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القصيم عليم ة بإدا اسب ا معلمات و رمستو   ى

مجة ال ساعة   بفعالية

الدغيم يم إبرا بن املط،1ّخالد مشعان ت ب ه ينو الراشد، ر ع ت ب   ند

ا وطــــــــر املنــــــــا بيــــــــةققــــــــسم ال ليــــــــة س، القــــــــصيم،رلتــــــــد يــــــــة،جامعــــــــة العر اململكــــــــة

  .السعودية
  kdgiem@qu.edu.sa: يميل1

 

  

:املستخلص  
ـــ مجـــة ال ســـاعة بفعاليـــة ـــ اســـب ا معلمــات ـــ و مـــستو عـــن الكـــشف اســـة الد ىــدفت ر

عـز ـ ال ن وعـ مستو ق الفر وتحديد السعودية، ية العر باململكة العام التعليم س ىمدا ْى ُ ّ ّ و ر

ــــــل املؤ ات ــــــ مجــــــةملتغ ال ــــــساعة اصــــــة ا يــــــة التد ات والــــــدو ــــــسية التد ة ــــــ روا واتبعــــــت. رر

ــــــ ع بانة ســــــ طبقـــــــت حيــــــث ، املــــــس الوصــــــفي املــــــن اســــــة ّالد ُ
معلمـــــــات) 147(ر مــــــن معلمــــــة

للعام القصيم عليم ة بإدا دة بر مدينة داخل اسب عن. 1440/1441را النتائج وأسفرت

ب إحصائية داللة ذو فر الـوقوجود مقيـاس عـاد أ جميـع ـ ع العينة أفراد جات د متوسط رن

داللــــة مـــــستو عنــــد عــــاد ـــــذه ل ــــ الفر واملتوســــط مجـــــة ال ســــاعة لـــــصا) 0.01(ىبفعاليــــة

ســاعة فعاليــة نحــو اســب ا معلمــات ــ و أن ــ إ ــش ممــا اســة، الد لعينــة ــ التجر ُاملتوســط ّ ر

الت املتوســــــطات انــــــت إذ إيجابيــــــة؛ مجــــــة ال
ْ

معلمــــــات ــــــ و أن أي الفرضــــــية، مــــــن ــــــ أع يــــــة جر

املتوســـط مــــن ــــ أع مجـــة ال ســــاعة ميـــة وأ بفعاليــــة اســـب أثــــر. ا ال أن ــــ إ اســـة الد روتوصــــلت

مجـة ال سـاعة بفعاليـة اسـب ا معلمـات و مستو ع ة ا سنوات وال ل، املؤ . ىالختالف

الختالف احصائيا دال أثر وجود عن اسة الد كشفت فيما
ً

بفعاليـةر الـو مـستو ـ ع ب ىالتد ر

فيـــــھ با تــــــد ن تلقـــــ ــــــي الال املعلمـــــات لــــــصا مجـــــة ال ســـــاعة
ً ّ

مــــــن. ر عـــــدد ــــــ إ اســـــة الد روخلــــــصت

بالفعاليـات اسـب ا ـ معل تمـام ا ة بـضر البـاحثو أو حيث النتائج؛ ضوء ورالتوصيات ن

والطالب املعلم ع ي يجا ا ألثر بالتخصص تباط   .رذات

ل املفتاحيـــــةال س:مـــــات تـــــد اســـــب، ا علـــــيم مجـــــة، ال علـــــيم مجـــــة، ال س تـــــد املعلـــــم، ـــــ رو ر

اسب ا معلم تنمية اسب،   .ا
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ABSTRACT: 
The study aimed to investigate the awareness level of computer 
female teachers of the hour of code effectiveness in Saudi Arabia state 
schools. The study also aimed to identify the differences between 
them in the level of awareness according to the variables of the 
qualification, teaching experience and training courses related to the 
hour of code. The survey descriptive method was used and the data 
was collected by a questionnaire. The tool of research was applied on 
(147) female computer teachers, working in Buraydah city schools 
during the first term of the (1440/1441 AH) year. The results revealed 
a statistically significant difference between the participants’ mean 
and hypothetical scores on all the awareness scale dimensions at the 
level (0.01) in favor of the experimental group. It showed that the 
awareness of computer teachers toward the effectiveness and 
importance of Hour of Code was higher than the average. The results 
also demonstrated non-differences based on the teachers’ qualification 
or teaching experience. Meanwhile, there is a statistically significant 
difference based on the training variance in favor of the trained 
teachers. In the light of these results, the researchers presented a 
number of recommendations including the necessity for computer 
teachers to take part in the courses related their specialization due to 
its positive effect on both teachers and students. 
Key words: teacher’s awareness, programming teaching, programming 
instruction, computer instruction, computer teaching, computer 
teacher development. 
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  :مقدمة

أك من اسب ا علوم حقل ّعد َ املعرفة؛ُ مجاالت سائر ع ا وتأث توسعا، ًالعلوم ً

املعر قل ا ذا سمات م أ من واملستمر ع السر التطو أصبح ة،. رفقد خ السنوات و
ات ا م وخاصة للطالب، اسب ا علوم يم مفا س لتد ايد م عال تمام ا ر رظ ر

مجة ب. ال التد لغرض تمام ذا يقتصر اجةرولم ا دياد وا املستقبل، العمل زع
ا يوفر أن يمكن ال الفوائد ب س أيضا وإنما اسب، ا علوم املرتبطة املجاالت والطلب

ً ّ

خر اسية الد للمنا اسب ا برمجة ىعلم م. ر س مجة ال ات ا م ساب اك أن ْذلك ُ
ر

ّ

مثل للطالب؛ خر ات ا امل ر ىتطو ا: ر ا ،رم بدا التفك ات ا وم املشكالت، حل رت
ا وغ الناقد، التفك ات ا   . al et Jos(1.،2018(روم

ة ف افية ال بالعناية يحظ لم مجة ال بتعلم تمام أن إ ة شا وتجدر
َ ّ

ر
غالق بـاال سمو ي الذين ن، تم امل من معينة بفئة خاصة مة م مجة ال عدت إذ نمضت؛ َ ّ َ ّ ُ ْ

مو الف صعبة غامضة مة م ا بأ مجة ال عن نمطية ة صو ذلك افق و رعزال، واملطلع. ر
ّ

امليالدية يات الثماني ففي حدث؛ قد تحوال ثمة أن يجد س املدا مجة ال علم دخو خ لتا
ً ّ ُ

ر لر
مثل مجة؛ ال لغات س بتد تمام ا نالك سك: ران ولوجوBasicب ،Logoال اس و ،Pascal.

احيث لطال تلك مجة ال لغات س لتد اسب ا معامل لتوف س املدا رسعت تمام. ر لكن
ا م متعددة ألسباب يات سعي ال مطلع قل ما سرعان مجة ال س أعداد: ربتد نقص

حزم ر تطو من ذلك افق وما للطالب، ا س تد ة بصعو عتقاد و ا، س لتد ن ل املؤ ن راملعلم ر ر
التطبي امج سال بتد س املدا شغلت فا نت، ن و وظ املمغنطة سطوانات ع رقية ر ر

وتصفحھ نت ن استخدام وكيفية التطبيقية امج ال حزم مع التعامل كيفية ا Kafai ,(طال
2013 & Burke.(  

مس ا السنوات وا ل ش و الظ عاود ا يم ومفا مجة ال مية أ اك إد أن رغ ر
و م ة، سخ املدا للطالب ا عليم و مجة ال س لتد عاملية بدعوات را ر

ً
أن.  ذلك

مجو ي ال الذين الشباب من ديد ا يل ا ا يقود مجتمعات و شأت، قمية نمجتمعات ْ َ
ٍ ّ ر ٍ

القصصية ع املشا ناء و م اصة ا الفيديو ألعاب شاء إل وإنما فحسب؛ مجة ال أجل رمن
وصنا التفاعلية، شاركيةالفنية ال املتحركة الرسوم املجتمعات. عة تلك شوء وصاحب

من بدال مجية ال ع املشا ومشاركة املفتوحة، املصادر وم مف تب مطردا توسعا الرقمية
ً

ر
ً ًّ ّ

مجية ال ع املشا بناء عند الصفر من تمتاز. رالبدء برمجة لغات و لظ ات التطو تلك يأت رو ر
امل ع قائمة دة فر عبخصائص مما فالت و ب ال تقنيات واستخدام ية، البد عرفة

ا واستخدام ا علم ا. ع مجتمع ا ل إن بل ا، محيط عن بمعز تلك مجة ال لغات تكن لولم
إبداعا أك حلو إ الوصو مشاركة يل س وذلك نت، ن ع ا اص ا الرق
ً

ل ل
ف املتبادل، ستخدام ز عز و مثلوفعالية، ش: اللغات؛ سScratchكرا اليومAliceوأل ا لد

ن املستخدم ن مالي من ونة م نت ن ع واسعة   ).Kafai & Burke ,2014(مجتمعات

يع و مجة، ال لتعليم عاملية ات مباد انطالق مجة، بال ايد امل تمام افق ّو ر ر
تب خالل من ساسية، ا يم مفا علم و ا، استخدام

ّ
املبدعة، التعليمية دوات لتلك واسع

نت ن شبكة ع املتاحة دوات عام. وتوظيف مجة2013و ال ساعة فعالية رت ظ ،

                                                
   .APAاعتمدت الدراسة  توثیق جمعیة علم النفس األمریكیة  1
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Hour of codeعا سر ا صي شر وان العالم التقنية اد ر ومشاركة بدعم حظيت ال
ً

و. و
ود منصة ا أطلق وحققتorg.Codeفعالية نت، ن منع العديد ن ب الفتا نجاحا

ً ً

عدة أقطار من فعالية. اص مجة(وتوفر ال مع) ساعة التعامل فرصة ن للمستخدم
تلك د وتز عة، الشا الثقافية الرمو ع قائمة متنوعة، سياقات التعليمية س زالدر و

