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 (111) مِنْ اآلية طه:         
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 وتقدير شكر

 محمد نبيناسيدنا و ، مام المرسمينا  و م عمى أشرف الخمق ، والصالة والسالالحمد هلل رب العالمين
 وبعد ،،، .ومن تبعيم بإحسان إلي يوم الدين وصحبو آلة وعمى

وزدنا ، نامتُ مَ عَ  بما ناعُ وانفُ ، ناعُ نفَ يَ ما  ناَ مُ مِ لنا إال ما عممتنا إنك أنت العميم الحكيم، عَ  الميم ال عممَ 
 : المصطفىمن قول  وانطالًقا، كريميا  عمًما

 بالغةِ  كل   وتيتُ ولو أنني أُ                  " الناَس ر ال يشكُ ْن مَ  اهلل ر"ال يشكُ  
 اإال مقصرً  القولِ  ت بعدَ كنُ  ماَ لَ                  والنثرِ  مِ ظُ في النُ  النطقِ  بحرَ  وأفنيتُ         
 اأُلستاذستاذي القدير بخالص الشكر ووافر االمتنان إلى أ كر أتقدمَ ا بالعجز عن واجب الشُ ومعترفً 
ِمْن  َموُ ، وما َقد  ودءوبجيد متواصل ِمْن  عمى ما بذلو محمود إبراىيم عبدالعزيز طو :الُدكُتور

رشادات سديدة، وما أبداه ىذا ِمْن  صبر وتفيم كبيرين في سبيل تحقيِق اليدفِمْن  توجييات وا 
 .الجزاء خير عني اهلل وجزاه، العمل، فمو مني عظيم الشكر والتقدير واالمتنان

 لقبووليم مناقشوة رسوالتي والحكم المناقشةلجنة  عضويألساتذتي كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر  
 اأُلسوووتاذ األثووور الكبيووور فوووي وَضوووَل ىوووذه الرسوووالة فوووي مسوووارىا الصوووحي  مكالوووذي سووويكون لمالحظووواتو 

، و اإلسووكندرية معوةالتربيووة جا التوودريس كميوة وطورق المنوواى  أسوتاذ الجنوودي نجيوب كمووال: الوُدكُتور
 .حموان جامعة التربية كمية التعميم تكنولوجيا الدسوقي أستاذ إبراىيم محمد: الُدكُتور اأُلستاذ
 الفضالء الذين قاموا مشكورين المحكمين لمسادةالشكر والتقدير  بجزيلأن أتقدم  أنسىوال       

 مالُجيوِد الكبيرة التي كان ليعمى والمنصورة كفر الشيخ و  طنطا ةفي جامع البحثبتحكيم أدوات 
 عرفةوليد السيد  وأخص بالذكر الدكتور: ،عظيم األثر في إخراج ىذه الرسالة بصورتيا الصحيحة

 .فمو مني عظيم الشكر والتقدير بنصحوأمدني لم يبخل بعممو ووقتو الذى 

الذي ما  تمدح الغالي الغائب الحاضر أخيو  الحبيبة أمي إلىبالشكر والتقدير  أتقدمَ كما   
 إلي بكل الشكر والعرفان ا أتقدمَ وأخيرً  ،ومساعدتو الكبيرة لي دوَن َدْعِمو العملِ  كنت الستكمل ىذا
لى و ، أصدقائي الباحثين إلى الشكر والتقدير مشاعرل كأتوجو ب كما، أخوتي وكل عائمتي  كلا 

وِمْن  فشكرتيم، ذكرتيمْن مِ  ىؤالء أجل إنجاِز عممي ىذا.ِمْن  مد يد العون والُمَساَعَدِة ليِمْن 
 .الجزاء خير عني الجميل يجزي أن اهلل سائاًل  والتقدير. بالشكر الناس أولى فيم نسيتيم

 الكمال هللأن  ةٍ مدًركن جميل جوانبو، وع مال أدعي أنني أحطت بيذا الموض الختاموفي  
 كلفذ صوابن م كانصفة الزمة لبني البشر، فما  والقصور نقص، والسبحانو وتعالىوحدُه 

                                         وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  وأخيًرا. توفيق من اهلل أواًل 

 الباحثُة؛؛؛



 ستخلصامل   

 ج    

 

 البحثمستخلص 
 مٜٕٔٓ/ٖ/ٕٗ تاروخىالمناقذظ:            نجوان أبواليزيد مدني موسي ادمىالباحثظ:

ى.اِىِ  َوطُرِق الَتدِريِس َتَخُصِص )ُتكُنولوِجيا َتْعِميِم(قسم َمنَ  الْماِجسِتِيِر في الَترِبَيةُ الدرجظ:ى
في تنمية ميارات الَبْرَمَجِة  تشاركيأثُر َنَمِط الَدْعِم ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ال"ى:البحثرنوانى

 "َدى طالِب المرحمِة الثانويةِ لَ الَشيئيِة والَكفاَءِة الذاتّية 
في تنميِة  تشاركيال بيئِة الَتَعمُِّم اإللكترونيب َدْعمِ ال َنَمطِ أثُر  تحديدُ  إلي:ىيالحالىالبحثىهدُفو

 البحث الحالي واقتصر ،لدي طالِب المرحمِة الثانويةِ  والَكفاَءِة الذاتّية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
تجريبي ال شبو التصميمي ذو المني  التجريب َتم  االعتماد عمىو  (،َنَمَطْي َدْعِم الُمَعمِِّم الُمَتَعمِّمِ عمى )

وىو  تجريبي متغير مستقلال الشبو التصميم ضم نَ القائم عمى المجموعتين التجريبيتين بحيُث تَ 
 تشاركيالُمَعمِِّم(، بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ال) َدْعمِ  قائمة عمى َنَمطَ  تشاركيوني البيئِة الَتَعمُِّم اإللكتر 

 .، الَكفاَءِة الذاتّيةَمَيارة الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ وُىَما  انتابع نمتغيراو ، ُمَتَعمِِّم()ال قائمة عمى َنَمِط َدْعمِ 
لمفصل الدراسي من طالب الصف األول الثانوي المقيدين  اطالبً  (ٓٙ)ِمْن  البحثتكونت َعيَّنة و  

 إلى مجموعتين ُيمْ قسيمَ َتم  تَ بطنطا، و  بنين م( بمدرسة األقباط الثانوية ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓالثاني )
أدوات  وتمثمت. ( طالًبآٖمن ) تجريبية حيث تتكون كل مجموعة حسب َنَمَطْي الَدْعمِ  تجريبيتين

، وبطاقة اختبار تحصيمي معرفي لقياس الجانب المعرفي في ميارات البرمجة الشيئية)في  البحث
ار بواخت الحسابيةِ  تِ المتوسطا استخدام وتم ،(، ومقياس الكفاءة الذاتيةمالحظة األداء الميارى
إحصائًيا ِعْنَد مستوى  دال  فرُق  ُيُوَجدُ أن ُو  البحث، وأوضحت نتائِ  البحث"ت" الختبار فروض 

 لصال ِ  -الَبْعِدي  التطبيق في التجريبيتين المجموعتينطالِب َبْيَن ُمَتَوس َطْي درجاِت  (٘ٓ.ٓ)
َلَدى طالُب  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ مّي لميارات نتائِ  االختباِر التحصي في( دعم المتعمم) مجموعةِ 

 (٘ٓ.ٓ)مستوى إحصائًيا ِعْنَد  دال   فرقٌ  أن ُو ُيُوَجدُ نتائِ  الأوضحت ، وأيًضا الثانوي الصف األول
دعم َنَمِط ) والثانية( الُمَعمِّمِ  َنَمِط َدْعمِ  األولي) التجريبيتين ُمَتَوس َطْي درجاِت المجموعتينَبْيَن 
الميارى لبطاقِة  األداء في( دعم المتعمم) مجموعةِ  لصال ِ  -الَبْعِدي  التطبيق في( عممالمت

إحصائًيا ِعْنَد  النتائِ  أن ُو ُيُوَجُد فرُق دال  أوضحت ، وأيًضا ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ل الُماَلَحَظةِ 
 - الَبْعِدي التطبيق في ريبيتينالتج المجموعتينطالِب ( َبْيَن ُمَتَوس َطْي درجاِت ٘ٓ.ٓمستوى )
 البحث وقد أوصى .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية في( دعم المتعمم) المجموعة التجريبية الثانية لصال ِ 

 المختمفة. في تدريس المقررات دعم المتعممَمِط بنَ  كيتشار  تصميُم بيئاِت َتَعمُِّم إلكترونيب
بيئِة ، تشاركيال الَتَعمُِّم اإللكتروني (،الُمَتَعمِّمِ  -الُمَعمِِّم  َدْعمِ ) َدْعمِ ال َنَمطِ  الكممات المفتاحية:

 . الَشيئيِة، الَكفاَءِة الذاتّية ، ميارات الَبْرَمَجةِ تشاركيال الَتَعمُِّم اإللكتروني
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Research Abstract 
Researcher Name: Nagwan Abouel Yazed Mousa   

Degree: Master in Education Department of Curriculum and Teaching 

Methods (Teaching Technology). 

Title of study: " The Impact Of The Support Pattern On The Participatory 

E-Learning Environment Developing Object-oriented Programming Skills 

and Self-Efficacy For High School Students " 

The current research aims to: determine the impact of the support pattern 

in the participatory e-learning environment in developing the skills of 

object-oriented programming and the self-efficacy of secondary-level 

students, and the current research is limited to (standard learner support), 

The experimental semi-experimental approach, based on the two pilot 

groups, was built to ensure a quasi-experimental design, a participatory e-

learning environment based on a support (teacher) pattern, an e-learning 

environment Participatory based on the learner's support pattern and two 

dependent variables, namely, object-oriented programming skills, self-

efficacy. 

The research sample consisted of: (60) students from the first secondary 

grade enrolled for the second semester at the Coptic Secondary School for 

boys in Tanta, and were divided into two experimental groups according to 

the support model where each trial group consists of (30) students. The 

research tools were (cognitive achievement test to measure cognitive aspect 

in object-oriented programming skills, skill performance note card, self-

efficacy gauge), arithmetic averages and test  "t" were used to test the 

research hypotheses, and the results of the research showed that there is a 

difference D Statistically at the level (0.05) between the mid-grades of 

students of the two experimental groups in the dimensional application-for 

the benefit of the group (learner support) in the results of the achievement 

test of object-oriented programming skills of first-grade secondary students, 

and also explained the results That there is a statistically significant 

difference at (0.05) level between the two intermediate grades of the 

experimental groups (the first teacher support pattern) and the second 

(learner support pattern) in the dimensional application-for the benefit of the 

learner Support Group in the skill performance of the card Observation of 

object-oriented programming skills, and also the results show that there is a 

statistically significant difference at (0.05) level between the students of the 

two experimental groups in the dimensional application-in favors of the 

second experimental Group (learner support) in The measure of self-

efficacy. The research recommended the design of participatory e-learning 

environments with learner support in teaching different courses. 

key words: Support mode (teacher support -learner),Participatory E-

learning,  Participatory E-learning environment, Object programming skills, 

Self-efficacy. 
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ىطنمالتطلمىاإللكترونيىالتذاُركيىوبوئته،ىالثـانـي:ىىالفصــل

ى29-02ىالدرم،ىمهاراتىالَبْرَمَجِظىىالَذوئوِظ،ىالكفاءةىالذاتوظ

 36-21 وبوئته تذاركيالاإللكترونيىى:ىالَتَطلُِّماألولالمحورى 

 21 .اإللكتروني الَتَعمُّمِ 

  21 . الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي 

   ِ20-21 التشاركي. اإللكتروني الَتَعمُّمِ  خصائص 

  22-20 .تشاركيال اإللكتروني مِ الَتَعمُّ  عناصر 

  23-22 .تشاركيال اإللكتروني الَتَعمُّمِ تطبيُق  تواجو والمعوقات التي التحديات 

 23 اإللكتروني التشاركي. الَتَعمُّمِ  بيئةِ 

  تشاركيال بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ُمتطمبات. ٕٖ 
   ِتشاركيال اإللكتروني الَتَعمُّمِ  بيئةِ  أدوات. ٕٗ-ٕٚ 
   ِالتشاُركي. اإللكتروني الَتَعمُّمِ  بيئاتِ  خصائص ٕٚ-ٕٛ 

  
داخَل  بعضيم البعض ومل الُمَعمِّمِ  لمُمَتَعمِِّمين مل والَدْعم التفاُعلِ  أنماط
 التشاركي.  الَتَعمُِّم اإللكتروني بيئةِ 

ٕٛ-ٕٜ 

  التشاركي. الَتَعمُِّم اإللكتروني داخَل بيئةِ  الُمَعمِّمِ  دور  ٖٓ 
  التشاركي. بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني في الُمَتَعمِّمِ  دور ٖٓ-ٖٔ 
  والُمَتَعمِِّم. الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  بَنَمَطيْ  التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  استراتيجي ة تنفيذ مراحل ٖٔ-ٖٗ 
  التشاركي اإللكتروني لمَتَعمُّمِ  الداعمة النظريات. ٖ٘-ٖٙ 

 45-37ى(والُمَتَطلِِّمىالُمَطلِِّمَدْرِمى)الىَنَمِطالثاني:ىالمحورىى

  التشاركي. بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني في الَدْعَم الَتْعِميِمي ٖٛ-ٖٜ 
  الويب. عمى القائمة الَتَعمُّمِ  بيئاتِ  في الَدْعَم الَتْعِميِميأنماِط  أنواع ٖٜ-ٗٗ 
  الويب. عمى القائمة الَتَعمُّمِ  بيئاتِ داخَل  الَدْعمِ  وأىمية وظائف ٗٗ 
   ِاإللكتروني. الَتْعِميِمي الَدْعمَ  خصائص ٗ٘ 
  الَدْعَم الَتْعِميِمي. عمييا يعتمد النظريِة التي ٗ٘ 

 ٕ٘-ٙٗىمهاراتىالَبْرَمَجِظىالَذوئوِظ:ىالثالثالمحورى 
  الَبْرَمَجة.  لغات تصنيف ٗٙ 
   ِالَمَيارة. خصائص ٗٙ-ٗٚ 
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ىظـــالصفحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموضــــــــــــــــوعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
  الَمَيارة.  مكونات ٗٛ-ٜٗ 
  الَمَيارة.تعمُِّم  قياس ليبأسا  ٜٗ-٘ٔ 
   استخداِم الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  أسباب. ٘ٔ 
   برنام Visual Basic.Net. ٕ٘  
  نت دوت بيسيك فيجوال إصدارات Visual Basic.Net.  ٕ٘ 
   الَتْعِميمِ  لغِة فيجوال بيسيك دوت نت فياستخدامات.  ٕ٘ 
  ٖ٘ىالَكفاَءِةىالذاتّوظالمحورىالرابع:ى-ٕٙ 
  الفرق َبْيَن مفيوم الذات ومفيوم الَكفاَءِة الذاتّية. ٖ٘ 
  أنواع الَكفاَءِة الذاتّية.  ٖ٘-٘ٗ 
  العوامل المؤثرة في الَكفاَءِة الذاتّية. ٘ٗ-٘ٙ 
  البحث وُمَتَغيِّراتِ  واإلنترنت الكمبيوتر باستخدامِ  الذاتّية الَكفاَءةِ  عالقة.  ٘ٚ-ٜ٘ 
  اإللكتروني. التعمم بيئات باستخدامِ  لذاتّيةا الَكفاَءةِ  عالقة ٜ٘ 
  السابقة. الدراسات ِمنْ  الحالي البحث اسِتفادة ومدى التعقيب   ٙٓ 
  النظري. اإلطارِ  من الباحثةُ  استفادة ومدى التعقيب ٙٔ 
  السابقة. والبحوث الدراسات عن الحالي البحث اختالف ٕٙ 

 ٕٔٔ-ٖٙىوإجــــراءاتهىث:ىمنهجىالبـحثىوإداوتهالثالىالفصل
 ٘ٙ-ٗٙىومراحمة كالتالي:( ٕٙٓٓوفًقا لنموذج )محمد خميس  التجريبي التصميمُ ى-0

  
 التحميل، وتمت من خالل التالي.: مرحمُة األولي المرحمة
 ميارات لميارات الَبْرَمَجة الشيئية إعداد قائمة. 

ٙٙ-ٚٓ 

   البحث وعينةً  مجتمل. ٙٛ-ٜٙ 
   مني  البحث. ٜٙ-ٚٔ 

  
 القياس أدواتِ  إعداد وتمت من خالل التصميُم،: مرحمُة الثانية لمرحمةا

 كالتالي:( وَضبُطيا واختبارىا بنائيا) لمبحث
 .إعداد قائمة األىداف السموكية لمشروع األطمس العربي 

ٚٔ-ٜٚ 

ٚٔ-ٕٚ 

    ِ81-72 الَبْرَمَجة.ميارات  فيالتحصيِل المعرفّي  اختبار 

   85-81 .ء الميارى لميارات الَبْرَمَجة الشيئيةبطاقة ُماَلَحَظة األدا 

   90-86 .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية لدى طالب المرحمة الثانوية 



 تالمحتوواقائمظىىىىى

 ر 

  

ىظـــالصفحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموضــــــــــــــــوعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
  014-98 الَتْعِميِمي. التطويرمرحمُة  :الثالثة المرحمة 

  015-014  النيائي. التقويممرحمُة  :الرابعة المرحمة 

  015 النيائية. والمتابعة واالستخدام النشر مرحمةُ  :الخامسة المرحمة 

 002-016ىإجراءاتىالتطبوقىلبوئِظىالَتَطلُِّمىاإللكترونيىالتذاركي.ىى-9

  016 البحث. َتْجِربة أوًًل: إجراء 

  ٔ. 017-016 لمبحث. االستكشافية الَتْجِربة 

  ٕ. 018 قبمًيا. البحث أدواتِ  تطبيق 

  ٖ. 001-019 .لمبحث األساسية التجربة تطبيق 

  ٗ. 000 بعدًيا. البحث  أدواتِ  تطبيق 

  002 .(لمبيانات اإلحصائي التحميل) اإلحصائية المعالجات: ثانًيا 

ى018ى-001ىوتفدورهاىىىىىىىىىالبحثىومناقذتهاىالرابع:ىررضىنتائَجالفصــــلى

   026-004 نتائِ  البحث. َعْرض: أواًل 

  037-027 .نتائِ  البحث وتفسيرُ  مناقشة :ثانًيا 

  038 .ائِ  البحثنتممخص : ثالثًا 

 1-039 الفصـــــــــــلىالخامـــــس:ىخاتمــــــــظىالبــــــــحث

  042-041 .البحث توصيات  

  042 .المستقبمية المقترحة التربويةِ  البحوث 

  057-043 العربي ة. المراجل قائمة 

  078-058 المراجل األجنبية. قائمة 

  352-079 البحووووووووث.  مالحووووووووق 

  367-353 .العربي ة بالمغةٌ  البحث ممخص 

  بالمغة البحث ُممخص ( اإلنجميزيةSummary). 1-20 



 الجداولقائمظى
 

  ص
 

 ــداولقائمـــــــــة اجلــــــ
 الصفحظىبوانىالجــــــــــدول م

 ٔٔ .البحثوعينًة  مجتمل توصيف  .ٔ
 ٖٕ .تشاركيال بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ُمتطمبات  .ٕ
 ٚٙ الميارات. قائمةِمْن  تالخطوا بعض حذف  .ٖ
 ٚٙ  التطبيق. في لتشابييا بعضيا مل الميارات بعض دم   .ٗ
 ٜٙ .البحث لعينةِ  االلتواء ومعامل والوسيط المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط  .٘
 ٓٚ الَتْعِميِميِة. البيئةِ  في والقيود الموارد تحميل  .ٙ
 ٕٚ األىداف. قائمةِ  َتعديل  .ٚ
 ٗٚ .المعرفيّ  رِ االختبا مواصفات  .ٛ
 ٚٚ المعرفّي.التحصيِل  اختبارِ  لعبارات والتمييز والسيولة الصعوبة معامل  .ٜ

 ٛٚ المعرفي. التحصيل اختبار عمى الُمَحكِّمين اتفاق نسبة  .ٓٔ
 ٛٚ .التحصيل المعرفي اختبارِ  أسئمة بعض تعديل  .ٔٔ
 ٜٚ .المعرفي التحصيل اختبارِ  أسئمة بعض حذف  .ٕٔ

ٖٔ.  
 لبيان األدنى واإلرباعي األعمى اإلرباعي متوسطي ْينَ بَ  الُفروقِ  دال لةُ 

 .المعرفيّ  التحصيلِ  الختبار الصدقِ  معامل
ٜٚ 

 ٓٛ المعرفّي. التحصيلِ  اختبارِ  ثبات  .ٗٔ
 ٔٛ لبطاقِة الُماَلَحَظِة. الرئيسة الميارات  .٘ٔ
 ٕٛ لبطاقِة الُماَلَحَظِة. الكمي التقدير مستويات  .ٙٔ

بطاقِة  لميارات الخبراءِ  آلراء النسبية واألىمية ةالمئوي والنسبة التكرار نسبة  .ٚٔ
 الُماَلَحَظِة.

ٖٛ 

 ٗٛ لبطاقِة الُماَلَحَظِة. األدنى واإلرباعي األعمى اإلرباعي الُفروِق َبْيَن متوسطي دال لةُ   .ٛٔ
 ٘ٛ لبطاقِة الُماَلَحَظِة. ألفاكرونباخ معامالت قيمة  .ٜٔ
 ٚٛ َحكِّمين.المُ ِمْن ِقبِل  التعديل وبعد قبل العبارات  .ٕٓ
 ٛٛ .الذاتّية الَكفاَءةِ  مقياسِ  عبارات َأَىمّ  َحْولَ  الُمَحكِّمين آلراء المئوية الموافقة نسبة  .ٕٔ
 ٜٛ لمخبراء. لممقياس الكمى والمجموع العبارةَبْيَن  الداخمي صدِق االتساق  .ٕٕ
 ٜٓ الكمي. ولممقياسالمقياس  لعبارات ألفاكرونباخ معامالت قيمة  .ٖٕ
 ٜ٘-ٜٗ (.األولي التجريبية)اإللكتروني  الَتَعمُّمِ  بيئةِ  داخلَ ( الُمَعمِّمِ  َدْعمِ ) طِ َنمَ  تصميمُ   .ٕٗ
 ٜٚ-ٜٙاإللكتروني التشاركي  الَتَعمُّمِ  البيئةِ  داخلَ ( الُمَتَعمِّمِ )َدْعِم  َنَمطِ  تصميمُ   .ٕ٘



 الجداولقائمظىىىىىىىى

 ض 

  

 (.الثانية التجريبية)
 801  .(لثانيةوا األولى التجريبية) البحث لمجموعتي القبمي التطبيق مواعيد  .ٕٙ

 801 البحث. ُمَتَغيِّرات جميلِ  في القبمي التطبيق في نتائ ِ  المجموعتين أفراد تكافؤ  .ٕٚ

ٕٛ.  
 الدراسي المقرر عمى الصف األول الثانوي محتوىمل الزمنى التوزيل

 .العربي اإللكتروني" األطمس مشروع"
880 

 888 .(الثانيةو  األولي التجريبية) البحث لمجموعتي البعدي التطبيق مواعيد  .ٜٕ

ٖٓ.  
الَقْبمِي والَبْعِدي  التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  الُفروِق اإلحصائية داّللةُ 

 .الختباِر التحصيل المعرفي لممجموعِة التجريبيِة األولى
885 

ٖٔ.  
 الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيق درجات متوسط الُفروِق َبْيَن اإلحصائية داّللةُ 

 .الختباِر التحصيل المعرفي لممجموعِة التجريبيِة الثانية
886 

ٖٕ.  
 لممجموعتين الَبْعِدي التطبيق درجات متوسطَبْيَن  الُفروِق اإلحصائية داّللةُ 

 .المعرفي الختباِر التحصيل( الثانية – األولى) التجريبيتين
887 

ٖٖ.  
 الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  الُفروِق اإلحصائية داّللةُ 

 بطاقِة الُماَلَحَظِة.ل التجريبيِة األولى لممجموعةِ 
881 

ٖٗ.  
 والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الُماَلَحَظِة. لبطاقةِ ( الثانية التجريبيةِ ) لممجموعةِ 
820 

ٖ٘.  
 عتينلممجمو  الَبْعِدي التطبيق متوسط درجاتَبْيَن  الُفروِق اإلحصائية داّللةُ 

 بطاقِة الُماَلَحَظِة.ل (الثانية –األولى) التجريبيتين
828 

ٖٙ.  
 الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقين درجات متوسطَبْيَن  الُفروِق اإلحصائية داّللةُ 

 .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةل( األولى التجريبيةِ ) لممجموعة
821 

ٖٚ.  
 الَقْبمِي والَبْعِدي يقالتطب درجات الُفروِق اإلحصائية َبْيَن متوسط داّللةُ 

 .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةل( الثانية التجريبيةِ ) لممجموعة
821 

ٖٛ.  
 لممجموعتين الَبْعِدي التطبيق درجات الُفروِق اإلحصائية َبْيَن متوسط داّللةُ 

 .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةل( الثانية –األولي) التجريبيتين
825 

 

 

 

 

 



األذكالقائمظى  

ف  

  

 كالقائمـــــة األشـــــ

 الصفحة كلـــــــــــــالشبيــــــــــــــــــــان  م

ٔ.  
والُموووووَتَعمِِّم َعْبوووووَر بيئوووووِة الوووووَتَعمُِّم  الُمَعمِّووووومِ  َدْعووووومِ  لَنَمَطووووويْ  التجريبوووووي التصوووووميمُ 
 .تشاركيال اإللكتروني

ٚ 

 ٖٗ التجريبيتين. المجموعتين داخلَ  الدرسِ  لمراحل التخطيط  .ٕ
 ٚٙ .(ٕٙٓٓ" )محمد خميس" التجريبي لو التصميمُ  نموذج  .ٖ

ٗ.  
 لممجموعةِ  والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 .المعرفي التحصيل الختبارِ  األولي التجريبيةِ 
ٔٔ٘ 

٘.  
 لممجموعةِ  والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيق درجات متوسط َبْينَ  الُفروقِ  داّللةُ 

 المعرفي. حصيلالت الختبارِ  الثانية التجريبيةِ 
ٔٔٙ 

ٙ.  
 الَبْعِدي التطبيق درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 المعرفي. التحصيل الختبارِ ( الثانية – األولى) التجريبيتين لممجموعتين
ٔٔٛ 

ٚ.  
 لممجموعةِ  والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الُماَلَحَظِة. اقةِ لبط( األولي التجريبيةِ )
ٜٔٔ 

ٛ.  
 والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الُماَلَحَظِة. لبطاقةِ ( الثانية التجريبيةِ ) لممجموعةِ 
ٕٔٓ 

ٜ.  
 التطبيق في الطالب درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 .الُماَلَحَظةِ  لبطاقةِ ( الثانية –األولى) تينالتجريبي لممجموعتين الَبْعِدي
ٕٕٔ 

ٔٓ.  
 والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الذاتّية. الَكفاَءةِ  لمقياسِ ( األولى التجريبيةِ ) لممجموعة
ٕٖٔ 

ٔٔ.  
 والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الذاتّية. الَكفاَءةِ  لمقياسِ ( الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ ) الثانية التجريبيةِ  لممجموعة
ٕٔٗ 

ٕٔ.  
 الَبْعِدي التطبيق درجات متوسط َبْينَ  اإلحصائية الُفروقِ  داّللةُ 

 الذاتّية. الَكفاَءةِ  لمقياسِ ( الثانية –األولي) التجريبيتين لممجموعتين
ٕٔٙ 

ٖٔ.  
 الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  بَنَمَطيْ  التجريبيتين المجموعتين لنتائ  توضيحي رسم

 ٕٚٔ الذاتّية. الَكفاَءةِ  الميارى ومقياسِ  واألداءالتحصيِل المعرفّي  والُمَتَعمِِّم في



المالحققائمظى  
 

  ق  
 

 325 -181                           قائمة املالحــــق                                  

 -الصفحــــــــةىانىالملحـــــــــــــــــــــقبوــــــــــــــــــــ

 ٔٛٔ .والخبراء الس اَدُة الُمَحكِّمين أسماء قائمة .ٔ

 ٘ٛٔ  .االستكشافيةالدراسِة  .ٕ

 ٜٚٔ المقابالت الشخصية )استطالع رأي( السادة الموجيين والمتخصصين. .ٖ

 ٜٜٔ . مادة الحاسِب اآللي السادة معممين)استطالع رأي( شخصية المقابالت ال .ٗ

 ٕٔٓ المقابالت الشخصية )استطالع رأي( لطالب الصف األول الثانوي. .٘

 ٖٕٓ .الشيئية البرمجة لميارات "نيائية صورة" الميارات قائمة .ٙ

 ٕٚٔ ة.تشاركيبيئِة الَتَعمُِّم ال الستخدام العامة نيائية"  صورةقائمة األىداِف " .ٚ

 ٕٕ٘ رات البرمجة الشيئية." لمياائيةصورة نياالختباِر التحصيمّي المعرفي " .ٛ

 ٜٖٕ .الشيئية البرمجة لميارات المعرفي التحصيميّ  االختبارِ  تصحي  مفتاح .ٜ

 ٖٕٗ الشيئية. البرمجة لميارات النيائية لبطاقِة الُمالحظةرة و صال .ٓٔ

 ٕ٘٘ .نيائية"رة و ص" الَكفاَءِة الذاتّية اسيمق .ٔٔ
 الدراسي فصللم اإللكتروني العربي األطمس مشروع محتوى توزيل جدول .ٕٔ
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 األولانفصم 
  وخطتِ  انبحث يشكهت

َ
 دراس

ُ
 هبت

 :تــــديـــيق
ل التكنولوجي والالفترة الحاليِة  َتشيدَ      َشتىَ في متعاقبة السريعة التطورات ثوراِت التحوُّ

 الَتْعِميِم ِعممُ ُتكْنولوِجيا كما أن ِعمم  ،وفي المجال الَتْعِميِمي بشكٍل خاصٍ  الجوانب بشكٍل عامٍ 
 لكامشلمالبحث عن حمول  أجليواكب كل ما ىو جديد ويتكيف معو ِمْن  نٌ رِ مَ ، وَ فٌ ، متكي  متطورُ 

، إلي كسر الحواجز الجغرافية والزمانية َبْيَن دول العالم ىذه التطورات أدتحيُث ، قائمةال الَتْعِميِميةِ 
مكانات مصدرً ما ب بيئِة الَتَعمُِّم القائمة عمى الويب وتعد ا  ومتجددً ا حافًل تَقَدَمُو ِمْن خدمات وا 

 . ُتكْنولوِجيا الَتْعِميمِ  تِ استحدثالمرتبطة بمُ  لممعموماتِ 

 مي الجوانبتُنأّن  يايمكن حدث تكنولوجيّ ستَ مُ  التشاُركي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكترونيوتعد    
ِمْن أجل تنميِة الميارات  التعميمي الَدْعمِ  اِ ِمْن خلليم دَ قَ الَتْعِميِميِة، ويُ  اتاجحَسد  التَ و  المعرفية
الَدْعِم في الَتَعمُِّم اإللكتروني ُتْعتََبُر ِمْن االتجاىات الحديثة في ُتكْنولوِجيا  ُنُظمِ  ، كما انالمختمفة
الَدْعِم ِمْن خلِل  تقديم مصاِدر لمُمَتَعَمِمين إلي أنواع كثيرة منيا تقديم الَدْعمِ  مصاِدرع تنوّ وت ،الَتْعِميمِ 

  الَدْعِم. اطنموغيِرىا( ِمْن مصاِدر أل -برنامِج  -بيئِة تعميميٍة  -الُمَتَعمِِّم  - الُمَعمِّمِ )

أّن َأَىّم األسباب التي دعت إلى وجوِد بيئاِت  (ٔ)(۷۹۱-۷۸۳، ۲۱۰۲الفار ) إبراىيم يريو    
والتي ِمْن َبْيَنيا ضرورة ، التغيرات المختمفةمحاولة مسايرة ىي التشاُركي  الَتَعمُِّم اإللكتروني

ِمْحَور  ىو ذاتوِ  ، ِمْن حيُث األخذ بمبدأ أّن الُمَتَعمِِّم في حدِ االعتماد عمى مبادئ النظريِة االتصاليةِ 
وِمْن َثم  فلبد أّن  المحتوى؛في تصميُم  أىمي ُة قيام الُمَتَعمِِّم بالمشاركةِ  الَتْعِميِميِة، إلى جانبِ  العمميةِ 

 ومقبولة مسيطرة أصبحت والتي حديثةٍ  تقنياتٍ  مستخدمة تعمل بيا البيئِة التي في يتمُّ تقييمو
لتقديِم  الوحيدة البيئِة الَتْعِميِميةِ  المؤس َساِت الَتْعِميِميِة ىي َتُعدْ  فمم الواقع؛ مع واسٍع اتساًقا بشكلٍ 

 الَتْعِميم. خدمات
 تفاعميةٍ  بيئِة تعميميةٍ  لتوفير والوسائل الطُرقِ  أفضل عن باستمرار لمبحث التربويين ِمم ا دعا   

التدفق السريع  تلئم الُمَتَعمِِّمين نتيجةُ تبادِل الخبراِت، ل عمى الُمَتَعمِِّمين، وَحث ِيمْ  لجذِب اىتمام
                                                           

نشير في و ،، السنة، الصفحة(األول ثن اللقب اتبعت الببحثةُ نظبم التوثيق )االسننظًرا لطبيعة البيئة العربية  (1)

(؛ 7102عبد العلين، أحمد (؛ )7102 ،شعيب على( ، السنة، الصفحة(العبئلةللمؤلف ببسن )األجنبي المرجع 

(Bernard, 2012)( ؛APA, 2010.)  

American Psychological Association (APA). (2010). Publication manual of the 

American Psychological Association. (6th Ed). Washington, DC: American 

Psychological Association. 
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في التقميل ِمْن  ةٌ قوي   رغبةٌ  تول يدو ، لبِ لممعمومات والحاجة لرفع مستوى الميارات الفردية لمطُ 
إلي مرحمُة  مع َأْقرَاِنِو والتحوُّلِ تفاعل الُمَتَعَمِم الَتْعِميِميِة عن طريق  في العمميةالُمَتَعمِِّم  إنعزالية

 واالجتماعي لممعرفة.مي التشاُرك التفاعُ 

الَتَعمُِّم؛  ةِ عممي  لتجعل الُمَتَعمِِّمين ىم ِمْحَور  الَتَعمُِّم اإللكتروني ِمْن أساليب الَتَعمُِّم التي دُّ عَ يُ و     
األفكار لَحلًّ المشكلِت دوَن  وطرحِ  الُمَتَعمِِّمين لمحصول عمى المعمومات وتبادليا حيُث يتعاونُ 
 (.ٚٗ، ٕٙٓٓالحمداني، موفق ) الَتَعمُّمِ  يةِ عمم   ُمَحد ٍد الستقبالِ  أو زِمنُ  نٍ معيًّ  االلتزام بمكانٍ 

أن ال  َتَعمُِّم (Haken, 2006, 7) (؛ ى  اتش ٕ-ٖ، ٕٗٔٓ( عم  ارةحس  نا  ك  ل م  ن رى ي  و        
 ،الُم  َتَعمِّمِ َح  ْوَل  اإللكترون  ي التش  اُركي اس  تراتيجي ة ِم  ْن اس  تراتيجيات ال  َتَعمُِّم اإللكترون  ي الت  ي تتمرك  زُ 

أدواِت  لبن   ا  المعرف   ِة، وذل   ك ِم   ْن خ   لِل توظي   فِ  كأس   اسٍ  االجتم   اعي التفاُع   لِ حي   ُث تعتم   د عم   ى 
 المفي   وم ف   ي بن   ا ِ  ا فع    ااًل يس   اعدُ َعْب   َر الوي   ب الت   ي ُتْعَتَب   ُر وس   طً  االتص   الِ التواص   ِل وُتكْنولوِجي   ا 

  .لمَتَعمُِّم وتطويره االجتماعي

أن الَتَعمُِّم  (ٚٔ٘ ،ٕ٘ٔٓ اهلل، فضل) ؛(ٕ٘، ٕٕٔٓ، الفارإبراىيم )كل من  يرىكما     
الفردي ِمْن خلِل  اظرة لمَتَعمُّمِ نَ التربويِة الحديثة والمُ  االتجاىاتِ  ىو أحداإللكتروني التشاُركي 

خلِل البرمجيات الَتْعِميِميِة ِمْن  الُمَعمِِّم أو الكتاب المدرسي وذلك في أنماِط الَتَعمُِّم التقميدية، أو
وُتْسَتْخَدُم أدواِت الَتَعمُِّم اإللكتروني ، في الَنَمِط الحديث لمَتَعمُّمِ  ةِ جَ مَ دْ وأقراص الوسائط المتعددة المُ 

الفيس "، والمتمثمة في ،تفاعل الُمَتَعمِِّمين في بيئاِت الَتَعمُِّم اإللكترونية التشاُركية التشاُركي في َدْعمِ 
وقنواِت اليوتيوب الَتْعِميِميِة Gmail  والبريد اإللكتروني ،Twitterتوتير"،  Facebookبوك

You Tube تبسيط المحتوىو ي إطار بيئِة َتَعمُِّم إلكترونّي تشاركي لقدرتيا عمى تنظيم ف 

ىو شكل ِمْن  ألنوتعميمية  عمميةأحد اأُلُسَس اليامة لنجاح أي  تعميميال الَدْعمَ ويعد     
يا، متمكُ يالفعمية( التي ) عمى َسد  الفجوة َبْيَن الميارات لمُمَتَعَمِم لتساعدهُ  قدمَ أشكال الَتَعمُِّم التي تُ 

کثر أيحصُل عميو الُمَتَعمِِّم ِمْن مصدر و التي يرغُب في الوصول إلييا،  )المحتممة( والميارات
، بحيُث يستطيع الُمَتَعمِِّم ِمْن خلِل ىذه المصادِر تنشيط المعارف اأو أقرانً  امعرفِة َقْد يكون معممً 

ونقل المفاىيم وتوظيف ما اكتسبو ِمْن ميارات في ميارات أخرى أكثر تعقيًدا  ة واكتسابالسابق
 (.ٜٕٓٓالسلمي،  زينب)

عمى يعمل  تعميميال أن الَدْعمَ   (Manlove & et al., 2009)وآخرون ويشير مانموف   
 قدم ذلك في شكلِ أدا ىا، ويُ ة لمميام واألنشطة الصعبة في ت  قّ ؤَ إمداد الُمَتَعمِِّم بالمساعدات المُ 

فيتمكن الُمَتَعمِِّم ِمْن ملحظة ؛ رشادات والتغذية الراجعةواإل بالنصحِ  تقومُ  مباشرةٍ  مساعداتٍ 
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ممارسات الُمَعمِِّم والخبرا  بشكٍل بصري خطوة بخطوة وذلك ِمْن خلِل شرحيم المباشر أو بالفيديو 
الَتَعمُِّم َلَدى الُمَتَعمِِّمين والتداخل المباشر أو تحديُد  قدمِ تَ  الُمَعمِِّمين ِمْن مراقبة تمكنَ يأو بالصوت و 

  كمية الَدْعِم في األوقات المناسبةِ 

إلى مدى أىمي ُة الَدْعِم والحوار، ( Xie & Bradshaw, 2008) وبرادشو شيووَقْد أشار     
خلِل بنا  من عمى ضرورة وجوِد المشاركة  وادَ ك  والمشاركة في بيئاِت الَتَعمُِّم َعْبَر الويب، وَقْد أَ 

إشراف الُمَعمِِّم َعْبَر الويب،  تحت أو ةِ جَ مَ دْ المُ  ُنُظمِ ا لوجو في الكان وجيً  االميمات، والَدْعم سوا ً 
ا ا رئيسً بارُىَما مكونات أساسية لجعل الُمَتَعمِِّم مفتاحً وَدْعِم األقران، والنصيحة ِمْن الخبرا ، باعتِ 

ومنيا اإلنترنت  الحديثةأدى استخدام التكنولوجيات  ، حيثأنشطة َتَعم َمُو لتسييل الَتَعمُّمِ لمتحكم في 
في عممية التعمم في المدارس وغيرىا من المؤسسات التعميمية إلى تحول المفاىيم المرتبطة 

اإللكترونية بيئاِت الَتَعمُِّم التعميمية عبر  بالبيئةبعممية التعمم التقميدية إلى مفاىيم مرتبطة 
  والبريد اإللكتروني ،" Facebookبوكالفيس "، Blogsات نَ وَ دَ المُ والمتمثمة في  ،التشاُركية
Gmail وقنواِت اليوتيوب الَتْعِميِميِةYou Tube. 

الَتَعمُِّم  بيئة ومنيا الحديثةأن استخدام التكنولوجيات  (,Chen 2009) ويشير تشن    
في عممية التعمم في المدارس وغيرىا من المؤسسات التعميمية أدى إلى  اإللكترونية التشاُركية

، التعميمية عبر الويب بالبيئةتحول المفاىيم المرتبطة بعممية التعمم التقميدية إلى مفاىيم مرتبطة 
من كيفية االستخدام الفعال والمفيد لألدوات المختمفة لتحسن تعمم  الذاتية الكفا ةفتحول مفيوم 

من حيث استخدام خصائص تمك األدوات  الذاتية تحسين المستوى الميارى والكفا ةإلى الطالب 
  .من خلليا في تحسين عممية التعمم

مع توالي ظيور تكنولوجيا المعمومات أنو ( Hodges, 2008ىودجز ) يشيركما     
عند  الذاتية الكفا ةودمجيا في عممية التعمم، أدى ذلك لتأثر  الحديثةومختمف أدوات االتصال 

 الكفا ةبتكنولوجيا التعميم  الخاصةضرورة تبني البحوث  إلى الطلب، وكذلك أدى ىذا االندماج
 عبر الويب.وبيئات التعمم  الذاتية بعلقة الكفا ةا في البحوث المرتبطة أن ىناك نقصً الذاتية، و 

المجاالت فكان ال ُبد  ِمْن تبسيط مع قيام الث ورة العممي ة زاد االحتياج لمحاسوب في كل و         
التعامل معو حتى يت سنى لجميِع الفئات استخدامو، وأيًضا كان ِمْن الضروري  استخداِم ُلغاٌت 

ساعُد عمى إدخال البيانات والتعامل تُ الَبْرَمَجة، والتي يتمُّ ِمْن خلِلَيا إنشا  البرمجيات الجاىزة لِ 
لمُّغات يمكن لإلنسان أن يحدُد األوام َر والَتْعميما ت التي يريد َفِمْن خلل ىذه ا معيا بشكٍل سيل

ِمْن الحاسوب َتنْفيُذىا؛ لذا فإن ُلغاٌت الَبْرَمَجِة ىي ِمْن َأَىّم األم ور الت ي تساعُد اإلنسان للستفادة 
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، حيُث أن ُلغاٌت ِبُمغات الَبْرَمَجِة أص بَح واسًعا جًدا ِمْن الحاسوب وقدراتو، لذلك نجُد أن االىتمامِ 
راتُ الَبْرَمَجِة أصَبحت ِمْن ِضْمَن  الدراسيِة ف ي الم دراس الحكومية وغيِر الحكومية، كما أنيا  الُمَقر 

 جًز  ال يتجزأ ِمْن المفيوم الح ديث لمثقاف ة الحاس وبية.

ومن خلل طبيعة عمل الباحثة كمعمم حاسب آلي لممرحمة الثانويِة ومن خلل المقابلت     
الشخصية التي عقدتيا الباحثة مع كل من الموجيين والمختصين في مجال الكمبيوتر التعميمي 

ول طلب الصف األ ( لدىٗ(؛ وكذلك مع بعض معممي مادة الحاسب اآللي ممحق )ٖممحق )
(، الحظت ولمست تدنى مستوى ٘الثانوي ممحق ) مع طلب الصف األول الثانوي؛ وأيًضا

التحصيل المعرفي واألدا  الميارى لميارات البرمجة الشيئة باعتبارىا أحد المقررات الدراسية 
لطلب المرحمة الثانوية والتي تمثمت فى انخفاض درجات طلب الصف االول الثانوي فى 

، ونظرا  ةالميارى والكفا ة الذاتية لميارات البرمجة الشيئيمستوى التحصيل المعرفي واألدا  
استخدام بيئات التعمم اإللكترونى التشاركي عبر الويب أن  ألىمية تمك الميارات فقد رأت الباحثة

وقنواِت اليوتيوب Gmail  "، والبريد اإللكتروني Facebookوالمتمثمة فى كل من "الفيس بوك
)مستوى التحصيل المعرفي  ةقد تفيد في تنمية ميارات البرمجة الشيئي "You Tube"الَتْعِميِميِة 

واألدا  الميارى والكفا ة الذاتية ( لدى طلب الصف االول الثانوي، حيث اكدت درات كل من 
؛ (ٕ٘ٔٓ) وآخرون زيدانأشرف ؛ ودراسِة (ٕٗٔٓ) أيمن مدكور؛ دراسِة (ٖٕٔٓ) خميسمحمد 

براىيمو  ىنداويأسامة ودراسِة  ليا  التشاُركي، بيئِة الَتَعمُِّم اإللكترونياستخدام  (ٕٙٔٓ)محمود  ا 
تأثير واضح وممموس فى زيادة كل من مستوى التحصيل المعرفي واألدا  الميارى والكفا ة 

 الذاتية باعتبارىا أحد نتائج تقدم المستوى الميارى.

الثانوي  األولطلُب الصف ( لٕلذلك قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية ممحق )      
طالًبا اليدف منيا تقديم بيئات ( ٕٓ)قواميا  َعين ةٍ  األقباط الثانويِة بنين بطنطا عمى بمدرسة

والبريد  ،" Facebookالتعمم اإللكترونى التشاركي عبر الويب والمتمثمة فى كل من "الفيس بوك
واثرىا في مستوى كل من )مستوى  You Tubeوقنواِت اليوتيوب الَتْعِميِميِة Gmail اإللكتروني 

التحصيل المعرفي واألدا  الميارى والكفا ة الذاتية( لدى طلب الصف االول الثانوي لميارات 
 والتي تعد أحد مقررات الدراسية.  ةالبرمجة الشيئي

البح   ل الح   الح و   ح هحاول     هني   ا لالدر     ه   ن نل   ا   ال  ا      الباحث   ُ   أج     ذلك ول     
ه  ن ل  يل  الع  يف و  ح هي  ا ا  الب هج    الل      لع  يم هل  را  م  عى ه   لو   اال   لعية  

 اللالح: 
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 مثلتنمية ميارات البرمجة الشيئية والكفا ة الذاتية  عمى تساعداستراتيجية َتعمٌِّم  وَضعَ  .ٔ
التفاُعِل تعتمد عمى و التي تتمركُز َحْوَل الُمَتَعمِِّم،  ألنيااستراتيجي ة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي 

االجتماعي كأساٍس لبنا  المعرفِة، وذلك ِمْن خلِل توظيِف أدواِت التواصِل وُتكْنولوِجيا 
  .االتصاِل َعْبَر الويب

توظيف َنَمَطْي َدْعِم الُمَعمِِّم والُمَتَعمِِّم داخَل بيئاِت الَتَعمُِّم اإللكترونية التشاركية في العممية  .ٕ
بعض التغيير في دراسِة  حدوث يؤدى إلى  مما ا ميمًّا وضرورًيا،أصبح شيئً ألنو الَتْعِميِميِة 

 .المقرراِت َلَدى الُمَتَعمِِّمين فيما يَتعمق بتنمية ُقدَرِتيم وكفاَ ِتِيمْ 
المناسب الستخدامو في بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي لمتفاعل ِمْن أجل  الدعم تحديُد َنمط .3

الَشيئيِة، والَكفاَ ِة الذاتّية لدي طلِب المرحمِة الثانويِة؛ وذلك باستخداِم تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة 
التقنيات والُمستحدثات التكنولوجية الحديثة، ومنيا ش َبكاِت التواصِل االجتماعي )الفيس بوك 

Face bookوالبريد اإللكتروني وقنوات اليوتيوب ،). 

     :انبحث يشكهت
 الثانوي األوللطلب الصف  الميارىدا  األمستوِى  تدنىفي  الحالي البحثمشكمة  َتَمث َمتْ    

ي( باستخداَم في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والمتمثل في إنتاِج )مشروع األطمس العربي اإللكترون
ِر عمى (Visual Basic.Net)بيسك دوت نت  برنامِج الِفيجَوال  األولالصف  طلب الُمَقر 

وقد اتضح ذلك من خلل نتائج اختبارات  ذلك ضعف مستوى التحصيِل المعرفيّ الثانوي، وك
االسِتفادة محاولة  إلىالذي دفع الباحثُة ؛ األمر الميارى لمطلب السابق ذكرىادا  األالمعرفية و 

ِمْن استراتيجية الَتعمٌِّم اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات البرمجة الشيئية والكفا ة الذاتية عن 
الفيس )َعْبَر ش َبكاِت التواصِل االجتماعي  تشاركيتصميَم بيئِة لمَتعمٌِّم اإللكتروني الطريق 

   .الباحثة وتوجيو إشرافمجموعات المغمقة تحت العن طريق  (Face Bookبوك

زاثِ انبحث: 
ِّ
ي
َ
غ

َ
ت
ُ
 ي
: الهلغ   اله لقل    :أوالا

 .)بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي قائمة عمى َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِِّم 
 .)بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي قائمة عمى َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم 

                             : الُهَلَغ ِّ ا  اللابع :ثان اا  
  .التحصيل المعرفّي المرتبط بَمَيارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة 
 .الجانب الميارى المرتبط بَمَيارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة 
 .الَكفاَ ِة الذاتّية 
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 انتصًيى انتجزيبي:
البحث الحالي عمي استخداِم التصميُم شبة التجريبي القائم عمي المجموعتين  اعتمد 

والمجموعة التجريبية الثانية َنَمِط  "،َدْعِم الُمَعمِّمِ "ي َنَمَط األولالتجريبية التجريبيتين: )المجموعة 
 الشكل التالي:( مع التطبيق )الَقْبمِي والَبْعِدي( ألدواِت البحث، كما يوضح "َدْعم الُمَتَعمِّمِ "

 

 
 ( اللصه ُم اللج  بح )هن إة ا  الباحث (1لرل )

   :انبحثأسئهت 
قا ه  ةاى نهع ال ةم للنه   هيا ا  الب هج   للا رح إلرل ونح  لعام  ر ى  هرن بناء ب 

 :؟ و لف ع هن ىذا ال ؤال ها  اى والرفاءة الذال   ل   عيف اله حا  الثانو   الل   

  الشيئيةنمط الدعم ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات البرمجة  أثرما 
 ؟والكفا ة الذاتية

 الجانِب ( ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي في تنمية )المعمم) المقدم من َنَمِط َدْعمِ  ما أثر
  ؟والكفا ة الذاتية (لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  الميارى، الجانِب المعرفيّ 

  ( ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي في تنمية المتعمم) المقدم منما أثُر َنَمِط َدْعِم
 ؟ والكفا ة الذاتية ، الجانِب الميارى لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة(الجانِب المعرفيّ )
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 ( ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني  المقدم من -الُمَعمِِّم  المقدم منما أثُر َنَمِطي َدْعِم )الُمَتَعمِِّم
ِة الَشيئيِة( ، الجانِب الميارى لميارات الَبْرَمجَ الجانِب المعرفيّ في تنمية ) تشاركيال

 ؟ والكفا ة الذاتية

    :انبحث فزوض
  الختباِر التحصيل  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي بين  ةإحصائيً ذات داللة توجد فروق

( الُمَعمِّمِ  َنَمِط َدْعمِ )لمجموعة التجريبية األولي لطلب ا لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ المعرفّي 
  .لصالِح التطبيق الَبْعِدي

  الختباِر التحصيل  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين
( الُمَعمِّمِ  َنَمِط َدْعمِ )لمجموعة التجريبية الثانية لطلب ا الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  لمياراتالمعرفّي 

  لصالِح التطبيق الَبْعِدي.
  الختباِر التحصيل المعرفّي  ينالَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي بين  إحصائًية اللةدذات توجد فروق

 التطبيقلصالِح  (الثانيةو األولي ) التجريبيتينلمجموعتين لطلب ا الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ لميارات 
  .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم(ل البعدي

  لبطاقِة ُمَلَحَظِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي بين  إحصائًية ذات داللةتوجد فروق
( لصالِح الُمَعمِّمِ  َنَمِط َدْعمِ )لمجموعة التجريبية األولي لطلب ا ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

  التطبيق الَبْعِدي.
 ُمَلَحَظةِ  لبطاقةِ  والَبْعِديالَقْبمِي  التطبيقينُمَتَوس َطْي بين  ةإحصائيً  داللة ذات توجد فروق 

لصالِح  الُمَتَعمِِّم(الثانية )َنَمِط َدْعِم لمجموعة التجريبية لطلب ا الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات
 .التطبيق الَبْعِدي

  مياراتلبطاقِة ُمَلَحَظِة  الَبْعِديين التطبيقينُمَتَوس َطْي بين  إحصائًية ذات داللةتوجد فروق 
 البعديالتطبيق لصالِح  (الثانية األولي و )لمجموعتين التجريبيتين لطلب ا الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

  .)َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم( ممجموعة التجريبية الثانيةل
  لمقياِس الَكفاَ ِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي بين توجد فروق ذات داللة إحصائًية

( الُمَعمِّمِ  َنَمِط َدْعمِ )لمجموعة التجريبية األولي لطلب ا الشيئيةلميارات البرمجة  الذاتّية
  لصالِح التطبيق الَبْعِدي.

  لمقياِس الَكفاَ ِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوس َطْي بين توجد فروق ذات داللة إحصائًية
 الثانية )َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم(المجموعة التجريبية لطلب  الشيئيةلميارات البرمجة  الذاتّية

 .لصالِح التطبيق الَبْعِدي
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 لميارات  لمقياِس الَكفاَ ِة الذاتّية الَبْعِديين التطبيقينُمَتَوس َطْي إحصائًيا بين  توجد فروق دالة
 البعديالتطبيق لصالِح  (الثانيةاألولي و )لمجموعتين التجريبيتين لطلب ا الشيئيةالبرمجة 

  .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم(ل

   :انبحث فاهدأ
ىمدتوى ىضطف ىمذكلظ ىالثانووظىرالج ىالمرحلظ ىىطالب ىالَذوئوِظىفي ىالَبْرَمَجِظ مكارات

ىى:التاليىمنىخاللوذلكىوالَكفاَءِةىالذاتّوظى

  الجانبِ تنميِة  في تشاركيال اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ب( الُمَتَعمِّمِ  – الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ ال َنَمَطيْ  أثرُ قياِس 
 . الَشيئيةِ لبرمجة لميارات ا المعرفيّ 

  االدا  تنميِة  في تشاركيال اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ب( الُمَتَعمِّمِ  - الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ ال َنَمَطيْ  أثرُ قياِس
 .الَشيئيةِ لبرمجة لميارات ا الميارى

  الَكفاَ ةِ تنميِة  في تشاركيال اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ب( الُمَتَعمِّمِ  - الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ ال َنَمَطيْ  أثرُ قياِس 
 .الذاتّية

  وذلك بداّللُة تشاركيالُمَتَعمِِّم( ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ال -تحديُد أنسب َنَمِط لمَدْعِم )الُمَعمِِّم ،
 تأثيرِه عمى ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والَكفاَ ِة الذاتّية.   

  :انبحث أهًيت
 :يمى َما، كاألخرى تطبيقيةٌ و  ا نظريةٌ مَ دىُ أحَ  ،ىميةاألِمْن  جانبينِمْن  أىميتيا البحث ىذا ستمدُّ ي

 :في اآلتيالنظريِة  البحث ةُ أىمي َتْكُمنُ  النظروظ:ىهموظاأل -1

 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ب الُمَتَعمِّمِ و  الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمَطيْ  أثرُ َحْوَل  انظريً  إطاًرا الحالي البحث يقدم 
 وأىميتيا وخطوات الثانويةِ المرحمِة  طلبِ  َلَدى الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات تنميةِ  في تشاركيال

 نظرية في دراسةِ  الحالي البحث، وكذلك تناول اإللكتروني العربي األطمسمشروع إنتاِج 
 .الثانويةِ المرحمِة  َلَدى الذاتّية الَكفاَ ةِ تنميِة 

  الثانوي األول طلُب الصفبالبرنامج الدراسي ل التدريسِ  في تغيير طريقةِ  البحث ساعدُ يَقْد 
 كوسيمة تشاركيال اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  الُمَتَعمِّمِ و  الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمَطيْ توظيف  خللِ ِمْن 

 .دٍ عْ عن بُ  المحتوىلتقديِم 
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 من: ًل كُ  التطبيقيةِ  الناحيةِ ِمْن  البحث الحالي فيدُ يَقْد ى:التطبوقوظىهموظاأل -2

 بيئِة الَتَعمُّمِ َعْبَر  (الُمَتَعمِّمِ و  الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ  َنَمَطيْ عمى قائٌم  لبرنامج رً تصو  البحث قدم 
يفيد القائمين َقْد ِمم ا ، الذاتّية الَكفاَ ةِ و  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ميارات  لتنميةِ  تشاركيال اإللكتروني

 .الثانويةِ المرحمِة  بطلبِ  الَخاصة يةِ الَتْعِميمِ عمى تخطيط البرامج 
 ( الفيس بوك في اْخِتَيار ٓ.ُٕمَساَعَدِة الميتمين بالمجال ِعْنَد توظيف تطبيقات الويب )

 استناًدا لنتائَج ىذه الدارسِة. تشاركيالَتَعمُِّم ال
  ِجِ مْ ودَ  الحاسِب اآلليَتْعِميِم  مناىجِ  وواضعي المناىج لتطويرالتربويِّ  القرارِ  عِ نا  صُ  لفت انتباه 

   .الحاسِب اآلليمناىِج  المعمومات في ُتكْنولوِجيا
  تشاركيال اإللكتروني الَتَعمُّمِ في تزويد الباحثين والعاممين في مجال  البحث ىذا مىاسيَقْد 

 الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  َمَيارة ِسي ما، وال الَبْرَمَجة ميارات تنميةِ  في ُىمْ تساعدُ  وأساليببأدواٍت 
 بيسك دوت نت.  الِفيجَوال استخداَم برنامجِ ب

  :انبحثحدود 
 بالحدود التالية: البحث ىذا خللَ  الباحثةُ  ألتزمت 

 َدْعمِ  َنَمَطيْ ب) بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي مستقلالمتغير العمى  الحالي البحث اقتصر 
 (.الذاتّية الَكفاَ ةِ  - الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ َمَيارات ) :ُىَماو  عانمتغيرين تابو (، الُمَتَعمِّمِ و  الُمَعمِّمِ 

  الثانوي العام.  األولعمى طلُب الصف اقتصر البحث الحالي 
  محافظة الغربيةبطنطا، إدارة شرق طنطا الثانويةِ مدرسة األقباط ب البحث الحاليَتم  تطبيُق ،. 
  م(.  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلمعام الدراسي ) –خلِل الفصل الدراسي الثانِي  البحث الحاليَتم  تطبيُق 

 جمتًع و
ً
  :انبحثعينت

 لمبحثوالمقيدين  الثانوي العام األولطلب الصف ِمْن  البحث َعي نةِ  اْخِتَيارب الباحثةُ َقاَمْت   
 بطنطابمدرسة األقباط الثانوية بنين  م(ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓلمفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )

جرا   البحثوذلك بعد حصوليا عمى الموافقة لتطبيق  بمغ  حيثُ ، (ٕٕبممحق ) ات عميياالقياسوا 
 تجريبية ُىَمااحدإتجريبيتين مجموعتين  إلىبالتساٍو تقسيُمُيْم  وَتم  طالًبا ( ٓٙ) البحثَعي نة  حجم
 تجريبيةواألخرى  ،بَنَمط َدْعِم الُمَعمِّمِ تعممْت عن طريِق استخداَم بيئِة َتَعمُِّم إلكترونّي تشاركي أولى 
، كما بالجدول تعممْت عن طريِق استخداَم بيئِة َتَعمُِّم إلكترونّي تشاركي بَنَمط َدْعِم الُمَتَعمِّمِ  ثانية

 التالي:
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 البحل( لوص ى هجلهع وة ن ا 1ج ول )

 الهجلهع األصاح  
 الع ن  األ ا   

 الهجهوع
 اللج  ب ِ  الثان   ىاألولاللج  ب ِ  

 ٓٙ ٖٓ ٖٓ الثانوي األولطلب الصف  

                         : انبحثينهج 
 ذو التصميم شبو التجريبي.المنيجين الوصفي التحميمي والتجريبي  البحث الحالي استخدم

  :الهني  الوصفح اللحا اح -ٔ
عداد  لمبحثالسابقِة  الّدراساتو النظري اإلطاِر إلعداد يستخدم     ِمْن  التحقُّقُ و  البحث أدواتِ وا 
وبطاقة ملحظة  ،الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ميارات تحصيمي معرفي لاختباِر  المتمثمة فييا العممية صحتُ 

، وكذلك الثانويةِ المرحمِة  طلبِ  َلَدى الذاتّية الَكفاَ ةِ مقياس و  أدا  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة،
 النتائج.مناقشة الفروض وتفسير 

  :ذو اللصه م لبو اللج  بح اللج  بح الهني  -2
 تشاركيال اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ( بالُمَتَعمِّمِ و  الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ  َنَمَطيْ  أثرُ ِمْن  تحقًّقِ لم يستخدم   
 .الثانويةِ المرحمِة  طلبِ  َلَدى الذاتّية الَكفاَ ةِ و  ،الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات لتنميةِ 

  :انبحثأدواثِ 
 التالي: إلىوتنقسم 

 :ا و  جهع الب انا  -أ 
 ميارات البرمجة الشيئية )مشروع األطمس العربي  محتوىقائمة باألىداف السموكية ل

 اإللكتروني(.
 لبرمجة الشيئية )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخدام الفيجوال ا قائمة ميارات

 . دوت نت بيسك
 الهعالج  اللج  ب   هوا   -ف 

 اإللكتروني التشاركي. بيئة التعمم 
 :وللهل حق ا   -أ 

  لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. المعرفيالتحصيل اختبار تحصيمّي لقياِس 
 مَبْرَمَجِة الَشيئيِة.ل بطاقة ُمَلَحَظة األداِ  الميارى 
 مقياِس الَكفاَ ِة الذاتّية.  
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  :انبحثيصطهحبثِ 

ىِ 
ُّ
ه
َ
ع

َ
  :اإلنكرتوني انت

يوفر و العمل، مجموعِة  ِضْمنَ  ملمتعم "أسموبُ بأن ُو ( ٕٛٔ، ٕٙٔٓ) خمف اهللمحمد  وُ رفع      
تبادِل و  واألعمالِ  األفكارِ في المعمومات و  مصاِدروالمشاركة في  الَتَعمُّمِ لممشاركين الفرصة في 

إكتساٌب  بل اليدف ىو ،فحسب المعرفةِ إكتساٌب  ىو مِ الَتْعمِمْن  م، فميس اليدفَبْيَنيُ  الخبراتِ 
 ."المعرفةِ  بنا ِ القدرة عمى 

ُهله ِرزة َحْوَل الُهَلَعاِِّم إلنلام أوراِ  ةاه   ج   ٍة َحْوَل هوموع ىح ا ل ال ج َّ  َلَعاُِّم        
ةاهح هع ن؛ للحق ِق ى ِى ُهَح ٍَّ  ِهْن ليِل ةهل الُهَلَعاِِّه ن هعاا وح هجهوةاِ  َةَهل للاُ ر   

 إلىةهل بقَّ ِ  أو اِ  الهجهوة  ِههَّا  ؤ ِ   لَ هَّ رَ ل ُ صغ  ٍة ُ  ِ ُك رل و ِ  و يا ها ىو هعاوُف هنُو 
)لع  ى  لبا ِل اللب اِ  وبناِء وارل اِف الهع وِ  ل ي الُهَلَعاِِّم للحق ِق األى اِى الَلْعِا ِه ِ  الهعاوب ِ 

 إج ا ح(.

