكالت. Micro:bit% كججكا أف الػػ ٓٛك

كسا ُعخض في السؤتسخ الجكلي الدابع عذخ الحي دار حػؿ تكشػلػجيا السعمػمات  
ىجفت  Videnovik et al. (2018دراسة قاـ بيا ) ITHET2018كالتعميع العالي كالتجريب 

في  Micro:bitإلى معخفة انصباعات الصالب كالسعمِّسيغ، عشجما استخجمػا جياز السايكخكبت 
ـ الجياز لسجسػعة مغ فرػليع الجراسيَّة لمسخ   ٗمعمِّسيغ مغ  ٘شالًبا ك ٖٙة األكلى، حيث ُقجِّ

بأنفديع؛  Micro:bitبمجاف، كُعخض عمييع بخنامج تعميسي مػجد، كقامػا ببخمجة السايكخكبت 
حيث كاف اليجؼ األكؿ مغ التجخبة، ىػ تحجيج السيدات السختمفة التي تؤثخ في التكامل الشػعي 

عمُّع الخقسي في الفرل الجراسي، كالتحقيق في قيستيا في العسميَّة التعميسيَّة، لألدكات التي تجمج الت
راَسة عالقة كاضحة بيغ جػدة الخبخة السكتدبة باستخجاـ أداة التعمُّع، كالكيسة  كأضيخت نتائج الجِّ

ع ال ل تحجًيا رئيًدا، إال أف ذلظ شجَّ صالب التعميسيَّة لألداة، كعمى الخغع مغ أف ضيق الػقت شكَّ
ت إلى تعمُّسيع مفاليع التخميد األساسيَّة بكفاءة.  عمى إيجاد الحمػؿ بأنفديع، بصخيقة تشافديَّة، أدَّ
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رات شالب السخحمة  Gibson & Bradley (2017في حيغ قاـ ) بجراسة لمتحقيق في ترػُّ
بػي لتعميع ، كجدء مغ مشيج تخ BBC Micro: bitاالبتجائيَّة في أيخلشجا الذساليَّة، حػؿ استخجاـ 

STEM مغ خالؿ إنذاء مػرد تعميسي يتزسَّغ مجسػعة مغ األنذصة السختمفة لمصالب، إلكساليا ،
ـ استبياف لمصمبة، كأضيخ BBC Micro: bitباستخجاـ  ، كبعج االنتياء مغ ىحه األنذصة ُقجِّ

راَسة، أنيع االستجابة اإليجابيَّة لمغاية مغ الصالب؛ حيث أجاب جسيع الصالب الحيغ شاركػا في ا لجِّ
سياًل كمستًعا كمفيًجا، فيسا يتعمَّق بكلٍّّ مغ البخمجة كحلِّ  BBC Micro:bitكججكا استخجاـ 

السذكالت، كسا أبجى جسيع الصالب اىتساًما شجيًجا بالبخمجة، كأشاركا إلى أنيع تعمَّسػا الكثيخ في 
 BBCالستخجاـ  مثل ىحا الػقت القريخ، فزاًل عغ ذلظ أعخبػا عغ حساستيع الكبيخة

Micro:bit.كرغبتيع في استخجامو كثيًخا داخل السجرسة كخارجيا ، 
ابقة: راَسات الدَّ  التعميق عمى الجِّ

ابقة في الػصػؿ إلى صياغة دقيقة   راَسات الدَّ راَسة الحاليَّة مغ جسيع الجِّ استفادت الجِّ
راَسة كأىسيتيا، كإثخاء اإلشا راَسة لمعشػاف البحثي كتحجيج مذكمة الجِّ ر الشطخي، كبشاء أداة الجِّ

راَسة.  كالتحقُّق مغ صجقيا كثباتيا، كتحجيج اإلجخاءات كأساليب السعالجة اإلحرائيَّة السشاسبة لمجِّ
راَسة كإجخاءاتيا  مشيجيَّة الجِّ

راَسة  راَسة السشيج الػصفي؛ باعتباره السشيج العمسي األكثخ مشيج الجِّ : استخجمت الجِّ
راَسة.مشاسبة لصبيعة ال  جِّ

راَسة  صة كالثانػيَّة مجتسع الجِّ ف مغ جسيع معمِّسات الحاسب اآللي لمسخحمتيغ الستػسِّ :تكػَّ
 –( معمِّسة، يتػزَّعغ عمى مكاتب تعميع الجػؼ: سكاكا ٙٙٔفي مشصقة الجػؼ، كالبالغ عجدىغَّ )

ة لمتعميع بسشصقة القخيات، اعتساًدا عمى إحرائيَّة اإلدارة العام -صػيخ -دكمة الجشجؿ -شبخجل
 الجػؼ.