مجة ال بأساسيات م تمام وا الطالب فضو من ن. للعاب املشارك عدد لغ التاو العام
عام أي الفعالية شاء ب2014 إل يقا ما تجاو) 76000(رم ح العدد داد وا زطالب، ) 100(ز

عام العالم حو طالب لمليو   .م2018ن

ود منصة ة ر لھorg.Codeؤوتتمثل تتاح أن يجب سة مد ل طالب ل رأن ّ ّ

اسب ا علوم علم كب. فرصة حد إ عمل إو س اضية، اف كمؤسسة
من أك ن، املتعلم من ن املالي لعشرات ا) 180(لالوصو بموقع وترتبط العالم، حو لدولة

جوجل مثل العالم الرائدة التقنية ات الشر من عديد بدعم وتحظى ب، الو  ع
Googleن سوفتAmazonووأماز وMicrosoft وومايكر س سبوكCiscoوس . bookFaceوف

الطالب يع إ دف سلسلة م ة قص س در مجموعة ر بتطو ود منصة قامت وحيث
من بأك ومتوفرة واحدة ساعة ا ومد مجة ال علم ّع ّ

عاملية) 45( أحداث. لغة وتقام
إ التاسع من ة الف عام الفعالية ل من سم د ر ش من عشر امس ألي. ا حق و

عليمية فعاليةمؤسسة وتنظيم املشاركة بالعالم ان م مجة(أي ال من) ساعة فادة و
ود منصة ا توفر ال التعليمية د اorg.Codeراملوا   ).al et Du. ,2016 (موقع

فعالية دف مجة(وال ال اسب) ساعة ا علوم ا خب املتعلم يصبح أن إ
ً ّ

ال إ إ س ما بقدر ساعة، صزخالل ألي يمكن أنھ ار وإظ مجة، ال حو الغموض لة
املجال ذا املتعلقة ساسيات اسب. علم ا علوم أن تو بأن كفيلة الساعة ذه ّف

الطالب، ميع ة عمر مرحلة أي ا علم يمكن وأنھ بداع، من ا كب ا قد وتحمل ممتعة،
ُّ َ ً ً

ر
اسية الد م خلفي عن النظر منومق. رغض الطالب يتعلمھ ما كم س ل ة املباد نجاح رياس

ومن ن، س ا من واسع نطاق ع املشاركة مدى يتمثل النجاح وإنما اسب، ا ّعلوم

ع ايد م إقبال من عنھ تج ي وما قتصادية، و جتماعية و العرقية ماعات ا مختلف
اسية الد املراحل جميع واملشاركة يل ال. رال والطالبو ن املعلم من ن املالي قر فقد رفعل

من عديد إن بل ، أك أو امل أسبوع أو امل ليوم لتصل الواحدة الساعة تجاو ن زاملشارك
مجاال اسب ا علوم اتخاذ أو مجة، ال املة اسية د ة بدو لتحاق قر الطالب
ً

ر ر ر ّ

الواحدة الساعة س لدر يجة ن امعية ا م اس ولد ودم(ر   ).2020، نصة

سنوات ع أ عمر بداية عمار جميع لتناسب مجة ال ساعة س در روصممت و ّ تلك. ُ وتمتاز
الغاضبة الطيو مثل للطالب، املألوفة لعاب و صيات، ال من عديد بوجود س رالدر  و

Angry Birdsز وفر ن، النجــوم،Frozen و مـStar Warsوحرب الز مقابل والنباتات vsPlants  . و،
Zombies،كـرافت ساسية .Minecraft وماين البناء لبنات استخدام املتوفرة س الدر يح ووت

اجعة غذية مع فالت و ب ال قة بطر مسلية لعبة ل ش مجية ال التعليمات رلكتابة
ة مجية. رفو ال اللبنات تلك أمثلة قدما"ومن امل

ً ُ ُ
و" ا"، سا عطف و"را يمينا"، عطف ،"ا

جيا تد مجية ال البناء لبنات وتضاف الرسومية، صية ال لتوجيھ ستخدم وال
ً

ر
ُ
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املراحل املتعلم تقدم أثناء شطة
ّ

املستخدمة.  لتلك ة مشا مجية ال اللبنات ذه و
ش سكرا شScratchبرنامج سكرا س در من ضوحا و جا تد أك ل ش قدمت ا لك و، و

ً ً
ر

ُ

Scratch.سم جافاو بلغة املكتوب م ال ود ال ة بر ن للمتعلم مجة ال ساعة شطة أ ؤح
العالم واسع نطاق ع استخداما ك مجة ال لغة عد وال ت، سكر

ً ّ ُ
ود( ، منصة

2020.( 

موقع ا يوفر ال س الدر ي مجة(ووتأ ال من) ساعة بأك تفاعلية شطة أ ة رصو
ة خ ات مستو و للتعلملغة، متعددة ات ـخيا و متنوعة، وموضوعات مختلفة،

ّ ّ
ر شطة. ّ فاأل

ات واملستو الصفوف حسب ّمصنفة الفصو. َ املتوفرة التقنية حسب ا فر مكن لو ز
نظام ذكية زة أج أو آ حاسب زة أج مثل اسية بدووإماAndroid نظامأوISO رالد زة نأج

زة أج أي وجود بدو أو نت ان الب. ناتصال املواضيع حسب ا فر انية إم إ زاإلضافة
مثل ا ناول ،: ت والفنو اللغة، وفنو جتماعية، اسات والد سابية، ا والعمليات نالعلوم، ن ر

فحسب اسب ا علوم و ت أن أو واملوسيقى، عالم، لنوع. نو وفقا ا يف تص إ باإلضافة
ً

خط أو ي، ذا علي س د و ت كأن شاط رال سن د مدة. رة باختالف شطة نوع ت كما
مع واحدة ساعة ستغر أخر شطة وأ واحدة ساعة ستغر شطة أ نالك ف شاط قال ى ق

ساعات عدة أو عة مجة. متا ال نالك ف املستخدمة مجة ال لغة حسب شطة أ أيضا وتتوفر
ً

مجية، ال اللبنات مباشرةوباستخدام مجية ال وامر بكتابة مجة   .ال

و مجة لل ساسية يم باملفا الطالب مجة ال ساعة شطة أ د َوتز ة: و التكرا لقات را
يح وت مجية ال التعليمات واختبار مجية، ال التعليمات من فعالة مجموعات لتنفيذ

واحدة خطاء مجموعة برمجية عليمات ن ب مع وا ا، حدو ب س تحديد مع وجدت ْإن

مع مة م يم. ينةلتنفيذ مفا دف مجة(و ال اسب) ساعة ا زة أج أن املتعلم م يف أن إ
مة م تكمل ال التعليمات من قائمة ي وأن سلسل، التعليمات سيطة،(تؤدي ال

ا وغ لقات ا معينة)الشرطية، مة م إلكمال حلو شاء إل التكرار ستخدم وأن   .ل،

موقع قدم مجة(ُو ال دليال) ساعة
ً

فيھ يبدأ نحو ع التنفيذ، لكيفية ن للمعلم شاديا ٍإ
ً

ر
طالبھ مع لينفذه شاطا املعلم يختار ثم بالفعالية، في عر فيديو دة بمشا املعلم

ً
ل.  ُو

فعالية الفصل مجة(املعلم ال سبوع)ساعة مدار ع الطالب جميع مع ا نفذ و ثم. ،
لفعالية املعلم ج مجة(وير ال خالل)ساعة من ا استضاف ع ن خر ن املعلم ع و ،ُ

وامللصقات، الفيديو، ومقاطع ات، والبوس ات، شو امل مثل زة ا ا د املوا من رمجموعة ر
د بر سائل سال وإ ، جتما التواصل مواقع ع ن املؤثر روحسابات ا ر وجميع ي، و الك

مجة ال ساعة فعالية موقع ع امل. متاحة حدد حاسبُو زة أج سواء التقنية احتياجاتھ ًعلم ّ

عمل من يتحقق بحيث املختلفة؛ شغيل ال بأنظمة عمل ذكية زة أج أو نت، باإلن ّمتصلة

والفيديو بالصوت املتصفحات ع يح ل ش الطالب زة أج ع التعليمية امج وإن. ال
ال امج ال ة تجر فيمكن ضعيفة نت باإلن تصال سرعة نتانت باإلن املتصلة غ . تعليمية

الصوت، مع أفضل ل ش عمل التعلي نامج ال ان إذا للطالب سماعات توفر من تأكد و
يتعاونو مجموعات الطالب وضع للمعلم يمكن زة ج من اف عدد وجود عدم حالة نو

ّ
ٍ

أيضا الحظو و املعلم ع م اعتماد يقل حيث م بي فيما
ً

ا ن علوم اجتماعيةأن اسب
عاونية تفعيل. و للمعلم أيضا مكن و

ً
مجة( ال املوقع) ساعة يوفر حيث زة بأج ستعانة ّدو ن
ق الو ع ا يدو ا تنفيذ يمكن شطة رأ

ً
.  
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دعوة خالل من أو فيديو، أو م، مل بحديث بالبدء للطالب مجة ال ساعة املعلم قدم و
ّ ّ

آالفمتطوع يوجد حيث اسب؛ ا علوم الفرص عدد عن ديث با الطالب ام إلل
عن ديث ل مستعدو العالم حو ن ناملتطوع مجة(ل ال أو) ساعة صفية ة ا خالل رمن ز

فيديو سع. محادثة و دقائق، وخمس واحدة، دقيقة ا مد ة قص فـــــــيديو مقاطع املوقع وفر ّو

سدقائق، جي بيل أمثال ن م مل ن بوش Bill Gatesملؤثر س كر كية مر السلة كرة ونجم
Chris Boshاما أو اك با السابق ي مر س مBarack Obamaروالرئ املعلم .وغ عرض و

م أمثلة باستعراض متعددة؛ بطر ياة ا ع تؤثر التقنية أن كيف شرح للطالب ا ا ّأف ق
ً
ر