ىِ 
ُّ
ه
َ
ع

َ
 :تشبركيان اإلنكرتوني انت

أسموُب تعمُِّم يتشارُك فيو الطلب في "بأن ُو  (Gewertz, 2012, 78)جوارتز  عرفو   
المطموبِة، حيُث يتمُّ إكتساب المعارف والميارات واالتجاىات ِمْن خلِل  الميامِ مجموعات إلنجاِز 

لت االجتماعية المعرفِة، ويتمُّ ذلك ِمْن خلِل التفاعُ  الُجيوِد التعاونية التشاُركية َبْيَن الطلب لبنا 
َبْيَن ُمَتَعم مين  المعموماتِ  تبادلِ  يقوم عمى وُ حيُث أن   ،رف جديدةاعنيا مع جنتُ والمعرفّية التي يَ 

 ".يشتركون مًعا في إعادة تنظيم المفاىيم لبنا  علقات جديدٍة َبْيَنيا

َنَمِط ِمْن الَتَعمُِّم النشط يتعاون فيو الطلب مًعا ِمْن " وُ ن  إ( ٓ٘، ٕٗٔٓ (عزمينبيل يرى و    
تعميمّي ُمَحد ٍد ككتابة ورقِة بحثية أو البحث عن مفيوم معين َعْبَر الش َبكة، ويتمُّ  أجل تحقيِق ىدفِ 

نٍة ِمْن أربع ، ويكوَن الُمَعمِِّم ىو المشرف دوَن  أعضا ةأو خمس ةذلك في مجموعات عمل ُمَكو 
ردشة أو البريد الذي يتمُّ َبْيَنُيم عن طريق لوحات المناقشة أو الد التفاُعلِ منُو في  تدخل مباشرِ 
 . "اإللكتروني

 ىقرراَمىالكثوررُرىِمررْنىقررفى،الررَتَطِلماىاكلكترونرريىالتذرراُركيىتطروفرراُتىنظررّراىلتطرر ِ وىىىىىىى
 :هيوفيىأربعىفئاتىرئودظ،ىىباحثونىبتصنوفىتلَكىالتطروفاتال

ى
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   ُ ىاألولالف: 
خلِل شبكة ِمْن  أو ،بالحاسبي مَدْعِمة التشاُركعمى فكرة أّن عمميِة الَتَعمُِّم  تْ زَ ك  رَ    

؛ ووانج (Avgeriou & Tandler, 2006, 2) افيجرو وتندلر ِمنْ  لٍ اإلنترنت، ومنيا تعريفاُت كُ 
خلِل شبكة اإلنترنت، يتمُّ تعمُِّم ِمْن التي تتفق عمى أن ُو و  ((Wang & Woo, 2007, 61 ووو

الَتَعمُِّم اجتماعية، تعمل عمميِة  ، بما يجعلالميامِ ِمْن خلِلو تفاعل الُمَتَعمِِّمين وتشاركيم في أداِ  
 متزامنةِ الاالتصاِل  أدواتِ  استخدامُ عمى تطوير الثقِة والفاعمية واإلدراك المشترك ِعْنَد الُمَتَعمِِّمين ب

 .متزامنةِ الوغيِر 
   الف   الثان: 
التشاُركي الجماعي  داخَل مجموعات  عمى العملِ  تعميمّي قائمُ  نيجٌ  وُ َرك َزْت عمى فكرة أن    
ِمْن خلِل النقاش، باستخدام  المعموماتِ  وتبادلِ  الميامِ تقاسم بجانب ، أو الكبيرةٍ  الصغيرةٍ  العملِ 

 وآخرونراي  ؛(ٕٛٙ، بٖٕٓٓخميس، محمد ) ِمنْ  لٍ تشاُركية، ومنيا تعريفات كُ  أدواِت َدْعمِ 
((Rae & et al., 2006( الفار إبراىيم؛ ،ٕٓٓٚ)َنَمِط ِمْن الَتْعِميِم يعمُل  وُ التي ات فقت عمى أن   ؛

فيو الُمَتَعمِِّمون مًعا في مجموعات، ويتشاركون في إنجاِز الُمِيم ِة أو تحقيِق أىداٍف تعميميٍة 
س توليد المعرفِة، ولي وبينعمى الُجيوِد التشاُركية َبْيَن الُمَتَعمِِّم  زُ رك  وبالتالي فيو يُ  مشتركٍة،
تمركز َحْوَل الُمَتَعمِِّم، وينظر إليو لت االجتماعية والمعرفّية فيو تعمُِّم مُ التفاعُ  يا ِمْن خللِ استقبالِ 

 .عممية الَتَعمُّمِ  كمشارك في أنشطة
  الف   الثالث:  

 الُمَعمِّ     ِم ف     ي عممي     ة َرك      َزْت عم     ى توض     يح فك     رة التش     اُرك َب     ْيَن الُمَتَعمِِّم     ين والُمَعمِّ     ِم، ودورِ  
 محم د)؛ (Nicolaou & et al., 2008, 4) نيكول و وآخ رون التش اُرك، ومني ا تعريف اُت ك ل ِم نْ 

منظوم  ٌة ِم ْن العممي  ات  أن  وُ  الت  ي ات فق ت عم  ىو ، (ٜٙ، ٕٕٔٓ، الغ ولريي  ام )؛(ٚٔ، ٕٓٔٓي، وال 
والُمَتَعمِِّم ين ومص اِدر الَتْعِم يِم ف ي عممي ة ال َتَعمُِّم مية التي تتمُّ َبْيَن كل ِمْن الُمَعمِِّم ين التشاُركية والتفاعُ 

، وذل ك والخب راتِ  األفكارِ  وتبادلِ  للتصالِ  وأدواِتو كوسيطٍ  ا الويبمستخدمً  ِمْن خلِل جيد ُمَنِسق،
َب  ْيَن  لتِ ال  َتَعمُِّم والتف  اعُ  أنش  طةِ  ف  ي ض  وِ  تنظ  يمِ  تعميم  ّي مش  تركٍ  إلنج  اِز ُمِيم   ِة أو تحقي  ِق ى  دفٍ 

 .المتشاركين
  ُ  ال ابع  الف: 

إبراىيم ، ومنيا تعريفاُت )كأدواِت تشاُركية فعالةٍ  (2.0)ربطو بأدواِت ويب  فكرة عمى َرك َزتْ  
الجيُل الثانِي ِمْن الَتَعمُِّم اإللكتروني، ويمثل أسموب  أن وُ  والتي ات فقت عمى ،(ٖٗٗ، ٕٕٔٓالفار، 

في مجموعات الُمَتَعمِِّمون  بكة اإلنترنت، حيُث يعمُل فيولمَتَعمُِّم باستخداِم الحاسِب اآللي وش  
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رفيم امع ، لتحقيِق ىدِف مشترك، وىو تطويرجديدةٍ  معرفةٍ  نا ِ ويتبادلون اآلرا  ويتشاركون لبِ 
 .ومياراتيم

أ واِ  و ف  اللح  بعلو با لل امِ  لفق هع الف ُ  ال ابع  ِهْن اللع  فا ُ   والبحل الحالح  
 للاُ ر  . رد وا ِ ( 2.1)

 الُهَلَعاِّمِ  هنيا  رل فلَةْبَ  الو ف ( 2.1) أ وا ِ ح  أبا لل اِم  لاَلَعاُّمِ  ا ل ال ج َّ  ىو      
ة  و  ىنا  الُهَلَعاِّمِ  لُ صبحَ  والهفاى م الج   ة الهعا ىورا  و األ  نالُهَلَعاِّهِ َأْق َاِنِو  هع الللاُ كب

 اله جوة   ِ الَلْعِا هِ األى اِى للحق ِق  الهحلو ب الَلاص    ِ الَلْعِا هِ لاهيام لنف ِذِه  ليلِ  نلع
  .(إج ا ح)لع  ى 

كي
ُ
ىِ اإلنكرتوني انتشبر

ُّ
ه
َ
ع

َ
  :بيئتِ انت

المكان الذي يتمُّ فيو تغيير سموك الُمَتَعمِِّم "بأن يا  (ٙ٘ٙ، ۲۱۱۹) إسماعيلالغريب  يارفُ عَ        
 ."باستخداِم البرمجيات الَتْعِميِميِة بالمحتوى اإللكتروني المنشود في البوابة اإللكترونية

وهني ا  قا ه   ةا ى ا  لل اِم بع و أ واِ  ال َلَعاُِّم اإللرل ون ح اللل اُ رحب  ِ  لعا ه ٍ   ىح       
، ح  ُل  جله ع و ي ا الع يف و ح وغيِرها ، "Face Bookالف    ب وك   اللَّ َبراِ  االجلهاة   

الهع ا ى،  االجلهاةح، ولبا لِ  واللفاُةلِ بناء الهعا ى الج   ة، لرل هجهوةاٍ  صغ  ٍة ِهْن أجل 
و لب ا ل األ وا  َبْ َن ُو وب  ن ا  َلَحهُِّل رل عالف ه ُ ول ِ  َلْعِا ِم نف و ، وا ما والهلا ر  و ها َبْ َنُيم

      .(إج ا ح)لع  ى  لرى للحقُِّق األى اِى الَلْعِا ِه ِ  اله جوة وأق ان

كبثِ االجتًبعيت: 
َ
ب
َّ
 يفهىو انش

بين األىل  اجتماعيةحمقات "عمى أنيا   (Lynn & Randy, 2010, 5)رانديو عرفيا لين        
أو األصدقا  أو غيرىم يتبادلون فييا اىتماماتيم المشتركة، والفرق الوحيد أنيا عبر اإلنترنت وىي 

 ."تضم مواضيع خاصة وعامة من كتابات وصور وفيديو ومناقشات وتعارف

للفع ل الذراء الجهاةحَّ ِهْن ليِل اللفاوو االجلهاةح َبْ َن هجهوةٍ  ِهْن   وا ِ  أ ىح  
  األو ا   قوهون بَ ْهُ  لفر  ىم وح هحلو  هل ابع ِبَلْدِن لحق ِق ى ِى ةام أو هها    هلل ر 

 (.  إج ا ح لع  ى)
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 ":YouTube" يفهىو انيىتيىة

رة والتي تجعل يمشاركة الفيديو شلأكثر المواقع بأن ُو " (ٚٛ، ٕٕٔٓ) فروانة أكرمُيع رُفُو    
 اويعتبر مكانً  .بشكٍل َخاصُّ أَو َعامُّ  لمعاينتياتحميل مقاطع فيديو قصيرة  بمقدور أي شخص

  ".ل واألصدقا ىالفيديو َبْيَن األ لتبادِل أشرطة

 الهللاف هقاعع الف   و  ل ِ نَ  وهوقع ِهْن هواقع اللواصِل االجلهاةح  لمُّ و  ىو     
 الَلْعِا ِه  ِ  لُهَق َّ ا ُ باالُهَلَعاِِّهون ِهْن أجل هلابع  ولحه ل هقاعع الف   و الَلاصِ   وو  لل ه
  .(إج ا ح)لع  ى 

 يفهىو انربيد اإلنكرتوني:

 ىو رسالة تحتوي عمى نصوص، أو ممفات، أو صور، أو مرفقات يتمُّ إرساليا َعْبَر شبكة      
أن  أول  إلىاإلشارة  َتُجدرٌ ، و أشخاصٍ  مجموعةِ  أو اواحدً  شخصٍ  إلىاإلنترنت ِمْن جية معينة 

 (.ٕٕٔٓالفار، إبراىيم ( )مٜٔٚٔ) بريد إلكترونّي َتم  إرساليا ِمْن ِقبِل رأي توممينسون عام رسالة

أو أرث     ِه   ْن ثن    ن أ    لمُّ لبا لي   ا َب   ْ َن  َةْب   َ  الو    ف ةب   ا ة ة   ن هعاوه   ا  هلزن    ى   و       
      .(إج ا ح)لع  ى  االلصالِ  ا لِ اله لل ه ن َةْبَ  و 

طِ  يفهىو
َ
ً

َ
ىِ ان ن

ْ
ع

َ
هِيًِي)د

ْ
ع

َ
 انت

َ
ى

ْ
ع

َ
  :    (اند

ا أو الَدْعَم ىو الُمَساَعَدِة التي تُقدَم لمُمَتَعَمِم إجباريً "أّن ( ۰۷۹، ۲۱۱۳) خميسمحمد  أضاف  
في تذليل العَقَبات، وتوجيو نحو إنجاِز الميمات  هُ دَ تساعِ بيا، لكي طمُ إلييا أو يَ  حتاجُ عندما يَ 

  ."بكفا ةو فعالية بالَتْعِميِميِة لتحقيِق األىداِف المطموبِة 

عبارة  وُ اإللكتروني أن   "الَدْعمِ  أن (McNeill & Krajcik, 2009) وكراجيك ماكنيل يير و   
عن مجموعٍة ِمْن التوجييات التي تُقدَم داخَل بيئاِت الَتَعمُِّم اإللكتروني، والتي ِمْن شأنيا أّن تساعُد 

 ."الُمَتَعمِِّم عمى تنظيم فيمو لمموضوعات المعقدة
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طِ 
َ
ً

َ
ىِ ان ن

ْ
ع

َ
ىِ املقدو ين  د

ِّ
ه
َ
ع

ُ
 :امل

 بيئِة الَتَعمُّمِ ين في الُمَتَعمِّمِ جيو إرشاد وتو "بأن ُو  (ٔٙ، ٕٔٔٓعبد الحميد ) عبد العزيز وُ عر ف    
باستخداِم  يةِ الَتْعِميمِ األىداِف لتحقيِق  الملئمة ُمَساَعَدةِ القائم عمى الويب وتزويدىم بال اإللكتروني

  ."المتزامنةغيِر مية المتزامنة و تطبيقات الويب التفاعُ 

بأن ُو المساعدات "(Van de Pol & et al., 2010, 59) فان دى بول وآخرون  وعرفو  
التي َتعتمد عمى قدرٌة الُمَعمِِّم في تشخيص قدرٌة الُمَتَعمِِّمين بشكٍل متواصل حيُث تتضم ُن جميِع 

عطا  التغذية الراجعة  والتحكُّماىتمامات الطلب،  في اإلحباطات والفشل الذي يقابميم، وا 
 ".الملئمة ليم

 الَل ب  ِ  الَلَعاُِّم  الهلعام إلىوج يا  الهق ه  هن الهعام ةبا ة ةن اله اة ا ، والل وى   
 .(إج ا ح)لع  ى  اإللرل ون   )ب  ِ  الَلَعاُِّم اإللرل ونح الللا رح(

طِ 
َ
ً

َ
ىِ اندن

ْ
ىِ املقدو ين  ع

ِّ
ه
َ
ع

َ
ت
ُ
  :امل

لتقديِم الشرح والتوضيح  مًعاىو تفاعل الُمَتَعمِِّمين "بأن ُو  (Boblett, 2012, 5) بوبميت عرفو
لبعضيم بعضا، بناِ  األفكار، حل المشكلِت وتنميِة ميارات التفاوض والتشاُرك، حيُث إن عممية 
إعداد الشرح ِمْن األقران يساعد الُمَتَعمِِّمين عمى المشاركة بشكٍل أكبر في المعالجات المعرفّية 

 ."الجديدة، وتصحيح األخطا  مثَل الفكر الواضح، تنظيم المعمومات، تطوير المعاني

 الَلَعاُّمِ   الَل ب   ِ  ق  ن  إلى الهلعامهن  ةبا ة ةن اله اة ا ، واللوج يا  الهق ه  وى    
 .(إج ا ح)لع  ى  (للا رحال اإللرل ونح ب  ِ  الَلَعاُّمِ )  اإللرل ون 

ت:
َ
ج

َ
ي

ْ
ز
َ
  يبهيت نغتِ انب

ب َبْيَن اإلنسان وسيمة التخاطُ "بأن يا  (ٜٔ، ٕٚٓٓ (عسقولمحمد و  عابدعطايا  رفتياعَ    
ات لكتابة الَتْعِميمَ  غِة الَبْرَمَجِة ِمْن مجموعٍة ِمْن الرموز واألرقام ُتْسَتْخَدمَ والكمبيوتر، وتتكون لُ 

 ". خرىغِة ألُ المعطاة لمكمبيوتر وفق قواعد معينة تختمف ِمْن لُ 

اللح للواصل َبْ َن اله لل َم واآلل  لل اِةَ ُه ةاى لنف ِذ  ا الَلْعِا هَ ىح هجهوةٍ  ِهْن    
 .(إج ا ح)لع  ى الهياِم الهعاوبِ  هنُو 
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برة
َ
ه

َ
ت ي

َ
ج

َ
ي

ْ
ز
َ
يئيتِ  انب

َ
 :انش

 الَبْرَمَجةِ  لغاتِمْن  العديدِ  يعتمُدهُ  أسموبُ ( بأنيا "ٕٗٔ، ٕٙٔٓالخولى )إبراىيم يا وعرف       
 أجزا  منفصمةٍ  إلىفصل البرنامج  إلى ىذا األسموبُ وييدف  ،”Visual Basic.Net“مثَل 

والوسائل  خصائصِ العمى  التي تعتمدُ  ”Objects“ بالكائناتِ  األجزا ُ ىذه  مى  سَ تُ و وظيفًيا وشكمًيا 
 حسب وحريةٍ  بسيولةٍ موجية باألحداث إلنتاج برامج مبتكرة ىي و  ،وتعمل باستقلل تامًّ  ،واألحداث
 .  "برمجِ المُ حاجِة 

 وذلك VB.Net با لل امِ  الَبْ َهَجِ  الَل    ِ  واجي  هلا  ع لصه مُ ةا ى  الُهَلَعاِّمِ ق  ٌة  ىح      
لقانو ب ق ، أرواِ  الهلا  ِع   رلاب و  ،لصاِ صياولعب ق  الهنا ب ِ   وا ِ األبا لل اِم    ة ، و ، ا 

 .(إج ا ح)لع  ى  هنوُ  الهعاوفَ  الغ َو  يَ صح ح  ل ؤ َّ  ى ذا الب ن اه ِ  نلا  ُ  لرون ح لُ ب

ةِ 
َ
فبء

َ
ت انك

ّ
  :انذاتي

الفرِد الشخصي بأن ُو يمتمُك القدرات  اعتقاد"( أن يا ۰۵۲، ۲۱۰۲شاىين )ىيام تري    
والميارات اللزمة إلنجاِز أىدافو ِمم ا يؤى ُمُو لمتخطيط وتحقيق األىداف، ومثابرتو في إتمام ذلك، 

 . "فضًل عن التواصِل الفعاِل مع اآلخر

، الهع و ِ  ببناءِ  اله لبع ِ  الهيامِ و  األنلع  وح اللحرُّمو ةاى اللنف ذ  الُهَلَعاِّمِ ق  ٌة  حى  
 َأْق َاِنوِ  أو  ِ هِ اِ عَ هُ ِقبِل ِهْن  لو الهق مَ  َ ْةمِ ةاى ال نااءبُ  بنف وِ  الق ا ا ِ  اللاذُ ةاى  ق  لوورذلك 

 ن ٍ  َ حَ   ق ٍ ل  ن بع  اللعاهل هع اآل، لواجيوُ اللح  الهلري ِ حل  ةاى وق  لو الَلَعاُّمِ   الَل ب   ِ 
 .)لع  ى إج ا ح( اله غوب األى اِى لحق ِق  حلى   لع عَ 

 :انبحثإجزاءاث 

 .المرحمة الثانوية األوللطمبة الصف  ةالشيئيميارات البرمجة في  تحصيميّ الاالختباِر  إعداد .ٔ

 .المرحمة الثانوية األوللطمبة الصف  الميارىاألدا   بطاقة ُمَلَحَظةإعداد  .ٕ

  .المرحمة الثانوية األوللطمبة الصف  الذاتّية الَكفاَ ةِ  إعداُد مقياسِ  .ٖ

)المجموعات التجريبية عمى موقع التواصل  تشاركيتصميُم بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ال .ٗ
التصميم  نموذجوقنوات اليوتيوب في ضوِ   ،البريد اإللكتروني االجتماعي الفيس بوك(
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الخبرا  والمتخصصين في مجال ِمْن  المستخدم، َثم  َعْرض البيئِة عمى مجموعةٍ  التعميمي
 .ُتكْنولوِجيا الَتْعِميِم إلجازتيا لمتطبيق

ى األولفي صورة وحدات تعميمية لكل من المجموعتين التجريبيتين  التعميمياعداد المحتوى  .٘
 والثانية.

الَتْجِربة االستكشافية لتقنين أدواِت البحث، وأيًضا لمتعرُِّف عمى الصعوباِت التي َقْد  إجرا  .ٙ
تواجو الباحثُة أو َعي نة البحث أثناَ  إجرا  الَتْجِربة األساسية، وذلك لضبط األدوات وتحديد 

 الزمن المناسب ليا.

 .البحثألدوات االختبارات القبمية  .ٚ

 .تنفيذ التجربة االساسية .ٛ

 .البحثألدوات  ديةاالختبارات البع .ٜ

 

 

 

  



 

 
  

 

 
 
 
 
 

 انفصــم انضـبنـٍ

ى،وبوئتهىالتذاركياإللكترونيىالتطلمى

ىمؼاراتىالَبْرَمَجِظىالَذوئوِظ،ىالكغاءةىالذاتوظىالدرم،ىنمط
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 فصــم انضـبنـٍان
 حناول هذا الفصل اإلطار النظزي اخلاص بالبحث حيث قُسمَ ألربع حماور حسب مخغرياث البحث كالخايل:

 وبيئتو.الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي  :لاحملىر األو  
 :التشاركي الَتَعمُّـِ اإللكترونيبيئِة الدعـ ب نمط احملىر الثبني. 
 :لشيئيةميارات الَبْرَمَجِة ا احملىر الثبلث. 
 :الَكفاَءِة الذاتّية احملىر الرابع. 

ىِ  :األول احملىر
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 انزشبركٍ اإلنكرتونٍ انز

ىِ اإلنكرتونٍ .1
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  :انز
مف االتجاىات الحديثة في المنظومة  اإللكترونيالتعمـ ( أف ٕٚٓٓ) الحربيمحمد يؤكد       

ا ليتـ توظيفو في العممية ا ضروريً ويصبح التعرؼ عمى الجوانب النظرية المرتبطة بو أمرً  ،التعميمية
مثؿ التعمـ عبر  اإللكترونيةالمتعمـ مف خالؿ الوسائط التكنولوجية يتـ تعميـ  ، حيثالتعميمية

الكمبيوتر، التعمـ عبر األقمار الصناعية، األقراص نترنت، التعمـ المبنى عمى استخداـ اإل
 .والفيديو التفاعمي ،المدمجة

ىِ اإلنكرتونٍ 
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  :انزشبركٍانز
مدخُؿ واستراتيجيَّة لمَتَعمُّـِ يعمُؿ فييا الُمَتَعمِّْموف  وعمى أنّ ( ب ٖٕٓٓخميس )محمد يؤكد   

ُمِيمَِّة أو تحقيِؽ أىداٍؼ تعميميٍة مشتركٍة، حيُث مًعا في مجموعاٍت صغيرٍة ويتشاركوف في إنجاِز 
ُـّ إكتساب المعرفةِ  َـّ فيو يُ  يت عمى  زُ ركَّ والميارات ِمْف خالِؿ العمَؿ الجماعي المشترؾ، وِمْف َث
الت يا ِمْف خالِؿ التفاعُ ة َبْيَف الُمَتَعمِّْميف لتوليد المعرفِة وليس استقبالِ التشاركيالُجيوِد التعاونية 

نشط في عممية  ُيركَُّز عمى الُمَتَعمّْـِ وينظر إلى الُمَتَعمّْـِ كمشارؾٍ  وُ أنَّ  ، والمعرفّية، كماتماعيةاالج
.  الَتَعمُّـِ

ىِ  خصبئصِ 
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ انز

 ,.Lambropoulos & et alوآخروف س و المبروبول دراسةِ كالدارسات ِمْف  ديدٍ عَ ال حددتيا     

، عبد الرحيـمحمد ) ؛(۲۱۰۲ ،وآخروف محمد) ؛(۲۱۰۲، عبد الغفورنضاؿ ) ؛((2011
، أبو خطوة السيد) (؛et al., 2012, 483& Bertucci ) بيرتوتشي وآخروف  ؛(۲۱۰۰
 يمي: كما (۲۱۰۱
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  .يعزز العالقات اإليجابية 
  االتصاؿِ  ميارات يطور. 
  الطالبَلَدى بالنفس الثقِة  يبنى. 
  ًالبحثنحو الموضوع قيد  اإيجابيً  ايعزز اتجاى. 
  كذلؾ التقييـ الذاتي. ،أساليب التقييـ المتبادؿ لمطالبإتاحة 
  يزود الطالب بالَدْعـِ فيما َبْيَنُيـ لمساعدتيـ في بناء المعارؼ. 
 .زيادة قدرة الطالب عمى رؤية الموقؼ ِمْف وجيات نظر اآلخريف 

ىِ  ػنبصز
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ انز

 ,Klemm) كميـو ؛ ((Namsook & et al., 2010, 245 نامزوؾ وآخروف أشار   
 :كالتالي ُىَما ،التشاركي اإللكتروني لمَتَعمُّـِ عناصر  )ست( ُيُوَجدُ  وُ أن   إلى (25 ,2010

  الثواب الجماعي: .ٔ
 لفآ ء المجموعةأعضاَبْيَف  اقائمً  التشاركيحتي يستمر العمؿ  الرئيسيىو الدافع    

 .( (Alan & Maria, 2008, 71مارياو 

 :الشخصيةِ و  الفرديةِ  المسُئوليةِ  .ٕ
نحو نفسو ونحو الجماعة التي ينتمي  بمسئوليتو الفرديةِ  الفردِ  عمى تقوية إحساس يعمؿُ    

نما يمتد ليُ الجانِب  إلييا، وىذا اإلحساس ال يقتصر عمى  الجانِب االجتماعيغطي العممي فقط، وا 
 .((Namsook & et al., 2010, 246وآخروف  نامزوؾ والسموؾ االجتماعي

 المباشر: التفاُعؿِ تعزيز  .ٖ
 المتعمميفتشجيع ِمْف  ال ُبدَّ  وُ أنَّ  ((Namsook & et al., 2010نامزوؾ وآخروف يری        

ـَ  ُمَساَعَدةِ ال عمى تقديـ وتمقىَّ   مصاِدركما يجب تبادؿ  ،بعضيـ البعضِمْف  يالَتْعِميمِ والَدْع
  ـ.َبْيَنيُ  فيما المشتركةِ  تِ القرارا النقاش واتخاذُ ، المعمومات

 في المجموعة الصغيرة: العمؿِ  َمَيارة .ٗ
 اإللكتروني لمَتَعمُّـِ بعنواف كيفية الوصوؿ  Byrd, 2009)قاـ بيا بيرد ) دراسةِ أوضحت        

في  مًعا وفالُمَتَعمّْم يعمؿُ  حيثُ  الَتْعِميـِ ِمْف  ىو نوع التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ أّف  التشاركي
لو حضور تربوي  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ مشترؾ، وأصبح ىدِؼ لتحقيِؽ  مجموعاٍت صغيرةٍ 

 .المُّغة باستخداـ سمات التدريسِمْف  واسع بسبب اعتماده عمى سمة
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 :الُمَتَعمِّـِ َحْوَؿ  التمركز .٘
 الَتْعِميـِ كما كاف في نظاـ  الُمَعمّْـِ وليس  الَتَعمُّـِ األساسي في عممية  ِمْحَورىو ال الُمَتَعمّْـِ يكوَف    

ِمْف  متنوَّعةٍ مجموعٍة ِمْف  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ و تضمَّنُ ما ي خالؿِ ِمْف  ذلؾ يتحقِّؽُ التقميدي، و 
 وآخروف ىوانغ جماعي بشكؿٍ  مًعابتنفيذىا  وفالُمَتَعمّْمِ  الجماعية التي يقوـ يةِ الَتْعِميمِ األنشطة 

(Huang & et al., 2009).  

 التيىي  التشاركي اإللكتروني الَتْعِميـِ  بيئةِ عناصر  أفّ  الباحثةُ  تستنتجسبؽ ِمم ا و    
 بعض راعت نياكما إ .سواءحٍد  عمى أو كبيرةٍ  مجموعاٍت صغيرةٍ في  سواءُ  الطالب فييايتشارُؾ 
، وكذلؾ الطالبَبْيَف  توزيع الميمات مثؿ التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ بيئِة إنشاء ِعْنَد  العناصر

ومع  بعضيـ البعضمع  الطالب بو، ومتابعة تفاعؿ كمؼَ المُ  العمؿِ  القياـ بمتابعة كؿ طالب في
إلنجاِز  العمؿِ  عمى ةالمجموع شجيعُ ، كذلؾ تَ بيئةِ الموجودة بال دواتِ األباستخداـِ  الُمَعمِّـِ 

 المحورديف كؿ ييكونوا بع الطالب أفّ الواقع المدرسي أوضح أّف إال . دقيقةٍ  قةٍ يبطر  الميارات
ويوجيوف جمساتيـ عمى الكمبيوتر أو أجيزة  ،الَتَعمُّـِ في مجاؿ  تطبيقات الكمبيوتر َمَيارةعف 
يجعميـ بحاجة ماسة إلى ِمم ا ، "وفاالجتماعي وخال كالتواصؿ"خرى أفي توجيات  ويداألندر 

الَبْرَمَجِة  ميارات تنميةِ  في ِسي ما، الالكمبيوتر بتطبيقات الَخاصة الميارات بعضكسابيـ لإ
ـَ برنامجِ ب الَشيئيةِ  ؛ (ٕٕٔٓ) الفقي داليا دراسةِ  َأك َدتْ َقْد بيسؾ دوت نت، و  الِفيجَواؿ استخدا
 عمى ضعؼ (ٕٙٔٓ) الخولي إبراىيـ ؛ ودراسةِ (ٕ٘ٔٓ)وآخروف  يوسؼعاطؼ ودراسِة 
التي  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  مشاريعإنتاِج  في الميارىواألداء  المعرفيّ الجانِب  في الطالب ميارات

 . الدراسي المحتوىالعممية ب يـ واستيعاب المادةتسيؿ ليـ فَ 
لبدانزحذَبد و

ِّ
  انزٍ رىاجه املؼى

ُ
ىِ رطجُك

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍاإلنكرتونٍ  انز

ى:الُمَطلِِّمبىالتيىترتبطىالتحدوات .ىأ
 :كما يمي أنيا (Alan & Lawless, 2003, 73) ولولس آالف دراسةِ أشارت    

  .يةِ الَتْعِميمِ التقميدية لمعممية طريقُة يـ البعضما زاؿ يفضؿ  .ٔ
 دورِ  روز، وبُ يةالَتْعِميمِ  جريات العمميةيـ لفكرة تقميص السمطة والسيطرة عمى مُ بعضتقبؿ  عدـُ  .ٕ

 بيئةِ الفي فريؽ عمؿ لتجييز  الُمَعمّْـِ  عف مشاركة كبير في العممية، فضاًل  بشكؿٍ  الُمَتَعمّْـِ 
 .يةِ الَتْعِميمِ 

ى:الُمَتَطلِِّمبىالتيىترتبطىالتحدوات .ىب
 وتشف ؛(Chiu & Hsiao, 2010, 429)اوشو  تشيو كؿ مف أشارت دراسة       

(Chen,.2012,.43) ما يمي فيتتمث ُؿ  أنيا: 
 .التشاُرؾإلى تعميمات االنتباِه  طويؿ فيَوْقِت  الطالب استغراؽ .ٔ
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  .إرسالياِمْف  طويمةفترُة  بعد االستجابة لمرد عمى الرسائؿ إال عدـُ  .ٕ
 .االجتماعية وميارات التعامؿ التشاُرؾي أو الذات لمَتَعمُّـِ الالزمة  المياراتتوافر  عدـُ  .ٖ
ىِ  -2

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ ثُئخِ انز

 الَتَعمُّـِ ساسيات أِمْف  يةِ الَتْعِميمِ أطراؼ العممية َبْيَف  التعاوفِ و  التشاُرؾو  التفاعؿُ يعتبر         
 تميزُ الويب، والذي يَ ِمْف  (ٕ.ٓ)الثانِي  الجيؿُ  أدواتِ  استخداـُ  ، وخاصة معالتشاركياإللكتروني 
الزماني  المحورعف  ا، عوضً الَتْعِميـِ احي االجتماعية في النو  َدْعـعمى األنشطة التي تُ  باالعتماد
عف طريؽ  المعرفةِ  وتبنيَّ  الَتَعمُّـِ يبدأ  حيثُ ، الُمَعمّْـِ وبيف  بعضيـ البعضو يف الُمَتَعمّْمِ َبْيَف  والمكاني
المشتركة، واالعتماد المتبادؿ  المعرفةِ ألفكار و اؿ يوتوص اإللكتروني والتحاور التشاُرؾو  التفاُعؿِ 
 تحقيقيا.المطموِب  يةِ الَتْعِميمِ األىداِؼ  يف، واالتفاؽ عمىالُمَتَعمّْمِ وتكامؿ أدوار  ـَبْيَنيُ فيما 

زطهجبد
ُ
ىِ  ي

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ ثُئخِ انز

، الموسػى اهلل عبػد)دراسػة إلى تمَؾ الُمتطمبات، ومنيػا والبحوِث ِمْف الّدراسات  العديدِ ُتشيُر         
(؛ ٖٚ، ٕٕٔٓالحاوري،  الممؾ عبد) (؛ٔٔ، ٜٕٓٓ ،فومحمد حسي يوسؼباسـ ) (؛ٜٚ، ٕ٘ٓٓ

منظومػػٌة  تػػوافر يتطمػػب التشػػاركي اإللكترونػػي بيئػػِة الػػَتَعمُّـِ نجػػاح  ( أفٕٗٗ، ٕٕٔٓالفػػار،إبػػراىيـ )
 والمياـَ  الشروطَ ِمْف  مجموعةٍ  ويرتبط بكؿ منيا، بنجاح الَتَعمُّـِ عممية إلنجاِز  العناصرِمْف  متكاممة

 :جدوؿ التاليالب كما ،التشاركي بيئِة الَتَعمُّـِ بو في إطار  اطَ نَ تتعمؽ بالدور المُ 
 التشاركيُمتطمبات بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني ( ٕ) دوؿج

 ُمتطمبات تكنولوجية ُمتطمبات بشرية

 أدواتِ و أجيزة  معمموف متعمموف 

 .خصائِص الطالبتحديد  .رغبةدافعية و لدييـ 

سب
 حا

يزة
أج

 
صمة

مت
 

رنت
إلنت

با
. 

 .سيولة فيـ الواجية

 .التشاُرؾتوقع  .القرارِ  اتخاذُ  .االلتزاـ والمثابرة

 .اكتشاؼ المشاركيف .تشارؾ الموارد .الثقافة الحاسوبية

 إدارة الَوْقِت والعمؿ
 .امتالؾ المساىمة .التكنولوجية دماج األدواتِ نا .الجماعي

 .تقويـ األداء .االتصاِؿ الفعاؿ
عمى  درةِ القُ 

 .تمخيص المعمومات .االتصاالتِ 
 .ز الطالبيحفت

 .إدارة وظائؼ التشاُرؾ
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ىِ  أدوادِ 
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ ثُئخِ انز

، يالشويعمحمد )؛ )ٕٔٔٓ، حمودةعمرو ) ؛(O’Conner, 2008)كال مف  شيريُ و        
( إلى ٖٕٔٓ، شريؼعبد اهلل )(؛ ٖٕٔٓ، الغندورريياـ ( ؛)ٕٕٔٓ، حبيشيداليا ) ؛(ٕٕٔٓ
يا لَدْعـِ تفاعؿ الُمَتَعمِّْميف في بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكتروني خدامُ التي يمكُف استِ  Web (2.0) أدواتِ 

مواقع الشََّبكاِت "، Wiki"ة التشاركيمحررات الويب ، "Blogs" ومنيا المدونات ،التشاركي
ـّ تمَؾ األدواتِ وجد أنو و  ،"Facebook"بوؾ  االجتماعية مثَؿ الفيس ا ىا انتشارً وأكثرُ  ِمْف َأَى

 :يمي ، ماالحالي البحث بطبيعةُ  والمرتبطةُ  واستخداًما

 :Facebookاالجتماعية  الش َبكاتِ . ٔ
تقنية عالية ِمْف  لما بيا (2.0)أقوي تطبيقات الويب أحِد االجتماعية ك الشََّبكاتِ  تْ فَ نَّ صُ َقْد ل      

التعاوني  االجتماعيالسموؾ ِمْف  مرنة لالستفادة بيئةِ تُقدـَ وتفاعؿ مع المستفيديف، فيي 
 االجتماعي، كما تعمؿ عمى إزالة القيود المفروضة في العالـ الحقيقي عمى السموؾ التشاركيو 

 ،العتيبينورة ) والمكافة، وقيود الزماف الثقافو والموقع الجغرافي، المُّغة  ة فيتمَّثمُ الموالتعاوني 
ٕٖٓٔ). 

 ةِ م  ظَ تدخؿ تحت مِ أّف  يمكفُ التطبيقات ِمْف  العديدِ ىناؾ أّف  إلي الباحثةُ  وتوصمت       
موقع عمى  الحالي البحثالتركيز في  ىذا المنطمؽ سوؼ يكوفُ ِمْف و  ،االجتماعيةِ  الش َبكاتِ 

 .التشاركي اإللكتروني الَتْعِميـِ  َدْعـيُ الذي  ،"Face bookالفيس بوؾ "

ى ىالصدد ىهذا ىفي ىالدرادات ىمن ىالطدود ىأجرت ىالذََّبكاِتىرنىكذغتووقد ىادتخدام
ىمنؼاىماىولي:و،ىتنموظىالمؼاراتىالمختلغظىFacebookىاالجتماروظ

أثُر الَتَعمُّـِ التشاركي َعْبَر الويب القائـٌ عمى النظريِة  بعنواف (ٕ٘ٔٓالدسوقي )وفاء دراسِة 
موقع الشََّبكة )وُىَما (، 2.0)أدواِت ويب ِمْف  وذلؾ ِمْف خالِؿ توظيؼ أداتيف ،االتصاليةِ 
دبمـو الالذات األكاديمية ودافعية اإلتقاف َلَدى طالِب  فاعمية على "Facebook" االجتماعية

 اْرِتَفاعُ  َأدَّي إلى الويبَعْبَر  التشاركي وَقْد أظيرت النتائِج أّف الَتَعمُّـِ  ،جامعة المنيابخاّص ال
 .َلَدى الطالبِ  اإلتقاف دافعية ومستوى األكاديمية الذات فاعمية مستوى

أثُر َنَمَطْى الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي المتزامف وغيِر  بعنواف (ٕٙٔٓأميف )محمد دراسِة و 
ـَ برنامِج   Expression Webالمتزامف في تنميِة ميارات إنتاِج صفحاِت اإلنترنت باستخدا

وجوِد ب وجاءت النتائج ،تنميِة ميارات التعاوِف ومفيـو الذاتو  االبتدائيةَلَدى تالميذ الحمقة 
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فعالية الَنَمَطْيف في تنميِة مفاىيـ وميارات إنتاِج صفحاِت اإلنترنت وميارات التعاوِف ومفيـو 
 .اإللكتروني التشاركي المتزامف في النتائِج لصالِح الَتَعمُّـِ  الذات َلَدى التالميذ، ولكف ُيُوَجُد اختالؼِ 

    :الَتْعِميـِ في  Face book تطبيقات الفيس بوؾ. ٕ
طالب يقوموف باستخداـ الفيس بوؾ إلى أف المعظـ الدراسات السابقة نتائج توصمت         

لمشاركة المعمومات واالتصاؿ باألصدقاء وعمؿ مناقشات حوؿ الموضوعات الدراسية وطرح 
 ، ومنيا.عنيا واإلعالف عف الحفالت والرحالت األسئمة لإلجابة

التي قاـ الطالب فييا بإعداد ( English & Duman, 2008) ودومافنجميش إدراسة  
، وجاءت نتائجيا مؤكدة صفحة عمؿ عمى الفيسبوؾ لمشروع إنشاء مقرر في إدارة األعماؿ

و مف مشاركات تما وفر لكبيئة داعمة لتدريس المقررات  "الفيس بوؾ"لمتأثير اإليجابي الستخداـ 
 .المرتبط بمقرر إدارة األعماؿ الميارىتعزيز تعمـ الطالب مما ساعد عمى رفع أدائيـ لرقمية 

يزيد مف رضا  "Ning( إلى أف موقع نينج "Hoffman, 2009بينما توصمت دراسة ىوفماف )
بالعممية التعميمية واألكثر مف ذلؾ أنو يزيد مف بقاء وحماس الطالب، كما أنو يزيد مف االرتباط 

 .أثر التعمـ

 االجتماعية استخداـ الش َبكاتِ  عف التي كشفتو وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد 
Facebook  ،منيا ما يمي:و في التعميـ 

عف أسباب نجاح الشبكة كشفت   (Brandtzeeg & et al., 2010)دراسة براندتزيج  
أنيا نتيجة لما توفره مف خاصية مشاركة المحتوى التعميمي،  )فيس بوؾ( في التعميـ االجتماعية

ا الختالؼ مستوياتيـ التعميمية وخمفيتيـ الثقافية فيستطيع الطالب التحكـ في أدوات تمؾ البينة وفقً 
وات األدأف  البحثالتي يمكف مالحظتيا مف خالؿ الممؼ الشخصي لكؿ منيـ وأوضحت نتائج 

ىي الرسائؿ الفورية ومشاركات الصور والفيديو، وتحديثات  ا ومشاركة لممحتوىاألكثر استخدامً 
المعمومات، أو الصور التي تتصؿ بالمحتوى العممي المتبادؿ بينيـ،  بإضافةالحائط الشخصي 

بأف عممية مشاركة المعمومات ىي  (Wang & Noe, 2010) نويو  وانج ما يراهويتفؽ ذلؾ مع 
تجعميـ قادريف و بمثابة عممية تعميمية لألفراد المشاركيف بيا مف ذوي األىداؼ التعميمية الواحدة 

عمى شرح وتبادؿ وطرح أمثمة لممعمومات فيما بينيـ بنجاح وبصورة جديدة، وىذا لف يحدث إال 
، لمعمومات كفرصة لتعميؽ ذلؾ الفيـا ي مف مشاركةأتالذي يو كنوا مف الفيـ الكامؿ ليا إذا تم
نموذج عمؿ (Mazman & Usluel, 2010)  سموؿآذات اإلطار وضع مازماف و وفي 

 .خداـ الفيس بوؾ في أغراض تعميميةيوضحاف فيو كيؼ يمكف لممستخدـ است
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ا في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الطالب الجامعة ( مقررً ,Claire 2010) دراسة كميرو 
، ويتواصؿ يستعرض مف خالليا أستاذ المادة مقررة "الفيس بوؾ"بإعداد صفحة خاصة بو عمى 

مع طالبو مف خالليا، وأفادت نتائجيا، بكثافة استخداـ الطالب ليا لما وفرتو مف دعـ لممقرر 
 .لميارات ذلؾ المقررزيادة تحصيؿ الطالب واكتسابيـ ل كاف الطالب في حاجة إليوو 

عالقة إيجابية بيف أنواع المشاركات التي وجدت  (Reynol, 2011)دراسة رينوؿ و  
المتمثمة في الوقت المستغرؽ لكؿ  .والمخرجات األكاديمية "الفيس بوؾ"يستخدميا الطالب في 

واألنشطة التعاونية مع الزمالء(، فكمما زاد مف )األعماؿ األكاديمية لمطالب عبر الفيس بوؾ، 
عدد المشاركات زادت معيا األعماؿ األكاديمية لمطالب، وكذا األنشطة التعاونية بينيـ، وتمثمت 

نشاء واستقباؿ  ،إرساؿ الصور): ىذه المشاركات في  ،مناسبات والتعميقات عمى المحتوىوا 
 . (والرسائؿ الفورية

 :"You Tube"  الـ يةِ الَتْعِميمِ قنوات اليوتيوب . ٕ
حيث يستخدـ موقع يوتيوب في تحميؿ ممفات الفيديو التي تخدـ مواضيع مختمفة ومتنوعة    

ألفالـ التعميمية اليادفة والتي تتوفر عميو بكثرة االجانب الجيد في يوتيوب يتمثؿ في عرض  أف
 (.ٕ٘ٛ, ٕٕٔٓالفار, إبراىيـ )وتخدـ العممية التعميمية 

  :الَتَعمُّـِ و  الَتْعِميـِ  في "YouTube" يوتيوب خدماتِمْف  االسِتفادةمدى 
فضؿ اهلل، ىيثـ )؛ (ٕٕٔٓ، الغوؿريياـ الفار؛ و إبراىيـ حبيشي؛ داليا وقد أشار كؿ مف )       

إلي االستخدامات التعميمية المختمفة ليوتيوب وأف ىناؾ خمسة أسباب رئيسية  (ٚٔ٘، ٕ٘ٔٓ
 وىي ما يمي: ،أداة تعميمية" YouTube"تجعؿ مف اليوتيوب 

حيث يمكف تضميف ممفات فيديو يوتيوب في  ،إمكانية تضميف الفيديو في أي مكاف ذو صمة .ٔ
 .وغيرىا ،كافة مواقع التوصؿ االجتماعي

يتـ ذلؾ بتضميف موقع ىذه المحظة في و  ،أي لحظة في مقطع الفيديو ز إليإمكانية القف .ٕ
 نياية الرابط.

كما  ،حيث يمكف وضع صورة مناسبة في خمفيتيا ،إضافة المظاىر المختمفة عمى القنوات .ٖ
 .ا اختيار اسـ مميز لمقناةيمكف أيضً 

إمكانيػػػػػػة تضػػػػػػميف فيػػػػػػديو يوتيػػػػػػوب فػػػػػػي العػػػػػػروض التقديميػػػػػػة الخاصػػػػػػة ببرنػػػػػػامج باوربوينػػػػػػت  .ٗ
Microsoft PowerPoint ا في المحاضرات والفصوؿ الدراسية.بر أداة فعالة جدً تالتي تع 

 ،ا عف توفير بعض مزايا الترجمة عمي موقع يوتيوبحيث تـ اإلعالف مؤخرً  ،مزايا الترجمة .٘
 يديو لمعديد مف المغات ومف بينيا العربية.ترجمة مقاطع الف حيث يمكف
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 :اإللكتروني البريد. ٖ
 كما يمي:( ٕٕٔٓ) الفارإبراىيـ وقد حددىا  :اإللكتروني البريد إيجابيات

 :ُيمكفُ  كما، ابعيدً يعيش  إرساؿ رسالة إلى شخصٍ ِعْنَد  المستخدمة طُرؽِ أسرع ال ىو السرعة 
 .صوىبسرعة قُ  ُمِيمَّةِ إرساؿ مرفقات تحتوي عمى مستندات ِمْف 

 ُـّ  ىو :مجانية خدمة  باإلنترنت، االتصاؿِ  فةكمُ تَ  عف النظر بصرؼ لألشخاص تقديمويت
 والمستندات، الفيديو، ومقاطع والممفات، الرسائؿ،ِمْف  العديدِ  إرساؿ اإلنساف يستطيع حيثُ 

 .مادي مبمغ أي دفع دوفَ  التقديمية والعروض

ىِ اإلنكرتونٍ خصبئصِ 
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 : انزشبركٍثُئبدِ انز

فرد نبالعديِد ِمْف اإليجابيات، بؿ وت تَتِسـَ  التشاركيبيئِة الَتَعمُّـِ  (۲۱۰2الغوؿ )ريياـ ترى    
ـّ ىذه الخصائصِ ومف بإيجابيات أخرى عف أي نظاـ تعميمّي آخر،    ما يمي: َأَى

  :باإلنترنت.الَتَعمُّـِ مدي الحياة لمتدريب  استمراريةىي االستمرارية  
  :يشعر كؿ ُمَتَعمّْـِ ِمْف خالِلَيا بتقدير الذاتىي أف الخصوصية. 
  :حيُث  التفاُعؿِ ع وسائط وأدواِت ىو تنوّ التنوع ، ِمْف  التشاركيقدـُ برامج الَتَعمُّـِ تُ في بيئِة الَتَعمُّـِ

الفيديو( بما يتيُح لمُمَتَعَمـِ التحكُّـ في  -الصور -األصوات -خالِؿ وسائٍؿ متنوَّعٍة )النصوص
 َدْعـ اإلبحار داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ َعْبَر اإلنترنت. مع المحتوى الَتْعِميِمي بشكٍؿ يُ  التفاُعؿِ يا و رضُ عَ 
  :شكاؿ أ)عمؿ  عمى تنظيـ العمؿِ  يفالُمَتَعمّْم تساعُد التطبيقات واألدواِت الحديثةِ التنظيـ- 

 في ضوِء احتياجاتيـ واىتماماتيـ ِممَّا يجعؿ عممية الَتَعمُّـِ أسيؿ بكثير عمييـ. مخصات(مُ 
  الُمَتَعمّْـِ "، أو َبْيَف "الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ "َبْيَف  االتجاهثنائي  ىو التفاُعؿِ  :ةالتشاركيالتفاعمية و

، وأيًضا التشاُرؾ في "واجية منظومٌة الَتْعِميـِ  - الُمَتَعمّْـِ والمحتوى الَتْعِميِمي"، أو َبْيَف "وِ نِ راَ قْ وأَ 
 .إنجاِز المياـِ المرجوة

  :وىي تعنى إتاحة الَتَعمُّـِ لمُمَتَعَمـِ دوَف التقيد بوقت ُمَحدٍَّد، أو مكاف معيفٍ مرونة التدريِب 
 .َبْيَف الُمَتَعمِّْميف لمَتَعمُّـِ مع مراعاة الُفروِؽ الفرديةِ 

  َحرية اْخِتَيار الُمَتع : ِمْف متعميـ لالَوْقِت المناسب لو  اْخِتَياريمكف لمُمَتَعَمـِ و مِّـِ لمتدريب والَتْعِميـِ
 أي مكاف يريده.

ىبوئاِت ىادتخدام ىرن ىالتالوظ ىالدرادات ىكذغت ىالصدد ىهذا ىاإللكترونيىالَتَطلُِّمىوفي
ىالمذكالتىواالتجاهاىالتذاركي ىومؼاراتىحل ىالذوئوظ ىالبرمجظ ىتنموظ ىتفي ىومنؼا ماى،

ى:يول
ـُ أنماِط الَدْعـِ القائمة عمى التمميحات  بعنواف (ٕ٘ٔٓ) عبد المجيدأحمد دراسِة  أثُر تصمي

َلَدى  (الَشيئيةِ ) البصرية ببرامج التدريِب اإللكتروني عمى تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة بالكائنات
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إحصائًيا َبْيَف أفراِد  داؿّّ فرُؽ  إلى وجود الدراسةوقد جاءت نتائج  معممي الحاسِب اآللي،
 ُيُوَجدُ  المعرفّي، التحصيميّ  لالختبار الَبْعِدي التطبيؽ داخمي( في َدْعـِ )المجموعة التجريبية األولي 

أفراِد ودرجاِت  داخمي(، َدْعـِ ) أفراِد المجموعة التجريبية األوليإحصائًيا َبْيَف درجاِت  داؿّّ فرُؽ 
 الَبْرَمَجةِ  مياراتأداِء  في الَبْعِدي التطبيؽ في خارجي( َدْعـِ المجموعة التجريبية الثانية )

 (.الَشيئيةِ )
فاعمية نظاـ مقترح لبيئِة َتَعمُّـِ تشاركي َعْبَر اإلنترنت في  بعنواف( ٕ٘ٔٓ) قاسـىمت دراسِة و 

 ،نحو بيئِة الَتَعمُّـِ َلَدى طالِب ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ  واالتجاىات المشكالتِ حؿ  تنميِة ميارات
وَأْسَفَرْت نتائِج البحث عف وجوُد ُفروٍؽ داّلٍة َبْيَف متوسط درجاِت المجموعة التجريبية األولى 

لصالِح المجموعة  االتجاهالتجريبية الثانية في التطبيؽ الَبْعِدي الختبار التحصيِؿ ومقياس و 
  .ْسَتْخدـ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركيانية التي تَ التجريبية الث

مِ أمنبطِ 
ُ
ى انزفبػ

ْ
ػ
َ
ًنِي  وانذ

َ
ه
َ
ؼ
َ
ز
ُ
ىِ يغ نهً

ِّ
ه
َ
ؼ
ُ
 ثُئخِ  جؼضهى انثؼضويغ  امل

َ
 داخم

ىِ 
ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ انز
 ،اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّـِ في  الُمَتَعمّْـِ يرتبط باألنشطة التي يقـو بيا  التشاركي الَتَعمُّـِ أّف       

 عمؿ في ماجَ االندِ يدؼ ب ،الُمَتَعمّْـِ أو  الُمَعمّْـِ ِمْف  كاف اسواءً  َدْعـِ ال َنَمطِ والمقدمة لو عف طريؽ 
وعمى  .الَتَعمُّـِ  مصاِدرفي المعمومات أو األفكار أو تبادؿ  سواءٌ ، مع أقرانوِ  والتفاُعؿِ  معيفٍ شيٍء 
ِمْف  ةمَ دَ قَ المعمومات المُ أّف ، إال اطً شِ نَ  امً عمُ تَ ُيْعَتَبُر  ذاتوِ  حدِ  في التشاركي الَتَعمُّـِ أّف ِمْف  الرغـ
قد ىنا تفمف ، و فيـ دوفَ ىا يا وترديدُ إلى حفظِ  الُمَتَعمّْـِ  ْضَطرَّ يَ سَ يا، وبالتالي كُ درِ ال يُ َقْد  خاللوِ 

  :التالي شكؿال يشيركما ، يايا وأىدافُ تُ أىميَ  ةالتشاركي بيئةِ ال

 
 (الباحثةُ إعداد مف بعضيـ البعض ) ومع الُمَعمِّـِ  معلمُمَتَعَمِميف  والَدْعـ ( أنماِط التفاُعؿِ ٕشكؿ )  
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أّف  (Robin, 2009, 21) ؛(ٕٛٓٓ) سالـالميدي  روبيفسالـ و  الميديكؿ مف  يرىو    
األفكار واضحة ليـ وتدفعيـ إلى ىذه  تجعؿ بعضيـ البعضباألفكار مع  يفالُمَتَعمّْمِ مشاركة 
 دور أفّ ا ويرى أيضً  عمُِّمِيـتَ التقميدية إلعادة تنظيـ عممية  طريقتيـغيِر  متنوَّعةٍ  طُرؽِ اتخاذ 

متعددة لمتفاعؿ، لمساعدتيـ  اأنماطً  تتضمَّفُ التي  يةِ الَتْعِميمِ  بيئاتِ ىو توفير ال يةِ الَتْعِميمِ المؤسََّساِت 
 في تغيرباعتبارِه  الَتَعمُّـِ بمثابة إشارة لحدوث ُتْعَتَبُر  السموكية التي العاداتىذه  إكتساب عمى

  .سموِؾ الفردِ 

لمُمَتَعَمِمػيف مػػع  والػَدْعـ أنمػاِط التفاُعػػؿِ  الدراسػػات عػف العديػد مػف وفػي ىػذا الصػدد كشػػفت
الميػػارى تنميػػِة األداء لبيئػػِة َتَعمُّػػـِ إلكترونػػّي تشػػاركي داخػػؿ  بعضػػيـ الػػبعضالُمَعمِّػػـِ ومػػع 

 :، ومنياالمختمفة تطبيقات الكمبيوتر لدى الطالب فيالمعرفّي التحصيؿ و 

ـُ بيئِة َتَعمُّـِ إلكترونّي تشاركي قائـٌ عمػى الػويكي  بعنواف( ٕٛٔٓ) المشيخيإبراىيـ دراسِة  تصمي
(Wiki)  َلػػَدى طػػالِب  أثػػره فػػي تنميػػِة األداء الميػػارى والمعرفػػّي لميػػارات تطبيقػػات الكمبيػػوترو

ػػػػَمْت الدراسػػػػِة إلػػػػى عػػػػدةِ  المرحمػػػػِة المتوسػػػػطة.  فػػػػوؽ طػػػػالِب المجموعػػػػةنتػػػػائِج َتَمثَّمَػػػػْت فػػػػي تَ  توصَّ
ِر الحاسػػِب اآللػػي) َـّ تػػدريس ُمقَػػرَّ بطريقػػة الػػَتَعمُّـِ اإللكترونػػي التشػػاركي القػػائـٌ  ليػػا التجريبيػػِة( التػػي تَػػ

بطريقػة الػَتَعمُّـِ التقميديػة فػي والتي َدرسَت ( الضابطة)عمى طالِب المجموعة  (Wiki)عمى الويكي 
  . االختباِر التحصيمّي الَبْعِدي

 َبْيَف َنَمَطْيف لمَتَعمُّـِ اإللكتروني واألسموبُ  التفاُعؿِ أثُر  بعنواف (ٕٙٔٓ) مطر رياضودراسِة 
الدراسِة  َتَمثََّمْت أدواتِ  .جامعة األقصى بغزة عمى تنميِة الميارات الحاسوبية َلَدى طمبةالمعرفّي 

نتائِج الأشارت و  (،بطاقِة تقييـ الجانِب األدائّي لمميارات الحاسوبية -اختبار الجانِب المعرفيّ ) في
 إلى وجوِد ُفروٌؽ ذات داّللٍة إحصائًيا َبْيَف متوسطات درجاِت طمبة المجموعتيف التجريبيتيف في

عٌ ، الحاسوبية الجانِب المعرفّي الَبْعِدي لمميارات اختبارِ  أّف َنَمِط الَتَعمُّـِ إلى  ىذه النتيجةِ  وَتَرجُّ
 .المباشػر َبْيَف الُمَعمّْـِ والُمَتَعمِّْمػيف الفػوري التفاُعؿِ اإللكتروني المتزامف يسػاعد عمػى 

عمى  االفتراضية بيئِة الَتَعمُّـِ  في التشاركي الَتَعمُّـِ  أثرُ  بعنواف (ٕٓٔٓ) شيخةميدي دراسِة و 
رِ  عمى الَتَعمُّـِ  عفالطالب  ورضا الدراسيالتحصيِؿ   .عف ُبْعدٍ  الُمَتَعمِِّميف وتقييـ تدريس ُمَقر 
 رضا إيجابيُّ عمى أثرُ  االفتراضية بيئِة الَتَعمُّـِ  في التشاركي أّف لمَتَعمُّـِ  نتائِج الدراسةِ  وأظيرت
 .الَتَعمُّـِ  عفالطالب 
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ىِ  دور
ِّ
ه
َ
ؼ
ُ
 ثُئخِ  امل

َ
ىِ  داخم

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 :انزشبركٍاإلنكرتونٍ  انز

 ،الموسوي عمي) (Karamat & Petrova, 2008);وبتروفا  كراماتذكر كال مف        
 ا عف دوره فيا جوىريً اختالفً  التشاركيالتعمـ اإللكتروني  بيئةِ في يختمؼ دور المعمـ  أف (ٕ٘ٔٓ

ا لعممية التعميـ، ا ومرشدً عد ىو محور العممية التعميمية بؿ أصبح موجيً التعميـ التقميدي فمـ يُ  بيئةِ 
ممعمـ في بيئات التعمـ لداؼ. وبالتالي ظيرت مياـ جديدة ا لممجموعات عند تحقيؽ األىومكافئً 

  :التاليىي ك اإللكتروني التشاركي

  ُيـ.بعضو يف الُمَتَعمّْمِ المجموعات وبيف َبْيَف  عمى إنشاء عالقات درةَ الق 
  ِبحرية.يف عمى الشعور بالراحة في التعبير عف أنفسيـ الُمَتَعمّْمِ  ُمَساَعَدة  
  ُمشاريعيـ.بتأديتيا في  الُمكمفيف الُمَتَعمِّْميف بالتغذية الراجعة في المياـِ  تزويد 
  ُثاره حَ  ،الَدْعـ في المناقشات َعْبَر اإلنترنتبالُمَتَعمِّْميف  تزويد  الُمَتَعمِّْميف. ماَس تحفيز وا 

ىِ  دور
ِّ
ه
َ
ؼ
َ
ز
ُ
ىِ يف  امل

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  :انزشبركٍ اإلنكرتونٍ ثُئخِ انز

  ما يمي: األدوار ىذه أمثمة أف مف (Chiu & Hsiao, 2010)او شو  تشيو جاء في دراسة  
 الُمَعمّْـِ تدخؿ  دوفَ التي يحتاجوف إلييا  المعرفةِ  مصاِدر اْخِتَيار. 
  التشاركيالعمَؿ  خالؿِ ِمْف  المعارؼو  المياراتتبادؿ. 
 المختمفة التفاُعؿِ  أدواتِ  باستخداـُ  والتفاُعؿِ  التشاُرؾ. 
  ِاآلراء وتبادؿِ  االستماع والمناقشةِ  ميارات تنمية. 

 بيئةِ  في الُمَتَعمِّـِ  دور عف التي كشفتو وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد 
 التشاركي، منيا: اإللكتروني الَتَعمُّـِ 

 َنَمِط الَتَعمُّـِ التشاركي المدعـو بأدواِت التكويفِ  فعاليةبعنواف  (ٕ٘ٔٓ) الزؽعصاـ دراسِة 
َنَمِط الَتَعمُّـِ الفردي عمى التحصيِؿ المعرفّي واألداء الميارى  بالمقارنة بمجموعةُ  االجتماعي

والمػػػنيج  ،المػػػنيج الوصػػفي واستخدـ، والتنظيـ الذاتي والرضا لمطالب الُمَعمِِّميف بكمية التربية
 ،األداء الميارىبطاقة ُماَلَحَظة  ،التحصيؿ المعرفيّ )اختبار التالية  األدواتِ استخدـ و  ،التجريبي

النتائِج إلى أّف الَتَعمُّـِ التشاركي بأدواِت  تْ صَّ مَ ، وخَ (ورضا الطالب ومقياس ميارات التنظيـ الذاتي
تأثير الَتَعمُّـِ إلى مدى أشارت دافعية الُمَتَعمِّْميف نحو الفيـ، كما  زَ عزِ االجتماعي يُ  التدويفِ 

 اإللكتروني عمى التحصيِؿ المعرفّي واالتجاىات اإليجابية لمطالب الُمَعمِّْميف.التشاركي 
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أثُر تفاعؿ األقراف والَتَعمُّـِ  بعنواف (Poellhuber & et al., 2008)بوليوبردراسِة و 
استخدـ و  ،الَتْعِميـِ عف ُبْعدٍ  سياؽِ  ىا فيواستمرارِ  التشاركي عمى معتقدات الَكفاَءِة الذاتّية لمطالبِ 

 ،اَتبَعت الضابطة أسموُب الرسائؿبينما راف مع التجريبيِة قأسموُب األنشطة التشاركية وتفاعؿ األ
وَقْد  مقابمة جماعية، - انتيف بأسئمة مفتوحة ومغمقة، مقابمة فردية موجيةيتضمَُّنت المقاييس استبو 

َـّ تشجيع الطالب لممشاركة غيرِ  ِؿ أساتذتيـ عف طريؽ رسالة ِمْف نظاـ إدارة متزامنة ِمْف ِقبَ  َت
َبْيَف الطالب ورفع  التفاُعؿِ تحفيز لاألنشطة التشاركية أكبر عامؿ  أف ت النتائج إلىشار أو  ،الَتَعمُّـِ 

 .لدييـ الَكفاَءِة الذاتّية
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)ست( مراحؿ أساسية كما وضحيا لورديس  التشاُركييتضمف أسموب التعمـ اإللكتروني         
آدا  (؛ٖٕ، ٜٕٓٓ ،حسف زيتوف)(؛ (Liu, 2008 ليو ؛(Lourdes & et al., 2008) وآخروف

Ada, 2010) ،):وىما كما يمي 
 

ىالتمؼود:مرحلُظىى -1
الباحثُة مع أفراد َعيَّنة الَتْجِربة األساسية في بداية التطبيؽ،  اجتماعىذه المرحمُة في  تتمَّثمُ       

َقاَمْت بشرح أىداؼ ىذه الَتْجِربة، وأيًضا َقاَمْت بشرح كيؼ يتعامموا مع بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني 
مع األنشطة، والمياـ  التفاُعؿِ التشاُركي، وكيفية دخوليـ لمبيئِة، واستخداميا، وشرح خطوات 

توزيع دليؿ استخداـِ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكترونية التشاُركية بممحؽ تـ اإللكترونية التشاُركية المختمفة، و 
( طُرِؽ وأدواِت  َنَمطِ ب األولي التجريبيةِ  لممجموعة(، وشرحت ٜٔ) في ىذا  التفاُعؿِ َدْعـِ )الُمَعمّْـِ

؛ (ٚٔ( بممحؽ )الَتْعِميِمي دروس المحتوىشرح الَخاصِة ب العمؿِ  ؽ)أورا في تمثَُّمت والتي الَنَمطِ 
كما  (؛الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ )لمتواصؿ َبْيَف  ، البريد اإللكترونيأيًضا استخداـِ ُغرِؼ الدردشة يـيمكنو 
( طُرِؽ وأدواِت بأيًضا لممجموعِة التجريبيِة الثانية  حتَ رَ شَ   في ىذا الَنَمطِ  فاُعؿِ التَنَمط َدْعـ )الُمَتَعمّْـِ

، البريد استخداـِ الدردشة ُيـمكنَ يُ  كما(، ٛٔتتمثَُّؿ في ورقِة معيار تعمُّـِ الميارات بممحؽ ) والتي
 . يفلمتواصؿ َبْيَف الُمَتَعمّْمِ  اإللكتروني

ىالمجمورات:ىطالُبىوتؼوئظىتحغوزىمرحلُظ(ى۲
المجموعة التجريبية األولي َنَمط َدْعـِ الباحثُة ىنا بشرح نظاـ إنجاِز المياـِ في  بدأت    

( داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ التشاُركي اإللكتروني، ودورِ   داخؿمنُيَما  ؿكُ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ ومسُئوليِة  )الُمَعمّْـِ
ُـّ التركيز ىنا عمى الُمَعمّْـِ ألنَُّو ىو الذى يقـو بكؿ األ .ىذا الَنَمطِ  شرح الدرس  أثناءَ دوار وت

 المحتوى دروس لشػػرح" العمؿِ  أوراؽ) لدروس المحتوى المنطقيالمطموِب حسب التسمسؿ 
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فيو يعمُؿ كمدير،  ،( بالَمْعَمؿِ ٚٔ( بممحؽ )الُمَعمّْـِ  َدْعـِ ) األولي التجريبيةِ  لممجموعةِ " الَتْعِميِمي
، ُمَنسؽ في تمَؾ المجموعة، وُيركَُّز أيًضا عمى إثارة دافعية يـقّْ مُ ، مرشد، موجو، باحث، ُمَمقّْف

 العمؿِ  أوراؽ) بتوزيع الُمَعمّْـِ  يقوـ ثـ، األوليداخَؿ المجموعة التجريبية  ـانتباىيالطالب وجذِب 
 عمى توزيعيا َثـَ  ومف المجموعات ُمنسقي عمى درس بكؿ الخاصة( المحتوى دروس لشرح

 ذات فيديو مقطع أو صور َعْرض أو عميو لإلجابة سؤاالً  بطرح يقوـ ثـ المجموعات أعضاء
بداء عميو التعميؽ لمُمَتَعمّْـِ  ويترؾ الدرس بتمؾ صمة  األدوات أسماء ماىي) مثؿ مالحظاتو وا 

 الُمَعمّْـِ  شرح خالؿِمْف  السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة الُمَتَعمّْـِ  فيستطيع ،(النموذج؟ ىذا عمى الموجودة
 َغيرَ  سمبًيا، الُمَتَعمّْـِ  دورِ  يكوفُ  سبؽ وِممَّا ،(الدرس بيذا الخاصة العمؿِ  ورقة) خالؿِمْف  وأيًضا
 .فقط لممعمومة ُمتمقًيا نشٍط،

الباحثُة أيًضا بشرح نظاـ إنجاِز المياـِ في المجموعة التجريبية الثانية َنَمط َدْعـ  وبدأت    
( داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ التشاُركي، ودورِ  في ىذا الَنَمِط،  ِمنُيَما ُكؿالُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ ومسُئوليِة  )الُمَتَعمّْـِ

، و  انتباهوتـ التركيز ىنا عمى جذِب  ثارة الُمَتَعمّْـِ بالبحث عف مصاِدر الَتَعمُّـِ التي  وتكميفو، دافعيتوا 
 وأيًضا ومساعدتيـ، ألقرانو المعمومات تمؾَ  بشرح الُمَتَعمّْـِ  يقوـ كما ،الدروس رحِ يـ شَ عمى فَ  ُتعِينوُ 

 المجموعة داخؿَ  درس كؿ أنشطة إلتماـ المطموبةِ  والمياـِ  الميارات تنفيذِمْف  االنتياء بعد تقييميـ
( ٛٔ) محمؽ( الميارات تعمُّـِ  معيار ورقةِ ) المجموعة ُمَنسؽ ُيوزع ذلؾ وبعد. الثانية التجريبية
 أسئمة عمى لإلجابة المجموعة في طالب بكؿ والخاصة المحتوى، دروسِ ِمْف  درسِ  بكؿ الَخاصة

َمتْ  ما سجؿ(. جديد؟ مشروع إنشاء خطوات اذكر) مثؿَ  الدروس تمؾ  خالؿِ ِمْف  بورقتؾ إليو توصَّ
 بتنفيذ طالب كؿ فيقـو ،(المختمفة الَتَعمُّـِ  ومصاِدر الَتْعِميِميِة، المواقع) َعْبرَ  المعمومة عف بحثؾ
 أو صحة مدى عمى بتقييمو بالمجموعة لقرينوُ  والسماح الورقة بتمؾ الموجودِ  النشاط أو الُمِيمَّةِ 
ُـّ  ذلؾ وبعد لمُمِيمَِّة، أدائو خطأ  التقييـ، وىو الَنَمطِ  ىذا في بدوره لمقياـ لمُمَعمَّـُ  الورقة تمؾَ  تسميـ يت
 َفعااًل، نشًطا، إيجابًيا، ىنا الُمَتَعمّْـِ  دور يكوفُ  سبؽ وِممَّا لمطالب، الراجعة والتغذية التعزيز، تقديـ
 .المجموعة تمؾَ  في ُمقّْيًما ُمرشًدا، ُموجًيا، َباحثًا،

ىىىداخَلىالمجمورات:توضوحىالمؼامىواألنذطظىمرحلُظىى-3

المياـ واألنشطة اإللكترونية التشاُركية المختمفة و  شرح الدروسالباحثُة عمى  تركَّزَ     
ُتركََّز الباحثُة عمى إرشاد (. َدْعـِ الُمَعمّْـِ  )َنَمطِ  المطموِب تنفيذىا داخَؿ المجموعة التجريبية األولي
طة اإللكترونية التشاُركية المختمفة المطموِب ُمَنِسقي المجموعات واألعضاء إلى المياـِ واألنش

( مثاًل )تنفيذىا داخَؿ المجموعة التجريبية الثانية   مجموعةِ  )عمى ُمَنسؽ كؿِ  َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ
تحتوى عمى أسماء الدوؿ في  Comb box أداة ا إلنشاء نافذة نموذج تحتوى عمىالتداوؿ معً 

َـّ شَ   ىا. نفيذُ يا، وتوجييـ إلى البدء في تَ حُ وضيِ يا تَ رحُ األطمس العربي اإللكتروني(، ُث
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 مرحلهىتغػدىرملىالمجمورات:ى-4
َنَمِط  –داخَؿ المجموعتيف التجريبيتيف )َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ  الباحثُة ىنا عمى تفقد العمؿِ  تركز   

( أثناَء  َعْبَر ُغرِؼ الدردشة الَخاصِة  مجموعتوبأعضاء  مجموعةٍ  ؿُ كُ  جتماع ُمَنسؽإَدْعـِ الُمَتَعمّْـِ
مى ، وذلؾ ِمْف أجؿ إنجاِز المياـِ اإللكترونية التشاُركية المطموبِة، وذلؾ لموقوؼ عبكؿ مجموعةٍ 

اًء عمى الُمِيمَِّة المطموبِة منُو داخَؿ المجموعة نَ عمى حدة، وتقييـ الطالب بُ  أداِء كؿ طالبٍ 
( ِمْف الُمَعمّْـِ أو ُمَنسُؽ المجموعة، أو ِمْف قرين أو ُمَنسؽ  والتجريبية األولى )َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ

َـّ المجموعة التجريبيِة الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْ  (، ُث إلى جانِب  الُمَعمّْـِ ُمَنِسقيف المجموعتيف، ُيَقيــِ
 ا.معً  مجموعةِ  األداء التشاُركي ألعضاء كؿُ 

 :(12مبلحق ) يف اجملمىعت الخجزيبيت األويل )وَمَطِ دَعْمِ ادلُعَلِّمِ(أولًا: 
  عمى األجيزة في حالة تنفيذ الُمِيمَِّة التشاُركية مع  مجموعةِ  جمس كؿتَ راعت الباحثُة أف

 فإنَّو يتوجو بكتابة أي مشكمةٍ  مجموعتوبعضيـ، وفي حالة مواجية أي صعوبة لمطالب داخَؿ 
رساليا إلى الباحثُة َعْبَر أدوات االتصاؿِ   ، لمساعدتو وتوجييو.المختمفةِ  تواجيو، وا 

 مات التي يحتاجوف إلييا إلنجاِز الُمِيمَِّة.بتحديد نوعية المعمو  مجموعةٍ  أعضاء كؿ قاـ 

 :(12مبلحق ) يف اجملمىعت الخجزيبيت الثاويت )وَمَطِ دَعْمِ ادلُخَعَلِّمِ(ثاويًا: 
  بمفرده أو بُمَساَعَدِة  بدأ كؿ عضو في المجموعة التجريبية الثانية )  زميؿ)َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

 بيا.كمؼ في تنفيذ الُمِيمَِّة المُ  هُ ساعدَ تعف المعمومات المطموبِة والتي  بالبحثلو 
  بيدؼ استعراض جميِع  مجموعتوبدأ نوع ِمْف الحوار والمناقشة َبْيَف الُمَنسؽ وبيف أعضاء

عمى حدة فيما يتعمؽ بالموضوع  مجموعةِ  الرؤي واألفكار المطروحة ِمْف ِقبِؿ أعضاء كؿِ 
ؿِ  ِمْحَور الُمِيمَّةِ  في نياية ىذا الحوار إلى إنتاِج  التشاُركية المكمفوف بيا، وذلؾ بيدؼ التوصُّ

أكبر عدد ِمْف البدائؿ واألفكار ووجيات النظر المرتبطة بيذا الموضوع، وفحصيا بيدؼ 
  .أنسبيـ اْخِتَيارِ 

  ُالمطموِب إنجازىا.في تحديُد األجزاء المختمفة لمُمِيمَِّة  مجموعةِ ال ُمَنسؽ وأعضاءِ ال تشارؾ 

 (ىمرحلُظىالمناقذظ5
والثانية ِمْف خالِؿ  ىالتجريبيتيف األول المجموعتيفالمجموعات َعْبَر  يفييا ُمَنِسق اجتمع       

(، وذلؾ لَعْرض ما توصموا إليو ِمْف Gmailوالبريد اإللكتروني  )غرؼ الدردشة ومنشورات المياـِ 
في الُمِيمَِّة التي انتيوا ِمْف  ـوتـ مناقشتي، المطموِب تنفيذىا َحْوَؿ َمَيارة الدرس وأفكارٍ  نتائجَ 

الثانية(  -)األولي  تجريبيةِ ال مجموعةِ ال يقاـ ُمَنسق يكوف قد وفي نياية ىذه المرحمةُ ، إنجازىا
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الباحثُة الُمَنِسقيف ِمْف جديد إلى البدء في تنفيذ الُمِيمَِّة  ُتوجوُ بيا، وبعدىا  وفَـّ المكمفابإنتاج الُميِ 
 َدْعـِ ) األولي التجريبيةِ  لممجموعةِ  "الَتْعِميِمي  المحتوى دروس لشػػرح " العمؿِ  أوراؽالتالية َعْبَر 

 َدْعـِ ) الثانية التجريبيةِ  لممجموعةِ "  الميارات تعمـ" معيار أوراؽ، أو درسبكؿ الخاصة  (.الُمَعمّْـِ 
  كما في الشكؿ التالي ،الدروس باقيوىكذا في  ،طالبالَخاصِة بكؿ ( الُمَتَعمّْـِ 

 
 إعداد الباحثُة()مف داخَؿ المجموعتيف التجريبيتيف  درسِ التخطيط لمراحؿ ال (ٕشكؿ )

ى(ىمرحلظىنؼاوظىالدرسىوالتػووم6
بعد قياـ ُمَنِسقي واعضاء المجموعات بتنفيذ جميِع  درسِ  ىذه المرحمُة تبدأ في نياية كؿِ       

  الباحثُة بما يمى: فقامتالمياـِ التشاُركية لمدرس، 
)األولي( وتحديُد  التجريبية المجموعة البُ س بُمَساَعَدِة طُ و تمخيص الدر قامت الباحثة ب     

َؿ إلييا ُمَنسق ـّ النقاط واألفكار والمياـِ األساسية التي توصَّ فيما يتعمؽ  ئيـوأعضا ةالمجموع يَأَى
ـ إلى اإلجابة عف أسئمة يُ وجييَ بالقضية األساسية لمدرس، بجانب تقويـ الطالب ِمْف خالِؿ تَ 

َـّ االنتياء منو والنشاطالتقويـ   .المرتبط بالدرس الذي َت
َعَدِة س بُمَساو مدر ل تمخيصٍ ب (الثانية) التجريبيةِ  وعمى الجانب اآلخر قاـ منسقي المجموعة     
مَ  ء مجموعاتيـأعضا ـّ النقاط واألفكار والمياـِ األساسية التي توصَّ فيما يتعمؽ  إليياوا وتحديُد َأَى

بالقضية األساسية لمدرس، بجانب تقويـ الطالب ِمْف خالِؿ توجيييـ إلى اإلجابة عف أسئمة 
َـّ االنتياء منو النشاط َـّ وَضعَ . ثـ يالمرتبط بالدرس الذي َت  األسئمة في نياية كؿُ ِمْف  مجموعةِ  َت
 مجموعاتيـ( وأعضاء الثانية – األولي) التجريبيتيف المجموعتيفويجب عمى ُمَنِسقي  درسِ 

عف اإلجابات الصحيحة  تقريرً  عطىَ ، وفي نياية اإلجابة يُ صحيحةٍ  اإلجابة عمى األسئمة بطريقةٍ 
  لدرس.اىداِؼ أتقويـ مدى تحقُِّؽ  والخاطئة، ويمكف إعادة التقويـ أكثر ِمْف مرة، وذلؾ ِمْف أجؿ
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نجيؿ  يجب عمينا أال، لذا التشاركييوجد العديد مف النظريات الداعمة لمتعمـ اإللكتروني        
العمؿ  مجموعاتىذه النظريات مف أجؿ النجاح في اختيار أنسب الطرؽ الداعمة لمتفاعؿ بيف 

النمو االجتماعي ونظرية  "،لبياجيوالبنائية "النظرية ) :ومنيا، تسييؿ عممية التعمـلوذلؾ 
 . (لجوف باسؾ"" الحوارلسبيرو"، ونظرية " المرونة المعرفيةونظرية  "،فيجوتسکی"

 "بياجيو": ػالنظرية البنائية ل .ٔ
ىػا فيؤكػد امنيا، ومعرفػة مغز  ؿٍ يتسنى لمفرد إدراؾ معناىا بتأمؿ كُ  ددةلمبنائية أوجو كثيرة متع 

 (.۰۳، ۲۱۱۲زيتوف، كماؿ وليست مجرد مدخؿ تدرسي ) ،كثيروف أف البنائية نظرية تعمـ
واعتمدت النظرية البنائية في أساسيا عمى مجموعة مف النظريات التي شكمت معالميا  

 المرونة المعرفية، الحوار(.)النمو االجتماعي، ومف ضمف ىذه النظريات 

 :Social development Theory"فيجوتسكي"  ػأ. نظرية النمو االجتماعي ل
، فالفرد عميو أف يتعمـ أي ا في النمو المعرفيا أساسيً فنظرية التفاعؿ االجتماعي تؤدي دورً       

بالبيئة المحيطة  ويتأثرموضوع مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي حيث أف الفرد في تعممو يؤثر 
 (.۱۰ ,۲۱۰۲, الغوؿريياـ ) التشاركي)بيئة التعمـ( وذلؾ يتحقؽ في مجموعات التعمـ 

 :Cognitive flexibility Theory"سبيرو"  ػب. نظرية المرونة المعرفية ل 
ناسب تركز ىذه النظرية عمى المرونة في إعادة تجميع المعرفة الموجودة مف قبؿ لكي تُ      

الباسط،  عبدحسيف الموقؼ الجديد، بحيث يكوف ىناؾ مرونة في استخداـ المعرفة )حاجات 
۲۱۰۰ ،۰۱۱.) 