راَسة راَسة مغ )عيشة الجِّ نت عيشة الجِّ راَسة، تع اختيارىغَّ ٙٔٔ: تكػَّ ( معمِّسة مغ مجتسع الجِّ
بصخيقة عذػائيَّة عشقػديَّة، مغ مكاتب التعميع في مشصقة الجػؼ، تعَّ تحجيجىا كفًقا لمسعادلة 

 اإلحرائيَّة لدتيفغ ثامبدػف.
 
 
 
 



 أ/خجيجة عبجالخحسغ فيج        --- ِفْي َمْشِصَقِة الُجْػؼِ  ُمْدَتَػى اْسِتْعَجاِد ُمَعمَِّساِت الَحاِسِب اآلِليِّ 
 د/عبجالحسيج راكاف العشدي                                                                        

 

66 

 

راَسة:خرائز عيشة   الجِّ
 (ٔججكؿ )

راَسة راَسة كفًقا لستغيِّخات الجِّ  كصف عيشة الجِّ
 الشدبة التكخار الستغيِّخات

 السؤىل العمسي
 %8.6 10 دبمػـ

 %91.4 106 بكالػريػس

 سشػات الخبخة
 %17.2 20 أقل مغ خسذ سشػات

 %61.2 71 سشػات ٓٔإلى  ٘مغ 
 %21.6 25 سشػات ٓٔأكثخ مغ 

 السايكخكبت امتالؾ جياز
 %6.9 8 نعع
 %93.1 108 ال

 االلتحاؽ بجكرات تجريبيَّة 
 لبخمجة السايكخكبت

 %15.5 18 نعع
 %84.5 98 ال

راَسة:  أداة الجِّ
راَسة؛ كذلظ لكياس درجة  استخجمت االستبانة أداًة لجسع السعمػمات كالبيانات الستعمِّقة بيحه الجِّ

، في Micro:bitاستعجاد معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
راَسات كالبحػث نت تجريذ ميارات البخمجة، كتع ترسيسيا بعج االشالع عمى عجد مغ الجِّ ، كقج تكػَّ

 في صػرتيا األكليَّة مغ جدأيغ:
 األكؿ: بيانات عامة عغ السدتجيبات.

 محاكر، كىي كالتالي: ٗفقخة، مػزعة عمى  ٕٕالثاني: محاكر االستبانة، كاشتسمت عمى 
مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّسات الحاسب اآللي، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت، في تجريذ 

 فقخات( ٛ. )ميارات البخمجة
مدتػى االستعجاد السياري لجى معمِّسات الحاسب اآللي، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت، في تجريذ 

 فقخات( ٙميارات البخمجة. )
صة كالثانػيَّة، مغ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت، مغ كجية  األثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ

 فقخات( ٚنطخ السعمِّسات. )
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، في Micro:bitأبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
 تجريذ البخمجة. )فقخة(

راَسة مكياس )ليكخت( الخساسي؛ لكياس مدتػى االستعجاد عمى الشحػ التالي:  كاستخجمت الجِّ
ة( ة، أكافق، محايج، ال أكافق، ال أكافق بذجَّ  )أكافق بذجَّ

راَسة: صجؽ أداة  الجِّ
 تعَّ التأكج مغ صجؽ فقخات االستبانة بصخيقتيغ:

( ٗالرجؽ الطاىخي: مغ خالؿ صجؽ السحتػى لالستبانة، كذلظ بعخضيا برػرتيا األكليَّة عمى )
راَسة؛ مغ أجل إبجاء آرائيع كمالحطاتيع عمى االستبانة،  ريغ في مجاؿ الجِّ سيغ الستخرِّ مغ السحكَّ

قجرتيا عمى قياس ما ُأعجت لكياسو، كالُحكع عمى مجى مالءمتيا، مغ كتقييع جػدتيا، مغ حيث 
خالؿ انتساء الفقخات لمسحػر، كالرياغة المغػيَّة، ككضػح الفقخات، كإبجاء ما يخكنو مغ تعجيل، أك 
سػف، مغ تعجيل  ححؼ، أك إضافة. كقج تعَّ إجخاء بعس التعجيالت، بشاًء عمى ما اتفق عميو السحكَّ

