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 الملخص: 
منستق  متهبة  ي  الموللة المتتستطة   –هدف البحث إلى تحديد درجة استتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ررباد الناتا  

منستتتتتتتق   –المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتا  بمكتب التعليم بالعارضتتتتتتتة، بالتاتتتتتتتت د  تحدرا  استتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  الت  تتاج  معلم   
متهبة  بالموللة المتتستتتتتتتطة بمكتب التعليم بالعارضتتتتتتتة، بلتحقيت  هداف البحث تم استتتتتتتتددا  المنم  النتد  م      ت تتتتتتتميم دراستتتتتتتة 

منستتتتتتتتتتتتتق   –  م  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتتتتتتتا  3الحالة، ييما تم جمع البيانا  م      الم لظة بالمقاب   الفودرة مع ددد  ر
متهبة  الذي  تم ا تيارهم بالطويقة العاتتايية البستيطة م  مدرستة ارميو ستلطان ب  دبد العايا المتتستطة بالعارضتة، برد  ستفو  نتاي  

منستق  متهبة  للوبوت  التعليم  تحقيت ارهداف الموجتة من ، ليث ا ت تو التر   –البحث  ن استتددا  معلم  متهبة ررباد الناتا   
مل دلى إثارة التفادل بالتنايس الاتتتتتويج ايرجاب  بي  الط ا، دما  د  استتتتتتددا  الوبوت  التعليم  إلى ريع مستتتتتتت   دا   بالجمد، بد

المعلمي  التعليم  بتحستتتي  مماراتمم بممارا  ه بمم الورمية، ي  لي  ستتتادد الوبوت  التعليم  ي  تفعيل بيية تعليمية جامبة للمتعلم، 
ارناتتتطة ال ةتتتفية بكفا ة دالية، دذلا ستتتعى المعلمي  لتدط  العديد م  التحدرا  بالعقبا  ي  استتتتددا    كما  ن  ستتتادد دلى تطبيت

الوبوت  التعليم  بتتييو دل ما يلا ، بي  ضتتتتتتت  تلا النتاي  تم تقدرم بعص التتةتتتتتتيا   بوزها تميية البيية المدرستتتتتتية تقنيا  ستتتتتتتددا  
لتعليم  بملا بتتييو ارجماة، بالمعدا  بالقطع، بإناتتا  معامل  اةتتة للوبوت  التعليم ، تقنيا  الذدا  ا ةتتطناد  بمنما الوبوت  ا

 بإدداد بوام  تدريبية متد  ة ي  بومجة الوبوت  بتوديب  لتأهيل المعلمي  بريع مستتاهم
 الوبوت  التعليم ، معلم  المتهتوي .  الكلمات المفتاحية:

  المقدمة:
بالعاوي  ثترة تتنتلتجية دارمة ي  داية ميادي  الحياة، مما  لدث جملة م  التغييوا  المذهلة، يقد تأثو شمد القون الحادي  

لطلبة،  مجا  التعليم باكٍل دبيو بتلا التغييوا  ايرجابية،  د  إلى  ن سادد  التتنتلتجيا بتطبيقاتما المعلم ي  تسميل العملية التعليمية ل
ال الطوايت بالتسايل  التتنتلتجية بتبديل  التطترا   لجميع  الدربس، بطوايت ببسايل متطترة متاكبة  المعلتما  بشوح  تقدرم  ي   تقليدرة 
 بالمعلتماتية ي  العالم. 

بم   بوز مظاهو التطتر التتنتلتج  ي  التعليم ما رعوف الوبوت  التعليم ، يقد  د  التقد  المتسارع بغيو المسبتق ي    
بالذدا  ا ةطناد  إلى زيادة ا دتماد دلى الوبوتتا  ي   دا  العديد م  المما  ي  المجا  التعليم  ب اةة لد   دلت  الوبوت   

المتهتوي ، ليث استثمو  غالبية الدب  ي  هذا المجا  بهتر  ايمكانا  للبحث بالتطتيو يي ؛ نظوًا لتتن الوبوت  رعتبو المد ل  
 ميم بالبومجة بالتنفيذ بالبحث، دما  ن  يتيو بيية تعليمية تاجع دلى العمل اليدبي، بيعاز ممارا   ارساس  لتعليم  ساسيا  بمبادئ الت

الدبلة   المجا   بالتد  ا ، دما  ةبح معيار رتة  العديد م   الوبوت  دلى  يقد هيم   القوارا ،  التتاةل بتباد  اردبار باتدام 
 . 1ر 2020الوبوتتا  التعليمية منما رالمساديد،  ال نادية رقاس بمستت  تطتر الوبوتتا  ييما ب اةة

كما رأت  دبر الوبوت  التعليم  دبتابة  لفية بدتسيلة تعليمية، م      تتجي  الط ا نحت دراسة مبادئ البومجة بالمندسة،  
فتح آيارًا   لدبد لما للطالب بتاسطة رياممم ب نادة رتجميع  الوبوتتا  الداةة بمم بوومجتما لتؤدي التظيفة المطلتوة، بوالتال  ت

لت  رفتو بي مم بينفذ بيتظت المبادئ العلمية الت  رعويما، بيبحث د  تلا الت  رحتاجما للتةت  لمدي ، بي نت الوبوت  دلى  ن   
هذه العلت  هت ما   تمازج بتوابط بي  العديد م  العلت  ارساسية" الميكانيكية بالمندسة بدلت  الحاسب اآلل "، ليث إن ا ندماج ما بي 

  . 2007تحظى ب  معظم اربحاث ي  العالم رالتميم ، 
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بيمدف دلم الوبوت  لمساددة الط ا دلى يمم الت ميم المندس  للوبوتتا  بالعالم الورمت  التذي رستادد ي  تاغيلما بتحقيتت   
  دلى استددام  ي  دملية التعليم باكل التواي ، بهت  هتداف العلتم، ليث رمك  لمعلم المتهتوي   ن رستدد  دلتم الوبوتت  ليدرا ه ب

  . 2017ما ينعكس دلى  داي  بتطتيو ممارات  بردرات  بإبدادات  رالبدب، 
  يادلية بدفا ة تتظيت الوبوتتا  2018 ، بدراسة لجاار2018 ، بدراسة الاوتن ر2018برد بين  دّل م  دراسة الوبيل ر 

لى لل الماك  ، بتطتيو ممارا  التفتيو العليا لديمم دايبداع بالتطبيت بالتقييم، إلى جانب ملا  ي  التعليم لتعايا ردرا  الط ا د
تجذا تطبيقا  الوبوت  ب ناطت  اهتما  الط ا بتنم  ملتا  يضتلمم، بدلي  يإن التتج  العالم  رسيو بواكل ملحتظ نحت تفعيل 

  ارثو ايرجاب  للوبوت  التعليم  بلغة البومجة دلى التح يل اركادرم  2016تقنية الوبوت  ي  التعليم، دما  ظمو  دراسة دترمازر
   بجتد بعص التحدرا  الت  تتاج  الطلبة بالمعلمي  دند استددا  الوبوت .  2013لد  الط ا، دذلا بين  دراسة الدالدي ر 

بيعية بالمتارد الباوية، ليث تفتق الطارا  هذا بيستند  ي مجتمع ي  بنيت  ارساسية إلى م دري   ساسيي  هما المتارد الط
الباوية ي   هميتما المتارد الطبيعية، ملا رن الطارة الباوية هب المحوك بالمفعل للمتارد الطبيعية، بم  ثم يالطارا  الباوية ه  

ايقي ، يمم رمثلتن القاهوة الت  تنقلما ارساس ي  تنمية المجتمع؛ بم  هنا تبوز  همية ه يع الطارا  الباوية المتمثلة ي  المتهتوي  بالف
المجتمع للتقد  العلم  بالفتوي بالتتنتلتج ، يمم البذرة ال الحة بالغوس الح  بالنب  النضيو للثوبة، بم  ثم يإن التضانمم بردايتمم 

التطتر با رتقا  بايثوا  بالتحضو  استثمار دظيم، بل هت ا ستثمار الحقيق  للمجتمع، يمم الجا  المجدد للمجتمع، بالقاهو لثقايت  نحت  
  إلى  ن المتهتوي   غلى ما رمتلت  المجتمع م  ثوبا ؛ لذا يإن المجتمعا  2013 . بي  هذا ال دد  شار ديوك بآ وان ر2015رالنارة،  

 ى ما تستطيع التةت  إلي ؛ تعن  باستثمار العقت  بحثًا د  القدرا  ايبدادية بغية اكتاايما بردايتما بتنميتما با رتقا  بما إلى  ر 
يقتة بدظمة  ي مجتمع  ةبح  تقاس بما لدر  م  دقت  متهتوة بمبددة تتتات المعوية بتنميما بتحتلما إلى  ساليب تقنية تسيطو 

 دلى لودة الحياة ي  المجتمع.
ة، إ   ن هذا الدبر ياداد  همية  بليس هناك م  شا ي   ن المعلم يلعب دبرًا رييسًا ي  بوام  التعليم بأنتاد  بموالل  المدتلف

 ,Croftبتأثيوا ي  مجا  تعليم المتهتوي  ليث توةد الدراسا   ن الط ا المتهتوي   كثو تأثوا بالمعلم م   روانمم غيو المتهتوي  ر
للفيا  الداةة       ن دلى المعلم امت ك التفارا  الداةة باستددا  بتتظيت التتنتلتجياGustafson, 2006 ، لذا يقد  شار ر2003

م  الط ا م      معوية المفاهيم بالقضارا المتعلقة باستددا  التتنتلتجيا بمعوية  هداف استددامما، بمعوية ارنظمة بالتعليما  ي   
هؤ  دلى  التتنتلتجيا  تأثيو  بمعوية  المتعلمي ،  هؤ    الفودرة ب  ايص  الفوبق  بمعوية  الداةة،  الفيا   مع  التتنتلتجيا    استددا  

 المتعلمي . 
 ، الضت  دلى  2021 ، القفاري ر2021 ، بمعمار بآ وبن ر2019برد سلط  العديد م  الدراسا  مثل: دراسة الدلجابي ر 

بالبومجيا   التقنيا   متاكبة  لدث  دلى  بتدريبمم  المتهتوي ،  بددم  بردارة  اكتااف  ي   العاملي   بجمتد  التعليمية  المؤسسا   دبر 
ر ى إيادة م  تلا المتاهب، بإدداد جيٍل م  المبددي  المبتتوي  القادري  دلى ريادة دمليا  البنا  بالتطتيو ي   ايلتتوبنية؛ لتحقيت  

 المجتمع. 
بم  منطلت الحاجة إلى الطارا  ايبدادية الت  تساهم ي  تقد  ارمم بالمجتمعا  بالمنظما  المحلية بالتهنية بالعالمية، دان  

متهتوي ، بتعايا تعلممم با كتااف، م      تتظيت الوبوتتا  التعليمية الحديثة، لمذا رأت  هذا البحث   بد م  استثمار ردرا  ال
معلم   لد   التعليم   الوبوت   استددا   درجة  دلى  التعوف  إلى  التعليم ؛ ليث سعى  الوبوت   ي   بحث   الت   للدراسا   استتماً  

 تعليم بجازان بالتحدرا  الت  تتاجممم. المتهتوي  ي  مدارس بي ت  المتهتوي  ي  إدارة ال
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 مشكلة البحث
لم رقت و دبر تتنتلتجيا التعليم دند لد ددم دمليت  التعليم بالتعلم بأنماهما التقليدرة المعتادة، بل تعد  ملا إلى استحداث 

 ساليب تتةيل المعلتمة ي  المؤسسا   ساليب تعليم بتعلم   و  دديدة جعل  العالم ي  الع و الحال  رمو بحقبة جديدة تتطتر ييما  
التعليمية، بنظوا للتغيوا  التبيوة الت  رامدها المجتمع العالم  مع د ت  د و المعلتما  بثترة ا ت ا  ، يإن بوام  المؤسسا  

ي  محتت  العملية التعليمية بحاجة إلى ا ستحداث بالتطتيو؛ لتتاكب هذه التغيوا ؛ لذا يقد تعال  ال يحا  م   جل إدادة النظو  
التووتية، ب هدايما، ببسايلما، بما يتيح للمتعلم اكتساا المعوية المتجددة، لتتتايت مع د و المعلتما  بلت  يتظت النظا  التعليم  

  . 2020مستحدثا  دلت  بتتنتلتجيا المعلتما  رالتتدري، 
المعلتما ، بواكل  اص ي  دملية لل الماك   بتنمية برد لعب الوبوت  دبرا ممما ي  مجا  مستحدثا  دلت  بتتنتلتجيا       

راسة  التفتيو ايبداد  بمساددة المتعلم المتهتا د    رقّلل م  نسبة المتهبة بالذدا  العال  بملا ما بينت  دددا م  اردبيا  السابقة دد
لوبوت  التعليم  ي  العملية التعليمية    ثو يادلية بدفا ة ا2018  بدراسة لجاا رPolishuk & Verner, 2018بتلياا بيينو ر

ما بدبره البارز ي  تعايا ممارا  التفتيو العليا دالتحليل بالتوديب بالتقتيم ،بمساددة المعلم ي  إدطا  بتقدرم المادة ، بايضاية إلى  
مم بايضاية إلى دبره ي  تعايا تجذب  الوبوتتا  التعليمية م      تطبيقاتما ب ناطتما اهتما  المتعلمي  بدملما دلى إشباع يضتل