ا عمى ربط د أف يكوف المتعمـ قادرً بُ  أف ىذه النظرية ال تستنتج الباحثةومف ىنا        
المشكالت ا في حؿ د أف يكوف إيجابيً بُ  المعارؼ القبمية بالمعرفة المقدمة لو في بيئة التعمـ، وال

التي تتضمنيا المياـ المختمفة، ويستطيع أف ينتج الحموؿ واالستنتاجات المرتبطة بالمفاىيـ 
ا عمى ويكوف قادرً  ،مياينظتط بيئة التعمـ و يخطبتالمعمـ فييا أيًضا ال بد أف يقـو و  ،المجردة

 توجيو المتعمميف في بيئة التعمـ مف لحظة البدء إلى لحظة النياية.

 Conversation Theory: "جوردف باسؾ" ػحوار لج. نظرية ال
تبيف أف الحوار بيف الطالب في المجموعات المختمفة يزودىـ بمعارؼ  ىذه النظرية      

 .(Raven & et al., 2002متنوعة، تتفاوت مداىا مف طالب آلخر بحسب الفروؽ الفردية )
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 عف المتعمـ إلى أف يكوف مسئواًل تدفع أف ىذه النظرية  تستنتج الباحثةومما سبؽ        
ا في حؿ المشكالت وعمى المعمـ أف ا لزمالئو في الحوار واألسئمة ومتعاونً تعممو وفيمو ومشاركً 

يشجع المتعمميف عمى المشاركة ويترؾ ليـ الفرصة لمتعبير عف أنفسيـ ويبني المواقؼ التي 
قؼ عمى التفاعؿ االجتماعي، يتضح أف نجاح التعمـ التشاركي يتو  وبذلؾ ،تشجع عمى الحوار

 .لى معرفتيـ القبمية ودورىا في اكتساب المعارؼ الجديدةإ مًعا باإلضافةالمشاركيف  وحوار
 :Connectivism theoryالنظرية التواصمية  .ٕ

 & Lee؛ لي وماكموليف Siemens),1 ,2004) أكدت دراسة كال مف سيمنز      
Mcloughlin, 2008, 10) ؛ ماتريـ) (Mattarm, 2010, 4) النظرية تستخدـ الشبكة أف ىذه

التي تتكوف مف عدة عقد تربط بينيا وصالت، تمثؿ العقد المعمومات والبيانات عمى شبكة 
اإلنترنت وىي إما نص أو صوت أو صورة، أما الوصالت فتمثؿ عممية التعمـ ذاتيا، وىي الجيد 

 .المعارؼ الشخصية لتشكيؿ شبكة مف المبذوؿ لربط ىذه العقد مع بعضيا

 :Activity Theoryنظرية النشاط  .ٖ
 (؛Kang,  &Choi  2007, 2-(3 تشوي وكينج دراسةك أكدت العديد مف الدراسات  

( أف نظرية Baker,2010 , 7-(8باكير  Carugati); et al & , (2008كاروجيتى وآخروف 
( ,Vygotsky; Leontev (1986ولونتيؼ عاـ  فيوجيتسكيمف  ؿٍ النشاط التي قاـ بوضعيا كٌ 

لدعـ التعمـ اإللكتروني التشاركي واالجتماعي النظريات التي انتشر استخداميا  مف أىـوىي 
  .ومياـ األنشطة االجتماعية

 كاف أمرًا ضرورًيا منظرية البنائية "ل الحالي البحثتبني  فالباحثة أ ومما سبؽ تستنتج      
 :يكالتال توجيات ىذه النظرية ألف

  ُإذ تري البنائية ضرورة إعطاء المتعمـ  ؛البنائية االستقالؿ الشخصي وتحكـ المتعمـ شجعت
 المتعمميف.يا لدى نمو ميارات التعمـ المنظـ ذاتً  عمىتشجع كما  ،خيارات واستقاللية أكثر

  الشبكات، وضرورة توفير أدوات لمتفاعؿ  رعمي التعمـ الرقمي عب االتصاليةالنظرية تؤكد
  .بيئات التعمـ اإللكتروني التشاركي في اإللكتروني

  عمى التعمـ الجماعي التشاركي بيف الطالب، فالبناء المعرفي لدي الفرد  اتنظريال ىذهَتُحث
 مجتمع يتواصؿ فيو األفراد مع بعضيـ البعض. ضمف يحدثُ 

  ُالعمؿ الجماعي بيدؼ تسييؿ بناء المعموماتوىو مبدأ ميـ  عمى ركز البنائيةت.
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ـَ استخداـِ لكي ُيتاح      بيئِة الَتَعمُّـِ القائمة عمى الويب ومنيا  الَتَعمُّـِ  بيئاتِ َعْبَر  يالَتْعِميمِ الَدْع
ُـّ  التشاركي اإللكتروني ِمْف  بدالً  الَتَعمُّـِ  بيئاتِ مع  المعمومات، واالتصاالتِ  ُتكْنولوِجيا جُ مْ دَ يت

ـَ يزود  حيثُ بشرية بمفردىا،  ةاستعماؿ خبر  الوسائؿ ِمْف  العديدِ ب بيئاتِ الىذه  بآلياتوِ  يالَتْعِميمِ الَدْع
 .الَتَعمُّـِ عممية  أثناءَ ة خاصّ و  الُمَتَعمّْـِ ليستفيد منيا 

فايرستوف  ؛ (Manlove & et al., 2009)وآخرون مانموؼكؿ مف  ؤكديو    
(Firestone, 2015 َأّف الَدْعـ ) ة تَّ قّ ؤَ عمُؿ عمى إمداد الُمَتَعمّْـِ بالمساعدات المُ ت تعمُّـ استراتيجيَّة

رشادات واإل بالنصحِ  تقوـُ  مباشرةٍ  مساعداتٍ  قدـ ذلؾ في شكؿِ لممياـ الصعبة في أداءىا، ويُ 
الُمَتَعمّْـِ ِمْف مالحظة ممارسات الُمَعمّْـِ والخبراء بشكٍؿ بصري خطوة فيتمكف ؛ والتغذية الراجعة

 قدـِ الُمَعمِّْميف ِمْف مراقبة تَ  تمكفَ يبخطوة وذلؾ ِمْف خالِؿ شرحيـ المباشر أو بالفيديو أو بالصوت و 
 . المناسبةِ الَتَعمُّـِ َلَدى الُمَتَعمِّْميف والتداخؿ المباشر أو تحديُد كمية الَدْعـِ في األوقات 

، السالميزينب ؛ ۲۱۱۱أحمد،  شاىينازمف ) ؿٍ كُ كدراسة مف الدراسات  أوضحت عديدٍ كما   
وای وروی؛ شػػػػػػابيرو؛ اسػػػػػكنوتز وىػػػػػايس؛ بيالنػػػػػد؛ كػػػػػػيـ  ؛(۲۱۰۱عبػػػػػد الحمػػػػػيـ،  طػػػػػارؽ؛ ۲۱۱۲

 ;Way & Rowe, 2008; Shapiro, 2008) وىانػافيف؛ بولػو وبيديرسػيف؛ مولينػار وآخػروف
Schnotz & Heis, 2009; Belland, 2010; Lee & Songer, 2010; Kim & 

Hannafin, 2011; Bulu & Pedersen, 2012; Molenaar & et al., 2012 )  فػي
ات الػػػتعمـ ئػػػلػػػدعـ التعميمػػػي بوجػػػو عػػػاـ فػػػي سػػػياؽ بياسػػػتخداـ ا تػػػأثيرىػػػذا المسػػػار البحثػػػي  اتجػػػاه

فاعميػػة اسػػتخداـ الػػدعـ التعميمػػي بوجػػو لكترونيػػة عمػػى نػػواتج الػػتعمـ المختمفػػة، والتػػي أشػػارت إلػػى اإل
عػػاـ فػػي الػػتعمـ اإللكترونػػي، ولكػػف يرجػػع االخػػتالؼ والتفػػاوت إلػػى عػػدة عوامػػؿ منيػػا نمػػط الػػدعـ 
وطريقػػة تقديمػػو داخػػؿ سػػياؽ الػػتعمـ واألىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا وطبيعػػة ميػػاـ الػػتعمـ المػػراد إنجازىػػا، 

عػػاماًل  دُ ْعػػ، وأسػػاليب تعمميػػـ؛ والػػذي يُ وخصػػائص وسػػمات المتعممػػيف وخبػػراتيـ والمعرفػػة المسػػبقة
ا ، وغيرىػػا مػػف العوامػػؿ األخػػرى التػػي يجػػب التخطػػيط ليػػا جيػػدً يػػةميالتعمالعمميػػة ا فػػي نجػػاح جوىرًيػػ

لتحديػػػد أفضػػػؿ الطػػػرؽ لتقػػػديـ الػػػدعـ التعميمػػػي وفقًػػػا الحتياجػػػات المتعممػػػيف وخصائصػػػيـ المعرفيػػػة 
 .أمٌر لـ يتـ القطع بو بعد وأساليب تعمميـ وذلؾ بمحؾ نواتج تعمـ عديدة، وىذا
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 أنمػاط اسػتخداـ فاعميػةوقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد والتػي كشػفت عػف 
 :، ومنيااإللكتروني التعمـبيئات  في الدعـ

 األقراف( فى بيئة التعمـ -أثر نمطى الدعـ )المعمـ بعنواف (ٕٛٔٓالغندور )ريياـ دراسة 
، تطبيقات الحوسبة السحابية لدي طالب تكنولوجيا التعميـ النقالة لتنمية ميارات استخداـ

وأكدت النتائج عمى فعالية كؿ مف بيئػة التعمـ الشخصية القائمة عمي التكنولوجيا النقالة فى ضوء 
دعـ )وبيئة التعمـ الشخصية القائمة عمي التكنولوجيا النقالة فى ضوء نمط  (دعـ المعمـ)نمط 
 .ميارات إدارة المعرفة الشخصية( –األداء الميارى  – المعرفييؿ فػى تنمية )التحص (األقراف

براىيـو  ىنداويأسامة دراسِة و  مصدر الَدْعـِ  فاعمية اختالؼِ  بعنواف (ٕٙٔٓمحمود ) ا 
اإللكتروني في بيئِة الَتَعمُّـِ الجو اؿ وَنَمِط الذكاء الشخصي االجتماعي لمُمَتَعَمـِ عمى التحصيِؿ 

، جراء مقارنة لفاعمية أربعة مصاِدر لمَدْعـِ  الفوري والمرجأ لطالب ُشعبة ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ وا 
( ومعرفة أي ِمْف تمَؾ المصادِر كمتغير تعميمّي المتعددِ  -مُّـِ بيئِة الَتعَ  -األقراف -اإللكتروني )الُمَعمّْـِ 

التحصيِؿ المعرفّي، ومقياس  اختبارِ ) اشتممت الدراسِة عمى أداتيف في بيئِة الَتَعمُّـِ الجوَّاؿ،
نتائِج الدراسِة إلى وجوِد فرُؽ داؿّّ إحصائًيا َبْيَف متوسطات درجاِت  أشارتُّ و ، (الذكاءات المتعددة

ا إلكترونًيا متعدد ت دعمً ق، وَقْد جاءت النتائِج لصالِح المجموعة التي تماتالمجموع طالبِ 
ا إلكترونًيا ِمْف خالِؿ الُمَعمّْـِ في التحصيِؿ المصادِر ِعْنَد مقارنتيا بالمجموعة التي تمقت َدْعمً 

بيئِة الَتَعمُّـِ في  ا ِمْف خالؿِ الفوري والمرجأ، وكذلؾ ِعْنَد مقارنتيا بالمجموعة التي تمقت َدْعمً 
 . التحصيِؿ الفوري فقط

ومنيػػا "دبػػاغ وايتسػػانتاس؛ وبيفػػاری؛ وأزيفيػػدو وجاكوبسػػوف؛ دراسػػة كػػؿ مػػف أوصػػت  وأيًضػػا       
 Dabbagh  &Kitsantas, 2005 ; Pifarre , 2007)وديسبوتوفيؾ وآخػروف  ؛وريز وآخروف

; Azevedo 2013  .,Jacobson , 2008 ; Raes, et al., 2012; Despotovie, et al 

 (۲۱۰ٗ، شػػػػيماء حسػػػػف؛ ۲۱۰۱خػػػػالؼ، محمػػػػد ؛ ۲۱۰۱؛ يالمرادنػػػػمحمػػػػد و  يعزمػػػػنبيػػػؿ )&(؛ 
بمزيد مف الدراسات والبحوث التي تقارف بيف استخداـ أنواع مختمفة مف الػدعـ التعميمػي فػي إطػار 

مك  .مـ الشخصيةات التعانياتيا الخاصة كبيئبيئات تعمـ قائمة عمى الويب ليا محدداتيا وا 

اسػتخداـ أنمػاط الػدعـ عػف التػي كشػفت و وقد أجرت العديد مف الدراسات فػي ىػذا الصػدد 
 :المختمفة، ومنيا الطالبالمعرفي وميارات  التحصيؿِ تنمية ل

َبْيَف أنماِط َدْعـِ الَتْعِميـِ واألسموُب المعرفّي عمى  التفاُعؿِ أثُر  بعنواف (ٕٗٔٓ) بدرأحمد دراسِة 
نماط ىي وىذه األ ُكال  ِمْف التحصيِؿ وميارات التفكير العممي َلَدى تالميذ المرحمِة االبتدائية،

(،  -َدْعـِ بشري بالُمَعمّْـِ  -)َدْعـِ إلكترونّي  ـَ ُاْستُ و َدْعـِ إلكترونّي مصحوب بَدْعـِ بشري بالُمَعمّْـِ ْخِد
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الباحث منيج البحِث التطويري، والمنيج الوصفي التحميمي، والمنيج التجريبي، واستخدـ الباحث 
ِر الحاسِب اآللي) :التالية األدواتِ   ،اختبار تحصيمّي لممفاىيـ التكنولوجية المتضمَُّنة في ُمَقرَّ

، (لألشكاؿ المتضمَُّنة Witkenويتكف  اختبارِ  مقياس التفكير العممي في مجاؿ الكمبيوتر،
َمْت  ا إلكترونًيا في التحصيِؿ المعرفّي الدراسِة إلى تفوؽ المجموعة التي تمقت دعمً نتائج وتوصَّ

 .وميارات التفكير العممي

بيئِة في ىاًما  ادورً ي تمعب الت الُمَتَغيِّراتِمْف  أّف الَدْعـَ  سبؽ ذكره مام الباحثةُ  تستخمصو    
 َدْعـِ ال َنَمَطيْ  االويب، وخصوصً َعْبَر  اإللكتروني الَتَعمُّـِ أشكاؿ أحِد ك التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ 
 .(الُمَتَعمِّـِ  - الُمَعمِّـِ )ِمْف  المقدـَ 

 أمنبطِ  أنىاع 
َ
ى
ْ
ػ
َ
هًُِِ انذ

ْ
ؼ
َ
ىِ  ثُئبدِ يف  ٍانز

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
 انمبئًخ ػهً انىَت:   انز

ذات الصػػػمة وتحميميػػا لموصػػػوؿ إلػػى تصػػػنيفات  الّدراسػػاتِمػػػْف  العديػػدِ عمػػػى  الباحثػػةُ  طََّمَعػػتا      
، ٕٛٓٓسػػعفاف، سػػامي ) ؛(ٕٛٓٓوآخػػروف،  عبػػد الحمػػيـ طػػارؽ) :يػػاِمنْ و ، َدْعـِ الػػ ألنمػػاط ُمَحػػدَّدةٍ 

 عبػد ( ؛(ٜٕٓٓخمػيس، محمػد السػالمي و زينػب ) (؛ٕ-ٔ، ٜٕٓٓخميس، محمد )؛ (ٕٓٔ-ٚٙ
عفيفػػػػي،  محمػػػػد)؛ (ٕٓٔٓ، المرادنػػػػيمحمػػػػد و  عزمػػػػينبيػػػػؿ ؛ ))ٙٙ-ٖٚ، ٕٓٔٓ، سػػػػالـ الػػػػرحمف
 مرسػػػػيعبيػػػػر ) ؛(ٕٕٔٓ ،محمػػػػدعطيػػػػة ) ؛(ٕٔٔٓعبػػػػد الحميػػػػد، عمػػػرو ) ؛(ٚٓٔ-ٖٙ ،ٕٓٔٓ

زيػػػػداف وآخػػػػػروف،  أشػػػػػرؼ) ؛(ٕ٘ٔٓ، ٕٗٔٓ، الشػػػػي ىػػػػػاني )(؛ ٚٙٔ-ٙٙٔ، ٕٗٔٓ، وآخػػػػروف
؛ وتقريػػر جامعػػة وبانازينسػػكي؛ ووالكيػػو؛ بػػامبيرجر وكاىيػػؿ ؛(ٕ٘ٔٓ، المرادنػػيمحمػػد ) ؛(ٕ٘ٔٓ

 (Walqui, 2006);قدرات أعضاء ىيئة التدريس لتنميةِ  يالَتْعِميمِ  تصميـُ الإلينوي الشمالية، مركز 

;(Bamberger & Cahill, 2013); (Northern Illinois University, Faculty 

Development & Instructional Design Centre, 2014); (Fisher & Frey 

ـ   ـ  ثَ ِمْف و ، (2015 ػُؿ  َت رٍ إلػى التوصُّ ػةً  ـوأنػواع الػدع ألنمػاطشػامؿ  تصػو   وفًقػا اإللكترونػي َخاص 
 :التاليكا يمُ أىَ َعْرض  التي يمكفاالعتبارات ِمْف  لمعديد

ـَ  - التكنولوجي َدْعـِ ال)ى:الؼدفىأوىالعرضى.1  (.يالَتْعِميمِ الَدْع
  (المرف الَدْعـِ  - الَدْعـِ الثابت)ىاالدتمراروظىوالتوقوت:.ى2
 (.التفصيمي َدْعـِ ال -المتوسط َدْعـِ الى-موجز َدْعـِ )ىىالمدتوى:.ى3
ى (.الَدْعـِ غيِر المتزامف -الَدْعـِ المتزامف) :اإلتاحظ.ى4
 ى:ىَدْرِمتػدومىالىأدلوُب.ى5
ى.(االجتماعي َدْعـِ ال - الفردي َدْعـِ ال)ىوالتطاون:التواصِلىىمدتوى.ى6
ى.(بصري سمعي -بصري  -مسموع أو منطوؽ  -كتوب م لفظي) الذكل:.ى7
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ى:َدْرِممصدرىال.ى8
 :إلي نوعيف أخر بشكؿٍ حسب مصدره يقسـ  -ٔ
 (.بيئِة الَتَعمُّـِ خارج ِمْف  ُيقدـُ  خارجي َدْعـِ  -بيئِة الَتَعمُّـِ يعتمد عمى  داخمي َدْعـِ )

 :ةاآلتي المصادرِ ِقبِؿ ِمْف  ـُ دَ ُيقَ  أفّ  َدْعـِ لم الذى يقـو بتقديمة فيمكف همصدر  حسبيقسـ  -ٕ
بيئِة واألقراف و  الُمَعمّْـِ  " خالؿِ ِمْف  ويمكف تقديمو متعددِ  - بيئِة الَتَعمُّـِ  -"األقراف"  الُمَتَعمّْـِ  - الُمَعمّْـِ )

  "(. امعً  الَتَعمُّـِ 
( الُمَتَعمّْـِ  - الُمَعمّْـِ ) يالَتْعِميمِ  َدْعـِ ف لميعمى نمط ركَّزَ يُ  الحالي البحثأّف اإلشارة إلى  َتُجدرٌ     
ُـّ  حيثُ   أثرُ مدى  تحديدُ ، وذلؾ ل"الفيس بوؾ" التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّـِ َعْبَر  ُيَماقديمَ تَ يت
 تنميةِ  ىيالتابعة و  الُمَتَغيّْراتعمى  ( كمتغير مستقؿالُمَتَعمّْـِ  - الُمَعمّْـِ ) َدْعـِ ومنو  َدْعـِ ال َنَمطِ 

 تـ شرح النمطيف كالتالي:، و الثانويةِ المرحمِة  طالبِ  َلَدى الذاتّية الَكفاَءةِ و  الَشيئيةِ الَبْرَمَجِة  ميارات

 :ادلُعَلِّمِ دَعْمِ وَمَطِ. 2

بأنو ا ِمْف مصاِدر الَدْعـِ في البيئِة اإللكترونية فإنَّو يمكف وصفو عند اعتبار الُمَعمّْـِ مصدرً       
ألنَُّو يساعد الُمَتَعمّْـِ عمى اكتساب، وتحسيف قدراتو المختمفة، ؼء والموثوؽ بو، الكُ  ىو المصدر

 أسمالدينو وآخروف وتكوف المناقشات َبْيَنُو وبيف الُمَتَعمّْـِ بمثابة تغذية راجعة ُمِيمَِّة لمُمَتَعَمـِ 
(Smaldino & et al. 2012). 

ىذه  فيف دور الُمَعمّْـِ بأ Pentimonti & Jutice, 2010)) وجاستيس بانتيمونتى شيرُ يُ و    
 ؛يالَتْعِميمِ الموقؼ  خالؿِ التغيرات  صقَّؿ، و أدائوِ الطالب عمى تحسيف  ُمَساَعَدةِ  في تمَّثؿُ الحالة ي

الطالب أّف ب شعرُ وعندما يَ  ؛الطالب َدْعـِ تشجيع و يقوـ بأّف في المراحؿ األولى  ى الُمَعمّْـِ وعم
 يكوفَ أّف يجب  الموقؼوفي نياية  ؛عوالقياـ بتشجيو و َدْعمِ  بَ سحَ يَ أّف عميو  تحسنت مياراتو

 .الُمَعمّْـِ ِمْف  فعمية ُمَساَعَدةِ  بدوفِ  عمى تحسيف أدائوِ  اقادرً  الطالبِ 

أو  "Supporting Systems" ـِ عْ الدَ  ـِ ظُ نُ الباحثة أف  تستنتجعميًقا عمى ما سبؽ وتَ    
كميا أوجو  "orientation" أو التوجيو "Aids" أو المساعدة "scaffolding" لَتَعمُّـِ اسقاالت 

ِمْف  ، وذلؾمطموبةالتعميمية ال ونحو تحقيؽ أىدافلُمَتَعَمـِ اعمى توجيو  ُيرك زُ متعددة لشيء واحد 
في االتجاه الصحيح نحو تمؾ األىداؼ، وىذا الدعـ  يرهُ سَ  دعـَ خالؿ تقديـ المساعدة التي تُ 

 .لمُمَتَعَمـِ أساسي في العممية التعميمية وحؽ 
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 :ـِ يالَتَعمفي  الُمَعمِّـِ  َدْعـِ  َنَمطِ استخداـ  - أ
ـَ  األخيرة اآلونةفي الُمالحظ ِمْف        ، يةِ الَتْعِميمِ تى في العممية شَ  في مجاالتٍ  َدْعـِ الُاْسُتْخِد

اءة والكتابة لتحسيف الفيـ والقر  الطالب معMertzman, 2008) )ميرتزماف  وماستخد حيثُ 
استخدامو في زيادة التشاُرؾ ِمْف  (Raphael & et al., 2008) رافيؿ وآخروف وأضاؼلمطالب، 

 ( فيPentimonti & Jutice, 2010)وجاستيس  مونتىبانتياستخدمو كما ، جانِب الطالب
 ,.Jadallah & et al)وآخروف  جاد اهللاستخدمو وكذلؾ ، األطفاؿَلَدى وتطوير القراءة تنميِة 

 . ثحدُ أداِء األطفاؿ في التَ في تنميِة  (2011

: في الُمَعمِّـِ دور  -ب    َنَمِط َدْعـِ الُمَعمِّـِ
 ;Ramdass, 2012, 986-988) دينيف وبرنر؛ تشيكموميف؛ ريميدس اتفؽ كؿ مف        

Chukhlomin, 2011, 24; Dennen & Burner, 2008, 427 )   بدور يقـو المعمـأف 
 إلى الوصوؿ وحتى البدء منذ متكامؿ بشكؿ والتفكير التعمـ عمميات بإدارة يقوـ بحيث الخبير
 المياـ عرض خالؿ مف وذلؾ صحيح، نحو عمى التعمـ مياـ بإنجاز تحقيقو المراد التعمـ ىدؼ
مداد وتزويد األخرى تمو واحدة  تعمـ ميمة كؿ مع التعامؿ آللية الالزمة بالمعمومات المتعمميف وا 
 مف مجموعة أو الخبراء قبؿ مف والتوجييات اإلرشادات بتقديـ بكفاءة، ويقوـ إنجازىا يتـ حتى

 تقميؿ ويتـ المحددة، وضوابطو لمعاييره اوفقً  النموذج ىذا إنجاز كيفية حوؿ اتمكنً  األكثر األقراف
 ثـ ومف ا،تباعً  الميمة عمى السيطرة في المتعمـ يساعد مما ا،تدريجيً  والتوجييات اإلرشادات ىذه

  .اتمامً  عنيا يستغني حتى الخارجية المساعدة عمى اعتماده ويقمؿ نفسو عمى يعتمد

/ىى)الُمَطلِِّمىالدرمَنَمَطْيىالتيىكذغتىرنىووقدىأجرتىالطدودىمنىالدراداتىفيىهذاىالصددى
ىالمطرفيى،ىومنؼا:ىالتحصوِلىفيىتنموظىىاألقران(ى
( بيئِة َتَعمُّـِ شخصية مية َنَمَطْي الَدْعـِ أفضَ  بعنواف (ٕٗٔٓ(مدكور أيمف دراسِة  )الُمَعمِّـِ والُمَتَعمِّـِ

ـُ قواعد البيانات والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ  َـّ عمى تنميِة ميارات تصمي ، َت
اختبار )في الدراسِة أدواِت  وَتَمثََّمتْ والمػػػنيج التجريبي،  المنيج الوصفي التحميمي،االعتماد عمى 

ـَ مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية(و  الميارىصيمّي وبطاقِة تقييـ األداء تح ، وأوضحت نتائِج الدراسِة أّف الَدْع
وال  إلى تنميِة التحصيِؿ المعرفّي لممجموعتيف بشكٍؿ متساوٍ  َأدَّيبغض النظر عف نوعو  المقدـَ 

ليـ  دـَ قَ أف الطالب المُ  أيًضا ت البحثُ أثب كماُيُوَجُد فرٌؽ َبْيَف َنَمَطْي الَدْعـِ في تنميِة التحصيؿ، 
ليـ الَدْعـِ ِمْف الُمَعمّْـِ في تنميِة األداء الميارى  دـَ قَ ِمْف أقرانيـ أفضؿ ِمْف الطالب المُ  الَدْعـُ 

ـَ المُ  ـُ قواعد البيانات، وأيًضا تََبيََّف أّف الَدْع بيئِة الَتَعمُّـِ ب وبغض النظر عف نوع قدـَ لتصمي
 لممجموعتيف. إلى تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية بشكٍؿ متساوٍ  يَأدَّ  الشخصيةَ 
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األقراف(  - َبْيَف َنَمَطْي الُمَساَعَدِة )الُمَعمِّـِ  التفاُعؿِ أثُر " بعنواف (ٕٗٔٓالعطار )سعيد دراسِة و 
االنطواء( عمى  - في الَتَعمُّـِ اإللكتروني القائـٌ عمى المشروعات، وأسموُب الَتَعمُّـِ )االنبساط

ـُ المشرو  عات تنميِة تحصيؿ طالِب الفرقة الثالثة ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ وتفكيرىـ االبتكاري في تصمي
َمْت نتائِج البحِث إلى"دوت نت بيسؾفيجواؿ " وتطويرىا بمغِة الَبْرَمَجةِ  داؿّّ  ال ُيُوَجُد أثرٍ  وُ أنَّ  ، توصَّ

أقراف( عمى ُمَتَغيّْراِت التحصيِؿ الدراسي وبطاقِة تقييـ المنتج  -إحصائًيا لمُمَساَعَدِة بنمطييا )معمـ 
التفكير االبتكاري  اختبارِ  أقراف( عمى - والكسب، بينما ُيُوَجُد تأثير لَنَمَطْي الُمَساَعَدِة )معمـ

 ، باإلضافة إلى وجوِد شخص ُمساعد ُيقدـُ الُمَساَعَدِة الَبْعِدي لصالِح َنَمِط ُمَساَعَدِة الُمَعمّْـِ
موصوؿ إلى تحقيِؽ لأقراف(  - ِمْف )معمـ ُمقدمة كانت االمعموماتية والتكنولوجية لمُمَتَعَمميف سواءً 

 .األىداِؼ الَتْعِميِميةِ 

: في َعمِّـِ تالمُ دور  -جػ    َنَمِط َدْعـِ الُمَعمِّـِ
 المعمـ اعتمدوا بشكؿ أساسي عمى وجود دعـ بأنيـ المعمـنمط دعـ طالب  يقتصر دور   

، بالتالي كانت خمفيتيـ المعرفية والتقصي ا في البحثا كافيً وركنوا إلى ذلؾ فمـ يبذلوا مجيودً 
 لو وآخروف األنشطة المطموبة منيـفجاءت قدرتيـ أقؿ في أداء  المعمـمصدرىا األساسي ىو 

(Lu & et al., 2010); ( المرادني،محمد ٕٓٔ٘.) 

  :)األقزان( ادلُخَعَلِّمِ دَعْمِ وَمَطِ. 1
 وآخروف؛ كاو؛ ليبسكومب وآخروف؛ تابر؛ ريميدس وآخروف؛ إلياس اتفؽ كال مف تشانغ       

 Chang & et al., 2009, 31-32; Kao, 2010, 113,123; Lipscomb & et)وآخروف 

al., 2010, 227-228; Taber, 2011, 54-57; Ramdass, 2012, 986; Ilyas & et 

al., 2013, 152-153)  إنجاز نحو موجية اجتماعية بنائية ممارسة ىي التعمـ عمميةعلى أن 
 في نشطيف مشاركيف المتعمميف وأف معينة، وتعمـ تعميـ سياقات في تعمـ خبرات اكتسابو  مياـ
 المعرفة عمى معتمديف وتحقيقو التعمـ ليدؼ الوصوؿ يمكنيـ ال بحيث التعمـ؛ عمميات بناء

نما وحدىما، الذاتي وتوجيييـ المسبقة  اجسورً  تمثؿ وتوجيو ومساعدة مساندة وجود يستمـز وا 
  المعرفة. إلى لموصوؿ المتعمموف خالليا مف يعبر معرفية

 :الُمَتَطلِِّمَدْرِمىىَنَمِطىخصائِصأ.ى
 يتميز فييا موقؼ الَدْعـِ أنها (Gillies, 2008, 234)  جيميسأشار  :ظالمطرفّوىخصائِصال:ىاأوًل

 بالتالي:
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 لكى تتحقُِّؽ األىداِؼ الَتْعِميِميِة المطموبِة منيـ. اُمَساَعَدِة بعضيـ بعض 
 ا.بعضيـ بعضإعاقة  عدـُ األفراد نحو اليدؼ المشترط، و ُجيوِد  تقييدِمْف  يقمؿ 
  األقراف. َبْيَف  في المشاركة الفعالة تمَّثؿُ ي حيثُ ـ َبْيَنيُ االعتماد اإليجابي المتبادؿ 
  َـّ يتفقوا عمييا. المتعمميفتوافر المناقشة َبْيَف  وذلؾ لمتوصؿ إلى نقاط القوة والضعؼ ُث
ىىخصائِصالى:اثانّو يتميز فييا موقؼ أنها (Gillies, 2008, 235) أشار جيميس الوجدانوظ:
 بالتالي: الَدْعـِ 

  ِاآلخريف.ِمْف  الخوؼ، خجؿعمى تقميؿ ال يعمؿُ  المتعمميفَبْيَف  التعاوف 
  ـ.َبْيَنيُ الصداقة، والود في  تمَّثؿُ فت المتعمميفَبْيَف  يا الموقؼعالقة إيجابية يتسـ بتوافر 
 لفةباألُ  الُمَتَعمّْـِ األعضاء فيشعر َبْيَف  توافر التقدير اإليجابي لمذات. 
 األقراف.َبْيَف  المتبادلةالثقِة  توافر 

ى  :ِموالَتَطلفيىىالُمَتَطلِِّمَدْرِمىىَنَمِطادتخداماتىى-ب
يـ بعضاتيـ لمياـ وأنشطة ومراجع الطالب عف طريؽ تعميقات َنَمطِ ىذا التْخدـَ سي        
عطاء المالحظاتِ و  بعضال  مشكمةُ أحدىـ عف  ، أو عف طريؽ إعالفِ بعضيـ البعضل أيًضا ا 

 لذلؾ يف، كما أشارالُمَتَعمّْمِ األسئمة التوضيحية ألقرانيـ  بعض تحتاج حؿ، أو عف طريؽ إلقاء
ة المعرفيّ فوؽ  المياراتتنميِة إلى  Haklcarainen & Hakkinen, 2009)) ىاكينفو  اينر كالىا
تحتوي  حيثُ يرجعوف إلييا  " قائمة مرجعية "وفالُمَتَعمّْمِ  يستخدـ حيث َنَمطِ في ىذا ال التشاُرؾو 

ـّ  عمى  .األساسيةالنقاط َأَى

 دراسةِ مثَؿ  المختمفة الَتَعمُّـِ  بيئاتِ  خالؿِ ِمْف  المقدـَ  َدْعـِ ال أىميَّةُ  الّدراسات بعض َأْثَبَتتْ َقْد و   
ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر نمط الدعـ عمى  (Oh.& Jonassen,.2007) أوه وجونسوف

 ُمَساَعَدةِ  تأثير عف ؼكشلاإلى  Hooker,.2010)ىوكر ) دراسةِ  تىدفو  ؛استخداـ الحاسب
النجاح  ميارات ومدى تأثيرىا عمى تحسيف وتطوير الصغيرةٍ  ةالتشاركي األقراف في المجموعاتِ 

 ىدفت إلى الكشؼ (Pifarre & Cobos,.2010) وكوبوس بيفر ودراسةِ  ؛الشخصية، والمثابرة
 .عف أىمية تأثير دعـ األقراف فى التعمـ التشاركي

اإللكتروني المتنقؿ  َدْعـِ ال َنَمطِ َبْيَف  التفاُعؿِ أثُر  بعنواف (ٕ٘ٔٓ)خروف آزيداف و  أشرؼدراسِة 
وَتَمثََّمْت أداة  ،المعرفّي في تنميِة التحصيِؿ وبقاء أثُر الَتَعمُّـِ لدي طالِب الّدراسات العميا سموبُ واأل

َـّ تطبيقو عمى مستوييف فوري ومرجأ وجوُد ُفروٍؽ بالنتائِج  وجاءت ،البحِث في اختبار تحصيمّي َت
َدْعـِ االجتماعي، كما أشارت ال داّلٍة إحصائًيا في التحصيِؿ المعرفّي وبقاء أثُر الَتَعمُّـِ لصالِح َنَمطِ 
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النتائِج إلى تفوؽ المستقميف عمى المعتمديف عمى التحصيِؿ وبقاء أثُر الَتَعمُّـِ بصرؼ النظر عف 
 .قدـَ َدْعـِ المُّ ال َنَمطِ 
ى  َطلِِّم:تَنَمِطىَدْرِمىالُمىفيىَطلِِّمتالُمدورىى-جـ

مف الجيد  امزيدً في ىذا النمط  وفبذلي بالالطإلى أف  (ٕ٘ٔٓ) المرادنيمحمد يشير  
ساعدىـ يما م ،ة معرفية ثريةيفيـ مف تكويف خممكنمما يطمعوا عمى مصادر كثيرة ومتنوعة يو 

التعرض لكثير مف  عمى تنمية ميارات التحميؿ، وميارات التفكير فوؽ المعرفية مف خالؿ
 .مشروع األطمس العربيداء متميز في إعداد أ، فكاف الناتج في ميارات البرمجة الشيئية الخبرات

 ادلعزيف ، ومنها: الخحصيلِ يف حنميت   األقزان دعممنط اليت كشفج عه ووقد أجزث العديد مه الدراساث يف هذا الصدد 

( بيئِة َتَعمُّـِ تحديُد أفضَ  بعنواف (ٕٗٔٓ(مدكور أيمف دراسِة  مية َنَمَطْي الَدْعـِ )الُمَعمِّـِ والُمَتَعمِّـِ
ـُ قواعد البيانات والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب ُتكْنولوِجيا  شخصية عمى تنميِة ميارات تصمي

َـّ االعتماد عمى الَتْعِميـِ  الدراسِة أدواِت  َتَمثََّمتْ و والمػػػنيج التجريبي،  المنيج الوصفي التحميمي،، َت
، وأوضحت نتائِج مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية(و  الميارىاختبار تحصيمّي وبطاقِة تقييـ األداء )في 

ـَ المقدـَ  إلى تنميِة التحصيِؿ المعرفّي لممجموعتيف  َأدَّيبغض النظر عف نوعو  الدراسِة أّف الَدْع
أف  أيًضا أثبت البحثُ  كمانميِة التحصيؿ، وال ُيُوَجُد فرٌؽ َبْيَف َنَمَطْي الَدْعـِ في ت بشكٍؿ متساوٍ 
ليـ الَدْعـِ ِمْف الُمَعمّْـِ في تنميِة  دـَ قَ ِمْف أقرانيـ أفضؿ ِمْف الطالب المُ  ليـ الَدْعـُ  دـَ قَ الطالب المُ 

ـَ المُ  ـُ قواعد البيانات، وأيًضا تََبيََّف أّف الَدْع بيئِة ب وبغض النظر عف نوع قدـَ األداء الميارى لتصمي
 لممجموعتيف. إلى تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية بشكٍؿ متساوٍ  َأدَّي َعمُّـِ الشخصيةَ التَ 

ىِ انوأهًُخ  وظبئف
ْ
ػ
َ
  ذ

َ
ىِ  ثُئبدِ داخم

ُّ
ه
َ
ؼ
َ
  انمبئًخ ػهً انىَت: انز

 Lipscomb))ليبسكومب وآخروف ؛ (Calvert, 2008)كالفيرت مف  كؿدراسة ذكرت         
& et al., 2010, 236-237 بوبميت؛ (Boblett, 2012, 11) الَدْعـِ ترجع حسب نوع  أىمية

 التشاركيبيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني  ىذه البيئاتِ  البيئة المستخدمة في العممية التعميمية ومف أمثمة
 :ما يمي واألىمية وىذه الوظائؼبيئة البحث الحالي،  وىي

. تقميؿ الوقتُ  .ٔ  المستغرؽ في عممية الَتَعمُّـِ
 النشاط والفاعمية َلَدْيِو.ِمْف  وِّ الُمَتَعمّْـِ عمى نفسو أثناَء الَتَعمُّـِ بإنشاء جَ  عتمدي .ٕ
 يقدـ االتجاىات الواضحة خطوة بخطوة لشرح ما يجب عمى الُمَتَعمّْـِ عممو. .ٖ
.  لُيحتذيا لنموذج األداء الجيد تعتبر معيارً  .ٗ  بو الُمَتَعمّْـِ أثناَء عممية الَتَعمُّـِ
 .المطموبةِ  المياـِ أداِء  فرص النجاح وتقميؿ الشعور بالفشؿ فيِمْف  بمزيد الُمَتَعمّْـِ تزويد  .٘
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هًٍُِِ اإلنكرتونٍ:خصبئصِ 
ْ
ؼ
َ
 انز

َ
ى
ْ
ػ
َ
   انذ

 (Walqui, 2006, 165); وآلكى ؛(Orey, 2010, 229)أورى يرى كٌؿ ِمْف    
أّف (Boblett, 2012, 11)  وبوبميت (Lipscomb & et al., 2010); ليبسكومب وآخروف

 :ىي كما يمي الَتْعِميِمي لمَدْعـَ  خصائصِ ىناؾ 
أي ا، تشاركي وليس دوًرا تقييمً  هِ دورِ  دور الُمَعمّْـِ رئيسيِّ وأيًضا يكوفُ  َأْف يكوفَ  وىو: التشاُرؾ .ٔ

وتقديـ التغذية الراجعة  لمجيوداتويستجيب الُمَعمّْـِ لعمؿ الُمَتَعمّْـِ كإعادة لمصياغة وتوضيح 
 لما قاـ بو.  دوَف رفُض 

ـُ األنشطة واألسئمة َحْوَؿ كيفية أداِء الُمِيمَِّة ِممَّا يؤدي إلى ترتيِب طبيعي  ىي:البناءِ  .ٕ تصمي
 .لمتفكير

  .صؿ كجزء ِمْف المشروعاتوابشكؿ مختمؼ ومت تكرار المياـِ  ىي :االستمرارية .ٖ
 .ابصورة تزامنية وأكثر انسجامً  بعضا وبعضيـ الُمَتَعمِّْميف َبْيفَ إنجاِز مياـ الُمَتَعمّْـِ  ىو:التدفؽ .ٗ

 َؼزًذ ػهُهب انزٍ اننظزَخِ 
َ
ى
ْ
ػ
َ
هًُِِ انذ

ْ
ؼ
َ
 :ٍانز

 ع أسسياضَ والتي وَ  Construction Theory البنائيةالنظريِة مبادئ ِمْف  ُتشتؽ       
 Piagatوبرونر  ديويو  جاف بياجيو)عمماء التربية وعمـ النفس وعمى رأسيـ ِمْف  مجموعةٍ 

،Dewey ،Bruner) يةالَتْعِميمِ أطمؽ مصطمح وفكرة الدعامات ِمْف  أوؿُيْعتََبُر  الذي. 

)ىاميمو وآخروف؛ فارينيكينا؛ أوري؛ وانج ووو؛ باليوزاده وآخروف؛ فاـ؛ تابير  واتفؽ كؿ مف      
 ,Hmelo & et al ., 2007; Verenikina, 2008; Orey) ؛ راميديس( وآلييار؛ ناذرى

2010; Wang & Woo, 2010, 3; Baleghizadeh & et al., 2011; Pham, 2011; 

Taber, 2011; Allahyar & Nazari, 2012; Ramdass, 2012)  الدعـ تقديـأف 
 كؿ احتياجات مقابمة يمكف وبذلؾ ا،مسبقً  المقدـ التوجيو ناتج عمى ناءً بُ  يتـ التعميمية والمساعدة

 يصؿ وعندما األمر، بداية في محددة مختصرة توجييات تقديـ يتـ بحيث أدائو؛ لنتيجة اتبعً  متعمـ
 التوجييات خالؿ مف المطموبة الميمة ألداء التالية الخطوة إلى ينتقؿ الصحيح األداء إلى المتعمـ

 مع ،تفصياًل  أكثر توجييات تقديـ فيتـ الميمة أداء في المتعمـ أخفؽ إذا أما لو، المصاحبة
  .األداء نتيجة ومعرفة إليو، توجييو تـ ما بتطبيؽ لممتعمـ يسمح الذي الكافي الوقت إعطاء

النظرية البنائية االجتماعية التي تشير أحد أف  تستنتج الباحثة وتعميًقا عمى ما سبؽ     
يث ال بح معقدة وحقيقة ومناسبة وغنية بالمصادرتوجياتيا األساسية ضرورة توفير بيئة تعمـ 

ىذه التفاصيؿ مف خالؿ  إلىف المتعمميف ىـ الذيف يتوصموف يقدـ المحتوى بكؿ تفصيمو أل 
 .الدعـا استخداـ توجييات عامة تساعدىـ عمى بناء معارفيـ بأنفسيـ وىذا ما يوفره أيضً 
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، لذلؾ يمكف أف نقوؿ أف وجو واحدٍ  أو أصؿِ  نؼِ صَ ِمْف  الَبْرَمَجةِ  ُلغاتٌ  تطورت كؿ      
طريقُة  حيثُ ِمْف  الَبْرَمَجةِ  ُلغاتٌ  صنيؼُ تَ فيما يمكف  فسوِ نَ الَبْرَمَجِة  أسموبُ ىو  َبْيَنيا االختالؼِ 

 التالية: طُرؽِ إلى ال سموبوُ أكتابة البرنامج و 

 الخطية:الَبْرَمَجِة  .ٔ
عمى  اعتمدت  Windowsالىيندوزقبؿ ظيور الَبْرَمَجِة  ُلغاتٌ  أساليب جميعَ أف  حيثُ        

الباسكاؿ  ؛Cobolالكوبوؿ  ؛Fortran الفورتراف ؛ Basicالبيسك لغةِ ) مثؿ سموبُ ىذا األ
Pascal). 

  :الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  .ٕ
 التػي تتكػوف فييػا البػرامج مفيػوـ الَبْرَمَجػِة الَشػيئيةِ  Visual Basicالِفيجػَواؿ بيسػؾ  دـَ خْ سػتَ يُ    
 شػکموِ  حػددَ تُ  "Properties"وكػؿ مكػوف لػو مواصػفات وخصػائِص  ”Objects“ كائنػاتعػدة ِمْف 

أو  ”Events“مع األحػداث  التفاُعؿِ خالِلَيا ِمْف  تاح لوحيُث يُ  ”Actions“ أفعالوِ  وردودِ  وسموكوِ 
ُـّ ريػدُ يتفاعػؿ بالطريقػِة التػي يُ  ”Object“الُمبػرمِج أف يجعػؿ كػؿ  مكػفَ تُ و   ”User”المسػتخدـ ىا ويػت

التػي ُتَعػرَُّؼ بالػػ  األوامػرِمػْف  الذى ىو عبارة عف مجموعػةٍ  ”Code“خالِؿ شفرة البرنامج ِمْف  ذلؾ
"Object"  (ٕٙٔٓ ،التربية والَتْعِميـِ المصرية وزارةكتاب ) ؼكيؼ لو أف يتصر. 

  خصبئصِ  
َ
برحامل

َ
  :ه

 كالتالي: خصائصِ تمؾ ال (ٕ٘ٓٓزيتوف )كماؿ حدد  وقد
  مًعا، الحركية واالجتماعيةالسموكيات العقمية، ِمْف  خميطِمْف  َمَيارةتتكوف ال. 
   أو الممارسةالتدريبِ عممية  خالؿِ ِمْف  لمُمَتَعَمـِ  الميارىيتحسف وينمو األداء ،. 
  مًعافي القياـ بو، والسرعة في اإلنجاز الثقِة  خالؿِ ِمْف  عادة الميارىتـ تقييـ األداء ي. 
   الُمَتَعمّْـِ قدرٌة  عمى أنيا َمَيارةال يإل رُ نظَ يُ حيُث ، المعرفيّ الجانِب  يتأسس عمي الميارىاألداء 

 معيف.أداِء  في المعرفةِ استخداـِ  عمي
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الَبْرَمَجِة تنميِة بعض ميارات التي كشفت و  وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد
 الَشيئيِة بمغِة الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت، ومنيا:

فاعمية بيئِة الَتَعمُّـِ الُمَخمط التشاُركى في تنميِة ميارات  بعنواف( ٕٙٔٓدراسِة إبراىيـ الخولي )
ث ، واتبع الباحعداديةإنتاِج مشاريع الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والتفكير االبتكارى َلَدى طالِب المرحمِة اإل

التحصيِؿ  اختبارِ ) :تجريبي، وأستخدـ األدواِت التاليةال وشب المنيجِ و ، المنيج الوصفي التحميمى
بطاقِة الُماَلَحَظِة لقياُس  ،Visual Basicبمغِة فيجواؿ بيسؾ  الشيئية المعرفّي لَمَيارة الَبْرَمَجةِ 

مط خَ الدراسِة لتؤكد فاعمية بيئِة الَتَعمُّـِ المُ داء الميارى لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة، وجاءت نتائِج األ
مط خِ المُ  بوجوُد ُفروٍؽ داّلٍة إحصائًيا لصالِح المجموعة التجريبيِة التي َدرسَت ببيئِة الَتَعمُّـِ  التشاركي
 في نتائِج االختباِر التحصيمّي وبطاقِة الُماَلَحَظِة. التشاُركى

تنميػػِة بعػػض الميػػارات األدائيػػة والتفكيػػر التكنولػػوجي  بعنػػواف( ٕٚٔٓدراسػػِة مريػػاف جػػرجس )و 
 لممعػػػارؼِ  )اختبػػػار تحصػػػيميّ  اسػػػتخدمت الباحثػػػة أدوات ،َلػػػَدى طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي

ػَمتْ  ،التكنولػوجي( التفكيػرميػارات  اختبػارِ و  األدائيػة وبطاقة ُماَلَحَظة الميارات نتػائِج البحػِث  وتوصَّ
 الضػػػػابطة المجمػػػػوعتيف درجػػػػاِت طالبػػػػات متوسػػػػطات بػػػػيفداّللػػػػُة إحصػػػػائية  وجػػػػوِد فػػػػرُؽ ذي إلػػػػى

 لمغػػػةُ  األدائيػػػة لمميػػػارات وبطاقػػػِة الُماَلَحَظػػػةِ  التحصػػػيميّ  لالختبػػػار الَبْعػػػِدي التطبيػػػؽ فػػػي والتجريبيػػػةِ 
 التفكيػػػػر الختبػػػػار الَبْعػػػػِدي التطبيػػػػؽ فػػػػي وكػػػػذلؾ التجريبيػػػػِة، المجموعػػػػة لصػػػػالحِ  سػػػػكراتشالَبْرَمَجػػػػِة 

  ولوجي.التكن

ى ىالباحثظ ىتدتنتج ىدبق ىتنَطىالمؼارةىخصائِصومما ىأن ىوجب ىالمؼاراتىىُسِكالتي رلى
ىى:كالتاليىوإنتاجىمذاروعىالَبْرَمَجِظىالَذوئوِظىالطملوظىلتصموَم

ـُ و  االىتماـِ  .ٔ نتاج مشروعات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة أي أف األداء ا  بالجانِب المعرفّي في التصمي
 عمى المعرفِة. ىبنالميارى يُ 

ـُ و  .ٕ نتاج مشروعات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة ِمْف الميارات العممية التي يجب ا  اعتبار أف ميارات تصمي
 منطقي ومتناسؽ. ت فرعية في شكؿ تسمسؿاتحويميا إلي أداء

ـُ و  إتاحة فرصة التدريبِ  .ٖ نتاج مشروعات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة ألف ا  لمُمَتَعَمـِ عمى ميارات تصمي
 تدريِب عمى الَمَيارة شرط أساسي ِمْف شروط اكتسابيا وتعمميا.ال
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َ
برحيكىنبد امل

َ
  :ه

في  ، كما أنيا متداخمة وتؤثرُ َمَيارةثالثة جوانب، وىي ضرورية لتعمـ الِمْف  َمَيارةتتكوف ال      
 :كالتاليوىذه الجوانب يا، في اكتسابيا ومستوى أدائُ  وتؤثرُ  ،بعضيا البعض

ى.َمَؼارة(ىللالمطرفّيالطػليى)الجانبى .1
معرفية، وعمميات عقمية، فأوؿ  جوانبِ  إلي حتاجُ ، وتَ الَتَعمُّـِ أنواع ِمْف  انوعً  َمَيارةالُتْعتََبُر   

بيا،  الَخاصةِ  العمميات العقمية ِضْمفَ  يا، وىو يدخؿمَ مُ عَّ ىو اإلعداد لتَ  َمَيارةالتعمُّـِ  مستويات
العقمي الجانِب  خر ىوآ اا فحسب، بؿ إف ليا جانبً حركيً  انشاطً ُتْعتََبُر  ال َمَيارةوبالتالي فال

 الفقي،داليا ) في موقؼ األداء وسيولةِ  بفاعميةِ  المعرفةِ استخداـِ  القدرة عمىىي أنيا  أي، المعرفيّ 
ٕٕٓٔ، ٛٓ). 

ى:ىَمَؼارة(ىفيىالالدلوكي)األدائّيىىالجانبى .2
في صورة  يكوفَ ، و َعمّْـِ المُ ِقبِؿ ِمْف  ظةِ الحَ الذي يحتاج لممُ العممي الجانِب  ىوبأنَُّو  يعرؼ   

 مًعاالدقة والسرعة  يرطشَ ُتوفَُّر  يإل أيًضااألدائّي  الجانبِ  سموكية، كما يحتاج خطوات وأفعاؿِ 
 (.ٓٛ ،ٕٕٔٓ الفقي،داليا )

األداء، واألداء ىو ما يصدر عف  خالؿِ ِمْف  إال ظيرُ ال تَ  الَتَعمُّـِ أنواع ِمْف  نوع َمَيارةتعتبر ال   
 .بمستويات األداءُتَعرَُّؼ  ، ولألداء مستوياتظةِ الحَ لممُ سموكية قابمة  أفعاؿِ ِمْف  الُمَتَعمّْـِ 

ى:ىىىَمَؼارةالوجدانيى)االنغطالي(ىفيىالالجانِبىى .3
ىو و عف الجانبيف السابقيف، أىمية الجانِب  ، وال يقؿ ىذاتواالنفعاالىو يتصؿ بالمشاعر   

ـّ ِمْف  دُّ عَ يُ  ألخرى الجوانب امثَؿ يمكف تعديمو الجانِب  ىذاحيث أّف السموؾ اإلنساني،  ياتِ وجِ مُ َأَى
 .(ٓٛ ،ٕٕٔٓالفقي، داليا ) لمسموؾ اإلنساني

تنميِة بعض ميارات الَبْرَمَجِة  عف التي كشفتو وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد 
 :، ومنيابيسؾ دوت نتالَشيئيِة بمغِة الِفيجَواؿ 

أثُر استخداـِ منتدى تعميمّي إلكترونّي عمى بعنواف  (ٕ٘ٔٓيوسؼ وآخروف )عاطؼ دراسِة 
تنميِة بعض ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة بمغِة الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت َلَدى طالِب المرحمِة 

المنيج شبو و عمى المنيجيف المنيج الوصفي التحميمي،  الدراسِة الحالي تاعتمدو ، اإلعدادية
وبطاقة ، ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ لاختبار التحصيِؿ ) :التجريبي، واستخدـ البحِث األدواِت اآلتية
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فاعمية وحجـ تأثير  وجاءت نتائِج الدراسِة لتؤكد ،لميارات الَبْرَمَجةِ  الميارىُماَلَحَظة األداء 
 .طالبُ الالمنتدى الَتْعِميِمي المقترح في تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة َلَدى 

َبْيَف الَتَعمُّـِ التشاركي في بيئِة الَتَعمُّـِ  التفاُعؿِ أثُر  بعنواف  (ٕ٘ٔٓ) محموداألنصاري دراسِة و 
في تنميِة ميارات الَبْرَمَجة وعالج  ،النقاؿ واألسموُب المعرفّي لمُمَتَعَمِميف بالمرحمة اإلعدادية

مشكمُة تدني مستوى تحصيؿ تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي في ميارات مادِة برمجة الِفيجَواؿ 
بيسؾ دوت نت ِمْف خالِؿ قياِس أثُر تفاعؿ الَتَعمُّـِ التشاركي في بيئِة الَتَعمُّـِ النقاؿ واألسموُب 

لتنميِة ميارات الَبْرَمَجة، والتعرُُّؼ عمى إكتساٌب الجانِب  عداديةِ اإل المعرفّي لمُمَتَعَمِميف بالمرحمةِ 
وَأْثَبَتْت نتائِج الدراسِة تفوؽ الطالب متحممي الغموض أثناَء الَتَعمُّـِ التشاركي  المعرفّي والميارى،

  دوت نت. بيسؾداخَؿ المجموعات في الجانِب المعرفّي والميارى لميارات برنامِج الِفيجَواؿ 

في تؤثُر  عبارة عف عدة جوانب متداخمة َمَيارةأف مكونات ال لباحثةُ ا تستنتجسبؽ ِمم ا و     
 الحالي البحث ىتـابيذه الجوانب، و  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات ارتبطتَقْد ، و َمَيارةال إعداد وبناءِ 

الجوانب األساسية ِمْف  اعتبرتوكما  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات تنميةِ  في المعرفيّ  الجانبِ ب
 الُمَتَعمِّـِ يا خاللِ ِمْف  ؽُ قِ حَ يُ التي  واعتبرتو ىو الوسيمةِ األدائّي  بالجانب أيًضاىتمت البنائيا، و 

 .َمَيارةالأداِء 

 أسبنُت 
ُ
ىِ  لُبس

ُّ
 رؼه

َ
برحامل

َ
 :ه

 :الن ْحو الت الي عمى المياراتتعمُّـِ  قياُس أساليب  (ٖٕٛ، ٕ٘ٔٓيوسؼ وآخروف ) عاطؼحدد 

ىالطلموظ:ىاالختبارات -1
الجوانب التي تحتاج مواقػؼ عمميػة، وىنػاؾ صور  بعض لتقويـ االختباراتىذه  ُتْسَتْخَدـُ     
 أىميا:ِمْف  االختباراتليذه  عديدةِ 
  التعرُّؼُ اختبارات: 
 .األجيزة بعض عمى التعرُّؼُ األشياء ك عمى التعرُّؼُ في  الُمَتَعمّْـِ قدرٌة االختبارات  هىذ قيست      

 :اختبارات األداء 
 .معينة َتْجِربة أو إجػراء ،معيف عمؿٍ أداِء  الُمَتَعمّْـِ ِمْف  الُمَعمّْـِ  بَ طمُ فييا يَ      

 :اختبارات اإلبداع 
القياـ  ِمْنوُ  طمبَ العممي كأف يُ الجانِب  عمى اإلبداع فػي الُمَتَعمّْـِ االختبارات قدرٌة  هىذ قيست    

  .واألجيزةِ  دواتِ األِمْف  اما يرونػو مناسبً باستخداـِ  ةٍ بتجارب معين
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ىالمنتظمظ:ىالُماَلَحَظُظىأدلوُبى -2
 الميارات، وتعتبػر مالحظػة األداء فػي َمَيارةالفعمي لم الُمَتَعمّْـِ ييتـ بأداء  سموبُ ىذا األ  
ـّ ِمْف  العممية فػي بيػاف مدى تحسف دوًرا ىاًما  معبَ تَ  الُماَلَحَظةُ ىذه  ا، إذ أفأساليب التقويـ ليَأَى

 راقبَ األداء فقط، بؿ تُ  جوانبِ  ال تصؼُ  أيًضاىي ، و المياراتىذه  إكتسابٌ  في األداء، والتقدـِ 
 .يةممالع المياراتجوانب األداء فػي َبْيَف  األنػشطة العمميػة، وتكتشؼ العالقات نظـَ وتُ 

ى:أنىالباحثُظىتدتنتجدبقىِممَّاىو
 ة.تحصيميّ ال االختباراتب َمَيارةلم المعرفيّ الجانِب  يقاس 
 ىي ُتْعَتَبُر  حيثُ ( الُماَلَحَظةُ داء )األباختبارات  َمَيارة( لمالميارى)األدائّي  الجانبِ  يقاس

ة مدى صحَّ  عمى التعرُّؼُ و  الُمَتَعمّْـِ ِمْف  أداؤهالمطموِب  الطريؽ الوحيد لمحصوؿ عمى السموؾ
 البحث اىذ في الباحثةُ  تَتْخَدمسَ او  خطوات تنفيذ المشروع،ِمْف  كؿ خطوةفي  ئوخطوات أدا

 باستخداـِ  اإللكتروني العربي األطمسلتنفيذ مشروع  العممية َمَيارةال قياسِ التالية ل دواتِ األ
  .الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

 في ف تيف متخصصيزميمتمع يػة التي أداىا الطالب ممػستوى الَمَيارة العم الباحثةُ  الحظت
 عمى الالزمػة لمحصوؿ اإلحػصائية المعالجة الباحثةُ  نفذت َـّ ثَ ِمْف ، و الحاسِب اآلليمجاؿ 
 .لمبحث الحالية النتائجَ 

خِ 
َ
ج
َ
ي
ْ
ز
َ
ب ممُزاد انج

ً
ُئُخِ  ورسزخهص انجبحضخ أَض

َ
 َهٍ:كًب انش

ُـّ الوصوؿ  :التغميؼ .ٔ إلييا إال بصالحيات ىو إخفاء البيانات داخَؿ الكائف بحيُث ال يت
وحمايتيا والتركيز عمى ما  معينة، والغرض ِمْف التغميؼ ىو الحفاظ عمى بيانات التصنيؼ

 يراد استخدامو فقط.
خر، آ بو أف تصنيؼ معيف يرث خصائِص ووظائؼ وأحداث تصنيؼ يقصدو: التوريث .ٕ

َـّ تصميمو ِمْف فئات والتعديؿ فييا حسبِ  ووالغرض ِمنْ   ِمْف إعادة الحاجة بدالً  ىو إعادة ما َت
 .كتابة الفئُة ِمْف جديد

 :معيف وىي نوعافوىو عممية تحديد الخصائص والعمميات التي تنتمي لصنؼ   :التجريد  .ٖ

  وىي عممية التعرؼ عمى الخصائص المرتبطة بكائف معيف  :تجريد البيانات -أ

وىو عممية تحديد العمميات واإلجراءات دوف ذكر شيء عف كيفية   :تجريد العمميات -ب
 أدائيا.
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ُـّ إنشاء كائنات جديدةٍ  هىClass  :التصنيؼ أو الفئة .ٗ  عمى  شمؿمنُو ويَ  عبارة عف قالب يت
 ىذا الكائف. جميِع خصائِص ووظائؼِ 

ُئُخِ اسزخذاوِ  أسجبة
َ
خِ انش

َ
ج
َ
ي
ْ
ز
َ
 :انج

ِمْف  لعمؿ مشروعات مبتكرة، الحتوائيا عمى الكثير الَشيئيةِ الَبْرَمَجِة  ميارات تطورت        
أوسع في  بشكؿٍ  الطالب يستخدمياال بد أف ، و الفعمي لالستخداـالمتاحة  خصائصِ الو  دواتِ األ

 :ةالتالي ألسبابلمشاريعيـ الدراسية، 

 خری.أغات لمُ ة تحويؿ الشفرة البرمجية سيول  .ٔ
 . بسيولةٍ  البرنامجَ مكاف األخطاء في عرفِة مَ  مكانيةإ  .ٕ
 .يستطيع المستخدـِ تطوير البرنامج بسيولٍة مع الوقتِ  .ٖ
 كؿ إصدار جديد لمبرنامج. ِعْنَد  الحاجة إلعادة كممة الشفرة البرمجية دـُ عَ   .ٗ
 أجزاء البرنامج لتطوير برامج أخرى.ِمْف  الكثيراستخداـِ  القدرة عمى إعادة  .٘

الَبْرَمَجِة أسباب استخداـ عف  التي كشفتو أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد  وقد
 :، ومنياالمختمفة مياراتالتنميِة  في الَشيئيةِ 

نتاج  بعنواف (ٕٕٔٓالفقي )داليا دراسِة  ـُ وا  فاعمية الَتْعِميـِ المَدْمُج في تنميِة ميارات تصمي
بالَبْرَمَجِة الَشيئيِة َلَدى طالُب الصؼ األوؿ الثانوي وعالقة ذلؾ بالدافعية  ابتكاريةمشروعات 

لميارات الَبْرَمَجِة  : )اختبار تحصيميّ مثؿ مجموعٍة ِمْف األدواتِ الباحثة استخدمت و  ،لإلنجاز
 لَشيئيِة،الَشيئيِة لطالُب الصؼ األوؿ الثانوي، بطاقة ُماَلَحَظة أداِء الطالب لميارات الَبْرَمَجِة ا

 ، وجاءت نتيجةُ (, بطاقِة تقييـ منتح ابتكاري، ومقياس الدافعية لإلنجازابتكاريإنتاِج  اختبارِ 
إحصائًيا َبْيَف درجاِت الطالب في االختباِر التحصيمّي وبطاقِة  داّلةٍ  ُفروؽٍ ُتوَجُد الدراسِة إلى أنَُّو 

 .الُماَلَحَظِة ومقياس الدافعية لصالِح المجموعة التجريبيةِ 

ِر ُتكْنولوِجيا المعمومات  بعنواف( ٜٕٓٓاألسطؿ )محمود دراسِة و  أثرُاِء وحدة الَبْرَمَجِة في ُمَقر 
، عمى َمَيارة الَبْرَمَجِة َلَدى طالُب الصؼ الحادي عشر في ضوِء المعايير األدائية لمبرمجة وأثره

أداة تحميؿ المحتوى لوحدة الحاسوب لمصؼ الحادي عشر في ) :الباحث األدواِت التالية ستخدـاو 
دية ِمْف طالُب َعيَّنة الدراسِة قص وكانت، (ضوِء المعايير األدائية لمبرمجة، بطاقة ُماَلَحَظة

لدراسِة وجوُد ُفروٍؽ داّلٍة إحصائًيا لصالِح المجموعة التجريبيِة، ، وكشفت االصؼ الحادي عشر
 إيجابي كبير لممادة المثراة. وأيًضا كشفت الدراسِة عف أثرٍ 
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 :Visual Basic.Net فُجىال ثُسُك دود نذ ثزنبيج
حروؼ اليجاء اإلنجميزية ولكف بقواعد معينة، استخداـِ  تعتمد عمى عالية المستوى لغة    
ة ليا قواعد ورموز جةِ رمَ بَ  غةِ لُ وكؿ   بعض في المُّغاتىذه  تتشابوَقْد بيا تختمؼ عف غيرىا و  َخاصَّ

الَبْرَمَجِة  ُلغاتٌ  عف سائر (VB.Net) بيسؾ دوت نت الِفيجَواؿ غةِ لُ  مدُ عتَ تَ كما  ؛القواعد والرموز
 .(ٚ، ٕٚٔٓ، الَتْعِميـِ )كتاب وزارة التربية و مًعا ا ترجمً ا ومُ فسرً مُ  اف ليأب

 Visual Basic.Netإصذاراد فُجىال ثُسُك دود نذ 
َـّ          صدر في ظؿَقْد ولإصدارات، ِمْف  ما سبؽَ مع تغيير جذري عَ الُمغة  هىذ إصداراتإنتاِج  َت

 إلى اآلف: التالية صداراتاإلالتقنية ىذه 
  فيجواؿ بيسيؾ دوت نت(ٕٓٓ٘) 
  فيجواؿ بيسيؾ دوت نت(ٕٓٓٛ.) 
  فيجواؿ بيسيؾ دوت نت(ٕٓٔٓ.) 
  فيجواؿ بيسيؾ دوت نت(ٕٕٓٔ.) 

هُِىِ يف  Visual Basic. Net فُجىال ثُسُك دود نذ نغخِ اسزخذايبد 
ْ
ؼ
َ
 :انز

 –ما قبؿ الجامعي  الَتْعِميـِ المختمفة )مرحمة حؿ في المرا الَتْعِميـِ حرص واصفوا برامج        
اؿ بيسيؾ وَ يجَ فِ  لغةِ ِمْف  االسِتفادةالميدانية لممعمميف( عمى  لتنميةِ امرحمِة  –الجامعي  الَتْعِميـِ مرحمِة 
وكذلؾ أجريت أبحاث  ،راتدُ القُ تنميِة  بإصداراتيا المختمفة في ((Visual Basic.Netدوت 

 ُتكْنولوِجياوتقنيات  أدواتٍ  باستخداـُ  المراحؿ السابقةىذه ِمْف  مرحمةُ  ودراسات مختمفة عمى كؿ
 مختمفة. 