مثل ستخدمإن: الطالب ال وانب ا وسرد م، بي والتواصل الناس، ومساعدة حياتنا، قاذ
اليومية حياتنا مجة ال ا بكتابة. ف شاط ال تنفيذ إ الطالب املعلم يوجھ يد التم عد و

ة السبو ع التعلي س الد رابط ر ل. ر د شا أن يمكن مبكرا، الطالب أحد انت حال و
ً

التعليمية، س مجةأووالدر ال لساعة أخر شطة أ الذينىيجرب صفھ مالء ساعد أو ز،
شاط ال ة صعو و ادة. نيواج الش طباعة الطالب ستطيع شاط ال من اء ن عد و

فعالية باملشاركة اصة مجة(ا ال املعلم،)ساعة ا يطبع   .أو

فعالية اسات الد عض مجة(روتناولت ال و)ساعة ودم ا كبلن اسة د ا وم ل، ر
)2016,Demirkol&Kaplancali  (ولة س ا عليم يمكن مجة ال أساسيات أن ت بي ّال

ا. للطالب م ثالثة للطالب، مجة ال لتعليم أساسية نواح سبعة ناك أن اسة الد ت ٍوأو ٍ ر
مستوال أي مع ا علم من يد. ىبد مجة لل جديدا برنامجا اسة الد وقدمت

ً ً
CIK" سيك"ر

ر للتطو ومتاح املصدر، ة. مفتوح ا م بتعلم م س للطالب مجة ال س تد أن النتائج، روأكدت ر
ّ ّ

لتعليم ا استخدام يمكن ال مجة ال لغات أدوات من عديد ناك ف م؛ حيا م ساعد
ك حوالطالب الطالب ن وملالي ميع ل ومجانية متاحة دوات ذه عض و مجة، ال ليفية

أن يمكن ال اتيجية لالس فعاال دليال دوات تلك من أيا توفر لم ذلك رغم و العالم،
ً ً ًّ ّ

للطالب مجة ال أساسيات س تد عملية ل س ي ل س التد املعلمو ا رستخدم ر وحللت. ن
شطة اسة مجةرالد ال عليم أساسيات عن للكشف مجة ال ساعة موقع ا يقدم   .ال

ن وآخر بوليولو ر وو التفك) Bogliolo et al. ,2016(ى ر لتطو كأداة مجة ال مية أ أن
ساعة ذلك بما العالم، أنحاء جميع مجة ال فعاليات شار ان ع حفزت ي سا ّا

ا و أو مجة ال وأسبوع مجة، اترال شر ا أقر وال قيا، افر مجة ال وأسبوع ،
املؤثرة صيات وال واملنظمات الدو وقادة الفعاليات. لالتكنولوجيا تلك نجاح عز زو ّ

ود منصة ش سكرا مثل عليمية، أدوات التفاعلorg.Codeباستخدام ع ال ؛
بامل ا شعو ن املشارك عطي و بداع، عز و س، التد

ً
ر ز الذاتيةر لية أنھ. وسؤ اسة الد ّوتر

ر ى
خارج و ت ما غالبا س التد عملية فإن س؛ املدا خالل من عام ل ش للفعاليات ج ير ن نح

ً
ر ر

ّ ّو
اسية الد رالفصو إطار. ل معا والطالب سو املد ا ف يتعاو ال االت ا ع الواقع ٍو ن رن ّ

مجة ال م ا ا م ن تحس أجل من س رغ تلكوغ. ر حة املق ن التما عرض ما رالبا
ً

املشاركة لتحف لغز أو لعبة خالل من التعليمية ٍدوات سلوب. ٍ ذا فإن ذلك، رغم و
مجموعات أو م، وحد الطالب يتعلم حيث واحد؛ إ واحد بنموذج مرتبطا يزال ال س التد

ً
ر

ة تحو. صغ ع قائمة حة مق ة ر اسة الد ؤوتقدم منر جماعية، رة ظا إ مجة ال عليم ل
ستفيد النطاق واسعة أحداث وتصو التعلم، لعملية التعاونية الطبيعة من ستفادة رخالل
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ذلك من أك إ دود ا ودفع ات، املباد ذه نجاح التفاعلية. رمن وصف اسة الد روتقدم
العم التطبيق ع تؤكد بحيث الفعالية، سيق ا. ت ذا التفكو يقدم التفاعلية من ل لش

محفزة قة بطر مجة ال ألغاز تقديم خالل من أك و م مية وار ا لة املش وحل ي سا را ز
مجة ال ساعة فعالية شطة أ من العديد. مستوحاة فعالة قة الطر تلك أن اسة الد ت ي ّو ر

من أك ا حضر وال املنفذة املباشرة الفعاليات م)3000(ّمن ف من ت عز فقد زص؛
م حضو أن املنفذة الفعاليات ضو ا معظم وأعت مجة لل ساسية للمبادئ رالطالب ر

م بي فيما اتصال ات وشب مجموعات ن و لت سانحة ع. فرصة النموذج اعتماد من الرغم و
اضية ف للمجتمعات ك مش عامل وإتاحة ة، املشا التعليمية الطر من بفضلقالعديد ؛

الفعاليات تلك أتاحت فقد التعليم، التقليدي غ سلوب و للفعاليات الفع ضو را
م بي فيما مجتم ضا وجود إ أدي مما واملشاركة؛ التفاعل،   .رللطالب

ن وآخر دو اسة د ووتقصت ر ّ)2016,.Du et al (الطالب ات توج ع مجة ال ساعة تأث
ومعرف اسوب ا برمجة مجةمن بال للمشاركة. م ن جامعت من طالب عينة ت حيث. ّواخت

وس الو الب مواد إحدى من كجزء مجة ال ساعة عليمية ة دو و املشار رأكمل ّر يوأجر. ن
م وقد مجة ال نحو الطالب ات توج غ لقياس عدية و قبلية قة بطر ي و إلك يان راست

ا يج. عل التأث النتائج رت مجةوأظ ال من الطالب موقف ع مجة ال ساعة نامج ل ي . ا
بالطالب اصة ا مجة ال ات ا م تتغ لم ذلك، ن. رومع ب أعمق مواءمة املؤلفو ح ق نو

ساعة ا تمثل ال ة املباد نوع ع فاظ ا ع للمساعدة واملحتو س والتد ق سو رال ىر
مجة   .ال

ن وآخر آ قاسم اسة د قيمت وكما ر ّ)2017, .Aghaei et al Ghasem (ود منصة
org.Codeكرافت ملاين ع مجة(التا ال ن)ساعة املتعلم ث خصيصا أ والذي ،

ً

ع شرا من نموذجا ستخدم املوقع أن سيما وال مجة، لل م علم بداية م يع و
ً ً

العال لتح. ىاملستو ؛ ستدال التقييم أسلوب اسة الد التأثرواستخدمت مدى ديد
التعليمية، داف لأل نامج ال دعم مدى عن والكشف ، التعلي والتصميم املستخدم، ة واج

مجة ال علم عملية تفاعال أك ن املتعلم عل والتأث العرض، قة وطر
ً

النتائج.  رت وأظ
ما بحاجة جوانب عن كشفت فيما كرافت، ماين ملن يجابية وانب ا نعض للتحس سة

عناصر طوات ا ن ب الوا ابط ال وغياب مرحلة، ل ل اف يع وجود عدم ٍمثل ٍ
القصة   .سرد

ن وآخر ن ست لبفي اسة د ووأما ر ّ)2018,.Klopfenstein et al (مجة ال تحديا ًفقدمت

م ودي لعبة خالل من املختلط الواقع ع قعةMaze Codyيقوم ن ب تجمع روال
وت ر ل ش نت ن شبكة ع موجود آخر وعنصر ا، تكرا يمكن ال املادية والشطرنج ر
ل ش مجة ال ن تما من مجموعة باستخدام ن الالعب وت الر ذا تحدى و رسومي، ور
املفردة اليا ا ع التعرف يمكنھ ي ضو م عمل خالل ومن ركة، ل عليمات مجموعة

و الشطرنج، قعة التنفيذرع من والتأكد الالعب، ات حر تحديد ع ا قاد وت الر ًرو و ن
املقدمة ن للتما يح إضا. رال تأث ذات برمجة أدوات مي ودي لعبة اعتبار مكن و

املعلم ود. أدوات منصة ألعاب مثل خر مجة ال بأدوات نتھ مقا ىو لعبةorg.Codeر تتم ،
ت ع ا ك ب م ميودي ودي لعبة وخالل ، م ال ود ال كتابة من أك مجة ال نفيذ

م ف عد و ا، وتنفيذ نصية عليمات تحليل يحاولو الذين ن، املفسر بدو الالعبو نيقوم رن
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ات ا م و مجة، ال انات إم م لف ن؛ للمتعلم ة ضر مة م مجية ال التعليمات تأث روقراءة ور
مج ال دو اك إلد رأساسية   .ةر

جر ايفن اسة د روسلطت
ّ

)2019,Effenberger (تجعل متوائمة علم تقنيات ع الضوء
فعالية شطة أ مجة(من ال س) ساعة تد ا ا الوضع ن تحس دف فاعلية؛ رأك

مجة بيانات. ال ذلك أجل من اسة الد حللت رإذ
ْ

و) 4000( أنجزت،) 60000(طالب مة م
ُ

لتطبي شاشة لقطة شننومليو وم ر يد مطو وق مة) 80(يتضمنRobomissionر م
متنوعة   .برمجية

فعالية تناولت ال اسات الد تلك ت مجة(روتباي ال الذي) ساعة انب ا حيث من
ناولھ فعالية. ت ا توفر ال شطة اسات الد عض تناولت مجة(رفقد ال ذه) ساعة وتأث

الطال علم ع التعليمية وشطة ودم ا كبلن اسة د كما مجة لل لب  Kaplancali(ر
2016,Demirkol& (ن وآخر دو اسة وود ن) Du et al.,2016(ر وآخر آ قاسم اسة وود ر

)2017, .Aghaei et al Ghasem (جر ايفن اسة عض). Effenberger,2019(رود تحققت ّفيما

الطال يع ل حة مق اتيجيات اس فعالية من اسات فعاليةرالد شطة أ من ستفادة ع ب
مجة( ال ن) ساعية وآخر بوليولو اسة د كما مجة، ال وعلم ) Bogliolo et al. ,2016(ر