الطلبة بينم  ممارا   الممنية با جتمادية بي   الع را   الوبوت ، بتتهيد  المجمتدا  ي  بوام   الذي رجوي بي   التنايس بالتعابن 
إلى العمل بالبنا    التتاةل لديمم بربح الفويت التالد. دذلا دثيوًا ما الطلبة م      مااردتمم ي  مسابقا  الوبوت  متلعي  بمتاتري 

  . (Verner, 2003بيتدبن مااردة متعتمم مع اآل وي  
  المقا  ي  مدينة الطايت بالمملتة العووية السعتدرة  2019بم  منطلت المؤتمو العوو  السادس للوبوت  بالذدا  ا ةطناد  ر     

لذدا  ا ةطناد  دبر ي  تنمية ايبداع با بتتار، الذي بما  وج ب  نتاي  بتتةيا  ي  جلست  الثانية، اتضح  ن للوبوت  التعليم  با
 ةبح اليت  ضوبرة م   جل متاجمة تحدرا  المستقبل، بمتطلبا  ستق العمل المتنامية،  يًتا إلى  ن ارنظمة التعليمية الحالية بأمس 

دًرا بتتنتلتجًيا باكل يتيح للمدرسي  بسايل الحاجة إلى ثترة إة لية دلى مستت  المناه ، بهوق التدريس لتتاكب ثترة العالم ارت ا 
 كثو، بلوية  كبو لإلبداع ي  ممنتمم، بدذلا ا تيار ما يناسب تطلعاتمم لتجميا جيل المستقبل. ليث  بةى المؤتمو بأهمية تاديص 

دارس بالجامعا ، بم  نالية بتحديد التضع الحال   ستددا  الوبوت  التعليم  ي  التعليم، بالتوديا دلى آلية تتظيت الوبوت  ي  الم
للتدفيت م   بفادلية، بملا  التعليم   الوبوت   لتفعيل  ال زمة  الممارا  بالمعارف  المعلمي  باكسابمم  بتدريب  المؤتمو    و   بةى 

 المعترا  بالتحدرا  الت  تحيلمم دبن استددام . 
وعد لضتره دديد م  البوام  بالترش التدريبية الت  تمدف  بهذا ما يتفت مع رؤية البالث الت  تتةل لما م      دمل  دمعلم، ب     

إلى ضوبرة دم  التقنية ي  التعليم لمتاكبة رؤية التحت  التهن ، مما جعل  يدرك  همية تتظيت الوبوت  ي  التعليم مع بجتد بعص 
للدراسا  الت  بحث  ي  الوبوت  التعليم ؛    التحدرا  الت  تتاج  هذه النقلة النتدية ي  آليا  التعليم؛ لمذا  تى هذه البحث استتما ً 

ليث سعى إلى تعوف درجة استددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ي  مدارس بي ت  المتهتوي  ي  إدارة التعليم بجازان 
 بالتحدرا  الت  تتاجممم. 
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 أسئلة البحث
 حاول البحث اإلجابة عم األسئلة التالية:

منسق  متهبة  ي  الموللة المتتسطة بمكتب التعليم   –استددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ررباد الناا   ما درجة   .1
 بالعارضة؟ 

 منسق  متهبة  ي  الموللة المتتسطة  ستددا  الوبوت  التعليم ؟ –ما التحدرا  الت  تتاج  معلم  المتهتوي  ررباد الناا   .2
 أهداف البحث

 التات د :  هدف البحث إلى 
منستتتتتتتق  متهبة  ي  الموللة المتتستتتتتتتطة بمكتب  –تحديد درجة استتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتا    .1

 التعليم بالعارضة.
منستتق  متهبة  بالموللة المتتستتطة   –التاتتت د  تحدرا  استتتددا  الوبوت  التعليم  الت  تتاج  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتا    .2

 تب التعليم بالعارضة.بمك
 أهمية البحث

 تمثلت أهمية البحث فيما يلي:
رد تستتتمم نتاي  هذا البحث ي  تحديد مجا   استتتتددا  الوبوت  ي  التعليم لد  المعلمي  ي  مدارس بي تتتت  المتهتوي  ي  إدارة   .1

بقتدرتمتا دلى تنميتة بتطتيو ايبتداع بممتارا   التعليم بجتازان بهت متضتتتتتتتتتتتتتتتع لتديتث، ليتث  ن ازدهتار بتطبيت تقنيتة الوبوت  يوتبط  
 التفتيو النارد دتضا د  الحفظ بالتلقي .

ليتث   2020متاكبتة المعلمي  ي  متدارس بي تتتتتتتتتتتتتتت  المتهتوي  لتتجمتا  التعليم الحتديثتة بالت  انبثقت  م  رؤيتة التحت  التهن    .2
 ناد  بدم  التقنية ي  التعليم.

ي  العملية التعليمية م   جل تحستتتتي  بتطتيو اآللية الت  يتم ييما استتتتتددام  دتستتتتيلة  إلقا  الضتتتتت  دلى  همية استتتتتددا  الوبوت  .3
 تؤثو ي   نما  التفتيو بدسب المعارف م      ا ستق ا  بالبحث بملا م      ناو ثقاية استددا  الوبوت  بالتعويج ب .

  المعلمي  ي  مدارس بي تت  المتهتوي  دند استتددا   تستمم ي  مستاددة  ةتحاا القوار بالمستاهمة ي  تذليل التحدرا  الت  تتاج .4
 الوبوت .

 حدود البحث   
 اقتصر البحث على الحدود التالية: 

 منسق  متهبة  ي  الموللة المتتسطة. –المتهتوي  ررباد الناا  معلمت  الحدود البشرية: .1
للتعليم بمنطقة جازان رمدرسة ارميو سلطان ب  دبد العايا   الحدود المكانية: .2 العامة  التابعة لإلدارة  المتتسطة  مدارس الموللة 

 المتتسطة بمكتب التعليم بمحايظة العارضة . 
  . 2022-2021ه، 1444-1443الف ل الدراس  ارب  م  العا  الدراس   الحدود الزمانية: .3
الموضوعية: .4 الوب   الحدود  استددا   الناا   درجة  المتهتوي  ررباد  لد  معلم   التعليم   الت    –وت   منسق  متهبة  بالتحدرا  

 تتاجممم.
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 مصطلحات البحث
 تناول البحث المصطلحات التالية:

 educational robotالروبوت التعليمي 
بومجتما سابقًا،  ب م      إرعاز م    بأن  "  داة ميكانيكية باستطادتما القيا  بممما  بباجبا  يتم  2015دوي  راسي  ر

 جماة الحاستا المت لة لتقت  بالمما  بتنجاه دلى النحت المطلتا، بحيث يتتتن م  رطع ب دبا  ب جماة مت لة تمك  الطالب بالموبر 
 بالموالل المتدرجة ينتاج  بوومجت "
" بوام  يتم م    لما تحفيا اريواد المندوهي       بوام  الوبوت  التعليم  بأنما38، ص. 2016بينما دوف جوبان بالدبيا ر

ييما م      إناا  ا بتتارا ، بت ميمما م  متاد مدتلفة بيتحكم بما نظا  الحاستا، بيتتتن دل ماوبع ربوت  م  ددة  متر 
  همما: الت ميم بوومجة المعال  لتنفيذ  بامو معينة". 

يكانيك ، ل  القدرة دلى  دا  جملة م  المما  باربامو الت  يتم تومياها مسبقا  بيعوي  البالث إجواييا بأن :  داة تعمل باكل م
د  هويت  جماة الحاسب اآلل ، ليث تستطيع استاعار محيط العمل بوييت  الموتبطة ب ، باتدام القوار باكل رظمو سلتدا يد  دلى  

 الذدا  ا ةطناد . 
 الموهوبين 

" ملا الطفل المتميا د   روان  م  ليث اردا  ي  إلد  اربعاد التالية: القدرة   الطفل المتهتا بأن 2016دوف دجي   ر
شتتتتتتتتى العقلية العالية، القدرة ايبدادية العالية، القدرة دلى التح تتتتتتتيل اركادرم  الموتفع، القدرة دلى القيا  بممارا  بمتاهب متمياة بي  

  .153..إلخ" رص.المجا   دالممارا  الفنية،  ب اللغتية،  ب الوياضية.
بيعوف البالث المتهتوتن إجواييا بأنمم: الط ا الذي  لديمم هارا  دقلية تفتق هارا   روانمم متتسط  الذدا ، تمكنمم م  

 التفتيو دلى نحت رسمح لمم التةت  إلى لل الماك   با كتاايا  بملا إما تتيو  لمم الددما  بايمكانيا  التووتية السليمة.
 ظري  اإلطار الن

 مفهوم الروبوت
،  ي آلة يتم تاتتتتتتتغيلما تلقايًيا  robota  الت  اشتتتتتتتتق  م  التلمة التاتتتتتتتيكية  Robotم  التلمة اينجلياية ر تأت  دلمة الوبوت 

بتحل محل الجمد الباتتتتتتتتتوي، دلى الوغم م   نما رد   تاتتتتتتتتتب  الباتتتتتتتتتو ي  المظمو  ب تؤدي بظايت بطويقة تاتتتتتتتتتب  الباتتتتتتتتتو. بالتبعية، 
  .(Moravec, 2021النظا  المندس  الذي يتعامل مع ت ميم بونا  بتاغيل الوبوتتا   يالوبوتتا  ه 

بللوبوتتا  ت تتتاميم بهييا  متعددة، يبعضتتتما ل  ردمي  بمنما ل   روعة بالبعص اآل و ستتتتة، بتأت  بإمكانا  بوقدرا  دملية 
ستتتتتتتاددة ارهبا ، بوعضتتتتتتتما اآل و رعمل ي  المطادم،  مدتلفة؛ يمنما ما هت رادر دلى إجوا  دمليا  جوالية دا ل جستتتتتتتم اينستتتتتتتان لم

بوعضتما رمكن  المبت  دلى ستطح المويخ. بتأت  الوبوتتا   رضتا بألجا  مدتلفة بعضتما ةتغيو بحجم العملة المعدنية، بوعضتما دبيو 
  دان م  ال تعب التةتت   ر تل لجم   كبو م  لجم الستيارة. بنتيجة هذا التنتع بالتعدد التبيو ي  ت تاميم ب لجا  بردرا  الوبوتتا

إلى تعويج لما، برد دان لعلما  الوبوتتا  تعاريج مدتلفة للوبوت ، مما  د  إلى التتةتتل إلى مفمت  دا  للوبوت  بهت  ن  آلة تعمل 
  باتتتكل مستتتتقل م      استتتتاتتتعار محيطما ب دا  دمليا  لستتتابية لتتتةتتتل إلى إجوا ا  معينة بتتدذ القوارا  م    لما بتنفذها ي

 .(Guizzo, 2020) العالم الحقيق 
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 مكونات الروبوتات 
 إلى أن الروبوتات تتكون من األجزاء التالية: (Bellis, 2021)أشار بيلز 

 : الذرادي ، اررجل، اليدي ، القدمي .المستجيبات ▪
ارجاا  الت  تعمل مثل الحتاس بيمكنما اكتاتتتاف ارشتتتيا   ب ارشتتتيا  مثل الحوارة بالضتتتت  بتحتيل معلتما  التاي     المستتتشتتعرات: ▪

 إلى رمتز تفممما  جماة التمبيتتو.
 الدماغ الذي رحتتي دلى تعليما  تسمى الدتارزميا  للتحكم ي  الوبوت . الكمبيوتر: ▪
 كية.تامل اردبا  بالتوديبا  الميكاني المعدات: ▪

إلى  ن الوبوتتا  ال تنادية الاتايعة دبارة د   جماة ةتلبة ثقيلة تقت تو دلى الت تنيع، إنمم   (Bellis, 2021) شتار بيلا دما     
رعملتن ي  بييا  منظمة بدرة بيؤدبن مما  مفودة شتتتتتتتتتتتتديدة التتوار تح  تحكم مبوم  مستتتتتتتتتتتتبًقا، دما  ن الوبوتتا  تمتاز بمجمتدة م  

  تعمل دادة م  تلقا  نفستتما، بلستتاستتة لبييتما، بالتتيت مع التغيوا   الد تتايص تجعما مدتلفة د  اآل   العادرة؛ ليث  ن الوبوتتا
ي  البيية  ب مع ار طا  ي  اردا  الستتتتتتتتتتتتتابت، به  متجمة نحت المما ، بغالًبا ما ركتن لديما القدرة دلى تجووة هوق مدتلفة ينجازها 

 مممة.
 أهمية الروبوت في التعليم 

تعليم  رعتد م  البوام  التعليميتة المممتة ي  موالتل التعليم، يتالوبوت  التعليم  دلمتًا يو  العتديتد م  التووتيي   ن الوبوت  ال
  :2007؛ راسي ، 2010؛ المباهبة، 2007؛ المغي ب، 2020تطبيقيًا رسادد دلى تحقيت ما يل  رالعتت ، 

بي لديمم، م      معوية اردبا  بستتتتتتتتتيلة مثالية لددم التعلم با كتاتتتتتتتتتاف لد  الط ا، دما رستتتتتتتتتمم ي  تنمية ردرا  التطبيت اليد ▪
 بالِقطع الداةة بالت ميم، بيمم الطوق المناسبة لت ميم ببةل اآل   المدتلفة.