تختيب لبعس الفقخات، كاقتخاح فقخات مشاسبة، كُكضعت في صػرتيا الشيائيَّة، في الرياغة، ك 
 ( فقخة.ٖٕلتحتػي عمى )

نت مغ  صجؽ االتداؽ الجاخمي: مغ خالؿ تصبيق االستبانة ميجانيِّا عمى عيشة استصالعيَّة تكػَّ
لمسحػر الحي تشتسي ( عبارة كالجرجة الكميَّة ٕٔ( معمِّسة، كيتَّزح أف قيع معامل االرتباط بيغ )ٙٔ)

( ٔ(، كأف قيع معامل االرتباط بيغ )ٔٓ.ٓلو كل عبارة، دالة إحرائيِّا عشج مدتػى داللة أقل مغ )
(؛ ٘ٓ.ٓعبارة كالجرجة الكميَّة لمسحػر الحي تتسي لو، دالة إحرائيِّا عشج مدتػى داللة أقل مغ )

راَسة. كأف قيع معامل مسا يجؿُّ عمى تساسظ ىحه العبارات كصالحيتيا لمتصبيق عمى عيش ة الجِّ
االرتباط بيغ درجة )جسيع( السحاكر كالجرجة الكميَّة لالستبانة، دالة إحرائيِّا عشج مدتػى داللة 

راَسة.ٔٓ.ٓأقل مغ )  (؛ مسا يجؿُّ عمى تساُسظ ىحه السحاكر، كصالحيتيا لمتصبيق عمى عيشة الجِّ
راَسة ق مغ ثبات االستبثبات أداة الجِّ انة بسعادلة كخكنباخ ألفا. حيث يتَّزح أف قيع : تع التحقُّ

الثبات بسعادلة كخكنباخ ألفا لجسيع محاكر االستبانة، كلالستبانة ككل مقبػلة إحرائيِّا، مسا ُيذيخ 
 إلى صالحيَّة االستبانة لمتصبيق عمى عيشة البحث.

 أساليب السعالجة اإلحرائيَّة لمجراسة:
 التداؽ الجاخمي لالستبانة. معامل االرتباط بيخسػف؛ لحداب صجؽ ا

 معادلة كخكنباخ ألفا؛ لحداب ثبات االستبانة.
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راَسة كفًقا لستغيِّخات: )عجد سشػات الخبخة، السؤىل  التكخارات كالشدب السئػيَّة كذلظ لػصف عيشة الجِّ
العمسي، امتالؾ جياز مايكخكبت، االلتحاؽ بجكرات تجريبيَّة لبخمجة السايكخكبت(. كالتعخُّؼ عمى 

، في Micro:bitكبت أبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة السايكخ 
 تجريذ البخمجة.

 عخض الشتائج كمشاقذتيا:
راَسة األكؿ، الحي يشزُّ عمى: ما مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّسات      لإلجابة عغ سؤاؿ الجِّ

في تجريذ ميارات  Micro: bitالحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ مدتػى البخمجة؟ تعَّ استخجاـ ال ستػسِّ

ح نتائج ذلظ.ٕاالستعجاد، كالججكؿ )  ( يػضِّ
 (ٕججكؿ  )

ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ مدتػى االستعجاد الشفدي  الستػسِّ
 Micro: bitبت لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخك 

 في تجريذ ميارات البخمجة

ط العبارة ـ مدتػى  التختيب االنحخاؼ الستػسِّ
 االستعجاد

أرغب في استخجاـ شخؽ ججيجة في تجريذ ميارات  ٔ
 مختفع 1 0.816 4.15 البخمجة.

تػضيف تقشيَّة السايكخكبت في تجريذ البخمجة يديج مغ  ٕ
 ُمتعتي في التجريذ.

 مختفع 4 0.786 4.01

ٖ 
لجيَّ الثقة في تصػيخ معخفتي في استخجاـ تقشيَّة 

 مختفع 2 0.762 4.10 السايكخكبت؛ لتحديغ ميارات البخمجة لجى الصالبات.

معخفتي بأىسيَّة السايكخكبت تجفعشي إلى تػضيفو في  ٗ
 مختفع 5 0.856 3.92 التجريذ.