 بمغةِ تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة التي كشفت عف و وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد 
Visual Basic. Net:ومنيا ، 

 - المتزامنػة) االفتراضػية الفصػوؿ َنَمَطػيْ  اخػتالؼِ  أثػرُ  بعنػواف( ٕٚٔٓوآخروف ) إيناسدراسِة 
 Visual بمغةِ تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة  عمىاإللكتروني  الَتَعمُّـِ  بمراسي المدعومة( غيِر المتزامنة
Basic. Net إحصػائًيا  وجػوِد فػرٍؽ داؿٍ عػدـَ  النتػائجِ  وأظيرت ،الثانوي َلَدى طالُب الصؼ األوؿ

 الػػػَتَعمُّـِ  بمراسػػػي المتػػػزامف المػػػدعوـ الفصػػػؿ) َبػػػْيَف ُمَتَوسَّػػػَطْي درجػػػاِت المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى
 الػػػػػَتَعمُّـِ  بمراسػػػػػي غيػػػػػِر المتػػػػػزامف المػػػػػدعوـ الفصػػػػػؿ) والمجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة الثانيػػػػػة( ةاإللكترونيػػػػػ
، ووجػوِد Visual Basic. Net بمغػةِ الَبْرَمَجػِة الجانػِب المعرفػّي لميػارات  اختبػارِ  فػي( ةاإللكترونيػ
 والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة إحصائًيا َبْيَف ُمَتَوسََّطْي درجاِت المجموعػة التجريبيػة األولػى فرُؽ داؿّّ 

الدراسػِة بضػرورِة  أوصػت وفي ضػوِء ذلػؾ المجموعة التجريبية األولى لصالحِ  بطاقِة الُماَلَحَظةِ  في
مراحػػػػػػِؿ الَتْعِمػػػػػػي فػػػػػػي ةاإللكترونيػػػػػػ الػػػػػػَتَعمُّـِ  بمراسػػػػػػي المدعومػػػػػػة االفتراضػػػػػػية الفصػػػػػػوؿدور  تفعيػػػػػػؿ
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 احملىر انزاثغ
حِ 
َ
فبء
َ
خ  انك

ّ
 انذارُ

  انفزق
َ
ن
ْ
ُ
َ
حِ انذاد ويفهىو  يفهىوِ ث

َ
فبء
َ
خ انك

ّ
 :انذارُ

   انا؟(ِمْف الذي يرتبط بالسؤاؿ عف الكينونة )ىو : الذاتمفيـو.  
   ِالعمؿِ  استطيع تأدية ىذا )ىؿ االستطاعةبالسؤاؿ عف ىو الذى يرتبط  :الذاتّية الَكفاَءة 

ِمْف  ، فيختمؼالذاتّية الَكفاَءةِ ا، بينما مفيوـ ف مفيوـ الذات ثابت نسبيً أكما  .بكفاءة واقتدار؟(
ودافعيتو، وحالتو  الفردِ  لألنشطة المختمفة، ومستوى مثابرةالمطموبِة  لمفاعمية وفًقاموقؼ آلخر 

 .(ٖٔٛ -ٔٙٚ، ٜٕٓٓ، الحكميإبراىيـ الفسيولوجية والسيكولوجية )

حِ أنىاع 
َ
فبء
َ
خ انك

ّ
 :تصنيفيا إلى عدة أنواع كالتاليتـ  :انذارُ

  :تكفاءة الذاث العام .ٔ
 يحقؽُ أو السموؾ الذي  العمؿِ إنجاِز  عمى الفردِ  قدرةٌ  أنيا Bandura, 1986))يرى باندورا    
تؤثُر  الضغوط الحياتية التي فيالتحكُّـ عمى  قدرتوقؼ الحياتية، وكذلؾ اإيجابية في المو  نتيجةِ 

 والمثابرة والجيدِ  التي يقوـ بيا والتنبؤ بالنشاطِ  المياـِ أداِء  تيسرالتي  القراراِت  اتخاذُ عمى سموكو، و 
 .أو السموؾ المطموبالعمَؿ لتحقيِؽ 

  اخلَاصتِ كفاءة الذاث .ٕ
الرياضيات )األشكاؿ  :مثؿَ  معيفٍ  في نشاطٍ  ةٍ ُمَحدَّد ُمِيمَّةِ أداِء  كمة عمىوحُ  الفردِ  ُقْدَرةىي       

 .(۲۲ٖ، ۲۱۰۲راشد،  مرزوؽو  الطيب عصاـ) )النحو، التعبير( العربيَّةالمُّغة  اليندسة( أو
 :كفاءة الذاث اجلماعيت .3

أف  حيثُ أفراد المجتمع،  باقيعف  اجتماعيحالة انعزاؿ في ال يعيش  الفردِ  أكد باندورا أف   
تحتاج مجيود الجماعة، يؤثر إدراؾ األفراد لكفاءتيـ  يواجيياالتي  الصعوباتِ المشكالت و 

إذا  َلَدْيُيـالجماعية فيما يريدوف عممو كجماعات ومقدار الجيد الذي يبذلونو وقوتيـ التي تبقى 
 كفاءة أفرادداخَؿ  أف جذور كفاءة الذات الجماعية تكوف نجدُ ، و النتائجِ فشموا في الوصوؿ إلى 

كفاءة  َلَدْيوِ  فُيصبحَ عمى الفوز  قدرتوفي  مفالجماعة، ومثاؿ ذلؾ فريؽ كرة القدـ إذا كاف يؤ ىذه 
 .(ٖٛ، ٖٕٔٓ ،حامد أمينةجماعية مرتفعة وكذلؾ العكس صحيح )

كفاءة الذات وقد أجريت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد والتي كشفت عف دور 
 في رفع الكفاءة الذاتية لدى الطالب، ومنيا: الجماعية
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( بيئِة َتَعمُّـِ شخصية أفضَ  بعنواف( ٕٗٔٓ(مدكور أيمف دراسِة  مية َنَمَطْي الَدْعـِ )الُمَعمِّـِ والُمَتَعمِّـِ
 َتَمثََّمتْ ، قواعد البيانات والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ  عمى تنميِة ميارات تصميـُ 

، مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية(و  الميارىاختبار تحصيمّي وبطاقِة تقييـ األداء )في الدراسِة أدواِت 
ـَ المقدـَ  ميِة التحصيِؿ إلى تن َأدَّيبغض النظر عف نوعو  وأوضحت نتائِج الدراسِة أّف الَدْع

أثبت  كماوال ُيُوَجُد فرٌؽ َبْيَف َنَمَطْي الَدْعـِ في تنميِة التحصيؿ،  المعرفّي لممجموعتيف بشكٍؿ متساوٍ 
ليـ الَدْعـِ ِمْف  دـَ قَ ِمْف أقرانيـ أفضؿ ِمْف الطالب المُ  ليـ الَدْعـُ  دـَ قَ أف الطالب المُ  أيًضا البحثُ 

ـَ المُ  ـُ قواعد البيانات، وأيًضا تََبيََّف أّف الَدْع بغض  قدـَ الُمَعمّْـِ في تنميِة األداء الميارى لتصمي
 لممجموعتيف. إلى تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية بشكٍؿ متساوٍ  َأدَّي بيئِة الَتَعمُّـِ الشخصيةَ ب والنظر عف نوع

حِ انؼىايم املؤصزح يف 
َ
فبء
َ
خ انك

ّ
 :انذارُ

 :األسرة .ٔ
قدميا اآلباء التي يُ  خبراتِ الصغر، فالُمْنُذ  يبدأالذاتّية  الَكفاَءةِ  ميارات واكتسابُ إف تكويف    

إيجابًيا يؤثر ِممَّا بيـ  حيطةِ المُ  بيئةِ بفاعمية مع ال التفاُعؿِ األطفاؿ عمى  تساعدُ إلى األبناء فقد 
 .(ٜٕٓٓ ،فارسنجالء ) َلَدْيُيـالذاتّية  الَكفاَءةِ عمى مستوى 

 :األقراف .ٕ
 خالؿِ ِمْف  ليـ تأثير قوى عمى كفاءة الذات األقراف أف (ٔٗ، ۲۱۰ٗ) عرفافأسماء  تأكد   

 الذاتيةِ  ترفع كفاءتوَقْد ما  ُمِيمَّةِ وف النجاح في يحققُ وىـ أَلْقرَاِنِو  الُمَتَعمّْـِ مشاىدة  حيثُ النمذجة 
أداِء  وىـ يفشموف فيأَلْقرَاِنِو  الُمَتَعمّْـِ ، وعمى النقيض فإف مشاىدة ُمِيمَّةِ نفس الأداِء  ويحفزه عمى

تو دافعيِمْف  يحبطِممَّا الُمِيمَِّة  تمؾَ  لمنجاح في يفتقد إلى الكفاءة الالزمةبأنَُّو  تشعرهَقْد ما  ُمِيمَّةِ 
 ألدائو.

في رفع  ت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد التي كشفت عف دور األقرافيوقد أجر 
 :، ومنياالكفاءة الذاتية لدى الطالب

الَكْشُؼ عف دور َدْعـِ األقراف بعنواف  ( (Vekiri & Chronaki, 2008فيكيري وكروناکی دراسة
نات أو بكانوا  اسواءً  الستخداـ الحاسوب ِمْف العوامؿ األقوى في االرتباط بكفاءة الطالب الذاتيةِ 

 الكمبيوتر واستخداـ القّيمة والمعتقدات لمكمبيوتر الذاتية والفعالية المدرؾ االجتماعي لدعـاب بنيف
 والدعـ المدرسة، خارج الكمبيوتر خبرات بيف العالقات درسنا الدراسة، ىذه المدرسة، وفي خارج

 تعمـ حوؿ القيمة والمعتقدات الذاتية والكفاءة الكمبيوتر، أجيزة الستخداـ المتصور االجتماعي
 الذاتية والكفاءة واألقراف، األىؿِمْف  المتصوَّر والدعـ اليونانية، االبتدائية المدارس في الكمبيوتر
 الدعـِمْف  أكثر الصبياف أفادت بأف كما الكمبيوتر، استخداـ ونوعيو ،القّيمة والمعتقدات لمكمبيوتر
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 األكثر والقيـ يةالحاسوب الذاتية والكفاءة الكمبيوتر أجيزة الستخداـ وأقرانيـ آبائيـِمْف  المدرؾ
 ترتبط التي العوامؿِمْف  األقراف دعـ أقؿ مف وبدرجة األبوي الدعـ وكاف. الفتياتِمْف  إيجابية
 والبنات. لمبنيف الحاسوبية الذاتية بالكفاءة وثيًقا ارتباًطا

 :العقميةدرة ضج الجنسي والجسمي والقُ البموغ والنُ  .ٖ
، وكذلؾ يؤثر عمى كفاءة الذات، فالبموغ الُمَتَعمّْـِ مراىقة  مرحمةُ  فيدوًرا ىاًما يمعب ىو    

صورة الجسـ والقدرة  أيًضاكما تمعب  ،الذاتيةِ كفاءة لم أفضؿدي إلى تكويف مفيوـ ؤ المبكر ي
 .)ٗٚ ،ٕٓٔٓالزواىرة، محمد ) يتو ولذاتولكفاالفرُد  كبير في تقييـ ليا تأثيرٍ و  دوًرا ىاًما العقمية

  :الفردية الُفروؽِ  .ٗ
نيـ يعزوف  امتالؾ إلىالمرتفع يميموف التحصيِؿ  التالميذ ذويإف     كفاءة ذاتية أعمى، وا 

، كما ُمِيمَّةِ الحظ وصعوبة المثَؿ  العوامؿ الخارجيةِمْف  عوامؿ داخمية أكثر إلىاسباب نجاحيـ 
ِمْف  المرتفع أكثرالتحصيِؿ  أكبر مع التالميذ ذوي بشكؿٍ ترتبط الذاتّية  الَكفاَءةِ وجدت معتقدات 

 .(۰۱ٚ، ۲۱۰۱، عسكرسامية ) المنخفضالتحصيِؿ  التالميذ ذوي
في تقميؿ  وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد التي كشفت عف دور الكفاءة الذاتية

 :، ومنيااإلنجاز واتخاذ القرارعمى  لمساعدة الطالبالفردية  الُفروؽِ 

 (الذكية –البشرية )أثر التفاعؿ بيف المساعدة  بعنواف (ٕٗٔٓ) وآخروف مرسيعبير دراسِة 
الخارجي( عمى  -في بيئة التعمـ اإللكتروني القائـ عمى الويب وبيف أسموب التفكير )الداخمي

مقياس )وقاـ الباحثوف بإعداد أدوات البحث اآلتية: ، تنمية الكفاءة الذاتية وميارات اتخاذ القرار
 ."(الخارجي -الداخمي"الكفاءة الذاتية ومقياس ميارات اتخاذ القرار ومقياس أساليب التفكير 

يوجد تأثير أساسي لنمط تقديـ المساعدة عمى الكسب في ميارات اتخاذ إلى أنو توصؿ النتائج 
الكسب  عمى القرار لصالح المساعدة البشرية، بينما ال يوجد تأثير أساسي لنمط تقديـ المساعدة

في الكفاءة الذاتية، كما أنو ال يوجد تأثير أساسي لنوع أسموب التفكير عمى الكسب في الكفاءة 
ال يوجد أثر لمتفاعؿ بيف نمط تقديـ المساعدة ونوع  كماالذاتية، والكسب في ميارات اتخاذ القرار، 

 .قرارأسموب التفكير عمى الكسب في الكفاءة الذاتية، والكسب في ميارات اتخاذ ال

دور التغذية الراجعة كأحِد أنواع الَدْعـِ بعنواف  (Chan & Lam, 2010الـ )و دراسِة شاف و 
َمْت  ،لمطالب تقـو برفع الَكفاَءِة الذاتّية ليـ المقدـَ  إلى أف الطالب الذيف يحصموف النتائج وتوصَّ

ُتوَجُد  أنوُ عمى رجع تجميعي أقؿ كفاءة ِمْف الذيف يحصموف عمى رجع تكويني، كما َأْثَبَتْت الدراسِة 
عالقة قوية موجية َبْيَف معدؿ إنجاِز الطالب والَكفاَءِة الذاتّية، وعف عالقة الَكفاَءِة الذاتّية بأنشطة 
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راتُ  ، ودافعية الطالب، وكذلؾ المشاركة اإللكترونية عمى ا الُمَقرَّ لويب، وتشكيؿ مجتمعات الَتَعمُّـِ
 َعْبَر اإلنترنت فإنٌَّو ُتوَجُد عالقة قوية َبْيَنُيـ.

 :وسائؿ اإلعالـ وشبكة اإلنترنت .٘
في تكويف وتشكيؿ وتوجيو  كبيرً  ورً دَ  لياالتي العوامؿ ِمْف أف  (ٜٕٓٓفارس )نجالء  ُيْعَتَبرُ    

َبْيَف  االجتماعية والعاداتِ  نقؿ الثقافاتِ في  حريةٍ  المجتمع، وذلؾ لوجودِ في األفراد َلَدى السموؾ 
 .وموجالغيِر و  وعالمي الموجالعالـ عف طريؽ البث اإل شعوبِ 

 : المدرسة. ٙ
إف مشػػػاركة الُمَتَعمِّْمػػػيف وانػػػدماجيـ فػػػي العمميػػػة الَتْعِميِميػػػِة داخػػػَؿ المدرسػػػة يعتمػػػد عمػػػى مػػػدى      

ػػا يػػؤد باالسػػتقالليةـ ىُ رَ عِ ْشػػتػػوفير المدرسػػة لمبيئػػِة التػػي تُ  كفػػاءة الػػذات والتحصػػيؿ  اْرِتفَػػاعُ لػػى إ يِممَّ
 .(ٖٗ، ۲۱۰ٗعرفاف )أسماء َلَدْيُيـ  األكاديمي

لدراسات في ىذا الصدد والتي كشفت عف دور الكفاءة الذاتية في رفػع وقد أجريت العديد مف ا
 لدى الطالب، ومنيا: التحصيؿ الدراسيمستوى 

ف التعمـ التشاركي والكفاءة بعنواف العالقة بي (Igbo & et al., 2015خروف )آو دراسة ايجبو 
، بعنواف مفيوـ التعمـ التشاركي في الثانوية الذاتية والتحصيؿ الدراسي لمطالب الكبار بالمدارس

أىمية عمى مدارس الثانوية والعالقة بيف الكفاءة الذاتية والتحصيؿ الدراسي وأكدت نتائج الدراسية 
، والتحصيؿ المعرفي، كما قدمت الدراسة الكفاءة الذاتيةالتعمـ التشاركي ودوره الفعاؿ في تنمية 

 . طالبممخص بكيفية تطبيؽ التعمـ التشاركي عمي ال

أثػػر الػػتعمـ التشػػاركي فػػي تنميػػة الكفػػاءة بعنػػواف  (Robertson, 2012)دراسػػة روبرتسػػوف و 
واسػتخدمت الدراسػة المػنيج التجريبػي،  .تعمؿ عمى تنميػة التحصػيؿ المعرفػي الذاتية التي بدورىا

وأكػػدت نتػػائج الدراسػػة عمػػى أف العمػػؿ فػػي مجموعػػات تشػػاركية صػػغيرة يقودىػػا قائػػد لكػػؿ مجموعػػة 
النتػائج تػدؿ عمػى العالقػة  وجػاءتالمعرفي،  عمى التحصيؿ رالكفاءة الذاتية التي بدورىا تؤث ينمي

الوثيقػػػة بػػػيف الػػػتعمـ التشػػػاركي والكفػػػاءة الذاتيػػػة ودورىػػػا الفعػػػاؿ فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ المعرفػػػي لػػػدي 
   الطالب.

الموضوعية مثَؿ تتأثُر بخصائِصو  لمفرد الذاتّيةأف الكفاية  لمباحثةيتضح  سبؽِمم ا و   
ف أو ، وموجالوغيِر  والبث اإلعالمي الموج، وكذلؾ الحجـ، وسرعة الحركة، والتناسؽ العضمي

 و كمما زاد عمره.تحصيمِمْف  تزيد ى الطفؿَلدَ معتقدات الَكفاَءِة الذاتّية 
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خ ثبسزخذاوِ 
ّ
حِ انذارُ

َ
فبء
َ
زادِ واإل احلبستػاللخ انك

ِّ
ُ
َ
غ
َ
ز
ُ
 :انجحشنرتنذ وي

أحد أىـ المتغيرات المؤثرة في األداء التعميمي لمطالب التي يمكف عف  الذاتية الكفاءةتعد   
الذاتية  لدييـ  الكفاءةطريقيا زيادة مستوى األداء والكفاءة لدييـ، حيث إف الطالب المرتفعيف فى 

توقعات مسبقة باحتمالية النجاح في المياـ التي يقوموف بيا وىو ما يؤثر بصورة مباشرة في 
 (.(Urdan & Schoenfelder, 2006, 355 وشونفيمدر أورداف أدائيـ التعميمي

وقد أجريت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد والتي كشفت عف دور الكفاءة الذاتية في رفع 
 لدى الطالب، ومنيا: كفاءة الذات مستوى

بحث الويب غيِر المرئية ومعتقدات الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى بعنواف  (ٕٙٔٓالسيد )مصطفى دراسِة 
، وَقْد اعتمد طالِب كمية التربية، وأيًضا قياُس فعاليتيا في تنميِة معتقدات الَكفاَءِة الذاتّية َلَدْيُيـ

األداة المستخدمة في ىذا البحِث ىي أداه لتحميؿ محتوى و البحِث عمى المنيج التجريبي، 
بنى منيج المسحي التحميمي، وقاـ محركات بحث الويب غيِر المرئي لممكتبات الرقمية، وأيًضا تَ 

بتطبيقيا عمى عينو ِمْف طالِب الفرقة الثانية ُشعبة "التاري " بكمية التربية، وأظيرت النتائِج أف 
يئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي ذو فاعمية في تنميِة التحصيِؿ ومستوى الَكفاَءِة الَتَعمُّـِ باستخداـِ ب
الذي أحدثتو أدواِت بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي  ىذا إلى األثُر الفعاؿِ وَيَرِجٌع الذاتّية َلَدْيُيـ، 

تاحة الفر المعرفِة تشاركيً  في بناءِ  ِمْف خالِؿ  اءِ البنَّ  والنقاشِ  ليـ لمحوارِ  صةِ ا َبْيَف الُمَتَعمِّْميف، وا 
 تبادِؿ الخبراِت فيما َبْيَنُيـ.

 في اإلنترنت ثورة مف بالرغـ أنو عمى( Saade & Kira, 2009) كيراو ويؤكد سادى   
 لدييا زاؿ ال األفراد مف عالية نسب أف إلى أشارت الدراسات مف العديد أف إال األخيريف العقديف

 ببعض يرتبط ليؤالء بالنسبة استخداميا وأف التكنولوجيا، باستخداـ المرتبط الخوؼ مف نوع
 االستخداـ عمى تؤثر الحاسب في الذاتية الكفاءة أف إلى تشير كما السمبية، الجانبية التأثيرات
في تنمية الكفاءة  ودورهِ  اآللي الحاسب عمى المعتمدة المياـ أداء عمى وكذلؾ لمحاسب، الشخصي

 .الذاتية لدى الُمَتَعمِّْميف

والتي كشفت عف دور الكفاءة الذاتية في رفع صدد وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا ال
 اإلنترنت، ومنيا: عمىالطالب أداء مستوى 

أثر استراتيجيتيف لمتعمـ اإللكتروني التشاركي وىما فكر  بعنواف( ٕٚٔٓ) الذىبي سمر دراسة
تعييف قائد لممناقشة في تنمية ميارات التشارؾ، و  ،Think/ Par / Shareزاوج شارؾ 

 ،والكفاءة الذاتية عمى اإلنترنت، وميارات إنتاج قواعد البيانات لدى طالب كمية التربية النوعية



 الكف اءة الذاتية    الثانيالفصل  

                                         - ٘ٛ -      
 

، ومقياس الكفاءة الميارىيمي، بطاقة مالحظة األداء اختبار تحص)وتمثمت أدوات الدراسة في 
الذاتية عمى اإلنترنت، ومقياس ميارات التشارؾ، ومقياس تحميؿ مشاركات الطالب، وبطاقة تقييـ 

وتـ التوصؿ إلى نتائج تفوؽ طالب  (،منتج وبطاقة إجازة بيئة التعمـ اإللكتروني التشاركي
عمى طالب المجموعة التي تستخدـ التعمـ التشاركي رؾ المجموعة التجريبية األولي فكر زاوج شا

، األدائيالتحصيمي المعرفي، وبطاقة مالحظة المرتبطة بالجانب  االختبارالتجريبية الثانية في 
وكذلؾ في مقياس ميارات الكفاءة الذاتية عمى اإلنترنت، ومقياس ميارات التشارؾ، وبطاقة تقييـ 

 .لبياناتالمنتج التشاركي النيائي قواعد ا

فاعمية الكفاءة الذاتية عبر  بعنواف (Huamao & Ying, 2014)ويينغ  ىواماودراسة و 
وتكونت عينة الدراسة مف ، الويب في العالقة بيف استراتيجيات التعمـ واألداء عمى اإلنترنت

المستمدة مف دورة التعمـ عمى اإلنترنت أف الكفاءة الذاتية عمى  النتائج وأظيرت، اطالبً  (ٕٚ)
ليات المعرفية مثؿ استراتيجيات التعمـ، في تحسف األداء مف خالؿ مختمؼ اآل تساعداإلنترنت 

وأكدت نتائج الدراسة عمى أف الطالب في الكفاءة الذاتية  ،تؤثر عمى سموكيات التعمـ أنيا كما
 .ا الستراتيجيات التعمـفي األداء وأكثر استخدامً  عمى اإلنترنت كانوا أفضؿ

، أو األداءأحد أىـ المتغيرات المؤثرة في دافعية األفراد نحو العمؿ  الذاتية الكفاءةتعد و        
ويمكف عف طريقيا زيادة مستوى أداء الفرد، وذلؾ ألنيا منبئ جيد لمستوى الجيد والمثابرة والرغبة 

سواء  الذاتية الكفاءةأجمعت غالبية الدراسات التي تناولت  الصفية، كمافي االشتراؾ في األنشطة 
، عمى أف فاعمية  أكاف ذلؾ في األداء األكاديمي أو بعض المجاالت األخرى كالرياضيات والعمـو

 عصاـالذات متغير أحادي البعد يقيس معتقدات الفرد في قدرتو عمى القياـ ببعض األعماؿ )
 .(۲۲ٛ، ۲۱۰۲، راشد مرزوؽو  الطيب

في رفع استخداـِ اإلنترنت والتي كشفت عف دور وقد أجرت العديد مف الدراسات في ىذا الصدد 
 الكفاءة الذاتية لدى الطالب، ومنيا:

 استراتيجياتاستخداـِ اإلنترنت واستخداـ بعنواف  Lee & Tsai, 2010))وتساي  ليدراسِة 
 التحقؽ ِمْف الكفاءة ىو الدراسة يؤكد أف ىدؼ ىذهمما  تعميمية مناسبة تزيد ِمْف كفاءتو الذاتيِة،

 وجود إلى النتائجُتشيُر و  الويب، إلى المستند التعميـ تجاه مواقفيـ تقييـ إلى باإلضافة الذاتية،
 المعمميف أف ووجد اإلنترنت، شبكة عمى لمتعميـ اإليجابية والمواقؼ الذاتية الكفاءة بيف ارتباطات

 المعمميف أفِمْف  الرغـ عمى الذاتية، الكفاءةِمْف  منخفضة مستويات لدييـ خبرة واألكثر األقدـ
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ِمْف  أعمى مستويات لدييـ( التدريس ذلؾ في بما) الويب استخداـ في أكبر خبرة لدييـ الذيف
 الذاتية. الكفاءة

لذا  الحديثة يابالتكنولوج تفاءة الذاتية ارتبطالك الباحثة أف تستنتجتعميًقا عمى ما سبؽ و    
، كما اآللي بالحاس مثؿ استخداـ ،الذاتية توكفاءو قدرة الفرد ِمْف  زادت ىذه التكنولوجيا قدف

 ـفإن ي واستخداـ الحاسب اآللي نترنتالذيف َلَدْيُيـ كفاءة ذاتية عالية عمى اإل الُمَتَعمِِّميف أف ترى 
 ُتوَجُد لدييـ استراتيجياتُ كما  الكفاءة، ىذهالطالب الذيف ليس لدييـ ِمْف  بشكٍؿ أفضؿ فيتعممو
عمى استخداـِ  قدرٌة الفردِ كمما زادت  وأنى أيًضا كما تر  أقرانيـ.ِمْف  أقوى عف المعمومات بحثٍ 

 .كفاءتو الذاتيةِ  زادتمناسبة و  جديدة تعميـ استراتيجيات

خ ثبسزخذاوِ 
ّ
حِ انذارُ

َ
فبء
َ
 :نكرتونٍثُئبد انزؼهى اإل ػاللخ انك

 :كالتالي (ٜٕٓٓ) فارس نجالء ياتحددوقد 

   استخداـ أدوات الويب: .ٔ
الويػػب والتػػي  درة المػػتعمـ عمػػى اسػػتخداـ أدواتكفػػاءة التعامػػؿ مػػع أدوات الويػػب فػػي قػػ تمثػػؿت    

البريػد  واسػتخداـ أمثمة تمػؾ األدوات،  ومف  يمكف أف تساعده عمى استخداـ المواقع التعميمية بكفاءة 
ورفػػػع  حركػػػات البحػػػث المختمفػػػة ، والبحػػػث داخػػػؿ مُ والمسػػػموعة المكتوبػػػة  الكترونػػػي وغػػػرؼ الحػػػوار

 .بعض الممفات مف خالؿ البريد اإللكتروني وتنزيؿ

 :التعميمية في المواقع" User Interface" المستخدـ واجية التعامؿ مع .ٕ
المواقع التعميمية والقدرة  تتمثؿ ىذه الكفاءة في قدرة المتعمـ عمى فيـ واجية المستخدـ في  

القدرة عمى التسجيؿ في الصفحة الرئيسية  ) :عمى استخداـ ما بيا مف أدوات ومف أمثمة ذلؾ
ا، لكترونيً إوالمختصرة، وقراءة نصوص المحتوى المقدـ  لمموقع، واستخداـ القوائـ الرئيسة 

  . (لكترونييتيحيا الموقع والتجوؿ عبر المحتوى اإل  االختبارات واستخداـ الروابط التي  استخداـ و 

  :عداإلدارة الذاتية لمتعمـ عف بُ  .ٖ
التعمـ والتكميفات ووضع جدوؿ زمني لمتعمـ باإلضافة   قدرة المتعمـ عمى تنظيـ أنشطة  ىي     

تحفيز ذاتي  األوليات أثناء التعمـ وعمؿ مراقبة ذاتية لما تـ إنجازه، والقدرة عمى عمؿ  إلى جدولة 
 ,on-line نجازىاإ التي يمكف  لكترونية وتحديد األعماؿ و تنظيـ مواعيد الدخوؿ عمى المواقع اإل

off-line  الويب وتنظيـ فترات التواصؿ مع  مع إمكانية تنظيـ المعمومات متعددة المصادر عبر
 .المعمـ والزمالء
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  احلبيل انجحش اسزِفبدح يذيانزؼمُت و
ْ
 انسبثمخ: انذراسبديِن

مًعا  والتابعةتمؾ المتغيرات المستقمة  استخداـ في الدراسات القميمةِمْف  البحث اىذ عتبري 
 والَكفاَءةِ  الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  ميارات تنميةِ  في التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  ببيئةِ  الَدْعـِ  َنَمطِ  وىي )أثرُ 
 الثانويِة(. المرحمةِ  طالبِ  الذاتّية َلَدى

  اإللكتروني التشاركي  الَتَعمُّـِ لمشؾ فيو تفوؽ  مجااًل  َيدَّعَ أظيرت الدراسات السابقة بما ال
في زيادة تحصيؿ الجانب  الَتَعمُّـِ اإللكترونية عمى الطريقة التقميدية في  والبرامج التعميمية

 .الَتَعمُّـِ واألدائي وكذلؾ عالج صعوبات  المعرفي
  ِيؤدي إلى زيادة تحصيؿ الجانب المعرفي الدعـ استخداـ نمطأف السابقة يرت الدراسات أظ 

 لفترة أطوؿ لصالح المجموعات التجريبية. الَتَعمُّـِ وبقاء أثر  لممتعمـواألدائي 
  وأنماطو التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ بضرورة االىتماـ بالسابقة أوصت معظـ الدراسات، 

والعمؿ عمى استخدامو في العممية  ،وتشويقو لمعمـ المتعمـأىمية وجذب انتباه ِمْف  لما لو
  .التعميمية بشكؿ أوسع

 عمميتي في التكنولوجية المستحدثات باستخداـ ياماىتما واألجنبية العربيَّة الدراسات أظيرت 
 .التكنولوجي التطور لمواكبةِ  الَتْعِميـِ والَتَعمُّـِ 

  التجريبي المنيج شبومعظـ الدراسات السابقة استخدمت. 
  َاألربعة محاورهب النظريمجمؿ الدراسات السابقة في بناء اإلطار ِمْف  الحالي البحث فاداست 

،  التشاركي، َنَمطِ  اإللكتروني الَتَعمُّـِ  ُبعد) :وىي  الَكفاَءةِ  الَشيئيِة، الَبْرَمَجةِ  مياراتالَدْعـِ
ا أكثر وضوحً  حَ بِ صْ حيث كاف ليا األثر البالغ في بناء وتنظيـ اإلطار النظري ليُ  (الذاتّية
 .اوتحديدً 

  َتباع ال، في صياغة الفروض البحثية السابقة الدراساتِمْف  الحالي البحثفاد است منيجية وا 
 .البحث االمناسبة ليذ

  َالتصاميـ ِمْف  الدراسات السابقة في التعرؼ عمى مجموعةِمْف  الحالي فاد البحثاست
 أنوُ  ةالباحث ت( حيث وجدٕٙٓٓ ،تصميـ )خميسنموذج  اختيارُ تـ ومف ثـ  ،التعميمية

 .الحالي البحثالتصميـ التعميمي المناسب لموضوع 
  َااألساليب اإلحصائية المناسبة ليذالدراسات السابقة في اختيار ِمْف  الحالي فاد البحثاست 

 .البحث
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  ويذي اسزفبدح زؼمُتان
ُ
 :اإلطبرِ اننظزٌ ين انجبحضخ

 ،وعناصره ومميزاتو، وفوائده، ةومفيوم التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ ب َتَعرٌُّفياترى الباحثة بعد    
 الَتَعمُّـِ  داخَؿ بيئةِ  التفاُعؿِ  ، وأنماطالتشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ بيئِة وكذلؾ مفيوـ  وخصائِصو،
، (الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ )َدْعـِ  َنَمَطيْ ب َتَعرٌُّفياوكذلؾ  ،الَتَعمُّـِ وأثره عمى عممية  ،التشاركي اإللكتروني

اإللكتروني  الَتَعمُّـِ ، وأثره ببيئة الَتَعمُّـِ وخصائِصو، وأثره عمى عممية ، مفيوـِ كؿ منيـتحديُد و 
  كاآلتي: أمورٍ  عدةِ لدى الطالب  التشاركي في تنمية ميارات البرمجة الشيئة والكفاءة الذاتية

  في جميع مراحؿ التعميـ. التشاركياإللكتروني  الَتَعمُّـِ ضرورة تبني استراتيجية 
 الُمَتَعمّْـِ حوؿ  الَتَعمُّـِ  عممية في تمركز التشاركياإللكتروني  الَتَعمُّـِ الستراتيجية  يالدور الرئيس. 
  في تنمية ميارات  (الُمَتَعمّْـِ َدْعـِ )بنمط  التشاركياإللكتروني  الَتَعمُّـِ الدور الفعاؿ الستراتيجية

 والكفاءة الذاتية.الَشيئيِة  الَبْرَمَجةِ 
  افي العممية التعميمية بكؿ عناصرى التشاركياإللكتروني  الَتَعمُّـِ الستراتيجية الدور الفعاؿ. 
  الكفاءة  في تنمية (الُمَتَعمّْـِ َدْعـِ )بنمط  التشاركياإللكتروني  الَتَعمُّـِ أىمية استخداـ استراتيجية

 الذاتية.

 يف الخايل: احلايل للبحثساهم اإلطارِ النظزي  وقد    
 عمييا في  نادَ االستِ والتي يمكف  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ لبيئِة  استعراض التطبيقات الرئيسة

  .(الُمَتَعمّْـِ و  الُمَعمّْـِ ) َدْعـِ ال َنَمَطيْ  تقديـ
  الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ تقديـ أدوات تقويـ الجانبيف المعرفي واألدائي لميارات. 
  لقياس الكفاءة الذاتية لدى الطالب.تقديـ أداة 
  َُـّ  ، كما(الُمَتَعمّْـِ و  الُمَعمّْـِ ) َدْعـِ  َنَمَطيْ المرتبط بتقديـ  َدْعـِ ال مفيوـِ  تحديد  كؿ مفيوـِ  تحديدُ  َت

 .َدْعـِ تقديـ الِعْنَد  عمييا االسِتنادَ المعايير والمبادئ التي يجب  تحديدُ و ، وخصائصِ و ، منيـ
  تحديدُ و  (،الُمَتَعمّْـِ  - الُمَعمّْـِ ) َدْعـِ  َنَمَطيْ  وخاصوً  َدْعـِ وأشكاؿ الأنماِط  تصنيفاتاستعراض 

  .الَتْعِميـِ في منيـ  ُكؿٍ  استخدامات تحديدُ و  ،ُيَماة بينالرئيس الُفروؽِ 
 َـّ  والتي الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات قائمة إعداد بخطوات تبدأ ة رئيس َمَيارة( ٚىا في )تحديدُ َت

 .بتشغيؿ المشروعوتنتيي دوت نت  إنشاء مشروع فيجواؿ بيسيؾ
  ُنواعيا.وأ الذاتّية الَكفاَءةِ مفيـو  تحديد 
  الَتَعمُّـِ البنائي، و  الَتَعمُّـِ نظرياِت  عمى زتْ كَ تَ والتي ارَ  لمبحثالنظريِة التركيز عمى التوجيات 

 .االجتماعي
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 :ػن انذراسبد وانجحىس انسبثمخ احلبيل انجحشاخزالف 
 :لدراسات والبحوث السابقة بما يميعف ا الحالي البحث اختمؼ  

 بمغة  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ تنمية  ماا وىجدً  يفىام متغيريف الحالي البحث تناوؿVisual 
Basicمف الدراسات  الحالي البحثعتبر ي، و طالب المرحمة الثانويةلدى  ، والكفاءة الذاتية
 في ىذا المجاؿ.  ةعمى حد عمـ الباحث القميمة

 بيئة تعمـ ببناء  البحثيـ وخاص الصؼ األوؿ الثانويطالب عينة مف  الحالي تناوؿ البحث
 Visualبمغة  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  تنمي( Facebook)فيس بوؾ  تشاركيإلكتروني 

Basicفي تنمية ىاذيف  ةعمى حد عمـ الباحث قميمة وىذه البيئة، ييـلد ، والكفاءة الذاتية
  المتغيريف مًعا.

 وضرورة االرتقاء  المعارؼ واألفكارفي بناء  الطالببالتأكيد عمى دور  الحالي البحث اىتـ
 لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة. بما يمبي حاجتوبمستواه ورفع كفاءتو 

 مكانات و  كفاءة بأف تكوف الحالي البحث اىتـ أعمى مف  الثانوي طالب الصؼ األوؿقدرات وا 
 .لديةبما يحقؽ الثقة بالنفس  الطالب الدراسي الذي يدرسو المحتوىمستوى 

 



 

  انفصــم انثانــث

ؿإخــــزاءاتهينهح انبـسث وإداوته و

ُ،خ ممم س ح مممدُ)ُلن ممموذجُوفًقممميُالتشممميرك ُاإللكترونممم ُالمممَتَُّم مُِلب ئمممِ ُُالتجر بممم ُتصممم  مُُال .ٔ
ٕٓٓٙ.) 
  خالل التالي:، وتمت من التحميل مرحمةُ  :األول ُال رحم 

 .ميارات لميارات الَبْرَمَجة الشيئية إعداد قائمة .ٔ
 .البحث وعينةً  مجتمع .ٕ
 .البحث منيج .ٖ

  لمبحث القياس أدواتِ  إعداد خالل من وتمت تصميم،ال مرحمةُ  :الثين  ُال رحم 
 :كالتالي( وَضبُطيا واختبارىا بنائيا)
 اإللكتروني.قائمة األىداف السموكية لمشروع األطمس العربي  إعداد .ٔ
 .الَبْرَمَجة الشيئية ميارات في المعرفيّ  التحصيلِ  اختبارِ  .ٕ
 .الشيئية بطاقة ُماَلَحَظة األداء الميارى لميارات الَبْرَمَجة .ٖ
 .مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية .ٗ

  يالَتْعِميمِ  التطوير مرحمةُ  :الثيلث ُال رحم. 
  النيائي التقويم مرحمةُ  :الرابُّ ُال رحم. 
  النيائية والمتابعة واالستخدام النشر مرحمةُ  :الخي س ُال رحم. 

 .التشيرك ُاإللكترون ُلب ئِ ُالَتَُّم مُُِالنييئ ُالتطب قُإجراءات .ٕ

 .البحث َتْجِربة إجراء أوًًل:

 .لمبحث االستكشافية الَتْجِربة .ٔ
 .قبمًيا البحث أدواتِ  تطبيق .ٕ
 .لمبحث األساسية التجربة تطبيق .ٖ
 . بعدًيا البحث أدواتِ  تطبيق .ٗ

 (.لمبيانات اإلحصائي التحميل) اإلحصائية المعالجات ثينً ي:ُُُُُُ
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 ـل الثالـــثالفصــ       
 هنهج البـحث وإداوته و إجــــراءاته

ُُُ:التشيرك ُاإللكترون ُالَتَُّم مُِلب ئِ ُُالتجر ب ُتص  مُُال .ٔ

خصتتتائص قائمتتتة عمتتت  تشتتتاركي  إلكترونتتتيّ  َتَعمُّتتتمِ بيئتتتِة التجريبيتتتِة فتتتي  المعالجتتتةِ  متتتادةِ  َتَمثَّمَتتتتْ       
( اإللكتروني العربي )مشروع األطمس الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  مياراتلتنميِة  "Face Bookالفيس بوك "

 األول الثانوي طالُب الصفنت َلَدى دوت بيسك  الِفيجَوالباستخداِم 

ؿ ؾئدددِظؿاغدددَتَطغ ِمؿتصدددػؾَم(ؿغ2006)ؿ"رػدددؾ ػ ػدددخؿ"ؿؼػدددو جؿوظدددخؿارتدددلبتؿؿاغ ل  دددظ
 غألس لبؿاغتلغؾظ:ؿو غك،ؿاغتشلبعيؿاإلغعتبوؼي

  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ مناسبة النموذج لطبيعة. 
  َعناصرهِ  يتميز النموذج بالمرونة والتأثير المتبادل َبْين. 
  ِتكامل النموذج واىتمامو بالتغذية الراجعة والتقويم البنائي في جميِع مراحمو. 
  ُكافة األمور  عم  مراعاة ُيركَّزُ عامة حيُث إن ىذا النموذج  بصفةٍ  يالَتْعِميمِ  تصميمَ لم ناسبم

نتاجِ  تصميمَ ب المرتبطةِ  يِة والفنيةِ الَتْعِميمِ التربويِة و َمَواّد الو   .يةِ الَتْعِميمِ  والمواقعِ َمَواّد ال وا 
 

ُ: راحلُوى ُ(خ س)أنُالن وذجُ تكونُِ ْنُُالشكلُالتيل و وضحُ

1.  
ُ
 .التحليلهرحلة

2.  
ُ
 .التصوينهرحلة

3.  
ُ
 .التطىيرهرحلة

4.  
ُ
 .التقىينهرحلة

5.  
ُ
 .االستخذامهرحلة

 :ك يُ م البيحث ُىذهُال راحلُُوضحُُوسوفُتُُ

ُ
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ُ
ُ(ٕٙٓٓخ  س"ُ) ح دُ"ُالتجر ب ن وذجُالتص  ُمُُ(ٖ)ُشكلُُُُُُُُُُ
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  املززهت األويل:
 
 انتسهيم يززهت

 ي، وتتضمَُّن النقاط التالية:الَتْعِميمِ  تصميمُ ىي نقطة البداية في عممية ال مرحمةُ الىذه  ُتْعتََبرُ  

ُُوتقد رُالحيجيت:ُال شكم ُُتحم لُ .ٔ
 )مشروع األطمس الَشيئيةِ الَبْرَمَجِة ميارات  مستوى َتَدن في  البحثىذا  مشكمةُ ظيرت    
ب المرحمة الثانوية، باإلضافة طالدى ل بيسك دوت نت الِفيجَوال( باستخداِم اإللكتروني العربي

تعمل عم  تنميِة  تشاُركيةٍ إلكترونّية  بيئِة َتَعمُّمِ ليِة لطالب المرحمِة الثانويِة الَتْعِميمِ  ةالحاجل  إ
 . الذاتّية الَكفاَءةِ وتنميِة  ،VB.Net برنامج استخدامَ ب الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات

 :ال حتوىُالَتُِّْم ِ  ُأوُالَتُِّْم ِ   ُِال ي يتُُتحم ل .ٕ
 بإعداد قائمة ميارات وفق المراحل االتية: الباحثةقامت    

 اغؼخفؿِػْنؿظلئػظؿاغػؼلبات:
 عم  ىذه القائمة سيتمُ  اءً نَ الثانويِة وبُ يا َلَدى طالِب المرحمِة تُ نميَ تحديُد َأَىّم الميارات المراد تَ    

 التحصيمّي.  االختباربطاقِة الُماَلَحَظِة و  ناءِ بِ 

 ػصخبؿاشتػلقؿظلئػظؿاغػؼلبات:ت خؾخؿ
َلَدى طالِب  الصف األول مقررمحتوى عم   الباحثة اعتمدتلموصول إل  قائمة الميارات    

ُل إل  قائمة  ،المرحمِة الثانويةِ  التي يجب تقديميا إل  ( ٙممحق ) لمميارات نيائيةِ وَقْد َتمَّ التوصُّ
 الطالب.

ؿ:إصخاخؿاغصوبةؿاغػ خئؾظؿغػلئػظؿاغػؼلبات

ُل إل  وَضَع صورٍة مبدئيةٍ     لقائمِة مياراٍت لمشروِع األطمس العربي اإللكتروني  َتمَّ التوصُّ
ِر عم  الصف األول الثانوي،   ( َمَيارة فرعيِة.ٛٗ( َمَيارة رئيسة و)ٔٔوتكونت ِمْن )الُمَقرَّ

ؿ:اغتطخؾلؿطيؿضوِءؿآباءؿاغُػَ عِّػؾن

 َحْوَلُ يُ مى:تم َعْرض الصورة المبدئية لقائمة الميارات عم  الُمَحكّْمين وذلك إلبداء الرأي   
إجراء ومدى مناسبة الميارات(. وَتمَّ  -)التعديل بإضافة أو حذف أو دمج بعض الميارات 

التعديالت التي اقتَرَحيا الُمَحكُمون سواٌء كانت في تعديل بعض الصياغات المفظية أو حذف 
 .(ٗ،ٖ،ُك يُ وضحُبيلجدول نُ)بعض الميارات نيائًيا

ُ
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 قيئ  ُال ييراتالخطواتُِ ْنُبُّضُُحذف(ُٖ)ُجدول

جُ
رني 

لُب
ح  

ت
VB

.N
et

ُ

 ".VB.Net" ثم اْخِتَيار البرنامج "Start"قائمة فتح  -ٔ
 ."New Project" مراأل ثم اْخِتَيار "File"مشروع جديد ِمْن القائمة  إنشاء -ٕ
مشروع  إنشاءِمْن نافذة  Windows Form Applicationالقالب  نوعاْخِتَيار  -ٖ

 .جديد
 ."OK"الضغط عم " ثم   Name"الـف  مربع " Atlas"كتابة اسم المشروع  -ٗ

ُبُّضُال ييراتُ عُبُّضييُنظرًاُلتشيُبِيَييُف ُالتطب قُ(ُد جٗجدولُ)

ال ييرةُ
ُجممممممممممممممممممممممممممممممبُّدُالد ُجممممممممقبلُالد ُالرئ س 
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برنا
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ص
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ت 
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 خ
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 :تمُاستخداِمُإحدىُالطُرِقُاآلت  ُلمق يمُبتمكُالَ َييرة ُ
 ِمْن لوحة المفاتيح. F5الضغط عم  المفتاح  -ٔ

 Start Debuggingواْخِتَيتار  Debugافتتح القائمتة  -ٕ
 .شريط األدواتِ ِمْن الضغط عم  ايقونةأو 

 األمرر وَيْختَتتاُر  Debugإليقتتاف البرنتتامج يفتتتح القائمتتة -ٖ

Stop Debugging أو الضغط عم  أيقونة ِمْن شتريط
 األدواِت.

ن 
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صمة
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. 

 :تمُاستخداِمُإحدىُالطُرِقُاآلت  ُلمق يمُبتمكُالَ َييرة ُ
  Picture Box أو Labelالنقر المزدوج عم  أداة  -ٔ

 .Tool Boxالموجودة بصندوق األدواِت 
 Pictureأو  Labelالنقر مرة  واحدة عم  األداة  -ٕ

Box  الـُثمَّ النقر عم  نافذةForm1 . 
 Picture Box أو Labelالسحب واإلفالت ألداة  -ٖ

 .Form 1عم  نافذة النموذج 



منهج البـحث وإداوته وإجــــراءاته                                                            الفصل الثالث        

- 56 - 

 

ؿ(:6ػغ قؿ)ؿغػلئػظؿاغػؼلباتؿإصخاخؿاغصوبةؿاغؼ ِّؼلئؾظؿ
قائمة الميارات في  الباحثةبعد إجراء التعديالت الالزمة وفًقا آلراء الُمَحكّْمين أعدت     

( َمَيارة فرعية، وذلك لتنفيذ ٓٗ( َمَيارة رئيسة، و)ٔٔ، واشتممت عم  )(ٙ) ممحق صورتيا النيائية
 المشروع.  

ُ:ال دخم  نُوسموكيمُالُ َتَُّمِّ ُُِخصيئصُِتحم لُ .ٖ
 :كيلتيل ومنيج البحث،  عينة البحث، خصائصِ  تحديدُ ب الباحثةَقاَمْت     

 أولً 
 
  : جمتًع

 
 انبسث: وينهح وعينت

ؿ:(ؿػجتػعؿاغ  ث1
الثانويِة بنين التابعة  يتمَّثُل مجتمع البحث في طالُب الصف األول الثانوي بمدرسة األقباط     

ُقي توَقْدُُ،(م ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓ) الدراسيمحافظة الغربية لمعام  – إلدارة شرق طنطا الَتْعِميِميةِ 
 يْخِتَ يرُطالُبُالصفُاألولُالثينويُبيل درس ُلألسبيبُاآلت  :بُالبيحث 
 ر األدواِت الالزمة لتنفيذ الَتْجِربة.يتوف 
 .أفراد العينة ِمْن المبتدئين في الَبْرَمَجة 
 .وجوِد مساعدين لمباحثُة في إجراء القياسات 
  يخضعون لخطة دراسية واحدة. أفراد العينةِ جميِع 

ؿؿ(ؿَصؾَِّؼظؿاغ  ث:2
ِمْن طالب الصف األول الثانوي العام  البحث األساسية باْخِتَيار َعيَّنةِ  الباحثةَقاَمْت        

 اوذلك بعد حصولي م(ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓوالمقيدين لمدراسة لمفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )
جراء القياسات عميي عم  الموافقة لتطبيق ، حيُث بمغ حجم َعيَّنة البحث (ٕٕا بممحق )البحث وا 

بيئِة  استخدامَ  عن طريقِ  تعممتْ  ُىَما تجريبية أول احدإَتمَّ تقسيُمُيْم إل  مجموعتين  طالًبا( ٓٙ)
 استخدامَ  عن طريقِ  تعممتْ  ثانيةواألخرى تجريبية )َدْعِم الُمَعمِّْم(، َتَعمُِّم إلكترونّي تشاركي بَنَمط 

توصيف َعيَّنة البحث  جدول ، وفيما يم )َدْعِم الُمتَعمِم(بيئِة َتَعمُِّم إلكترونّي تشاركي بَنَمط 
العينة التماثل في العمر والثقافة والبيئِة وبمغ  وعي ِعْنَد اْخِتَيارُ وَقْد رُ  ،األساسية( - االستكشافية)

جراء المعامالت العممية  البيئة، ثُمَّ تجريب (ٙٔبممحق ) سنة (٘ٔ)متوسط عمر الطالب  وا 
بإجراء  الباحثة، بطاقِة الُماَلَحَظِة، ُثمَّ َقاَمْت مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةالختبار التحصيِل المعرفّي، 

خدام باست َقْد تؤثُر عم  نتائِج البحث التيَبْيَن جميِع أفراد َعيَّنة البحث في الُمَتَغيّْرات  تكافؤ
     التيل :ُجدولالوضُحُك يُ ُُُالبحث،اختبار )ت( لمتحقق ِمْن مدى التكافؤ بين مجموعتين 
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ُالبحثُوالوس طُو ُّي لُاًللتواءُلُّ ن ُُِال ُّ يريواًلنحرافُُالحسيِب ال توسطُُ(٘جمدولُ)

ُالُ َتَغ ِّرات
وحدةُ
ُالق يس

ال توسطُ
ُالحسيِب 

اًلنحرافُ
 ُّي لُُالوس طُال ُّ يري

ُاًللتواء

 ٕٛ.ٔ ٓٓ.٘ٔ ٖٗ.ٓ ٖٕ.٘ٔ سنة العمر الزمن 

 ٜٕ.ٓ ٘ٔ ٖٛ.ٖ ٕ.٘ٔ درجة اختبار التحصيِل المعرفيّ 

 ٛٚ.ٔ ٓٓ.ٖٔ ٜٕ.ٖ ٔٓ.ٗٔ درجة بطاقِة الُماَلَحَظةِ 

-ٖٔ.ٓ ٓ٘.ٖٗ ٕٗ.ٖ ٜ٘.ٖٖ درجة المقياس  

 ،أن قيم معامل االلتواء لمسن واختبار التحصيِل المعرفيّ  السابقيتضح ِمْن الجدول و     
 تكافؤ واعتدالية توزيع( ِممَّا يدل عم  ٖ-، ٖ+وبطاقِة الُماَلَحَظِة والمقياس َقْد انحصرت ما َبْيَن )

 في تمَك الُمَتَغيّْرات. عينة البحث

 :المناىج التالية ِمْن اًل البحث الحالي كُ استخدم ؿػؼؼجؿاغ  ث:ؿ.3

 :ال نيجُالوصف ُ -ٔ
 َدْعمِ ال يتمَّثُل في استعراض بعض الّدراسات والمراجع التي تناولت كيفية استخداِم َنَمطِ و ُُُُُُُ

، التشاركي)الُمَعمِّْم والُمَتَعمِّْم( داخَل بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني  واقتصر البحث الحالي عم  َنَمَطْي َدْعمِ 
ُ.مساىمتو في بناء اإلطار النظري لمبحث الحالي وكذلك

 ذوُالتص  مُشبوُالتجر ب :ُالتجر ب ُال نيج -ٕ
الحالي  البحث واقتصر التشاركيبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني بَدْعِم ال َنَمطِ  ويتمَّثُل في تحقيِق أثرِ      

 ةدراسِة أثرىا عم  الُمَتَغيّْرات التابعكذلك  ث،البحعم  َعيَّنة  الُمَتَعمِّْم( -عم  َنَمَطْي َدْعِم )الُمَعمّْمِ 
 في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويِة. ةالمتمثم

ُتحم لُال واردُوالق ودُف ُالب ئِ : .ٗ

 تصميمُ بعمميات ال الَخاصةِ يِة والبشرية الَتْعِميمِ ات ُمَحددالموارد وال تحديدُ ىي تحميل و     
ات المتاحة والقيود اإلمكان واالستخدام واإلدارة والتقويم بيدف تطوير منظومات تعميمية تناسبُ 

 :التيل ُجدوليلك يُب ،المفروضة
ُ
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ُ  ُِالَتُِّْم  ُِتحم لُال واردُوالق ودُف ُالب ئِ ُ(ُٙجدولُ)

ُ:والحيجيتُ ِ ُاألكثرُ نيسب ُلم شكالتالَتُِّْم  ُِالقراِرُالنييئ ُِبَشْأِنُالحموِلُُاتخيذُُ .٘

عم  بيئاِت تعميمية مختمفة تتيح  االطّْالعُ بعد  وذلك النيائيباتخاذ القرار  الباحثةَقاَمْت  
عم  شبكة  الباحثةالمجاني، حيُث استقرت  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ تقديم نماذج لبيئاِت 

وذلكُ ،عن طريق المجموعات المغمقة "Face Book"التواصِل االجتماعي وىي الفيس بوك 
  لألسبيبُالتيل  :

   ُالعربيَّة. غات، منيا المغةُ المُ  ةٌ متعدد تتميُز بأنَّيا بيئة 
  .تمكن ِمْن إدارة الممفات وكذلك مشاركتيا َبْيَن األقران 
  الَتَعمُِّم.ر كما تحتوى عم  مصادِ النتباه الُمَتَعمِّْم تتكون ِمْن واجية مثيرة 
  ِوأقرانو معممو والدردشة مع بالبريد اإللكترونيا التواصِل يَ يستطيع الطالب ِمْن خالل. 
  يقونات أ، وتحتوى عم  بسيطةٍ  الَتْعِميِميِة والدروس والمناىج الدراسية بطريقةٍ  المحتوياتتدير  

 .التشاركيبسيطة لمتجول داخَل بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني 

 طب ُّ ُم
 الق ود

ُالُّنصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر
 درج ُالتوفر

يِر  فرو مت
غ

وفر
مت

 

تتالفي أخطاء بطء التحميل أو  تشاُركيةإلكترونّية  بيئِة َتَعمُّمِ توفر ُتُّم    ُٔ
 عة قدر اإلمكان.نم

  

   واتصال بشبكة اإلنترنت. جيدة،توافر أجيزة كمبيوتر بمواصفات ُ يد  ُٕ

سابقة الستخدام الكمبيوتر واإلنترنت  الطالبخبرة َلَدى  توفرُبشر  ُٖ
 ولتكن خبرة متوسطة بحد أدني.

  

 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ َعْبَر  لمبحثعدُم االلتزام بوقت معين ُز ن  ُُٗ
 مع الجدول الدراسي ألفراد العينة. تتناسبِ حت   التشاركي

  

 اإللكتروني الَتَعمُّمِ  بيئةِ ل لمدخول معين بمكانعدُم االلتزام ُ كين  ُُ٘
 .التشاركي

  

   توفر بيئِة مجانية.ُ يل  ُٙ
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  مثَل  يالَتْعِميمِ تتميُز بواجية سيمة التعامل معيا، كما أنيا تَدْعِم الوسائط المتعددة لممحتوى
المتحركة( وكذلك ممفات الصوت والفيديو والروابط التشعبية المتعمقة  - بتةممفات الصور )الثا

 ي.الَتْعِميمِ بالمحتوى 

 : املززهت انثانيت
 
 تصًيىان يززهت

 الُخُطواِتُوالُّنيصرُالتيل  :ُ رحم ُُالىذهُُوتتض َّنُُ

1.  
 
ه يً   األهذاف  تصًيى

ْ
ع
َ
 يت  وحتهيهها وتصنيفها:انت

 

 ؿاإلغعتبوؼيؿاألطغ ؿغػشبوعؿاغسغوعؾظؿاألؽخافؿظلئػظؿإصخاخ  لسترخامؿؿاغطب ي
ؿ:VB.Net بؼلػجؿاغِغؾجَوالؿ ؾسكؿخوتؿؼتؿ

( ٓٗاألىداِف السموكية ) عددُ وَقْد بمغ  ،بإعداد قائمة باألىداف الَتْعِميِميةِ  الباحثة َقاَمتْ       
 :لتيل يك ،قائمةال ىذه قامت بمجموعة ِمْن الخطوات اإلجرائية حتي توصمت إل و  حيث ،اىدفً 

 .تحديُد دروس المحتوى الَتْعِميِمي لمفصل الدراسي الثاني 
 .تحميل دروس كل موضوع إل  فقرات موضوعية 
  .اشتقاق أىداف سموكية لكل درس تعميمي 
 .وَضَع األىداف السموكية في جدول خاصة لمقيام بعممية التحكيم 
 قائمة األىداف الَتْعِميِمية، وذلك ِمْن خالل األساتذة والخبراء المختصين في مجال  تحكيم

 (.ٔممحق ) ،ُتكْنولوِجيا الَتْعِميمِ 
  َتمَّ إجراُء التعديالِت التي اقترحيا الُمَحكُمون سواٌء أكانت في تعديل بعض الصياغات المفظية

ُبيأو حذف بعضيا لموصول لمشكل النيائي لمقائمة،  ُالتيل ك ي لتصبح قائمة ُ؛لجدول
 (.ٚممحق )باألىداف في صورتيا "النيائية" 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 قيئ  ُاألىدافُ(ُتُّد لٚجدولُ)

2 . 
 
 :نهبسث انمياصأدواث   تصًيى

ؿوتؿؿؿؿؿؿؿؿ ؿطؾؼل ؿاغػؾل ؿإصخاخم ؿؿأخواِت ؿوض  ُطؼل( ؿوارت لبؽل ؿ) ؼلئؼل ؿارت لِب)ؿ:وؽيغغ  ث
ؿ.(،ؿ طلظظؿػال ظظ،ؿػػؾل ؿعغلءةؿ اتؾظؿغخىؿطالبؿاغصفؿاألولؿاغ لؼويطبطيِّػت صؾِلؿ

 يحتصيم   اختبار  ( 1
ّ
يييت  ملعزيف

َ
ت  انَ

َ
د
َ
ي
ْ
ز
َ
 :هاراث انب

 املعزيفّ: الخحصيلِ  اخخبارِ وفيوا يلي خطىاث بناءِ      

 اختبار   
ْ
 اهلذف ي ن

 
: انتسصيم حتذيذ

ّ
 املعزيف

 الخحصيلِ املعزيفّ: اخخبارِالعام هِنْ اهلدف  . أ

الحصوِل عم  أداة صادقة وثابتة يمكن االعتماد عمييا في توفير  ىدف االختباِر إل    
ميارات بيانات تتعمق بالتحصيل المعرفّي لعينة ِمْن طمبة الصف األول الثانوي في محتوى 

وذلك (، Visual Basic.Netالَبْرَمَجِة الَشيئيِة )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخداِم )
األطمس العربي  " برنامج ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ب المرتبطتحصيل الجانِب المعرفّي  قياسِ ل

 . VB.Netباستخداَم برنامج  "اإللكتروني

  ستوىُقبلُالتُّد ل م
  ستوىُبُّدُالتُّد لُاليدف

ُاليدف

ٔ 
يخصتتص القيمتتة الناتجتتة المستتتخدمة 

 My ألمتتتتتتتتر قنتتتتتتتتاة االتصتتتتتتتتال

Connection. 
 تحميل

تخصيص القيمة  َيكتُب ُكود
الناتجة المستخدمة ألمر َفتِح 

             قناة االتصال

My Connection. 

 تطبيق

 Toolيتعرف عم  صندوق األدوات ٕ

Box. ميارى 
يذكر عدة أدواِت ِمْن صندوق 

 تذكر ..Tool Boxاألدواتِ 

 تذكر .يذكر مكونات نافذة النموذج ميارى .Form1يتعرف عم  نافذة النموذج ٖ

 Get Data باسم داّلة عمن عن يُ  ٗ

from Excel Sheet. ميارى 
 Get يستدع  الداّلُة باسم

Data from Excel 
Sheet. 

 ميارى

 لمخاصية (ٔ) يخصص القيمة ٘

Selected  Index للخاصيت ( 1) القيمت يخصص تحميل

Selected Index. ميارى 
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 : املعزيف الخحصيل يقيسها اخخبارحتديد األهداف السلىكيت اليت  . ب
األىداف السموكية التي يتضمنيا مشروع األطمس العربي َييدُف ىذا االختبار إل  قياس     

محمد اإللكتروني لمقرر الصف األول الثانوي، ويتضح ذلك ف  مرحمة التصميم في نموذج 
األىداِف السموكية في  عددُ وَقْد بمغ ( ف  خطوة صياغة األىداف السموكية، 022ٙخميس )
، ثم قامت الباحثة بإجراء التعديالت حسب آراء المحكمين فأصبحت اىدفً  (ٛٗ) المبدئية صورتيا

 ا.( ىدفً ٓٗ)تبمغ ( ٚممحق )بالنَّيائية قائمة األىداف في صورتيا 

 يصاد ر يادة  
 
  اختبار  حتذيذ

ّ
 :انتسصيم املعزيف

ِر عم  طالُب بتحميل الميارات األساسية  الباحثةَقاَمْت     في كتاب وزارة التربية والَتْعِميِم الُمَقرَّ
م( في مادِة ُتكْنولوِجيا المعمومات )مشروع ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓالصف األول الثانوي العام طبعة )

يِم، )كتاب وزارة التربية والَتْعمِ  التحصيِل المعرفيّ  اختبارِ  وذلك لتحديُد مصاِدر األطمس العربي(،
ٕٓٔٙ). 

  انتسصيم ختبار  ا خذول يىاصفاث
ّ
 :املعزيف

التحصيِل  اختبارِ  عبارات منيا كونتتالتي  الموضوعاتاستمارة لتحديد  الباحثة أعدت   
وَتَمثََّمْت الموضوعات في )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخداِم ميارات الَبْرَمَجِة  المعرفيّ 
 السَّاَدُة الُمَحكّْمينيا عم  تعرضَ ثُمَّ . التشاركيالمقدمة ِمْن خالِل بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني  الَشيئيةِ 

 التيل :ُجدولك يُ وضَحُالفي مجال "ُتكْنولوِجيا الَتْعِميِم"،  الخبراءو 

ُ

 

 

 

 

 

ُ

ُ
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ُال ُّرف ُُّالتحص مّ ُُُِ(ُ واصفيتُاًلختبيرٛجدولُ)

 ال ُّرف ُّالتحص مّ ُاًلختبيِرُ وضوعيتُ م
ال ستو يتُال ُّرفّ  ُ

 لألسئم 
رات
ُّبي
دُال
عد

 

ب ُ
نس
ال

و  
ل ئ
ا

 تطب ق فيم تذكر 
 ٝٓٔ ٗ ٘ٔ __ ٖ،ٕ،ٔ  .التعامل مع بيئِة برنامِج الِفيجَوال بيسك ٔ

ٕ 
التعامتتتتتتتتل متتتتتتتتع مجمتتتتتتتتدات مشتتتتتتتتروع األطمتتتتتتتتس 

 العربي.
ٔٙ __ ٚ ٕ ٘ٝ 

ٖ 
 الِفيجتتتَوال باستتتتخدام المشتتتروع واجيتتتة تصتتتميمُ 
 ٝ٘.ٚ ٖ ٙ،ٗ __ ٘  .بيسك

ٗ 
تحديتتتتتتتُد أدواِت التتتتتتتتحكم عمتتتتتتت  نافتتتتتتتذة واجيتتتتتتتة 

 المستخدم.
__ 

ٜ،
ٕٔ 

ٛ،ٔٛ 
ٕٕ،ٕٛ 

ٙ ٔ٘ٝ 

٘ 
ضتتتتتتتتتتتبط خصتتتتتتتتتتتائِص أدواِت التتتتتتتتتتتتحكم عمتتتتتتتتتتت  

 النموذج.
ٕ٘،ٖٖ ٔٗ ٖٓ،ٖٔ ٘ ٕٔ.٘ٝ 

ٙ 
 Window Code"  التعامل مع نافذة الُكتود

“. 
ٕٓ __ ٕٖ،ٖٗ ٖ ٚ.٘ٝ 

ٚ 
فتتي نافتتذة  التعُّتترف عمتت  مصتتطمحاِت ُتْستتَتْخَدمُ 

 الُكود.
ٔٔ،ٖٚ،
ٗٓ 

__ __ ٖ ٚ.٘ٝ 

ٛ 
إلتتتتتت   ”ممتتتتتتف إكستتتتتتيل” ُكتتتتتتود استتتتتتتدعاءكتابتتتتتتة 
 الذاكرة.

ٕٙ،ٕٚ __ ٕٗ ٖ ٚ.٘ٝ 

ٜ 
كتابتتتة الُكتتتود الختتتاص "بعتتترض البيانتتتات" عتتتن 

فتتتتتتتتي نافتتتتتتتتذة واجيتتتتتتتتة  التتتتتتتتتحكُّمطريتتتتتتتتق أدواِت 
 المستخدم.

ٕٔ،ٖ٘
ٖٙ،ٖٛ ٖٔ __ ٘ ٕٔ.٘ٝ 

ختالِل أدواِت  كتابة ُكتود "َعتْرض الصتور" ِمتنْ  ٓٔ
 التحكم.

__ __ ٔٚ،ٜٔ ٕ ٘ٝ 

ٔٔ 
 كتابتتتتتتتة الُكتتتتتتتود الختتتتتتتاص بتشتتتتتتتغيل أو إيقتتتتتتتاف

 صوت السالم الوطني"."
ٖٜ __ ٖٕ ٕ ٘ٝ 

ٕٔ 
 كتابتتتتتتتة الُكتتتتتتتود الختتتتتتتاص بتشتتتتتتتغيل أو إيقتتتتتتتاف

 "الفيديو".
ٕٜ __ ٔٓ ٕ ٘ٝ 

 ٝٓٓٔ ُُُٜٓٗٚٔٗٔ ال ج ممممممممموع
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  انتسصيم اختبار  صياغت يفزداث 
ّ
 :املعزيف

تكون من و  ،مفردة( ٘ٗوبمغ )  المبدئيةروعي عند صياغة مفردات االختباِر في صورتو      
اختيار من متعدد( وتعد أسئمة االختيار من متعدد من أكثر أنواع األسئمة )النوع مقيد االستجابة 
ويتكون كل سؤال من األسئمة من  ،ستخدام ومالءمتيا لقياس نواتج التعمماالموضوعية من ناحية 

أما البدائل فتتألف من اإلجابة الصحيحة وعدد من اإلجابات الخطأ, ويتكون كل  ،مة ناقصةدعا
 .(ٜٜٚٔلسيد )لفؤاد اطبقا  ،األسئمة مند( وىذا النمط  ،ج، ب ، بند من مقدمة وأربع بدائل )أ

مفردات بعد مراجعة الوحذف بعض  ،مفرداتالتعديل صياغة بعض ب الباحثةَقاَمْت كما      
 ،( مفردةٓٗ) ىي (ٛفي صورتو النيائية، بمحمق ) مفردات االختبارِ  عددُ  الُمَحكّْمين ليكونَ أراء 
ُُع ُِعْنَدُوَضَعُاألسئم ُ يُ م :ُوُِورُُ
 .أن تكون الصور واضحة 
  .أن يحتوى كل سؤال عم  أربعة بدائل 
  حِد صحيح وباقي البدائل خاطئة.اضرورة وجوِد بديل و  
  مع البدائل األخرى. اوَأْن يكوَن البديل الصحيح متناسبً التعقيد والغموض عدَم 

،ُوضوحُال ُّنىُوالدق ُالُّم   ُِعْنَدُص يغ ُ فرداتُاًلختبيرُُِف ُاًلعتبيرُالبيحث ُأخذتُُُُ
ُ.حداىدفُتُّم  ّ ُُوُلطالبُال رحمِ ُالثينو ِ ،ُوأنُ قومُُكلُ نييُبق يسُُِ  نيسبتكونُأنُُو

ز بت الستكَافيت 
ْ
د
َ
  انتسصيم لختبارانت

ّ
 :املعزيف

نٍة ِمْن ) االستكشافيةبإجراء الَتْجِربة  الباحثةَقاَمْت   ِمْن  اطالبً  (ٕٓلالختبار عم  َعيَّنة ُمَكوَّ
طالُب الصف األول، وذلك لحساِب الزمن الالزم لالختبار ولمتأكد ِمْن ثبات وصدِق االختباِر، 

وتمُشرح ُ ،االختباِر ومعامل التمييز مفرداتِ يل محساِب معامل السيولة والصعوبة لالختبار بتح
 ك يُ م :

  
 
 سي ن

 
: اختبار   حتذيذ

ّ
    انتسصيم  املعزيف

 اختبارِ الَتْجِربة االستكشافية لالختبار أن الزمن الالزم لإلجابة عم  أسئمة  َأْسَفَرْت نتائجُ 
في  طالبعن طريق حساب الزمن الذي استغرقو كل  ،( دقيقةٓٗالتحصيِل المعرفّي ىو )

ذلكُُ،ثم حساب متوسط الزمن الالزم إلجابة االختبار االختباِر، مفرداتاإلجابة عن جميع 
 (.ٜٖٗ, ٜٜٚٔ السيد،فؤاد )ُبيًلستُّين ُبيل ُّيدل ُاآلت  

 =ُز نُاإلجيب ُعنُاًلختبير
 كل الطالبمجموع الزمن الذي استغرقو 

 الطالبعدد 



منهج البـحث وإداوته وإجــــراءاته                                                            الفصل الثالث        

- 65 - 

 

 ( دقيقة.ٓٗ= ) طالًبا ٕٓ( دقيقة / ٓٓٛ= )ُز نُاإلجيب ُعنُاًلختبير 
 مجموعتي عمي التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيق عند الزمن بيذا االلتزام تم وقد     

النَّيائية صالح لمتطبيق  ُصورتوِ االختباِر في  ذلك أصبحَ (. وبالبحث )التجريبيِة األولي والثانية
 البحث األساسية.عم  َعيَّنة 

  :املعزيف انتسصيم اختبار  صياغت تعهيًاث 
ؿباصىؿػلؿؾغي:ؿ صؾلضظؿتطغؾػلتؿاالرت لِبؿصغىؿأنؿُؾؿاغ ل  ظظ لَػْتؿ
 .اكتب اسمك وفصمك ومدرستك بوضوح وفي المكان المخصص لذلك 
  ْبدقة وال تضيع وقتك أو تتردد في أحِد اإلجابات. أِجب 
  ُدقيقة. (ٓٗ)االختباِر ىو  زِمن 
  دوَن اإلجابة عميو. سؤالأي ال تترك 

 انتسصيم اختبار  يفتاذ تصسير 
ّ
 (:9هسك  مب املعزيف

المعرفّي  يّ التحصيماالختباِر  إجاباتمفتاح تصحيح الستخدامو في تصحيح  الباحثةأعدت   
 :( درجة بمثابةٓٗالدرجة الكمية لالختبار ) تبمغحيُث 
  لمطيلب درج ُواحدةُلكلُاجيب ُصح ح. 
 ُأوُ تروك  اجيب ُخيطئ ودرج ُ)صفر(ُلكل . 