راتتتتتجع دلى التعلم التعابن ، ب اةتتتتتة ي  موللة الت تتتتتميم بالبومجة؛ ليث رحتاج ماتتتتتوبع الوبوت  لعدد م  المتعلمي ، ليتم تتزيع  ▪
 م بالبالث.اردبار دليمم: المبوم ، المتثت، الم م

تأسو الط ا بتفتنمم، بلمذا يناغلتن بما، ليث سيكتن لديمم الوغبة يدراك  راجع الطالب دلى التعلم الذات ، يمذه التقنيا  الذدية ▪
 كيت بلماما تعمل بعص التقنيا ، يتايد رغبتمم ي  التعلم  كثو.

تن  بما يتعلمتن ، بيستتتتتتتمل إدادة بنا  المعوية لديمم دند  راتتتتتتتجع الط ا دلى البحث العلم  با بتتار، ييجمع الط ا بي  ما رعوي ▪
 استحضارهم لما بعد  شمو  ب سنتا .

تعمل الوبوتتا  دلى تعايا بتنمية القدرا  الفتوية الت  رستتتتتتتتتتتتعى الط ا لتحقيقما، دالتفتيو ايبداد  بالنارد با نفعال  بممارة لل   ▪
  ادر بإدارة المااريع بتحليل ارنظمة.الماك  ، م      إدارة التر  بتنظيم  بتحديد الم

رحقت استتتتتتتددا  الوبوت  التتامل بي  العلت ، بم   بوزها التتج  نحت تتامل العلت  بالمندستتتتتتة بالتقنية بالوياضتتتتتتيا ، ليث جمع بي   ▪
 ددة دلت  بطويقة متتاملة.

  بالمتفودة من  باتتتتتتكل بثيت، بدذلا تنفيذ  يتيح للمعلم القيا  بتطبيت مجمتدة م  ارناتتتتتتطة، بالفعاليا  المتد تتتتتت تتتتتتة بعلم الوبوت  ▪
 المسابقا  ي  الت ميم بالتجويب باستددا  داية التسايل بالقتاني  بالنظويا  للتتةل إلى النتيجة اريضل.

رستتتمم ي  تعلم الط ا م      الفمم بالتطبيت ببضتتتع للت  لماتتتك   رعياتتتما المجتمع مستتتتددمًا استتتتواتيجيا  البحث العلم ،   ▪
 ا يتيوه م  إمكانا    رمك  ل وها.بملا لم

 تعايا الثقة بالنفس لد  الطلبة، بيايد ا هتما  بالبحث العلم  را ستق ا ، الم لظة، التجووة، التحليل . ▪
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 رمثل هويقة مممة جدا ي  تطتيو ممارا  ا ت ا  بالعوض بتنمية لس المسؤبلية لد  الط ا. ▪
 ايضاية إلى ممارا  لل الماك  .ينم  بيعاز ممارا  التفتيو لد  الطلبة ب ▪
يووط التعلم بالحياة العملية رن  غلب الماتتتتتتتتاريع بالتطبيقا  التووتية المطوبلة ي  مدتبوا  الوبوت   مثلة لقيقية رعياتتتتتتتتما الطالب   ▪

 ي  ليات  اليتمية مثل رماوبع اربتاا الذدية، آلية سحب النقتد، ماوبع الغسالة .
 التعليمطرق استخدام الروبوت في 

  : 2007رمك  ت نيت هوق استددا  الوبوت  ي  التعليم بيت هويقتي  رييستي  هما رراسي ، 
تتييو مجمتدة م  الوبوتتا  التعليمية الجاهاة للطلبة دا ل ي تتتتتلمم بحيث تمكنمم م  التعامل معما ا ستتتتتفادة م  إمكانياتما ري  ▪

 ت  دجماز بإنما ا ستفادة مما رقت  ب  هذا الوبوت .مادة تعليمية، بي  هذه الطويقة   يتم دراسة الوبو
تتييو بتجميا مدتبوا  للوبوت  التعليم  دا تل المتدارس بحيتث يتمك  الط ا م  تعلم ديفيتة إنتتاج ربوتتتا  رتادرة دلى  دا  ممتا   ▪

 معينة بهنا تتم دراسة الوبوت  دجماز.
جا  ه  الثانية ليث إن تتييو مدتبوا  للوبوت  دا ل المدارس رمك  بمع  همية الطويقتي  إ   ن الطويقة اريضتتتتتتتتتتتتتل ي  هذا الم 

  ن يدم  مع  الطويقة اربلى بايضاية إلى  ن  رحقت نتاي   يضل للتعلم.
 مختبر الروبوت التعليمي

 (:2011يتكون مختبر الروبوت التعليمي من األجزاء التالية )وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت، 
  متتترا ، بلستاس 3  دن توا منما بطارية  يثيت ، بددد ر431بتحتتي هذه الحقيبة دلى ددد ر  الروبوت األستاستية ليجو:حقيبة  ▪

  لستاستا  للدبران مدمجة ي  المتتترا ، بايضتاية إلى مجمتدة م  داب   3للضتت ، بلستاس لل تت ، بلستاس للمس، بددد ر
 حفظ بيتضم  ةينية لفوز القطع.، بةندبق ب ستيا للUSBالتتةيل بالووط بدابل 

   دن وا للبنا ، بتستعمل لبنا  ت اميم  كثو تنتدا ب كثو تعقيدا.671: تحتتي دلى ددد رالحقيبة اإلضافية من ليجو ▪
بهت البونام  الداص ببومجة الوبوت  بالذي رستقبل التعليما  الداةة بعقل الوبوت ، بيجب  ن رحتتي دلى جا   برنامج الليجو: ▪

 تعليم  للوبوت .
 رستدد  هذا المحت  لاح  البطارية. ( فولت:10محول ) ▪
 هابلة لاستا بهابلة ليجت مستديوة ل جتمادا . طاوالت: ▪
   لقيبة ليجت.21تيكية لحفظ ررحتتي دلى مسارا  ب س  حامل حقائب ليجو: ▪
 مم مفوغة لعوض ت ميما  الطلبة م  الوبوت .250رحتتي دلى مووعا   حامل ليجو للعرض: ▪
 ، Data showبتتضتتم  ستتبترة بيضتتا  للم لظا ، ستتبترة تفادلية بيضتتا ،  جماة لاستتتا، بجماز للعوض، ر ستتبورات متنوعة: ▪

 كواس  للطلبة بللمعلم.
 التعليميمعوقات استخدام الروبوت 

إلى بجتد دديد م      Newley, et al, 2013؛  Martin et al, 2012؛  2015 شار  بعص الدراسا  مثل ردبد الغن ، 
 المعترا  الت  تحد م  يادلية استددا  الوبوت  التعليم   بوزها:

دد  إرجاد معلمي  مؤهلي   ستتددا  الوبوت ، ليث  ن  معظم المعلمي  غيو مؤهلي  لتدريس الوبوتتا  دلى الوغم م  بجتد ددد    .1
 كبيو م  الط ا الممتمي .
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ت  تقع التتلفة العالية لاتوا  لقايب الوبوت  التعليمية ب جماة الوبوت  القابلة للتعطل، ليث  ن المدراس الت  تدرس باستتددا  الوبو .2
 ي  ارليا  اركثو ثوا  بحيث تتتن رادرة دلى شوا  تلا الحقايب. 

 معظم الم ادر بالمن ا  بالمواجع باللغة اينجلياية بهناك يية م  معلم  ال فتف   يتحدثتن اينجلياية بط رة.  .3
بامو محتددة رتد تدتلط دليت  بعص التفتادتل بي  الوبوت  بالطتالتب رعتد م   كبو التحتدرتا ، ليتث  ن الوبوت  يتم بومجتت  ضتتتتتتتتتتتتتتم    .4

اربامو ي  لا  لم تت  ستليمة بدريقة،  رضتا النمط الامن  لمذه ايشتارا  مممة يتأ و بستيط ي  تنفيذ مما  معي  رجلب العديد م  
 ار طا 

لغة البومجة برد  تعتبو  جماة الوبوت  م   كثو ا جماة ستمتلة ي  ا ستتددا  بيستتطيع الط ا التتييت معما بستمتلة بدذلا  رضتا   .5
رحدث بعص الماتتتتاكل مثل الح تتتتت  دلى نتاي  مدتلفة ي  جلستتتتة دمل التطبيت مما  معينة بملا تبعا للوبوت  الذي رعملتن ب ، 

 ب ليانا رد ركتن م  الضوبري الح ت  دلى  جماة استاعار جديدة  ب بنايما بأنفسنا لتحقيت المدف المطلتا.
  ماتتتحتنة بالتامل،  اةتتتة إما تم استتتتددامما لمدة ستتتادتي   ب  كثو، بم      العمل بمذه التحقت م   ن تتتن بطاريا  الوبوت  .6

الطويقة، ستتتتتيتجنب المعلم اردطا  المحتملة ي   جماة ا ستتتتتتاتتتتتعار  ب المحودا ، هذا رعن   ن  رجب تنظيم مممة الاتتتتتح  باتتتتتكل 
الحمل الاايد للمعلمي ، رجب  ن رقت  بمذه المممة ةتتتتتتتتتتحيح، مما رد ركتن معقدا لقا إما دان  الح تتتتتتتتتتص متقاروة يم   جل تجنب  

 مساددب المدتبو،  ب  ن ركتن هناك ما ركف  م  البطاريا  ا لتياهية الت  رد تتتن مكلفة نتًدا ما.
 الموهوبون 

ة مبب ا لتياجا  الداةتتتة، هم مجمتدة م  اريواد بارشتتتداص بحاجة لتقدرم بوام  مستتتاندة لمم  اةتتتة بمم، هم يقط، بمميأ
 بم ممة لتلبية لاجاتمم بمتطلباتمم،  ما المتهتوتن يمم إلد  ييا  مبي ا لتياجا  الداةة.

 ما مفمت  المتهبة لغتيًا دما برد ي  لستتتان العوا م  الفعل بهب بمعنى بهب لا الاتتت   يمب بهبا ببهبا بالتحويا، ببهب  
  .4929.، ص 1986ل  هبة بمتهبة بهبا ببهبا: إما  دطيت  راب  منظتر، 

   ن ارهفا  المتهتوي  هم الذي  لديمم القدرة 24، ص.2006  الماتتتار إلي   بت يواش رRenzolliباةتتتط لًا يو  رنابل  ر
دلى إظمار  ب تحقيت مستتتتيا  دالية م  اردا  ي   ي مجا  م  مجا   الناتتا  اينستتان  النايعة اجتماديًا دما  بضتتح ي  نمتمج  

تهبة تتألت م  نات  تفادل ث ث مجمتدا   ستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية ه : معد  يتق المتتستتتتتتتتتتط ي  القدرا  العقلية العامة، الث ث  الحلقا   ن الم
 بمثابوة موتفعة "ا لتاا  بالمممة، بمستت  دا  م  ايبدادية.

لعموية   الطفل المتهتا هت الذي رظمو  داً  متمياًا، مقارنة مع  روان  ي  المجمتدة ا18، ص.2010بينما دوف  لت هللا ر
الت  ينتم  إليمتا ي  بالتد  ب  كثو م  مجتا   رتدرة دقليتة دتامتة، برتدرة تفتيو إنتتاج   ب إبتداد ، برتدرة ريتادرتة، بمستتتتتتتتتتتتتتتت  موتفع م  

 التح يل اركادرم ، بالقدرة دلى المثابوة با لتاا  بالدايعية العالية بالتفتيو المستقل.
تا ارهفا  المتهتوي  دلى  نمم  مديا   ب دباروة  ب نتابغ به  ي     ن ار  تتتتتتاييتن دوي74، ص.2011كما مدو شتتتتتتاكو ر

 لد ماتما دبارا  ثنا  بإهوا  دلى ما رقتمتن ب  بيبموبن ب  التبار.
 خصائص معل ِّم الموهوبين

المتدّلفي   ب ُرعتبو المعّلم المفتتاح الوييس لنجتاح العمليتة التووتيتة ي   ّي بونتام  تووتي متا، ستتتتتتتتتتتتتتتا   كتان للطلبتة العتاديي   ب  
المتهتوي ؛ رنّت  رستتتتتتتتتتتتتتتطيع  نل يمي  الفوص بالظوبف الت  تقّتي ثقتة الطتالتب بنفستتتتتتتتتتتتتت   ب تتدموهتا، بتقّتي ربح ايبتداع  ب تقتلمتا، بتثيو 
م  التفتيو النارد  ب تحبط ، بالمتتّبع لما ُدتب ي  اردا التووتي لت  متضتتتتتتتتتتع المعّلم ي  بوام  المتهتوي  رجُد نفستتتتتتتتت   ما  مجمتدة  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

191 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  دّدة   تتتتتايص لمعلِّم الطلبة المتهتوي ، 2000الستتتتتما  بالد تتتتتايص الموغتوة ي  المعّلم الناجح، ليث يذُدو التتيجوي بمن تتتتتتر ر
 بمنما:

 التفّتق ي  الذدا :  نل ركتن المعّلم مدّيًا، رحتو  ارمديا ، بيتجابا معمم بفطنة بممارة. .1
لتن المعّلم الناضتتتتتت  اجتماديًا  نضتتتتتتتج الاتتتتتتد تتتتتتية: لما لما م ل  همية دبيوة ي  نجاح .2 العمل الذي رقت  ب ، يالطلبة المتهتوتن رفضتتتتتتّ

 بانفعاليًا، بالتاثت م  نفس ، بالقادر دلى المباد ة باتدام القوارا ، بالقادر دلى اينجاز.
ص ي  المتاد ا .3 لت  يدّرستتتتتتتتما، بدرارة ستتتتتتتتعة ا ه ع: بمعنى بايو الثقاية ي  يوبع المعوية المدتلفة، بدلى درجة دالية م  التد تتتتتتتتّ

 بأنما  التعّلم ب نما  التفتيو الت  ينبغ   ن يتّظفما.
 الدبوة ي  مجا  التدّ ص، الدبوة ي  مجا  المتهبة، بالدبوة الحياتية دمتمًا.  .4
ان بت ، ب  يوًا . الوغبتة ي  التتدريس للطلبتة المتهتوي : بهنتاك ث ثتة جتانتب ي  هتذا ال تتتتتتتتتتتتتتتدد، بتدارتًة الوغبتة ي  هتذا العمتل، ثم  ايرمت5

يب  القنادة بأهمّيت ، بم ل رمتلا هذه الجتانب ستيحتو  بيتقّبل آرا  الطلبة المتهتوي ، بيقّدر  ناتطتمم ا ستتتاتايية، بياتّجعمم دلى التجو 
 بالتعّلم الذات .