ن وآخر ن ست لبفي اسة وود اسات). Klopfenstein et al.,2018(ر الد تلك ساعدت روقد
الية ا اسة الد أسئلة ر تطو ن الكشف. رالباحث أيضا مت وأس

ً
لم الذي انب ا عن

اسات الد تلك ھ فعالية. رعا شطة أ ع اقتصرت اسات الد ذه مجة(رف ال ا) ساعة بتحليل
علم نحو الطالب ات اتجا ع ذلك تأث عن والكشف شطة تلك تنفيذ آلية اح واق

فعالية شطة أ متھ ومسا املعلم دو اسات الد تلك ناو ت ولم مجة رال ر ا(ل مجةساعة   ).ل

اململكة ة ر مع وتماشيا ا، ا ا م الطالب وإكساب مجة، بال العال تمام إطار ؤو
ً

ر
السعودية ية الوطنية2030العر الكفاءات من جيل بناء اما وإس ، الرق للتحو ودعما ،

ً ً
ل

ال مجال عامليا السعودية ية العر اململكة ب ترت فع و ، اسب ا مجال
ً

سر تقنية،
واع جيل بناء للمساعدة الرقمية؛ ات ا وامل مجة، ال ات ا م الطالب إكساب إ ٍاململكة ٍ ر ر
م لد التفك ات ا م ز عز و ا، ومشارك والتقنيات التطبيقات ار وابت املعرفة، إنتاج ع . رقادر

مج وال ي ا السي لألمن السعودي تحاد أ ة، الر تلك ضوء و
ُ

عنؤ وأعلن نز، والدر وة
ية ا مسك مؤسسة وأطلقت ، صطنا اء والذ للبيانات السعودية يئة ال س مسك(تأس

ار-التقنية بت و التقنية ة) مسار الر ذه تحقيق يل س ات املباد من ؤالعديد تطمح. ر إذ
ْ

السعود ية العر اململكة جعل إ ع السر العال التطو ظل عاملياراملؤسسة مركزا ًية

الفرص ثمار واس املتطلبات، لتلبية العاملية سات املما أفضل تطبيق خالل من ار؛ رلالبت
طليعة إ السعودية ية العر باململكة تقاء و ا، أبنا لدى ار بت ام إلل اململكة؛ راملتاحة

م انا وإم م طاقا ر تطو عن فضال العالم، ة ا بت الدو
ً

ر لول ا ر وتطو ة، ا لبت ر
للعاملية الوصو من ا وتمكي ة ا بت ع املشا ساء وإ الية، ا لللتحديات ر ر مسك(ر مؤسسة

ية،   ).2020ا

ة مباد مسك ا أطلق ال ات املباد م أ رومن مج(ر ت إ). السعودية ة املباد دف رو
ألب الرقمية ات ا وامل مجة، ال ات ا م علم ّيع ر ر

ّ
السعودية ية العر اململكة ذلك. ناء ي أ و
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ع م ملساعد ميع؛ ل مجية ال ات ا امل ساب اك فرصة توفر ة بضر ا إيما من رانطالقا ور
ب للموا العنان وإطالق الناقد، والتفك بداع و املنطق ز عز و املشكالت، حل ات ا م ر رتطو

أ. السعودية تصو غي إ ة املباد س ركما ّ مر ثق بناء عن فضال مجة، ال حو اململكة بناء
ً

ل
للمشكالت لو ا إيجاد ع م قد صية لال مج،(ر ت   ).2020السعودية

املشاركة السعودية ية العر باململكة التعليم ة ا و ت تب ات، التوج تلك إطار رو ز
ّ ّ

مجة(فعالية ال عام) ساعة منذ عميما. م2017العاملية ت فأصد
ً

اتر إدا ميع رشأنھ
فعالية والطالبات الطالب مشاركة يع ب س املدا لتوجيھ مجة(رالتعليم؛ ال من)ساعة ؛

محددة منية ة ف خالل اسب ا وعلوم مجة ال ع الطالب ب تد إ ن املعلم توجيھ زخالل ر
أو شاط، ال حصص أو املعلومات، وتقنية اسب ا مادة حصص ،تنفذ ال أندية

ا يناس ما بحسب سة مد أو عليم مكتب ل مجة ال ساعة لتفعيل فعالية إقامة . رأو
ع شاط ال أو سة املد ار إلظ العاملية؛ مجة ال ساعة فعالية دث ا املعلم ل رو ّ ُ

العال حداث طة واملؤسسا. خر لية و ومية ا س املدا مجة ال ساعة تفعيل تروشمل
ماين. التعليمية س در خالل من وذلك مجة ال ساعة للمشاركة للطالب الفرصة ووأتيحت

ودMinecraftكرافت ميك س در أو مجة، ال ساعة تفعيل لھ سبق لم Make Codeوملن
مجة ال ساعة تفعيل م ل سبق الذين قية. للطالب الو ة ال استخدام عتبار روأخذ

ّ

ال ساعة آلتفعيل حاسب زة أج توفر عدم حال يحصل. مجة الفعالية، ختام و
عة ملتا ل مسؤ سق م ة إدا ل وتر املوقع من املشاركة إتمام ادة ش ع و واملشار ر

ُ ن
التعلي امل ر للتطو الوط للمركز بھ والرفع ة ا الو از ج مع رالفعالية   .ز

املعل ع الفعالية تلك تنفيذ مة م سند ْو ُ
دث، ا يل عملية يقوم من و ف م؛
املناسبة، شطة اختيار م ل الدعم قدم و واملشاركة، يل ال آللية الطالب وتوجيھ
يوفر ذلك إ باإلضافة واملعلم شطة، س أثناء ات غ و تحديات من يطرأ ما ة ومواج

متا واصل و ، وتحف وتوجيھ دعم من إليھ يحتاجو ما الطالبنللطالب أن. عة شأنھ من ذا و
ا، مي أل اك وإد مجة، ال ساعة لفعالية الو من عال قدر ع املعلم و ي أن مية بأ ٍين ر ٍ ٍ ن ُ

ا تطبيق لطر ما وف ا، م دف قوال
ً

 .  

ذات بالفعاليات و ع م تخصصا بمختلف املعلمو و ي أن ر الضر من ان نوإذا ن ي و
ا معل فإن م، بتخصص ملاالصلة نظرا الفعاليات؛ تلك تجاه أع بو مطالبو اسب

ً
ن

ا عناي مع مستمر، وتحديث ع، سر تطو من املعلومات وتقنية اسب ا علوم بھ رتمتاز ّ

التطبيقية وانب وتقنية. با اسب ا من داف أ مع تتوافق الفعاليات تلك أن ّكما

الف. املعلومات تلك اسب ا معلم مفمشاركة ومجتمع م ئ بب الطالب ط ساعد رعالية ُ

معرفية قوة املعلم كسب و ، والعال سھ املح بدر املتعلقة مو مناقشة علمية نة وومر ر و
وعلومھ. اليومية اسب با الوثيق تباط ذات بالفعاليات اسب ا معلم و مية أ روتكمن

بما وعملھ تخصصھ مجال املعرفة ساب ااك حول و. عرفھ أن ع داللة ذلك و
ا داف أ وتحقيق بكفاءة الفعالية تنفيذ من يمكنھ مجة ال ساعة بفعالية اسب ا معلم

ّ ومن. ُ
ا مع م وتفاعل الفعاليات تلك بمثل اسب ا معل و مدى معرفة إ اجة ا جاءت   .نا
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اسة الد لة   :رمش

تم ما ضوء و سبق؛ ما ع ّبناء إنجاحً اسب ا معلم و مية أ حو إليھ ة لشا ر
مجة(فعالية ال أن)ساعة م امل فمن الفعالية؛ إنجاز عاتقھ ع يقع الذي الكب والدو ر،

دف وال ا مي وأ مجة ال ساعة ية ملا اك د و الو من اف قدر ع اسب ا معلم و ري ٍ ن
ا ع. م ي إيجا ل ش ينعكس وعيھ أن تحقيقذلك م سا و الفعالية، تنفيذ جودة

بكفاءة ا داف   .أ

نتائج أسفرت فقد الفعالية، السعودية ية العر اململكة مشاركة حداثة غم رو
لعام السعودية2018املشاركة ية العر اململكة تحقيق عن سبة م عامليا و املركز

ً
ل

بمشاركة من) 1600000(التفعيل وطالبة، عامليا) 80232(طالب الثالث واملركز سة، مد
ً

ر
فعالية موقع دة الوا حصائيات حسب لة امل حداث مجة(رعدد ال أن). ساعة إال

ّ

ا، مشارك متقدما مركزا اململكة وتحقيق قام، إليھ ش ال يجابية الداللة
ً ً

ر
ُ

يطرح 
اك وإد اسب ا معل و مدى حو رساؤال ل ً

لفعالية م م وف مجة(م ال ) ساعة
شركة مع بالتعاو التعليم ة ا و حرص مع خاصة ا، لتحقيق س ال ة والر ا داف نوأ ر ز ؤ
فعالية الطالبات مشاركة ع التعلي امل ر للتطو الوط واملركز ية، العر سوفت ومايكر

مجة( ال قبل)ساعة من غالبا اسب ا معل وترشيح ،
ً

ساعة لتفعيل سة املد ة رإدا ر
مجة مجة. ال ال ساعة يخص فيما ية والعر املحلية والبحوث اسات الد ة ند ظل رو ِر

حسب-ّ
ن الباحث ال- علم اسة الد ذه ي اتتحددرتأ ل مستومش عن الكشف إ اجة ىا

ب العام التعليم س بمدا مجة ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات يةرو العر اململكة
  .السعودية

اسة الد   :رأسئلة

التالية سئلة عن جابة إ اسة الد رسعت
ْ:  

العام .1 التعليم س مدا مجة ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات و مستو رما ى
السعودية؟ ية العر   باململكة