 :املعزيف انتسصيم اختبارملفزداث زساب  يعايم انسهىنت وانصعىبت وانتًييش 
ولذا َتمَّ تطبيقو عم  َعيَّنة  ،جل الوقوف عم  مدى سيولة وصعوبة المفرداتأتم ذلك ِمْن       

وخارج العينة األصمية، وَقْد قامت  األصميِمْن مجتمع البحث  ا( طالبً ٕٓقواميا ) استكشافية
ُ ،بتصحيح االختبارِ  الباحثة ُكلُطيلبُبيستخداِم ُالت ُحصلُعم يي  ُّيدل ُالواحتسيبُالدرج 
ُُ:التيل  

  ػطلػلؿاغسؼوغظؿ= سلِبؿؿ-أ
 ()ص  

 خ( )ص+
 ،السيدفؤاد ) عدد اإلجابات الخاطئة =ى ُ(خو)، عدد اإلجابات الصحيحة =(ُى ص)ُأنُح ثُُ

ٜٜٔٚ، ٘٘ٗ). 
 معامل السيولة. -ٔ  سلِبؿػطلػلؿاغصطو ظؿ=ؿ-ب

( تكون ممعنو في السيولة لذا وجب ٝٓٛبمعن  أن المفردات التي ُيجاب عنيا بأكثر ِمْن ) 
( تكون ممعنو في الصعوبة لذا وجب حذفيا، 02ٝحذفيا، والمفردات التي ُيجاب عنيا بأقل ِمْن )

وىذه  (ٓٚ,ٓ إل ُ٘٘,ٓ( ومعامل الصعوبة )2٫ٚٓإل   ٓ,ٕٓوَقْد امتد معامل السيولة ما َبْيَن )
 التيل :ُجدولُُ وضحُُُك يالنسبة مناسبة ال شديدة السيولة وال شديدة الصعوبة، 
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ؿؾز:ؾ سلِبؿػطلػلؿاغتػؿ-ج
التباين َبْيَن معامل السيولة  تم حساُب معامل التمييز ألسئمة االختباِر التحصيمّي وحسابُ  

  جدولُالتيل :ُُ وضحُُُك ي ،تيةعن طريق المعادلة اآل والصعوبة
  .(ٗ٘٘، ٜٜٚٔ ،)السيدالصعوبة معامل × معامل السيولة  ؾز=ؾػطلػلؿاغتػؿ ؾثؿأن
 تمييزإل  أن اسئمة االختباِر ذات قوه شيُر يُ معامل التمييز لمفردات االختباِر ِممَّا  وتراوح   

 التحصيِل المعرفّي.  باستخدامو كأداة لقياسِ  سمحَ مناسبة ِممَّا يُ 
ال ُّرف ُّالتحص ِلُُاختبيرُِ  ُّي لُالسيول ُالصُّوب ُوالت   زُلُّبيراتُ(ٜجمدولُ)  

 ُّي لُُم
ُالسيول 

 ُّي لُ
ُالصُّوب 

 ُّي لُ
 ُّي لُُمُالت   ز

ُالسيول 
 ُّي لُ
ُالصُّوب 

 ُّي لُ
ُالت   ز

ُٔٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٕٔٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
ُٕٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ ُٕٕٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ 
ُٖٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ ُٕٖٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ 
ُٗٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٕٗٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ 
ُ٘ٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٕ٘ٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٙٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٕٙٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
ُٚٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٕٚٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
ُٛٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٕٛٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٜٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٕٜٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
ُٔٓٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٖٓٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٔٔٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٖٔٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ 
ُٕٔٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٖٕٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ 
ُٖٔٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٖٖٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٔٗٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٖٗٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٔ٘ٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٖ٘ٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٔٙٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ ُٖٙٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ 
ُٔٚٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ ُٖٚٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٔٛٓ.ٖ٘ ٓ.ٙ٘ ٓ.ٕٖ ُٖٛٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
ُٜٔٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ ُٖٜٓ.ٗ٘ ٓ.٘٘ ٓ.ٕ٘ 
ُٕٓٓ.ٖٓ ٓ.ٚٓ ٓ.ٕٔ ُٗٓٓ.ٗٓ ٓ.ٙٓ ٓ.ٕٗ 
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 التحصيِل المعرفّي َقْد حققت معاملِ  اختبارِ  ن عباراتأ السابق يتضح ِمْن الجدولو    
 ( عبارة. ٓٗ) ىيعبارات االختباِر الكمية  عددُ  كونَ وبذلك تَ  ،الصعوبة المقبول

 صذق  
 
:  انتسصيماختبار  زساب

ّ
 املعزيف

ُيقصُد بالصدِق والثباِت أن يتمُّ الحصوُل عم  َنفِس النتائَج عند تكرار القياس باستخدام    
  التيل  :ُوُ حسبُبيستخدامُالطُرقَُِنفِس األداة في َنفِس الظروف، 

ُ(:السَّيَدُةُالُ َحكِّ  نصدِقُاًلختبيِرُ)صدِقُحسيُبُٓأ
وجيءتُنسب ُاًلتفيقُ(، ٔبممحق ) مجموعٍة ِمْن الُمَحكّْمينمبدئية عم   صورةتم َعْرض       

 ك يُ وضحييُالجدولُالتيل :

ُال ُّرف ُاختبيرُالتحص لالُ َحكِّ  نُعمىُُاتفيق(ُنسب ُٓٔ)جدولُ

ُنسب ُالُالبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممند
 5۹ٝ التقييم.مدي وضوح بنود  ٔ
 5۹ٝ .االختبارالدقة العممية لمفردات  ٕ
 ۰22ٝ ىل االختباِر صالح لقياس ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة َلَدى طالِب المرحمِة الثانويِة. ٖ

َحْوَل  السَّاَدُة الُمَحكّْمينإجراء بعض المقابالت والمناقشات مع  َقْد صاحب استطالع الرأي    
( ٔٔ، وَقْد اقترح بعض الُمَحكّْمين أن يتمُّ تعديل صياغة بعض األسئمة كما بجدول )االختبارِ 

؛ ٜٝ٘الُمَحكّْمين عم  االختباِر إل   اتفاقوبذلك وصمت نسبة  ،(ٕٔ)كما بجدول  وحذف بعضيا
  .متمتًعا بصدق محتواه بعد تعديل الُمَحكّْمين(، ٛ)بممحق  النيائية صورتواالختباِر في  لُيصبحَ 

 ال ُّرف ُالتحص لاختبيِرُبُّضُأسئم ُُتُّد لُ(ٔٔجدولُ)

ُالسؤالُبُّدُالتُّد لُالسؤالُقبلُالتُّد ل

ٔ 
عم  برنامِج الِفيجَوال  ِمْن ميارتك في العملِ 

بيسك دوت نت أي ِمْن األدواِت التالية يتمُّ 
 ؟الضغط عمييا إلظيار نافذة الخصائصِ 

التالية ُتْسَتْخَدُم إلظيار نافذة األيقونات أي ِمْن 
 ؟الخصائصِ 

ٕ 
 تْسَتْخَدم ميارتك في اختبارِ  بأي طريقةٍ 

 ؟Stop Debuggingإيقاف البرنامج 
التالية ُتْسَتْخَدُم في إيقاف أي ِمْن الطُرِق 

 ؟Stop Debuggingالبرنامج 

المتغير  باإلعالِن عنىو الُكود المعروف  ٖ
dt  ووع ِمْنdata table؟ 

عن طريق أي ُكود ِمْن األكواد التالية يتمُّ 
 ؟data tableووع ِمْن  dtاإلعالِن عن المتغير 
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ُالتحص لُال ُّرف اختبيِرُأسئم ُُبُّضُحذف(ُٕٔ)ُجدول

ُالحذفالسؤالُقبلُ

يقاف ممفات الصوت ى ٔ  ي؟اسم األداة التي ُتْسَتْخَدُم في تشغيل وا 

 ؟ُتْسَتْخَدُم لتغير أبعاد الصورة التي ستعرض داخَل األداة Size Modeالخاصية  ٕ

 ؟أي ُكود نستخدم  Data Tableِمْن نوع dtعن المتغير  إلعالنِ ل ٖ

 ؟كيف تقوم بإيقاف البرمجية Stop Debuggingإيقاف البرنامج  ِمْن ميارتك في اختبارِ  ٗ

 ؟أي ِمْن األدواِت التالية يتمُّ الضغط عمييا إلظيار نافذة الُكود ٘

ُ:التحص لُال ُّرف ختبيِرًُلُاًلتسيقُالداخم ُصدقُِب.ُ
 (ٔٙٗ، ٜٜٚٔالسيد ) ،الطرفيةِ  بحساِب الصدِق عن طريق صدِق المقارنةِ  الباحثةَقاَمْت   

( ٕٓقواميا )و البحث وِمْن خارج العينة األساسية  عينة ِمْن مجتمع استكشافيةوذلك عم  َعيَّنة 
األعم   اإلرباعيا حسب درجاِتْيِم في االختباِر وذلك لتحديُد وَتمَّ ترتيِب الطالب تصاعديً  اطالبً 
( طالِب مسةخِمْن الطالب ذوى المستوى المرتفع في االختباِر وعددىم ) يمثل مجموعةً ىو و 

ِمْن الطالب ذوى المستوى  يمثل مجموعةَ ىو األدن  و  اإلرباعيٝ(، وَتمَّ تحديُد ٕ٘بنسبة مئوية )
الُفروِق  ٝ( وَتمَّ حساُب دالَّلةُ ٕ٘( طالِب بنسبة مئوية )خمسةالمنخفض في االختبارات وعددىم )

 التيل :جدولُالك يُ وضُحُُالتحصيِل المعرفّي، اختبارِ  َبْيَن المجموعتين في

ُلُّي ُِاألدنىُلب ينُ ُُُواإلربيع األعمىُُاإلربيع ُ توسط الُفروِقَُبْ َنُدًّللُ ُُ(ٖٔجمدولُ)
ُال ُّرف ُبيرُالتحص لالصدقًُلخت

ُُ٘=ٕنُ=ٔن

بيرُِ
ًلخت

ا
ُ

األدنىُاإلربيع   
٘ن=  

األعمىُاإلربيع   
٘ن=  

يت
سط
 تو

َنُال
َُبْ 
رُق
الف

ُ

   
ق

ُ
ت(
(

ُ

 ستوىُ
ُالدًلَّل ُِ
ٓ.ُٓ٘ ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٓٓ.ٕٓ داّلةُ  ٚٓ.ٕ ٓٗ.ٕٓ ٗٔ.ٔ ٓٙ.ٓٔ اختبيرُالتحص ِلُال ُّرف ُّ
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( َبْيَن أفراد ٘ٓ.ٓوجوُد ُفروٍق داّلٍة إحصائًيا ِعْنَد مستوى ) السابقالجدول يتضح ِمْن و  
وبذلك  ،ِمْن أجموِ  عَ دِق االختباِر فيما وضِ غيِر المتميزة( ِممَّا يدل عم  صِ  - )المتميزة المجموعتين

 صادًقا.النَّيائية  االختباِر بصورتوِ  كونُ يَ 

  انتسصيمُاختبار  زساب  ثباث 
ّ
 :املعزيف

 ا( طالبً ٕٓبإجراء الثبات الختبار التحصيِل المعرفّي عم  َعيَّنة قواميا ) الباحثةَقاَمْت  
تحت نفس شروط التطبيق  "Retest – Test"االختباِر ثُمَّ إعادة تطبيقو  تطبيقِ  باستخداِم طريقةِ 

 يوم في الثانيوكان التطبيق  ،م ٕٛٔٓ/ٕ/ٗ حداأليوم األول حيث كان التطبيق  ،األول
ُالتيل :جدولُال،ُك يُ وضُحُوَتمَّ حساب معامل االرتباط َبْيَن التطبيقين ،مٕٛٔٓ/ٕ/ ٛ الخميس

ُالتحص ِلُال ُّرفّ ُُاختبيرُِ ثبيتُ(ٗٔجمدولُ)
 ٕٓن=ُُ

ُال تغ ر
 ُّي لُُالثين التطب قُُاألولُالتطب ق

ُاًلرتبيط  ٕع ٕم ٔع ٔم
 ٕٜ.ٓ ٕٗ.ٖ ٘ٛ.ٗٔ ٘٘.ٖ ٘.ُ٘ٔال ُّرفّ ُُاختبيرُالتحص ل

َبتْيَن  (٘ٓ.ٓ) وجوَد عالقٍة ارتباطيتو دالّتُة إحصتائًيا ِعْنتَد مستتوى السابقيتضح ِمْن الجدول و       
 االختباِر. باتِ ِممَّا يدل عم  ثَ  المعرفّي،التحصيِل  اختبارِ  لعبارات األول والثاني التطبيقين

هائيت 
َّ
 انتسصيم ار بلختانصىرة انن

ّ
 :(8هسك  مب املعزيف

ا ِمْن االختباِر مكونً  أصبحَ  التحصيميبالتأكد ِمْن صدِق وثبات االختباِر  الباحثةبعد قيام      
 . ( مفردةٓٗ)

ؿ:اغػطبطيِّاغت صؾلؿلبؿ الرتؿاغؼؼلئياغتط ؾقؿ
 م،ٕٛٔٓ/ٗ/ٛٔ الموافق األربعاءفي يوم  المعرفيّ  التحصيل الختبار النيائيالتطبيق َتمَّ       

  .(األولي والثانية)فراد المجموعتين التجريبيِة أعم  ( ٕٔ)بممحق  (،ٕكما بجدول )
ت : ( إعذاد2

َ
ظ
َ
الَز

 
 بطالت  امل

في الطالب  لديالميارى  األداءلقياِس ( ٓٔ) بممحق إعداد بطاقة ُماَلَحَظةب الباحثة قامت   
، وَقْد الِفيجَوال بيسك)مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخداِم  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
يا الطالب أثناَء تنفيذ ارسُ مَ يُ  فرعية( َمَيارة ٙٚ( َمَيارة رئيسة، و)ٔٔتضمَُّنت ىذه البطاقِة )

 الرئ س :ال ييراتُالجدولُالتيل ُُُ وضحَُ، "مشروع األطمس العربي اإللكتروني"
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ُُال ييراتُالرئ س ُلبطيقِ ُالُ اَلَحَظ ُُِ(٘ٔجدولُ)

 الرئ س ُلبطيقِ ُالُ اَلَحَظ ُُِال ييرات م

 (.Visual Basic.Net) التعامل مع بيئِة برنامِج الِفيجَوال بيسك دوت نت ٔ

 التعامل مع مجمدات مشروع األطمس العربي اإللكتروني. ٕ

 .نت دوت بيسك الِفيجَوال باستخدام المشروع واجية تصميمُ  ٖ

 تحديُد أدواِت التحكم عم  نافذة واجية المستخدم. ٗ

 ضبط خصائِص أدواِت التحكم عم  نافذة النموذج. ٘

 .Window Code“التعامل مع نافذة الُكود " ٙ

 إل  الذاكرة. ”ممف إكسيل”باستدعاء كتابة الُكود الخاص  ٚ

ٛ 
البيانات" عن طريق أدواِت التحكُّم في نافذة واجية  كتابة الُكود الخاص "بعرضِ 

 المستخدم.

 كتابة ُكود "َعْرض الصور" ِمْن خالِل أدواِت التحكم. ٜ

 ".الوطني"ممف صوت السالم  كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف ٓٔ

 "ممف الفيديو". كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف ٔٔ

ت : إعذاد بطالت   خطىاثوفيًا يهي 
َ
ظ
َ
الَز

 
 امل

ؿت خؾُخؿاغؼخفؿِػْنؿ طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظ:
في  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ الميارى لميارات  ءجانِب األدا َىَدَفْت بطاقِة الُماَلَحَظِة إل  قياسِ    
األول  َدى طالُب الصفلَ  VB.Net)مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخداِم  محتوى

 الثانوي. 
ؿؿؿاغتػخؾبؿاغعػيؿغطؼلصبؿ طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظ:ؿ

التقدير الكمي لتقييم بطاقِة الُماَلَحَظِة لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة )مشروع  الباحثةاستخدمت    
 التيل :ُك يُبجدول ،لدرجة توافر المعيارِ  مستوياتٍ  األطمس العربي اإللكتروني( وَتمَّ تحديُد ثالثِ 
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ُلبطيقِ ُالُ اَلَحَظ ُُِالك   ستو يتُالتقد رُُ(ٙٔجدولُ)

 : طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظؿ ؼلِء
 ميتتارة( ٓٙٔ)عتتدد ( َميَتتارة رئيستتة، و ٕٔعتتدد ) فتتي صتتورتيا "المبدئيتتة" متتن تكونتتت البطاقتتةُ       

ِمتتتْن الطتتتالب، وتشتتتتمل عمتتت  ميتتتارات الَبْرَمَجتتتِة  أداؤىتتتا المطموبتتتةِ  الميتتتامِ ِمتتتْن مجموعتتتٍة ِمتتتْن فرعيتتتة 
الَشتتتتتيئيِة )مشتتتتتروع األطمتتتتتس العربتتتتتي اإللكترونتتتتتي( باستتتتتتخداَم برنتتتتتامج الِفيجتتتتتَوال بيستتتتتك دوت نتتتتتت 

(VB.Net.) 
صتتتورتيا  فتتتي الميتتتارات األساستتتية لتتتتتمخص البطاقتتتةُ  ألىتتتمّْ  اختصتتتارىاقَتتتْد أقتتتترح الُمَحكّْمتتتين    

التتتي بيتتا قَتتْد يستتتطيع و  ميتتارة فرعيتتة،( ٙٚ)عتتدد ( َميَتتارة رئيستتة و ٔٔ) إلتت  (ٓٔممحتتق )النيائيتتة، ب
لمشتتروع تنفيتِذِه ( والمتمثتل فتتي VB. Netالطالتب العمتَل عمتت  برنتامِج الِفيجتَوال بيستتك دوت نتت )

 .األطمس العربي اإللكتروني
ؿ: طلظظؿاغػال ظظؿت خؾُخؿزػِن

( ٓٙىو )بطاقة المالحظة إلنياء نتائِج الَتْجِربة االستكشافية أن الزمن الالزم  َأْسَفَرتْ     
 من خالل المعادلة التالية:ذلك و  لبطاقة المالحظة،حساب متوسط الزمن الالزم حيث تم  ،دقيقة

 =ُالكمىُلبطيق ُال الحظ ز نُال
 الطالبكل مجموع الزمن الذي استغرقو 

 الطالبعدد 
 ( دقيقة.ٓٙ= ) طالًبا ٕٓ( دقيقة / ٕٓٓٔ= )ُال الحظ ُبطيق ُز ن 

 (. البحث )التجريبيِة األولي والثانية مجموعتي عمي التطبيق عند الزمن بيذا االلتزام تم وقد
ؿصخِقؿ طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظ: سلُبؿ

ُُ:الُ َحكِّ  ن(ُالسَّيَدةُُُ)صدقُِالظيىريُالصدِقُ -ُأ
تحقُِّق ِمْن ىذا الصدِق ِمْن خالِل َعْرض بطاقِة الُماَلَحَظِة عم  مجموعٍة ِمْن الخبراِء تم ال    

( بغرض التأكد ِمْن مدى ٔبممحق ) ،والمتخصصين في مجال "ُتكْنولوِجيا الَتْعِميِم"والُمَحكّْمين 
 .لقياسوِ ما وَضَعت  داة في قياسِ صالحية األ

ِمْن الخبراِء والمختصين في مجال  عم  عددٍ  المالحظة بَعْرِض بطاقة الباحثةَقاَمْت    
)واضحة، غيِر واضحة(  تحديُد وضوح كل َمَيارةٍ ُمَحكّْم مب ِمْن كل ُتكْنولوِجيا الَتْعِميِم، وَقْد طُ 

حذف أو ُمَحكّْم أيًضا مب ِمْن كل وَقْد طُ  ،غيِر مالئمة( -عام )مالئمة  بوجوٍ  لممحتوىومالءمتيا 
 ،وَضَعت لقياُسو ما قياسِ  فيداة مدى صالحية األِمْن متأكد وذلك ل ،خرىإضافة ميارات أ

ُلمُ ؤدُ يُإلىُحدٍَُُأدَّيَُأدَّيُال ستوى
 ٔ ٕ ُٖالدرج ُال ُّطية
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 التيل ُجدولالُك يُ وضحُُُ،ٝ(ٗٛحصول الَمَيارة عم  نسبة اتفاق أكثر ِمْن ) الباحثةواعتبرت 
 .ِضْمَن ميارات البطاقةِ  مؤشًرا عم  صالحيتيا لتكون

 الخبراِءَُحْوَلُ ييراتُالبطيق ُآلراءالتكرارُوالنسب ُال ئو  ُواألى   ُالنسب  ُنسب ُُ(ٚٔجدولُ)

ُال ييرات م
ُالوزنًُلُأوفقُأوفق

ُالنسب  ُُٝٓٓٔكُُٝٓٓٔك

ٔ 
التعامل مع بيئِة برنامِج الِفيجَوال 

 .بيسك
ٔٛ ٜٗ.ٖٚٝ ٔ ٘.ٕٚٝ ٜٗ.ٖٚٝ 

 ٝٚٗ.ٜٛ ٖٝ٘.ٓٔ ٕ ٝٚٗ.ٜٛ ٚٔ .التعامل مع مجمدات مشروع األطمس ٕ

 باستخدامتصميُم واجية المشروع  ٖ
 .الِفيجَوال بيسك

ٔٛ ٜٗ.ٖٚٝ ٔ ٘.ٕٚٝ ٜٗ.ٖٚٝ 

تحديد أدوات التحكم عم  نافذة واجية  ٗ
 لمشروع.ا

ٜٔ ٔٓٓٝ ٓ ٓٝ ٔٓٓٝ 

ضبط خصائِص أدواِت التحكم عم   ٘
 نافذة النموذج.

ٔٙ ٛٗ.ٕٔٝ ٖ ٔ٘.ٜٚٝ ٛٗ.ٕٔٝ 

 Windowالتعامل مع نافذة الُكود  ٙ
Code. 

ٔٛ ٜٗ.ٖٚٝ ٔ ٘.ٕٚٝ ٜٗ.ٖٚٝ 

ممف  باستدعاءكتابة الُكود الخاص  ٚ
 كسيل إل  الذاكرة.إ

ٔٚ ٜٛ.ٗٚٝ ٕ ٔٓ.ٖ٘ٝ ٜٛ.ٗٚٝ 

ٛ 
كتابة الُكود الخاص بَعْرِض البيانات 
عن طريق أدواِت التحكُّم في نافذة 

 واجية المستخدم.
ٔٙ ٛٗ.ٕٔٝ ٖ ٔ٘.ٜٚٝ ٛٗ.ٕٝ 

ٜ 
خالِل  " ِمنْ رَعْرض "الصو كتابة ُكود 

 ٕٝٔ.ٗٛ ٜٝٚ.٘ٔ ٖ ٕٝٔ.ٗٛ ٙٔ أدواِت التحكم

ٔٓ 
كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف 

 ٝٚٗ.ٜٛ ٖٝ٘.ٓٔ ٕ ٝٚٗ.ٜٛ ٚٔ .لمدول "الوطنيممف صوت السالم "

كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف  ٔٔ
 ٝٚٗ.ٜٛ ٖٝ٘.ٓٔ ٕ ٝٚٗ.ٜٛ ٚٔ .لمدول الفيديو"" ممف
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التكرار والنسبة المئوية واألىمية النسبية آلراء  نسبة السابق أن جدولال ويتضَح من       
 .ٝ(ٜ٘ٝ، ٗٛ)ما َبْيَن تراوح تالميارات  تمك الموافقة عم نسبو و  البطاقِة، مياراتالخبراِء َحْوَل 

ُ(:ال قيرنِ ُالطرف  ُِ)ُاًلتسيقُالداخم صدِقُُ -ُب
وذلك عم  َعيَّنٍة  الطرفيةِ بحساِب الصدِق عن طريق صدِق المقارنِة  الباحثةَقاَمْت        

وَتمَّ ترتيِب  اطالبً  (ٕٓقواميا )و البحث وِمْن خارج العينة األساسية عينة ِمْن مجتمع  استكشافية 
األعم  ويمثل مجموعٍة ِمْن الطالب ذوى  اإلرباعيا في كل ُمَتَغيّْر لتحديُد الطالب تصاعديً 

، واإلرباعي األدن  ٝ(ٕ٘)الِب بنسبة مئوية ( طُ خمسةالمستوى المرتفع في الُمَتَغيّْرات وعددىم )
( طالِب بنسبة ٘ويمثل مجموعٍة ِمْن الطالب ذوى المستوى المنخفض في الُمَتَغيّْرات وعددىم )

ِت السموك لبطاقِة الُماَلَحَظِة، ار َبْيَن المجموعتين في ُمَتَغيّْ  ( وَتمَّ حساُب داّللُة الُفروقِ ٕٝ٘مئوية )
 التيل :جدولُالوضُحُك يُ ُُ

ُاإلربيع ُاألعمىُواإلربيع ُاألدنىُلبطيقِ ُالُ اَلَحَظ ُُِ توسط الُفروِقَُبْ َنُدًّللُ ُُ(ٛٔجمدولُ)
ُُ٘=ٕنُ=ٔنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالُ َتَغ ِّرات

ر  
الح
ج ُ
در

ُ
ُاإلربيع ُاألعمى

ُ٘ن=
ُاألدنىاإلربيع ُ
   ُ٘ن=

ق
ُ

ت(
(

ُ

 ستوىُ
ُالدًلَّل ُِ
ٓ.ٓ٘ ُ  ٕع ٕم ٔع ٔم

 دالِّةٌ  ٕٗ.ٕٓ ٜٗ.ٕ ٓٛ.ٚٚ ٘٘.ٓ ٓٙ.ٜٚ ُٛ٘بطيقِ ُالُ اَلَحَظِ ُ

الُفروِق َبْيَن قيم اإلرباعي األدن   لدالَّلةُ أن قيم )ت( المحسوبة  السابقجدول ال ويتضَح من    
يدل  ِممَّا (٘ٓ.ٓ)إحصائًيا ِعْنَد مستوى  واالستكشافية دالّّ  واألعم  في بطاقِة الُماَلَحَظِة لمَعيَّنةِ 

جمو والتمييز َبْيَن المستوى األعم  أما وَضَعت ِمْن  عم  صدِق بطاقِة الُماَلَحَظِة في قياسِ 
 والمستوى المنخفض.

   لتؿ طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظ: سلبؿؿ
 باستخداِم طريقةِ  ا( طالبً ٕٓعم  َعيَّنة قواميا ) الُماَلَحَظةِ  بطاقةِ ثبات  حساب الباحثةَقاَمْت    
حيث  ،تحت نفس شروط التطبيق األول "Retest – Test"االختباِر ثُمَّ إعادة تطبيقو  تطبيقِ 

 الخميس يوم ، وكان التطبيق الثاني فيم ٕٛٔٓ/ٕ/ٗ الموافق حداألكان التطبيق األول يوم 
ألفاكرونباخ لبنوِد معامل ببحساِب ثبات البطاقِة  الباحثةكما َقاَمْت م، ٕٛٔٓ/ٕ/ٛ الموافق
 التيل :جدولُالوضُحُك يُ ُُ ،ٝ(ٕٛ :ٝ ٛٚت البطاقِة فكانت تتراوح ما َبْيَن )اوعبار 
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ُلفيكرونبيخُلبطيقِ ُالُ اَلَحَظ ُِأق   ُ ُّي التُُ(ٜٔجدولُرقمُ)

ُاسمُالَ َييرةُم
ُ ُّي ل

لفيُأ
ُخكرونبي

 ٜٚ.ٓ .التعامل مع بيئِة برنامِج الِفيجَوال بيسك دوت نت ٔ
 ٓٛ.ٓ  .األطمس العربي اإللكترونيالتعامل مع مجمدات مشروع  ٕ
 ٔٛ.ٓ .الِفيجَوال بيسك دوت نت باستخدامتصميُم واجية المشروع  ٖ
 ٔٛ.ٓ لممشروع. تحديُد أدواِت التحكم عم  نافذة واجية المستخدمِ  ٗ
 ٓٛ.ٓ ضبط خصائِص أدواِت التحكم عم  نافذة النموذج. ٘
 ٔٛ.ٓ ." Window Code" التعامل مع نافذة الُكود  ٙ
 ٕٛ.ٓ كسيل إل  الذاكرة.إممف  باستدعاءكتابة الُكود الخاص  ٚ

كتابة الُكود الخاص بَعْرض البيانات عن طريق أدواِت التحكُّم في  ٛ
 نافذة واجية المستخدم.

ٓ.ٚٛ 

 ٓٛ.ٓ .ِمْن خالِل أدواِت التحكم" رَعْرض "الصو كتابة ُكود  ٜ
 ٔٛ.ٓ الوطني".ممف "صوت السالم  كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف ٓٔ
 ٜٚ.ٓ الفيديو"." كتابة الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف ممف ٔٔ

 ٕٛ.ُٓالبطيقِ ُككل
ِممَّا  (٘ٓ.ٓ)معامالت االرتباط داّلُة ِعْنَد مستوى  أن جميعَ  جدول السابقال ويتضَح من    
 تمتع بدرجة عالية ِمْن الثبات.ت ايجعمي

ؿؿ(:10)اغصوبةؿاغؼ ِّؼلئؾظؿغ طلظِظؿاغُػال َ ظ ِظؿ ػغ قؿؿ
ثباتيا، أصبحت البطاقِة في  وحسابُ ِمْن تقدير صدِق بطاقِة الُماَلَحَظِة  الباحثة ِاْنِتياءُ بعد    

 لالستخدام.صورتيا النَّيائية صالحة 
ؿغغ طلظِظ:ؿؿؿؿؿؿؿؿؿاغؼؼلئياغتط ؾقؿؿ

 يوم إل  مٕٛٔٓ/ٗ/ٕٕ األحد الموافق يوم ِمنْ )لمبطاقِة في الفترة  النيائيَتمَّ التطبيق        
ُب (األولي والثانية)عم  أفراد المجموعتين التجريبيِة  (مٕٛٔٓ/ٗ/ٖٕ الموافق األثنين ُجدولك ي

ِمْن نفس  (أثنين)والذي بمغ عددىم ببعض الزمالء في ذلك  االستعانةَتمَّ  كما (،ٕٔبممحق ) (ٕ)
 األدوات عم  أفراد العينة.في تطبيُق  الباحثة، وذلك لُمَساَعَدِة (ٔ)التخصص

                                                           
(1)

 ،(آلي حاسب مبي  معلم) الصاوى محمذ فاطمت -أ :التطبيق أثناء للباحثة   المساعدين الزمالء أسماء 

 (.آلي حاسب خبي  معلم) صليب ميشيل جي ميه -أ
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 يمياص  4
 
ت مبهسك  ( إعذاد

ّ
ة  انذاتي

َ
فاء
َ
 (:11 انك

  بإحباع اخلطىاث الخاليت يف إعدادِ هقياسِ الكَفاءَةِ الذاحيّت: الباحثتقاهج 
 
 
 حتذيذ

ْ
 ي ن

 
 املمياص:اهلذف

ِمْن الخطوات الرئيسة في بناِء المقياس،  الَكفاَءِة الذاتّيةمقياِس يعتبر تحديُد اليدف ِمْن       
ويستحسُن لمباحِث كأول خطوه لِبناِء مقياٍس أو استفتاٍء معين، أن يرسم أمامو صورٍة واضحة 

 ألىداف المقياس الذى يريد تصميمو.
لكفاءتيم الذاتيِة  ويتحدد ىدف المقياس الحالِي في التقييم الذاتي لطالِب المرحمِة الثانويةِ        

 ة بنمطييا َدْعِم الُمَعمِّْم والُمَتَعمِّْم.  التشاركيداخَل البيئِة اإللكترونية 

 :انكفاءة  انذاتيت يمياصصياغت يفزداث  
طالُب الصف دى لقياس الَكفاَءِة الذاتّية ل مقياسٍ  ناءُ ، وىو بِ لمبحثالرئيس  اليدفِ لتحقيِق     

 بيإلجراءاتُالتيل  :ُالبيحث َقيَ ْتُاألول الثانوي، 

   ِبالَكفاَءِة الذاتّية. ةبعض المقاييس العامة المتعمقو  ،التربويّْ  مراجعة األدب 
   ِالتربويّْ المتعمق بخصائِص الطالب في كافة المجاالت المعرفّية واالنفعالية  مراجعة األدب
 .(النفس حركية)
   ُِمْن الّدراسات والبحوث العربيَّة واألجنبية لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة ِمْن  عم  عددٍ  االطّْالع

 يا.حيُث مفيوميا وتعريفاتيا ومكوناتيا وطُرِق قياسِ 
   ُعم  عدد ِمْن المقاييس النفسية، ومنيا تمَك التي اسَتَيَدَفْت الَكفاَءِة الذاتّية االطّْالع.  
   فقرة.( ٖٓ)تكون ِمْن و  المبدئية، صورتوفي بإعداد المقياس  الباحثةَقاَمْت 
  لألخذ برأييم فتم  (ٔبممحق ) ،عم  مجموعٍة ِمْن الخبراءِ  لَك المقياَس ذ الباحثة َعْرضت

 .تعديل صياغة بعض العبارات
  االستكشافية وذلك لحساِب مدى صدِق وثبات  بتطبيق المقياس عم  الَعيَّنةِ  الباحثة قامت

 .لمبحث لمتطبيق عم  العينة األساسية صالحيتووالتأكد ِمْن  المقياسِ 
   عم   (لمتطبيق صالحيتوبعد التأكد ِمْن )المقياس عم  َعيَّنة البحث األساسية  الباحثةطبقت

ُُُُُ الثانية(. -)األولي  نالتجريبيتيالمجموعتين 

ُالحصولُُ يُسبقُِ ْنُوف ُضوِءُ عم ييُِ ْنُالفقراتُالسيبق ،ُُال ُّمو يتُوالب ينيتُالت َُتمَّ
ُالَكفيَءِةُالذاتّ  .ُُعبيراتُ ق يسُالبيحث اشتقتُ

ؿ
ؿ
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 صذق  املمياص:

ؿاغظلؽبيؿ)صخِقؿاغُػَ عِّػؾن(:ؿؿ(ؿاغصخُقأ
فقرات المقياس عم  مجموعٍة ِمْن الخبراِء  لتحقُِّق ِمْن ىذا الصدِق ِمْن خالِل َعْرضِ ا تم    

وعمم النفس بحكم التخصص "الكفاءة الذاتية متغير  الَتْعِميمِ  ُتكْنولوِجيا)المتخصصين في مجال 
بغرض التأكد ِمْن مدى  ،(ٔبممحق ) (تابع لعمم النفس" وىم أكثر خبرة في عمل المقاييس

 .وعت لقياسِ ما وضِ  صالحية األداة في قياسِ 

ا، كما كان بعضيا يحتاج إل  إعادة صياغة ِمْن ِمْن ىذه الفقرات متشابيً  اوَقْد كان عددً     
حسب اقتراح السادة  بإجراء تمك التعديالت الباحثةالناحيتين المغوية والعممية. لذا َقاَمْت 

 التيل :ُ وضحُالجدولُك يالُمَحكّْمين، وبيذا يكون مقياس الكفاءة الذاتية متمتًعا بصدق محتواه، 

ُالُ َحكِّ  نالُّبيراتُقبلُوبُّدُالتُّد لُِ ْنُِقبِلُُ(ٕٓجدولُ)

 

  

ُالفقرةُبُّدُالتحك مُالفقرةُقبلُالتحك مُم

ٔ 
أمتمتتتتتك الدافعيتتتتتة العاليتتتتتة لتتتتتتعمم تصتتتتتميُم 
المشتاريِع فتتي الَبْرَمَجتِة الَشتتيئيِة باستتتخداَم 

 برنامج الِفيجَوال بيسك.

تصميُم المشاريِع في  بسيولةٍ  مُ أتعمَّ 
الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداَم برنامج 

 الِفيجَوال بيسك.

ٖ 

القتدرة عمت  اإلجابتة دوَن  يأجد فتي نفست
الُمَعمّْتتتِم فتتتي  يطرحتتتوتتتتردد عتتتن أي ستتتؤال 

ميتتتتتتتتارات الَبْرَمَجتتتتتتتتِة الَشتتتتتتتتيئيِة باستتتتتتتتتخداَم 
 VB.Netبرنامج 

عم  أسئمة الُمَعمِّْم  أجيب دوَن تردد
 في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.

ٗ 

 َلَدى القدرة عم  فيم الموضوعات التي

في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة  أتعمَُّميا
باستخداَم برنامج الِفيجَوال بيسك دوت 

 نت.

في  أتعمَُّمياأفيم الموضوعات التي 
 ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.
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ؿصخِقؿاغػ توى:ؿب(
عم  عدد ِمْن ( عبارة، ٖٓحيث تكون من ) المبدئيةبصورتو  المقياَس  الباحثة َعْرضت  

وعمم النفس" بحكم التخصص )الكفاءة الذاتية  "ُتكْنولوِجيا الَتْعِميمِ  مجال الخبراِء والمختصين في
)واضحة،  فقرةٍ  كلِ  تحديُد وضوحِ ُمَحكّْم ِمْن كل  بَ مِ ، وَقْد طُ (ٔمتغير تابع لعمم النفس( بممحق )

 ،يا لممقياس بوجو عام ولممجال الذي وردت فيو )مالئمة، غيِر مالئمة(غيِر واضحة( ومالءمتُ 
 ؛لم ترد في المقياس فقراتٍ  أن ثمةَ ى أخرى إذا رأ فقراتٍ  أو إضافةُ  حذفُ ُمَحكّْم مب ِمْن كل وَقْد طُ 
( صالحة لتكون ِمْن ِضْمَن ٝٓٛأكثر ِمْن ) قااتف الفقرة عم  نسبة حصولَ  الباحثة تواعتبر 

كما  التيل ،ُ وضحُالجدولُك ي ٝ(ٜٛٝ :ٓٛ) َبْينَ  ، حيُث جاءت النسبة تتراوحفقرات المقياس
االجتماعية(، وكذلك  الكفاءة -األكاديمية  اقترح الُمَحكّْمين دمج ُبْعَدَي المقياس وىما: )الكفاءة

 .(ٔٔالمقياس في صورتو النيائية بممحق ) دمج وحذف بعض العبارات لُيصِبحَ 

ُ ق يِسُالَكفيَءِةُالُ َحكِّ  نَُحْوَلَُأَىّمُعبيراتُُآلراء(ُنسب ُال وافق ُال ئو  ُٕٔجدولُ)

نسب ُُرقمُالُّبيرة
نسب ُُرقمُالُّبيرةُال وافق ُٝ

نسب ُُرقمُالُّبيرةُال وافق ُٝ
ُال وافق ُٝ

ُٜٖٔ.ٖٝ ُٔٓٔٓٓٝ ُٜٜٖٔ.ٖٝ 
ُٕٛٙ.ٙٙٝ ُٜٖٔٔ.ٖٝ ُٕٓٛٓٝ 
ُٖٜٖ.ٖٝ ُٕٔٛٙ.ٙٙٝ ُٕٖٔٚ.ٖٝ 
ُٗٛٓٝ ُٖٔٛٓٝ ُٕٕٖٚ.ٖٝ 
ُ٘ٛٙ.ٙٙٝ ُٔٗٛٙ.ٙٙٝ ُٕٖٜٖ.ٖٝ 
ُٜٖٙ.ٖٝ ُٜٖٔ٘.ٖٝ ُٕٗٛٓٝ 
ُٚٛٓٝ ُٔٙٛٙ.ٙٙٝ ُٕ٘ٔٓٓٝ 
ُٛٛٙ.ٙٙٝ ُٔٚٔٓٓٝ ُٕٙٛٙ.ٙٙٝ 
ُٜٜٖ.ٖٝ ُٔٛٛٙ.ٙٙٝ ُ 
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ؿ(ؿصخِقؿاالتسلقؿاغخارغيؿغغػػؾل :دج
 "بيرسون"بحساِب االتساق الداخمي لممقياس وذلك باستخراج معامل ارتباط  الباحثةَقاَمْت   

ُالجدولُك ي ،لممقياس ككل الكميةِ  َبْيَن درجة كل عبارة ِمْن عبارات المقياس والدرجةِ  ُ وضح
ُالتيل :

 عبيرةُوال ج وعُالكمىُلم ق يسكلَُبْ َنُُالداخم صدِقُاًلتسيقُُ(ٕٕجدولُ)

رقمُ
ُرقمُاًلرتبيطُ ُّي لُالُّبيرة

رقمُُ ُّي لُاًلرتبيطُالُّبيرة
ُ ُّي لُاًلرتبيطُالُّبيرة

ٔ ٓ.٘ٚ ٔٓ ٓ.ٛٙ ٜٔ ٓ.ٙٛ 

ٕ ٓ.ٕ٘ ٔٔ ٓ.٘ٚ ٕٓ ٓ.ٛٙ 

ٖ ٓ.ٙٛ ٕٔ ٓ.٘ٗ ٕٔ ٓ.ٙٛ 

ٗ ٓ.٘ٚ ٖٔ ٓ.ٖٙ ٕٕ ٓ.ٛٙ 

٘ ٓ.ٖٙ ٔٗ ٓ.ٖٛ ٕٖ ٓ.ٕٛ 

ٙ ٓ.٘ٚ ٔ٘ ٓ.٘ٚ ٕٗ ٓ.ٛٙ 

ٚ ٓ.٘ٓ ٔٙ ٓ.ٖٙ ٕ٘ ٓ.ٗٚ 

ٛ ٓ.٘ٚ ٔٚ ٓ.ٛٙ ٕٙ ٓ.ٖٗ 

ٜ ٓ.ٖٙ ٔٛ ٓ.٘ٚ   
 

والمجموع  عبارة كلإحصائية َبْيَن  داّللةٍ  ذي ارتباطٍ  وجودَ  السابق جدولِمْن الضُح تيو     
( ِعْنَد ٙٛ.ٓ: ٕ٘.ٓتراوح ما َبْيَن )يحيُث  الداخميشيُر إل  صدِق االتساق يُ ممقياس، ِممَّا لالكم  
ُُُ.(٘ٓ.ٓ)مستوى داللة 

ؿ

ؿ

ؿ
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 زساب  ثباث املمياص:  
 باستخداِم طريقةِ  ا( طالبً ٕٓعم  َعيَّنة قواميا ) الُماَلَحَظةِ  بطاقةِ ثبات  حساب الباحثةَقاَمْت    
حيث  ،تحت نفس شروط التطبيق األول "Retest – Test"االختباِر ثُمَّ إعادة تطبيقو  تطبيقِ 

 الخميس يوم ، وكان التطبيق الثاني فيمٕٛٔٓ/ٕ/ٗ حداألكان التطبيق األول يوم 
عبارة ِمْن لفاكرونباخ لكل أمعامل ببحساِب ثبات االختباِر  الباحثة، كما َقاَمْت مٕٛٔٓ/ٕ/ٛ

في المقياس  ليكونَ ، (ٕٛ.ٓ :ٜٚ.ٓعبارات المقياس ولممقياس الكمي فكانت تتراوح ما َبْيَن )
ُالتيل :ُ وضحُالجدولُك يُ(،ٔٔ)بممحق  ةالنيائي صورتو

ُلفيكرونبيخُلُّبيراتُال ق يسُولم ق يسُالكم أق   ُ ُّي التُُ(ٖٕجدولُرقمُ)

رقمُ
ُالُّبيرة

ُ ُّي ل
ألفيُ
ُكرونبيخ

رقمُ
ُالُّبيرة

ُ ُّي ل
ألفيُ
ُكرونبيخ

رقمُ
ُالُّبيرة

ُ ُّي ل
ُألفيُكرونبيخ

ٔ ٓ.ٛٓ ٔٓ ٓ.ٚٛ ٜٔ ٓ.ٜٚ 
ٕ ٓ.ٛٓ ٔٔ ٓ.ٕٛ ٕٓ ٓ.ٛٔ 
ُٖٓ.ٜٚ ٕٔ ٓ.ٜٚ ٕٔ ٓ.ٛٔ 
ٗ ٓ.ٛٓ ٖٔ ٓ.ٛٓ ٕٕ ٓ.ٛٓ 
٘ ٓ.ٛٓ ٔٗ ٓ.ٛٓ ٕٖ ٓ.ٛٓ 
ٙ ٓ.ٜٚ ٔ٘ ٓ.ٛٓ ٕٗ ٓ.ٛٔ 
ٚ ٓ.ٜٚ ٔٙ ٓ.ٜٚ ٕ٘ ٓ.ٛٔ 
ٛ ٓ.ٛٓ ٔٚ ٓ.ٛٓ ٕٙ ٓ.ٜٚ 
ٜ ٓ.ٛٓ ٔٛ ٓ.ٜٚ   

ُٔٛ.ُٓال ق يسُككل

ِممَّتا ، (ٔٓ.ٓالستابق، أن جميتع معتامالت االرتبتاط دالّتُة ِعْنتَد مستتوى ) جتدولِمْن الضُح تيو   
 بدرجة عالية ِمْن الثبات. تعُ مَ تَ يجعمو يَ 

ؿ

ؿ

ؿ
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 سين   
 
 املمياص: حتذيذ

مقياِس  عباراتَأْسَفَرْت نتائِج الَتْجِربة االستكشافية لممقياس أن الزمن الالزم لإلجابة عم      
في  طالبعن طريق حساب الزمن الذي استغرقو كل  وذلك ،( دقيقةٕ٘ىو ) الَكفاَءِة الذاتّية

ذلك و  المقياس،ثم حساب متوسط الزمن الالزم إلجابة  المقياس، عباراتاإلجابة عن جميع 
 (.ٜٖٙ, ٜٜٚٔ السيد،) باالستعانة بالمعادلة اآلتية

 =ُال ق يسز نُاإلجيب ُعنُ
 كل الطالبمجموع الزمن الذي استغرقو 

 الطالبعدد 

 ُ( دقيقة.ٕ٘= ) طالًبا ٕٓ( دقيقة / ٓٓ٘= )ُال ق يسز نُاإلجيب ُعن 

البحث  مجموعتي عمي لممقياس والبعدي القبمي التطبيق عند الزمن بيذا االلتزام تم وقد    
النَّيائية صالح لمتطبيق عم  َعيَّنة  ُصورتوِ في  المقياس ذلك أصبحَ (. وب)التجريبيِة األولي والثانية

 البحث األساسية

 اإلخابت:
 
 طزيمت
ب ال( في الخانة المناسبِة لرأي الطاإلجابة عم  فقرات المقياس بوَضَع عالمة ) تتم    

درت األوزان المعطاة لبدائل األجوبة (، وقُ  وافق،ًُلُأدري،ُ ُّيرض)وىي  المقدمةحسب البدائل 
 : مقياس في حالة الفقرات كما يميمبالنسبة ل

  :وافقثالث درجاِت لإلجابة بت  
  :ًلُأدريدرجتان لإلجابة بت 
  :السالبةوتعكس ىذه األوزان في حالة الفقرات   ُّيرضدرجة واحدة لإلجابة بت. 

  
 
 تصسير املمياص: طزيمت
، كما يوجد معو ( فقرةٕٙ( يتكون ِمْن )ٔٔفي صورتو النَّيائية بممحق ) أصبح المقياُس    

وكانت الدرجاِت  ،أعارض( أدري،ال  )موافق، الثالثيواستخدم المقياس التدريج  مفتاح تصحيح،
أو المعارضة، َأمَّا بالموافقة  أكان جابة الطالب سواءٌ إ( عم  الترتيِب، وبذلك يأخذ ٔ، ٕ، ٖ) ىي

فقرات المقياس مضروبة في أعم  تقدير لإلجابة  عن عددِ  بارةُ عِ  الدرجة القصوى لممقياس، فييّ 
درجة أي  ٕٙ=  ٔ×  ٕٙدرجة. َأمَّا الدرجة الدنيا فيي عبارة عن  ٛٚ=  ٖ×  ٕٙ( أي ٖوىو )

حساُب المتوسط بالنسبة لجميِع  ( درجة. ُثمَّ يتمُّ ٛٚإل   ٕٙأن درجاِت المقياس تتراوح ما َبْيَن )
ذا ٕا ِمْن )ا أو قريبً الفقرات، فإذا كان المتوسط مساويً  ( فإن اتجاىات الطالب تكون حيادية، وا 

 سمبية.  ( فإن اتجاىاتوِ ٕ( فإن اتجاىاتو إيجابية. َأمَّا إذا كان المتوسط أقل ِمْن )ٕكان أكبر ِمْن )
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 :نهًمياص اننهائيانتطبيك 
 (،ٕجدول )كما ب م،ٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔ الموافق الخميسلممقياس في يوم  النيائيلتطبيق اَتمَّ       

 .(األولي والثانية)فراد المجموعتين التجريبيِة أعم  ( ٕٔ)بممحق 

2.  
 
 :تنظيًه واسرتاتيدياث احملتىي تصًيى

  (ٔبجدول ) عشر موضوعاتفي  المقرر عم  الصف األول الثانوي الرئيسي المحتوىجاَء 
 .(ٕٔ) ممتحتتتتتتتتتقب
 يِة، الَتْعِميمِ في ضوِء طبيعة الميمات  َعْرِض المحتوى الصيغة المالئمة لتتابع الباحثة اختارت

، يِة وَقْد َتمَّ تبن  التنظيم اليرم  في تتابع المحتوىالَتْعِميمِ ين ونوع البيئِة الُمَتَعمّْمِ  خصائصِ و 
 .إل  الصعب السيلِمْن  لتنظيم المحتوىوذلك 

 والخبراء في مجال  الُمَحكّْمينِمْن  عم  مجموعةٍ َعْرِضو  سالمة صياغة المحتوى عن طريق
 .(ٔ) ممتحتتتتتتتتتق الَتْعِميمِ  ُتكْنولوِجيا"
3.   

 
ه يى  اسرتاتيدياث تصًيى

ْ
ع
َ
ى  و انت

ُّ
ه
َ
ع
َ
 :انت

 اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  (الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ عم  َنَمَطْ  َدْعِم ) البحث اىذ اعتمد   
 لم راحلُالتيل  :ُيتبًُُُّ،التشاركي

 التمييد.  مرحمةُ  -ٔ
 التحفيز وتييئة طالِب المجموعات. مرحمةُ  -0
 .توضيح الميام واألنشطة داخَل المجموعات مرحمةُ  -ٖ
 مل المجموعات.تفقد عَ  مرحمةُ  -ٗ
 المناقشة. مرحمةُ  -٘
 نياية الدرس والتقويم. مرحمةُ  -ٙ

وبيئتو(  التشاركيالَتَعمُِّم اإللكتروني بالمحور األول )تم شرح تمك المراحل في الفصل الثاني 
 بالتفصيل.

4.   
 
  سيناريى اسرتاتيدياث   تصًيى

 
ه يً   الث  انتفاع

ْ
ع
َ
    يت :انت

يِة الَتْعِميمِ  التِ طبيعة التفاعُ  الباحثة َحدََّدتْ يا تصميمالتي َتمَّ  الحالي البحثا لمعالجات طبقً      
ين، ومحتوى الَدْعِم، وذلك الُمَتَعمّْمِ مع َأْقرَاِنِو  الُمَتَعمّْمِ وكذلك  الُمَتَعمّْمِ مع  الُمَعمّْمِ  القائمة عم  تفاعلِ 

 بمجموعة التشاركيعمل صغيرة، وفييا َيُمرُّ الدرس  في مجموعاتِ  تشاُركيةٍ  التٍ تفاعُ  في إطارِ 
داخَل كل مجموعٍة مع  الطالب تفاعلِ و ، الُمَعمّْمِ مع  الطالب تفاعلِ ) إل  مالت تقسالتفاعُ ِمْن 
ُُ: مىُتمُتوض حيمُبيلتفص لُك يُو (يابعضَبْيَن المجموعات و  والتفاُعلِ ، بعضيم البعض
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 كوا يلى:  جُّومت(21مبلحق ) املُعَلِّنِهع  للطالبِ أنشطت حفاعليتِأ. 
ين الُمَتَعمّْمِ مع  منمتزاالغيِر  التفاُعلُ تمُّ  شرح الدرس وأيًضا أثناءَ ين الُمَتَعمّْمِ مع  التفاُعلِ تم    

 درسٍ  لِ بكُ  الَخاصةِ عن طريق نشر مواعيد الدروس، وتوزيع الميام عمييم وتكميفيم باألنشطة 
رسال كل ما ىو جديد في رسائلَ الثانيةالمجموعتين التجريبيتين األولي و َعْبَر  دردشة  رفِ لغُ  ، وا 
 ين.الُمَتَعمّْمِ 

 كوا يلى:  متو(21مبلحق ) بعضاهن بعضهع  داخلَ كل جموىعتِ الطالب أنشطت حفاعلِب. 
 الَتَعمُّمِ  مصاِدر عن البحثمجموعة بكل  ُمَنسقكمف في المجموعة التجريبيِة األولي يُ    
بتمك الدروس  الَخاصةِ تكميفيم باألنشطة يتمُّ  وبالدروس األسبوعية، ثُمَّ  يالَتْعِميمِ  محتوىبال الَخاصة

توزيع األدوار تمُّ  (، وبعد ذلكٛٔ)بممحق  (الميارات بتعمُّمِ  الَخاصةِ  المعيارِ  ورقةِ ) عن طريق
، كما "بورقة المعيار" ميامٍ ِمْن  سند إليوحسب ما أُ  لقرينوتقييم كل طالب تمُّ و مجموعة داخَل ال

َعْبَر  متزامن" غيرالبدء في نشر األنشطة دوَن االلتزام بوقت ُمَحدٍَّد "تفاعل بُيسمح ألي عضو 
ُغرِف الدردشة دوَن َعْبَر  اا أيضً معً  ، ويمكنيم التواصلُ "Facebookالفيس بوك " يةِ الَتْعِميمِ ئِة البي

 َوْقِت ُمَحدٍَّد.

 :ييلوحخنُّ كوا (22مبلحق ) بعضها البعضهع  اجملوىعاثِ أنشطت حفاعلِج. 
لتوضيح ما ) البحثىذه  لمتفاعل َبْيَن مجموعات ةالمناسب الوسيمةأن  الباحثة اقترحت   

 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  ىي (أعمال ومناقشاتيا، وأيًضا التعميق عميياِمْن  توصل إليو المجموعات
 َدْعم الثانيةالمتمثمة في المجموعتين التجريبيتين األولي و  "Facebookالفيس بوك " التشاركي

  ." Gmail" اإللكتروني ، والبريدُغرِف الدردشة لمموضوعات واألنشطة ا( وأيضً الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ )

يتعرض لمتغيرين مستقمين  ألنَّوُ  الحالي لمبحث الَتَعمُّمِ لَدْعِم مجموعات  نمطين تصميمُ لقد َتمَّ    
وَقْد  ،التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ ب"األقران"(  الُمَتَعمّْمِ  – الُمَعمّْمِ َدْعِم )ك الَدْعمِ  َنَمطِ بمرتبطين 
ك يُ وضُحُجدولُُ،لمبحثالمستقمة  الُمَتَغيّْرات التصميمات فيما َبْيَنيا َفَقْط باختالفِ ىذه  تختمف

ُ(.ٕ٘وجدولُ)ُ،(ٕٗ)

ُ

ُ

ُ
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 أول (تجر ب ِ ُُ) ج وع ُالتشيرك ُالَتَُّم مُُِداخَلُب ئ ُُِ(الُ َُّمِّمُِ)َدْعِمَُُنَ طُُِتص  مُُُ(ٕٗجدولُ)

ُييممممممممممممممممممممممممممممممممممممصفُُوَُُالُ ِي َّ ُِ

فُ
وص

َ طُِ
َن

ُ
ْعِمُ

َد
ِّمُِ ُّم
الُ 

ُ

  بدور  يقوم الُمَتَعمّْمُ ، بينما إيجابيأي أنَُّو  ووجوالمُ والمرشد  ُمَمقّْنىنا بدور ال الُمَعمّْمُ يقوم
أي أنَُّو سمب  وغيِر نشط، وكل العبء يقع  لممعمومة َفَقْط دوَن أن يبحث عنيا المتمقي
  .الُمَعمّْمِ عم  

  ة بال أثناءَ بشرح الدروس  الُمَعمّْمِ يقوم )المجموعة التجريبيِة داخَل وأيًضا  َمْعَملِ الحصَّ
(، ثُمَّ بعد ذلك يتابع تنفيذ ٚٔ)بممحق  محتوىال موضوعات ترتيبِ حسب  (األولي
 (.الُمَعمّْمِ  َدْعم) َنَمطالتي َتمَّ شرحيا عم  المجموعة التجريبيِة األولي  ممياراتل الطالب

  َعْرُض الشرائح التقديمية التاليالمختمفة المتمثمة في  الَتَعمُّمِ  رُ مصاد الُمَعمّْمِ يوفر( :– 
 –ممفات الفيديو  –المتحركة"  -الصور "الثابتة  – Pdfممفات  – Wordلت ممفات ا

لكي  يالَتْعِميمِ  محتوىبال الَخاصةمنتديات تعميمية(  –ممفات صوتية روابط تشعبية 
 ."تعمُِّم عممية ال تساعُدىم عم  إتمام

 أجل تنفيذ الميام المطموبِة منيا، ثُمَّ ِمْن  بشكٍل مستقل وذلك العملِ في  مجموعةِ  تبدأ كل
َدْعِم  َنَمطِ )المجموعة التجريبيِة األولي  ةالتشاركيا داخَل البيئِة ن معً و الُمَتَعِمم يتفاعلُ 
 النيائية. صورتو( إلتمام مشروع األطمس في الُمَعمّْمِ 

ُ
ذاُ
 ُى

 ُف
جُّ
الرا
ُ  
تغذ
ُوال
ْعَم
ُالَد
صدر

 
ُ

 ط
الن

ُ
 ة  أثناءَ لمدروس  وشرحب الُمَعمّْمُ  يقوم ة حسب ترتيِب التشاركيداخَل البيئِة و الحصَّ

(، ثُمَّ بعد ذلك يتابع تنفيذ الطالب ٚٔ)بممحق  أوراق العمِل " " محتوىموضوعات ال
 لمميارات التي َتمَّ شرحيا عم  المجموعة التجريبيِة األولي َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِّْم(.

  ُالتجريبيِة األولي َنَمِط )َدْعِم طالِب المجموعة ل لوجوا إرشاداتو وتوجيياتو وجيً  يقدم الُمَعمّْم
 ة.التشاركيوأيًضا خالِل مشاركة الطالب َعْبَر البيئِة  ،الُمَعمِّْم( أثناَء َوْقِت الدرسِ 

  لألجزاءيتابع تفاعميم عم  المجموعة التجريبية األولي َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِّْم(، وكذلك نشرىم 
 المجموعة التجريبية األولي )َدْعِم الُمَعمِّْم(. تنفيذىا لمشروع األطمس عم ِمْن  التي انتيوا

ُ
ُرقُِ
ط

ُ
ُعلُِ
لتفي
ا

ُ َ طُِ
ُالَن
ىذا
خَلُ

دا
ُ

  بإجراء ميام معينة وذلك عن  مجموعةِ  كلُمنسق كمف بتوزيع الميام، بحيُث يُ  الُمَعمّْمِ يقوم
 (.الُمَعمّْمِ )َدْعِم  َنَمطِ األولي  المجموعة التجريبيةطريق 
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ُييممممممممممممممممممممممممممممممممممممصفُُوَُُالُ ِي َّ ُِ
  النيائية. صورتوفي  مشروعِ ال إلتمامِ  بأنشطة مجموعةِ  بتكميف كليقوم الُمَعمِّْم 
  َعْبَر المجموعة التجريبية األولي )َدْعِم الُمَعمِّْم(  المعمممع  لممجموعات منسقيتناقش كل

 مشروع الميارات لتنفيذ الجزء المطموِب منُو إلتمام ِمْن  في ما توصل إليو
  المجموعات مًعا ُثمَّ يتمُّ رفع الجزء المطموِب تنفيِذِه عم  المجموعة التجريبية  منسقييتفق

  وتقديم التغذية الرجعة.ثُمَّ بعد ذلك يقوم الُمَعمِّْم بتقييمو  الُمَعمِّْم(،األولي َنَمِط )َدْعِم 
  الدراسي. محتوىلم الَبْعِدييقوم الطالب بتنفيذ االختباِر 

ورُ
د

ُكلٌُ
ِِّمُ م
لُ ُّ
ُ)ا
ِ ْن

-ُ
سق
 ن

 ُ
وع
ج 
ال 

ُ-ُيت
مُ"
تُّم
ال 

وع 
ج 
ال 
ضوُ

ع
"

َ طُِ
ُالَن
ىذا
ُ 
(ُف

ُ

ؿ:اغُػَطغِِّمأوًغل:ؿ
  مة الَتَعمُِّم يفي تسييل عم االستراتيجيَّةاالجتماع بالطالب وشرح مدى أىمية 
   تكميف المجموعات بميام  -نشر مواعيد الدروس  -تقسيم الطالب إل  مجموعات

 ُمَحدَّدةٍ 
   التيل ال ت ثم ُف َُدْعِم المجموعة التجريبية األولي بمصاِدر الَتَعمُِّم المختمفة: 

 -الصور "الثابتة  – Pdf تال ممفات – Wordت ممفات ال –َعْرض الشرائح التقديمية )
منتديات تعميمية( الَخاصة  –ممفات صوتية روابط تشعبية  –ممفات الفيديو  –المتحركة" 

 .الَتْعِميِمي محتوىىم عم  إتمام تعمُِّم الالَتْعِميِمي لكي تساعدَ  محتوىبال
 جزاء التي تقييم األ - ُيقدُم الَدْعِم واالرشاد –المجموعات  ُمنسقيمع  ويتفاعلُ  المعمم يتابع

 ( التشاركينجازىا ونشرىا عم  المجموعة التجريبية األولي )بيئِة الَتَعمُِّم إَتمَّ 
ؿ:(صضوؿاغػجػوصظ لؼّؾل:ؿاغػتطغمؿ)

  تفقد الروابط  – .دراسِة مصاِدر الَتَعمُِّم التي نشرىا الُمَعمّْمُ  -دراسِة المحتوى الَتْعِميِمي
المنشورة بواسطة الُمَعمِّْم عم  بيئِة الَتَعمُِّم  المحتوىوالمواقع التي بيا معمومات عن 

  .التشاركي
ؿ:ُػؼ ِسػيؿاغػجػوصلت لغّ ل:ؿ
  :يتمُّ اْخِتَيارىم لمقيام باألدوار التالية 

 -إدارة الحوار في غرفة الدردشة  -)اإلشراف عم  توزيع الميام عم  أفراِد المجموعِة 
رشاد  ،رفع النشاط عم  المجموعة(  الُمَعمِّْم.وذلك تحت َدْعِم إشراف وا 

الخط ُ
ُالز ن  

  البرنامج )عشر اسابيع(تكون مدة . 
  قيد البحث ممياراتتنفيذ لِمْن  ليوإوصمت تبمتابعة المجموعات وما  المعمميقوم. 
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 (ثين  ) ج وع ُتجر ب ِ ُُالتشيرك َُّمِِّم(ُداخَلُب ئِ ُالَتَُّم ِمُتتص  ُمَُنَ ِطُ)َدْعِمُال ُُُ(ٕ٘جدولُ)

 فُُممممممممممممممممممممممممممممممالوصُالُ ِي َّ ُِ

صفُُ
و

ُ
َ طُِ
َن

ُ
ْعمُ

َد
ِّمُِ ُّم
لُ َت
ا

ُُ

فذ لمميام أي نَ والمُ  ووجوالمُ والمرشد أَلْقرَاِنِو  يمقّْ والمُ ىنا بدور الباحث الُمَتَعمُّْم  يقوم .ٔ
 المزوم. َوْقتَ  والموجو ميقّْ مُ واليقوم بدور المتابع  الُمَعمّْمُ ، بينما إيجابيأنَُّو 

 ( عم ٚٔ)بممحق  ،(المياراتمعيار تعمُِّم  ورقةِ ) المجموعات بتوزيع ييقوم ُمَنِسق .ٕ
ُثمَّ تبدأ بعدىا  ؛الُمَعمّْمِ ِمْن  بتكميفٍ  َمْعَملِ الدرس داخَل ال أثناءَ المجموعات  طالبُ 

 أجل تنفيذ الميام المطموبِة منيا.ِمْن  وذلك ،العملِ في  اتمجموعال
 (ٚٔ)بممحق  ،(المياراتمعيار تعمُِّم  ورقةِ ) باستخدامِ  قرينويقوم كل طالب بتقييم  .ٖ

 إلتمام مشروع (الثانية المجموعة التجريبية) ةالتشاركيا داخَل البيئِة معً  نويتفاعمو 
 النيائية. صورتوفي  األطمس

ِقُُو
طُر

أ
بُ
سيل 

ُعلُِ
لتفي
ا

ُ
َ طُِ
ُالَن
ىذا
خَلُ

دا
ُ

أجل تنفيذ الُمِيمَِّة المطموبِة منيم باستخداِم ورقِة ِمْن  اتمجموعاليتفق طالِب  .ٔ
في  قرينو مبتقييطالب  لُ كُ  المعمم مفُ كَ ُثمَّ يُ ( ٛٔ)بممحق  (معيار تعمُِّم الميارات)

  "المعيارِ  ورقةِ "في تنفيِذِه أداِء الجزء المطموِب 
َمْت إليوعم  الُمَعمِّْم  المجموعة منسقي عرُض ي .ٕ كمفة بيا مُمِيمَِّة المُ لتنفيذ ِمْن  ما توصَّ

 .العربي اإللكتروني األطمس مشروع إلتمام
تحت اشراف  ىانفيذُ إلنياء الميام المطموِب تَ  مًعاويتشاور الُمَتَعمِّْمون  يتفاعلُ  .ٖ

 .المعمم
تنفيذ الُمِيمَِّة يتمُّ رفعيا عم  بيئِة الَتَعمُِّم ِمْن  كل طالِب المجموعة ِاْنِتياءُ بعد  .ٗ

 ليتشارك جميع األعضاء (ة المجموعة التجريبية الثانية َنَمط َدْعم )الُمَتَعمّْمِ التشاركي
 .في مدى صحو وخطأ خطوات التنفيذ

الَتَعمُِّم المختمفة المتمثمة  بُمِيمَِّة البحث عن مصاِدرِ  اتمجموعال ييتم تكميف ُمَنسق .٘
 -صور "ثابتة  – Pdfممفات  – Wordممفات  –في )َعْرض الشرائح التقديمية 

منتديات تعميمية(  –روابط تشعبية  -ممفات صوتية  –ممفات الفيديو  –متحركة" 
 المجموعة التجريبية الثانية.الَتْعِميِمي ثم رفعيا عم   محتوىالَخاصة بال

 .الدراسي محتوىلم الَبْعِدييقوم الطالب بإجراء االختباِر  .ٙ
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 فُُممممممممممممممممممممممممممممممالوصُالُ ِي َّ ُِ
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الرا
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تغذ
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ُ

خالِل متابعتيم عم  ِمْن  الَدْعَم الَتْعِميِمي أَلْقرَاِنوِ  اتالمجموع يُمَنسقُيقدُم  -ٔ
عن األسئمة  يجيبواالمجموعة التجريبية الثانية َنَمط َدْعِم الُمَتَعمِّْم "األقران"، وكذلك 

 .مألقرانيالتغذية الراجعة  واويقدم ،"مأقراني" متيامجموع أعضاءِمْن  الواردة
 إلنياء الميام المطموِب تنفيذىا. مًعاالُمَتَعمِّْمون ويتشاور  يتفاعلُ  -ٕ
 .ميامال زإلنجا (ٛٔ)بممحق  ،"ورقِة معيار تعمُِّم الميارات"في  قرينوكل ُمَتَعمِّْم  يمُ قَ يُ  -ٖ
خالِل الُمَنِسقين َعْبَر تواجدىم في الَمْعَمِل، ِمْن  يتابع الُمَعمِّْم طالِب المجموعة -ٗ

ة )المجموعة التجريبية الثانية َنَمط َدْعِم التشاركيالبيئِة داخل تواجدىم وأيًضا َعْبَر 
 .الُمَتَعمِّْم(

خالِل مشاركة الطالب َعْبَر المجموعة ِمْن  إرشاداتو وتوجيياتو ُيقدُم الُمَعمّْمُ  -٘
 اذا ُطمب منُو ذلك. ("الُمَتَعمِّْم "األقرانِ )التجريبية الثانية َنَمط َدْعِم 
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وع 
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ع
"

ىذا
ُ 
(ُف

ُ
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الن

ُ

ؿاغُػَطغِِّم:أوًغل:ؿ
 .مواعيد الدروس اإلعالِن عن –ٕ               .تقسيم الطالب إل  مجموعاتُ-ٔ
 .المتابعة مع الطالب -ٗ   .تكميف المجموعات بمياميا ِمْن خالِل الُمَنِسقين -ٖ
 اذا ُطمب منُو ذلك. اإلرشاد والَدْعمَ  قديمَ تَ  –ٚ  .تابعة الطالبمُ  –ٙ  .تقييم النشاط -٘

ؿ:(صضوؿاغػجػوصظاغػتطغمؿ) لؼّؾل:ؿ
   .دراسِة المحتوى الَتْعِميِمي -ٔ
 .من خالل توجيو المعمم محتوىالبحث عن المصادِر الَتْعِميِميِة لم –ٕ
 .يم في المجموعة إلنجاِز الُمِيمَِّة المكمف بيا المجموعةوالتشاُرك مع أقرانِ  التفاُعلِ  -ٖ

ؿ:ُػؼ ِسػيؿاغػجػوصلت لغّ ل:ؿ
المطموبِة  الميام)توزيع  :بيألدوارُالتيل  يتمُّ اْخِتَيارىم ِمْن ِقبِل المجموعات لمقيام  -ٔ

البحث عن مصاِدر الَتَعمُِّم المختمفة  -ٕ .اتعم  أفراد المجموع "المعيارِ  ورقةِ "في 
 صور " – Pdfممفات  – Wordممفات  –المتمثمة في )َعْرض الشرائح التقديمية 

منتديات  – روابط تشعبية -ممفات صوتية  –ممفات الفيديو  –"  متحركة –ثابتة 
رشاد باقي أفرد مجموع –ٖ الَتْعِميِمي محتوىلاب تعميمية( الَخاصة  .تيماُمَساَعَدِة وا 

 .ِمْن تنفيذ الميام في ورقِة المعيار ْنِتياءُ تقييم زمالئيم بعد االِ  –ٗ
 .(َدْعم الُمَتَعمّْمِ )َمط منيا عم  المجموعة التجريبية الثانية نَ  ْنِتياءُ رفع الميام بعد االِ  -٘

الخط ُ
ُالز ن  

  البرنامج )عشر اسابيع(تكون مدة . 
  قيد البحثليو ِمْن تنفيذ لمميارات إوصمت تبمتابعة المجموعات وما  المعمميقوم. 
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 امل
 
  انثانثت: ززهت

 
ه يً  انتطىيز  يززهت

ْ
ع
َ
 ي:انت

 ،يِة إل  منتجات تعميمية كاممة وجاىزة لالستخدامالَتْعِميمِ تحويل الشروط والمواصفات  ىي   
 الُّنيصرُالتيل  :ُعمىُ رحم ُُالىذهُُوتش ل

 ( إعذاد انسيناريىهاث:1
الفيس " التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ يشتمل السيناريو عم  خطوات تنفيذية إلنتاج     
بيذه البيئِة وعناصرىا المسموعة  الَخاصةِ تتضمَُّن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل و ، "بوك

  رُع م  ُإعدادُالس نير وُبيلُخُطواِتُالثالث ُالتيل  : ُُوتَُالشكل النيائي،  صفُ والمرئية، كما تَ 

ؿ:اغػ خئؾظؿصوبته(ؿإصخاخؿاغسؾؼلبؾوؿطيؿأ
 Face" التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  بيئةِ يتضمَُّن السيناريو كل ما يظير عم  شاشة     

Book"  َلقطات متحركة -ثابتة صور، ممفات صوت، وصنص)ِمْن  ليياإلحظة الدخول  أثناء ،
 .(ٗٔممحق )ب (فيديو

ؿاغشلشلت:ؿتصػؾُمؿ(ب
 تحديدَ  والسموكية وكذلك العامةألىداف لالمحتوى والصورة النَّيائية  الباحثة َحدََّدتْ     

المناسبِة  المتعددة يةِ الَتْعِميمِ الموارد والمصادِر والوسائط  اْخِتَيارالفرعية، و و الرئيسة  الميارات
 (.ٗٔممحق )ب ،"Facebook" الت يةَ الَتْعِميمِ  ةَ التشاركي بيئةَ ين بحيُث تخدم الالُمَتَعمّْمِ  خصائصِ ل

)مجموعات  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  التعامل والتجول طُرقَ  الباحثة رتبت    
 الُمَعمّْمِ )َنَمَطْي َدْعِم  الَدْعِم ومنيا َنَمطِ  تتناسِب مع( التي Facebook Groupsالفيس بوك 

ن السيناريو أو أ حيثُ  ،"الَدْعم "َنَمط الحالي لمبحث المستقلمتغير ملنمطان  ُىَماو ( الُمَتَعمّْمِ و 
ممفات المع  الُمَتَعمّْمِ  في لحظة معينة، وسوف يتفاعلُ  الُمَتَعمّْمِ كل ما يظير أمام  ىيالشاشات 

 تشعبية.الروابط الو األيقونات و 

ؿاالستجل ظؿواغتع ؾظؿاغباجطظ:أؼػلِطؿؿت خؾُخؿ(ج
التغذية الراجعة،  َنَمطِ  تحديد بموحة المفاتيح( وكذلكو  )بالفأرة الُمَتَعمّْمِ طريقُة استجابة  ىي   

 . (ٖٔممحق )ب ،"Facebook" التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ استخدام  دليل الباحثة ووضحت
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 ( انتخطيط نإلنتاج:2
 الُخُطواِت التالية:عم  التخطيط لإلنتاج  عممياتُ  لتتشم
 ُُالتيل ُووصفُ كونيتوُوعنيصرهُو ش لُ الَتُِّْم  ُِال صدرُُتحد د:ُ

ؿؾِظؿاغػطغو ِظؿوتطوؾبؽل:ؿاغَتْطِغؾِػؿاغػصخبؿأوؿاغوسؾغِظؿؼوِعؿت خؾُخ -ؿأ

 بيئِة الَتَعمُّمِ ب (الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ )َدْعِم  َنَمطِ استخدام  المطموب يالَتْعِميمِ المنتج  الباحثة َحدََّدتْ   
بحاجة إل   ياأن تجدو ف ،"الذاتّية الَكفاَءةِ و  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  مياراتفي تنميِة  التشاركي اإللكتروني