م ب هداف بيلستتتتتفة  دما  . التدريب: تدريب ربل ب ثنا  الددمة؛ م ل  جل التاّبد بالمعارف الاتتتتتاملة لد تتتتتايص بهبيعة ب ستتتتتاليب تعلّ 6
 الودارة، دّل ملا د  الطلبة المتهتوي .

 أدوار معلم الموهوبين
بقدر ما تتعدد  شتتتتتتتتتكا  المتهبة، بوقدر ما تتعدد ردرا  المتهتوي  بإمكاناتمم، تتعدد  دبار المعلم باتتتتتتتتتكل دبيو، بلذلا راتتتتتتتتتيو 

 معلم المتهتوي  به :  إلى بعص اردبار الت  ينبغ   ن رقت  بما 18-16، ص.2015النارة ر
 تتتي  مناخ ةف  رسمح بالتفتق بنمت المتاهب. .1
 تنمية ا ستق لية ي  التعلم دند هؤ   مع ديعمم ي  ما  التر  إلى العمل ي  مجمتدا . .2
 ت ميم بوام  إثوايية ي  مادة تد   . .3
 ت ميم بوام  نااهية إثوايية دالية المستت   اةة ي  القوا ة بالبحث بايل ا . .4
 ددتة الاد يا  البارزة ي  دنيا العلم بالمعوية بالف ، برادة الو ي ي  المجتمع للقا  هؤ  . .5
 إدداد ارناطة الت  تعتمد دلى: .6
 استثارة الط ا بديعمم إلى بذ  الجمد بالمثابوة بالت ميم بايدارة. .7
 ب   بالتسامح ي  ا  ت فتميية بيية غيو تسلطية تتيح الحوية للت ميذ للتعبيو د   يتارهم بتقبل المحا .8
 استثارة الط ا للبحث د  د را  جديدة بي  ارشيا  المدتلفة. .9

 تاجيع الط ا دلى المداهوة العقلية للتعبيو د   يتارهم بآرايمم بتجووتما. .10
 ثنا  متاجمتما لتنمية الموبنة  إدارة المناراتة بطويقة مونة بياتجع ه ب  دلى تحليل الماتك  ، بيتيح لمم إمكانية تعديل  ستاليبمم  .11

 لديمم.
 استددا  ارساليب الت  تايد ا هتما  بالحتاس الوييسية للط ا ردر ايمكان لجذا انتباهمم لعملية التعلم. .12
 لث الط ا دلى استددا  متاد ب اما  م  البيية يجوا  التجارا  ب دمل النمامج التعليمية. .13
 ينما التمبيتتو بإتالة الفوةة للط ا  ستددامما ردر ايمكان  ثنا  دملية التعلم.استددا  التسايل التتنتلتجية بم  ب .14
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استتتتتتتتتددا   ستتتتتتتتلتا ا كتاتتتتتتتتاف بلل الماتتتتتتتتك   مع إتالة الفوص ينتاج اريتار بتجووتما باستتتتتتتتتددا  متارت تديلية ي  معالجة  .15
 القدرة ا بتتارية بالتعلم الذات .الماك  ، مما رسادد دلى التتةل لحلت  ابتتارية لما بينم  الثقة بالنفس ب 

يتضتتتتتح مما ستتتتتبت  ن م  بي  اردبار المتجددة الت  ينبغ   ن رقت  بما معلم المتهتوي  استتتتتتددا  التستتتتتايل التتنتلتجية بم  بينما  
ا  تطبيقا  التمبيتتو  التمبيتتو بإتالة الفوةتتتة للط ا  ستتتتددامما ردر ايمكان  ثنا  دملية التعلم؛ لذا يإن امت ك معلم ممارة استتتتدد

 بتطبيقا  الذدا  ا ةطناد  تعد  لد المتطلبا  الضوبرية لنجال  ي   دا  بظيفت  دلى  كمل بج .
 أهمية تكنولوجيا التعليم للموهوبين

أةبلت تكنولوجرا التعلي   كثو اتساًدا وشموً  متتتتتتتتت  دتنمتتتتتتتتتا مجتتتتتتتتتلو أووات ومتتتتتتتتتستلوثات تكنولوجرة؛  بوأت تمت  ب ملرة  
ي  الت ليم  الذى يتميز بتلويو المستوى المو ل  للطت ب وةراغة ارهواف وتلليتل الملتتوى، وتلويو طلق ال لض المناسبة التةم

للموقف التعلرم ، بإذا دان  تكنولوجرا التعلي  ذات أهمرة بالنسبة للط ب العاويي  يمى أكثو أهميتتتتتتتتتتتتتتتتة للطتتتتتتتتتتتتتتتت ب ذوى ا لتراجات  
  :84، ص.2009تم بمم متضتع البحث وتكم  أهميتما لم   يما يل  رمحمد بسعيد، ال اةة ب اةة المتهتوي  الذي يم

تقد  بوام  إثوايية تتحد  تفتيو الط ا المتهتوي  بردراتمم د  هويت تقدرم المتستتتتتدا  بالستتتتيو بالتواجم بالتتب ايلتتوبنية، بووام   ▪
اادة ي  المجا   اردبية  ب العلمية، بتتييو  بوا  تحاكى التارع  بتقنيا  التارع ا يتواضتتتتت  بالت  يتجت  م    لما المتهتا ل ستتتتتت

 بتعطى الفوةة للمتهتا للتفادل معما.
 تسمم ي  تتييو يوص التعلم الذات ، بتنمية بتطتر مفاهيممم العلمية بإبداداتمم اردبية بتمكنمم م  تعليم  نفسمم.  ▪
تدط  البعدي  الامان  بالمكان ، م      التستايط المتعددة،  ب ممارستة تجارا  طوة يتتةتلتن م    لما إلى استتنتاجا  دملية    ▪

 رقدمتن م    لما إبدادا  جديدة.
 تتيو يوص التقتيم الذات  دبو بنتك ارسيلة الت   ةبح  مألتية ي  داية ارنظمة التعليمية. ▪
  تعليمية ثوية يتفادل م    لما المتهتوي  بالمتفترتن تفاد  بنا  بتستتاددهم دلى تقدرم إبدادا  بالتتةتتل  تستتادد دلى تتييو  بوا  ▪

 إلى ا توادا  تسادد دلى اكتاايمم مبكوا بتقدرم الودارة الممكنة لمم ي  التر  المناسب.
  دراستتتتتتة  Shim, et al,  2017 وان ربرد تنابل  دديد م  الدراستتتتتتا  دبر الوبوت  ي  دملية التعليم؛ ليث  جو  شتتتتتتيم بآ

هدي  إلى تعوف درجة استتتتددا  الوبوت  ي  بيية التعلم القايم دلى اللعب ي  تدريس الط ا لغة البومجة لطلبة الموللة ا بتدايية ي  
دا  ا  تبار القبل    هالب م  الموللة ا بتدايية، تم استتتتتد48كتريا؛ ليث تم استتتتتددا  المنم  شتتتتب  التجويب ، باشتتتتتمل  العينة دلى ر

بالنماي  لجمع المعلتما ، بتم استتتتددا  ا  تبار النماي  لتحديد الوضتتتا ي  استتتتددا  الوبوت ، بمد  رابلية استتتتددام  ي  تدريس لغة 
البومجة، ليث بين  نتاي  الدراستتتتتتتتتتة إلى  ن استتتتتتتتتتتددا   لعاا الوبوت  تؤثو باتتتتتتتتتتكل إرجاب  دلى هويقة تدريس لغة البومجة ل تتتتتتتتتتالح  

 جمتدة التجويبية الت  استددم  الوبوت ، دما  كد  الدراسة  ن لغة البومجة مناسبة للفية العموية بهويقة تدريسما.الم
   ثو استتتددا  الوبوت  المعلم ي  تدريس العلت  ي  Polishuk & Vener,2018 كذلا استتتق تت  دراستتة بتلياتتاك بيينيو ر

، ليث را  البالثان باستتتتددا  المنم  التةتتتف  بدان  دينة الدراستتتة مكتنة م  الموللة ارستتتاستتتية م  بجمة نظو الط ا ي  يلستتتطي 
هالب م  الموللة ا بتدايية، بدان   داة الدراستتتتتة ا ستتتتتتبانة، ليث  ظمو  النتاي  اكتستتتتتاا المفاهيم الت  تم شتتتتتولما بتدريستتتتتما    189

 بالتعامل مع الوبوت  بدرجة موتفعة.بتاسطة الوبوت  المعلم بنتاي  موتفعة،  رضًا بين  ميل الط ا للتفادل 
  إلى تعوف  ثو استددا  التعلم القايم دلى الماوبدا  ي  بيية التعلم ايلتتوبن  رالفودرة  2018بينما هدي  دراسة لجاا ر  

منم  شتتب  التاتتاردية  دلى تنمية بعص ممارا  بومجة الوبوت  لد  ه ا تتنتلتجيا التعليم"، ي  م تتو ليث را  البالث باستتتددا  ال
  م  ه ا الستتتتتتتتتتتتتتنتة الوابعتة ي  جتامعتة بنمتا ي  دليتة التوويتة  40التجويب ، م      ا تبتار معوي  دلى مجمتدتة م  ه ا دتددهم ر
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بدان تم تقستتتتتتتيممم إلى مجمتدة تجويبية  بلى تعن  بالتعلم الفودي لممارا  بومجة الوبوت ، بالمجمتدة الثانية تعنى بالتعلم التاتتتتتتتارد  
جة الوبوت ، ب ظمو  نتاي  البحث تفتق المجمتدة الثانية القايمة دلى الماتتتتتتتتتتتتوبدا  ي  بيية التعلم التاتتتتتتتتتتتتارد  لممارا  لممارا  بوم

 بومجة الوبوت .
يقد استتتتتتتتتمدي  التاتتتتتتتتت د   ثو استتتتتتتتتددا  بونام  تعليم  باستتتتتتتتتددا  الوبوت  اآلل  ي  تنمية    2018 ما دراستتتتتتتتة الوبيل  ر

طالبا  المتهتوا  بالمتفترا ، استتتتتددم  الدراستتتتة المنم  شتتتتبة التجويب ، بلتحقيت هدف الدراستتتتة  التح تتتتيل بمادة الوياضتتتتيا  لد  ال
  هالبة 25  هالبة متفترة، بر15  هالبة متهتوة بر15  هالبة للعينة التجويبية ر30ا تيو  دينة ر تتتدرة م  مجتمع الدراستتتة بلغ  ر

  يقوة م  نتع ا تيار م  متعدد، بين  النتاي  بجتد 25 تبار تح تتتتيل  بلغ رللعينة الضتتتتابطة  ثنا  الف تتتتل الدراستتتت  الثان  تم إدداد ا
يوبق دالة إل اييًا بي  متتسطا   دا  الطالبا  ل الح المجمتدة التجويبية، ببجتد يوبق دالة إل اييًا بي  متتسطا   دا  الطالبا  

ا  المتهتوا ، ببجتد يوبق ما  د لة إل تتتتايية ي  التح تتتتيل رالمتفترا ، المتهتوا   دلى ا  تبار البعدي تعا  لمتغيو يية الطالب
البعتتدي رعا  إلى تفتتادتتل هويقتتة التتتدريس رهويقتتة البونتتام  التعليم  بتتالوبوت  اآلل  بالطويقتتة ا دتيتتادرتتة ، بييتتة الطتتالبتتا  رمتفترتتا ،  

 . ونام  التعليم  بالوبوت  اآلل متهتوا  ، بل الح دينة المتهتوا  ي  المجمتدة التجويبية اللتات  استددمَ  هويقة الب
  إلى تعوف درجة استتتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المدارس الداةتتتة ي  دمان 2020بينما هدي  دراستتتة المستتتاديد ر