مج .2 ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات و مستو ن ب ق فر توجد ىل ةو
ات ملتغ عز السعودية، ية العر باململكة العام التعليم س ىمدا ْ ُ

ة(ر ا ل، املؤ
مجة ال ساعة اصة ا ية التد ات الدو سية، رالتد  ؟)رر

اسة الد داف   :رأ

التالية داف تحقيق إ اسة الد رسعت
ْ:   

مجة .1 ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات و مستو ع سىالتعرف رمدا
السعودية ية العر باململكة العام  . التعليم
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مجة .2 ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات و مستو ق الفر ن ب ىالكشف و
ات ملتغ عز ال السعودية ية العر باململكة العام التعليم س ىمدا ْ ُ

ة(ر ا ل، املؤ
مجة ال ساعة اصة ا ية التد ات الدو سية، رالتد   .)رر

اسة الد مية  :رأ

ي ما خالل من اسة الد مية أ    :رتت

دمة، .1 ا أثناء اسب ا ملعلمات ية تد برامج إعداد اسة الد نتائج مة رمسا ر
مجة ال ساعة فعالية   .لحو

ضمن .2 مجة ال ساعة فعالية اج إد مية بأ س املدا قائدات أنظار اسة الد نتائج رتوجھ ر ر
املد شاط ال      .رخطة

دث .3 ا ذا املشاركة ة باستمرا اسب ا معلمات اسة الد نتائج ع رقد ر
ُ

تحقيق م س بما املعلومات، وتقنية اسب ا علوم الصلة ذات والفعاليات ، ُالعال

ن ل نية امل  .التنمية
 

اسة الد    :رمحددات

ي ا وامل شر ال د اسب:يا ا مادة معلمات ع اسة الد املراحلراقتصرت جميع
التعليم ة إلدا عة التا ومية ا س املدا دة بر بمدينة داخل سن يد ي الال رالتعليمية، ر ر

القصيم   . منطقة

ي الزما د ا:ا الد العام من و ا الد الفصل اسة الد الباحثو رطبق ر لر  / 1440ن
  .ـ1441

اسة الد ات    :رمصط

   :Awareness الو
م منعد تتضمنھ بما الوجدانية وانب ا ن و ت و طوة ا الو ىستو

والقيم ات أن. تجا إال ي؛ الوجدا يف التص من جة د ى أد الو وقوع من الرغم روع
معينة ألشياء الفرد اك إد بھ قصد و ، املعر انب با مشبعا و ي ما غالبا رالو

ً ً
ن

رة الظا أو ن،اتة(املوقف مل)2011ووآخر وا ي اللقا ر و ع) 2013(ى، الو أن
ذا ل والسلبية يجابية املختلفة وانب ل اكھ وإد للسلوك، املعرض انب ل املتعلم رامتالك
املجال يف تص ستقبال مستو تحت يتدرج الوجدانية ات املستو أو و و ىالسلوك، ل

ي   .الوجدا

إجرائيا الو عرف و
ً

بأنھ اسة الد وتقنية: رذه اسب ا معلمات اك وإد م رف
ا مي وأ شأة و وم مف من تتضمنھ بما مجة، ال ساعة لفعالية العام بالتعليم املعلومات

إ مجة ال ساعة فعالية س ال داف و الفعالية، ا ومشارك التعليم، مجال
ا علي. تحقيق تحصل ال جة بالد قاس الغرضرو ذا ل الـمعد الو مقياس ع املعلمة ّھ ُ.   
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مجة ال   :Code Of Hourساعة

من ة الف ا سنو تقام عاملية فعالية مجة ال ساعة
ً

احتفاال15إ9 ، سم د
ً

الطالب ك شا الساعة ذه وخالل اسب، ا علوم عليم منربأسبوع مجموعة حل
ساسية ات ا امل علم ع م ع وال الفعالية، موقع ع املتوفرة رشطة

ا ف الطالب مشاركة ع املعلم شرف و مجة، مجة،(ُال ال   ).2020ساعة

اسة الد    :رمن

الوصفي، امل من اسة الد من"راستخدمت سة املدر رة الظا وصف إ دف والذي
محيث م عينة أو البحث مجتمع أفراد استجواب خالل من ا، وجود جة ود ا " رطبيع

ساعد)2012العساف،( حيث اسة، الد داف أ يحقق ألنھ ؛ املن ذا الباحثو واختار ر، ن
تاجات است إ للوصو ا؛ وتحليل ا، وجمع اسة، الد داف بأ املتعلقة البيانات وصف لع ر

اسب ا معلمات و يةعن العر باململكة العام التعليم س بمدا مجة ال ساعة ربفعالية
  .السعودية

اسة الد   :رمجتمع

التعليمية املراحل جميع اسب ا معلمات جميع اسة الد مجتمع رشمل
ة( والثانو واملتوسطة عة) بتدائية، التا دة بر مدينة داخل ومية ا س املدا عملن رممن

التعلي ة نرإلدا عدد والبالغ القصيم، بمنطقة من) 300(م دة الوا حصائيات وفق رمعلمة
سة للعام رئ القصيم منطقة التعليم ة بإدا بو ال شراف ة بإدا اسب ا رقسم ير

)1440/1441.(  

اسة الد    :رعينة

الال البيانات مع ا عل اسة الد أدوات طبقت وال الية ا اسة الد عينة ونت رت زمةر
من اسة الد أسئلة عن سبة) 147(رلإلجابة و القصيم عليم ة إدا معلمات من % 49رمعلمة

ت قةاخت العامبطر ذا من و يع ر ش اسة الد أدوات م عل وطبقت لعشوائية، ر ر
وجدو1441 اسة) 1(لـ، الد ات متغ ضوء اسة الد عينة فراد ع تو رعرض ر وجميع .ز

العينة فعاليةأفراد شاركن معلمات مجة(من ال الفعالية)ساعة تفعيل لتعميم تطبيقا ؛
ً

س   .راملدا
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اسة: 1لجدو الد ات متغ ضوء اسة الد عينة ع رتو ر   ز

ل سنوات املؤ
ة  ا

ب رالتد  
وس الو رب  ماجست 

جما  املجموع 

ب رتد  1 1 2 10) 6.8(%  
من 5اقل

نبدو سنوات
ب رتد  

8 0 8  

%)6 (9  الك   1) 0.6(%    

ب رتد  19 8 27 81 
)55.1(% 10ا5من 

نبدو سنوات
ب رتد  

51 3  54  

%)47.6 (70 الك   11) 7.5(%    

ب رتد  16 4 20 56 
)38.1(% من  10أك

نبدو سنوات
ب رتد  

32 4 36  

%)32.7 (48 الك   8) 5.4(%    

ب رتد  36) 24.4(%  13) 8.8(%  49) 33.3(%  املجموع  

نبدو
ب رتد  

91) 61.9(%  7) 4.7(%  98) 66.7(%   

جما    127 
)86.4(%  

20) 13.6(%   147 
)100(%  
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توضي ات) 1(رسم املتغ ضوء اسة الد عينة ع رلتو   ز

جــدو مــن تــ ات) 1(لو ــ ملتغ تبعــا تفاوتــت قــد القــصيم ــ اســب ا معلمــات إعــداد أن
ً

ــــــ ك العــــــدد وس ــــــالو الب جــــــات خر املعلمــــــات لت شــــــ حيــــــث اســــــة، رالد ــــــسبةمعلمــــــ)127(ر ب ة
ممـــن%)86.4(بلغـــت ـــن املعلمـــات مـــن ـــ ك العـــدد أن النتـــائج ـــرت أظ كمـــا ليـــة، ال العينـــة ّمـــن ّ

ن بــ ن لـــد ة ــ ا ســـنوات وتراوحــت يا ـــس متوســطة ة ـــ خ ســنوات ـــ5(ًيملــك لـــغ)10إ و ســنوات
ن سبة) 81(عدد ب اسة%)55.1(معلمة الد عينة نصف عن د يز ما جـدو. رأي ـر يظ ) 1(لكمـا

مع نأن عـــــدد بلـــــغ حيـــــث يـــــة تد ات دو ن يتلقـــــ لـــــم املعلمـــــات رظـــــم بلغـــــت) 98(ر ـــــسبة ب معلمـــــة
)66.7.(%  

 

اسة الد   :رأداة

مجة، ال ساعة فعالية تجاه الو مقياس ب اسة الد داف أ َلتحقيق
ِ
ُ املبدأر أن ذلك

سمح ال ختبار مواقف ار ابت و الو اختبار إعداد أشارسا كما و بالظ رللو
ة،)Krathwohl,1964(لكراثو صو ا وصاغو املقياس مفـردات الباحثو صمم روقد ن

مجة ال ساعة بفعالية املعلم اك إد بمدى تتعلق مجةرمعلومات ال ساعة موقع إ بالرجوع
ا مجةوالتعميم ال ساعة فعالية شأن التعليم ة ا و تھ أصد رلذي املقياس. 1زر مفردات وتتطلب

ل أمام مدونة بدائل ثالثة ن ب من املعلومات تلك ة أيھ عن ع املعلم من راستجابة
ً

موافق(فقرة غ متأكد، غ املقياس) موافق، مفردات تصميم و الو رو عاد بأ تباطھ را
سا ونتبفعالية وت مجة، ال من داة عة ولية ا ج30رصو التد ثالثية   .رفقرة

                                                
 .هـ15/1/1440 وتاريخ 5819 تعميم معالي نائب وزير التعليم رقم 1
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للمقياس ر الظا الصدق من نيوللتحقق املحكم مـن مجموعة ع الباحثو نعرضـھ
س، التد وطر باملنا ن املتخصص س تد يئة أعضاء عض و اسب، ا ن راملتخصص قر

وذل ن؛ بو ال واملشرفيـن النفس، حيثوعلم من م ا آ ع للوقوف الفقرات: رك مالئمة
ومدى اسب، ا معل ملستو الفقـرات ومناسبة مجة، ال ساعة بفعالية الو ىملجاالت