أستصيع تصػيخ ذاتي فيسا يتعمَّق باستخجاـ تقشيَّة  ٘
 مختفع 3 0.854 4.02 مغ مرادر متعجدة. السايكخكبت

ط الستخجاـ تقشيَّة السايكخكبت في تجريذ  ٙ ال أخصِّ
 ميارات البخمجة.

ط 7 1.210 2.85  متػسِّ

ط 6 1.238 2.92 أشعخ أف استخجاـ تقشيَّة السايكخكبت مزيعة لمػقت. ٚ  متػسِّ
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ط العبارة ـ مدتػى  التختيب االنحخاؼ الستػسِّ
 االستعجاد

أعتقج أف تقشيَّة السايكخكبت فعَّالة في تجريذ ميارات  ٛ
قات فقط.  البخمجة لمصالبات السػىػبات كالستفػِّ

ط 8 1.204 2.69  متػسِّ

 مختفع  0.665 3.58 مدتػى االستعجاد الشفدي ككل  
( الخاّصِ بسدتػى االستعجاد الشفدي، لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في ٕيتَّزح مغ الججكؿ )

 في تجريذ ميارات البخمجة ما يمي: Micro: bitمشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
ط الحدابي ٘أف )  ( مغ العبارات جاءت في مدتػى استعجاد )مختفع(، حيث جاء الستػسِّ

 (.ٕٓ.ٗإلى أقل مغ  ٓٗ.ٖفي فئة التقجيخ )
ط الحدابي ٖأف )  ط(، حيث جاء الستػسِّ ( مغ العبارات جاءت في مدتػى استعجاد )متػسِّ

 (.ٓٗ.ٖمغ  إلى أقل ٓٙ.ٕفي فئة التقجيخ )
لقج جاء السجاؿ ككل، الخاصُّ بسدتػى االستعجاد الشفدي، لجى معمِّسات الحاسب اآللي،  

، في تجريذ ميارات البخمجة، في Micro: bitفي مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
ط حدابي )  (. ٛ٘.ٖمدتػى استعجاد )مختفع(، كبستػسِّ

راَسة الثاني  ، الحي يشزُّ عمى: ما مدتػى االستعجاد السياري لجى لإلجابة عغ سؤاؿ الجِّ
، في تجريذ Micro: bitمعمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 

ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ مدتػى  ميارات البخمجة؟ تع استخجاـ الستػسِّ
ح نتٖاالستعجاد، كالججكؿ )  ائج ذلظ.( يػضِّ

 (ٖججكؿ )
ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ مدتػى االستعجاد السياري،  الستػسِّ

 ،Micro: bitلجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
 في تجريذ ميارات البخمجة

ط العبارة ـ  التختيب االنحخاؼ الستػسِّ
مدتػى 
 االستعجاد

ٖ 
أرغب في االلتحاؽ بجكرات تجريبيَّة حػؿ بخمجة 

 مختفع 1 0.793 4.12 السايكخكبت، كشخيقة تػضيفو في التجريذ.

ى التذجيع مغ السذخفة التخبػيَّة لتػضيف السايكخكبت  ٕ أتمقَّ
 في التجريذ.

 مختفع 2 0.907 3.65
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ط العبارة ـ مدتػى  التختيب االنحخاؼ الستػسِّ
 االستعجاد

ٗ 
رة  أستصيع بخمجة السايكخكبت باستخجاـ لغات البخمجة السقخَّ

 مختفع 3 0.980 3.65 ضسغ السشاىج الجراسيَّة.

٘ 
أستصيع تثكيف زميالتي السعمِّسات فيسا يتعمَّق بأىسيَّة 

 مختفع 4 1.019 3.62 السايكخكبت، ككيفيَّة بخمجتو.

تػجج لجيَّ السيارة الكافية لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت في  ٔ
 تجريذ البخمجة.

 مختفع 5 1.052 3.62

ٙ 
التعميع دكرات تجريبيَّة كافية لمتجريب عمى  تػفِّخ كزارة

ط 6 1.108 3.16 استخجاـ تقشيَّة السايكخكبت، كشخيقة تػضيفو في التعميع.  متػسِّ

 مختفع  0.772 3.64 مدتػى االستعجاد السياري ككل  

( الخاّصِ بسدتػى االستعجاد السياري، لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في ٖيتَّزح مغ الججكؿ )
 في تجريذ ميارات البخمجة، ما يمي: Micro: bitمشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 