  يقوة متزدة دلى مجالي ، 40بالتحدرا  الت  تتاجممم، برد تم استتتتتددا  المنم  المدتلط، بملا م      تطتيو استتتتتبانة مكتنة م  ر
  يقوة، بالمجا  الثان  " التحدرا  الت  تتاج  المعلمي  دند استتتتتتتتددا  الوبوت  26وت  التعليم " رالمجا  ارب  " درجة استتتتتتتتددا  الوب 

  مقابلة مع م  لديمم الوغبة م  دينة الدراستة، بتتتن  دينة 12  يقوة، دما تم إجوا  مقاب   شتد تية مفتتلة دددها ر14التعليم " ر
ةتتتتتة ي  دمان، ب ظمو  نتاي  الدراستتتتتة  ن درجة استتتتتتددا  الوبوت  التعليم  لد     معلم بمعلمة ي  المدارس الدا285الدراستتتتتة م  ر

معلم  المدارس الداةتتتتتتتتتة جا   بدرجة متتستتتتتتتتتطة، بوين  النتاي   ن التحدرا  الت  تتاج  المعلمي  دند استتتتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  
درجة استتتتتتتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  جا   بدرجة موتفعة، ب رضتتتتتتتتتتتتًا  ظمو  النتاي  بجتد يوبق ما  د لة إل تتتتتتتتتتتتايية ي   

 المدارس الداةة ُتعا  لمتغيو الجنس ل الح الذدتر، بينما لم تت  هناك يوبق ما  د لة إل ايية تعا  لمتغيو الدرجة العلمية. 
التحت      إلى التحقت م   ثو استددا  الوبوت  التعليم  ي  التح يل الدراس  ي  ظل2021ي  لي  هدي  دراسة دمار ر 

  هالبة م  هالبا  ال تتتتتت التاستتتتتع بمدرستتتتتة ٢٥الورم ، برد استتتتتتددم  الدراستتتتتة المنم  شتتتتتب  التجويب ، بتتتن  دينة الدراستتتتتة م  ر
الب تتتتايو الداةتتتتة هيية الاتتتتاررة التعليمية بارمارا  العووية المتحدة، بتمثل   داة البحث ي  ا تبار تح تتتتيل  بمقور العلت ، ب ستتتتفو  

 ي  المستت  التح يل  لد  الطالبا  ي  القياس البعدي.النتاي  إلى تحس
الت    –ي  لدبد دلم البالث  –يتضتتتتتتح مما ستتتتتتبت هذا البحث د  غيوها م  الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة  نما تعد اربلى م  نتدما  

  إدارة التعليم بمنطقة منسق  متهبة  ي  –تمدف إلى معوية بارع درجة استددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ر رباد الناا  
محايظة العارضة بالتحدرا  الت  تتاجممم ر دراسة لالة  ، ليث  ن معظم الدراسا  السابقة ما  ال لة تنابل   ثو استددا    –جازان  

بتنمية  الوبوت  التعليم ، ب همية استتتتتتددا  الوبوت  التعليم ، بتتضتتتتتيح بجمة نظو الط ا، بالع رة بي  استتتتتتددا  الوبوت  التعليم  
ممارا  ا ستتتتتتتتتتتتتيعاا بالتفتيو العليا بممارا  التفتيو النارد بالتفتيو ايبداد ، بلم يتم تحديد درجة استتتتتتتتتتتتتددا  معلم  المتهتوي  ر رباد  

 بمنسق  متهبة  للوبوت  التعليم  ي  محايظة العارضة بمنطقة جازان، بالتحدرا  الت  تعيت تتظيف  ب ترة  ب بأ و .  –الناا  
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 اءات المنهجية للبحثاالجر 
 منهج البحث

رعوف منم  البحث بأن  "مجمتدة م  ايجوا ا  بارستتتتتتتتتاليب الموتبة بالمنظمة، الت  يؤدي الستتتتتتتتتيو دلى  طاها إلى ايجابة 
 Ontologicalبا تيار منم  البحث رعتمد دلى ارنطتلتج     ٢٠١٥دلى التستتاؤ    ب التيق  م  بعتتتتتتتتتتتتتتتتص ا يتواضتتا  رمقتتتتتتتتتتتتتتتتد ، 

Assumption   بالت  تعوف دلى  نما الدراستتتتتتة الفلستتتتتتفية لطبيعة التجتد  ب التارع، باربستتتتتتتمتلتجياEpistemology   بالت  تاتتتتتتيو ي
البحث العلم  إلى التيفية  ب الطويقة الت  م    لما رستتتتتتتتتتتطيع البالث معوية شتتتتتتتتتت   ما،  ب ديت نعوف الحقيقة  ب التارع الذي رقت  

برن هتتتتتتتتتتتتتتتتتذا البحث رعتمد دلى المنظتر التفستتتيوي استتتتدد  هذا البحث المد ل  ب المنم     (Kivunja &Kuyini, 2017دلي  البحث 
 النتد ، بتت ميم ردراسة الحالة  تحديدا. 
  "دبارة د  يحص دريت بدميت لتضتتع معي  باستتتددا  داية التستتايل المناستتبة Punch, 2014بدراستتة الحالة دما ر تتفما ر

 تم يمم ممك  لتلا الحالة بعينمتتتتتتتتتتتتتتتا بضتم  ستيارما الداص، يأستلتا دراستة الحالة رق تد من : التةتت   بالمدف العا  هت التةتت  إلى  
إلى يمم دميت لحالة معين  رد تتتن يودًا  ب  يوادًا  ب ي ً  معينًا ي  مدرسة  ب نحت ملا، بتتتن دراسة الحالة يتتتتتتت  بضتتتتتتتعما بسيارما 

  .119الحا   ار و " رص. الطبيعيي ، دبن ا ناغا  بتعميم النتاي  دلى
 مجتمع البحث وعينته

منستتتتتتتتتتتتتتق  متهبتة  ي  متدارس محتايظتة العتارضتتتتتتتتتتتتتتة التذي    –تمثتل مجتمع البحتث ي  جميع معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتتتتتتتتا   
ثانتية ، بددد  مدرستتتتة   –مدرستتتتة ابتدايية  –مدارس رمجمعي  ابتداي  بمتتستتتتط    4رستتتتتددمتن الوبوت  التعليم ، بالبالغ ددد المدارس  

 منست متهبة  لسب إل ايية مكتب التعليم بمحايظة العارضة. –المعلمي  داوبن معلما ررايد ناا  
منسق  متهبة  المااردي  بالطويقة العاتايية البسيطة م  الموللة   –برد تم ا تيار العينة م  معلم  المتهتوي  ررباد الناا  

تابة  ستتتتما  جميع  يواد المجتمع العاتتتتوبن ي   براق ةتتتتغيوة ببضتتتتعما ي  راربرة با تيار المتتستتتتطة بدددهم ث ثة معلمي ؛ ليث تم د
بمنستتت متهبة  م  مدرستتة ارميو ستتلطان ب  دبد العايا المتتستتطة بالعارضتتة، بيوجع الستتبب   تيار  –ث ثة معلمي  ررايدي ناتتا  

 هذا النتع؛ هت  ن مجتمع البحث متجانسا م  ليث الغوض ي  البحث. 
ا ادتمد البحث ي   ستتتتتتتتتتتتلتا ا تيار العينة دلى ا  تيار بدبن إرجاع، بيعن   ننا دند ا تيارنا المفودة اربلى يإننا   نلجأ كم

 إلى إدادت  ثانية إلى المجتمع بإنما ندتار مفودة مما تبقى م  المجتمع بهكذا.
 أداة البحث

ة، به  "نتع  اص م  المحادثة بالحتار مع شتدص ل  د رة  لإلجابة دلى تستاؤ   البحث، استتدد  البحث المقاب   الفودر
بمتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتع البحث رستتددم  البالث ليستتتاتت  بوة المقابل بتفستيوات ، بتعد المقابلة م  الطوق الوييستية لجمع المعلتما  ي  البحث 

  . ۱۲۹، ص.۲۰۱۲النتد " رالعبد التويم،
جامعة  –بعص  دضتتتتتا  هيية التدريس بقستتتتتم تقنيا  التعليم بكلية التووية را  البالث بإدداد  ستتتتتيلة المقابلة ثم دوضتتتتتما دلى 

م  جازان لتحكيممما بإبدا  الم لظا  لتلما بالتأكد م  مناسبتما لإلجابة دتتتتت   ستتتتتيلة البحث، ثم التعديل دليما بيقا آلرايمما، بللتأكد 
ستتتيلة لتتتن  كثو م يمة، بتتتن   ستتتيلة المقابلة م  ارستتتيلة مناستتتبة ارستتتيلة بةتتتيغتما لعينتتتتتتتتتتتتتتتتتة البحث، را  البالث بالتعديل دلى ار

 التالية:
منستتتتتتتق  متهبة  ي  الموللة المتتستتتتتتتطة  –: ما درجة استتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتا  الستتتتاال األول

 بمكتب التعليم بالعارضة؟
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 ستخدام الروبوت التعليمي:وتفرع منه األسئلة التالية وفق محورين لمعرفة درجة ا
 المحور األول: توظيف الروبوت التعليمي

 ما  همية استددا  الوبوت  التعليم  ي  تدريس المادة الدراسية الت  تقت  بتدريسما؟ .1
 كيت تستدد  الوبوت  التعليم  دتسيلة تعليمية مساددة لتدريس مادة تد  ا؟ .2
 و العليا ي  دملية التعليم؟كيت تتظت الوبوت  التعليم  لتنمية ممارا  التفتي .3

 منسق  متهبة   ستددا  الوبوت  التعليم -المحتر الثان : تتييو الددم التقن  بالفن  لمعلم  المتهتوي  ررباد الناا  
 م  المسؤب  د  تقدرم الددم الفن  دند استدداما للوبوت  التعليم ؟ .1
 الوبوت ؟ما المتجما  الت  تساددك دلى يمم آلية دمل  .2
 ماما رحدث دند تعطل الوبوت ؟ .3

منستتتتق  متهبة  ي  الموللة المتتستتتتطة  ستتتتتددا  الوبوت   –ما التحدرا  الت  تتاج  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتا   الستتتاال الثاني:
 التعليم ؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية لمعرفة تحديات استخدام الروبوت التعليمي:
 بالمعترا  الت  تحد م  استددا  الوبوت  التعليم ؟ما ال عتوا   .1
 ما الذي رم  ب  لتجابز تلا التحدرا ؟ .2
 كيت رمك  ددم تفعيل استددا  الوبوت  ي  دملية التعليم؟ .3

 موثوقية البحث
م   بوز ايشتتتتتتتتتتتتتتكتا   الت  رتد تتتن ي  البحتث النتد  ه  المتثتريتة، بالت  تعوف ي  البحتث التميتة بتال تتتتتتتتتتتتتتدق بالثبتا . 

 بلتحقيت ال دق بالثبا  ي   داة البحث، را  البالث باتباع هذه ا ستواتيجيا  بيت المحكا  دما يل :
: تستجيل المقاب   الفودرة ةتتتيا، تفويغ التستجي   لوييا، تت   الدرة  ثنا  التفويغ، التفويغ الفتري لمحك األول الصتدق الوفتفيا ▪

  مانة المااردي  بتاجيعمم دلى الت والة، بالتأكيتد دلى دد   همية تحديد  سمايمم.للمقاب   بعد إجوايما مباشوة، بالحوص دلى 
: بيتمثل ي  ا هتما  بمنظتر الماتتتتاردي ، بلتى يتم التأكيد م  درة تفستتتتيو آرا  الماتتتتاردي ، ستتتتيتم المحك الثاني الصتتتدق التلويلي ▪

 دتوض تفتسيوي آلرا  المااردي  ي  المقاب   للتأكد م  درت .
 : سيتم روط نتاي  البحث الحال  بنتاي  الدراسا  السابقة، بروط نتاي  الدراسا  بأدبيا  البحث.حك الثالث: الصدق النظري الم ▪
: تم  ا ستتعانة بأدضتا  هيية التدريس لتدريت  ستيلة المقابلة بتعديلما بنا  دلى م لظاتمم، دما المحك الرابع الثبات )االعتمادية( ▪

تم تتأستتتتتتتتتتتتتتيس د رتة إرجتابيتة داييتة مع الماتتتتتتتتتتتتتتاردي  بتالمقتابلتة لتنميتة ثقتمم بتالبتالتث، بتم تتثيت دتل متا رقتلت  المعلم رالمبحتث  رتدر  
 إ  بثق . ا ستطادة بحيث لم رف  البالث ش   م   طتا  البحث 

 : ا تيار المااردي  داتاييا، بتحليل لا   ارمثلة السالبة ي  لا  مدو  تحدرا .المحك الخامس تحقيق المصداقية ▪
 تحليل البيانات وتفسيرها

تتميا دملية تحليل البيانا  ي  البحث النتد  بأنما تعتمد دلى دددا م  الد تتتايص الت  ينبغ   ن يتحلى بما البالث به   
   ن دملية تحليل البيانا  النتدية بتفستتتتتتتتيوها 2019إبداد  بستتتتتتتتعة اه د  دلى الظاهوة محل الدراستتتتتتتتة، برد مدو العبد التويم ريتوه ب 