 المياراتو  تتضمَُّن تمَك المعارف (،الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ )َدْعِم  َنَمطِ بتشاركي  إلكترونيّ  بيئِة َتَعمُّمٍ  تصميمُ 
 مواقع)اْخِتَيارب الباحثةاستقرت حيُث ، الذاتّية الَكفاَءةِ و  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ميارات المتعمقة بتنميةِ 

، والبريد التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  تصميمُ ( لFacebook بوكالفيس االجتماعي التواصِل 
  .اليوتيوباإللكتروني، وقنوات 

ؿؿ:ة لسترخامؿاغوسلئطؿاغػتطخخؿاإلغعتبوؼيؿ ؾئِظؿاغَتَطغ ِموصفؿػعوؼلتؿ -ؿب
 :"Microsoft Word"   النصال مفيتُ -1

لكتابة الممفات النصية داخَل  (Microsoft Word 2016) برنامجَ  الباحثة استخدمت   
لمعناوين الرئيسة، ( ۰۱(، وحجم )Simplified Arabicالبيئِة، كما استخدمت نوع الخط )

 الَخاصةِ  تصميمَ ( لممتن وَقْد َتمَّ مراعاة جوانب الٗٔ( لمعناوين الفرعية، وحجم )ٙٔوحجم )
 .(ٜٔممحق )ب(، ٖٓكما يوضُح شكل ) بالنصوص

ُ:"Pdf" مفيتُنصوصُبص غ ُُ -ٕ
ليسيل تحميميا وتعامل  "PDF"إل  صيغة الت Word ممفات الت بعضَقاَمْت بتحويل   
 .(ٜٔممحق )ب (،ٖٔكما يوضُح شكل ) معيا الطالب

ُ:"Power Point"الُّروضُالتقد    ُُ -ٖ
حيُث يستخدم ىذا البرنامج " Office Microsoft" الب امجحزمة  ِضْمنَ ِمْن  ىو برنامجِ   

ساعُد صوات والمؤثرات الحركية والصوتية التي تُ األو النصوص والصور  الشرائح لعرضِ  تصميمُ ل
بممحق  (،ٕٖشكل ) التعمم بيئةِ يا عم  فعُ رَ يتمُّ  ي، حيثُ الَتْعِميمِ المحتوى  شرحُ و  يمِ في فَ  الُمَتَعمّْمَ 

(ٜٔ.) 
ُ مفيتُالصوت:ُ-٘

 الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  مياراتبشرح محتوى  الَخاصةِ بتسجيل ممفات الصوت  الباحثةَقاَمْت    
 برنامج بواسطة نتدوت بيسك  الِفيجَوال استخداَم برنامج( باإللكتروني العربي )مشروع األطمس
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 بيئِة الَتَعمُّمِ الممفات عم  ىذه  وَتمَّ رفع ،(ٜٔممحق )ب ،(ٖٗشكل ) "Sound Recorder"الت 
 .التعميمي محتوىدروس ال شرحلمطالب لسماِع  "الفيس بوك" التشاركي اإللكتروني

ُلقطيتُالف د و:ُ-ٙ
ممحق ب الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ميارات ب الَخاصةِ يِة الَتْعِميمِ بتسجيل لقطات الفيديو  الباحثةَقاَمْت   

اليوتيوب، ثُمَّ  قناةرفعيا عم  تمُّ و ، بيسك دوت نت الِفيجَوال استخداَم برنامجب (ٖ٘) شكل ،(ٜٔ)
  .التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  بيذه الممفات الَخاصةِ بعد ذلك َتمَّ إضافة الروابط 

 الكتيبُالتفيُعم :ُ-ٚ
 (ٜٔممحق )ب ،(ٖٙ) شكل لعمل كتاب تفاعمي (3D Page Flip) استخداَم برنامجتم 

 . التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ لمطالب ورفعة عم  

 :Emazeالُّروضُُاستخداَمُبرني جُ-ٛ
تم استخدامو لعمل عروض تقديمية لمدروس ورفعيا عم  المجموعات وذلك لجذِب انتباه      

   .(ٜٔممحق )ب ،(ٖٚ) ، شكلالطالب

ؿواغ شبؾظ:ؿتطغ لتؿاإلؼتلجؿاغػلخؾظؿُػؿت خؾُخؿ-ج
بمواقع التواصِل ُيعرَُّف  يمتوفرة عم  خادم مجان التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ نظًرا ألن   

 .إل  تكاليف مادية ال تحتاج فإنيا (Face Bookالفيس بوك ) المجاني االجتماعي

 ُالُ تطمبيتُالتيل  :ُُتحد دُُبُالبيحث َقيَ ْتُقدُف
   ك ، وذلالبحثعم  الكتب والمراجع ذات الصمة بموضوع  االطّْالعُ عم   الباحثةحرصت

، وكذلك تسييل عممية دخول الطالب عم  البحثبموضوع  إلعداد المحتوى العممي المرتبط
 (.Face Book)مجموعات الفيس بوك  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ 

   ِالمجموعات عم  الفيس بوك(،  ةالتشاركية اإللكتروني توفير مكان مجيز لعممية إنشاء البيئة(
بالمدرسة حيُث يحتوي عم  أجيزة كمبيوتر ذات مواصفات  الحاسِب اآللي َمْعَملِ وىو 

الفيس  يتمجموع) التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ عم   الطالبتناسُب عممياِت دخول 
عم   اًل راع  َأْن يكوَن محمَّ وتساعُد في إعداد محتوى تمَك البيئِة، ويُ  (،Face Bookبوك 

 .التشاركي اإللكتروني لبيئِة الَتَعمُّمِ  يالَتْعِميمِ المحتوى  تصميمُ جيزة البرامج الالزمة لتمَك األ

ؿؿؿرطظؿوجخولؿزػؼيؿغإلؼتلج:ؿوض َعؿ-خ
 بيئِة الَتَعمُّمِ  يِة(الَتْعِميمِ  محتوى )المصادرِ زمني إلنتاج ال البرنامججدول  الباحثة توَضعَ    

 .(الثانية)مجموعتين الفيس بوك التجريبيتين األولي و  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ لرفعيا عم  
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 تطىيز اإلنتاج انفعهي( ۳
 التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ لعمميات التخطيط لإلنتاج َقاَمْت بإنشاء  الباحثةتمام إبعد     

أيًضا ، و يالحال البحثعم  الفيس بوك( لطالب َعيَّنة  الثانيةاألولي و  التجريبيتين المجموعتين)
 بيلُخُطواِتُالتيل  :ُالبيحث وف ُتمَكُالخطوةَُقيَ ْتُ، الَتَعمُّمِ  مصاِدرو  إنتاِج وسائلَ 

ؿعػلؿؾغي:ؿؿياغَتْطِغؾِػاغ خءؿطيؿصػغؾلِتؿاإلؼتلجؿاغغطغيؿغغػ توىؿ -أؿ
 الفيس بوك(. االجتماعيباستخداِم موقع التواصِل  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ نشاء إ( 
  َيِة المختمفة. الَتْعِميمِ  بالمواقعتربط البيئِة لوالوصالت التشعبية الروابط  وَضع 
  ُالَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  وأْقرَاِنوِ  الُمَتَعمّْمِ ، وبين الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ َبْيَن  والتفاُعلِ االتصاِل  طُرقِ  تحديد 

 -)األولي  التجريبيتينالت لممجموعتين التفاعُ ِمْن  وىناك ثالثة أنواع ،التشاركي اإللكتروني
 : ك يُ مُ،التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  (الثانية

 

 :التشيرك ُاإللكترون ُب ئِ ُالَتَُّم مُِال ج وعت نُ عُال حتويُف ُُف ُ نالُ َتَُّمِّ ُُِتفيعلُُ .ٔ
  الفيديو.كمستودع لممفات  عملتل "YouTube "عم  موقع قناة تصميمُ وذلك ب ُُُ

 

 (:الُ َُّمِّمُِاألول ُ)َدْعِمُُال ج وع ُالتجر ب  داخَلُالُ َتَُّمِِّ  نُُتفيعلُُ .ٕ
 يكونُ لممعمومة وباحث ومسيطر، بحيُث  ُمَمقّْنوموجو و  َكُمرِشدٍ ىنا  المعمم دور أنحيُث         
 ةالتشاركي الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  التشاركي اإللكتروني يالَتْعِميمِ في الموقف  مستقبل لممعموماتلُمَتَعَمِم ا

 :ق  لممعمومةمَ تَ غيِر أنَُّو مُ 

ُ(:ُالُ َتَُّمِّمُُِ)َدْعمُُِالثين  ُال ج وع ُالتجر ب  داخَلُُبُّضيمُالبُّض عُُ نالُ َتَُّمِّ ُُِتفيعلُُ .ٖ
 ، بحيُث يكونُ الثانية المجموعة التجريبيةداخَل  خالِل تكوين مجموعات العملِ ِمْن  ذلكَتمَّ    
 حيث انداخَل تمَك المجموعة  يالَتْعِميمِ لمسيطرة عم  الموقف  وتوجييي إشرافي دورٍ  لمباحثةُ 
 الُمَتَعمّْمُ ، يعمُل ووتقييم ووكذلك يقوم بتقويم قرين، الَتَعمُّمِ  مصاِدر البحث عنىو الذى يقوم ب الُمَتَعمّْمِ 

في  دورٍ  لمُمَعمَُّم أيَ  وال يكونُ  ،يمقّْ مُ ، مساعد، ألقرانوباحث عن المعمومة، موجو  ىنا كمرشد،
لمطالب،  يمقّْ مُ ، وموجغيِر أنَُّو  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  التشاركي يالَتْعِميمِ الموقف 

 ىنا الُمَتَعمّْمِ  دور نأأن نقول  يدعوناا لمتغذية الراجعة، وىذا لممعمومات التي بحثوا عنيا، ومقدمً 
  ."يجابيإ نشط،" دوره

 :"Face Bookالف سُبوكُ"ُالتشيرك ُاإللكترون ُب ئِ ُالَتَُّم مُِضبطُإعداداتُ .ٗ
 :  عدادات والتأمين والموقع الجغرافي. اإلوتتضمَُّن  اإلعداداتُالُّي 
 :االجتماعي.لموقع التواصل  الطالبوتشمل دخول  إعداداتُال ستخد  ن  
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 : بوك الفيس التعمم اإللكترونيبيئِة لسيولة التعامل مع  العربيَّة المغةِ ضبط يتمُّ  الواجي. 
 : ِالبيئتِة َعْبتَر  التشتاركي اإللكترونتي التَتَعمُّمِ احتياجتات  مبيتةِ عمت  تَ  دَ ستاعِ وىو يُ  تخص صُالب ئ

 نَ مِكتتبحيتتُث يُ  Chatوتفعيتتل المحتتتوي واألنشتتطة والمشتتروعات، والمحادثتتة الفوريتتة  شتترِ فيتتتم نَ 
القنتوات  وابتطَ رَ  فتعُ رَ يتتمُّ  أي مكتان، كمتا متنتصتل بالبيئتِة عمل محادثة فورية متع أي طالتب مُ 

 التتتتتعمم اإللكترونتتتتيبيئتتتتِة عمتتتت   أستتتتيل طريقتتتتةٍ لشتتتترح التتتتدروس ب "YouTube"التتتتتتت يتتتتِة الَتْعِميمِ 
 .اإللكترونيعن عنوان البريد  ن، واإلعالالرجعو  االختبارات، و " بوك الفيس"  التشاركي

 

 :ؿاغتشلبعيؿاإلغعتبوؼيؿ ؾئِظؿاغَتَطغ ِمطيؿؿػ توىاغؿرطواتؿإؼشلء -بؿ

ُالُأثنيءَُُ-ٔ ُُاًلُكُُُأنُوجدُ حتوىإنشيء ُصالح يتُ(الُ َتَُّمِّمُُِوُالُ َُّمِّمُِ)ِ ْن ُُلو (ُٕٓ)ب محق
ُكيلتيل :

 ُُالُ َُّمِّمُِصالح يت:ُ
ي)الدروس( داخَل البيئِة الَتْعِميمِ لو صالحية إدارة المحتوى كإنشاء وتعديل المحتوى        

تكميف المجموعات بالميام واألنشطة المطموبِة و مواعيد الدروس  تحديدُ يِة )المجموعات(، و الَتْعِميمِ 
  العربي.مشروع األطمس  إلتمام
 ُُالُ َتَُّمِّمُِصالح يت:ُ

قبول مدير البيئِة )المجموعة(  رُ ظَ تَ نْ لييا، ويُ إاالنضمام إل  المجموعة التي ينتمي  يطمب    
ومتابعة أنشطة  المحتوىدراسِة ِمْن  كعضو جديد في المجموعة، ليتمكن إلضافتوطمب االنضمام 

 . ينالُمَتَعمّْمِ وأْقرَاِنِو  الُمَعمّْمِ 

ُتاألداءاِ ْنُُ(ُتتطمُبُ ج وع ًُاإللكترون ُالُّرب ُ) شروعُاألطمسُ حتوىخطواتُإنشيءُُ-ٕ
ُ:(ٕٓ)ب محقُُالتيل  ُال ستو يتُاإلدار  َعْبَرُُتتمُ 

ؿؿ) ج وعيتُالف سُبوك(:ُالتشيرك ُاإللكترون ُب ئِ ُالَتَُّم مُِ د رُؿاغػستوىؿاألول:ؿؿ-1
 :  ِ إنشيءُال حتوىُالَتُِّْم 
 لممحتوى.)إنشاء مشروع األطمس العربي اإللكتروني(، وتحديُد المغُة العربيَّة كمغِة  وتسميتو  
 ُ  ال حتوىُالتُّم   تحد ُدُ ستخد:  

وأعضاء كل  المجموعات،وَتمَّ تحديُد ُمَنِسقي  فقط،ىم الطالب المسجمين بالمجموعات 
 .المديرالمجموعات تحت قيادة 

 ُِ تُّر بُواجي ُالب ئ: 
 معيا.ول والتعامل جَ العربيَّة لممجموعات لسيولة التَ غة تضبط المُ 
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 :إنشيءُالدروس 
 جميعِ (، وتشتمل الدروس عم  ٕٔ)بممحق  (ٔجدول ) دروس أساسية (عشر)َتمَّ إنشاء   

 التيل :ُك يُ وضُحُالجدول ،العربي خطوات وميارات إنشاء مشروع األطمس

ؿؿ:ال حتوى سئولُعنُكُالُ َُّمِّمُِؿ:اغ لؼياغػستوىؿؿؿ-2

 –)األولي  إل  المجموعات بإعطائيم رابط المجموعة الطالببتسجيل دخول  الُمَعمّْمُ يقوم    
  بيتبيعُالُخُطواِتُالتيل  :ُتدر سوالدرسُال طموِبُُاْخِتَ يرُُتم ُُوبيم،  الَخاصةِ ( الثانية
 :المحتوىَعْرِض  تسمسلتمُّ و المحتوى،  ترتيبِ إنشاء عشر دروس حسب يتمُّ  ال حتوى 

 (.ٕٔ)بممحق  ،(ٔجدول ) ،زمن  ُمَحدَّدٍ  ترتيبٍ  ِضْمنَ تمَك الدروس  ترتيبِ ب
 ُإنشيءُ مفيتPdf:  عميو االطّْالعُ و لقراءة محتوى الدرس. 
 الدرجات. عطاءا  األنشطة و وتقييم تمَك  :توز عُاألنشط ُوال شروعيت 
 وتقديم التغذية الراجعة. الطالبِمْن  السماح برفع التكميفات :إنشيءُالتُّم قيتُلمطالب 
 :قنوات بمواقع ياربطُربطُالدروس " YouTube  " ضافة  الرابط داخَل المجموعة.  ىذاوا 

 

ؿؿؿؿؿؿؿ:م حتوىالطيلبُالدارسُلؿاغػستويؿاغ لغث:ؿ -3
( بعنوان الثانية -)األولي لمجموعتو، ثُمَّ يقوم بتسجيل الدخول المحتوىيقوم الطالب بدراسِة    
 :التيل وتحتوىُواجي ُال ج وع ُعمىُبو،  الَخاصةِ وكممة السر  اإللكتروني هبريد
  ممفات نصية لمدرس في صورة(Word – Pdf). 
 الدرس.  لشرح فيديو 
 .ممفات صوتية لمدرس 
  ٌالدرس.شرح ب َخاصَّة روابط تعميمية 
  َعْرض  وَتمَّ  ،الدراسيِ  المحتوىحت  إتمام دروس  السابقة لكل درسٍ  الُخُطواتَ  جميعَ تمت

 (.ٕٓ)بممحق  ليا في نماذجٍ 
 

4)  
 
 انتمىيى انبنائي: عًهياث

 إلىُاآلت : ةالتشاركية اإللكتروني ييدف التقويم البنائي لمبيئةِ     
  العينة. خصائصِ مالئمة المحتوى لألىداف و ِمْن  قُ تحقُّ ال  
  وفعاليتيا.مناسبتيا لتحقيِق األىداِف ِمْن  ين لمتأكدالُمَتَعمّْمِ ِمْن  تجريبيا عم  َعيَّنة صغيرة 
   ُأثنتتاءَ ، أو اتالتتدخول عمتت  المجموعتت أثنتتاءَ  الطتتالبالصتتعوباِت التتتي قَتتْد تواجتتو  عمتت  التعتترُّف 

 .الَتْجِربة وعالجيا تنفيذ
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ى    نهًنتح انتعهيًي اإلخزاج اننهائي (5
ُّ
ه
َ
ع
َ
 :(انتَاركي اإلنكرتوني نبييت  انت

  بممحتتتق  ،(ٜٕ، ٕٛ) ، شتتتكل"الثانيتتتة -"األولتتتي التجتتتريبيتينإعتتتداد أغمفتتتة المجمتتتوعتين(ٖٔ)، 
 التفاُعِل، طريقةوتشمل العنوان، ومنشورات نصية بيا المقدمة، والعنوان، والترحيب والدرس، و 

 داخَل المجموعة.... إلخ.  بحارواإل
  ُمَساَعَدِة الطالب.و  لتوجيوصور الالمنشورات النصية و  بعضنشر 
  ُليَحمَّيا األنشطة المصاحبة لمدروس بعد كل درسٍ  المجموعات بتوزيعُ  يُمَنِسق تكميف 

 عضاء.األ
  بشتتتكلٍ  الثانيتتتة -األولتتتي " والتجتتتول واستتتتخدام المجمتتتوعتين التجتتتريبيتين التفاُعتتتلِ عمتتتل دليتتتل " 

 الفتيس بتوك" فتي التجتول داختل البيئتة التعميميتة الُمتَتَعمّْمِ وذلك لُمَستاَعَدِة  ،(ٖٔ) ممحقب صحيح
Facebook   ." 

  سالمتيا وعمل الصيانة ليا.ِمْن  والتأكد التشاركي بيئِة الَتَعمُّمِ متابعة استخداِم 

ُالَتَُّم مُِأنُُالبيحث َُأكََّدتُْتُ يُسبقو ُُُُُُ صيلح ُو نيسب ُإلجراءُُالتشيرك ُاإللكترون ُب ئِ 
ُاألسيس  .ُالبحثَتْجِرب ُ

 امل
 
 انزابعت:  ززهت

 
 ئيانتمىيى اننها يززهت

 : يُ م ذلكُبإتبيعُُوتم
ؿاغػطغو ِظ:(ؿت خؾُخؿاغػباجطلتؿ1

 (ٔ، بممحق )الُمَحكّْمين السَّاَدةُ بيا  يبإجراء التعديالت المختمفة التي أوص الباحثةَقاَمْت    
 .لمبحثفي األدواِت المختمفة 

ؿاغتػوؾم:(ؿإصخاخؿأخواِتؿ2
ُ.وتحكيميا وضبطيا البحثأدواِت  الخطوة ببناءِ ىذه  في الباحثةَقاَمْت    

ؿ(ؿاالسترخامؿاغػؾخاؼيؿطيؿػواظفؿ ػؾػؾظ:3
ِمتتتْن  لمتأكتتتد التشتتتاركي اإللكترونتتتي بيئتتتِة التتتَتَعمُّمِ ستتتتخداِم ال استكشتتتافية َتْجِربتتتةً  الباحثتتتة أجتتترتْ    

 تْ وَضتتعَ متتا  قيتتاسِ ل َتْصتتُمحُ و  لالستتتخدامِ  بأنَّيتتا صتتالحةً  صتتالحيتيا لالستتتخدام وقَتتْد ظيتترت النتيجتتةُ 
 و.لقياسِ 

ؿ(ؿتط ؾُقؿاألخواِت:4
وذلك  لمتطبيق،صالحيتيا ِمْن  األساسية بعد التأكد البحثاألدواِت عم  َعيَّنة  الباحثةقت بَ طَ   

 .البحثإلجراء المعالجات اإلحصائية واستخالص النتائِج لتمك 
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ؿ:(ؿاغػطلغجظؿاإل صلئؾظ5
 االتفتتتاق واالختتتتتالفِ  ستتتبِ المعالجتتتات اإلحصتتتائية المختمفتتتة مثتتتَل )معامتتتل نِ  الباحثتتتةأجتتترْت    

والثبتتتات، معامتتتل الستتتيولة والصتتتعوبة، معامتتتل صتتتدِق معامتتتل ألفتتتا كرونبتتتاخ، معامتتتل ال ،لمُمَحكّْمتتتين
 الحتتتالي البحتتتثالتتتتأثير( وذلتتتك لضتتتبط أدواِت  حجتتتم لداللتتتة الفتتتروق، معامتتتل "ت" اختبتتتارِ  التمييتتتز،
 .المختمفةِ 

ؿؽل:ؿوػؼلظشتؼلؿوتغسؾِبؿ(ؿت غؾلؿاغؼتلئَج6
مدى ِمْن  وذلك لمتأكد ؛المختمفة البحثالمعالجات اإلحصائية ألدواِت  نتائجَ  الباحثةحممت   

   صالحيتيا ومناسبتيا.
 امل

 
  اخلايست: ززهت

 
 اننهائيت اننَز والستخذاو واملتابعت يززهت

 : شر  ( الن  1 

  (ٖٔبممحق ) )الفيس بوك( التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  استخدامدليل  تم عن طريق 
 التعامل والتجول فييا ومزاياىا. وضحُ تقديم معمومات تُ ل
  الُمَعمّْمِ ) َدْعمِ  بَنَمَطيْ " الثانية - "األولي َحْوَل المجموعتين التجريبيتين اتالَتْعِميمَ إلقاء - 

 منيا. االسِتفادةمعيا و  والتفاُعلِ استخداميا بسيولِة يتمُّ  ( لمطالبالُمَتَعمّْمِ 
  بَنَمَطْي الَدْعِم  "الثانية -"األولي اإلجابة عن االستفسارات َحْوَل المجموعتين التجريبيتين تقديم

 استخدميا بكل سيولة.ِمْن  الطالب يتمكَّنَ  لكي (الُمَتَعمّْمِ  - الُمَعمّْمِ )
 ( التبني:2 

ُبيل راحلُاألت  :ُالبيحث َقيَ ْتُ
   وسيولة استخداميا. فاعميتياِمْن  لمتأكد التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  الباحثةجربت 
  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  الستخدام ينالُمَتَعمّْمِ عم  مدى قبول  الباحثةتعرفت . 

 ( التنفجذ: )التوظجف واالستخدام(3

 -"األولي ممجموعتين التجريبيتينلفي مختمف األوقات  الطالب استخدامَ  الباحثة تتابع   
 فيذ استراتيجية التعمم اإللكتروني، وقد تم شرح تنفاظيم عم  الدخول والتعامل معو"، وحالثانية

 في آخر الفصل الثاني. "الفيس بوك" التعمم اإللكتروني التشاركي داخل بيئة التشاركي

 ( التثبجت والد ْمُج:4

 المحتوىدراسِة لالطالب  نشاطِ ِمْن  كجزء التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  ستخدمتُ    
  .يّ الَتْعِميمِ 

 ( المتابعة المستمرة:5

اآلراء وردود  وذلك لمعرفةِ  ،ةالتشاركية اإللكتروني المتابعات المستمرة لمبيئةِ  الباحثةجرى تُ     
 .الطالبِقبِل ِمْن  الفعل َحْوَل البيئةِ 
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ى   انتطبيك إخزاءاث .2
ُّ
ه
َ
ع
َ
 .انتَاركي اإلنكرتوني نبييت  انت

ز بت  :أولً 
ْ
د
َ
 :انبسثإخزاء ت

 َدْعمِ بنمطييا " التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ )قامت الباحثة في ىذه الخطوة بتطبيق    
عم  أثر  لمُحكمِ وذلك  (النيائية)عم  طالب الصف األول الثانوي في صورتيا  ("الُمَتَعمّْمِ و  الُمَعمّْمِ 

في تنمية ميارات البرمجة الشيئية والكفاءة الذاتية لدى طالب  الُمَتَعمِّْم" –الُمَعمِّْم "نمط الدعم 
 يومِمْن  حيث بدأتأسابيع ( ثمانية) لمدةاألساسية  البحثالمرحمة الثانوية، وقد استغرقت تجربة 

بممحق  (ٕجدول )كما ب ،(مٕٛٔٓ/ٗ/ٚٔ) الثالثاء يوم وانتيت ،(م ٕٛٔٓ/ٕ/ٖٔ) الثالثاء
ُ:البحثُاتالبيحث ُبيلخطواتُالتيل  ُلمبدءُف ُإجراءوقدُقي تُ ،(ٕٔ)

ز بت .1
ْ
د
َ
 :نهبسث الستكَافيت انت

بة االستكشافجةأ.  ْن الت ْجر   للبحث: الهدف م 

بنمطييا  التشاركي لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني( ٕ)بممحق بعمل َتْجِربة استكشافية  الباحثةَقاَمْت    
ِمْن خارج َعيَّنة البحث  األول الثانوي"َدْعِم الُمَعمِّْم والُمَتَعمِّْم" عم  َعيَّنة ِمْن طالُب الصف 

 :البحثُعم يمُلمتأكدُِ ْنُالتيل ُأدواتُِوَقيَ ْتُبتطب قُ ،األساسية

  البحث.إيجاد المعامالت العممية لمُمَتَغيّْراِت قيد 
  لمرحمة الَتَعمُِّم. ومناسبتيا البيئة التعميمية داخلمدى مناسبة األدواِت 
 الَتْعِميِمي المحتوى حيثُ ِمْن  مالئمتيا ومدى البيئة وضوحِمْن  التأكد. 
 الَتْجِربة، تنفيذ أثناءَ  األساسية البحث َعيَّنة أو الباحثة تقابل َقدْ  التي المشاكل التعرف 

  .األساسية الَتْجِربة تطبيقِ  أثناءَ  حدوثيا تالفي عم  والعمل
  لتطبيقِ بعض الميارات الالزمة  الَتْجِربة بيدف إكتسابِ  تطبيقِ التدريِب عم  كيفية 

مثَل كيفية التعامل مع الطالب أو إرشادىم وتوجيييم أثناَء  الباحثةالَتْجِربة ِمْن جانِب 
 األساسية. الَتْجِربة  وتطبيقِ  العملِ 

بة  ب. تنفجذ  للبحث: االستكشافجةالت ْجر 

  التيل  :ُالُخُطواتُِوفقُاإلجراءات ِمْن  بعددٍ  الباحثةَقاَمْت  
 .(ٕٕ)بممحق  البحث ءإلجراالموفقات الالزمة بالحصول  الباحثةَقاَمْت  .ٔ
بنين،  الثانويةِ  األقباطبمدرسة  الحاسِب اآللي َمْعَملِ وىو  الَتْجِربة مكان تنفيذ الباحثةعدت أ .ٕ

ا خط لمتطبيق، كما يتوفر أيضً  َتْصُمحُ يتوفر بو أجيزة كمبيوتر ذات مواصفات جيدة  حيثُ 
 .َمْعَملِ نترنت في الإ
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 األجيزةتمَك  عم  االستكشافية الَتْجِربة إلجراءالمطموبِة  بتحميل البرامج الباحثةَقاَمْت  .3
"Adobe Flashe.Net  – Net Frame Work - Visual Basic.Net"  

األول الثانوي يبمغ  طالُب الصفِمْن  َعيَّنة عم  االستكشافية الَتْجِربة بتنفيذ الباحثةبدأت  .ٗ
 م( 02۰ٛ -02۰ٚلمعام الدراسي )الثانِي  وذلك في الفصل الدراسي طالًبا (2ٕعددىم )

 خاللِ ِمْن  البحثِمْن  بشرح اليدفَقاَمْت بأفراد العينة في بداية التطبيق و  الباحثةاجتمعت  .٘
 بيئِة الَتَعمُّمِ شرح كيفية التعامل واستخدام  أيًضاَتمَّ و ليم،  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ بيئِة 

 في األنشطة والميام التفاُعلِ ، وكيفية التسجيل داخميا، وشرح خطوات التشاركياإللكتروني 
 المختمفة. ةالتشاركي ةاإللكتروني

( مقيتاِس الَكفتاَءِة الذاتّيتة، بطاقتِة الُماَلَحَظتةِ ، تحصتيميّ الاالختباِر ) البحث أدواتِ  الباحثةطبقت  .ٙ
 م. ٕٛٔٓ/ٕ/ٗ حداألفي يوم  االستكشافية الَتْجِربة طالبِ  عم  قبمًيا

َعيَّنتتتتتة الَتْجِربتتتتتة ل (ٕٔممحتتتتتق ) (ٔبجتتتتتدول ) موضتتتتتوعات (ربتتتتتعباحثتتتتتة بتقتتتتتديم عتتتتتدد )أقامتتتتتت ال .ٚ
 .م ٕٛٔٓ/ٕ/ٚاألربعاء إل  يوم م  ٕٛٔٓ/ٕ/٘األثنين يوم  من االستكشافية

( مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية، بطاقِة الُماَلَحَظةِ ، تحصيميّ الاالختباِر ) البحث أدواتِ  الباحثةطبقت  .ٛ
 .م ٕٛٔٓ/ٕ/ٛ الخميسفي يوم  االستكشافية الَتْجِربة َعيَّنة ا عم بعديً 

ِمْن حيُث الوضوح والفيم وسيولة  يمناسبة المحتوى الدراس عن االستكشافية الَتْجِربة َأْسَفَرتْ   .ٜ
 .لمبحثاألساسية  الَتْجِربة مطمئنة إلجراء النتائجُ ، وكانت البحث أدواتِ ثبات و  التنفيذ،

ؿصغىؿأطباخؿاغطؾؼظ:ؿاغ ل  ظؿػال ظلُت
 محاولة االسِتفادة ِمْن الَتْجِربة.ب االستكشافيةالَتْجِربة  ىتم الطالب أثناَء تطبيقِ أ 
 يا.َعْرضِ وبساطة  بيئةِ الداخَل  التعميميمحتوى العم  وضوح  الطالب اتفاق 
 انتباىيم طول الوقت. جذبِ م عم  ساعدىُ يُ  حيثُ الجديد  الَتَعمُّمِ  أسموبِ ب العينة أفراد سعادة 
 منيمالمطموبِة  في تنفيذ الميام التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  العينةأفراِد  تعاون.  
 ميارات تنميةِ  في التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  خاللِ ِمْن  الَتَعمُّمِ عم  طالِب ال إقبال 

 بيسك دوت نت. الِفيجَوالباستخداِم  (اإللكتروني العربي األطمس)مشروع  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
 في التوقيت المناسب لكل منيم  التشاركي اإللكتروني الَتَعمُّمِ  داخَل بيئةِ  لمتواجد الطالب ارتياح

 .ُمَحدَّدٍ أو بمكان  لمَتَعمُّمِ  ُمَحدَّدةٍ االرتباط بمواعيد  دونَ 
  ا لوجو، حيُث َعْبَروا عن أىميتيا بالمدرسة وجيً  في حضور الحصصِ  العينة أفرادانتظام

 البيئةالَخاصِة بيم عم   اتيمالكثير ِممَّا ينقصيم عم  مجموع ملُ كَ بالنسبة ليم، حيُث تُ 
 .(Facebookالفيس بوك التعميمية )
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ا انبسث أدواث   تطبيك. 2
ً
 :لبهي

المجموعتتتة األساستتتية ) البحتتتثَعيَّنتتتة  عمتتت  البحتتتث دواتِ أل ةالَقْبميِتتت القياستتتات الباحثتتتة أجتتترتْ     
ُ:التيل ُالجدول وضحُك يُ، (الثانية المجموعة التجريبيةو  األولي التجريبية

ُولىُوالثين  (البحثُ)التجر ب  ُاأُلُل ج وعت ُالقبم التطب قُ واع دُُ(ٕٙجدولُ)

ُالوقتُاًلختبير
 مٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔثنين يوم األ المعرفيّ التحصيِل اختبار 

 مٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔثنين يوم األ الَكفاَءِة الذاتّية
 مٕٛٔٓ/ٕ/ٕٔ،ٔٔ والثالثاءثنين األ يومي األداء الميارىّ 

مجموعتي  أفرادَبْيَن  التكافؤمن  تحقّْقِ بال الباحثةَقاَمْت  الَقْبميِ  التطبيقَ درجاِت بعد رصد و     
 باستخدامِ  البحث قيد الُمَتَغيّْرات جميعِ  في (ٙٔبممحق ) النوعو  ِمْن حيُث العمر الزمني البحث
ْه  لتحقِّق  لورلل  ،"T-Test" "ت" اختبارِ  ُ ُُ، المجموعتيه التج يبيتيه مذى تنافؤم  وضُحُك ي

 ُالتيل :جدولُال

ُالبحثُُ َتَغ ِّراتُف ُج  عُُِنتيئِجُالتطب قُالَقْبم ُِ فىُال ج وعت نأفرادُ تكيفؤُ(ٕٚجمدولُ)
ُٖٓ=ٕن=ُٔن

ُالُ َتَغ ِّرات
)ت(ُُُالثين  ُالتجر ب  ُُِاألول ُالتجر ب  ُِ

ُال حسوب 
 ستوىُ

(ٓ.ٓ٘)ُ ُع مُع م
 داّلة غير ٖ٘.ٓ ٚٗ.ٓ ٖٓ.٘ٔ ٖٗ.ٓ ٖٕ.٘ٔ لمطالب العمر الزمن 

 داّلة غير ٕٗ.ٓ ٚ.ٗ ٓٗ.ٖٔ ٔٗ.ٗ ٖٕ.ٖٔ المعرفيّ التحصيِل  اختبار
 داّلة غير ٖٛ.ٓ ٕ٘.ٖ ٕٚ.ٜٔ ٖٔ.ٗ ٓ٘.ٜٔ بطاقِة الُماَلَحَظةِ 

 ةدالّ  غير ٗٙ.ٓ ٕ٘.ٖ ٖ٘.ٖٔ ٖٔ.ٕ ٜٚ.ٖٔ مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية
 ٜٜٙ.ٔ=  (٘ٓ.ٓ)ِعْنَد مستوى الجدولية  ( ت )

أفراد المجموعتين َبْيَن  وجوُد ُفروٍق داّلٍة إحصائًياعدَم  السابقجدول الِمْن  يتضحو    
قيم )ت(  جميعَ  أن حيثُ ، البحثقيد  الُمَتَغيّْرات في جميعِ ( الثانية التجريبيةِ األولي و  التجريبيةِ )

 ذاتُتوَجُد ُفروٌق ال أنَُّو  يثبتِممَّا ، (٘ٓ.ٓ)مستوى ِعْنَد  قيمة )ت( الجدوليةِمْن  المحسوبة أقل
إل  تكافؤ  شيرُ يُ ِممَّا  البحث ُمَتَغيّْراتِ  في جميعِ  الَقْبميِ التطبيق نتائِج  َبْينَ  إحصائية داّللةٍ 

 .البحثقيد  الُمَتَغيّْرات في جميعِ ( الثانيةاألولي و ) التجريبيةِ  البحث مجموعتي
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 :نهبسث تطبيك انتدزبت الساسيت. 3

ؿؿصخاخؿغغتجب ظ:اإلأ.ؿ
 بيئة الفيس بوكاألساسية وىو  الَتْجِربة مكان تنفيذ الباحثةأعدت  .ٔ
 األجيزة. تمَك باستخداِم  األساسية الَتْجِربة إلجراءالمطموبِة  بتحميل البرامج الباحثةَقاَمْت  .ٕ
ة الجديد الطالبتعمُِّم  طُرقِ وأىميتيا في  الَتْجِربة بأفراد العينة لشرح طبيعة الباحثة اجتمعت .ٖ

 عمييا طوال يسيرونالتي  اتالَتْعِميمَ عطائيم كل وا   الطالب ِعْندَ  والتي تسير لدييم الشغف
 .الَتْجِربة فترةِ 

 تتعمم (التجريبيِة األولي)المجموعِة ، مجموعتين تجريبيتين إل العينة  أفراد الباحثةقسمت  .ٗ
التجريبيِة )المجموعِة خرى (، واألالُمَعمّْمِ  َدْعمِ ) َنَمطِ  التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ َعْبَر 
 .(الُمَتَعمّْمِ َدْعِم ) َنَمط التشاركي اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ َعْبَر  التي تتعمم الثانية(

 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  مجموعةِ  رابط (األولي التجريبية)المجموعة َعيَّنة  ألفراد الباحثةأعطت  .٘
 Faceفيس بوك ) االجتماعيالتواصِل  عم  موقعبيم  الَخاصةِ  (الُمَعمّْمِ  َدْعمِ ) َنَمطِ ب التشاركي

Book)بقنتتتتتتاة اليوتيتتتتتتوبالختتتتتتاص  ، وكتتتتتتذلك التتتتتترابط (YouTube)،  البريتتتتتتد عنتتتتتتوان وكتتتتتتذلك
 ك يُ م :ُُىَ يُو ،(Gmailت ال)اإللكتروني 

  https://www.facebook.com/groups/146063809436956/ 

 https://www.youtube.com 

 https://mail.google.com  

 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  مجموعةِ  رابط )الثانية التجريبية(المجموعة َعيَّنة  ألفراد الباحثةأعطت  .ٙ
فيس بوك ) االجتماعيالتواصِل  عم  موقع بيم الَخاصةِ  (الُمَتَعمّْمِ َدْعِم ) َنَمطِ ب التشاركي

Facebook)بقناة اليوتيوبالخاص  ، وكذلك الرابط (You tube) البريد عنوان ، وكذلك
 ك يُ م :ُُىَ يُو (Gmailالت )اإللكتروني 

 https://www.facebook.com/groups/158358948148825/ 

 https://www.youtube.com 

 https://mail.google.com  

الثانية( ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني  -ممجموعتين التجريبيتين )األوليلرشادات اإل الباحثة توَضعَ  .ٚ
ة التشاركيداخَل البيئِة، وتوجيييم لألنشطة اإللكترونية  ، وتعريفيم بخطوات العملِ التشاركي

 الطالب عم  إنجاِز الميام.المرتبطة بالميارات المطموِب تنفيذىا، وذلك لُمَساَعَدِة 

 

https://www.facebook.com/groups/146063809436956/
https://www.facebook.com/groups/146063809436956/
https://www.youtube.com/?gl=EG
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://www.facebook.com/groups/158358948148825/
https://www.youtube.com/?gl=EG
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
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 :اغتجب ظؿتؼغؾ ب.ؿ

  في تنفيذ فاعميات الَتْجِربة األساسية لمبحث عَقَب االنتياء ِمْن القياس الَقْبمِي في  الباحثةبدأت
م  ٕٛٔٓ/ٗ/ٚٔالموافق  الثالثاءم إلي يوم ٕٛٔٓ/ٕ/ٖٔ الموافق الثالثاءالفترة ِمْن يوم 

   .سابيعأ( ثمانيةلمدة ) اأسبوعيً  (دقيقة ٜٓ) حصتانبواقع 
  وتَمممممَُّ، اطالًبتتتت( ٓٙعتتتتددىم ) وبمتتتتغَ  البحتتتتث مجمتتتتوعتيأفتتتتراد الَتْجِربتتتتة األساستتتتية عمتتتت   إجتتتتراءتتتتتم

 ُُ:ك يُ مىُتقس ُ ُيْمُإلىُ ج وعت ن
من  اطالبً  (۰2تتكون ِمْن ) ""َدْعِم الُمَعمّْمِ  َنَمطِ ب التشاركيأول  لمَتَعمُِّم  تجريبيةِ  مجموعةِ  -أ 

 ( مجموعات كلخمس) ل حيث قامت الباحثة بتقسيميم إ األول الثانويطالب الصف 
  .أسبوعًيا دقيقة( ٜٓ) حصتانبواقع وذلك  .( طالبستبيا ) مجموعةِ 

 (۰2" تتكون ِمْن )َدْعِم الُمَتَعمِّْم "َدْعِم األقران َنَمطِ ب التشاركيمجموعة تجريبيٌة ثانية لمَتَعمُِّم   -ب 
( خمس) حيث قامت الباحثة بتقسيميم ال  الثانويول من طالب الصف األ اطالبً 

، أسبوعًيا دقيقة( ٜٓبواقع حصتان )وذلك  ( طالبستبيا ) مجموعات كل مجموعةِ 
 :ذلك وضحُُوالجدول

ُ شروع"ُالثينويُاألولُالصفُعمىُال قررُالدراس ُلم حتوىُالز نىُالتوز ع(ُٕٛ)جدولُ
ُ".اإللكترون ُالُّرب ُاألطمس

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممموعضمال ُو التير مممممممممخُم
 .(واجية المشروع وضبط الخصائصِ  )إعداد ال وضوعُالثيِ نُْ ٕٛٔٓ/ٕ/ٖٔ ٔ
 قراءة بيانات ورقِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓ ٕ
 (.دوت نتتدريب )قراءة بيانات ورقِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك  ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٚ ٖ
 استكمال تدريب )قراءة بيانات ورقِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك(. ٕٛٔٓ/ٖ/ٙ ٗ
 بقتتتتتتتتتتتتتتتتراءة بيانات ورقِة إكسيل. الدَّالة الَخاصةِ تتاء إنش ٕٛٔٓ/ٖ/ٖٔ ٘
 المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع(.كتتتتتتتتتتتتتتتتتتابة ُكود ) ال وضوعُالتيسع ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٓ ٙ
 .(األطمس لمشروع)إضافة خريطة وعمم الدولة  ال وضوعُالُّيشر ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٚ ٚ

ٛ ٖ/ٗ/ٕٓٔٛ 
ُعشر ُالحيدي  لمشروع)إضافة صوت السالم الوطني ال وضوع

 األطمس(.
 كتابة الُكود الالزم لتشغيل أو إيقاف ممف صوت السالم الوطني لمدولة. ٕٛٔٓ/ٗ/ٓٔ ٜ

ٔٓ ٔٚ/ٗ/ٕٓٔٛ 
ُعشر ُالثينِ   لمشروع)إضافة فيديو المعالم السياحية  ال وضوع

 األطمس(.
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4 . 
 
  انبسثأدواث  تطبيك

َ
اب

ً
 :عذي

مقياِس ، بطاقِة الُماَلَحَظةِ ، المعرفيّ التحصيِل  )اختبار البحثأدواِت بتطبيق  الباحثةَقاَمْت     
 ُك يُ وضحُالجدولُالتيل :، األساسية الَتْجِربة طالبِ  ا عم عديً ( بَ الَكفاَءِة الذاتّية

ُوالثين  (ُالبحثُ)التجر ب  ُاألول ُل ج وعت ُالبُّديتطب قُال(ُ واع دُُٜٕ)ُُجدول

ُالوقتُاًلختبير

 مٕٛٔٓ/ٗ/ٛٔ األربعاءيوم  المعرفيّ التحصيِل اختبار 

 مٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔ الخميسيوم  الَكفاَءِة الذاتّية

 مٕٛٔٓ/ٗ/ٖٕ،ٕٕثنين األو  األحد يومي األداء الميارىّ 

، ُثمَّ َقاَمْت بعدًيا لمبحثالخطة الزمنية لتطبيق الَتْجِربة األساسية ويوضُح الجدول السابق    
)اختبار التحصيِل المعرفّي، بطاقِة ِمْن  في كلٍ  (٘ٔبممحق ) بتفريغ درجاِت الطالب الباحثة

ًيا الستخراج النتائِج ا لمعالجتيا إحصائتمييدً دة لذلك ( ُمعَ مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةالُماَلَحَظِة، 
 .وتفسيِرىا
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ا: 
ً
 املعاجلاث اإلزصائيت  انتسهيم اإلزصائي نهبياناث(:ثاني
عمييا في  بعد ااِلْنِتياُء ِمْن عممية التقييم برصد الدرجاِت التي َتمَّ الحصولُ  الباحثةَقاَمْت        

 (Spss)إلجراء المعالجات اإلحصائية باستخداَم برنامج  البحث التطبيق الَقْبمِي والَبْعِدي ألدواتِ 
"Statistical Package for The Social Science االجتماعية" الحزم اإلحصائية لمعموم ،

 .وذلك الختبار صحة الفروض باستخداِم األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات
 ًُ ُبيستخداِمُاألسيل بُاإلحصيئ  ُالتيل  :ُالبيحث فقدَُقيَ ْتُُالحيل ُالبحث عُطب ُّ ُُيوت يش
 االلتواء(. معامل و  ،واالنحراف المعياري ،الحسابي أساليب اإلحصاء الوصفي )المتوسط -ٔ
                ألفاكرونباخ. معامالت  -ٕ
 .المقارنِة الطرفيةِ  -ٖ
 .       " T- Test"  )ت( اختبارِ  -ٗ
  صدق االتساق الداخمي. -ٙ
 "بيرسون" معامل ارتباط  -ٚ

 ُُُلُإلىُنتيئجَُُنيءًُوب ي.ىوتحم مييُوتفس رُُُالبحثُعمىُىذهُال ُّيدًلتُتمُالتوص 
 



 

 

 

 
 

 
 الرابع الفصــل                  

 وتفدورهاىالبحثىومناقذتكاىنتائَجىررض



 

 

  



 وتفسيرها ومناقشتها البحث نتائج   عرض    الرابعالفصل  
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 الرابعـل لفصا

 
 
 وتفسريها البحث ومناقشتها عرض نتائج

ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي في تنميِة  َدْعمِ ال َنَمطِ عن أثُر  تستقصى الدراسِة الحاليةِ        
واقتصرت تمَك الدراسِة عمى  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويِة،

ِب العينة، والتي لذا َقاَمْت الباحثُة بتطبيق أدوات الدراسِة عمى طال (؛الُمَعمِِّم والُمَتَعمِّمِ َنَمَطْي َدْعِم )
 متَ الدراسِة وتفسيِرىا في ىذا الفصل، حيُث تَ  َعْرض نتائجَ  سيتمُّ و ا في الفصل الثالث، ىَ كرُ ورد ذِ 

الدراسِة لممجموعتين التجريبيتين  ألدواتِ معالجة البيانات إحصائًيا لدرجاِت نتائِج التطبيق الَبْعِدي 
 االجتماعيةِ  لمعمومِ  اإلحصائيةِ  الِحَزم َم برنامجَ وذلك باستخدا (،٘ٔكما بممحق )والنتائِج الوصفية 
version (23) "SPSS". 

ضانتبئجِاا:أولًا
ْ
ز
َ
 :البحثع

ىالدرادِةىالمرتبطةىبالتحصولىالمعرفّي:ىأدئلةجابةىرلىىإلل .1

ىىالدؤالىاألول:

عمى تنميِة جانِب التحصيِل المعرفّي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب َدْعِم )الُمَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط 
 ؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات ا

 صحة الفرض الول: اختبار   ول َتم  عمى السؤال ال  ولإلجابة 

 الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد  " أنُو: الذي ينص عمى   
 األولي التجريبية المجموعة لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  لميارات المعرفيّ  التحصيل الختبارِ  والَبْعِدي

االنحراف و (، م، وَتمَّ حساُب المتوسط الحسابي )" الَبْعِدي التطبيق لصالحِ ( الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ )
لتوافر "  T- Test" )ت(  اختبارِ  المعياري )ع( في التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ استخدامِ 

وَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت طالِب المجموعِة في  ،استخداموشروط 
كما بميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة، المعرفي المرتبط التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي الختبار التحصيل 

 التالي: جدولال يوضح  
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لممجموعة  التجريبية   الَبْعد يو  الَقْبمي  التطبيقين َبْيَن  اإلحصائية الف روق   داّللة   (ٖٓجدول )
 المعرفي تحصيلالالختبار   يالول

رات
َتَغيِّ

الم 
 

ىالولالمجموعة التجريبية   

وق
لفر

ط ا
وس

 مت

رية
الح

ت  
رجا

 قيمة )ت( د
 المحسوبة

مستوى 
الدال لة  
.0.0 

التطبيق 
 الَقْبمي  

التطبيق 
ي  الَبْعد 

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٖٗ.ٜٔ ٜٕ ٜٖ.ٙٔ ٓ٘.ٔ ٓٙ.ٜٕ ٔٗ.ٗ ٕٔ.ٖٔ التحصيل  المعرفيّ  اختبار

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة

         
 ( ٗشكل )

لممجموعة  القبميالتطبيق  درجات متوسطأن  (ٗ( وشكل )ٖٓجدول ) من يتضحو     
 الوللطالب الصف  الشيئيةلمهارات البرمجة  المعرفيالختبار التحصيل  (ىالولالتجريبية )

التطبيق  درجات متوسط بينما بمغ 0(0ٗٔٗ) معياري( بانحراف 0ٕٖٔٔقد بمغت ) الثانوي
  (0ٖٗ0ٜٔقيمة )ت( المحسوبة )وبمغت  ،(0٘ٓٔقدرة ) معياري( بانحراف 0ٜٕٙٓ) البعدي

ى

ى
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ى:ىالثانيالدؤالى
عمى تنميِة جانِب التحصيِل المعرفّي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب َدْعِم )الُمَتَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط 
 ؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات ا

  الثانيصحة الفرض  اختبار   عمى السؤال الثاني  َتم  ولإلجابة: 
 الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد :"أنو الذي ينص عمى   
 الثانية التجريبية المجموعة لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  لميارات المعرفيّ  التحصيل الختبارِ  والَبْعِدي

االنحراف و "، وَتمَّ حساُب المتوسط الحسابي )م(،  الَبْعِدي التطبيق لصالحِ ( الُمَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ )
)ت(  اختبارِ  ، وَتمَّ استخدامِ الثانية التجريبيةِ  لممجموعةِ  المعياري )ع( في التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي

 الختبارِ طالِب اللتوافر شروط استخدامو، وَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت 
 التالي:جدول الوضح  كما ي   ،عرفيالتحصيل الم

ي الَقْبمي   التطبيق درجات متوسطَبْيَن  الف روق   داّللة   (ٖٔ) جدول لممجموعة  التجريبية   والَبْعد 
 المعرفي تحصيلالالختبار   الثانية

رات
َتَغيِّ

الم 
 

 المجموعة التجريبية الثانية

وق
لفر

ط ا
وس

 مت

رية
الح

جة 
 قيمة در

 )ت(

مستوى 
الدال لة  
.0.0 

الَقْبمي  التطبيق  يالتطبيق   الَبْعد   

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٜٓ.ٕٙ ٜٕ ٕٓ.ٕٗ ٚ٘.ٔ ٓٙ.ٖٚ ٓٛ.ٗ ٓٗ.ٖٔ اختبار التحصيل  

   ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة 

      
 (٘شكل )
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لممجموعة  القبميالتطبيق  درجات متوسطأن  (٘( وشكل )ٖٔجدول )من يتضح و     
طالب الصف دى ل الشيئيةلمهارات البرمجة  المعرفيالختبار التحصيل  (التجريبية الثانية)

 التطبيق درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٛٓٗ) معياري( بانحراف 0ٖٗٓٔقد بمغت ) الثانوي الول
 (0ٜٓ0ٕٙوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0٘ٚٔقدرة ) معياري( بانحراف 0ٖٙٓٚ) البعدي

ىىالدؤالىالثالث:
عمى تنميِة بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب الُمَتَعمِِّم( – َدْعِم )الُمَعمِّمِ  َنَمِطي اختالف أثرُ ما  

 ؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات اجانِب التحصيِل المعرفّي 

   صحة الفرض الثالث: اختبار   ولإلجابة عمى السؤال الثالث َتم 

 التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد  :"أنوُ  الذي ينص عمى     
 التجريبيتين المجموعتين لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  لميارات المعرفيّ  التحصيل الختبارِ  الَبْعِديين

"، وَتمَّ  (الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ ) الثانية التجريبية لممجموعة البعدي التطبيق لصالحِ ( والثانية األولي)
 التطبيقوعتين في حساُب المتوسط الحسابي )م(، االنحراف المعياري )ع( لكل ِمْن المجم

َتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن كما )ت( لتوافر شروط استخدامو،  اختبارِ  الَبْعِدي، وَتمَّ استخدامِ 
الَبْرَمَجِة بميارات المرتبط  المعرفي متوسطات درجاِت أفراد المجموعتين الختبار التحصيل

 التالي:جدول الوضح  كما ي   ،الَشيئيةِ 

لممجموعتين  الَبْعد ي التطبيق درجاتمتوسط َبْيَن  اإلحصائية الف روق   داّللة   (ٕٖجدول )
 المعرفي تحصيلالالختبار  ( الثانية – ىالولالتجريبيتين )

َتَغيِّرات  الم 

رية
الح

جة 
در

 

ى الولالتجريبية  
ٖٓن=     

التجريبية  الثانية 
ٖٓن=     

وق
لفر

ط ا
وس

 مت

 قيمة

 )ت(

جم
ح

 
ثير

التأ
 (2

𝜂) 

مستوى 
الدال لة  
ٔم 0.0. ٔع  ٕم  ٕع   

اختبار التحصيل  
 المعرفيّ 

 داّلةُ  ٚٛ.ٓ ٕٚ.ٜٔ ٓٓ.ٛ ٚ٘.ٔ ٓٙ.ٖٚ ٓ٘.ٔ ٓٙ.ٜٕ ٛ٘

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة
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 (ٙشكل )

لممجموعة  البعديالتطبيق  متوسط درجاتأن  (ٙ( وشكل )ٕٖجدول )من يتضح و     
طالب الصف دى ل الشيئيةلمهارات البرمجة  المعرفيالختبار التحصيل  (ىالولالتجريبية )

بينما بمغ متوسط درجات التطبيق 0 (0٘ٓٔ) معياري( بانحراف 0ٜٕٙٓقد بمغت ) الثانوي الول
 معياري( بانحراف 0ٖٙٓٚ) المعرفيلممجموعة التجريبية الثانية فى اختبار التحصيل  البعدي
   0(0ٕٜٚٔقيمة )ت( المحسوبة ) وبمغت ،(0٘ٚٔقدرة )

المكةةةارمىلمكةةةارا ىىبةةةاألدا الدرادةةةِةىالمرتبطةةةةىىأدةةةئلةجابةةةةىرلةةةىىإلل .2
ىالَبْرَمَجِةىالَذوئوِة:

 

ىىالرابع:ىالدؤال
عمى تنميِة الجانِب األدائّي لميارات بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب َدْعِم )الُمَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط 

 ؟الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

   صحة الفرض الرابع:اختبار   ولإلجابة عمى السؤال الرابع َتم 

 الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد :"أنوُ  الذي ينص عمى     
 َدْعمِ  َنَمطِ ) األولي التجريبية المجموعة لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  ميارات ُماَلَحَظةِ  لبطاقةِ  والَبْعِدي
، وَتمَّ حساُب المتوسط الحسابي )م(، االنحراف المعياري )ع( " الَبْعِدي التطبيق لصالحِ ( الُمَعمِّمِ 
وَتمَّ حساُب  ،اختباِر )ت( لتوافر شروط استخدامو لتطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ استخدامِ في ا

لبطاقِة دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت طالِب المجموعِة في التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي 
 التالي: جدولال يوضح   كما، ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ ب األداء الميارى المرتبط مالحظة
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التجريبية  )لممجموعة   الَبْعد يو  الَقْبمي  التطبيقين َبْيَن  اإلحصائية الف روق   داّللة   (ٖٖجدول )
 بطاقة  الم اَلَحَظة  ل (يالول

رات
َتَغيِّ

الم 
رية 

الح
جة 

در
 

ىالولالمجموعة التجريبية   

وق
لفر

ط ا
وس

 مت
 قيمة

 )ت(

مستوى 
الدال لة  
.0.0 

الَقْبمي  التطبيق  يالتطبيق   الَبْعد   

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٙٚ.ٚٛ ٕٓ.ٖٕ ٘ٙ.ٗ ٓٚ.ٗٔٔ ٖٔ.ٗ ٓ٘.ٜٔ ٜٕ المالحظةبطاقة  

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة  

 
 ( ٚشكل )

لممجموعة  القبميالتطبيق درجات متوسط أن  (ٚ( وشكل )ٖٖجدول )من يتضح و    
 الولالصف لدى طالب  الشيئيةمهارات البرمجة بطاقة المالحظة لى في الولالتجريبية 

التطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٖٔٗ) معياري( بانحراف 0ٜ٘ٓٔقد بمغت ) الثانوي
   0(0ٚٙٚٛوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٙ٘ٗقدرة ) معياري( بانحراف 0ٚٓٗٔٔ) البعدي

ى
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ىالدؤالىالخامس:ى
الميارى  ءعمى تنميِة جانِب األدابيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب )الُمَتَعمِِّم( َدْعمِ  ما أثُر َنَمطِ 
 ؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات ا

 :ولإلجابة عمى السؤال الخامس َتم  اختبار  صحة الفرض الخامس 
 والَبْعِدي الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد :"أنوُ  الذي ينص عمى     

( الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ ) الثانية التجريبية المجموعة لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  ميارات ُماَلَحَظةِ  لبطاقةِ 
المعياري )ع( في التطبيقين  االنحراف"، تم حساُب المتوسط الحسابي )م(، الَبْعِدي التطبيق لصالحِ 

وَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن  ،الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ استخداِم اختباِر )ت( لتوافر شروط استخدامو
األداء الميارى متوسطات درجاِت طالِب المجموعِة في التطبيق الَقْبمِي والَبْعِدي لبطاقِة ُماَلَحَظِة 

 التالي: جدولال كما يوضح  ، َمَجِة الَشيئيِة َلَدى طالُب الصف األول الثانويالَبرْ  مياراتب المرتبط

لممجموعة   الَبْعد يو  الَقْبمي   التطبيقين درجات متوسطَبْيَن اإلحصائية  الف روق   داّللة   (ٖٗجدول )
 بطاقة  الم اَلَحَظة  ل (الثانيةالتجريبية  )

رات
َتَغيِّ

الم 
رية 

الح
جة 

در
 

التجريبية الثانيةالمجموعة   
متوسط 
 الفروق

 قيمة

 )ت(

مستوى 
الدال لة  
.0.0 

البعديالتطبيق  التطبيق الَقْبمي    

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٜ.ٜٙٔ ٖٚ.٘ٔٔ ٓٔ.ٚ ٓ.ٕٚٓ ٕ٘.ٖ ٕٚ.ٜٔ ٜٕ لم اَلَحَظة  بطاقة  ا

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة 

 
 (ٛشكل )
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لممجموعة  القبميالتطبيق درجات متوسط أن  (ٛ( وشكل )ٖٗجدول ) من يتضحو    
قد  الثانوي الولالصف لدى طالب  الشيئيةمهارات البرمجة لبطاقة مالحظة ى الولالتجريبية 

 البعديالتطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٕٖ٘) معياري( بانحراف 0ٕٜٚٔبمغت )
   0(0ٜٜٓٙٔوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٔٓٚقدرة ) معياري( بانحراف 0ٕٓٓٚٓ)

ىالدؤالىالدادس:
عمى تنميِة بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب الُمَتَعمِِّم( -)الُمَعمِِّم  َدْعمِ  َنَمِطي اختالف ما أثرُ 

 ؟الميارى لمبرمجة الَشيئيةِ الجانِب األدائّي 

   صحة الفرض السادس:اختبار   ولإلجابة عمى السؤال السادس َتم 

 الَبْعِديين التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد " أنوُ  الذي ينص عمى      
(  والثانية األولي) التجريبيتين المجموعتين لطالب الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  ميارات ُماَلَحَظةِ  لبطاقةِ 
"، وَتمَّ حساُب المتوسط  (الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ ) الثانية التجريبية لممجموعة البعدي التطبيق لصالحِ 

الحسابي )م(، االنحراف المعياري )ع(، لكل ِمْن المجموعتين في التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ 
استخداِم اختباِر )ت( لتوافر شروط استخدامو، وَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت 

 مياراتب األداء الميارى المرتبط لبطاقِة مالحظةلَبْعِدي المجموعتين في التطبيق الَقْبمِي وا طالب
 التالي: جدولالكما يوضح   ،الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

 الَبْعد ي في التطبيق درجات الطالب متوسطَبْيَن  اإلحصائية الف روق   داّللة   (ٖ٘جدول )
 بطاقة  الم اَلَحَظة  ل( الثانية –ىالوللممجموعتين التجريبيتين )

ٖٓ=ٕ=نٔن  

َتَغيِّرات  الم 

رية
الح

جة 
در

 

     الثانيةالتجريبية   ى    الولالتجريبية  

وق
لفر

ط ا
وس

مت
 

 قيمة

 )ت(

جم
ح

 
ثير

التأ
 

مستوى 
الدال لة  
 ٕع ٕم ٔع ٔم 0.0.

 داّلةُ  ٜٜ.ٓ ٙٓ.ٛٚ ٖ.ٕٜ ٓٔ.ٚ ٕٚٓ. ٓ ٘ٙ.ٗ ٓٚ.ٗٔٔ ٛ٘ بطاقة  الم اَلَحَظة  

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة
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 ( ٜ) شكل

لممجموعة  البعديالتطبيق  درجات متوسطأن  (ٜ( وشكل )ٖ٘جدول ) من يتضحو        
قد  الثانوي الولالصف  طالب لدى الشيئيةى لبطاقة مالحظة مهارات البرمجة الولالتجريبية 

 البعديالتطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٙ٘ٗ) معياري( بانحراف 0ٚٓٗٔٔبمغت )
 الوللطالب الصف  الشيئيةلممجموعة التجريبية الثانية فى بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة 

   0(0ٓٙٛٚوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٔٓٚقدرة ) معياري( بانحراف 0ٕٓٓٚٓ) الثانوي

ى:مقواِسىالَكفاَ ِةىالذاتّوةبجابةىرلىىأدئلةىالدرادِةىالمرتبطةىإلل .3

ىالدؤالىالدابع:ى
 َلَدى طالب الَكفاَءِة الذاتّيةعمى تنميِة بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب )الُمَعمِِّم( َدْعمِ  ما أثُر َنَمطِ 

 ؟المرحمة الثانوية

   صحة الفرض السابع:اختبار   ولإلجابة عمى السؤال السابع َتم 
 الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد  " أنوُ  الذي ينص عمى    

 َنَمطِ ) األولي التجريبية المجموعة لطالب الشيئية البرمجة لميارات الذاتّية الَكفاَءةِ  لمقياسِ  والَبْعِدي
االنحراف المعياري  ، وَتمَّ حساُب المتوسط الحسابي )م(،" الَبْعِدي التطبيق لصالحِ ( الُمَعمِّمِ  َدْعمِ 

وَتمَّ حساُب  ،)ت( لتوافر شروط استخدامو التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ استخداِم اختبارِ  )ع( في
مقياِس دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت طالِب المجموعِة في التطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي ل

 التالي: جدولال كما يوضح   ،الَكفاَءِة الذاتّية
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 والَبْعد ي الَقْبمي  التطبيقين متوسط درجات َبْيَن  اإلحصائية الف روق   داّللة   (ٖٙجدول )
 مقياس  الَكفاَءة  الذاتّيةلى( الول التجريبية  لممجموعة )
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ىالولالمجموعة التجريبية   
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 )ت(

مستوى 
الدال لة  
.0.0 

الَقْبمي  التطبيق  يالتطبيق   الَبْعد   

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٕٙ.ٚٗ ٖٙ.ٕٚ ٖٗ.ٕ ٓٙ.ٜ٘ ٖٔ.ٕ ٜٚ.ٖٔ ٜٕ مقياس  الَكفاَءة  

   ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة   

 
 (ٓٔشكل )

لممجموعة  القبميالتطبيق درجات متوسط أن  (ٓٔ( وشكل )ٖٙجدول )من يتضح و      
قد بمغت  الثانوي الولطالب الصف دى الكفاءة الذاتية لمقياس في  ىالولالتجريبية 

( 0ٜٙٓ٘) البعديالتطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٖٕٔ) معياري( بانحراف 0ٜٖٚٔ)
 0(0ٕٙٚٗوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٖٕٗقدرة ) معياريبانحراف 

ى
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ىالدؤالىالثامن:ى
 عمى تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب َدْعِم )الُمَتَعمِِّم( ما أثُر َنَمطَ 

 ؟المرحمة الثانوية
   ْن َتم  صحة الفرض الثامن:اختبار   ولإلجابة عمى السؤال الثام 
 الَقْبميِ  التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًية داللة ذات فروق توجد " أنوُ  الذي ينص عمى         

 َنَمطِ ) الثانية التجريبية المجموعة لطالب الشيئية البرمجة لميارات الذاتّية الَكفاَءةِ  لمقياسِ  والَبْعِدي
َتّم حساُب المتوسط الحسابي )م(، االنحراف المعياري و "،  الَبْعِدي التطبيق لصالحِ ( الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ 

وَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن  ،اختباِر)ت( استخدامِ متطبيقين الَقْبمِي والَبْعِدي، وَتمَّ ل)ع(، 
مقياِس الَكفاَءِة لفي التطبيق الَقْبمِي والَبْعِدي  الثانية التجريبيةمتوسطات درجاِت طالِب المجموعة 

 التالي: جدولال كما يوضح   ،الذاتّية

لممجموعة  والَبْعد ي الَقْبمي   التطبيقين درجات متوسطَبْيَن اإلحصائية  الف روق   داّللة   (ٖٚجدول )
َتَعمِّم  َنَمط  ) الثانية التجريبية    مقياس  الَكفاَءة  الذاتّيةل (َدْعم  الم 
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 المجموعة التجريبية الثانية
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مستوى 
الدال لة  
.0.0 

الَبْعد ي التطبيق الَقْبمي   التطبيق  

ٔم ٔع  ٕم  ٕع   

 داّلةُ  ٗٛ.ٗٗ ٚٚ.ٕٗ ٘ٙ.ٕ ٖٓ.ٗٚ ٕ٘.ٖ ٖ٘.ٖٔ ٜٕ مقياس  الَكفاَءة  

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة

 
  (ٔٔشكل )



 وتفدورهاىومناقذتكاىالبحثىنتائَجىررضىىىىالفصلىالرابع
 

- ٕٔ٘ - 
 

لممجموعة  القبميالتطبيق  درجات متوسطأن  (ٔٔ( وشكل )ٖٚجدول )من يتضح و     
 قد بمغت الثانوي الولطالب الصف دى في مقياس الكفاءة الذاتية ل (التجريبية الثانية)
( 0ٖٓٗٚ) البعديالتطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٕٖ٘) معياري( بانحراف 0ٖٖ٘ٔ)

   0(0ٛٗٗٗوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٕٙ٘قدرة ) معياريبانحراف 

ىالدؤالىالتادع:
عمى تنميِة بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي بالُمَتَعمِِّم(  -)الُمَعمِِّم  َدْعمِ  َنَمِطي اختالف أثرُ ما 

 ؟المرحمة الثانوية الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالب

   صحة الفرض التاسع: اختبار   ولإلجابة عمى السؤال التاسع َتم 
 لمقياسِ  الَبْعِديين التطبيقين ُمَتَوسََّطيْ  بين إحصائًيا دالة فروق توجد " أنوُ  الذي ينص عمى     
 لصالحِ ( والثانية األولي) التجريبيتين المجموعتين لطالب الشيئية البرمجة لميارات الذاتّية الَكفاَءةِ 
َتّم حساُب المتوسط الحسابي و "،  (الُمَتَعمِّمِ  َدْعمِ  َنَمطِ ) الثانية التجريبية لممجموعة البعدي التطبيق

)ت( اختبارِ  )م(، االنحراف المعياري )ع( لكل ِمْن المجموعتين في التطبيق الَبْعِدي، وَتمَّ استخدامِ 
فراد المجموعتين في أوَتمَّ حساُب دالالِت الُفروِق َبْيَن متوسطات درجاِت ، شروط استخدامولتوافر 

 التالي:الجدول  وضح  ي  كما  مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية،لالتطبيق الَبْعِدي 

لممجموعتين  الَبْعد ي التطبيق درجاتمتوسط َبْيَن اإلحصائية  الف روق   داّللة   (ٖٛجدول )
 مقياس  الَكفاَءة  الذاتّيةل (الثانية –يالولالتجريبيتين )
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مستوى 
الدال لة  
 ٕع ٕم ٔع ٔم 0.0.