ط الحدابي ٘إف )  ( مغ العبارات جاءت في مدتػى استعجاد )مختفع(، حيث جاء الستػسِّ
 (.ٕٓ.ٗإلى أقل مغ  ٓٗ.ٖالتقجيخ )في فئة 

ط الحدابي ٔإف )  ط(، حيث جاء الستػسِّ ( مغ العبارات جاءت في مدتػى استعجاد )متػسِّ
 (.ٓٗ.ٖإلى أقل مغ  ٓٙ.ٕفي فئة التقجيخ )

لقج جاء السجاؿ ككل، الخاصُّ بسدتػى االستعجاد السياري، لجى معمِّسات الحاسب اآللي،  
، في تجريذ ميارات البخمجة في Micro: bitقشيَّة السايكخكبت في مشصقة الجػؼ، لتػضيف ت

ط حدابي )  (. ٗٙ.ٖمدتػى استعجاد )مختفع(، كبستػسِّ
راَسة الثالث، الحي يشزُّ عمى: ما األثخ العائج عمى شالبات   لإلجابة عغ سؤاؿ الجِّ

صة كالثانػيَّة، مغ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت  مغ كجية نطخ  ،Micro:bitالسخحمتيغ الستػسِّ
ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ الجرجة،  السعمِّسات؟ تعَّ استخجاـ الستػسِّ

ح نتائج ذلظ.ٗكالججكؿ )  ( يػضِّ
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 (ٗججكؿ )
ط الحدابي، كاالنحخاؼ السعياري، كالتختيب، كتقجيخ الجرجة لعبارات مجاؿ: األثخ العائج عمى  الستػسِّ

صة كالثانػيَّة، مغ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت   ،Micro:bitشالبات السخحمتيغ الستػسِّ
 مغ كجية نطخ السعمِّسات

ط العبارة ـ  الجرجة التختيب االنحخاؼ الستػسِّ

السايكخكبت تداعج عمى الخبط بيغ الجانبيغ الشطخي تقشيَّة  ٖ
 كالتصبيقي لسيارات البخمجة.

مختفع  1 0.713 4.20
ا  ججِّ

ٗ 
تقشيَّة السايكخكبت تديج مغ دافعيَّة الصالبات نحػ تعمُّع 

 مختفع 2 0.713 4.15 ميارات البخمجة.

ز تفاعل الصالبات مع بعزيغَّ  ٕ استخجاـ السايكخكبت يعدِّ
 مختفع 3 0.725 4.15 البعس.

 مختفع 4 0.752 4.13 استخجاـ السايكخكبت ُيداعج عمى تبديط قػاعج البخمجة. ٔ

استخجاـ السايكخكبت يشسِّي ميارات البحث كاالستقراء لجى  ٙ
 مختفع 5 0.797 4.09 الصالبات.

٘ 

يػفِّخ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت فخًصا حكيكيَّة لتعميع 
 .STEMالصالبات كفق مشيج 

)مشيج حجيث يعتسج عمى دمج العمـػ كالتكشػلػجيا 
 كاليشجسة كالخياضيات(

 مختفع 6 0.793 4.08

ز التعمُّع الحاتي لجى الصالبات. ٛ  مختفع 7 0.766 4.07 استخجاـ السايكخكبت يعدِّ

غ مغ السدتػى التحريمي  ٚ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت يحدِّ
 مختفع 8 0.785 4.04 لمصالبات.

 مختفع  0.697 4.11 األثخ العائج ككل 
صة كالثانػيَّة، مغ ٗيتَّزح مغ الججكؿ ) ( الخاِص باألثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ

 ، مغ كجية نطخ السعمِّسات ما يمي:Micro:bitتػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
ا(، حيث جاء ٔأف )  ط الحدابي في ( مغ العبارات جاءت في درجة )مختفعة ججِّ الستػسِّ

 (.ٓٓ.٘إلى  ٕٓ.ٗفئة التقجيخ )
ط الحدابي في فئة ٚأف )  ( مغ العبارات جاءت في درجة )مختفعة(، حيث جاء الستػسِّ
 (.ٕٓ.ٗإلى أقل مغ  ٓٗ.ٖالتقجيخ )
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صة كالثانػيَّة،   لقج جاء السجاؿ ككل، الخاصُّ باألثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ
، مغ كجية نطخ السعمِّسات، في درجة )مختفعة(، Micro:bitقشيَّة السايكخكبت مغ تػضيف ت