دملية تت تتتتت بأنما ماتية، ليث رجتمد ييما البالث ي  دد  التحيا بما يؤثو دلى نتيجة البحث، بوي   رضتتتتا  ن دملية التحليل دملية 
 ادة النظو ي  البيانا  باكتااف ما هت جديد  اةة ي  البحتتث الغنيتة بالبيانا .نامية تتطلب م  البالث إد
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 وقد تم تحليل البيانات وفق الخطتوات التسلسلية التالية:
القوا ة المتسعة بالبحث د  دنتان للبحث با تيار العنتان المناستتب، بتحديد المحابر المممة بم  ثم دتابة  سيلة تحضير البيانات:   (أ

 بالعمل دلى إدتداد  داة البحث المناسبة للبحث الت  م    لما سيتم جمع المعلتما  بتفسيوها بتحليل النتاي  م    لما. البحث
منستق  متهبة   بجمتتتتتتتتتتتتتتتار  –استتعان البالث ي  بدارة المقاب   الت   جواها متتتتتتتتتتتتتتتع معلم  المتهتوي  ررباد الناتا  جمع البيانات:   (ب

لت  نظوا لد تةية بعص المعلمي  اكتفى بكتابتة الحتارا  بيده مما جعل المقابلة التالدة تستغوق  تسجيل ملحت بالماتت الذد ، ب 
 كثو م  ارروعي  دريقة الت  تم تحديدها للمقابلة التالدة، برد اتستتتم الجت بالوالة بالموبنة بالحوية بدان لتأكيد البالث لمم بعتتتتتتتتتتتتتتتتتد  

ثو ي  الوالة بالعفتية ي  الحتار، با تتتتتتتتتتتتتتتتتار البالث نفس المعلمي  لماتتاهدة بم لظة الت تتويح بأستتمايمم با كتفا  بأستتما  بديلة  
استدداممم للوبوت  التعليم  بملا لتطبيت استواتيجية التثليث بهتتتتتتتتتتتت  تعتتتتتتتتتتتتدد اردبا  مما رسادد دلى تحقت الم دارية، للح ت   

 دلى بارع لقيق    تؤثو ييت  ماتية البالث.
بلة معدة بجاهاة، دان  م لظة بماتاهدة شتتاهد استتددا  الوبوت  التعليم  مفتتلة تبد  بتةتت دل بوينما دان   ستيلة المقا

شتتتتتتتتتت   رقع تح  نظو البالث، بانتما  بالحالة ا نفعالية للطالب م      الناو ايد م  دلى بسايل التتاةل ا جتماد  لساا 
طقة جازان، بينما المقابلة دان  شتتتب  مقننة، يقد  دد البالث  ستتتيلة ستتتلفا، المدرستتتة الوستتتم  دلى مترع تتيتو بلستتتاا إدارة التعليم بمن

جتامعتة جتازان   –بتم دوضتتتتتتتتتتتتتتمتا دلى مجمتدتة متمياة م  المحكمي  م   دضتتتتتتتتتتتتتتا  هييتة التتدريس بقستتتتتتتتتتتتتتم تقنيتا  التعليم بكليتة التوويتة 
، ثم التعديل دليما بيقا آلرايمما. بللتأكد م  لتحكيممما بإبدا  الم لظا  لتلما بالتأكد م  مناستبتما لإلجابة دتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتيلة البحث

 مناسبة ارسيلة بةيغتما لعينتة البحث، را  البالث بالتعديل دلى ارسيلة لتتتن  كثو م يمة.
 للل  نتاي  المقاب   دلى موللتي ، ي  الموللة اربلى تم رةد درجة استددا  الوبوت  التعليم  بيت محتري :تحليل البيانات:   (ج
 المحتر ارب  تتظيت الوبوت  التعليم  بيتفوع من  ث ثة  سيلة: 
 ما  همية استددا  الوبوت  التعليم  ي  تدريس المادة الدراسية الت  تقت  بتدريسما؟ -1
 كيت تستدد  الوبوت  التعليم  دتسيلة تعليمية مساددة لتدريس مادة تد  ا؟ -2
 التفتيو العليا ي  دملية التعليم؟كيت تتظت الوبوت  التعليم  لتنمية ممارا    -3

منستتتتتتتق  متهبة   ستتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  بيتفوع من  -المحتر الثان : تتييو الددم التقن  بالفن  لمعلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتا  
 ث ثة  سيلة:

 م  المسؤب  د  تقدرم الددم الفن  دند استدداما للوبوت  التعليم ؟ -1
 لى يمم آلية دمل الوبوت ؟ما المتجما  الت  تساددك د -2
 ماما رحدث دند تعطل الوبوت ؟ -3

منستتتتتتتق  متهبة  ي  الموللة المتتستتتتتتتطة  –بي  الموللة الثانية تم تفستتتتتتتيو ما التحدرا  الت  تتاج  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتا  
  ستددا  الوبوت  التعليم ؟

 ليم :بتفوع من  ارسيلة التالية لمعوية تحدرا  استددا  الوبوت  التع
 ما ال عتوا  بالمعترا  الت  تحد م  استددا  الوبوت  التعليم ؟ -1
 ما الذي رم  ب  لتجابز تلا التحدرا ؟ -2
 كيت رمك  ددم تفعيل استددا  الوبوت  ي  دملية التعليم؟ -3
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دنارة  اةة يدطا  دنابي  :  دطى البالث  همية دبيوة لت نيت البيانا  الت  تضمنما التقويو النماي ، دما بج   الترميز المفتوح (د
رييستتية بيودية للبيانا ، بملتتتتتتتتتتتتتتتتا بيت  ةتتت  التوميا المفتتح المعمت  بما ي  الدراستتا  النتدية دمتما، بالتوميا المفتتح هت روا ة 
 البيانا  دكتلة بالدة، ثم تفتيا البيانا  دمتما إلى ن تتتص ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغيوة، بيتم تمييا دل نص بعنتان م يم، بهذه الن تتتص تتتلد 
باستموار إثو  سيلة رطولما البالتتتتتتتتتتتتتث النتد ، بعكس البحتث التمية الت  تحدد ا ستبانا  ييما الطويقة مسبقة لسب رسم البالث 

 لما.
   ۲۰۱۲بلتحليل البيانا  ي  البحث الحال  تم اتباع هويقتتتة التحليتتتل ا ستتتتقواي ، بالتحليتتتل ا ستقواي  دما يؤدد العبد التويم ر

فاةيل إلى التتتتتتتتتل  ب العمتتتتتتتتت ، يتتتتتتتتالمعنى يتتتن م      البد  بالجاييا  بتتتي  ارتباها  بد را  بينما، يع  هويت  رسيو م  الت" 
 جمع ارنتساق بارنما  باكل داف رمك  للبالث  ن ر تغ المعنى المتتتن م  هذا المجمتع دلى شكل تعميم".

ثم التوميا المحتتتتتري بتجميتتتتع اريتار المتاابمة مًعا ي  متضتدا    بتم البد  بالتوميا بتسجيل اريتار الوييسة للمتضتدا ،
رييستية، ثم التوميا ا نتقاي  بدم  الفيا  الوييستية بالتتتتتتتتتتتتتتتت  تاتكل معا متضتتع دا ، ثم روط دل متضتتع بالستؤا  الذي رجيب دن  م  

 .بييمتا يل  جدب  تحليل البيانا   سيلة البحث،
   تحليل بيانا  المقابلة1جدب  ر

 المرحلة األولى 
 الترميز المفتوح 

المرحلة الثانية 
 الترميز المحوري 

المرحلة الثالثة 
 الترميز االنتقائي 

نتائج البحث الرئيسة 
 ذات الصلة بلسئلته

اريتار الوييسية الت   
تعكس درجة 
استددا  معلم  
المتهتوي  الوبوت   
 التعليم  ي  الموللة 

  دبا  جمع البيانا  

اريتار  تجميع 
لمحتت  متاابمة  
م  استددا   
الوبوت  التعليم  
 بروا ة اردبا 

 
دم  الفيا  الوييسة  
الت  تتِتن معا 
المتضتدا   
 الااملة 

 

دمج  ي  شتى  
 العلت  

✓ ✓ 
 
 
 

تتظيت الوبوت   
 التعليم  

 استددا  
 الوبوت 
 التعليم  

 إجابة السؤا  ارب  
ما درجة استددا   
الوبوت  التعليم  لد   
 معلم  المتهتوي 

منسق   –ررباد الناا  
متهبة  ي  الموللة  
المتتسطة بمكتب التعليم 

 بالعارضة؟ 

سمتلة ار ا   
 المعلتمة

 ✓ 

 ✓  تتييو التر 
 ✓  تتييو الجمد

تنمية ممارا  التفتيو 
 العليا

 ✓ 

 متاكبة لتتنتلتجيا 
 التعليم

✓ ✓  
 تفعيل التتنتلتجيا 

 ✓ ✓ تقنية بسيلة 
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 المرحلة األولى 
 الترميز المفتوح 

المرحلة الثانية 
 الترميز المحوري 

المرحلة الثالثة 
 الترميز االنتقائي 

نتائج البحث الرئيسة 
 ذات الصلة بلسئلته

يتجد شدص مسؤب   
 بمؤهل

تتييو الددم التقن   ✓ ✓
 بالفن 
تتايو  دلة تاوح آلية   

 دمل الوبوت 
✓ ✓ 

بجتد رطع ب جماة  
 بديلة

 ✓ 
تتيو  جماة بديلة 
برطع ي  لا   
 دطل الوبوت 

رلة الفوص المتجتدة 
يشواك المعلمي   
بدبرا  تدريبية 
لتيفية استددا  
 الوبوت 

 ✓ 

 ةعتوا  
 تحد م 
 استددا  
 الوبوت 
 التعليم  

 
 تحدرا  
 بمعترا  
 استدد 
 الوبوت 
 التعليم  
 

 إجابة السؤا  
 الثان 
 

 ما التحدرا 
 الت 
 تتاج  

 معلم  المتهتوي 
منسق   –ر رباد الناا  
 متهبة 

ي  الموللة المتتسطة  
 ستددا  الوبوت  
 التعليم ؟
 

ارتفاع  سعار  جماة  
الوبوت  بالمعدا   
 المساندة ل  دالطابلة 

 ✓ 

ارتنا  ددد م   
ارجماة   يتتايت مع 
 ددد الط ا

 ✓ 

 ✓  رلة الددم المادي
ضعت تتايو  

ايمكانا  بالمعدا  
لعمل الوبوت  ي   
 المدتبوا  المدرسية

 ✓ 

ةعتوة استددا  لغة  
البومجة بت ميم 
 الوبوت 

 ✓ 

زيادة ن اا 
المعلمي  م  
 الح ص 

 ✓ 
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 المرحلة األولى 
 الترميز المفتوح 

المرحلة الثانية 
 الترميز المحوري 

المرحلة الثالثة 
 الترميز االنتقائي 

نتائج البحث الرئيسة 
 ذات الصلة بلسئلته

لضتر بوام   
تدريبية مسجلة دلى  
 شبكة ا نتون  

 ✓ 

 ا جوا ا  
 الت  سادد  
 دلى تجابز 

 المعترا  بالتحدرا 

التعابن مع شواكا   
مجتمعية لتتييو 

 الددم 
 ✓ 

استددا  الف ت   
الدراسية للموللة  
ا بتدايية ر بحكم 
دملمم دبو من ة  

د  بعد   –مدرست  
     الجايحة  

 ✓ 

المااردة ي  بوام   
 متهبة

 ✓ 

 اجوا ا 
 مكن  
 م 
 ددم 
 تفعيل 
 

المااردة ي   
مسابقا  الناا   

 العلم 
 ✓ 

المااردة ي   
نااها  البوام  
 التهنية

 ✓ 

المااردة ي   
اربلمبياد التهن  

 للوبوت 
را ستواتيجية 
 بايبداع 

 ✓ 

 مناقشة النتائج والتوفيات 
بمنستق  متهبة  ي  المقاب    –لإلجابة د   ستيلة البحث تم تحليل إجابا  دينة البحث م  معلم  المتهتوي  ررباد الناتا   

 الفودرة بي  الم لظة تحلي  نتديا، بييما يل  دوض يجابة دل سؤا  مع ا ستاماد بالمقاب   بالم لظا .
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منستتتتتقي موهبة( في  –ونصتتتتته: ما درجة استتتتتتخدام الروبوت التعليمي لدى معلمي الموهوبين )رواد النشتتتتتاط  إجابة الستتتتتاال األول،
 المرحلة المتوسطة بمكتب التعليم بالعارضة؟

منستتق  متهبة  ي   –لإلجابة د  هذا الستتؤا  بلمعوية درجة استتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتا  
سطة بمكتب التعليم بالعارضة، تم تحليل إجابا  المعلمي  ي   سيلة المقابلة بيقا للمحتري  التاليي  بارسيلة الت  تتضمنما  الموللة المتت 
 ييما يل :

 المحور األول توظيف الروبوت التعليمي ويتفرع منه ثالثة أسئلة:
 تقت  بتدريسما؟ ما  همية استددا  الوبوت  التعليم  ي  تدريس المادة الدراسية الت   .1