 داّلةُ  ٖٜ.ٓ ٙٛ.ٕٚ ٓٚ.ٗٔ ٘ٙ.ٕ ٖٓ.ٗٚ ٖٗ.ٕ ٓٙ.ٜ٘ ٛ٘ مقياس  الَكفاَءة  

 ٜٜٙ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ مستوى عند الجدولية( ت) قيمة
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  (ٕٔشكل )

لممجموعة  البعديالتطبيق درجات متوسط أن  (ٕٔ( وشكل )ٖٛجدول )من يتضح و    
( 0ٜٙٓ٘قد بمغت ) الثانوي الولفي مقياس الكفاءة الذاتية لطالب الصف  (ىالولالتجريبية )

التجريبية )لممجموعة  البعديالتطبيق  درجات بينما بمغ متوسط 0(0ٖٕٗ) معياريبانحراف 
   0(0ٕٛٙٚوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٕٙ٘قدرة ) معياري( بانحراف 0ٖٓٗٚ) (الثانية
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  البحث جنتائوتفسري مناقشة : ثانيا

بيئِة ب ومنو َنَمَطْي َدْعِم )الُمَعمِِّم والُمَتَعمِِّم( َدْعمِ ال َنَمطِ معرفو أثُر إلى  البحث الحاليلقد َىَدَف      
َلَدى طالِب والَكفاَءِة الذاتّية  عمى تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  التشاُركيالَتَعمُِّم اإللكتروني 

في ضوِء نظرياِت وذلك  ،ىذا الجزءفي البحث  ىذا نتائجَ  ناقشةِ مُ  أيًضاتم كما  الثانويِة.المرحمِة 
عمى  تم تفسيُر تمَك النتائجَ  كما ،"Facebook"الفيس بوك الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي َعْبَر 

 التالي: الشكلوضح  كما ي  ، ق اآلتيسُ ضوئيا وذلك وفق النُ 

( في  التجريبيتين المجموعتيننتائج لرسم تخطيطي ( ٖٔشكل ) َتَعمِّم  بنمطي َدْعم  )الم َعمِّم  والم 
 )من إعداد الباحثة ( مقياس  الَكفاَءة  الذاتّيةو  ،والداء المهارىالتحصيل  المعرفّي، 

اامنبقشت .1
ر
:اوتفسي

ّ
االنتبئجِااملزتبطتاببجلبنبِااملعزيف

 متوسطيهناك فروق ذات داللة احصائية بين أن  (ٗ( وشكل )ٖٓجدول )من يتضح  أ0
لدى طالب  الشيئيةلمهارات البرمجة  المعرفيالتحصيل الختبار  والبعدي القبميالتطبيقين 

( 0ٖٜٗٔقيمة )ت( المحسوبة )بمغت  حيث (ىالولالتجريبية )لممجموعة  الثانوي الولالصف 
  0(0ٓ٘ٓالجدولية عند مستوى ) قيمة ) ت (من  أكبروهى 

 اإللكترونتي بيئِة التَتَعمُّمِ ب (الُمَتَعمِّمِ  – الُمَعمِّمِ ) َدْعمِ ال َنَمطَ ضوِء  في نتيجةَ الىذه  الباحثةُ  وتعزو   
وينفتتذ أنشتتطة وميتتارات تعممتتو، وتقتتويم  تفاعتتلِ ييبحتتث و أن  تتتتيح لمطالتتب بتت ن ىتتذه البيئتتة يالتشتتاُرك
ِمتْن  كبيتر عمى كمٍ  يحصلُ  بيئةِ الىذه  خاللِ ِمْن فالُمَتَعمِِّم  ؛وبيئِة َتَعمُّمِ في  كبيرً  دورً ويكون لو  ذاتو

دم ليقَأْقرَاِنِو  عميقاتُ تَ ِمْن  ويستفيدُ َأْقرَاِنِو  يا معكُ شارِ يا، ويُ صُ مخِ ويُ  الَتَعمُّمِ  ب نشطةِ  المتعمقةِ  المعموماتِ 
 َفقَتتطْ  منتتوُ  بتتل ىتتو يريتتد متتوُ مِ عَ عمتتى مُ كبيتتًرا ا ا اعتمتتادً معتمتتدً ىنتتا الُمتتَتَعمِِّم ن األحستتن وبالتتتالي لتتم يكتت
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بالنستبة  فترقَ ولكتن ال  لمُمَتَعمِّمِ كبيرة بالنسبة  لو أىميوٍ  َدْعمُ فالالصحيحة،  اتالَتْعِميمَ  ليعطيو رشاداإل
يجمتتتتع ِمتتتتْن  ىتتتتو أصتتتتبحَ  وُ ألنَّتتتت (الُمتتتتَتَعمِّمِ أو  الُمَعمِّتتتتمِ )ِمتتتتْن المقتتتتدم ستتتتواء أكتتتتان  َدْعمِ التتتت َنَمتتتتطِ  نتتتتوعِ ب لتتتتوُ 

الحكتتتم عمتتتى عممتتتو و التتتوعي  َلَدْيتتتوِ ، وأصتتتبح أقرانتتتوكيا متتتع يا ويشتتتارُ ُصتتتمخِ يتتتا ويُ المعمومتتتات، وينظمُ 
بتتترامج الوستتائط المتعتتتددة أو البتتترامج  عمتتتى الُمتتَتَعمِّمِ عمتتتل  عكتتتس وىتتذاب عمتتتال اآلختتترين،  ومقارنتتتة
 ؛ات البعديةالتدريبِ األسئمة و  وعمى حل ،المقدمَ  َدْعمِ تقتصر عمى الَفَقْط  ييف ميةالتفاعُ غيِر األخرى 

أمتتتا فتتي بيئتتتة التتتتعمم ومشتتاركة المعمومتتتات واستتتفادة اآلختتترين منيتتا،  ميتتتةالتفاعُ ولتتيس عمتتتى العمميتتة 
أكتان  سواءٌ  المقدمَ  َدْعمِ معمومات ال جميعَ مع  يتعامل في مجموعتوُمَتَعمِِّم كل اإللكتروني التشاركي 

  .وألقرانولو  المقدمَ  َدْعمِ ال ىذا ِمنْ الُمَتَعمِِّم  مما يؤدى إلى استفادة، (الُمَتَعمِّمِ  أو الُمَعمِّمِ )ِمْن  َدْعمِ 

  وروبين ؛(ٕٛٓٓ ،الميدي سالم) الميديكل من  إلية أشارَ النتيجة تتفق مع ما  وىذه    
(Robin, 2009, 21) األفكار ىذه  باألفكار مع بعضيم البعض تجعل أّن مشاركة الُمَتَعمِِّمين

عمُِّمِيم إلعادة تنظيم عممية تَ  التقميدية واضحة ليم وتدفعيم إلى اتخاذ طُرِق متنوَّعٍة غيِر طريقتيم
متعددة  ادور المؤسََّساِت الَتْعِميِميِة ىو توفير البيئاِت الَتْعِميِميِة التي تتضمَُّن أنماطً أن  أيًضاويرى 

لمتفاعل، لمساعدتيم عمى إكتساب ىذه العادات السموكية التي ُتْعَتَبُر بمثابة إشارة لحدوث الَتَعمُِّم 
  .سموِك الفردِ في  باعتبارِه تغير

 & Lai) لتي وخخترون دراستةِ كمع نتائِج عديتد ِمتْن الّدراستات  أيًضا اتَّفقت ىذه النتيجةُ كما     
et al., 2006) بيفير وكوبوس دراسة؛ و ;(Pifarre & Cobos, 2010)  أوه وجونسون;(Oh 

& Jonassen, 2007)الَتَعمُِّم ِمْن خالِل أن  واَأْثَبتْ  حيُث أنيم ،(ٕٛٓٓ، سعفانسامي ) ودراسة ؛
 اتَّفقتت أيًضتاو  ؛مفتةمختلالتو مستتوى داّللتُة أعمتى عمتى ُمَتَغيِّتراِت التَتَعمُِّم  "(األقرانَنَمِط َدْعِم )الُمَتَعمِِّم "

الُمَتَعمِِّمتتين كتتان أدائيتتم أفضتتل أن  يتتا إلتتىجُ أشتتارت نتائَ  التتتيالّدراستتات ىتتذه  نتتتائجِ  متتع النتيجتتةُ  ىتتذه
 ,Keskin & Metcalf) وميتكتتالف كيستتكين دراستتة"الُمتتَتَعمِِّم"( ك المتترن) َدْعمِ التت َنَمتتطِ باستتتخداِم 
 ؛ ودراستتتةِ (Chen,2012)تشتتتن  دراستتتة(؛ و ٕٔٔٓعبتتتد العزيتتتز عبتتتد الحميتتتد، ) ودراستتتة؛ (2010
براىيمو  ىنداويأسامة )دراسِة و (؛ ٕ٘ٔٓ، زيدان وخخرونأشرف )دراسِة و  ؛(ٖٕٔٓ ،حجازيسما   ا 

 .(ٕٙٔٓ ،محمود
توجد فروق ذات داللة إحصائًية  "الذى ينص عمى  الولوبذلك يتحقق صحة الفرض       
 لمهارات الَبْرَمَجة  الَشيئية  الختبار  التحصيل المعرفّي  الَقْبمي  والَبْعد ي التطبيقينم َتَوس َطْي بين 

   0" الَبْعد ي( لصالح  التطبيق الم َعمِّم   َنَمط  َدْعم  )لطالب المجموعة التجريبية الولي 

 َدْعِم )الُمَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط الذي قامت الباحثة بطرحة وىو ) األول السؤالوىذا يجيب عمى       
 ؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات اعمى تنميِة جانِب التحصيِل المعرفّي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب
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 متوسطيهناك فروق ذات داللة احصائية بين أن  (٘( وشكل )ٖٔجدول )من يتضح ب0 
لدى طالب  الشيئيةلمهارات البرمجة  المعرفيالختبار التحصيل  والبعدي القبميالتطبيقين 

 ( 0ٜٕٓٙ)قيمة )ت( المحسوبة حيث بمغت  (الثانيةالتجريبية )لممجموعة  الثانوي الولالصف 
 (0ٓ٘0ٓلجدولية عند مستوى )ا قيمة ) ت (من  أكبروهى 
حيث  (معيار لتعمم ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ الورقِة )ُفروٌق َبْيَن إلى وتعزو الباحثة تمك ال      

يم، وتقيمَ  زمالئيمليم فرصة حقيقة لمرد عمى  احَ عمى أعماليم ِممَّا أتَ  لمُحكمِ  الطالب لييارجع إ
َلَدى ع تنوّ ِممَّا  التشاُركيأدواِت بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني ع تنوّ الباحثُة ىذه الداّللُة إلى  ُترجىكما 

وأدواِت  ،اتالمصادِر المتاحة والَتْعِميمَ أن  تقديم النشاط المطموِب منو، كما استراتيجيَّةالطالب 
ُتوفَُّر ، كما البحث الموجودة واألمثمة العممية المتوفرة في البيئِة َقْد تكون أثرت عمى ىذه النتيجةِ 

 البيئِة محركات بحثية لمبحث عن أي معمومات إضافية.
 ,.Manlove & et al)وآخرون مانموفكل من  إلية أشارَ وتتفق ىذه النتيجة مع ما        

عمُل عمى إمداد الُمَتَعمِِّم ت تعمُّم استراتيجيَّة الَدْعمَ أن  (Firestone, 2015)فايرستون  ؛ (2009
 تقومُ  مباشرةٍ  مساعداٍت  قدم ذلك في شكلِ ة لمميام الصعبة في أداءىا، ويُ تَّ قّ ؤَ بالمساعدات المُ 

أو فيتمكن الُمَتَعمِِّم ِمْن مالحظة ممارسات الُمَعمِِّم والخبراء ؛ رشادات والتغذية الراجعةواإل بالنصحِ 
بشكٍل بصري خطوة بخطوة وذلك ِمْن خالِل شرحيم المباشر أو بالفيديو أو بالصوت األقران 

الَتَعمُِّم َلَدى الُمَتَعمِِّمين والتداخل المباشر أو تحديُد كمية الَدْعِم في  قدمِ الُمَعمِِّمين ِمْن مراقبة تَ  تمكنَ يو 
  . األوقات المناسبةِ 

 (الُمَتَعمِّمِ ) َدْعمِ التي أشارت إلى فاعمية  الّدراساتِمْن  مع كثير أيًضا نتيجةُ الىذه  اتَّفقت كما  
 اإللكتروني بيئِة الَتَعمُّمِ  ْسَتْخَدمَ لم تَ  الّدراساتىذه  ولكن جميعَ ين الُمَتَعمِّمِ  ميارات تنميةِ  في

؛ (ٕٛٓٓ)سعفان  سامي دراسةِ و  ؛(Oh & Jonassen, 2007)كدراسة  كبيئِة َتَعمُّمِ التشاُركي 
 ؛((Lee & Songer, 2010لي وسنوجر  ؛(McNeill & Krajcik, 2009)وكراجيك  ماكنيل
 ,Pifarre & Cobos)بيفير وكوبوس ؛ (keskin & Metcalf, 2010) وميتكالف كيسكين
 & Quintana)وخخرون  كوانتانا ؛(Bulu & Pedersen, 2012) بولو وبيديرسين ؛(2010

et al., 2013) ،( مدكورأيمن، ٕٓٔٗ)  ثر ليا أ التشاركيالتعمم  ةبيئا عمى جمعيً  أكدواحيث
  .المعرفية بالنواحيفعال في اكساب المتعممين المعمومات المتعمقة 

 إحصائًية داللة ذات فروق توجد "الذى ينص عمى  الثانيوبذلك يتحقق صحة الفرض   
ي الَقْبمي   التطبيقين م َتَوس َطيْ  بين  الَشيئية   الَبْرَمَجة   لمهارات المعرفيّ  التحصيل الختبار   والَبْعد 

 0" الَبْعد ي التطبيق لصالح  ( الم َعمِّم   َدْعم   َنَمط  ) الثانية التجريبية المجموعةلدى طالب 
 َدْعِم )الُمَتَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط الذي قامت الباحثة بطرحة وىو ) األول السؤالوىذا يجيب عمى   

 (؟لبرمجة الَشيئيةِ لميارات اعمى تنميِة جانِب التحصيِل المعرفّي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب
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لممجموعة  القبميالتطبيق  درجات متوسطأن  (ٚ( وشكل )ٖٖجدول )من يتضح جـ0 
 الولالصف لدى طالب  الشيئيةفي بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة  (ىالولالتجريبية )

   0(0ٚٙٚٛوبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) ،(0ٜ٘ٓٔقد بمغت ) الثانوي

تفوق طالب المجموعة التجريبية الثانية عمى طالب المجموعة التجريبية وتعزو الباحثة   
، المتمثمة فى )الفيس بوك، يوتيوب التشاركيبيئة التعمم  إلى المعرفيى فى اختبار التحصيل األول

 المجموعة التجريبية الثانية طالباستخدميا  التيورقة المعيار  إلى( باإلضافة اإللكترونيالبريد 
  .ليموتقديم التغذية الراجعة فى تقيم اقرانيم 

؛ )ٕٔٔٓ، )عمرو حمودة ؛(O’Conner, 2008)  كل منإلية  أشارَ وىذا يتفق مع ما   
، شريفعبد اهلل )(؛ ٖٕٔٓ، الغندوررييام ( ؛)ٕٕٔٓ، )داليا حبيشي ؛(ٕٕٔٓ، ي)محمد الشويع

تفاعل الُمَتَعمِِّمين في بيئاِت الَتَعمُِّم يا لَدْعِم خدامُ يمكُن استِ  Web (2.0) أدواتِ  أن( ٖٕٔٓ
وجد و  ،"Facebook"بوك  ومنيا مواقع الشََّبكاِت االجتماعية مثَل الفيس اإللكتروني التشاركي،

محررات الويب و ، "Blogs" المدونات، و ا واستخداًماىا انتشارً وأكثرُ  ِمْن َأَىّم تمَك األدواتِ  اأني
  ."Wiki"التشاركية 

 أن (Brandtzeeg & et al., 2010)براندتزيج  ةدراس إلية شارتأويتفق ذلك مع ما   
توفره من خاصية مشاركة  تعود إلى ما)فيس بوك( في التعميم  االجتماعيةأسباب نجاح الشبكة 

ا الختالف مستوياتيم ة وفقً ئالطالب التحكم في أدوات تمك البيالمحتوى التعميمي، فيستطيع 
وخمفيتيم الثقافية التي يمكن مالحظتيا من خالل الممف الشخصي لكل منيم وأوضحت التعميمية 

ىي الرسائل الفورية ومشاركات  ا ومشاركة لممحتوىاألدوات األكثر استخدامً أن  نتائج البحث
، الصور التي تتصل بالمحتوى العمميالمعمومات، أو  بإضافةت الحائط الشخصي الفيديو، وتحدي

عممية مشاركة أن  أكدواحيث  ،(Wang & Noe, 2010) ونوي وانج ا يراهمويتفق ذلك مع 
المعمومات ىي بمثابة عممية تعميمية لألفراد المشاركين بيا من ذوي األىداف التعميمية الواحدة 

 .تجعميم قادرين عمى شرح وطرح أمثمة لممعمومات فيما بينيم بنجاح وبصورة جديدةو 

 إحصائًية داللة ذات فروق توجد "وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث الذى ينص عمى      
يين التطبيقين م َتَوس َطيْ  بين  لطالب الَشيئية   الَبْرَمَجة   لمهارات المعرفيّ  التحصيل الختبار   الَبْعد 

 الثانية التجريبية لممجموعة البعدي التطبيق لصالح  ( والثانية الولي) التجريبيتين المجموعتين
َتَعمِّم   َدْعم   َنَمط  )   0"( الم 

 َدْعِم )الُمَعمِّمِ  َنَمِطي أثرُ ما الذي قامت الباحثة بطرحة وىو ) األول السؤالوىذا يجيب عمى       
 لبرمجةلميارات اعمى تنميِة جانِب التحصيِل المعرفّي بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب الُمَتَعمِِّم(–

 (؟الَشيئيةِ 
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اا.امنبقشت2
ر
املهبراثاالنتبئجِااملزتبطتِااوتفسي

ّ
ا:االربجمتاالشيئيتاببجلبنبااألدائي

التطبيقين  متوسطيهناك فروق ذات داللة احصائية بين أن  (ٚ( وشكل )ٖٖيتضح جدول )أ0 
 الثانوي الولطالب الصف دى ل الشيئيةفي بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة  والبعدي القبمي

قيمة من  أكبروهى  ،(0ٚٙٚٛ) قيمة )ت( المحسوبةحيث بمغت  (ىالولالتجريبية )لممجموعة 
  0(0ٓ٘ٓالجدولية عند مستوى ) ) ت (

 التشاركي اإللكتروني التعمم بيئة جيد واجتياد الباحثة داخل إلىتعزو الباحثة تمك الفروق و    
ميارات البرمجة شرح فى  (ىاألولالتجريبية )طالب المجموعة ل بنمط )دعم المعمم( "الفيس بوك" 

  .تمك النتائجثر فى تحقيق بالغ األ البيئةث كان ليذه حي الثانوي األوللمصف  الشيئية

ن ب  Pentimonti & Jutice, 2010)) وجاستيس بانتيمونتى إليو شيرُ يُ  ىذا مع ما يتفقو    
التغيرات خالِل  صقَّل، و أدائوِ دور الُمَعمِِّم في ىذه الحالة يتمَّثُل في ُمَساَعَدِة الطالب عمى تحسين 

 شعرُ وعندما يَ  ؛تشجيع وَدْعِم الطالبيقوم بفي المراحل األولى أّن  ى الُمَعمِّمِ وعم ؛الموقف الَتْعِميِمي
وفي نياية الموقف يجب أّن  ؛القيام بتشجيعوو َدْعِمو  بَ سحَ ب ّن الطالب تحسنت مياراتو عميو أّن يَ 

 ُمَساَعَدِة فعمية ِمْن الُمَعمِِّم. بدونِ  عمى تحسين أدائوِ  اقادرً  يكوَن الطالبِ 

زينب )؛ (۷۰۰۲أحمد،  شاىيناز) كل من دراسةنتائج إلية  شارتأع ما م أيًضايتفق  كما   
شابيرو؛ اسكنوتز وىايس؛ بيالند؛ وای وروی؛  ؛(۷۰۰۰عبد الحميم،  طارق) ؛(۷۰۰۲، السالمي

 ;Way & Rowe, 2008) كيم وىانافين؛ بولو وبيديرسين؛ مولينار وخخرونلي وسنوجر؛ 
Shapiro, 2008; Schnotz & Heis, 2009; Belland, 2010; Lee & Songer, 
2010; Kim & Hannafin, 2011; Bulu & Pedersen, 2012; Molenaar & et 

al., 2012 )  لكترونية ات التعمم اإلئاستخدام الدعم التعميمي بوجو عام في سياق بي يرت ثإلى
 بيئاتعمى نواتج التعمم المختمفة، والتي أشارت إلى فاعمية استخدام الدعم التعميمي بوجو عام في 

 ، قنوات اليوتيوب(.، البريد اإللكتروني)الفيس بوك التشاركي المتمثمة في اإللكتروني التعمم

إحصائًية  توجد فروق ذات داللة " وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع الذي ينص عمى  
لطالب  مهارات الَبْرَمَجة  الَشيئية  لبطاقة  م اَلَحَظة   الَقْبمي  والَبْعد ي التطبيقينم َتَوس َطْي بين 

 "0 الَبْعد ي( لصالح  التطبيق الم َعمِّم   َنَمط  َدْعم  )المجموعة التجريبية الولي 

 َدْعِم )الُمَعمِِّم(ما أثُر َنَمِط الرابع الذي قامت الباحثة بطرحة وىو ) السؤالوىذا يجيب عمى   
 (؟عمى تنميِة الجانِب األدائّي لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب
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 متوسطيهناك فروق ذات داللة احصائية بين أن  (ٛ( وشكل )ٖٗيتضح جدول )ب0 
طالب الصف دى ل الشيئيةفي بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة  والبعدي القبميالتطبيقين 

( وهى 0ٜٜٙٔقيمة )ت( المحسوبة)حيث بمغت  (التجريبية الثانية)لممجموعة  الثانوي الول
  0(0ٓ٘ٓالجدولية عند مستوى ) قيمة ) ت ( من  أكبر
 اإللكتروني)بيئة التعمم  بإنشائياقامت  التيالبيئة التعميمية  إلىتعزو الباحثة تمك الفروق و        

حيث كان ليا بالغ  ،بنمط دعم )المتعمم( ("اإللكتروني، اليوتيوب، البريد فيس بوكال" التشاركي
في األداء الميارى لبطاقة المالحظة في  (التجريبية الثانية)تقدم طالب المجموعة ثر فى األ

المجموعة  طالب تفوق يرجع أيًضا، و الثانوي األولميارات البرمجة الشيئية لدى طالب الصف 
ورقة )في األداء الميارى لبطاقة المالحظة في ميارات البرمجة الشيئية إلي  (الثانيةالتجريبية )

 بالحكم عمى قرينة وتقديم التغذيةالتي قامت الباحثة بتصميميا لكي يستطيع كل قرين  (المعيار
 .الراجعة لو

مدخُل واستراتيجيَّة  عمى أن الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي( ب ٖٕٓٓخميس )وىذا يتفق مع    
، حيُث تعميميةٍ لمَتَعمُِّم يعمُل فييا الُمَتَعمِِّمون مًعا في مجموعاٍت صغيرٍة ويتشاركون في إنجاِز ُمِيمَِّة 

عمى  زُ ركَّ والميارات ِمْن خالِل العمَل الجماعي المشترك، وِمْن َثمَّ فيو يُ  يتمُّ إكتساب المعرفةِ 
، االجتماعيةالت يا ِمْن خالِل التفاعُ الُجيوِد التشاُركية َبْيَن الُمَتَعمِِّمين لتوليد المعرفِة وليس استقبالِ 

  نشط في عممية الَتَعمُِّم. ُيركَُّز عمى الُمَتَعمِِّم وينظر إلى الُمَتَعمِِّم كمشاركٍ  وُ أنَّ  والمعرفّية، كما

في تنميِة  )الُمَتَعمِِّم(التي أشارت إلى فاعمية َدْعِم  ّدراساتالمع كثير ِمْن أيًضا يتفق كما    
 ريميدس تابر؛ وخخرون؛ ليبسكومب كاو؛ وخخرون؛ تشانغ من كل كدراسةميارات الُمَتَعمِِّمين 

 ;Chang & et al., 2009, 31-32; Kao, 2010, 113,123) وخخرون إلياس وخخرون؛
Lipscomb & et al., 2010, 227-228; Taber, 2011, 54-573 )عممية أن عمى 

 وأن معينة، تعمم خبرات واكتساب ميام إنجاز نحو موجية اجتماعية بنائية ممارسة ىي التعمم
 التعمم ليدف الوصول يمكنيم ال بحيث التعمم؛ عمميات بناء في نشطين مشاركين المتعممين
نما وحدىما، الذاتي وتوجيييم المسبقة المعرفة عمى معتمدين وتحقيقو  مساعدة وجود يستمزم وا 
  .المعرفة إلى لموصول المتعممون خالليا من يعبر معرفية جسوًرا تمثل وتوجيو
 إحصائًية داللة ذات فروق توجد " وبذلك يتحقق صحة الفرض الخامس الذي ينص عمى   

ي الَقْبمي   التطبيقين م َتَوس َطيْ  بين  لطالب الَشيئية   الَبْرَمَجة   مهارات م اَلَحَظة   لبطاقة   والَبْعد 
َتَعمِّم   َدْعم   َنَمط  ) الثانية التجريبية المجموعة  "0الَبْعد ي التطبيق لصالح  ( الم 

)الُمَتَعمِِّم(  َدْعمِ  ما أثُر َنَمطِ مس الذي قامت الباحثة بطرحة وىو "الخا السؤالوىذا يجيب عمى     
 "لبرمجة الَشيئيِة؟لميارات االميارى  ءتنميِة جانِب األدا بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي عمىب
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيين البعديين  وجود( ٜ( وشكل )ٖ٘يتضح جدول )جـ0 
طالب الصف دى في بطاقة المالحظة لمهارات البرمجة الشيئية ل (والثانيةى الول) المجموعتين

من قيمة )ت( الجدولية  أكبر( وهى 0ٓٙٛٚ) قيمة )ت( المحسوبة بمغت حيث الثانوي الول
 0(0ٓ٘ٓعند مستوى )

ورقِة معيار لتعمم ميارات )ُفروٌق َبْيَن المجموعتين إلى وجوِد الىذه  الباحثُة وجودَ  كما تعزو       
عمى  لمُحكمِ إلييا  عونَ رجِ يَ  (الثانية التجريبية) لمجموعةا طالبموجودة مع  (الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
أدواِت بيئِة الَتَعمُِّم ع تنوّ إلى  وأيًضايم، وتقيمَ  زمالئيمليم فرصة حقيقة لمرد عمى  احَ أعماليم ِممَّا أتَ 
أن  تقديم النشاط المطموِب منو، كما استراتيجيَّةَلَدى الطالب ع تنوّ ِممَّا  التشاُركياإللكتروني 

وأدواِت البحث الموجودة واألمثمة العممية المتوفرة في البيئِة َقْد  ،اتالمصادِر المتاحة والَتْعِميمَ 
 ، كما ُتوفَُّر البيئِة محركات بحثية لمبحث عن أي معمومات إضافية.تكون أثرت عمى ىذه النتيجةِ 

في ىذا النمط  ونبذلي بالالط أن (ٕ٘ٔٓ) المرادني محمد وىذا يتفق مع ما أشاَر إلية   
 ،ة معرفية ثريةيمكنيم من تكوين خمفمما يطمعوا عمى مصادر كثيرة ومتنوعة يو  ،من الجيد امزيدً 
ساعدىم عمى تنمية ميارات التحميل، وميارات التفكير فوق المعرفية من خالل التعرض يما م

مشروع داء متميز في إعداد أ، فكان الناتج في ميارات البرمجة الشيئية لكثير من الخبرات
 .األطمس العربي

في تنميِة  )الُمَتَعمِِّم(التي أشارت إلى فاعمية َدْعِم  الّدراساتمع كثير ِمْن  يتفق اوأيضً    
كدراسة  كبيئِة َتَعمُّمِ التشاُركي بيئِة الَتَعمُِّم  ْسَتْخَدمَ ىذه الّدراسات لم تَ  ميارات الُمَتَعمِِّمين ولكن جميعَ 

(keskin & Metcalf, 2010) ؛(Pifarre & Cobos, 2010) بولو وبيديرسين؛ (Bulu & 
Pedersen, 2012 وخخرون  كوانتانا(؛(Quintana & et al., 2013) ،(أيمن مدكور، 

ٕٓٔٗ.) 

 إحصائًية داللة ذات فروق توجد " وبذلك يتحقق صحة الفرض السادس الذي ينص عمى      
يين التطبيقين م َتَوس َطيْ  بين  طالبدى ل الَشيئية   الَبْرَمَجة   مهارات م اَلَحَظة   لبطاقة   الَبْعد 

 الثانية التجريبية لممجموعة البعدي التطبيق لصالح  ( والثانية الولي) التجريبيتين المجموعتين
َتَعمِّم   َدْعم   َنَمط  )   "0(الم 

َدْعِم  َنَمِطيما أثُر لباحثة بطرحة وىو "السادس الذي قامت ا السؤالوىذا يجيب عمى    
بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي عمى تنميِة الجانِب األدائّي الميارى لمبرمجة بالُمَتَعمِِّم(  -)الُمَعمِِّم 
 "الَشيئيِة؟
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اامنبقشت.ا3
ر
تاالنتبئجِااملزتبطتِااوتفسي

ّ
ةِاالذاتي

َ
فبء
َ
ا:مبقيبساالك

احصائية بين متوسطي هناك فروق ذات داللة أن  (ٓٔ( وشكل )ٖٙيتضح جدول )أ0 
 الثانوي الولطالب الصف دى مقياس الكفاءة الذاتية ل التطبيقين القبمي والبعدي في

قيمة من  أكبر( وهى 0ٕٙٚٗقيمة )ت( المحسوبة )حيث بمغت  (ىالولالتجريبية )لممجموعة 
 0(0ٓ٘ٓالجدولية عند مستوى ) ()ت

ا كبرى يسعون أىدافً  يدحدلتمطالب لالباحثة  تشجيع لىإُفروٌق الىذه  وجودَ وتعزو الباحثة  
، وك، اليوتيوبالمتمثمة في )الفيس ب التشاركياإللكتروني  إلى بيئة التعممأيًضا و  ،إلى تحقيقيا

 األولالصف  طالب لدى زيادة الكفاءة الذاتية فيثر كان ليا بالغ األ التي (اإللكترونيالبريد 
   .ىاألولفي المجموعة التجريبية  الثانوي

أن  (Gusky & Passaro, 2006)وباسارو  غوسكيإلية  أشارَ يتفق مع ما ىذا و     
ا كبرى يسعون إلى تحقيقيا مقارنة مستوى الَكفاَءِة الذاتّية أقوى َلَدى الُمَتَعمِِّمين الذين يحددون أىدافً 

أو يعتمدون عمى غيرىم أو ُمعمِمِيم لكي يدعميم  ا ضعيفةمع األفراد الذين يحددون أىدافً 
  .بالمعمومات واألفكار

 بروفي دراسةِ و  ،(ٕٙٔٓ ،مصطفى السيد)كل من  دراسةِ مع  نتائجال ىذهأيًضا  تتفقكما     
(Brophy, 2004)فيكيري وكروناکی دراسةو  ؛Vekiri & Chronaki, 2008) )إرشاددراسِة و  ؛ 

اإللكتروني ة التعمم ئيب أىميةعمى  أكدواحيث  ،(Irshad & Sarwat, 2010وسروات )
 فى حصول الطالب عمى درجات عالية. التشاركي

"توجد فروق ذات داللة إحصائًية وبذلك يتحقق صحة الفرض السابع الذى ينص عمى       
لمهارات البرمجة الشيئية  لمقياس  الَكفاَءة  الذاتّية الَقْبمي  والَبْعد ي التطبيقينم َتَوس َطْي بين 

يالم َعمِّم   َنَمط  َدْعم  )لطالب المجموعة التجريبية الولي    0"( لصالح  التطبيق الَبْعد 

 )الُمَعمِِّم( َدْعمِ  ما أثُر َنَمطِ " الذي قامت الباحثة بطرحة وىو السابعوىذا يجيب عمى السؤال      
  "؟المرحمة الثانوية َلَدى طالب الَكفاَءِة الذاتّيةعمى تنميِة بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب
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هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي أن  (ٔٔ( وشكل )ٖٚيتضح جدول )ب0 
لممجموعة  الثانوي الولمقياس الكفاءة الذاتية لطالب الصف  التطبيقين القبمي والبعدي في

( قيمة )تمن  أكبر( وهى 0ٛٗٗٗقيمة )ت( المحسوبة )حيث بمغت  )التجريبية الثانية(
 0(0ٓ٘ٓالجدولية عند مستوى )

التشاُركي  طبيعة وخصائِص بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني إلىوتعزو الباحثة وجود تمك الفروق        
ظيم تنتسمح لمُمَتَعَمِمين ب كما ،بع الَتَعمُِّم الذاتيتيا الباحثُة فيي بيئِة َتَعمُِّم تتالتي استخدم

، والدروس والميارات الموضوعات بترتيبِ تسمح لمطالب  وأيًضا، عمُِّمِيمتَ م وأدواِت تيموضوعا
ي َلَدى الطالب ميم، وتنيموتقو  ئيموتمخيص الموضوعات، والتعبير عن الرأي، والتعميق عمى زمال

 خذ الَدْعِم ب شكال مختمفة، وتسمح بب لمطال سمحَ تَ كذلك والتفكير قبل الكتابة، و  الذاتيالت مل 
فالطالب ىنا  ؛حركات البحثموالفيديو والصور في  ممفات النصوصالبيئِة لمطالب بالبحِث عن 

وشرحيا أَلْقرَاِنِو سواٌء  ام والميارات، ويقوم الطالب بتنفيذ الميفقط غيِر متمقي لممعمومات )نشًطا(
كل ىذه األمور ىي ِمْن و  موضوع متكامل الجوانب، عمل ممفات نصية عنبفيديو أو 

ذل كل ما في وسعو بالطالب يأن  حيثُ  ،َتَعمُّمِ ماالستراتيجيات الحقيقية لمتنظيم والَكفاَءِة الذاتّية لم
مسار  يقوم بتعديلُتوفَُّر البيئِة لمُمَتَعَمِمين الَدْعَم الذي و لموصول لميدف أو النتيجُة التي يرغُبيا، 

 التفاعلُ و  التعاونُ  هُ ودَ سُ يَ  و  ات السمبية أو يَدْعم المشاركات اإليجابية لمطالب في ظل جَ المشارك
  .االجتماعي َبْيَن أفراد كل مجموعة

الطالب منخفضي الَكفاَءِة الذاتّية أن  (ٕٙٓٓ)الوطبان  محمدإلية  أشارَ ويتفق ذلك مع ما   
مام اآلخرين، ألنيم يحممون أا ضعيفة أو يتجنبون األداء حتى ال يظيروا عجزىم يحددون أىدافً 

 .معتقدات سمبية نحو ذواتيم وقدراتيم

 & Keskin) وميتكالف كيسكين كل من نتائج دراسة مع أيًضا يتفقما ك  
Metcalf,2010) تشن  دراسة(؛ و ٕٔٔٓعبد الحميد، عبد العزيز ) ودراسة؛(Chen, 2012) ؛

  .تنمى الكفاءة الذاتية لدى المتعممين التشاركي اإللكتروني ة التعمميئبأن  ا عمىجميعً  أكدواحيث 

" توجد فروق ذات داللة إحصائًية  وبذلك يتحقق صحة الفرض الثامن الذى ينص عمى     
لمهارات البرمجة الشيئية  لمقياس  الَكفاَءة  الذاتّية الَقْبمي  والَبْعد ي التطبيقينم َتَوس َطْي بين 

(لطالب المجموعة التجريبية  َتَعمِّم    0"لصالح  التطبيق الَبْعد ي الثانية )َنَمط  َدْعم  الم 

 َدْعِم )الُمَتَعمِِّم( ما أثُر َنَمطَ الذي قامت الباحثة بطرحة وىو " الثامنوىذا يجيب عمى السؤال       
 "؟المرحمة الثانوية عمى تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي ب
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 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطئٕ( وشكل )ٖٛويتضح جدول )جـ0 
دى ل لكفاءة الذاتيةمقياس افي  (ى والثانيةالول)التجريبيتين مجموعتين التطبيقين البعديين لم

حيث بمغت قيمة )ت(  (التجريبية الثانية)لصالح المجموعة الثانوي  الولطالب الصف 
  0(0ٓ٘ٓمن قيمة )ت( الجدولية عند مستوى ) أكبر( وهى 0ٕٛٙٚالمحسوبة )

حدثتو بيئِة أالذي  إلى األثُر الفعالِ  الذاتّية الَكفاَءةِ المجموعتين في َبْيَن  الفرقُ  الباحثةُ  وتعزو      
 ةناقشمملفي تنميِة الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى الُمَتَعمِِّمين، ِمْن خالِل توفير مساحات  الَتَعمُِّم التشاُركي

بميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة )مشروع األطمس  األنشطة الَخاصةِ و  ِمْن الميامِ  العديدِ  وتنفيذ والتشاُرك؛
 بتعاونوتنفيذ المشروع  عن المسُئوليةِ ب الطالب إحساس لى، وا  قراناأل العربي اإللكتروني( بُمَساَعَدةِ 

 حيثُ َأْقرَاِنِو  وتعاون مع ميارات أداءاتِمْن  التحقُّقُ و  لمبحثالثقِة ِمْن  مزيًدا لو أعطىَأْقرَاِنِو  مع
 أكثرِمْن  بيا واستقيتزود بالمعمومات أنَُّو  لمرحمة أوصمتو نفسو عمى واالعتماد البحثِ  عمميةأن 
 تعمم" المعيارِ  ورقةِ  وىو امحكً لمُمَتَعَمِم  فإن لمبحث باإلضافة فييا، خبيًرا جعموِممَّا  مصدرٍ ِمْن 

 ، وكليمتوِ لمُ منيم  كلٍ إنجاِز  ومدى المجموعة فيَأْقرَاِنِو  مشاركة عمى ابي يحكم التي" الميارات
 رفع ( فيالُمَتَعمِّمِ َدْعِم )بَنَمط  الثانية التجريبيةِ  المجموعة تتفوقأن  في مساعًدا يكونَقْد  ىذا

ِمْن  كفاءتيم الذاتيةِ  زادت (الُمَعمِّمِ  َدْعمِ )بَنَمط  ياألول المجموعة التجريبيةبينما  .الذاتيةِ  كفاءتيم
 وخبراتِ ِمْن  يعطييمو منيم  خبرة أكثرو  مصدًرا لممعمومات ليم بالنسبة ُيعدُ  الذي الُمَعمِّمِ  خاللِ 

يتمُّ أن  إلى تنفيذ خطوات المشروع في االستمرار أجلِمْن  يالتشاُرك بيئِة الَتَعمُّمِ  باستخدامُ  ويطورىا
 .العربي األطمسمشروع إنجاِز 

 الكفاءةأن  (۷۷ٛ، ۷۰۰۷)راشد  مرزوقو  الطيب عصامإلية  أشارَ مع ما  وىذا يتفق      
، ويمكن عن طريقيا األداءأو أحد أىم المتغيرات المؤثرة في دافعية األفراد نحو العمل  الذاتية

زيادة مستوى أداء الفرد، وذلك ألنيا منبئ جيد لمستوى الجيد والمثابرة والرغبة في االشتراك في 
فاعمية الذات أن  عمى الذاتية الكفاءةأجمعت غالبية الدراسات التي تناولت  األنشطة الصفية، كما

   .لقيام ببعض األعمالعد يقيس معتقدات الفرد في قدرتو عمى امتغير أحادي البُ 

 & Vekiri)فيكري وكروناكي  كل مندراسة نتائج إلية  تشار مع ما أ أيًضا يتفق كما       
Chronaki, 2008شن و  دراسةو  (؛( المChan & Lam, 2010؛)  2012دراسة روبرتسون )و 

Robertson,) ؛ (ٕٗٔٓ ،وخخرون مرسي)عبير دراسِة ؛ و (ٕٗٔٓ ،مدكور)أيمن دراسِة و ؛
  (.ٕٙٔٓ ،السيد)مصطفى دراسِة و 
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إحصائًيا بين  " توجد فروق دالةوبذلك يتحقق صحة الفرض التاسع الذى ينص عمى      
يين التطبيقينم َتَوس َطْي  طالب دى لمهارات البرمجة الشيئية ل لمقياس  الَكفاَءة  الذاتّية الَبْعد 

ممجموعة التجريبية الثانية التطبيق البعدي للصالح   (الثانيةالمجموعتين التجريبيتين )الولي و 
) َتَعمِّم    0")َنَمط  َدْعم  الم 

َدْعِم  َنَمِطي أثرُ ما وىذا يجيب عمى السؤال التاسع الذي قامت الباحثة بطرحة وىو "       
المرحمة  الذاتّية َلَدى طالببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي عمى تنميِة الَكفاَءِة بالُمَتَعمِِّم(  - )الُمَعمِّمِ 
 "؟الثانوية
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ا
ً
  :الدراسة جنتائملخص  : ثالث

ىالباحثةىإلىىالنتائجىالتالوةىبعدىإجرا ىالمعالجا ىاإلحصائوة:توصل ى

الختباِر التحصيل  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين  .ٔ
  لصالِح التطبيق الَبْعِدي. لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ المعرفّي 

الختباِر التحصيل  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين  .ٕ
  لصالِح التطبيق الَبْعِدي. لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ المعرفّي 

الختباِر التحصيل المعرفّي  الَبْعِديين التطبيقينُمَتَوسََّطْي إحصائًية بين  توجد فروق ذات داللة .ٖ
ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعِم التطبيق البعدي لصالِح ل لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

  .الُمَتَعمِِّم(

لبطاقِة ُماَلَحَظِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي إحصائًية بين  توجد فروق ذات داللة .ٗ
  لصالِح التطبيق الَبْعِدي. ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

 ُماَلَحَظةِ  لبطاقةِ  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي حصائًية بين إ توجد فروق ذات داللة .٘
 .لصالِح التطبيق الَبْعِدي ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

ميارات لبطاقِة ُماَلَحَظِة  الَبْعِديين التطبيقينُمَتَوسََّطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين  .ٙ
  .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم(التطبيق البعدي لِح لصال الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

لمقياِس الَكفاَءِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين  .ٚ
  لصالِح التطبيق الَبْعِدي. لميارات البرمجة الشيئية الذاتّية

لمقياِس الَكفاَءِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقينُمَتَوسََّطْي توجد فروق ذات داللة إحصائًية بين  .ٛ
 .لصالِح التطبيق الَبْعِديلميارات البرمجة الشيئية  الذاتّية

لميارات  لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية الَبْعِديين التطبيقينُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بين  توجد فروق دالة .ٜ
  .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعِم الُمَتَعمِِّم(التطبيق البعدي للصالِح البرمجة الشيئية 
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 ــخ انجضـــجخبمتــ                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



ىتوصواتىالبحثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالخامسىالفصل       

- ٔٗٓ -  
 

 : انجضجتىصُبد 

 الباحثُة بالتوصيات التالية:  تأوص البحث الحاليفي ضوِء نتائِج 

 لصناع القرار: -أ

راتُ  .ٔ  َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ أحدَ ب التشاُركي يالدراسيِة وجعؿ بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكترون تطوير الُمَقرَّ
 .أنشطة الَتَعمُّـِ المختمفة األىداِؼ الرئيسة التي تمكف الطبلب ِمْف تنفيذ

والَكفاَءِة  ميارات التشارؾلتنميِة ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي استخداـ َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ  .ٕ
 .الذاتّية

استخداـ َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ و  التشاُركي الَتَعمُّـِ اإللكتروني عمى استخداـِ بيئاتِ يف الُمَعمّْمِ  تدريب .ٖ
 .في مادة الحاسب اآللي في مختمؼ المراحؿ التعميميةميارات العممية ال لتنميةِ 

 لممعممين: -ب

 المقررات تدريس في (الُمَتَعمّْـِ  َدْعـِ ) َنَمطِ بالَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي  بيئاتِ باستخداـِ  االىتماـِ  .ٔ
   .المختمفة التعميمية مراحؿلم المختمفة

لغِة الَبْرَمَجِة في تنميِة ميارات الُمَتَعمّْـِ ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي  َنَمَطْى َدْعـِ استخداـ  .ٕ
(PHP) .والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلُب الصؼ الثانِي الثانوي 

 ثين:لمباح -ـج

( )َدْعـِ  َنَمطِ باستخداـِ  البحث الحالياالسِتفادة ِمْف نتائِج  .ٔ والكفاءة  ميارة التشارؾ تنمية في الُمَتَعمّْـِ
  الذاتية في مختمؼ المقررات الدراسية. 

في تنظيـ الَدْعـِ َعْبَر اليواتؼ الجوَّالة لخدمة المواقؼ  البحث الحالياالسِتفادة ِمْف نتائِج  .ٕ
 .ةِ الَتْعِميِمي
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 لمطالب: -د

في الحصوؿ  الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي واالعتماد عمى النفس بيئاتِ باستخداـِ  ضرورة االىتماـِ  .ٔ
 في مختمؼ المقررات الدراسية.المعمومات  عمى

 المعمومات وتنفيذ البحث عف يةبالعمؿ التشاُركي َلَدى الطبلب وتكميفيـ بعمم ضرورة االىتماـِ  .ٕ
  .ةلممرحمة اإلعداديشتركة مالالمشاريِع 
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  :املقرتصخ املظتقجهُخِ  انرتثىَخِ  انجضىثِ 

 :التاليةِ  البحوثُ  يمكن اقتراحُ  البحث الحاليفي ضوِء َعْرض نتائِج  

االحتياجات  ذويعمى  والتركيزُ  البحث الحاليأخرى غيِر المستخدمة في  أدواتٍ  استخداـُ  .ٔ
 نمية الميارات العقمية باستخداـ الدعـ الموجو.والمكفوفيف وتالَخاصِة ِمْف ضعاؼ النظر 

 القائمة عمى الذكاء االصطناعي.بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي ببيئِة الَتَعمُّـِ مقارنة  .ٕ

بحث العبلقة َبْيَف الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي وأساليب التفكير العميا َلَدى تبلميذ المرحمِة الثانويِة  .ٖ
 ِر الَبْرَمَجة. في ُمَقرَّ 

( َنَمَطىْ مقارنة  .ٗ  َنَمطِ ب البحث الحاليالتشاُركي ب في بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكتروني )َدْعـِ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ
 .َدْعـِ الذكيال

 .بلت الَتْعِميِميِة اإللكترونية بيئاِت الَتَعمُّـِ التشاُركية في تنميِة الَكفاَءِة الذاتّيةالتفاعُ  أثر .٘

المرحمة التشاُركي عمى تنميِة فاعمية الذات األكاديمية َلَدى طبلِب  بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكترونيُر أث .ٙ
 . الثانوية

 األطفاؿ ذوي ىفاعمية استخداـِ أنماِط الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي في تنميِة الميارات الحياتية لد .ٚ
 .االحتياجات الَخاصةِ 

َلَدى  مُّـِ التشاُركي المختمفة )الويكي( في تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ الَتعَ  أدواتِ  استخداـُ أثُر  .ٛ
  طبلِب المرحمِة الثانويِة. 

عمى التحصيِؿ الدراسي  Facebookأثُر التدريس َعْبَر شبكة التواصِؿ االجتماعي )فيس بوؾ(  .ٜ
 .اإلعداديةتقدير الذات َلَدى تبلميذ المرحمِة بوعبلقة ذلؾ 

 .الثانويةتبلميذ المرحمِة َلَدى ئاِت الَتَعمُّـِ التشاُركية عمى تنميِة دافعية اإلتقاف أثُر بي .ٓٔ
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 أوًًل: المراجــع العربيَّة

بَْيَف التَعَمُّـِ التشارُكي في بيئِة التَعَمُّـِ النقاؿ  التفاُعؿِ  أثرُ (. ٕ٘ٔٓمحمود. ) األنصاري محمود
رسالة ) واألسموُب المعرفّي لممُتَعََمِميف بالمرحمة اإلعدادية في تنميِة ميارات البَْرَمَجةِ 

 . كمية التربية النوعية، جامعة بنيا، مصر( ماجستير غيِر منشورة

راتُ (. مبٕٓٔٓ) .عبد المولى أبو خطوة السيد ـُ الُمَقرَّ اإللكترونية المشتقة ِمْف نظرياِت  ادئ تصمي
 .مؤتمر "دور التَعَمُّـِ اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفِة" ،الَتَعمُّـِ وتطبيقاتيا الَتْعِميِميةِ 

 .....     مسترجع ِمْف موقع جامعة البحريف. ،المنعقد بمركز زيف لمَتَعمُّـِ اإللكتروني

(. معايير ومتطمبات تطوير الَتْعِميـِ الجامعي في ضوِء ٕٗٓٓسماعيؿ. )زاىر إ الغريب
 نوفمبر. ،ٖٓٔ -ٗ٘،(ٜٖ) ، عمجمة القراءة والمعرفةِ التكنولوجية.  المستحدثات

 ، مصر.كمية التربية، جامعة عيف شمس .الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةِ 
راتُ (. ٜٕٓٓ. )_____________ تطبيقيا  -نشرىا  –إنتاجيا  –تصميميا  :نيةاإللكترو  المُقَرَّ

 القاىرة: عالـ الكتب.  .تقويميا –

(. تأثير استراتيجيات الَتَعمُّـِ النشط في مجموعات المناقشة عمى ٕٛٓٓسالـ. ) الميدي محمود
التحصيِؿ واالستيعاب المفاىيمي واالتجاىات نحو تعمُّـِ الفيزياء َلَدى طبلُب الصؼ 

 .  .ٙٗٔ - ٚٓٔ ،(ٕ(ٗ مج ،ةالتربية العمميمجمة  .األوؿ الثانوي

ـُ بيئِة َتَعمُّـِ إلكترونّي تشاركي وأثره ٕٛٔٓ) .المشيخي أحمد إبراىيـ تنميِة بعض  في(. تصمي
المجمة الدولية لمعمـو ميارات تطبيقات الكمبيوتر َلَدى طبلِب المرحمِة المتوسطة، 

(، ٓٔع ) . مصر،مي والتنميِة البشريةالمؤسسة العربيَّة لمبحث العم -التربويِة والنفسية
  .ٙٙ-ٕٔ، ٕٛٔٓيناير 

(. الذكاءات المتعددة وفاعمية الذات َلَدى بعض طبلِب وطالبات ٜٕٓٓ. )الحكمي إبراىيـ حسف
  .ٖٔٛ – ٔٙٚ(، ٗ)ٜدراسات نفسية، مج جامعة الطائؼ، 
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تنميِة ميارات إنتاِج  في رُكيالتشافاعمية بيئِة التَعَمُّـِ المخمط (.  ٕٙٔٓإبراىيـ حمدي الخولي. ) 
رسالة ) لََدى طبلِب المرحمِة االعدادية االبتكاريمشاريع البَْرَمَجِة الَشيئيِة والتفكير 

 .، مصر. معيد البحوث التربويِة، َجاِمَعُة الدُّوؿ العربيَّة(ماجستير غيِر منشورة

 الحادي والعشريف تُكْنولوِجيا ويبتربويات تُكْنولوِجيا القرف (. ٕٕٔٓالفار. ) عبد الوكيؿ إبراىيـ
 الدلتا لُتكْنولوِجيا الحاسبات.  (، مصر:2.0)

َنَمِط  اختبلؼِ (. أثُر ٕٚٔٓ) .رمحمد عما صبري وحناف إسماعيؿ هاهشوجودة  إيناس أحمد
غيِر المتزامنة( المدعومة المراسي الَتَعمُّـِ اإللكترونية  -الفصوؿ االفتراضية )المتزامنة 

َلَدى طبلِب المرحمِة  Visual Basic. Netبمغِة بعض ميارات الَبْرَمَجِة عمى تنميِة 
ع ، رابطة التربوييف العرب ،مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعيةالثانويِة. 

 .مصر، ٓٙ-ٔٔ(، ٛ)

ة أثُر تصميـُ أنماِط الَدعْـِ القائمة عمى التمميحات البصري(. ٕ٘ٔٓعبد المجيد ) أحمد عبد المجيد
الحاسِب  معمميببرامج التدريِب اإللكتروني عمى تنميِة ميارات البَْرَمَجِة بالكائنات لََدى 

  .ٕٛٗ -ٔكمية اليندسة. جامعة المنصورة، .غير منشورة( رسالة ماجستير) اآللي

(. الَكفاَءِة الذاتّية وعبلقتيا باستخداـِ ٕٔٔٓ. )ةعمى المحاسنأحمد فبلح العمواف ورنده 
المجمة األردنية في العمـو  .ات القراءة َلَدى َعيَّنة ِمْف طمبة الجامعة الياشميةاستراتيجي
  .ٜٜٖ – ٕٛٔ.(ٗ)ٚمج، التربويةِ 

َبْيَف أنماِط َدْعـِ الَتْعِميـِ واألسموُب المعرفّي عمى كؿ ِمْف  التفاُعؿِ أثُر (. ٕٗٔٓ. )بدر فييـ أحمد
.التحصيِؿ وميارات التفكير العممي َلَدى تبلميذ   المرحمِة االبتدائية، ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ

  .ٜٖٔ- ٜٛ ،(ٔ)ٕٗمج  سمسمة دراسات وبحوث، مجمة

  نظاـ وفؽ والتوثيؽ بالمغة العربية العممية الكتابة دليؿ (.ٕٛٔٓأحمد مجاور عبد العميـ. )
American Psychological Association(APA) .القصيـ جامعة التربية، كمية.  
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براىيـيد ىنداوي و أسامة سع مصدر الَدْعـِ اإللكتروني  اختبلؼِ (. فاعمية ٕٙٔٓمحمود. ) يوسؼ ا 
في بيئِة الَتَعمُّـِ الجوَّاؿ وَنَمِط الذكاء الشخصي االجتماعي لمُمَتَعَمـِ عمى التحصيِؿ الفوري 

 . اير، ، ين(ٔ) ٕٗمج، العمـو التربويةِ مجمة والمرجأ الطبلب ُشعبة ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ
ٜٙ-ٔ٘٘.  

الرياضيات وأثره عمى  فيبرنامِج لتنميِة فاعمية الذات  تقويـ(. ٕٗٔٓعرفاف. ) أسماء عبد المنعـ
تحصيؿ ىذه المادة لََدى َعيَّنة ِمْف تبلميذ ِمْف تبلميذ المرحمِة االبتدائية باستخداـِ نظرية 

التربية، جامعة عيف كمية والعموـ و  (.رسالة دكتوراه غيِر منشورة) لممفردة االستجابة
 شمس، مصر. 

َبْيَف  التفاُعؿِ (. أثُر ٕ٘ٔٓعبد الحميد. ) وائؿ رمضافو الحمفاوي  أحمد زيداف ووليد سالـ أشرؼ
َدْعـِ اإللكتروني المتنقؿ واألسموُب المعرفّي في تنميِة التحصيِؿ وبقاء أثُر الَتَعمُّـِ ال َنَمطِ 

. دولّي الرابع لمتَعَمُّـِ اإللكتروني والتَعِْميـِ عف بُعْدٍ المؤتمر الَلَدى طبلِب الّدراسات العميا. 
  .ٕٗ-ٔ، ٕ٘ٔٓالرياض، 

ـَ مواقِع الفيديو اإللكترونية في إكتساٌب ميارات (. ٕٕٔٓ. )فروانة عبد القادر أكـر فعالية استخدا
)رسالة  غزة اإلسبلميةالصور الرقمية لََدى طالبات كمية التربية في الجامعة  تصميـُ 
 (. سطيفمغزة، فاإلسبلمية، الجامعة  ستير، غير منشورة،ماج

دراسِة مقارنة بَْيَف تبلميذ المُعَمِّْميف ذوي الَكفاءَِة الذاتيّة المرتفعة (. ۳۱۰۲. )حامد عباس أمينة
 االبتدائيةوفاعمية الذات لممرحمة  والمنخفضة في التحصيِؿ الدراسي ودافعية اإلنجاز

  جامعة القاىرة. .معيد الّدراسات التربويةِ  (.ةرسالة ماجستير غيِر منشور )

  .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية ،نظرياِت وتطبيقات -التَعَمُّـِ  (.ٕٓٔٓ) الشرقاوي. محمد أنور 

ـُ بيئِة تَعَمُّـِ إلكترونّي تشاركي (. ٕٗٔٓطمعت إسماعيؿ. ) آية ضوِء النظريِة  فيأثُر تصمي
وميارات إدارة المعرفِة الشخصية لََدى طبلِب تُكْنولوِجيا  التواصمية عمى تنميِة التحصيؿِ 

  كمية التربية النوعية جامعة طنطا. (.رسالة ماجستير) التَعِْميـِ 
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والُمَتَعمّْـِ ببيئِة َتَعمُّـِ شخصية وفاعميتُيَما في  (. نمطاف لمَدْعـِ الُمَعمّْـِ ٕٗٔٓ. )مدكور أيمف فوزى
ـُ قواعد ال ،تنميِة ميارات تصمي  بيانات والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلِب ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ

  .ٖٔٗ-ٕٔٛ، (ٔ) ٕٗمج  . مصر،تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ مجمة 

(. التوافؽ َبْيَف العناصر الَتْعِميِميِة ٜٕٓٓ.)حسيف يوسؼ ومحمد مصطفى باسـ عبد الرحمف
دراسِة  ،امعة العموـ التطبيقيةمؤتمر ج. في والمتطمبات التقنية لمتعميـ اإللكتروني

 . استطبلعية لمتنبؤ في إمكانية تطبيُؽ التَعِْميـِ اإللكتروني في جامعة الموصؿ

المممكة العربيَّة  ،رؤية جديدٍة في التَعِْميـِ التَعَمُّـِ اإللكتروني(. ٕ٘ٓٓزيتوف. ) حسف حسيف
 السعودية، الرياض: الدار الصولتية لمتربية.

األردف: دار المسيرة لمنشر  .استراتيجيات التَعَمُّـِ اإللكتروني(. ٕٗٔٓ. )عمارة حسناء عمى
 والتوزيع.

(. وحدات التعمـ الرقمية تكنولوجيا جديدة لمتعمـ. القاىرة: عالـ ۳۱۰۰). عبد الباسط حسيف محمد
 الكتب.

بَكاِت االجتماعية(.  ٖٕٔٓالمقدادي. )  خالد غساف  .دار النفائس األردف: .ثورة الشَّ

نتاج مشروعات (. ٕٕٔٓ) .الفقي السيد داليا ـُ وا  فاعمية التَعِْميـِ المَدْمُج في تنميِة ميارات تصمي
بالبَْرَمَجِة الَشيئيِة لََدى طبلُب الصؼ األوؿ الثانوي وعبلقة ذلؾ بالدافعية  ابتكارية
  كمية التربية، جامعة طنطا، مصر. (.رسالة ماجستير غيِر منشورة) لئلنجاز

. توظيؼ الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي في تطوير التدريِب الميداني (ٕٕٔٓ. )حبيشي خيري ادالي 
أطروحة  .َلَدى طبلِب ُشعبة إعداد ُمَعمّْـِ الحاسِب اآللي بكميات التربية النوعية

  ، مصرٛ٘ٚ – ٘ٓٚ (،ٜٚ)ٔ بالمنصورة، مج التربية كمية . مجمةماجستير

ِر مشكبلت تشغيؿ . (ٕٚٓٓإبراىيـ. ) محمد دعاء استراتيجيَّة إلكترونيّة لمتَعَمُّـِ التشارُكي في مُقَرَّ
عمى التحصيِؿ المعرفّي والميارى واالتجاىات نحوىا لطبلب الدبموـ العاـ في  الحاسوب
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معيد الّدراسات التربويِة،  (.غيِر منشورة، سالة دكتوراه)ر  التربية ُشعبة كمبيوتر تعميميّ 
  جامعة القاىرة.

بَْيَف نمطيف لمتَعَمُّـِ اإللكتروني واألسموُب المعرفيّ  التفاُعؿِ أثُر (. ٕٙٔٓ) .مطر رياض سمير 
رسالة الماجستير بكمية ) عمى تنميِة الميارات الحاسوبية لََدى طمبة جامعة األقصى بغزة

  .(سبلمية بغزةاإل التربية الجامعة

في تنميِة الميارات األساسية والمثابرة عمى . فاعمية موقع تفاعمي (ٖٕٔٓ) أحمد الغندور. ريياـ
ِر صيانة األجيزة التَعِْميِميِة لََدى طبلِب الفرقة الرابعة بكميات  اإلنجاز البلزمة في مُقَرَّ

 ،كمية التربية النوعية، جامعة طنطا (.رسالة ماجستير غيِر منشورة) التربية النوعية
 مصر. 

 لتنمية النقالة التعمـ بيئة فى( األقراف/  المعمـ) الدعـ نمطى أثر(. ٕٛٔٓ. )الغندور أحمد ريياـ
 رسالة) التعميـ تكنولوجيا طبلب لدي السحابية الحوسبة تطبيقات استخداـ ميارات
 .مصر طنطا، جامعة النوعية، التربية كمية(. منشورة غير دكتوراه

ـُ برامج  ِعْندَ  العمؿِ  أثُر بعض استراتيجيات مجموعات(. ٕٕٔٓالغوؿ. ) محمد ريياـ تصمي
ـُ وتطبيؽ بعض خدمات الجيُؿ الثانِي  لمتدريب اإللكتروني عمى تنميِة ميارات تصمي

 .  ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ  ،كمية التربية ،جامعة المنصورة  .لمويب لََدى أعضاء ىيئة التدريس

 مارس. (ع)، مجمة المعرفةِ  .(. التدريِب التشاُركي المتمايزٕ٘ٔٓ. )___________

أثر التفاعؿ بيف نمطيف ِمْف مقاالت التعمـ وأسموب التعمـ عند (. ٕٛٓٓ) .السبلمي حسف زينب
تصميـ برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط عمى التحصيؿ وزمف التعمـ وميارات التعمـ 

، كمية البنات، جامعة عيف (رسالة دكتوراه غير منشورة) الذاتي لدى الطالبات المعممات
   .شمس

ـُ وتطوير برامج الكمبيوتر  .(ٜٕٓٓ) خميس. عطية محمدو  ____________ معايير تصمي
متعددة الوسائط القائمة عمى سقاالت الَتَعمُّـِ الثابتة والمرنة. المؤتمر العممي السنوي 
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 ." تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ اإللكتروني بَْيَف تحديات الحاضر وآفاؽ المستقبؿ " ،الثانِي عشر
  .ٖٙ-٘، (أكتوبر ٜٕ-ٕٛ ) .القاىرة ،جامعة عيف شمسكمية البنات، 

 مية والَتَعمُّـِ اإللكتروني(. أثُر طريقتي الَتَعمُّـِ بالوسائط المتعددة التفاعُ ٕٛٓٓخميفة. ) محمد زينب
لمطالبات  التشاُركي َعْبَر اإلنترنت في إكساب ميارات استخداـِ أجيزة العروض الضوئية

 التربية تُكْنولوِجيا مؤتمر ،صؿ باألحساءيمبنات جامعة الممؾ فالمنتسبات بكمية التربية ل
 التربويِة، الّدراسات التربية، معيد لُتكْنولوِجيا العربيَّة الجمعية. العربي الطفؿ وتعميـ
    .ٕٕٙ -ٕٜٔ القاىرة، جامعة

مة البحوث مج(. الَكفاَءِة الذاتّية المدركة ِعْنَد طمبة جامعة بغداد، ۳۱۰۳عمواف. ) سالي طالب
  .ٕٛٗ-ٕٕٗ(، ۲۲، ع )التربويِة والنفسية

مجمة شؤوف  ".النظري والقياس (. توقعات الَكفاَءِة الذاتّية "البناءُ ٜٜٚٔرضواف. ) سامر جميؿ
  )خريؼ(. ،ماراتإلا، ٔ٘-ٕ٘(، ٘٘)ٗٔ اجتماعية، مج

ت القائمة عمى توظيؼ بارامترات الَتَعمُّـِ داخَؿ البرمجيا .(ٕٛٓٓ) سامي عبد الوىاب سعفاف.
لطبلب كمية المجتمع جامعة والميارى السقاالت وآثارىا عمى التحصيِؿ المعرفّي 

     .ٚٙ-ٕٓٔ، ديسمبر، مجمة الجمعية العربيَّة لتُكْنولوِجيا التربيةالقصيـ. 

فاعمية برنامِج إرشادي قائـٌ عمى األنشطة المدرسية لتخفيؼ حدة (. ۳۱۰۲عسكر. ) سامية السيد
 (.دكتوراه غيِر منشورة) ةاإلعداديمية الفاعمية الثانية لََدى طبلِب المرحمِة العنؼ وتن

  .كمية التربية، جامعة عيف شمس، مصر.

بَْيَف نََمَطْي الُمسَاَعَدِة وأسموُب التَعَمُّـِ في التَعَمُّـِ  التفاُعؿِ أثُر . (ٕٗٔٓ) أحمد. سعيد العطار
ميِة التحصيِؿ والتفكير االبتكاري لدي طبلِب عمى المشروعات عمى تن اإللكتروني القائـِ 
  .. كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية(رسالة ماجستير) تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ 

عمى  مصدر َدعْـِ األداء اإللكتروني القائـِ  اختبلؼِ أثُر (. ٖٕٔٓ. )حجازي عبد السبلـ سما
بَكاِت االجتماعية عمى تنميِة ميارات التعام لََدى  (ٓ.ٕ)ؿ مع بعض تطبيقات الويب الشَّ
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. كمية التربية النوعية، جامعة (رسالة ماجستير غيِر منشورة) طبلِب تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ 
 .المنوفية

تنمية ميارات  ىالتشاركي عمأثر استراتيجيتيف لمتعمـ اإللكتروني (. ٕٚٔٓسمر أحمد الذىبي. )
نتاج قواعد البيانات لدى طبلب كمية التربية و ت، التشارؾ، والكفاءة الذاتية عمى اإلنترن ا 

 ، جامعة طنطا، مصر.النوعية

عمى  القائمة التعمـ ببيئة التعمـ سقاالتفعالية توظيؼ (. ٕٚٓٓ) .محمود أحمد شاىيناز
 اإلنجميزيةمعممات المغة  الطالباتلكترونية لدى تنمية ميارات الكتابة اإلفي  الكمبيوتر

 س، مصر.كمية البنات، جامعة عيف شم ،(نشورةغير م هرسالة دكتورا)

(.أثُر الدعائـ الَتْعِميِميِة في تنميِة ميارات التواصِؿ الرياضي وتحسيف ٕٗٔٓحسف. ) محمد شيماء
ميارات ما وراء المعرفِة َلَدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمُّـِ الرياضيات بالمرحمة 

  .٘٘ٔ-ٕٕٛ ،(ٚٔ)ٔمج مجمة تربويات الرياضيات، اإلعدادية. 

(. تحديُد ٕٛٓٓ) .ةأميف عميو خميس وصبلح  طارؽ عبد السبلـ عبد الحميـ ومحمد عطية
ـُ الُمَساَعَدِة الَتْعِميِميِة ببرامج الوسائط المتعددة. تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ  مجمة معايير تصمي

 . ٕٗٔ -ٕ٘ٔ ،مصر ،( ينايرٔ)ٛٔمج  .سمسمة دراسات وبحوث محكمة

(. أثر التفاعؿ بيف مستويات المساعدة الموجزة والمتوسطة ۳۱۰۱) ________________
(، وبيف أساليب التعمـ عمى تنمية كفايات تصميـ التفاعمية ببرامج الوسائط ةوالتفصيمي

، كمية البنات، غير منشورة( رسالة دكتوراه)المتعددة لدى أخصائي تكنولوجيا التعميـ
 ، مصر. جامعة عيف شمس

(. أثُر استخداـِ ٕ٘ٔٓمتولي. ) عبلء الديف سعدو زىراف  العزب محمدو  يوسؼ عاطؼ جودة
منتدى تعميمّي إلكترونّي عمى تنميِة بعض ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة بمغِة الِفيجَواؿ بيسؾ 

مصر. مج  جامعة بنيا،، مجمة كمية التربيةدوت نت َلَدى طبلِب المرحمِة اإلعدادية. 
ٕٙ(ٖٔٓ ،)ٕٕ٘- ٕٗٙ.    
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نتاج أنماِط مختمفة ِمْف الُمَساَعَدِة والنصح في برامج ٕٓٔٓسالـ. ) أحمد الرحمف عبد ـُ وا  (. تصمي
المحاكاة الكمبيوترية الَتْعِميِميِة لمتغمب عمى اإلحباط ومواصمة الَتَعمُّـِ في ضوِء احتياجات 

الّدراسات وبحوث"، الطبلب الُمَعمِّْميف ُشعبة ُمَعمّْـِ الحاسِب اآللي، ُتكْنولوِجيا التربية "
ـِ  المؤتمر العممي السادس "   .نوفمبر ٗ-ٖفي الفترة ِمْف  ." الحموِؿ الرقمية لمجتمع التَعَمُّ

َبْيَف أنماِط الَدْعـِ اإللكتروني المتزامف وغيِر  التفاُعؿِ أثُر  .(ٕٔٔٓ) .عبد الحميد عبد العزيز طمبة
وأساليب الَتَعمُّـِ عمى التحصيِؿ وتنمية ميارات عمى الويب  المتزامف في بيئِة الَتَعمُّـِ القائـِ 

نتاج مصاِدر الَتَعمُّـِ َلَدى طبلِب كمية التربية. ـُ وا  سمسة دراسات في المناىج  تصمي
-ٕ٘(، ٕٛٔع )الجمعية المصرية لممناىج وطُرِؽ التدريس،  مجمة وطُرِؽ التدريس.

ٜٚ..  

تمر التَعِْميـِ مؤ  ،الَتْعِميـِ اإللكترونيمتطمبات  (.ٕ٘ٓٓ. )الموسى بف عبد العزيز اهلل عبد 
     . ٔٚ -ٖٗمارس، ٜٔ -ٚٔ، الكويت  اإللكتروني آفاؽ وتحديات

ر العقمي تأثير ُكبًل ِمْف االتصاِؿ الفوري اإللكتروني والتصوَّ (. ٖٕٔٓشريؼ. ) عبد اهلل سعيد
غيِر  راهرسالة دكتو ) لطبلب التدريِب الداخمي عمى تطوير بعض الميارات التدريسية

 كمية التربية الرياضية بنيف، جامعة اإلسكندرية. (.منشور

ـُ المواقع التَعِْميِميِة عمى (. برنامِج ٕٕٔٓ. )الحاوري أحمد الممؾ عبد مقترح لتنميِة ميارات تصمي
بَكة الدولية لطبلب كمية التربية جامعة صنعاء واتجاىاتيـ نحوىا في ضوِء المعايير  الشَّ

معيد الّدراسات التربويِة،  (.رسالة دكتوراه غيِر منشورة) اإللكتروني الدولية لمتعميـ
  جامعة القاىرة.

الصفي  بف وعبدالمطيؼ ىحسف السبلم وزينب خميس عطية محمدو مرسي  عبير حسف
َبْيَف الُمَساَعَدِة البشرية والُمَساَعَدِة الذكية في بيئِة الَتَعمُّـِ  التفاُعؿِ (. أثُر ٕٗٔٓ.)رالجزا
خارجي( عمى تنميِة  -لكتروني القائمة عمى الويب وبيف أسموُب التفكير )داخمياإل

. كمية البنات، جامعة (رسالة دكتوراه غيِر منشورة)القراِر  الَكفاَءِة الذاتّية وميارات اتخاذُ 
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كمية البنات لآلداب  ،جامعة عيف شمس .. مجمة البحث العممي في التربيةعيف شمس
 .ٓٗٚ – ٚٛٙ (.٘ٔ)ٗج. موالعمـو والتربية

 التشاُركي( بأدواِت التدويفِ  –(. َدْعـِ َنَمَطْى الَتَعمُّـِ )الفردي ٕ٘ٔٓالزؽ. ) عصاـ شوقي
ه عمى التحصيِؿ المعرفّي واالداء الميارى والتنظيـ الذاتي والرضا أثر االجتماعي و 

 ٕ٘مج  ،التَعِْميـِ مجمة الجمعية المصرية لتُكْنولوِجيا لمطبلب الُمَعمِّْميف بكمية التربية، 
  .ٓٛ – ٘(، ابريؿ، ٕ)

النمذجة البنائية ألساليب المعاممة الوالدية  .(۳۱ٕٔ). راشد عصاـ عمى الطيب ومرزوؽ راشد
 .التعمـ المنظـ ذاتيا لدى الطبلب بالمرحمة الثانوية واستراتيجياتوالمعتقدات الدافعية 

 جامعة المنيا، -مية التربية ك (،٘ٔع ) ٓٔمج . مجمة البحث في التربية وعمـ النفس
 .۰۳۲۰ -۰۳۱ مصر،

فاعمية برنامِج مقترح لتنميِة َمَيارة  .(ٕٚٓٓ). عسقوؿ عطايا يوسؼ عابد ومحمد عبدالفتاح
مجمة كمية (. جامعة غزة ،رسالة ماجستير) الَبْرَمَجِة عمى معممي الُتكْنولوِجيا بغزة

رمجيات االجتماعية في منظومةٌ الب(. ٜٕٓٓالعمودي، غادة بنت عبد اهلل.) .التربية
بَكاِت االجتماعية نموذجً  ورقِة عمؿ مشاركة في:  .االتَعَمُّـِ المُعْتَِمد عمى الويب: الشَّ

المممكة  ،"صناعة التَعَمُّـِ لممستقبؿ" دٍ المؤتمر الدولّي لمَتَعمُّـِ اإللكتروني والَتْعِميـِ عف ُبعْ 
         .ٕٛ -ٗ٘مارس، ٚٔالعربيَّة السعودية، الرياض، 

التعمـ بمساعدة األقراف  استراتيجية(. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى ٕٕٔٓ) .محمد عطية عطية
 .مجمة كمية التربية بالزقازيؽفي تصحيح عيوب النطؽ لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع. 

 .ٜٗ -ٔ ،( ينايرٗٚ) ٕٚمج  ،مصر

 يبيئِة َتْعلِيِم تشاركي حاسوب ة لبناءِ يخمسة عوامل أساس(. ٕ٘ٔٓالموسوي. ) شرؼبف  عمى

 . بوسقاجامعة السلطان  ة،يالترب كلية .فعال

 .ط)اإلحصاء االستداللي في العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية(. ۳۱۱۳خطاب. ) ماىر ىعم
 .. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية(ٕ
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 APA American  ـنظا وفؽ والتوثيؽ العممية الكتابة دليؿ(. ٕٚٔٓ) .محمود شعيب عمى 

Psychological Association    .المنوفية جامعة التربية، كمية. 