ط حدابي )  (.ٔٔ.ٗكبستػسِّ
راَسة الخابع، الحي يشزُّ عمى: ما أبخز الرعػبات التي قج تػاجو   لإلجابة عغ سؤاؿ الجِّ

استخجاـ  ، في تجريذ البخمجة؟ تعَّ Micro:bitالسعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة السايكخكبت 
ح نتائج ذلظ.٘التكخارات كالشدب السئػيَّة، كالججكؿ )  ( يػضِّ

(التكخارات كالشدب السئػيَّة ألبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف ٘ججكؿ )
 ، في تجريذ البخمجةMicro:bitتقشيَّة السايكخكبت 

 الخرحيب النسبت الوئىيَّت الخكرار الصعىببث الرقن

 1 %86.2 100 عذم حىفير أجهسة الوبيكروبج وهلحقبحهب. 2

 2 %69.8 81 وقج الحصت ال يكفي السخخذام حقنيَّت الوبيكروبج. 1

 3 %61.2 71 عذم وجىد/ ضعف شبكت اإلنخرنج في هعول الحبسب. 3

 4 %51.7 60 أحخبج إلى دوراث حذريبيَّت السخخذاهبث حقنيَّت الوبيكروبج. 6

 5 %36.2 42 الخذريسي.زيبدة العبء  5

 6 %4.3 5 اإلدارة الصفيَّت. 4

7 
حبجت الطبلببث إلى دوراث للخعريف ببلوبيكروبج والخعبهل هعه؛ لكي 

 يسهل حىظيفه
1 0.9% 7 

( الخاص بأبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيف تقشيَّة ٘يتَّزح مغ الججكؿ )
 تجريذ البخمجة، كالتي كانت مختَّبة كسا يمي:، في Micro:bitالسايكخكبت 

 عجـ تػفيخ أجيدة السايكخكبت كممحقاتيا.
 كقت الحرة ال يكفي الستخجاـ تقشيَّة السايكخكبت.

 عجـ كجػد/ ضعف شبكة اإلنتخنت في معسل الحاسب.
 أحتاج إلى دكرات تجريبيَّة الستخجامات تقشيَّة السايكخكبت.

 زيادة العبء التجريدي.
 اإلدارة الرفيَّة.

 حاجة الصالبات إلى دكرات لمتعخيف بالسايكخكبت كالتعامل معو؛ لكي يديل تػضيفو.
 ممخَّز الشتائج:

راَسة إلى الشتائج التالية:  مت الجِّ  تػصَّ
مدتػى استعجاد نفدي مختفع لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة 

 ارات البخمجة.السايكخكبت، في تجريذ مي
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مدتػى استعجاد مياري مختفع لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة 
 السايكخكبت، في تجريذ ميارات البخمجة.

صة  راَسة بجرجة )مختفعة(، تجاه األثخ العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ مػافقة عيشة الجِّ
 سايكخكبت.كالثانػيَّة، مغ تػضيف تقشيَّة ال

 التػصيات:
 تػصي الجراسة باآلتي:

دات التعميسيَّة، كتجريب السعمِّسيغ كالسعمِّسات، عمى استخجاـ تقشيَّة السايكخكبت،  تييئة السؤسَّ
 كشخيقة تػضيفو في التعميع.

دمج تقشيَّة السايكخكبت في السشاىج كالسذاريع الجراسيَّة؛ لجكرىا الفعَّاؿ في جعل التعميع عسميَّة 
 ذصة.ن

تػفيخ أجيدة السايكخكبت في السجارس؛ لجكرىا الفعَّاؿ في تعميع السيارات البخمجيَّة، كتشسية قجرات 
 الصمبة.

ضخكرة تشسية ميارات البخمجة لجى الصمبة، كرفع دافعيتيع نحػ التعمُّع، مغ خالؿ إنتاج مذاريع 
 ، كإنتخنت األشياء، باستخجاـ السايكخكبت.STEMضسغ مجاؿ 

 ت:السقتخحا
 تقتخح الجراسة اآلتي:

 إجخاء دراسات تجخيبيَّة لمكذف عغ فعالية تقشيَّة السايكخكبت في تجريذ ميارات البخمجة.
راَسة الحاليَّة عمى حجكد مكانيَّة أخخى.  إجخاء دراسة مساثمة لمجِّ

 يَّة.إجخاء دراسة تقػيسيَّة لتصبيقات تقشيَّة السايكخكبت، كمجى مشاسبتيا لسحتػى السشاىج الحال
إجخاء دراسة مساثمة عمى عيشة مغ الستعمِّسيغ؛ لمتعخُّؼ عمى العػامل السؤثخة في قبػليع الستخجاـ 

 تقشيَّة السايكخكبت.
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 السخاجع
 أكال: السخاجع العخبية

دليل مػجد. تكػيغ لمشذخ  –ـ(. البخمجة في التعميع ٜٕٔٓ -قٔٗٗٔالجيشي، ليمى سعيج )
 كالتػزيع.