ر   الث ثة معلمي   همية استتتتتتددا  الوبوت  التعليم  بدمج  ي  العديد م  العلت   دعلم البيية بالوياضتتتتتيا  بالفيايا  بالطارة  
لما ل  م  ممياا  ستتتتتتتتتادد دلى تتييو التر  بالجمد، دما  ن  ستتتتتتتتتادد الطالب دلى المتابعة  طتة بدطتة للمعلم ييقت  إ. ص " ر   ن  

الوبوت  التعليم   مو ممم م      دمج  ي  شتتتتى العلت  ليث تم استتتتددام  ي  الوياضتتتيا  لقياس المستتتايا  بي  الطارة    استتتتددا 
 ، بيقت  ع. ع "  دمل معلًما لمادة الوياضتتتتتتتيا  بمدروا 2021نتيمبو  23 /      9/ س   1    مستتتتتتتابقة الستتتتتتتيارا  المجينة.ر مقابلة 

لتعليم  ليث استتتتددم  الوبوت  ي  ددة دلت  دمستتتايل لستتتاا المستتتايا  بي  الفيايا  دما  ن  للوبوت  بممتما باستتتتددا  الوبوت  ا
 ، بيقت   . ج "  دمتل معلمتا  2021نتيمبو    23  /    11/ س  2رمو ممم تعلم لغتة البومجتة م      الوبوت  التعليم "ر مقتابلتة  

العلت  الطبيعية؛ ليث رعمل الوبوت  دلى تتييو الجمد بالتر ،   برايدا للناتتتا  بنستتتتدد  الوبوت  ي  العديد م  المستتتابقا  بي  شتتتتى
نتيمبو  24ص/     11:30/ س 3بيستادد الطالب دلى متابعة المعلم  طتة بدطتة ي  العمليا  التتابعية يتما  مممة ما " ر مقابلة 

2021.  
م  توديا الط ا ينجاز المما  بمتابعت  ب لظ البالث  ن استتتتتتددا  الوبوت  التعليم  ا ت تتتتتو التر  بالجمد للمعلم، بزاد 

 للمعلم  طتة بدطتة  ثنا  دوض المما  المطلتا إنجازها.
 كيت تستدد  الوبوت  التعليم  دتسيلة تعليمية مساددة لتدريس مادة تد  ا؟ .2

يثوا  الناتتتتاها  ال منمجية مدو الث ثة معلمي  استتتتتدداممم الوبوت  التعليم  دتستتتتيلة تعليمية تقنية تتاكب تتنتلتجيا التعليم بملا  
. رقت  إ. ص" ،  نا منستتتتت للمتهبة استتتتتددم  الوبوت    2021  -2020التعليمية، لددبا دددا م  الناتتتتاها  الت  نفذ      العا   

متهبة"ر  التعليم  ي  العديد م  ارناتتطة التعليمية ال منمجية دملتقى الناتتا   العلم  ب الملتقى الاتتتتي بجازان، بي  مستتابقا   ستتبتع
 ، بيقت  ع. ع " تم استددا  الوبوت  التعليم  ي  دددا م  المحايل بارناطة دلى مستت  2021نتيمبو  23 /      9/ س   1مقابلة 

مكتب تعليم جازان بدلى مستتت  المملتة، دما شتارد  مدرستة ارميو ستلطان ب  دبدالعايا المتتستطة بل تل  دلى المودا ارب  ي  
 ، بيقت   . ج " بحكم تتليف   2021نتيمبو    23  /   11/ س 2"رمقابلة  2020للوبوت  را ستتتتتتتتواتيجية بايبداع  اربلمبياد التهن   

رايدا للناتتتتتتا  بممتما باستتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  مع الط ا المتهتوي  ي  المدرستتتتتتة نقت  باستتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  ي  ارناتتتتتتطة 
/  3مدو  البيعة  ، ب ناتطة  ستبتع البيية ، ب ستبتع الموبر "ر مقابلة  –  التهنية ر اليت  التهن   التعليمية ال منمجية دأناتطة ا لتفا 

  .2021نتيمبو  24ص/    11:30س 
 كيت تتظت الوبوت  التعليم  لتنمية ممارا  التفتيو العليا ي  دملية التعليم؟ .3

ارا  التفتيو العليتا للط ا المتهتوي  دتالت تتتتتتتتتتتتتتميم،   ظمو  إجتابتا  المعلمي   هميتة استتتتتتتتتتتتتتتدتدا  الوبوت  التعليم  لتنميتة ممت
بالتطبيت، بالمقارنة مما يؤدي لإلبداع بحستتتب هو  بلت  الذي ر تتتنت ممارا  التفتيو العليا ي   دلى هو  الممارا  برد  كد ملا منستتتت 

ة دلى ستتتتتتتتتتتتتتبيتل المثتا  ي    " نقت  بتفعيلت  ضتتتتتتتتتتتتتتم  يتوة بالتدة لممتارة معينت2021نتيمبو 23 /      9/ س    1متهبتة إ. ص رمقتابلتة  
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الوياضيا  لقياس المسايا ، ليث رعاز يمممم لمفمت  التتامل بي  العلت  بيفعل ممارا  التفتيو العليا دحل الماك  ، بالتفتيو النارد  
ت  التعليم  ي  كما  ن  رعمل دلى تعايا القدرة المعويية باتدام القوارا  م      التحليل بالمناراتتتتتتة " ، بوَي  ع. ع " نستتتتتتتدد  الوبو

تنميتتة ممتتارا  التفتيو العليتتا؛ ليتتث رقت  الط ا بتجايتتة الوبوت  إلى رطع متنتتاثوة، زم  ثم رقتمتن بتوديبتت  بيت زم  محتتدد يدتتادة 
    ، بيقت   . ج " دوايد للناتا  يممنا تنمية تلا الممارا  للتفتيو العليا، رقت 2021نتيمبو    23  /   11/ س 2توديب  دام "ر مقابلة 

الط ا المتهتوتن ي   ناتتتتتتتطة ا لتفا   التهنية ببومجة الوبوت  لتتابة دبارا  بهنية بتمثيلما ي  ةتتتتتتتيغ معبوة د  الت   باللحمة  
  .2021نتيمبو  24ص/    11:30/ س 3التهنية"ر مقابلة 

 موهبة( الستخدام الروبوت التعليمي.منسقي -المحور الثاني: توفير الدعم التقني والفني لمعلمي الموهوبين )رواد النشاط 
 م  المسؤب  د  تقدرم الددم الفن  دند استدداما للوبوت  التعليم ؟ .1

تاتتتتيو إجابا  المعلمي  الث ثة بأن    يتجد هوف م   ارج المدرستتتتة رقت  بتقدرم الددم الفن ، باتفت الجميع بأن هناك جمتد يودرة 
  " التحق  ببوام  ببرش تدريبية  هلتن  2021نتيمبو  23 /      9/ س    1ذا ما  كدت  رمقابلة م  ربلمم بتقدرم الددم التقن  بالفن ، به

 بأن  كتن مسؤبً  د  تقدرم الددم الفن  لفويت الوبوت  ي  مدرست ".
 ؟ما المتجما  الت  تساددك دلى يمم آلية دمل الوبوت  .2

دمل الوبوتتا ، ب كد ملا ع. ع " تتجد  دلة للمعلم تقدمما الاتتتتتودا  اتفق  جميع آرا  المعلمي  الث ثة بأن هناك  دلة تاتتتتتوح آلية  
نتيمبو  23  /   11/ س 2"ر مقابلة NXT – STEM- EV3الم تتتتتتتتتتنعة للوبوتتا  التعليمية بأنتادما المستتتتتتتتتتتددمة ي  مدرستتتتتتتتتتتنا  

/ س 3الوبوت "ر مقابلة  ، بيقت   . ج " تتتايو دلى شتتتتتبكة ا نتون  العديد م  الاتتتتتوبلا  ستتتتتمل  بستتتتتادد  ي  شتتتتتوح دمل 2021
  .2021نتيمبو  24ص/    11:30

 ماما رحدث دند تعطل الوبوت ؟  .3
 جمعت  آرا  المعلمي  الث ثتة بتأنت  تتجتد لتديمم ملحقتا  ي  لتا  تعطتل الوبوت ، بلت  دجمتاز بتديتل   يتتيو، بهتذا متا  كتده إ 

بلت  بستتتتبب تتلفة ارجماة العالية لم نستتتتتطع تتييو جماز .ص " يتجد لدينا ملحقا  رمكننا استتتتتددامما ي  لا  تعطل جما الوبوت ، 
  .2021نتيمبو 23 /    9/ س  1بديل"رمقابلة 

منستتتقي موهبة( في المرحلة المتوستتتطة   –إجابة الستتتاال الثاني، ونصتتته: ما التحديات التي تواجه معلمي الموهوبين )رواد النشتتتاط 
 الستخدام الروبوت التعليمي؟

منستتتتتتتتتق  متهبة  ي   –  بلمعوية التحدرا  بالمعترا  الت  تتاج  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتتتا   بلإلجابة د  هذا الستتتتتتتتتؤا
 الموللة المتتسطة  ستددا  الوبوت  التعليم ، تم تحليل إجابا  المعلمي  ي   سيلة المقابلة بيقا لألسيلة التالية:

 التعليم ؟ما ال عتوا  بالمعترا  الت  تحد م  استددا  الوبوت   .1
منستتق  متهبة  ي  الموللة المتتستتطة  –لدص البحث مجمتدة م  ال تتعتوا  الت  باجمما معلم  المتهتوي  ررباد الناتتا   

 ستتتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  الت  تم المقابلة معمم ييما يل : رلة الفوص المتجتدة يشتتتتتتتتواك المعلمي  بدبرا  تدريبية لتيفية استتتتتتتتتددا  
الوبوت  بالمعدا  المستتتتاندة ل  دالطابلة، ارتنا  ددد م  ارجماة   يتتايت مع ددد الط ا، رلة الددم  الوبوت ، ارتفاع  ستتتتعار  جماة  

المادي، ضتتتعت تتايو ايمكانا  بالمعدا  لعمل الوبوت  ي  المدتبوا  المدرستتتية، ةتتتعتوة استتتتددا  لغة البومجة بت تتتميم الوبوت ، 
  بعص التحدرا  بالعقبا  م  استتتتددامنا للوبوت  التعليم  دعد  تتيو مقو زيادة ن تتتاا المعلمي  م  الح تتتص. مدو إ. ص " نتاج

 ، ب ضتتتتتتتاف  2021نتيمبو  23 /     9/ س   1مجما للوبوت ، دذلا ارتفاع تتلفة ارجماة بدد  بجتد مد تتتتتتتص مادي لما" رمقابلة 
متجتدة يشتتتتتتتتتتواك المعلمي  بدبرا  تدريبية  ع. ع  ي  لديث  د  المعترا  الت  تتاجم  ي  استتتتتتتتتتتددا  الوبوت  التعليم " رلة الفوص ال
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لتيفية استتددا  الوبوت ، ضتعت الددم المادي، ةتعتوة استتددا  لغة البومجة بت تميم الوبوت ، بايضتاية إلى زيادة ن تاا المعلمي  
باجمتما   ، بيقت   . ج : " م  التحدرا  بال تتتتتعتوا  الت 2021نتيمبو    23  /   11/ س 2م  الح تتتتتص المستتتتتندة لمم"ر مقابلة 

ي  استتددا  الوبوت  التعليم  ارتفاع  ستعار  جماة الوبوت  بالمعدا  المستاندة ل  دالطابلة، ارتنا  ددد م  ارجماة   يتتايت مع ددد  
  .2021نتيمبو  24ص/    11:30/ س 3الط ا" ر مقابلة 

 ما الذي رم  ب  لتجابز تلا التحدرا ؟ .2
منستتتتتتتتتتتتتتق  متهبة  لتجابز  –ا  الت  را  بما معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتتتتتتتتا  لدص البحث مجمتدة م  الدطتا  با جوا 

التحدرا  بال تتتتتعتوا  الت  باجمتمم  ستتتتتتددا  الوبوت  التعليم  الت  تم المقابلة معمم ييما يل : لضتتتتتتر بوام  تدريبية مستتتتتجلة دلى  
و الددم المادي بتتييو ارجماة، بايضتتتاية إلى استتتتددا   شتتتبكة ا نتون ، التعابن مع معاهد تدريب دنتع م  الاتتتواكا  المجتمعية لتتيي
؛ د  بعد     الجايحة  بتجمياها دمقوا  لفويت الوبوت  –الف تتتتت  الدراستتتتية للموللة ا بتدايية ربحكم دملمم دبو من تتتتة مدرستتتتت  

جما للوبوت ، بلتننا استتتتتتتتتتتطعنا  ذدو إ. ص " نتاج  بعص التحدرا  بالعقبا  م  استتتتتتتتتتتددامنا للوبوت  التعليم  دعد  تتيو مقو مليث
التغلب دلى هذه العقبة بملا م      استتتتتتتغ   الف تتتتتتت  الدراستتتتتتية لط ا الموللة ا بتدايية بحكم دملمم ي  الفتوة الحالية د  بعد  
مع دبو من تتتتة مدرستتتتت  . دذلا م  المعترا  ارتفاع تتلفة ارجماة بدد  بجتد مد تتتتص مادي لما بلت  دان  لنا شتتتتواكة مجتمعية  

