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 باللغة العربية مستخلص البحث
( NXT"أثر المحاكاة الكمبيوترية في تنمية مهارات برمجة الروبوت )عنوان البحث: 

 نوي بمدارس جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية"لطالب الصف األول الثا

 .إسالم مصطفى عبد العزيز السماحي الباحث:

 .رسالة ماجستير نوع البحث:

 .لكترونياإلتعلم ال التخصص:

 .صفحة 215 عدد الصفحات:

لروبوت ا – برمجة الروبوت – المهارة –الكمبيوترية المحاكاة  – المحاكاة - أثر الكلمات المفتاحية:
NXT - طالب المرحلة الثانوية. 

 .مرجع إلكتروني 6 إنجليزي، 19 عربي، 59عدد المراجع: 

 ملخص البحث:

باستخدام المحاكاة  NXTتعليم مهارات برمجة الروبوت مشكلة لى عالج إهدف البحث       
العربية  الصف األول الثانوي بالمملكة بالروبوت لطالذلك برمجة مهارات وترية لتنمية الكمبي

 78)وتكونت عينة البحث من ،ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،السعودية
وتم اختيار العينة ثم  ،من طالب الصف األول الثانوي من مدرسة ثانوية جامعة الملك فهد( طالب

تين تم تدريس المجموعة ، وبعد التأكد من تكافؤ المجموع(التجريبية والضابطة)توزيعها إلى مجموعتين 
الضابطة بالطريقة السائدة وتدريس المجموعة التجريبية باستخدام المحاكاة الكمبيوترية حيث تم 

بمدارس جامعة لصف األول الثانوي المقدم لركة والتشغيل للمنهج اإلثرائي وامر الحأتدريسهم وحدة 
، وبعد هـ1437لثاني من العام الدراسي سي اراالعربية السعودية خالل الفصل الدبالمملكة الملك فهد 

وقد توصل  SPSS جمع البيانات أجرى الباحث المعالجات اإلحصائية باستخدام البرنامج االحصائي
فأقل بين  (0.05)وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :الباحث إلى النتائج التالية

والتي كان أداؤها مرتفعا، مما يبين  ة التجريبيةالمجموعلصالح  (التجريبية والضابطة)المجموعتين 
 صالحية برنامج المحاكاة الكمبيوترية في تنمية الجانب المعرفي واألدائي لمهارات تعلم برمجة الروبوت

NXT وبناء على هذه النتيجة تم قبول  .لطالب الصف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية
بين متوسطي درجات  (0.05)داللة إحصائية عند مستوى  الفرض الذي نص على وجود فرق ذو

  .المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية
بين متوسطي  (0.05)وأيضا قبول الفرض الذي نص على وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
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التجريبية عند تطبيق بطاقة المالحظة البعدي لمهارات برمجة  درجات المجموعة الضابطة والمجموعة
   .لصالح المجموعة التجريبية نتيجة التدريس ببرنامج المحاكاة الكمبيوترية NXT الروبوت
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 الشكر والتقدير

هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلى آله الحمد       
بـه علـي ووفقني إلنهاء جميع  أجمعين، أما بعد، فإنني أشكر هللا سبحانه وتعالى على ما مـن  وصحبه 

وتقديري  شكريرد الفضل ألهله، فإني أوجه الوفاء يقتضي أن ي   كانإذا ، متطلبات درجة الماجستير
 .الرسالةللسادة المشرفين على  وأقدم عظيم امتناني وجزيل الشكربالفضل  والعرفان

ا في إرشادي وتوجيهي أثناء عملي حيث لم يأل جهد   الدسوقيإبراهيم محمد / الدكتور األستاذ دةسعا 
 .الجزاءفجزاه هللا عنى خير  .والسؤال الدائم حول ما كنـت أقـوم به في البحث،

 محمد السيد النجار /سعادة الدكتور للمشرف الداخليكما أقدم آيات العرفان والتقدير             
 األخ والصديق طوال فترة دراستي ببرنـامج الماجستير، ولم يبخل على   بمثابة -يزالوال  –كان الذي

الفترة  واالزدهار فيكما أتمنى لسعادته مزيد من الرقى  بدعمه المعنوي والعلمي طوال تلـك الفتـرة
 الجزاء.خير  وعن زمالئيفجزاه هللا عنى  القادمة بإذن هللا.

بذلوه  على ما البحثاألفاضل محكمي أدوات وتقديري ووافر احترامي إلى السادة كما أقدم شكري       
  .عني خير الجزاء هللاجزاهم ف ،التحكيممن جهد في 

( لحسن ة الدراسات التربوية بالجامعةكلي)ويتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير الى جميع أعضاء     
  .خالد فوزي /وللدكتور ،/ ناصر حلميصول للدكتورمو والشكر والتقدير  تعاونهم ومساندتهم للباحث

يرحمه  العزيزوالدي من تعب وكد وعمل،  واالهتمام إلىإلى من توالني بالرعاية  بشكريوأفيض       
 .أسأل هللا أن يتغمده برحمته ويسكنه الفردوس األعلى من الجنة البحث.أهديك هذا هللا 

التي  ،الغاليةأمي  الناس؛إلى أعز  المستمر بالدعاء هدتنيمن تعإلى نبع الحنان والصفاء إلى       
 اله يحسنأن و  الصحة والعافيةبيبارك في عمرها وأن يمدها أن لم أوفها حقها ولكني أدعو هللا 

 الكرام حفظهم هللا ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم. وأخواتي أخيإلى  .الخاتمة

التي ساندتني في السراء والضراء  زوجتي العزيزةقة دربي ورفيإلى الجانب المضيء في حياتي       
وأرجو  "، خالدحمزة، الحسن، عائشة، عبدهللا"إلى أبنائي وفلذات كبدي نور عيوني  حفظها هللا ورعاها

 .بسبب انشغالي عنهم فترة البحثوافر عرفاني وشكري وأن يتقبلوا عذري  أسرتي،أن تتقبل 
  .بحثيوتمنى لي الخير فأصبح الصعب سهال  إليهم جميعا  أهدي  كل من علمني حرفا  إلى        

خاتم األنبيـاء والمرسلين نبينا  هلل رب العالمين والصالة والسالم علىالحمد  أوال   بدأتوأختم قولي بما 
 .أجمعين وصحبه آله محمد وعلى
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