. دار ٔ(. أساسيات عمع الشفذ التخبػي كنطخيات التعمُّع. طٕٔٔٓحدغ أحسج )الجاىخي، صالح 
 الحامج لمشذخ كالتػزيع.

 Micro: bitق(. مايكخكبت ٜٖٗٔالخبيع، شخيفة بشت عبج هللا. ك الطاىخي، دمحم بغ ساشي )
 كتصبيقاتو في التعميع. تكػيغ لمشذخ كالتػزيع.

 ت الشفديَّة كالتخبػيَّة. دار الذخكؽ.(. معجع السرصمحاٜٗٛٔزيجاف، دمحم مرصفى )
. دار ٚ(. السشيج السجرسي السعاصخ. طٕٗٔٓسعادة، جػدت أحسج، كإبخاليع، عبج هللا دمحم )

 الفكخ.
(. أثخ استخجاـ مشحشى العمـػ كالتكشػلػجيا ٕ٘ٔٓالذحيسيَّة، أحالـ بشت عامخ بغ سمصاف )

جاعي كتحريل العمـػ لجى شمبة ( في تشسية التفكيخ اإلبSTEMكاليشجسة كالخياضيات )
 الرف الثالث األساسي. ]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة[. جامعة الدمصاف قابػس.

(. السسمكة األكلى شخؽ أكسصيِّا في "معمِّع مايكخكسػفت ٕ، سبتسبخ ٜٕٔٓصحيفة عكاظ )
  https://cutt.us/JD3Imخبيخ". 

 Micro: bitق(. مايكخكبت ٜٖٗٔ )الطاىخي، دمحم بغ ساشي، كالخبيع، شخيفة بشت عبج هللا
 كتصبيقاتو في التعميع. تكػيغ لمشذخ كالتػزيع.

. ٕ(. التػجيو السيشي كنطخياتو. طٕٗٔٓعبج اليادي، جػدت عدت عبج، كالعدة، سعيج حدشي )
 دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع.

ذ البخمجة (. أثخ تجريٕٕٓٓالعثساف، عبج الخحسغ بغ عمي، كالسػاش، فيرل بغ عبج العديد )
( عمى الجافعيَّة الحاتيَّة نحػ تعمُّع البخمجة لصالب السخحمة Scratchباستخجاـ سكخاتر )

راَسات التخبية كالشفديَّة: جامعة الدمصاف  االبتجائيَّة بالخياض. ]بحث مشذػر[. مجمة الجِّ
 .ٓٚ-ٗ٘(، ٗٔ)ٔقابػس.

. الحكاء االصصشاعي القائع عمى (ٕٕٓٓالفخاني، ليشا أحسج خميل، كالقخني، سساىخ أحسج حامج )
" لتشسية ميارات البخمجة كقياس دافعيَّة شالبات الرف Micro Bitالتعمُّع اآللي السايكخكبت "
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األكؿ الثانػي. ]بحث مشذػر[. السجمة الجكليَّة لمعمـػ التخبػيَّة كالشفديَّة: السؤسدة العخبيَّة 
 .ٛٚٔ-٘ٙٔ(، ٜٖلمبحث العمسي كالتشسية البذخيَّة. )

(. أثخ اختالؼ بعس متغيِّخات ٜٕٔٓالسالكي، مدمع أحسج يػسف، كعالـ، إسالـ جابخ أحسج )
ترسيع الكتاب اإللكتخكني، في تشسية ميارة بخمجة الحاسب اآللي لصالب الرف األكؿ 

 .ٕٓ٘-ٖٕٕ، ص ص ٖ٘(ٗكميَّة التخبية. ) -الثانػي. مجمة كميَّة التخبية: جامعة أسيػط
(. أثخ بخنامج قائع عمى التعمُّع الشذط لتجريذ ٜٕٔٓكالسدعج، أحسج بغ زيج ) اليادي، شادي دمحم،