و الغرض، ذا ل الباحثو أعده تحكيم نموذج وفق وذلك داة، ملفردات العلمية ة نال
ن الفقرت صياغة عدلت م ا وتوج ن املحكم اء آ   ).11(و)4(رضوء

بلغت استطالعية عينة ع املقياس الباحثو طبق نكما معلمات100ّ من معلمة
من للتحقق عشوائية قة بطر ساسية اسة الد عينة غ من بالقصيم اسب را

خالل من البناء، صدق حسب حيث للمقياس، ية وم السي صائص الفقرة: ُا تمي ،معامل
معامل خالل من يقاس ليةُوالذي ال جة والد الفقرة ع جة الد ن ب امل رتباط ر ر

)correlation total-item corrected (وضعت ال السمة س تق الفقرة أن ع مؤشرا عد ّو ً ّ

قيمة حددت حيث املقياس، صدق ع مبدئيا دليال ه باعتبا املؤشر ذا حسب وقد ا، ُلقياس ًُ ً
ر ِ

غ الفقرة أن ع تدل ال بـــّالقطع ا) 0.2(جيدة بحذف ذلك ع بناء و al et Wang. ,(ُو
الفقرات). 2017 أن النتائج رت أظ قد) 30، 28، 23، 22، 21، 18، 17، 15، 11، 5(ّوقد

حذفت عليھ ناء و املحك دو تباط ا معامل قيم ُامتلكت ن من.ر البناء صدق حسب ِوكذلك
ُ

حساب العامخالل حيثالصدق الباحثو، ستكشاىأجر العام التحليل  ن
)Analysis Factor Exploratory( عاد و اسة، الد أداة بناء صدق عن الدقيق رللكشف

ا ل وجدت(الفرعية ساسية)ْإن ونات امل تحليل قة طر الباحثو واستخدم Principal (ن،
Component (التواز تحليل أجر كما امنة، ال ا وجذو العوامل عن يللكشف ي Parallel  (ر

Analysis( توليد خالل من وذلك العوامل عدد عن للكشف قة طر وأدق أفضل ه رباعتبا
انت حال ا ر جو عامال العامل عد حيث ا، خصائص ية للتجر ة موا عشوائية بيانات

ً ً
ز

للعامل امن ال ذر ا متوسط من أك ية التجر البيانات للعامل امن ال ذر ا قيمة
املولدة ،(البيانات جدو)2017املوم ن ب و أك) 2(ل، امنة جذو امتلكت ال العوامل رعدد

التواز التحليل ونتائج ية، التجر للبيانات عامل ل ل التباين سب و واحد البيانات(يمن
  ).ّاملولدة

التواز) 1( لجدو وتحليل العام التحليل  ينتائج
ية التجر املولدة  البيانات   البيانات

  ملالعا
امن ال ذر التباين  ا اكمي  سبة ال امن  التباين ال ذر   ا

 1.8513 24.290 24.290 4.858  لو

ي  1.6801 33.720 9.431 1.886  الثا

 1.5551 42.329 8.608 1.722  الثالث

ع  1.4586 49.775 7.446 1.489  الرا

امس  1.3724 55.458 5.683 1.137  ا

 1.2949 60.787 5.329 1.066  السادس
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جدو من ذا )2( ليت أن إال واحد، من أك امنة جذو امتلكت عوامل ستة وجود
ّ

ر
ضعف عد العوامل عدد ع كم ل ،(املحك تحليل). 2017املوم نتائج أن ن يب كما
فقط ة ر جو عوامل ع أ وجود ت أثب رالتواز العوام. ي أعادولتحديد ا ل عة التا والفقرات ل

املتعامد ر التدو ا أجر كما عوامل، عة بأ العوامل عدد تحديد عد التحليل إجراء والباحثو ر ن
)Equamax(أن إال املقياس، عوامل ع الفقرات ع تو عن وضوحا أك ة صو قدم والذي ّز، ر

ً ّ

خ ع(العامل ن) الرا الفقرت ما و ن فقرت عليھ غ)14، 4(شبع عامال منھ يجعل مما فقط
ً

ونان ن ست بر لھ أشار ملا تبعا ر إعادة)Nunnally & Bernstein,1994(يجو ذلك عد تم لذا ؛
جدو ن يب حيث عوامل بثالثة العوامل وتحديد ع) 3(لالتحليل الفقرات شبع معامالت

للمقياس ائية ال الثالثة   .عاد

للمقياس )2( لجدو ائية ال الثالثة عاد ع الفقرات شبع  معامالت

  الفقرة  الرقم
العامل

  لو
العامل
ي   الثا

العامل
  الثالث

منظمة 1 قبل من مجة ال ساعة فعالية ُتنظم
org.Code.  

  0.350  

ل 2 من سم د ر ش مجة ال ساعة فعالية ُتقام
 .عام

  0.634  

ساع 3 فعالية أندف الطالب ام إف إ مجة ال ة
سلسل ب التعليمات تؤدي اسب ا زة  .اج

0.566   

عام 4 منذ مجة ال ساعة فعالية تنفيذ   0.652   .م2013بدأ

شاء 5 إ محاولة الطالب تكرار إ مجة ال ساعة دف
مة امل إلكمال  . لحلو

0.724   

املشكالت 6 حل ات ا م مجة ال ساعة رتن
لدىُ

 .الطالب
0.783   

مجة 7 ال ساعة الطالببداعُتن    0.709  .لدى

لدى 8 التعاو وم مف تنمية إ مجة ال ساعة نس
 . الطالب

0.640    

تھ 9 قد عند بنفسھ الطالب ثقة مجة ال ساعة رتن
التعليمية اللعبة مراحل إكمال  . ع

0.680   

املشاركة 10 ع الطالب ع مجةأ ال ساعة فعالية
م ا قد عز ا رأل ز

ُ
. 

0.551   

تفعيل 11 م ل سبق الذين للطالب عليمية س در وتتوفر
م ل سبق لم الذين للطالب وأخر مجة ال ىساعة

ا  .تفعيل

  0.507  
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  الفقرة  الرقم
العامل

  لو
العامل
ي   الثا

العامل
  الثالث

ملوقع 12 الدخو اللعبة بتطبيق البدء ليتطلب
سوفت  .ومايكر

  0.574  

ب 13 مجة ال ساعة تطبيق آيمكن اسب ا زة أج   0.341  .ندو

طة 14 خر ع ا ا إلظ سة املد بيانات يل ريلزم ر
موقع خالل من العاملية  Hour of codeحداث

  0.311 

العاملية 15 حداث طة خر ع دث ا و ظ رعدم
يلھ عدم ع ال مجة ال ساعة موقع  .املفعلة

 0.393   

امل 16 معل ميع تفعيليمكن املشاركة اسية الد رواد
مجة ال  .ساعة

 0.608   

البدء 17 قبل سوفت مايكر مجتمع املعلم يل ويلزم
مجة ال ساعة تنفيذ  .باملشاركة

 0.302  

عدد 18 ع بناء ن للمعلم الــمقدمة ادات الش ًتختلف ُ

ن املتد  .رالطالب
 0.754   

سا 19 فعالية املعلم ةمشاركة ضر مجة ال ورعة
اديمية العاملية حداث  .ملواكبة

 0.653  

مجة 20 ال ساعة فعالية املعلم مشاركة تضيف
جديدة ات ا وم ف رمعا  .ر

 0.491  

جدوو نتائج ر وقـد)3(لتظ الـثالث، العوامـل ع الفقرات تلك شبع وقيم املقياس فقرات
امل من عدد ستعانة عد الباحثو التانقام النحو ع الثالث العوامل سمية ب ن   :ختص

و للطالب: لالبعد مجة ال ساعة مية بأ   .الو

ي الثا للمعلم:البعد والتطبيق مية باأل   .الو

الثالث مجة:البعد ال ساعة تطبيق واعدادات بمتطلبات   .الو

حساب تم سكما التجا لصدق ن ب سو ب تباط ا معامل خالل من ن، عادر ا من
جدو ن ب و ا، س وتجا ية الب صدق من للتحقق لية ال جة والد لاملقياس تباط) 4(ر ا رمعامالت

لية ال جة بالد للمقياس الفرعية   .رعاد

لية) 3(لجدو ال جة بالد للمقياس الفرعية عاد تباط ا رمعامالت  ر

لية  البعد ال جة بالد تباط رمعامل   ر

للطالب مجة ال ساعة مية بأ   **0.761  الو

للمعلم والتطبيق مية باأل   **0.783  .الو

مجة ال ساعة تطبيق واعدادات بمتطلبات   **0.769  الو
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جــــدوو ــــر الــــثالث)4(لظ عــــاد لأل ليــــة ال جــــة والد البعــــد ن بــــ تبــــاط معــــامالت جميــــع رأن ر
عند احصائيا دالة انت للمقياس

ً
ش)0.01( الصدقمما من مقبولة جة بد املقياس تمتع   . را

حــساب تــم املقيــاس،كمــا مــنخــالل مــنثبــات عــد ــل فقــرات س تجــا ثبــات مــن التحقــق
جــدو ن بــ و نبــاخ، كر ألفــا قــة طر معادلــة باســتخدام ــل ك واملقيــاس الــثالث املقيــاس عــاد لأ ) 5(و

ل ك واملقياس عاد من ل   .ثبات

لألداة) 4(لجدو الك والثبات لألداة عاد  ثبات

الثبات  البعد   معامل
للطالب مجة ال ساعة مية بأ   0.801  الو

للمعلم والتطبيق مية باأل   0.631  .الو
ســــــــــــاعة تطبيــــــــــــق واعــــــــــــدادات بمعلومــــــــــــات الــــــــــــو

مجة   ال
0.614  

  0.804  الك
جدوو ر تمتعت) 5(لظ الثالث املقياس عاد أ عديّأن أن إال مقبولة، ثبات ّبمعامالت ّ

و للطالب، مجة ال ساعة مية بأ بمعامالتالوالو تمتعا قد للمعلم والتطبيق مية باأل
ن وآخر ثجسو جر لھ أشار ملا تبعا مقبولة ا أ يا س أقل وثبات ن ً), .al et Griethujsen

والذي)2014 الفقرات عدد لقلة أيضا ذلك جاع إ مكن و معاملر، قيمة مع طرديا ناسب ي
ً

جدو. الثبات ن ب جيدة) 5(لو انت للمقياس الك الثبات معامل قيمة أن
ّ ّ .  