معمد تاتتتتتتتكيل المستتتتتتتتقبل بمحايظة العارضتتتتتتتة دان ل  الدبر البارز ي  تقدرم الددم المادي بتتييو جماز ربوت  بهابلة لعمل الوبوت " 
 ، ب ضتتتتتتاف ع. ع  ي  لديث  د  ا جوا ا  الت  ستتتتتتادد  لتجابز المعترا  الت  تتاجم  2021نتيمبو  23 /      9/ س   1رمقابلة 

  "لضتتر البوام  التدريبية المستجلة دلى شتبكة ا نتون ، دان  لما ارثو ي  تجابز ندرة البوام  التدريبية ي  استتددا  الوبوت  التعليم
الت  تمتم بالوبوت  التعليم ، بايضتتتتتتتتتتتتاية  ننا دنا نعمل ي  تدريب الط ا  ارج  برا  العمل لنتجابز تحدي ارتباهنا ي  ل تتتتتتتتتتتتص 

  .2021نتيمبو  23  /   11/ س 2دراسية  ثنا  اليت  الدراس " ر مقابلة 
 كيت رمك  ددم تفعيل استددا  الوبوت  ي  دملية التعليم؟ .3

 لص البحث الحال  بمجمتدة م  المقتولا  الت  تستتتتتتتتمم ي  استتتتتتتتتددا  معلم  المتهتوي  ررباد الناتتتتتتتتا  بمنستتتتتتتتق  متهبة  
رجماة باردبا  بم  تتييو معامل للوبوت  التعليم ، للوبوت  التعليم  م      تميية البيية المدرسية بتتييو ايمكانا  ال زمة م  ا

ب رضتتتتا م  الممك   ن تعمل التزارة دلى تتييو مد تتتتص مادي رجماة الوبوت ، بيذدو إ. ص " تلقينا ددما م  مديو المدرستتتتة بملا 
ا  بتدريب الط ا المتهتوي  رايد الناتا    ر –باتوا  جماز ربوت  لديث، بايضتاية إلى  ن  يويت الوبوت  بالمدرستة ر منستت متهبة  

لي تتتتتتبحتا مدروي  لتيفية استتتتتتتددا  الوبوت  التعليم  ،  رضتتتتتتا ماتتتتتتارداتنا المستتتتتتتموة ي  مستتتتتتابقا  بونام  متهبة دنتع م  ددم بتفعيل  
  ، ب ضتتتتاف  . ج " ددمنا تفعيل الوبوت  التعليم  ي  مستتتتابقا  الناتتتتا 2021نتيمبو  23 /    9/ س  1للوبوت  التعليم " مقابلة 

بلقق  مدرستتتتتنا المودا ارب  دلى مستتتتتت   FIRST LEGOيويستتتت  ليقت    2020العلم ، بي  مستتتتابقة اربلمبياد التهن  للوبوت  
  .2021نتيمبو  24ص/    11:30/ س 3المملتة العووية السعتدرة " ر مقابلة 

التعليم  رلة الفوص المتجتدة    ن م  معترا  استتتتتتتتتتتددا  الوبوت  2020برد اتفت البحث الحال  مع دراستتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتاديد ر
يشتتتتتواك المعلمي  بدبرا  تدريبية لتيفية استتتتتتددا  الوبوت ، ارتفاع  ستتتتتعار  جماة الوبوت  بالمعدا  المستتتتتاندة ل  دالطابلة، ارتنا  ددد  

 م  ارجماة   يتتايت مع ددد الط ا، رلة الددم المادي.
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 نتائج البحث 
 النتائج أمكن تلخيصها فيما يلي:توفل الباحث إلى مجموعة من  

منستتق  متهبة  للوبوت  التعليم  تحقيت ارهداف الموجتة من ، ليث ا ت تتو التر   – ظمو استتتددا  معلم  متهبة ررباد الناتتا   .1
 بالجمد، بدمل دلى إثارة التفادل بالتنايس الاويج ايرجاب  بي  الط ا.

 دا  المعلمي  التعليم  بتحسي  مماراتمم بممارا  ه بمم الورمية. د  استددا  الوبوت  التعليم  إلى ريع مستت    .2
 سادد الوبوت  التعليم  ي  تفعيل بيية تعليمية جامبة للمتعلم، دما  ن  سادد دلى تطبيت ارناطة ال ةفية بكفا ة دالية. .3
التعليم  بتتييو دل ما يلا ، لما ل  م  يايدة دبيوة ي  ستتتتتتعى المعلمي  لتدط  العديد م  التحدرا  بالعقبا  ي  استتتتتتتددا  الوبوت   .4

 تتييو التر  بالجمد بإثارة دايعية الط ا.
 التوفيات  

 في ضوء نتائج البحث الحالي يوفي الباحث بما يلي: 
بالمعدا  بالقطع،    تميية البيية المدرستتتتية تقنيا  ستتتتتددا  تقنيا  الذدا  ا ةتتتتطناد  بمنما الوبوت  التعليم  بملا بتتييو ارجماة، .1

 بإناا  معامل  اةة للوبوت  التعليم .
تفعيتل استتتتتتتتتتتتتتتدتدا  الوبوت  التعليم  ي  جميع المتدارس با ستتتتتتتتتتتتتتتفتادة منت  ي  تتدريس المتاد العلميتة بالت  تحتتاج إلى تتدريس التارع   .2

 التطبيق  للمفاهيم بالم طلحا  بالتتامل بي  العلت .
 لوبوت  بتوديب  لتأهيل المعلمي  بريع مستتاهم.إدداد بوام  تدريبية متد  ة ي  بومجة ا .3
 تتييو يويت ددم تقن  بين  للمعلمي . .4

 المقترحات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث القيام ببعض الدراسات المستقبلية والتي يمكن أن تكون مكملة لنتائج البحث وهي:

   التعليم  ي  الموللة ا بتدايية بالثانتية.القيا  بدراسة مماثلة  ستددا  معلم  المتهتوي  للوبوت  .1
 إجوا  دراسا  لتحديد المتطلبا  ال زمة لنجاح استددا  الوبوت  التعليم  ي  البييا  التعليمية. .2

 : المراجع
 أواًل: المراجع العربية

  . لسان العوا. المجلد ارب ، تحقيت دبد هللا دبد التبيو بآ وبن، دار المعارف القاهوة.1986اب  منظتر، محمد ب  مكو . ر 
  . دليل ارسوة بالمعلم لتووية المتهتوي  بالمبددي . جمينة للناو بالتتزيع.2006 بت يواش، لسي  محمد. ر
التدريس المعمل  ادتمادًا دلى الوبوت  التعليم  ي  تنمية التح تتتتتتتتتتتتتتيل الوياضتتتتتتتتتتتتتت  لطالبا   .  ثو 2017البدب،  مل محمد دبد هللا. ر

 .152-133 ، 15ر8ارردن، المجلة الدبلية لتطتيو التفتق،  -ال ت الثان  داو دلم  لمدارس دمان
 للناو بالتتزيع.  . ممارا  التعليم: دراسة ي  الفتو باردا  التدريس. دار دنتز المعوية 2007التميم ، ممدي. ر 

  . تتنتلتجيا التعليم: مستحدثاتما بتطبيقاتما. سلسلة آلتد.2020التتدري، دتض لسي . ر
 .  ثو استتتتتتددا  التعلم القايم دلى الماتتتتتوبدا  ي  بيية التعلم ايلتتوبن  رالفودرة التاتتتتتاردية  2018لجاا، داد  داد  دوية دل . ر

 ه ا تتنتلتجيا التعليم ]رسالة ماجستيو غيو مناترة[. دلية التووية، جامعة بنما.  دلى تنمية بعص ممارا  بومجة الوبوت  لد 
  م  التعليم ارستتتاستتت  10-5 . بارع استتتتددا  معلم  تقنية المعلتما  ي  الحلقة الثانية ر2013الدالدي، جما  ب  محمد ب  ستتتيت. ر

 . 450-409 ، 2ر21سا  التووتية بالنفسية، ي  سلطنة دمان للوبوت  التعليم ، مجلة الجامعة ايس مية للدرا
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 .25 – 17 ، 13جامعة دنق ، ر - . ارهفا  المتهتوتن بهوق ردايتمم. مجلة الدراسا  اينسانية2010 لت هللا، دمو  ليفة. ر
التعليم ارستتتتتتاستتتتتت . مجلة جامعة  . دبر مديو المدرستتتتتتة ي  ردارة الت ميذ المتهتوي  بمدارس 2019الدلجابي، إيناس  لمد ستتتتتتليمان. ر
 .138-99، 2 ، ج12الفيت  للعلت  التووتية بالنفسية ر
 .  ثو استتددا  بونام  تعليم  باستتددا  الوبوت  اآلل  ي  تنمية التح تيل بمادة الوياضتيا  لد  2018الوبيل ، ديدة منيا  لويث. ر

 دلية التووية، جامعة الجتف.الطالبا  المتهتوا  بالمتفترا  ]رسالة ماجستيو غيو مناترة[. 
 . التعوف دلى الع رة بي  الذدا  ا جتماد  بالقدرة دلى لل الماتتتتتتك   لد  الطلبة الماتتتتتتاردي  2018الاوتن، ازدهار م تتتتتتطفى. ر

 .بغيو المااردي  ي  بوام  الوبوت  التعليمية ي  ارردن ]رسالة ماجستيو، جامعة دمان العووية[. راددة بيانا  دار المنظتمة
  . تتنتلتجيا التعليم لذبي الحاجا  الداةة. دار الفتو للناو بالتتزيع.2009ستيدان،  مل دبد الفتاح بالجاار، منى محمد. ر

 .76-74 ، 550ر48 . م  هم ارهفا  المتهتوتن. مجلة التد  ايس م ، 2011شاكو، باو . ر
 درا  للمعلمي . ملحت التووية بالتعليم، دار الدلي . . الوبوت  التعليم  آياق للط ا بتح2015دبد الغن ، آ  . ر

 . . البحث النتد  ي  التووية. جامعة الملتا ستعتد. الوياض2012العبد التويم، راشد ب  لسي . ر
  .  همية الوبوت  ي  التعليم. دوو  للناو بالتتزيع. 2020العتت ، بتت . ر 

 .160-152 ، 19طفل المتهتا. مجلة دراسا  ب بحاث، جامعة الجلفة، ر . البيية ارسوية بال2016دجي  ، دبد البار . ر
 . تعلم ارهفا  مبي الحاجا  الداةتتتتتتة رتوجمة:  مان  محمتد . دار الفتو 2013كيوك، ةتتتتتتمتييل، جالجمو، دتلمان، بانستتتتتتتازبي. ر

 للناو بالتتزيع.
 الداةة : المفمت  ب التطبيقا . دالم التتب.  . تتنتلتجيا تعليم الفيا 2009محمد، ياردة لس  بسعيد، إرمان يتزي. ر

 . درجة استتتتتددا  الوبوت  التعليم  لد  معلم  المدارس الداةتتتتة ي  دمان بالتحدرا  الت  تتاجممم 2020المستتتتاديد، دالية  لمد. ر
 ]رسالة ماجستيو، جامعة الاوق اربسط[. راددة بيانا  دار المنظتمة.

 . دبر القيادة 2021مال ، موبة  ميس، شتتتتتتتتتتتمتان،  ميمة إبواهيم بالتعب ، آمنة دبيد. رمعمار، ةتتتتتتتتتتت ح ب  ةتتتتتتتتتتتالح ب  دربي ، الي
المدرستتتتتتتتتية ي  ددم بوام  ردارة المتهتوي  م  بجمة نظو الميية التدريستتتتتتتتتية: دراستتتتتتتتتة ميدانية دلى المنطقة الاتتتتتتتتتورية بايمارا  العووية 

 .140_115 ، 17المتحدة. المجلة العووية للتووية النتدية، ر
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The Degree of Using Educational Robot by Gifted Teachers (Activity Pioneers - Talent Coordinators) in the 

Education Department in Jazan Region and  

the Challenges Encountered: Case Study 
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Abstract: 

This research aimed to determine the degree of using the educational robot by gifted teachers (activity pioneers - talent 

coordinators) and reveal the challenges of using the educational robot facing such teachers in the middle stage in the 

Education Office in Al-Ardah. For meeting such an end, the qualitative method was adopted through the case study design. 

The data was collected through observation and interviews with (3) gifted teachers (activity pioneers - talent coordinators) 

who were chosen randomly from Prince Sultan bin Abdulaziz Intermediate School in Al-Ardah. The results of the research 

revealed that the use of the teachers of (activity pioneers - Mawhiba coordinators) of the educational robot achieved the 

desired goals, as it shortened time and effort, and worked to provoke interaction and positive honest competition among 

students. The use of the educational robot also raised the level of teachers’ educational performance and improved their skills 

and the digital skills of their students, while the educational robot helped activate an attractive educational environment. It 

also helped implement extra-curricular activities with high efficiency. The teachers also sought to overcome many challenges 

and obstacles concerning the use of the educational robot by providing everything necessary. The study recommended 

preparing the school environment technically to use artificial intelligence techniques, including the educational robot, by 

providing devices, equipment and parts, and establishing special laboratories for the educational robot, and preparing training 

programs specialized in programming and installing the robot to qualify teachers and raise their level. 

Keywords: Educational Robot, Gifted Teachers. 
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