ط في مادة الحاسب اآللي. مجمة العمػـ  البخمجة عمى تحريل شالب الرفِّ الثالث الستػسِّ
 .ٔٗٗ-ٔٔٗ، ٕٓ(ٔمخكد الشذخ العمسي. ) -التخبػيَّة كالشفديَّة: جامعة البحخيغ

(. ٕٗٔٓمرصفى، أكـخ فتحي، كخزخ، نطمة حدغ أحسج )كزيخي، ىاني صبخي عبج الحسيج، ك 
فاعميَّة بخنامج كسائط متعجدة تفاعميَّة مقتَخح باستخجاـ بخمجيات فالش في تشسية بعس 
ميارات البخمجة لجى شالب السخحمة اإلعجاديَّة. مجمة القخاءة كالسعخفة: جامعة عيغ شسذ. 

(ٜٔٗ ،)ٔٔٚ-ٖٔٛ. 
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 مدتخمز

راَسة إلى التعخُّؼ عمى مدتػى االستعجاد الشفدي لجى معمِّس   ات الحاسب اآللي، في ىجفت ىحه الجِّ
مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت في تجريذ ميارات البخمجة، الشاتج عغ اقتشاعيغَّ 
رات تػضيفو، كمدتػى استعجادىغَّ السياري، الشاتج عغ التجريب كالسسارسة، كاألثخ العائج عمى  بسبخِّ

صة كالثانػيَّة مغ تػضيف تقشيَّة ا لسايكخكبت، مغ كجية نطخ السعمِّسات، شالبات السخحمتيغ الستػسِّ
كإلقاء الزػء عمى أبخز الرعػبات التي قج تػاجو السعمِّسات في أثشاء تػضيفو، كلتحقيق ىحا 
اليجؼ؛ استخجمت الباحثة السشيج الػصفي )السدحي(، كقامت ببشاء االستبانة أداًة لجسع 

الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ،  ( معمِّسة مغ معمِّساتٙٔٔالبيانات، كُشبِّقت عمى عيشة مغ )
ىػ، كبعج تحميل البيانات إحرائيِّا، ٕٗٗٔ/ٔٗٗٔفي الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي 

يا: مدتػى استعجاد نفدي مختفع لجى معمِّسات الحاسب اآللي،  راَسة إلى نتائج مغ أىسِّ تػصمت الجِّ
ذ ميارات البخمجة، كمدتػى استعجاد في مشصقة الجػؼ لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت، في تجري

مياري مختفع، لجى معمِّسات الحاسب اآللي، في مشصقة الجػؼ، لتػضيف تقشيَّة السايكخكبت في 
راَسة بجرجة )مختفعة( تجاه األثخ  راَسة مػافقة عيشة الجِّ تجريذ ميارات البخمجة، كسا أضيخت الجِّ

صة كالثانػ   يَّة، مغ تػضيف تقشيَّة السايكخكبت.العائج عمى شالبات السخحمتيغ الستػسِّ
 الكمسات السفتاحيَّة: استعجاد، السايكخكبت، معمِّسات الحاسب اآللي، تجريذ ميارات البخمجة.
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Abstract 
   This study aimed to identify the level of psychological readiness 

among computer teachers in the Al-Jouf region to employ micro:bit 

technology in teaching the programming skills due to their conviction 

about its justifications for employing it, their level of skill readiness due 

to their training and practice, and the impact on intermediate and high 

school students from employing micro:bit technology from the 

viewpoint of female teachers, and shedding light on the most prominent 

difficulties that female teachers may face during their employment, and 

to achieve this goal, the researcher used the descriptive approach 

(survey), and prepared the questionnaire as a tool to collect data, It was 

applied to a sample of (116) computer teachers in the Al-Jouf region in 

the second semester of the academic year 1441/1442 AH, and after 

analyzing the data statistically, the study reached conclusions, the most 

important of which are: A high level of psychological readiness among 

computer teachers in the Al-Jouf region to employ micro:bit technology 

in the skills of  teaching programming, and a high level of skill 

readiness among computer teachers in the Al-Jouf region to employ 

micro:bit technology in the skills of teaching programming, the study 

also showed approval of the study sample with a degree of (high) 

towards the impact return on intermediate and high school students 

from employing the micro:bit technology. 

Keywords: readiness, micro:bit, computer teacher`s, skills of teaching 

programming. 

 