جيدة ية وم سي بخصائص املقياس تمتع إ والثبات الصدق نتائج ش سبق، ملا وتبعا
ً

الية ا اسة الد استخدامھ ر ون. رت م ائية ال تھ صو املقياس أصبح ذلك نرو عشر من ا
ً

و عاد، أ ثالثة مدىفقرة لتحديد ي الثال ليكرت ج تد ضوء املقياس ع ستجابة رتمت
للمقياس ستجابة تتم حيث القصيم عليم ة بإدا اسب ا معلمات بھ تتمتع الذي رالو

التالية استجابات الثالثة من استجابة موافق(باختيار متأكد-غ جاتلتقابل) موافق-غ رالد
الو) 3,2,1( مستو ادة ع جة الد ادة تدل حيث ب، ت ال ىع ز ر   .ز

ا وتفس ا ومناقش اسة الد    :رنتائج

و السؤال عن   :لجابة

ع الية ا اسة للد و السؤال رينص اسب" ل ا معلمات و مستو ىما
باململ العام التعليم س مدا مجة ال ساعة السعودية؟ربفعالية ية العر    ".كة

حساب تم مجة ال ساعة بفعالية الو مقياس ا يقدم ال التفصيلية املعلومات ملعرفة
ع كم ا و ي وح املقياس، لفقرات ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات من نل ر

الستجابا التجر املتوسط نة مقا تم دقيقا اسة الد عينة أفراد راستجابات اسةر الد عينة رت
متوسطا ان الو أن ض يف والذي الفر املتوسط مع مجة ال ساعة الو مقياس ع

لالستجابة وسط يار ا قيمة قميا ساو روالذي متأكد(ي ساو) غ باستخدام )2(يو وذلك
واحدةtاختبار   .لعينة
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وقيمة) 6(لجدو املعيار نحراف و التجر مجةلفقtياملتوسط ال ساعة بفعالية الو مقياس   رات

داللة**  مستو عند     0.01ىدال

  الفقرة  م
املتوسط

  التجر
نحراف

  ياملعيار

ط
س

تو
امل

  
فر

ال
  

كم tقيمة   ا

1  
منظمـــــــــــة قبــــــــــل مـــــــــــن مجــــــــــة ال ســـــــــــاعة فعاليــــــــــة تــــــــــنظم

ُ

.org.Code  
  مرتفع **9,39  2 0,56 2.44

2  
ــــل مــــن ــــسم د ر شــــ ــــ مجــــة ال ســــاعة فعاليــــة تقــــام

ُ

 .عام
  مرتفع **12,92  2 0,54 2,57

3  
أن الطالــــــب ـــــام إف ـــــ إ مجـــــة ال ســـــاعة فعاليـــــة ـــــدف

سلسل ب التعليمات تؤدي اسب ا زة  .اج
  مرتفع **15,65  2 0,56 2.72

س  4 عام منذ مجة ال ساعة فعالية تنفيذ   مرتفع **5,12  2 0,50 2,21 .م2013بدأ

5  
ــشاء إ محاولــة الطالــب تكــرار ــ إ مجــة ال ســاعة ــدف

مةلحلو امل  . إلكمال
  مرتفع **18,73  2 0,50 2,77

6  
لــــــــدى املـــــــشكالت حـــــــل ات ــــــــا م مجـــــــة ال ســـــــاعة رتنمـــــــي

ُ

 .الطالب
  مرتفع **33,54  2 0,33 2,91

مجة  7 ال ساعة تنمي
ُ

الطالببداع   مرتفع **23,25  2 0,44 2,85  .لدى

8  
لـــدى التعـــاو ـــوم مف تنميـــة ـــ إ مجـــة ال ســـاعة نـــس

 . الطالب
  مرتفع **10,99  2 0,67 2,61

9  
تــــھ قد عنـــد بنفـــسھ الطالـــب ثقــــة مجـــة ال ســـاعة رتنمـــي

التعليمية اللعبة مراحل إكمال  . ع
  مرتفع **25,75  2 0,41 2,87

10  
مجــة ال سـاعة فعاليــة ـ املـشاركة ــ ع الطـالب ع ـ أ

م ا قد عز ا رأل ز
ُ

. 
  مرتفع **23,04  2 0,43 2,82

11  
ا للطــالب عليميــة س در تفعيـــلوتتــوفر ــم ل ســبق لـــذين

ــــم ل ــــسبق لــــم الــــذين للطــــالب وأخــــر مجــــة ال ىســــاعة
ا  .تفعيل

  مرتفع **8,92  2 0,61 2,45

12  
ملوقــــــــــــــع الـــــــــــــدخو اللعبـــــــــــــة بتطبيـــــــــــــق البـــــــــــــدء ليتطلـــــــــــــب

سوفت  .ومايكر
  مرتفع **2,84  2 0,73 2,17

آ  13 اسب ا زة أج بدو مجة ال ساعة تطبيق   متوسط -0,384  2 0,86 1,97 .نيمكن

14  
طــــــة خر ـــــ ع ــــــا ا إلظ ســـــة املد بيانــــــات يل ـــــ ريلـــــزم ر

موقع خالل من العاملية  code of Hourحداث
  مرتفع **10,95  2 0,61 2,55

15  
العامليـــــــة حــــــداث طـــــــة خر ــــــ ع ـــــــدث ا ــــــو ظ رعــــــدم

يلھ عدم ع ال مجة ال ساعة موقع  .املفعلة
  مرتفع **5,59  2 0,62 2,29

16  
معلمي ميع تفعيليمكن املشاركة اسية الد راملواد

مجة ال  .ساعة
  مرتفع **12,53  2 0,62 2,64

17  
البـدء قبل سوفت مايكر مجتمع املعلم يل ويلزم

مجة ال ساعة تنفيذ  .باملشاركة
  مرتفع **4,86  2 0,76 2,31

18  
عـــدد ـــ ع بنـــاء ن للمعلمـــ ــــمقدمة الـ ادات الـــش ًتختلـــف ُ

ن املتد  .رالطالب
  مرتفع **9,92  2 0,62 2,51

19  
ة ضـــــــر مجــــــة ال ســـــــاعة فعاليــــــة ـــــــ املعلــــــم ورمــــــشاركة

اديمية العاملية حداث  .ملواكبة
  مرتفع **13,46  2 0,60 2,67

20  
مجـــــــة ال ســـــــاعة فعاليـــــــة ـــــــ املعلـــــــم مـــــــشاركة تـــــــضيف

جديدة ات ا وم ف رمعا  .ر
  مرتفع **23,13  2 0,44 2,84
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جدو   ن ب لفقرات) 6(لو كم وا املعيار نحراف و والفر التجر املتوسط يقيم
بقيم. املقياس تمتعت قد الفقرات جميع أن ر يظ الفقرةtكما عدا ما ألن)13(موجبة وذلك ،َّ

و وجود عدم إ ا ر ظا ش والذي للمقياس الفر املتوسط من أقل التجر ا متوسط
ً

ا اسبعند ا زة أج إ اجة ا دو مجة ال ساعة فعالية تطبيق انية إم ن أن. نملعلم إال
ّ

ال التجر املتوسط أن ا ش مما د يكن لم سابية ا املتوسطات السالب الفر ذا
ً ق

ا ر جو الفر املتوسط عن يختلف
ً

ان.  خر الفقرات جمع أن دو ا ر يظ ىكما ل
استجا احصائيا،متوسط دال ل ش الفر املتوسط من أع ا عل التجر العينة بات

ً

عند حقيقي و لوجود وإنما خطأ يجة ن أو صدفة يأت لم الفر ذا أن ع يدل الذي ّمر ً
ق

اململكة س مدا ا وتطبيق مجة ال ساعة مية بأ ن   .راملعلم

مقياس   بنود بقية ر ظ الذي الو ذا َّولعل َ
التطو مستو عن داللة عطي رالو

ّ
ى

العام التعليم س بمدا اسب ا ملعلمات يد ا عداد و رالعل ّ.  

ع اسة الد عينة أفراد الستجابات ة املعيا نحرافات و املتوسطات حساب تم رثم ر
فعالية مقياس عاد مجةأ ال يتمساعة وال الفرضية املقياس بمتوسطات النتائج نة رومقا

لا مفردات عدد ليكرت ج لتد الوسطى القيمة ضرب حاصل خالل من عليھ رصو ل
العينة متوسط ن ب ق الفر داللة من والتحقق املقياس، عاد أ من وعد ومتوسط) التجر(ُ

اختبار قيمة حساب خالل من ا واتجا عد ل الفر الواحدة" ت"املجتمع One (للعينة
Test sample( حر جة جدو) 146(ةربد ة مو كما النتائج انت   ):7(لف

عاده)7(لجدو وأ مجة ال ساعة فعالية ملقياس الفر املتوسط التجر املتوسط ن ب ق  والفر

  البعد
املتوسط

  التجر
نحراف

  ياملعيار
املتوسط

  الفر
ت   قيمة

مجة ال ساعة مية بأ الو
  للطالب

19.5510  2.30599  14  29.186**  

للمعلم والتطبيق مية باأل   **15.190  14  2.56829  17.2177  .الو

تطبيق واعدادات بمعلومات الو
مجة ال   ساعة

14.3878  2.08533  12  13.883**  

  **25.191  40  5.36950  51.1565  الك

داللة**  مستو عند     0.01ىدال

جدو من ت متوسـ) 7(لو ن بـ إحصائية داللة ذات ق فر العينـةووجود أفـراد جـات د رط
مــستو عنــد عــاد ــذه ل ــ الفر واملتوســط مجــة ال ســاعة فعاليــة مقيــاس عــاد أ جميــع ــ ىع

اســـب) 0.01(داللـــة ا معلمـــات ـــ و أن يتـــ كمـــا اســـة، الد لعينـــة ـــ التجر املتوســـط رلـــصا
الفرضـي مـن ـ أع يـة التجر املتوسـطات انـت حيـث مرتفـع مجة ال ساعة فعالية بداللـةتجاه ة

داللــة مــستو عنــد مجــة) 0.01(ىإحــصائية ال ســاعة ميــة وأ بفعاليــة الــو أن ــ ع يؤشــر ــذا و
املتوســط مــن ــ ــ: مرتفــع(أع و يوجــد مجــة)أي ال ســاعة بفعاليــة الــو تفــاع ا تفــس مكــن و ر،
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ا مقر ـ مجـة ال علـم ـشمل ل ا وتحدي العام التعليم اسب ا منا تطو رإ ر
ّ

عـد ـا
إقامـة مـن نات التحـس تلك صاحب وما امج، وال التطبيقات استخدامات ع مقتصرا ان أن

ً

مــــن الــــذي مــــر ا، ـــس تد وطــــر ديــــدة ا باملوضـــوعات ــــف للتعر عمــــل ش و يـــة تد ات ردو ر قر و ر
ـن ل ـا عليم ميــة وأ مجـة لل الطالبــات علـم ميـة أ ــ ع التأكيـد مجــة. شـأنھ ال س تـد أن ركمــا

التعليمية ن ام وم اسب ا معلمات عمل صميم املعلومات وتقنية اسب ا   .منا

ي الثا السؤال عن   :جابة

ع الية ا اسة للد ي الثا السؤال معلمات" رينص و مستو ق فر توجد ىل و
السعودية، ية العر باململكة العام التعليم س بمدا مجة ال ساعة بفعالية اسب را

ات ملتغ ىعز ْ ُ
مجة( ال ساعة اصة ا ية التد ات الدو سية، التد ة ا ل، راملؤ   ".؟)رر

حادي التباين تحليل أسلوب استخدام تم السؤال ذا عن way-Three (ولإلجابة
ANOVA (العل ل املؤ من ل تأث وس(لتحديد الو ة) ماجست–رب ا سنوات وعدد

من( من-سنوات10ا5من–سنوات5اقل عاد) سنوات10أك أ ل ع ب روالتد
جدو و و ل، ك واملقياس مجة ال ساعة فعالية املتوسطات) 8(لمقياس قيم

نة املقا ملجموعات ة املعيا نحرافات رو   . ر

للد)8(لجدو تبعا التفك مجة ال ساعة فعالية ملقياس ة املعيا نحرافات و رجةراملتوسطات
ب والتد ة ا  روسنوات

ل ة  املؤ ب  ا   رالتد
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  التكرار

ب تد ربدو  8 7.86  45.25  ن
ب تد  1  0.00 50.00  رمع

من 5اقل
  سنوات

 9 7.52 45.77  الك
ب تد ربدو  51 5.26 50.29  ن

ب تد  19 3.54 54.47  رمع
10ا5من

  سنوات
 70 5.18 51.42  الك

ب تد ربدو  32 4.38 50.34  ن
ب تد  16 4.99 52.50  رمع

من 10أك
  سنوات

 48 4.65 51.06  الك
ب تد ربدو  91 5.37 49.86  ن

ب تد  36 4.29 53.47  رمع

وس الو   رب

  الك
 127 5.33 80.88  الك

ب تد ربدو   0  0.00  0.00  ن
ت بمع  1  0.00 47.00  رد

من 5اقل
  سنوات

 1  0.00 47.00  الك
ب تد ربدو  3 7.00 51.00  ن

ب تد  8 5.23 54.75  رمع
10ا5من

  سنوات
 11 5.65 53.72  الك

  ماجست

من ب10اك تد ربدو  4 7.07 50.00  ن
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ل ة  املؤ ب  ا   رالتد
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

  التكرار

ب تد   سنوات 4 0.95 54.75  رمع
  5.31 52.37  الك

ب تد ربدو  7 6.45 50.42  ن
ب تد   الك 13 4.56 54.15  رمع

 20 5.44 52.85  الك
ب تد ربدو  8 7.86 45.25  ن

ب تد  2 2.12 48.50  رمع
من 5اقل

  سنوات
 10 7.10 45.90  الك

ب تد ربدو  54 5.29 50.33  ن
ب تد  27 4.01 54.55  رمع

10ا5من
  سنوات

 81 5.27 51.74  الك
ب تد ربدو  36 4.60 50.30  ن

ب تد  20 4.54 52.95  رمع

  جما

من 10اك
  سنوات

 56 7.72 51.25  الك
ب تد ربدو  98 5.42 49.90  ن

ب تد   الك   49 4.33 53.65  رمع
 147  51.15  الك

ـــي الثال التبـــاين تحليـــل جـــدو اســـتخرج لثــم ْ ُ ْ)ANOVA way-Three(ـــ ق الفـــر داللـــة وملعرفـــة
سابية، ا جدوواملتوسطات مو و كما   ):9(لذلك

ب)9(لجدو والتد ة ا وسنوات جة الد اختالف الثر ي الثال التباين تحليل رنتائج  ر
التباين عات  مصدر املر ة  مجموع ر ا جات عات  رد املر ف  متوسط   قيم

جة   0.02  0.613  1  0.613  رالد

ة ا   3.33  77.06  2  154.12  سنوات

ب   **5.10  129.53  1  129.53  رالتد

جة ة* رالد   0.18  4.56  2  9.12  ا

جة ب* رالد   0.16  4.17  1  4.12  رالتد

ة ب* ا   0.06  1.53  2  3.05  رالتد

جة ة* رالد * ا
ب   رالتد

8.13  1  8.13  0.32  

طأ   --  25.40  136  3454.29  ا

  --  --  --  4209.40  الك

مستو** عند                                        0.01ىدال
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جدو من ت ل) 9(لو املؤ الختالف أثر يوجد ال وس(أنھ الو الو) ماجست/ رب ع
مستو مؤثرا عامال يكن لم اسب ا ملعلمات ل املؤ أن ذلك ع و مجة، ال ساعة ىبفعالية

ً ً

مجة ال ساعة بفعالية عينة. الو اسب ا معلمات بأن يجة الن ذه تفس مكن و
ر والتطو للتحديث تخضع منا و املعلومات وتقنية اسب ا منا سن يد اسة ّرالد ر
املراحل مجة بال تماما وا ا ترك تضمن ر التطو ذا و التعليم ة ا و قبل من املستمر

ً ً
ر ز

املنا ع مكثفة ية تد ات بدو اسب ا معلمات جميع قت أ حيث الثالث؛ رالتعليمية ر
ْ ُ

ة فأعكم. راملطو وس الو ب جات خر ن و ول اسة الد عينة اسب ا معلمات أن را ر
ات ا م ناو ت متخصصة مساقات اسات د خالل من مناسب يل تأ ع حصلن قد ن رفإ لر

مجة سنوات. ال أو ل املؤ عامل تأثر دو مرتفعا ن وع مستو و ي أن إ أدى ذا نل ى ن
ً

ة ا. ا أيا اسب ا فمعلمات
ً فّ معا من تلقينھ ما خالل من وعيا ن س اك ن ل مؤ رن

ً

امعية ا ن اس د و والسنوات ية التد ات الدو خالل من واعية ات اتجا لن روش ر   .ر

ة ا سنوات الختالف كذلك أثر يوجد ال أنھ يت من(كما ا5من/ سنوات5اقل
من/ سنوات10 س) سنوات10أك بفعالية الو مجةع ال و. اعة مستو أن ىأي

ة ا سنوات عدد يتأثر ال مجة ال ساعة بفعالية اسب ا ذلك. معلمات تفس مكن و
ما بقدر س التد املعلمة ا أمض ال السنوات عدد ع تقتصر ال ا مي وأ ة ا ربأن

سبة املك سية التد ات ا وامل ية التد ات الدو نوعية رتتضمن ر ر   . ر

جدو نتائج كشفت ب) 9(لفيما التد الختالف احصائيا دال أثر وجود نبدو(رعن
ب ب/ رتد ب) رتد تد ن تلق ي اللوا املعلمات لصا مجة ال ساعة الو أن. رع ذلك ع و

تتلقاه الذي ب بالتد يتأثر مجة ال ساعة بفعالية اسب ا معلمات و رمستو ى
ق. املعلمات لغت يو ز ا ايتا ع مر تلقي)0.04(يمة يحدثھ الذي ثر م ع يدل والذي

تھ س ما عز يمكن اذ ب، والتد من%) 4(ر ب التد تلقي إ مجة ال ساعة بفعالية الو رمن
ن و ملعيار تبعا قليل أثر و و سابقا ن املعلم  ). Cohen,1988(قبل

  :التوصيات

اسة الد نتائج بالتعليمرضوء اسب ا معلمات و بمستو اصة ا الية ىا
ي يأ بما الباحثو يو مجة، ال ساعة   :نبفعالية

والفعاليات .1 حداث ملواكبة اسب ا ملعلمات ية التد ات دو بإعداد رتمام ر
واملحلية   .ّالعاملية

خط .2 ضمن مجة ال ساعة فعالية اج إلد س املدا قائدات رتوجيھ املدر شاط ال   .رة
حداث .3 ومواكبة الفعاليات اسب ا معلمات مشاركة مية أ ع التأكيد

امل ن نمو تحقيق ن مي أل  .العاملية
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البحثية حات   :املق

ي ما الباحثو ح يق ا، ونتائج ا وحدود الية ا اسة الد نضوء   : ر

الفع .1 اسب ا معلمات مشاركة أثر اسة مستورد ع ن بتخصص الصلة ذات ىاليات
ن لد  .الطالبات

بالتخصص .2 الصلة ذات الفعاليات للمشاركة املعلمات دوافع اسة  .رد
ر .3 تطو اسب ا بتخصص الصلة ذات العاملية الفعاليات توظيف أثر اسة رد

امل التعلم  .مجتمعات
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