في إكساب  (2.0) أثُر موقع تدريبي قائـٌ عمى تقنيات ويب(. ٕٔٔٓحمودة. ) عمرو عبد الحميد
ـُ المواقع التَعِْميِميةِ  غيِر  رسالة ماجستير) طبلِب الدبمـو العاـ في التربية ميارات تصمي

 موقع      ِمفْ  مسترجع معيد الّدراسات التربويِة، جامعة القاىرة. .(منشورة

. القاىرة: دار الفكر النفس اإلحصائي وقياُس العقؿ البشرى(. ِعمـِ ٜٜٚٔالسيد. ) فؤاد البيي
 .العربي

(. تصميـ البرامج التعميمية بفكر البنائية: تأصيؿ فكرى وبحث ٕٛٓٓزيتوف. ) كماؿ عبد الحميد
 قاىرة: عالـ الكتب.إمبريقي. ال

 الَتَعمُّـِ  مراسي عمى القائـِ  التشاُركي َنَمِط الَتَعمُّـِ  (. فاعميةٕٚٔٓجرجس. ) ميبلد مارياف
 األدائية والتفكير لتنميِة بعض الميارات سكراتشالَبْرَمَجِة  لغةِ  تدريس في اإللكتروني
-ٖٕٙ، (ٜ)ٖٖ، مج بأسيوط، مصر التربية كمية مجمة اإلعدادية. بالمرحمة التكنولوجي

ٖٜٓ . 
نََمَطْي التَعَمُّـِ التشارُكي المتزامف وغيِر المتزامف عمى  اختبلؼِ أثُر (. ٕٙٔٓأميف. ) محمد أحمد

تنميِة مفاىيـ وميارات إنتاِج صفحاِت اإلنترنت وميارات التعاوِف ومفيوـ الذات لََدى 
 ٔ. العميا لمتربية، جامعة القاىرةكمية الّدراسات  دكتوراه(.رسالة )االبتدائية  تبلميذ الحمقة

- ٕٙٚ.  
ـُ برنامِج تدريبي لتنميِة بعض ميارات استخداـِ ٕٕٔٓمحمد بف إبراىيـ الشويعي. ) (. تصمي

التطبيقات الَتْعِميِميِة لمجيؿ الثانِي لمويب وشبكات الخدمات االجتماعية َلَدى اختصاصي 
يا الَتْعِميـِ اإللكتروني: اتجاىات وقضايا مصاِدر الَتَعمُّـِ واتجاىاتيـ نحوىا، ُتكْنولوجِ 

 – ٖٛ ،(ابريؿ.)المؤتمر الثالث عشر لمجمعية المصرية لتُكْنولوِجيا التَعِْميـِ  ،معاصرة
ٜٔٔ.  
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مستويات الَكفاَءِة الذاتّية عمى توجيات  اختبلؼِ (. أثُر ٕٙٓٓ. )الوطباف بف سميماف محمد
مجمة ِعمـِ النفس المعاصر والعموـ اإلنسانية،  .األىداِؼ التحصيمّية َلَدى طبلِب الجامعة

  .٘ٙٔ -ٚٓٔ(، ٚٔ) ع ، جامعة المنيا،النفسية مركز البحوثُ 

مطالب استخداـ التعميـ اإللكتروني لتدريس الرياضيات . (ٕٚٓٓ. )الحربي بف صالحمحمد 
 رسالة ماجستير غير منشورة،) الثانوية ِمْف وجية نظر الممارسيف والمختصيف بالمرحمة
  (.القرى، المممكة العربيَّة السعودية جامعة أـ

(. فاعمية استخداـِ الَتَعمُّـِ التشاُركي والتنافسي َعْبَر المدونات ٕٙٔٓخمؼ اهلل. ) محمد جابر
معتمديف( ميارات  –اإللكترونية في إكساب طبلِب ُشعبة ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ )مستقميف

دراسات عربية في التربية وعمـ   مجمة .ب في الَتْعِميـِ توظيؼ تطبيقات الجيُؿ الثانِي لموي
  .ٖٗٓ-ٖٕٓ السعودية،، (ٓٚع ) ،النفس

 غير)مباشرة/  التعمـ دعامات تقديـ طريقةأثر التفاعؿ بيف  .(ٖٕٔٓ) .حسف خبلؼ محمد
وير ط)فردية/ تعاونية( فى تنمية التحصيؿ وميارات ت الويبتنفيذ مياـ وطريقة ( مباشرة
 االسكندرية بجامعةلدى طبلب كمية التربية النوعية وجودتو  إلكتروني يتعميمموقع 
 ، مصر.التربية، جامعة االسكندريةكمية ، منشورة( غير دكتوراه )رسالة

فعالية برنامِج باستخداـِ التَعَمُّـِ التبادلي عمى دافعية اإلنجاز (. ۳۱۰۱الزواىرة. ) محمد خمؼ
دكتوراه غيِر )رسالة  .تبلميذ المرحمِة األساسية باألردفوالَكفاءَِة الذاتيّة المدركة لدي 

 القاىرة.معيد الّدراسات التربويِة، جامعة  (.منشورة

(. فاعمية بيئِة ٕٕٔٓ. )خيرى حبيشييا لعبد الرازؽ ودا رفعت البسيوني والسعيد محمد محمد
( تطوير ٓ.ٕمقترحة لمَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي قائمة عمى بعض أدواِت الويب )

المجمة العممية، كمية التربية التدريِب الميداني َلَدى الطبلب معممي الحاسِب اآللي. 
  .ٛ٘ٚ-٘ٓٚ ،مايو (،ٜٚ)ٔج م بالمنصورة،

 .. القاىرة: دار الكممةمنتوجات تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ (. أٖٕٓٓ) .خميس عطية محمد
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 دار الكممة. :. القاىرةعِْميـِ تُكْنولوِجيا التَ (. عممياِت بٖٕٓٓ) .____________

ـِ  مصاِدرإنتاِج  تُكْنولوِجيا (.ٕٙٓٓ. )____________  لمنشر السحاب دار: القاىرة .التَعَمُّ
 .والتوزيع

القاىرة: دار . الكمبيوتر التَعِْميِمي وتُكْنولوِجيا الوسائط المتعددة(. ٕٚٓٓ) .____________
 .والتوزيع السحاب لمنشر

سمسمة دراسات  ،. مجمة تكنولوجيا التعميـ(. الدعـ االلكترونيٜٕٓٓ) .____________
  .إبريؿ ،ٕٓٔ -ٖٖ(، ٕ)ٜٔمج  وبحوث محكمة، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ،

 ،األصوؿ النظريِة والتاريخية لتُكْنولوِجيا التَعِْميـِ اإللكتروني (.ٕٔٔٓ) .____________
 .زيعالقاىرة: دار السحاب لمنشر والتو 

القاىرة: دار .النظريِة والبحِث التربويّْ في تُكْنولوِجيا التَعِْميـِ (. ٖٕٔٓ. )____________
 السحاب لمنشر والتوزيع.

ـٌ عمى التَعَمُّـِ (. ٕٔٔٓ) .عبد الرحيـ فرغميمحمد  ِر إلكترونّي في ِعمـِ االجتماع قائ فاعمية مُقَرَّ
لجمعي والدافعية لبلنتحار لََدى طبلِب المرحمِة التشارُكي في تنميِة القدرة عمى التفكير ا

 جامعة عيف شمس، كمية التربية. غير منشورة(. رسالة دكتوراه) الثانويةِ 

ـٌ عمى التَعَمُّـِ التشارُكي عَْبَر الويب في (. ٕٓٔٓ. )والي فوزي محمد فعالية برنامِج تدريبي قائ
رسالة ) لتَعِْميـِ اإللكتروني في التدريسلتُكْنولوِجيا ا تنميِة كفايات توظيؼ المُعَمِّْميف

  . كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.(دكتوراه غيِر منشورة

راتُ  (.ٕٓٔٓ. )عفيفي كماؿ محمد ـُ وتطوير الُمَقرَّ اإللكترونية  سقاالت الَتَعمُّـِ كمدخؿ لتصمي
روعات والرضا عمى المش ومدى فاعميتيا عمى كؿ ِمْف أداِء الطبلب في الَتَعمُّـِ القائـِ 

 .، مصردراسات وبحوث - تُكْنولوِجيا التربية مجمة عف الَتَعمُّـِ في البيئِة اإللكترونية.
   .ٚٓٔ-ٖٙ .ديسمبر
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ـَ الَتْعِميِمي المباشر وغيِر  التفاُعؿِ (. أثُر ٕ٘ٔٓالمرادني. ) محمد مختار َبْيَف َنَمِط تقديـ الَدْع

تنميِة التحصيِؿ وميارات التنظيـ  فيموُب الَتَعمُّـِ بيئاِت الَتَعمُّـِ شخصية وأس فيالمباشر 

 مج ،واالجتماعية والنفسية التربويةِ  لمبحوث التربية مجمة َلَدى الُمَتَعمِّْميف الصـ. الذاتي

 .                  كمية التربية بالعريش، جامعة قناة السويس.  (،ٖ)ٙٔ

ِر تُكْنولوِجيا المعمومات في ضوِء أثرُاء وحدة البَرْ (. ٜٕٓٓسطؿ. )األ زكريا محمود َمَجِة في مُقَرَّ

 األدائية لمبرمجة وأثرة عمى مَيَارة البَْرَمَجِة لََدى طبلُب الصؼ الحادي عشر رالمعايي

  .ٜ٘ٔ-ٔ(. كمية التربية، الجامعة االسبلمية، غزة ،رسالة ماجستير غيِر منشورة)

تنميِة  فيبيئِة َتَعمُّـِ إلكترونّي تشاركي  (. فاعمية تصميـُ ٕٙٔٓالسيد. ) مصطفى عبد الرحمف
مفاىيـ محركات بحث الويب الغيِر المرئية ومعتقدات الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلِب كمية 

 .مصر، ٕٖٔ -ٖٕ، (ٗٚٔ) عمجمة القراءة والمعرفِة، . التربية

مقدمات  .ِميِميالكمبيوتر التَعْ  .(ٖٕٓٓ. )ؽالفتاح مرزو وسوزاف عبد  محمد مصطفى عبد السميع
 نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع. :القاىرة .أساسية

ة أثُر التَعَمُّـِ التشارُكي في بيئِة التَعَمُّـِ االفتراضية عمى لمعرفِ (. ٕٓٔٓ) شيخة. ميدي اليامي
ِر  وتقييـ المُتَعَمِّْميف عف  تدريسالتحصيِؿ الدراسي ورضا الطبلب عف التَعَمُّـِ عمى مُقَرَّ

كمية الّدراسات العميا، جامعة  .(رسالة الماجستير) ٍد لطبلب برنامِج التَعِْميـِ والتدريِب بُعْ 
 . ٓٗٔ -ٔ. البحريف.العربيالخميج 

 مؤسسة الوراؽ لمنشر ف:األردف، عما .البحِث العممي(. مناىِج ٕٙٓٓموفؽ عبد اهلل الحمداني. )
  .والتوزيع

َبْيَف أنماِط مختمفة ِمْف دعامات  التفاُعؿِ (.أثُر ٕٓٔٓ) .يلمرادنمختار اومحمد  عزمي نبيؿ جاد
الَتَعمُّـِ البنائية داخَؿ الكتاب اإللكتروني في التحصيِؿ وكفاءة الَتَعمُّـِ َلَدى طبلِب 
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-ٕٔ٘، (ٖ)ٙٔمج  ،تربويٍّة واجتماعية دراسات مجمة الّدراسات العميا بكميات التربية.
ٖٕٔ.   

 القاىرة: دار الفكر العربي. .(ٕالتفاُعمية )ط.التَعَمُّـِ بيئاِت (. ٕٗٔٓ. )____________

( الكفاءة الذاتية في استخداـ المواقع التعميمية لدى طبلب جامعة ٜٕٓٓ) .نجبلء محمد فارس
دراسات  ،مجمة تكنولوجيا التربيةجنوب الوادي في ظؿ نظاـ التعميـ اإللكتروني، 

 مصر.، ٘ٔٔ-ٚٙ،(ٔ) ٚمج ، وبحوث

ـُ الَتَعمُّـِ اإللكترونئٕٕٓفور. )نضاؿ عبد الغ مجمة جامعة األقصى  .(. األطر التربويِة لتصمي
 . ٙٛ - ٖٙيناير،  ،(ٔ)ٙمج  ،اإلنسانية سمسمة العمـو

 )الُمَصغَّرٌ  التدويفٌ (. فاعمية شبكة التواصِؿ االجتماعي توتير ) ٖٕٔٓالعتيبي. ) نورة بف سعد
التعاوني َلَدى طالبات الصؼ الثانِي الثانوي في  عمى التحصيِؿ وتنمية ميارات الَتَعمُّـِ 

ِر لحاسب األلى  :المؤتمر الدولّي الثالث لمتَعَمُّـِ اإللكتروني والتَعِْميـِ عف بُعْدٍ  .ُمَقرَّ
    ، الرياض، السعودية.فبراير(ٖ -ٗالممارسة واألداء المنشود )

ـَ الَتْعِميِمي واألسموُب المعرفّي َبْيَف توقيت تق التفاُعؿِ (. أثُر ٕٗٔٓىاني محمد الشيخ. ) ديـ الَدْع
( عمى التحصيِؿ الدراسي ٓ.ٕلمطبلب في بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني القائمة عمى الويب )

 .  ،المؤتمر الرابع عشر لمجمعية المصرية لتُكْنولوِجيا التَعِْميـِ مطبوعاتوكفاءة الَتَعمُّـِ
                .لمؤتمر مقبوؿ لمنشر فردى، إبريؿا ،كمية التربية النوعية، جامعة الفيوـ

ـُ تقديـ الَدْعـِ التدريبي اإللكتروني في تجارب  اختبلؼِ أثُر (. ٕ٘ٔٓ. )___________ تصمي
المعممي َلَدى طبلِب الجامعة. الميارى المحاكاة بالمختبرات االفتراضية عمى األداء 

  .ٕٗ -ٔ .. الرياضوالتَعِْميـِ عف بُعْدٍ  المؤتمر الدوليّ الرابع لمتَعَمُّـِ اإللكتروني

(. فاعمية نظاـ مقترح لبيئِة َتَعمُّـِ تشاركي َعْبَر اإلنترنت في تنميِة ٕ٘ٔٓ) قاسـ. ىمت عطية
. ميارات حؿ المشكبلتِ   واالتجاىات نحو بيئِة الَتَعمُّـِ َلَدى طبلِب ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ

 .ٖٔٗ – ٖٖٓ ،(ٔٔ) ع .مصر ،المتخصصة المجمة المصرية لمدراساِت 
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(. فاعمية الذات مدخُؿ لخفض أعراض القمؽ وتحسيف التحصيِؿ ٕٕٔٓشاىيف. ) ىياـ صابر
،  (،ٗ) ٕٛ مجمة جامعة دمشؽ، مج الدراسي َلَدى َعيَّنة ِمْف دوي صعوبات الَتَعمُّـِ

ٔٗٚ- ٕٓٔ.  

 الَتَعمُّـِ تنميِة ميارات  فينّية إلكترو  تعميمية مدونواستخداـِ  (. فاعميةٕ٘ٔٓىيثـ رزؽ فضؿ اهلل. )
 ،ٜٚ -ٙٗ، مجمة كمية التربية الخاّص. َلَدى طبلِب الدبموـ المنتج وجودة التشاُركي

 ...مصر، جامعة طنطا

الكمبيوتر وتُكْنولوِجيا المعمومات، لمصؼ األوؿ  (:ٕٙٔٓ. )التربية والَتْعِميـِ المصرية وزارة
 لمطابع األميرية.. مصر: الييئة العامة لشئوف االثانوي

الكمبيوتر وتُكْنولوِجيا المعمومات، لمصؼ الثالث  (:ٕٚٔٓ. )________________
 .  مصر: الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية.اإلعدادي

 عمى النظرية (. أثُر الَتَعمُّـِ التشاُركي َعْبَر الويب القائـِ ٕ٘ٔٓوفاء صبلح الديف الدسوقي. )
ية الذات األكاديمية ودافعية اإلتقاف َلَدى طبلِب الدبموـ الخاص عمى فاعم االتصاليةِ 
. ُتكْنولوِجيا (، ٕٙ، ع )السعوديةب دراسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة  الَتْعِميـِ

ٕٜ-.ٕٙ..  

 شبكات بيئاتفى  والموجية العامة التعمـ دعامات استخداـ أثر .(ٕٗٔٓ) محمد. يوسؼ وليد
لدى طبلب  اإلجرائيةط لمبحوث طيالتعميمية فى تنمية ميارات التخاالجتماعية الوجية 

 دراسات .لدييـ الذات وفاعمية العممينحو البحث  وتنمية اتجاىاتيـ ،العمياالدراسات 
 . ٓٓٔ -٘ٔ، ٖ٘مج  ،النفس وعمـ التربية فى عربية

ي مستند إلى (. فعالية برنامِج تدريبٕٓٔٓأبو زيتوف. ) يوسؼ موسي مقدادي وجماؿ عبد اهلل
َلَدى  التربية العقبلنية االنفعالية في تحسيف الكفاءة االجتماعية وَمَيارة حؿ المشكبلتِ 

 ة الّدراسات، مسمس .اإلسبلميةمجمة الجامعة  .طمبة الصفيف السابع والثاِمْف األساسيف
 . ٘٘٘ -ٕٔ٘(، ٕ)ٛٔمج 
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 قبئًخِ املالصقِ 
 .والخبراء الُمَحكّْميف السَّاَدةُ  أسماء قائمة .ٔ
  .االستكشافية الدراسةِ  .ٕ
 .والمتخصصيف الموجييف السادة( رأي استطبلع) الشخصية تالمقاببل .ٖ
 . اآللي الحاسبِ  مادة معمميف السادة( رأي استطبلع) الشخصية المقاببلت .ٗ
 .الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب( رأي استطبلع) الشخصية المقاببلت .٘
 .الشيئية البرمجة لميارات " نيائية صورة"  الميارات قائمة .ٙ
 .الَشيئيةِ  الَبْرَمَجةِ  لميارات"  نيائية صورة"  األىداؼِ  قائمة .ٚ
 .الشيئية البرمجة لميارات نيائية " المعرفي " صورة التحصيميّ  االختبارِ  .ٛ
 .الشيئية البرمجة لميارات المعرفي التحصيميّ  االختبارِ  تصحيح مفتاح .ٜ

 .الشيئية البرمجة لميارات نيائية " الُمبلحظة " صورة بطاقة .ٓٔ
 ". صورة نيائية ة "مقياس الَكفاَءِة الذاتيّ  .ٔٔ
 الثانوي األوؿ الصؼ عمى المقرر (اإللكتروني العربي األطمس مشروع) محتوى توزيع جدوؿ .ٕٔ

 .التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  بيئةِ  لتطبيؽ الزمنية الخطة وجدوؿ ،الثانيِ  الدراسي لمفصؿ
 .التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  بيئةِ  استخداـِ  دليؿ .ٖٔ
 .التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  لبيئةِ  النيائي  السيناريو  ِمفْ   نماذج .ٗٔ
 (.الثانية التجريبيةٌ  –األولي التجريبيةٌ  -االستكشافية ) البحث َعيَّنة طبلبِ  درجاتِ  .٘ٔ
 .الثانوي األوؿ لمصؼ البحث َعيَّنة طبلبِ  سف .ٙٔ
 (.الُمَعمّْـِ  َدْعـِ ) ولياأل التجريبيةِ  لممجموعةِ " المحتوى دروس لشػػرح" العمؿِ  أوراؽ -المعمـ دليؿ .ٚٔ
 (.الُمَتَعمّْـِ  َدْعـِ ) الثانية التجريبيةِ  لممجموعةِ "  الميارات تعمـ" معيار أوراؽ - المتعمـ دليؿ .ٛٔ
 .التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  بيئةِ  إلنتاج المستخدمة المتعددة الوسائط .ٜٔ
 ."Facebook" "بوؾ لفيسا" التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  بيئةِ  محتوى ِمفْ  نماذج .ٕٓ
 .األوؿ الصؼ لطبلبُ  والُمَتَعمّْـِ  الُمَعمّْـِ  َدْعـِ  َنَمَطيْ " التجريبيتيف المجموعتيف" تطبيؽ صور .ٕٔ
 .تسييؿ ميمة الباحث .ٕٕ

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
 (وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 أسماء السَّاَدُة الُمَحكِّمين والخبراءقائمة 

 التخصص اًلســــــــــــــــــــــــــــم م
اِر 
ختب
اًل

 

المُ 
قِة 
بطا

ظةِ 
الح

َءِة  
َكفا
س ال

مقيا
 

اف
ألىد

ة ا
ائم
ق

رات 
ميا
ة ال

ائم
ق

 

 تخصص مناىِج وطُرِق تدريس " ُتكْنولوِجيا تعميم" –كمية التربية   –جامعة طنطا  
      استاذ تكنولوجيا تعميـ المتفرغ مصطفي عبد الخالؽ ٔ

      استاذ تكنولوجيا تعميـ المتفرغ كمونةأحمد  محمد ٕ

      استاذ تكنولوجيا تعميـ المتفرغ حمدي عز العرب ٖ

      المتفرغ استاذ تكنولوجيا تعميـ إبراىيـ عبدالوكيؿ الفار ٗ

 "عموم "  وطُرِق تدريسمناىِج  –كمية التربية  -جامعة طنطا  

٘ 
عبدالممؾ طو عبد 

 الرحمف
 "التدريس  وطُرؽِ  استاذ المناىجِ 
 المتفرغ“ عمـو 

     

      "عموـ" تدريس وطُرؽِ  مدرس مناىجِ  عبير البينساوى ٙ

      "عموـ" تدريس وطُرؽِ  مناىجِ  مدرس ريياـ سالـ ٚ

 "النفس التربويِّ  " ِعممِ  –كمية التربية  -جامعة طنطا  

      التربويّْ المتفرغ النفس استاذ ِعمـِ  المميجيحمدي  ٛ

  التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ يالتشويقأبو زيد سعيد  ٜ
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ة النفسيَّة" –كمية التربية  -جامعة طنطا    "الصحَّ

  المتفرغ التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ أحمد الحسيني ىبلؿ ٓٔ
    

 مناىِج وطُرِق تدريس " ُتكْنولوِجيا تعميم " –كمية التربية النوعية  –جامعة طنطا  

      استاذ تكنولوجيا تعميـ  حمدي أحمد شعباف ٔٔ

      تعميـ تكنولوجيا استاذ مساعد أحسناء الطباخ ٕٔ

      مدرس تكنولوجيا تعميـ وليد السيد عرفة ٖٔ

      مدرس تكنولوجيا تعميـ محمد عرفة ٗٔ

      تعميـ تكنولوجيا مساعد استاذ تامر سمير عبد البديع ٘ٔ

 " ِعمِم النفس التربويِّ " –كمية التربية النوعية  –جامعة طنطا  

      التربويّْ المتفرغ النفس استاذ ِعمـِ  محمد عبد المطمب جاد ٙٔ

      التربويّْ  النفس ِعمـِ  تاذاس إبراىيـ العجمي ٚٔ

 " ُتكْنولوِجيا الَتْعِميمِ  " وطُرِق تدريسمناىِج   – كمية التربية - المنصورةجامعة  

   المتفرغ تعميـ تكنولوجيا استاذ عمى عويس ٛٔ
 

  

    تعميـ تكنولوجيا استاذ مساعد يونس الديف أميف صبلح ٜٔ
 

  

   تعميـ تكنولوجيا مساعداستاذ  وليد تاج الديف ٕٓ
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 ُمحكًما ٖٓإجمالي عدد المحكمين = 

 

       تعميـ تكنولوجيا استاذ مساعد ريياـ الغوؿ ٕٔ

      تعميـ تكنولوجيا مدرس حناف حسف ٕٕ

 النفس التربوي" " ِعممِ  – كمية التربية - المنصورةجامعة  

      التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ عبلء الشعراوي ٖٕ
      التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ عصاـ زيداف ٕٗ

 " ُتكْنولوِجيا الَتْعِميمِ  وطُرِق تدريس"مناىِج  -كمية التربية  – كفر الشيخجامعة  

مصطفى عبد الرؤوؼ  ٕ٘
 الشيخ

 تدريس وطُرؽِ  استاذ مساعد مناىجِ 
 “عمـو "

     

 " ِعمِم النفس التربويِّ " – كمية التربية – كفر الشيخجامعة  

      التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ ء الديف النجارعبل ٕٙ

      التربويّْ  النفس ِعمـِ  استاذ سيد صقر ٕٚ

إدارة شرق طنطا  -مديرية التربية والَتْعِميِم بالغربية  –وزارة التربية والَتْعِميِم  
 الَتْعِميِميةِ 

      أوؿ حاسب آلي وموج السيد محيي الخولي ٕٛ

      حاسب آلي كبير معمميف مد الصاويفاطمة مح ٜٕ

 حاسب آلي خبير جيرميف ميشيؿ صميب ٖٓ
     



 

 



 

 

ىْنىالباحثُظبحثىمقدمىِم
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلىضمنى
 (وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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ّ
 االطتكشبيف تعهًُبد االختجبرِ انتضصُهٍ

َ
خِ انش

َ
ز

َ
ي

ْ
ز
َ
ُئُخِ ملهبراد انج

 (Visual Basic.Netثبطتخذاو )
 عزيزي الطالب:

الغرض ِمْف ىذا االختباِر ىو قياُس الجوانب المعرفّية لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداـ  -ٔ
(Visual Basic .Net)  في محتوى مشروع األطمس العربي اإللكتروني لمفصؿ الدراسي الثانِي

 لطبلُب الصؼ األوؿ الثانوي.

  أسئمة. (ٓٔ)جُد أف ىذا االختباِر يتكوف ِمْف ن -ٕ

َـّ يتبعو أربع إجابات ثبلثة  -ٖ الحظ أف كؿ سؤاؿ يتكوف ِمْف رأس السؤاؿ )مقدمة السؤاؿ(، ُث
بحيُث أف كؿ  (ٓٗ) ، حيُث أف الدرجة الكمية لبلختبار ىي"صحيحة"وواحدة َفَقْط  "خطأ"منيـ 

بدوف إجابة يوَضَع  "خطأ أو متروك"وكؿ سؤاؿ  "(ٔدرجة واحدة )"سؤاؿ صحيح يوَضَع عميو 
 ."(ٓصفر )" عميو

 ال تنسى كتابة جميِع بياناتؾ قبؿ أف تبدأ اإلجابة في المكاف المخصص لذلؾ.  -ٗ

اإلجابة  ا ال تنسى أي سؤاؿ دوفَ يجب عميؾ قراءة السؤاؿ جيدًا قبؿ اإلجابة عميو وأيضً  -٘
 عمية.

ـَ القمـ الرصا -ٙ  .ص لتستطيع تغيِر اإلجابة الخاطئة بسيولةٍ يمكنؾ ُاْسُتْخِد

َـّ  -ٚ لذلؾ  "اإلجابة المخصصة"اإلجابة الصحيحة في ورقِة قـ بوَضَع أقرأ أسئمة االختباِر بدقة، ُث
 والمرفقة مع االختباُر.

 يراعى عدـَ كتابة أي شيٍء في كراسة األسئمة. -ٛ

 

 الباحثة،،،
  



 (2ملحـــــــق )                                                                                          البحث مالحق

 - ٔٛٚ -  
  

 .............  المدرسة:.............:  الفصل.................                                                          :ماًلسـ

 :عزيزي الطالب قم باإلجابة عن اًلسئمة اآلتية 
 السؤال األول: أكمل مكان النقط:

حسب الترتيِب التالي مكان  Visual Basic .Net  الـأذكر ترتيِب خطوات َفتِح برنامِج  -ٔ
 (All Programs- Visual Basic .Net -  Start)       النقط؟      

 .................. - أ
 .................  - ب
 .................  - ت

" ضع اإلجابة Properties"األيقونات التالية ُتْسَتْخَدُم إلظيار نافذة الخصائِص أي ِمْن   -ٕ
 مكان النقط .............؟ صحيحةال

 
 

ضع اًلجابة  (IFفتاحية التالية ينتيي ُكود جممة )بأي كممة ِمْن الكممات الم  -ٖ
 مكان النقط ......................؟
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 ثم ضع اًلجابة مكان النقط ....؟ Labelإحدى تمَك األدواِت التالية تسمى أداة العنوان  -ٗ

 
 

 ثم ضع اًلجابة مكان النقط ........؟ األزرار اآلتية ُتْسَتْخَدُم لتشغيل المشروعأي ِمْن  -٘
 

 
 

 ؟Get Data from Excel Sheetعن الدَّالة  أي ِمْن األكواد التالية يستخدم لإلعالنِ  -ٙ

 Function Get Data from Excel Sheet (File path As String, Sql As-أ

String) As Data Table. 
 .Function Get Data from Excel Sheet (Sql As String) As Data Table -ب

 .Function (File Path As String, Sql As String)As Data Table -ج
 .from sheet1 "القاسج" Sql= select -د

يقاف" -ٚ  ؟المشروع في "الوطنيصوت السالم  أي ِمْن األكواد التالية يستخدم في تشغيل وا 

 .Click btn Stop_ play -أ

 .Me.WMPlayer.URL =anthem.Mp3 -ب

 .Function Get Data from Excel Sheet (Sql As String)As Data Table -ج

 Me. Btn Stop_ play. Text =  “إيقاؼ تشغيؿ السبلـ الوطني” -د 
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    يمكنك ِمْن إنشاء  VB.Netلتطبيقات  العملِ  أحِد المصطمحاِت التالية ُيعرَُّف بأنَُّو إطار -ٛ
 تطبيقات مكتبية، وتطبيقات الويب(. Net) تطبيقات 

 .OleDb - أ
 .Ado - ب
  .Framework-ج
 .Class-د

 تشغيل ممفات الصوت وكذلك ممفات الفيديو. في ُتْسَتْخَدمَ  التياألداة  ىيما  -ٜ

 . Radio Button -أ
 .Combo Box -ب
 .Button -ج
 .Windows Media Player -د

 لممشروع. Form1الُخُطواِت التالية ُتْسَتْخَدُم إلضافة نافذة نموذج جديدٍة أي ِمْن  -ٓٔ
 .Formatِمْف قائمة  Add Windows Formر اْخِتَيار األم (أ 
 .Startِمْف قائمة  Add Windows Formاْخِتَيار األمر  (ب 
 .Fileقائمة ِمْف  Add Windows Formاْخِتَيار األمر  (ج 
 .Projectِمْف قائمة  Add Windows Formاْخِتَيار األمر  (د 

 
 بالتوفيق منّياتانتيت األسئمة مع أرق األ
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 انطبنت عهً األداح االطتكشبفُخ ورقخ إربثخ 
 

 اإلجابة الرقم

ٔ  

ٕ  

ٖ  

ٗ  

٘  

ٙ  

ٚ  

ٛ  

ٜ  

ٔٓ  
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 ربثخ عهً األداح االطتكشبفُخ )االختجبر انتضصُهٍ(يفتبس اإل
 

 اإلجابة الرقم

ٔ 

      Start  - أ

 All Programs - ب     

 Visual Basic .Net -ج

 أ ٕ

 د ٖ

 أ ٗ

 ب ٘

 أ ٙ

 د ٚ

 ج ٛ

 د ٜ

 ج ٓٔ
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 :  انظؤال انخبنٍ
خ
ّ
حِ انذاتُ

َ
فبء

َ
 االطتكشبيف يقُبصِ انك

 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية: تعميمات اًلستجابة ألداة

 الطالب: عزيزي

 :َبْيَف يديؾ أداة لقياس الَكفاَءِة الذاتّية 
 .عبارات( ٓٔتتكوف األداة ِمْف )  -ٔ
 .عمى عبارات المقياس اإلجابةفي أ كتب جميِع بياناتؾ قبؿ أف تبدا -ٕ
 أقرأ العبارة جيًدا قبؿ وَضَع أي إجابة أماميا. -ٖ
ـَ  -ٗ  .الخاطئة بسيولةٍ  تغير اإلجابة لتستطيعالقمـ الرصاص يمكنؾ ُاْسُتْخِد
  .المقياسفي كراسة شيٍء  ال تكتب أي ِمْف فضمؾ -٘
 .منيا عبارةأماـ كؿ مقابؿ اإلجابة التي تنطبؽ عميؾ  (عبلمة ) بوَضعَ  قـ -ٙ
 .إجابة واحدة فقط باْخِتَيار العباراتيرجى منؾ اإلجابة عف جميِع  -ٚ
جابة خاطئة، فاإلجابات تختمؼ  ُتوَجُد إجابةال  -ٛ  األفراد.  باختبلؼِ صحيحة وا 
ات اإلجابأي ِمْف تحت () رة شااإلإجابة. فما عميؾ سوى وَضَع  ال تترؾ أي عبارة دوفَ  -ٜ

المخصصة لذلؾ والمرفقة مع كراسة  ورقِة اإلجابة موافؽ( في -غير أدري ال-افؽ)مو  التالية
 المقياس.

ُتشيُر الدرجة العالية إلى اْرِتَفاُع في توقعات الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى الطبلب وكذلؾ الدرجة  -ٓٔ
 توقعات الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى الطبلب. المنخفضة إلى ِاْنِخفاُض 

 ر مثال لتوضيح طريقُة اإلجابة عمى العبارات:واآلن سوف اذك

 (ة)العبار البنـــــــــد 
 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابة

 غيِر موافق أدري ًل موافق
    .ى في الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ طمب مني أي مشروعأستطيع تنفيذ 

 الباحثة،،،
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  .............  المدرسة:.............:  الفصل.................                                                          :مسـاًل

 ـــــــــــاراتالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــ م
 اإلجـــــــــابة

غيِر  أدري ًل موافق
 موافق

    .الفصؿداخَؿ  مع زمبلئي مجموعات العمؿِ ستفيد ِمْف أ ٔ

    في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.الُمَعمّْـِ  أسئمة عمىتردد  دوف أجيب ٕ

    يِة.أتعمَُّميا في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئ أفيـ الموضوعات التي ٖ

    ميارات الَبْرَمَجِة التفكير بمنطقية في حؿ مشاكمي.ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٗ

    ميارات الَبْرَمَجِة تجميع وتحميؿ بياناتي بشكٍؿ صحيحِمْف  ـُ أتعمَّ  ٘

    في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.و تما تعمما عمميً  أطبؽ وأنفذ ٙ

    اآلخريف.مع في التواصِؿ  ةِ تساعدني ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئي ٚ

    لزمبلئي.الُمَساَعَدِة  أستفيد ِمْف ميارات الَبْرَمَجِة في تقديـ ٛ

    أفيـ جيًدا المصطمحاِت البرمجية أثناَء الشرح. ٜ

ٔٓ 
إلنتاج  التشاُركية َعْبَر اإلنترنت مجموعاتالِمْف خبلِؿ  ـُ أتعمَّ 

 مشاريع الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.
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زِثخ 
ْ
ز

َ
 االطتكشبفُخ نتبئذ انت

 اًلستكشافية في اًلختباِر التحصيِل المعرفيّ  أوًًل: نتائِج الَتْجِربة

 النسبة النتيجُة  م

 Visual Basic خطوات َفتِح برنامِج الػب الذيف قاموا بترتيِب نسبة الطبل ٔ
.Net 

ٕٓ% 

ـُ إلظيار نافذة الخصائصِ  التي نسبة الطبلب الذيف َحَددوا األيقونة ٕ  %ٓٔ .ُتْسَتْخَد

ُكود جممة بيا ي ينتيي تالمفتاحية ال ةالكممنسبة الطبلب الذيف تعرفوا عمى  ٖ
(IF). 

ٜٔ% 

 %ٕٔ .Labelتسمى أداة العنواف  يالت عمى األداةتعرفوا نسبة الطبلب الذيف  ٗ

ـُ لتشغيؿ المشروع.َحَددوا نسبة الطبلب الذيف  ٘  %ٛٔ  األزرار التي ُتْسَتْخَد

 Getعف الدَّالة  الُكود الذى يستخدـ لئلعبلفِ َحَددوا نسبة الطبلب الذيف  ٙ
Data from Excel Sheet.  

ٖ% 

يقاؼ فيالُكود الذى يستخدـ وا َحَددنسبة الطبلب الذيف  ٚ " صوت  تشغيؿ وا 
 " في المشروع. السبلـ الوطني

ٕ% 

ٛ 
 العمؿِ  نسبة الطبلب الذيف تعرفوا عمى المصطمح الذي ُيعرَُّؼ بأنَُّو إطار

 تطبيقات مكتبية، Netيمكنؾ ِمْف إنشاء )تطبيقات  VB.Netلتطبيقات 
 وتطبيقات الويب(.

ٖ% 

ـُ  التيفوا عمى األداة نسبة الطبلب الذيف تعر  ٜ تشغيؿ ممفات  فيُتْسَتْخَد
 الصوت وكذلؾ ممفات الفيديو.

ٕ% 

ـُ إلضافة نافذة نموذج  ٓٔ نسبة الطبلب الذيف تعرفوا عمى الُخُطواِت التي ُتْسَتْخَد
 لممشروع.  Form1جديدٍة 

ٕ% 
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زِثخ
ْ
ز

َ
ب: نتبئذِ انت

ً
خ حبنُ

ّ
حِ انذاتُ

َ
فبء

َ
 االطتكشبفُخ يف يقُبصِ انك

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 النسبة

 أدري ًل موافق
غيِر 
 موافق

في ميارات الَبْرَمَجِة الُمَعمّْـِ  أسئمة عمىتردد  دوفَ  أجيب ٔ
 الَشيئيِة.

ٙ٘ٝ ٕ٘ٝ ٔٓٝ 

 ٝ٘ ٕٝٗ ٝٔٚ أفيـ الموضوعات التي أتعمَُّميا في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. ٕ

 ٕٝٓ ٕٝ٘ ٝ٘٘ ميارات الَبْرَمَجِة التفكير بمنطقية في حؿ مشاكمي.ْف مِ  ـُ أتعمَّ  ٖ

ميارات الَبْرَمَجِة تجميع وتحميؿ بياناتي بشكٍؿ ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٗ
 صحيح.

ٙ٘ٝ ٕٓٝ ٔ٘ٝ 

 ٖٝٓ ٝ٘ٗ ٕٝ٘ في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.و تما تعممًا عممي أطبؽ وأنفذ ٘

 ٖٝٓ ٕٝ٘ ٝ٘ٗ اآلخريف.مع في التواصِؿ  لَشيئيةِ تساعدني ميارات الَبْرَمَجِة ا ٙ

 ٜٝٔ ٝٓ٘ ٖٝٔ لزمبلئي.الُمَساَعَدِة  أستفيد ِمْف ميارات الَبْرَمَجِة في تقديـ ٚ

 ٖٖٝ ٕٝٚ ٝٓٗ أفيـ جيًدا مصطمحاِت ميارات البرمجية الَشيئيِة أثناَء الشرح. ٛ

إلنتاج  نتالتشاُركية َعْبَر اإلنتر  مجموعاتالِمْف خبلِؿ  ـُ أتعمَّ  ٜ
 مشروع األطمس العربي اإللكتروني.

٘٘ٝ ٖ٘ٝ ٔٓٝ 

 ٝ٘ٔ ٝٓٔ ٝ٘ٚ .الفصؿداخَؿ  مع زمبلئي مجموعات العمؿِ ستفيد ِمْف أ ٓٔ
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 ورقخ إربثخ انطبنت عهً أداح املقُبص االطتكشبفُخ 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 اإلجـــــــــابة

 أدري ًل موافق
غيِر 
 موافق

    .الفصؿداخَؿ  زمبلئيمع  مجموعات العمؿِ ستفيد ِمْف أ ٔ

ٕ 
في ميارات الَبْرَمَجِة الُمَعمّْـِ  أسئمة عمىتردد  دوف أجيب

 الَشيئيِة.
   

    أفيـ الموضوعات التي أتعمَُّميا في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. ٖ

    ميارات الَبْرَمَجِة التفكير بمنطقية في حؿ مشاكمي.ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٗ

٘ 
ميارات الَبْرَمَجِة تجميع وتحميؿ بياناتي بشكٍؿ  ِمفْ  ـُ أتعمَّ 

 صحيح.
   

    في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.و تما تعمما عمميً  أطبؽ وأنفذ ٙ

    اآلخريف.مع في التواصِؿ  تساعدني ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ٚ

    أفيـ جيًدا مصطمحاِت ميارات البرمجية أثناَء الشرح. ٛ

ٜ 
إلنتاج  التشاُركية َعْبَر اإلنترنت مجموعاتالِمْف خبلِؿ  ـُ أتعمَّ 

 مشاريع  ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة.
   

    لزمبلئي.الُمَساَعَدِة  أستفيد ِمْف ميارات الَبْرَمَجِة في تقديـ ٓٔ



 

 
 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 
ىمتطلباتىالحصولىرلىىدرجظىالماجدتورىفيىالتربوظىىضمن

ىتخصصىُتكِنولوِجواىالَتْطِلوِم
 ـىٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 المختصتين والموجيين  استطالع رأي السادة 

 واستراتيجيَّة التعمم التقميدية التشاُركي اإللكتروني التعمم استراتيجيَّة في

 الموضوع ـ
 رأيؾ

 ال نعـ

ٔ 
مب عمى استخداـ استراتيجية التعمـ اإللكتروني التشاُركي قد يساعد في التغ

 مشكمة غياب الُمَعمّْـِ عف حضور الحصة.
ٜٖٝ ٚٝ 

ٕ 
تستطيع ِمْف مكانؾ أف تقييـ أداء الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ في ميارات الَبْرَمَجِة 

 الَشيئيِة.
ٛٗٝ ٔٙٝ 

ٖ 
يوفر التعمـ اإللكتروني التشاُركي الحؿّْ األمثؿ لعدـ كفاية األجيزة بمعامؿ 

 ٜٝٔ ٝٔٛ دريس ِمْف أي مكاف وفي أي زماف. المدراس وذلؾ عف طريؽ الت

ٗ 
يتغمب التعمـ اإللكتروني التشاُركي عمى وجود مشكمة عجز فى المدرسيف 

 ٝ٘ٔ ٝ٘ٛ لمادة الحاسِب اآللي.

 ٝٚٔ ٖٝٛ يساعد التعمـ اإللكتروني التشاُركي فى التغمب عمى ضيؽ وقت الحصة. ٘

ى زيادة الَكفاَءِة الذاتّية لدى طريقة التعمـ اإللكتروني التشاُركي تساعد عم ٙ
 الطالب باعتماده عمى نفسو في جمع المعمومات.

ٜٙٝ ٗٝ 

يساعد التعمـ اإللكتروني التشاُركي في حؿ مشكمة زيادة كثافة الطبلب  ٚ
 ٝٙٔ ٝٗٛ داخؿ الفصؿ الدراسي.

يمكف أف يوفر التعمـ اإللكتروني التشاُركي عممية طبع الكتب المدرسية  ٛ
 لموزارة.

ٜٚٝ ٖٝ 

بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي تساعد عمى القضاء عمى مشكمة الخجؿ  ٜ
 لدى الطبلب.

ٛٚٝ ٖٔٝ 

ٔٓ 
يمكف تطبيؽ طريقة التعمـ اإللكتروني التشاُركي عمى جميع المقررات 

 ٝٔٔ ٜٝٛ لجميع المراحؿ الَتْعِميِمية. 

 

 



 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 
ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى

ى(وِمِلْطِجواىَتولو)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 استطالع رأي السادة الُمَعمِِّمين
 واستراتيجيَّة التعمم التقميدية التشاُركي اإللكتروني التعمم استراتيجيَّة في

 الموضوع ـ
 رأيؾ

 ال نعـ

ٔ 
ىػػػؿ تواجيػػػؾ عَقَبػػػات فػػػي التعامػػػؿ مػػػػع األجيػػػزة ومػػػع الطػػػبلب أثنػػػاَء شػػػػرح 

 الدرس. 
ٜ٘ٝ ٘ٝ 

ٕ 
يسػاعدؾ الػتعمـ اإللكترونػي التشػػاُركي فػي التغمػب عػػدـ تركيػز الطػبلب أثنػػاَء 

 الشرح. 
ٜٙٝ ٗٝ 

ٖ 
يسػػػػػاعد الػػػػػتعمـ اإللكترونػػػػػي التشػػػػػاُركي فػػػػػي القضػػػػػاء عمػػػػػى ضػػػػػعؼ مسػػػػػتوى 
 الطبلب في التحصيؿ المعرفي واألداء الميارى لميارات البرمجة الشيئية.

ٜٓٝ ٔٓٝ 

ٗ 
عمػػػػى مشػػػػكمة عػػػػدـ حضػػػػور الطػػػػبلب  يقضػػػػي الػػػػتعمـ اإللكترونػػػػي التشػػػػاُركي

 باستمرار وتغيبيـ في بعض إجراء المنيج.
ٜٖٝ ٚٝ 

٘ 
يسػاعد الػػتعمـ اإللكترونػي التشػػاُركي الُمَعمّْػـِ فػػي جعػؿ الطػػبلب ييتمػوف بػػتعمـ 

 الَبْرَمَجِة الَشيئيِة وجعميا عممية جذابة وممتعة.  
ٜٛٝ ٔٔٝ 

ٙ 
ترنػت فػي القضػاء عمػى مشػكمة يساعد الػتعمـ اإللكترونػي التشػاُركي َعْبػَر اإلن

ووجػػود بعػػض األعطػػاؿ فػػي األجيػػزة وذلػػؾ بتنفيػػذ الطالػػب لممشػػروع ِمػػْف أي 
 مكاف بالتشارؾ مع أقرانو أو معممة.

ٛٗٝ ٔٙٝ 

ٚ 
يعطػػى التشػػارؾ والتعػػػاوف المسػػتمر بػػيف الطػػػبلب داخػػؿ المجموعػػة، وكػػػذلؾ 

ءة الطػػػبلب تكمػػػيفيـ بالميػػػاـ واألنشػػػطة الثقػػػة الزائػػػدة بػػػالنفس ويرفػػػع ِمػػػْف كفػػػا
 الذاتية.

ٜٓٝ ٔٓٝ 

ٛ 
يزيؿ التعمـ اإللكترونػي التشػاُركي مشػكمة الخجػؿ واالنطػواء لػدى طػبلب ِمػْف 

 ٜٝٔ ٝٔٛ خبلؿ تعامميـ َعْبَر اإلنترنت. 

ٜ 
ىؿ يساعدؾ التعمـ اإللكتروني التشاُركي في التغمب عمى مشكمة عدـ تواجد 

 ٕٕٝ ٝٛٚ كتاب مدرسي. 

لكتروني التشاُركي الطبلب عمػى أتقػاف أكػواد مشػروع تساعد طريقة التعمـ اإل ٓٔ
 األطمس العربي اإللكتروني. 

ٛ٘ٝ ٔ٘ٝ 



 

 
 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
وسىنجوان أبواليزيد مدنى م  

 
ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى

 (وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق
ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ  
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 استطالع رأى

 طالب الصف األول الثانوي  

 واستراتيجيَّة التعمم التقميدية اُركيالتش اإللكتروني التعمم استراتيجيَّة في 

 الســـــــــــــــــــــــؤال م
رأيك 
 الشخصي

 ًل نعم

ىؿ تقابمؾ صعوبات في كتابة أكواد مشروع األطمس العربي اإللكتروني،  ٔ
 ونسيانيا في طريقة التعمـ التقميدية.  

ٚ٘ٝ ٕ٘ٝ 

عدـ حضورؾ  ىؿ يؤثر عمى نسبة تحصيمؾ في ميارات البرمجة الشيئية ٕ
 المدرسة، وفقداف بعض الدروس وبالتالي عدـ القدرة عمى تنفيذ المشروع. 

ٛ٘ٝ ٔ٘ٝ 

ٖ 
ىؿ توافؽ عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي "الفيس بوؾ" في العممية 
الَتْعِميِمية لتساعدؾ عمى التواصؿ مع أقرانؾ دوف االرتباط بزماف أو مكاف 

 محدد. 
ٜٓٝ ٔٓٝ 

اتيجيَّة التعمـ اإللكتروني التشاُركي َعْبَر مجموعات الفيس بوؾ أف يمكف الستر  ٗ
 تفيدؾ في تنفيذ مشروع األطمس العربي مع ُمَعمّْـِ وزمبلئؾ.

ٚٛٝ ٕٕٝ 

يمكف لطريقة التعمـ اإللكتروني التشاُركي أف تفيدؾ في التعرُُّؼ عمى آخر  ٘
 شروع  األطمس.ِمْف معممؾ وما ىو مطموب منؾ تنفيذه في م اتالَتْعِميمَ 

ٜٔٝ ٜٝ 

ىؿ تستطيع القياـ بالواجبات المنزلية المطموبة منؾ وتنفيذ المياـ عف طريؽ  ٙ
 ٜٝٔ ٝٔٛ التواصؿ مع أقرانؾ ِمْف خبلؿ المجموعات.

يمكف لطريقة التعمـ اإللكتروني التشاُركي أف تفيدؾ في تعويض ما فاتؾ ِمْف  ٚ
 معمومات أو مفاىيـ نظًرا لضيؽ وقت الحصة.

ٜٕٝ ٛٝ 

 ٕٝٔ ٝٛٛ ىؿ تزداد ثقة بنفسؾ عندما تستطيع التواصؿ مع اآلخريف. ٛ

يمكف لطريقة اإللكتروني التشاُركي أف ينمى الَكفاَءِة الذاتّية لديؾ في تنفيذ  ٜ
 المياـ المطموبة منؾ باالعتماد عمى نفسؾ في تجميع المعمومات.

ٜٓٝ ٔٓٝ 

المعمومات وتتبادؿ األفكار وتنمى تستطيع بالتعاوف مع أقرانؾ أف تبحث عف  ٓٔ
 معموماتؾ ِمْف خبلؿ التواصؿ َعْبَر المجموعات التشاُركية اإللكترونية.

ٜٓٝ ٔٓٝ 



 

 



 

 

 
 
 
 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

  ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ



 

 

 
 

  



  (6) ملحـــــــق مالحق البحث                                                                                   

- ٕٓٗ - 

 

 انزصُــــــــــــــثظ
ْ
 ىــــــــــــــى اهلل انزمحِن

  لقائمة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ السَّاَدُة الُمَحكِّمين خطاب تحكيم 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

 د،،ـــــــــــــــــة وبعـــــــــــة طيبـــــــــــتحي

ِجيا "ُتكْنولو  تخصص مناىِج وطُرِؽ تدريس التربية في الماجستير درجة لنيؿ بحث الباحثةُ  جرىتُ 
"  بعنواف َتْعِميـِ

والَكفاَءِة  تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  في بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركيبَدْعِم ال َنَمطِ  أثرُ  "
 " الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويةِ 

َبْرَمَجِة الَشيئيِة " لتنميِة ميارات ال قائمة المياراتىو إعداد "  البحث ىذا وِمْف ِضْمَف إجراءات
رجو ِمْف سيادتكـ توالباحثُة  ،األوؿ الثانويطبلُب الصؼ ل باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت

 :يمي الرأي فيما بإبداء وذلؾ القائمةإجازة ىذه  في المعاونة

 تحديُد درجة ارتباط كؿ َمَيارٍة فرعية بالَمَيارة الرئيسة. 
 لقائمة الميارات المغوية الصياغة دقةالسبلمة و  مدى. 
 .مدى ارتباط تمَؾ الميارات بالمحتوى 

 ا ِمْن سيادتكم كتابة المالحظات فيما يتعمق بـــ:رجو الباحثُة أيضً تكما  -
 مدى صبلحية الميارات لمتنفيذ. 
  البحثلتمؾ الميارات لتفيد تمَؾ  مطموبة أنيا تروف التياإلضافات. 
 نظركـ. وجية غيِر مناسبة ِمفْ  أي بنود ِمْف الميارات حذؼ 

 معــــــــــــــــــــــــــــمومات عن الُمحـــــــــــــــــــــــــكم
  الدرجة العممــــية  ــمـاًلســــــ

  صـــــــالتخص  مكــــــان العــــــمل

، 
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 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٔ 

ٔ- 
ي 
رون
لكت
 اإل
ربي

 الع
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ع ا
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مش
ية 

واج
اد 
عد
إ

 بالـ
 V
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et
 

ٔ- 
مل
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ال

 
نت
ت 
 دو
سك

 بي
َوال
ِفيج
ِج ال

رنام
ِة ب
 بيئ
مع

  

اْفَتْح 
البرنامج 
إلنشاء 
مشروع 
 جديد

 .Startعف طريؽ قائمة  بيسؾَفتِح الِفيجَواؿ  -ٔ
ِمْف القائمة  New Projectاْخِتَيار األمر  -ٕ

File. 
         Windows Formالقالب نوعاْخِتَيار  -ٖ

Application   ِمْف نافذة إنشاء مشروع
 جديد. 

 . Nameالـكتابة اسـ المشروع في مربع  -ٗ
 .OKالضغط عمى األمر   -٘

ٕ 

روع
مش
ظ ال

حف
 

 .Fileِمْف القائمة  Save Allاْخِتَيار األمر  -ٔ
 . Nameالـ تابة اسـ المشروع في مربع ك -ٕ
ـــكتابػػة اسػػـ الحػػؿّْ فػػي مربػػع الحػػؿّْ  -ٖ  Solutionال

Name . 
اْخِتَيػػػػػػػػار مكػػػػػػػػاف الحفػػػػػػػػظ عمػػػػػػػػى جيػػػػػػػػازؾ ِمػػػػػػػػْف  -ٗ

Browser  
 .Saveاْخِتَيار األمر  -٘

ٖ 

ٕ- 
مل
تعا
ال

 
 مع

ات
جمد
م

 
روع

مش
ال

 

سـ 
ع با

شرو
 لمم

سي
لرئي
د ا
مجم

ء ال
نشا
إ

At
las

”
" 

 ى سطح المكتب.األيمِف عم ةالضغط بزر الفأر  -ٔ
 ِمْف القائمة المختصرة. Newاْخِتَيار األمر  -ٕ
ِمْف القائمة  New Folderاْخِتَيار األمر  -ٖ

 الفرعية.
 .Atlasتسمية المجمد باسـ  -ٗ
الفػأرة األيسػر فػي أي مكػاف حتػى  الضغط بػزر -٘

 ُيقبؿ االسـ الجديد لممجمد.
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ٗ 

روع
مش
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جمدا
د م
عدا

إ
 

انػػػات لتخػػزيف البي Date Baseإنشػػاء مجمػػد  -ٔ
  بو.

 .ليخزف بو األعبلـ لمدوؿ Flagsإنشاء مجمد  -ٕ
 ليخزف بو الخرائط لمدوؿ. Mapsإنشاء مجمد  -ٖ
ليخػػػػػػزف بػػػػػػو السػػػػػػبلـ  Anthemإنشػػػػػػاء مجمػػػػػػد  -ٗ

 الوطني.
ليخػػزف بػػو ممفػػات فيػػديو  Videosإنشػػاء مجمػػد  -٘

 المعالـ السياحية لمدوؿ. 

٘ 
ٖ- 

ميم
تص

 
ية
واج

 
روع

مش
ال

 
دام
ستخ

با
 "

وال
فيج
ال

 
سك"

بي
 

 إضافة
 افذةن

 نموذج
 جديدةٍ 
لممشروع
Form1 

 ِمػػفْ   Add Windows Formأمػػر اْخِتَيػػار -ٔ
 .Project قائمة
 نافػذة ِمػفْ  Windows Form القالػب اْخِتَيػار -ٕ

 Add New Item. جديد عنصر إضافة
 .Name الػ مربع في النموذج اسـ كتابة -ٖ
 .Add امر اْخِتَيار -ٗ

ٙ 

ٗ- 
ديدُ 
تح
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أد
 

حكم
الت
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 الَمَيارة: يتم استخداِم إحدى الطُرِق اآلتية لمقيام بتمك
أو  Combo Box النقػر المػزدوج عمػى أداة الػػ -ٔ

Button األدواتِ  بصػػندوؽلموجػػودة اTool 
Box. 

أو  Combo Boxالنقر مرة واحدة عمى األداة  -ٕ
Button  َـّ النقر عمى نافذة  . Form 1الـُث

أو  Combo Boxالسػحب واالفػبلت ألداة الػػ  -ٖ
Button  عمى نافذة النموذجForm 1. 
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 ى الطُرِق اآلتية لمقيام بتمك الَمَيارة:يتم استخداِم إحد
 Pictureأو Label النقػػر المػػزدوج عمػػى أداة -ٔ

Box األدواتِ  بصػػندوؽلموجػػػودة ا Tool 
Box. 

أو  Labelالنقػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػرة  واحػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػى األداة  -ٕ
Picture.Box  َـّ النقػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى نافػػػػػػػػذة الػػػػػػػػػ ثُػػػػػػػػ

Form1 . 
 Picture أو Labelالسػحب واإلفػبلت ألداة  -ٖ

Box موذج عمى نافذة النForm 1. 

ٛ 
ٔ- 
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اة  
 أد
افة
ض
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موذ
 الن
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ج
 

 Toolالنقر بزر الفأرة  األيمِف داخَؿ الػ  -ٔ
Box. 

  .Choose Itemاختار ِمْف القائمة المختصرة  -ٕ
ِمْف المربع  Com Computerاختار تبويب  -ٖ

 الحوارى الذى يظير.
 Windows media Player اختار  -ٗ

(WMP.) 
 .OKالنقر عمى الزر   -٘
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َـّ تحديُدىا. -ٔ  الضغط عمى شاشة النموذج ليت
    Propertiesضػبط الخصػائِص ِمػْف صػندوؽ ػ -ٕ

 كالتالي.
ٖ- (Name – Text- Background – 

Right to Left Layout ……) 
 .Start Debuggingتشغيؿ البرنامج  -ٗ
 .Stop Debugging إيقاؼ البرنامج  -٘

 

ٔٓ 

٘-  
ذج
مو
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فذة
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حكم
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 يتم استخداِم إحدى الطُرِق اآلتية لمقيام بتمك الَمَيارة:

 ْف لوحة المفاتيح.مِ  F5الضغط عمى المفتاح  -ٔ
 "Startواْخِتَيار  " Debugالقائمة "  -ٕ

Debugging"  أو( الضغط عمى ايقونة )
 ِمْف شريط األدواِت.

 "Debugإليقاؼ البرنامج يفتح القائمة " -2
 "Stop Debuggingاألهش "وَيْخَتاُر 

 .ِمْف شريط األدواتِ ( ) ضغط أيقونةأو ي

ٔٔ 

ضبط 
خصائِص 
األداة 

Button 

 لتحديُدىا.  Buttonلضغط عمى األداة ا  -ٔ
 – Name- Textضبط الخصائِص اآلتية ) -ٕ

Location- Font). 
 Start Debuggingالثشناهج اختبار تشغيؿ  -ٖ
 .Stop Debuggingالثشناهج اختبار إيقاؼ  -ٗ
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 لتحديُدىا.  "WMPالضغط عمى األداة " -ٔ
ليػػػػػػػػػػذه األداة " Visible" ضػػػػػػػػػػبط الخاصػػػػػػػػػػية  -ٕ

 لجعميا مخفية. "Falseبالقيمة "
 "Trueبالقيمػػػة " "Visibleضػػػبط الخاصػػػية " -ٖ

 لجعميا مرئية.

ٖٔ 
ضبط 

خصائِص 
Picture 

Box 

 Pic Map, Pic ” األداة عمػػػى الضػػػغط -ٔ

Flags ” ُمنيـ أي لتحديد. 

 مػنيـ أداة ألي Size Mode الخاصػية ضػبط -ٕ
 .Stretch Image بالقيمة

ٔٗ 
ٔ- 
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اد 
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إ
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روع

مش
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ضبط 
خاصية 
Name 
 دألداة السر 
 والتحرير

Combo 
Box1,2 

 لتحديُدىا. Combo Boxالضغط عمى األداة  -ٔ

ألداة  Nameضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -ٖ
Cmbbx.Box1    إلىCmbbx Continent 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلداة  Nameضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  -ٗ
Cmbbx.Box2   إلىCmbbx State. 

ٔ٘ 

ضبط 
خصائِص 
األداة 
Label 

 لتحديُدىا. Labelالضغط عمى األداة  -ٔ

 Label 6,7,8 ألداة Nameضػبط الخاصػػية  -ٕ
 .Lbl DC, Lbl Ports, Lbl WRإلى  
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ُتوَجُد عده طُرِق لَفتِح نافذة الُكود لمنموذج 
Form1: 

 لتحديُدىا. Form1الضغط عمى -ٔ
 النقر مرتيف متتاليتيف عمى نافذة النموذج . -ٕ
 . Codeواْخِتَيار األمر Viewَفتِح القائمة  -ٖ
 ِمْف لوحة المفاتيح. F7الضغط عمى المفتاح  -ٗ
  Form1الــمػى ممػؼ النقر بزر الفػأرة األيمػِف ع -٘

 في نافذة "مستكشؼ الحؿ".

ٕ- 
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ت و
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ق

 
ٔٚ 

إضافة 
حدث ال

Event 
إلى نافذة 
 الُكود

عمى  Controlإدراج أي ِمْف أدواِت التحكـ  -ٔ
 .Form1النموذج 

 ِمْف لوحة المفاتيح . F7الضغط عمى المفتاح  -ٖ
 .Class Name –Method Nameَفتِح قائمة  -ٗ
إلى أداة التحكـ  Eventة الحدث إضاف -٘

Control. 
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1- Class  (التصنيؼ .) 

 (.  Framework) العمؿِ  إطار -2

 Ado-) مثؿَ  تأدواِت التعامؿ مع قواعد البيانا -3

   Ole Db - Provider.) 

 إلخ .…(…Data Table)جدوؿ البيانات  -4
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٜٔ 

ٕ- 
سيل

 إك
رقِة
ت و

يانا
ة ب
راء
ق

 

ٚ- 
كرة
الذا
ى 
ل إل

سي
 اك
مف
ء م

دعا
ست
ص با

لخا
ود ا

 الُك
ابة
كت

 

اإلعبلِف 
داّلُة  عف
 Getباسـ 

Data 

 .Form1ننشط نافذة النموذج  -ٔ
 ِمْف لوحة المفاتيح. F7اضغط عمى المفتاح   -ٕ
 كتابة الدالة التالية:  -ٖ

      Function Get Data from Excel 

Sheet (File Path As String, Sql As 

String) As Data Table  

ٕٓ 

اإلعبلِف 
 عف

  المتغيراف
Sql File 

Path, 

 كتابة الُكود التالي:  -
 Dim file path, Sql As String 

 

ٕٔ 

تخصيص 
 مسار ممؼ
قاعدة 
بيانات 
 اإلكسيؿ

 الُكود التالي:كتابة  -
File Path = “ ExcelData.xls" 

ٕٕ 

استدعاء 
عمود 
 القارات
 

 التالي:كتابة الُكود  -

Sql =” select القاسج from [sheet1]”    

ٕٖ 

ٛ- 
ض 

َعْر
ود 
ة ُك
كتاب

ِت 
دوا
ق أ

طري
ن 
 ع
ات
بيان
ال

ُّم  ك
لتح
ا

خدم
ست
الم
ذة 
 ناف

في
 

ُكود َفتِح 
قناة 
اتصاؿ 
باستخداـ 

open 

 الُكىد التالً:كتاتح  -

 

My Connection. Open (   ) 
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٕٗ 

تخصيص 
القيمة 
الناتجة 

المستخدمة 
ألمر قناة 
 االتصاؿِ 

 الُكود التالي:            كتابة  -

My Connection.Connection= My 

Connection 

ٕ٘ 

جة 
لنات
ة ا
قيم
ص ال

صي
تخ

بلـ 
ستع

 اال
ممة
 ج
ِمْف

 M
y
 co

m
m

an
d

 

 التالي:كتابة الُكود  -

My command. Command. Text = Sql 

ٕٚ 

تخ
ت 
يانا
 الب
صدر

ص م
صي

لػ
C

o
m

b
o
 B

o
x

 
يا( 

لممئ
( ات

بيان
بال

 

 الُكود التالي:                 كتابة  -
Me.comboBox1.DataSourse=dt         
     

ٕٛ 

ٜ- 
اء 
دع
ست
ص با

لخا
ود ا

 الُك
ابة
كت

كرة
الذا
ى 
ل إل

سي
 إك
مف
م

 

دالة
ـ ال

خدا
است

G
et

 D
at

a
ماء 
ألس

ت با
قارا
ة ال

ائم
ء ق
مؿ
ي 
ف

 

 .Class Nameِمْف قائمة  .ٔ
 في نافذة الُكود.  Form1 Eventsاْخِتَيار  .ٕ
 .Method Name مف القائمة  .ٖ
 . Shownاختر الحدث  .ٗ
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٕٜ 
عف
ِف 
عبل

اإل
 

ير)
متغ
ال

dt) 
ع "
 نو
ِمْف

d
at

a t
ab

le
" 

 .Data Tableِمْف نوع  dtُنعمف عف المتغير  .ٔ
 Get”تخصيص ناتج القيمة الراجعة ِمْف الدالػة .ٕ

Data from ExcelSheet”   لممتغير“dt”. 
" الػػػػػذى يحتػػػػػوى عمػػػػػى  dt َتخصػػػػػيص المتغيػػػػػر" .ٖ

 .data Sourceجدوؿ البيانات لمخاصية 
 " dtتخصػػػػيص العمػػػػود األوؿ ِمػػػػْف جػػػػدوؿ" .ٗ

 ."Display Member لمخاصية " 
"  dtتخصػػػػيص العمػػػػود األوؿ ِمػػػػْف جػػػػدوؿ" .٘

 ". Value Member لمخاصية " 
 Selected”( لمخاصػػيةٔتخصػػيص القيمػػة ) .ٙ

Index”  
 الحدث التالي: استدعاء معالج  .ٚ

Cmbbx Continent_ Selected Index 
Changed 

ِمػػػػػْف لوحػػػػػة المفػػػػػاتيح الختبػػػػػار  F5انقػػػػػر عمػػػػػى  .ٛ
 البرنامج.

ٖٓ 

ٖ- 
ولة
 الد
عمم
ة و

ريط
 خ
افة
إض

 

صور
 بال
ص

لخا
ود ا

 الُك
ابة
كت

 

ضبط أسماء ممفات الصور " لؤلعبلـ والخرائط "  -ٔ
 بنفس أسماء الدوؿ.

 ,Pic Map“ داتيف:تخصيص ىذه الصور لؤل -ٕ
Pic Flag  " 

 كتابة الُكود التالي في معالج الحدث: -ٖ

Selected Index Changed Cmbbx State  
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

منع حدوث  ٖٔ
 األخطاء

 :كتابة الجممة التالية الكتشاؼ الخطأ 
 Try……..Catchالجممة.         استخداـ -ٔ

ٖٕ 

اظيار 
أنواع 
ممفات 

الصور في 
 المجمد

تغيػػػػػر باسػػػػػـ "عػػػػػف الم Dimبكممػػػػػة "  اإلعػػػػػبلفِ  -ٔ
Pic Name” " ِمػػػْف النػػػوع النصػػػي "String "

 Png.”. ”لتخزيف ممؼ الصور بو ِاْمِتَدادُ 

ٖٖ 

تحديُد 
مسار حفظ 
ممفات 
 الصور

 From“ِمػػْف ممػػؼ " ”Image“إيجػػاد صػػورة  -ٔ
File :ِمْف المسار التالي 

 .(c:\”Atlas\flage\”picName)المسار ىو -ٕ

ُـّ و   Pic Flag.َعْرُضيا في األداة  يت
ِمػػػْف لوحػػػة المفػػػاتيح لتشػػػغيؿ  F5ضػػػغط عمػػػى ا -ٖ

 البرنامج.

ٖٗ 

ٗ- 
ي 
وطن

م ال
سال

ت ال
صو

فة 
ضا
إ

مج
برنا
لم

 

ٔٓ- 
أو 
يل 
شغ
د ت
 ُكو
تب
يك

وت
 ص
مف
ف م

إيقا
 

كتابة ُكود 
إضافة  
صوت 
السبلـ 
 الوطني

ضػػػبط أسػػػماء ممفػػػات صػػػوت السػػػبلـ الػػػوطني   -ٔ
 بنفس أسماء الدوؿ في القائمة.

سػػػػػبلـ كتابػػػػػة الُكػػػػػود لتشػػػػػغيؿ ممػػػػػؼ "صػػػػػوت ال  -ٕ
 الحدث التالي:  معالج الوطني لمدوؿ" في

Selected Index Changed – Cmbbx 

State  
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٖ٘ 

يحدد مكاف 
اإلعبلِف 
 عف

المتغير 
عمى 
 التصنيؼ

عمػػػػى  AnthemMp3المتغيػػػػر  اإلعػػػػبلِف عػػػػف -ٔ
 ". Classالتصنٍفمستوى "

 Dim AnthemMp3 As String   

ٖٙ 
كتابة ُكود 
تشغيؿ 
 الصوت

  btn Stop_play اإليقاؼ وتشغيؿالزر الخاص ب -

 Click btnStop_play_معالج الحدث في 

ٖٚ 

تحديُد 
مسار حفظ 
ممفات 
 الصوت

كتابة الُكوِد الداِؿ عمى مسار الممؼ في نافذة  -ٔ
 الُكود وىو:

Me.WMPlayer.URL = anthemMp3 

ٖٛ 

٘- 
لم 
معا
ض ال

لَعْر
يو 
فيد
ة  
ضاف

إ
حية

سيا
ال

 

ٔٔ- 
غيل
تش
ود 
ب ُك

يكت
 

اف
 إيق

أو
 

ديو
لفي
ا

 

كتابة ُكود 
إضافة  
 ممفات

 فيديوال

بنفس أسماء  ”ممفات الفيديو  ”ضبط أسماء  -ٔ
 الدوؿ في القائمة.

 في ”لمدوؿالفيديو “كتابة الُكود لتشغيؿ ممؼ  -ٕ
 الحدث التالي:  معالج

       click -Videos   btnمعالج الحدث -ٖ
play األمر  لزسVideos btn play 
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 م

ضوع
مو
ال

 

 الَمَيارة
 الرئيسية

 الَمَيارة
 إجراءات الَمَيارة الفرعية الفرعـــية

ٖٜ 

ديُد تح
مسار حفظ 
ممفات 
 الفيديو

كتابة الُكوِد الداِؿ عمى مسار الممؼ في نافذة  -ٔ
 الُكود وىو:

Me.WMPlayer.URL=“C:\Atlas\video” 

ٗٓ 

 كود كتابة
 إضافة
 ممفات
 الفيديو

 الدوؿ اسماء بنفس الفيديو ممفات اسماء ضبط -ٔ
 .القائمة فى

 فى لمدوؿ الفيديو ممؼ لتشغيؿ الكود كتابة -ٕ
 : التالي دثالح معالج

 click  _ videos  btn play الحدث معالج -ٖ

 videos btn playلزس االهش 



 

 



 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

  ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 انزصُى
ْ
 ثظى اهلل انزمحِن

 خطاب تحكيم السَّاَدُة الُمَحكِّمين
 الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ لميارات لقائمة األىداِف  

 وبركاتو،السالم عميكم ورحمة اهلل 
 د،،ـــــــــــــــــة وبعـــــــــــة طيبـــــــــــتحي

"ُتكْنولوِجيا  ستخصص مناىِج وطُرِؽ تدري التربية في الماجستير درجة لنيل بحث الباحثةُ  جرىتُ 
"  بعنواف الَتْعِميـِ
والَكفاَءِة  ْرَمَجِة الَشيئيةِ تنميِة ميارات البَ  في يبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركبَدْعِم ال َنَمطِ  أثرُ 

 الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويةِ 

باستخداـ  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ " لميارات قائمة األىدافِ " ىو إعداد البحث ىذا وِمْف ِضْمَف إجراءات
 يف رجو ِمْف سيادتكـ المعاونةتوالباحثُة  ،األوؿ الثانويطبلُب الصؼ ل الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت

 :يمي الرأي فيما بإبداء وذلؾ القائمةإجازة ىذه 
 تحديُد درجة مناسبة كؿ ىدِؼ لما ُخِصَص لو. 
 لقائمة األىداؼ المغوية الصياغة دقة مدى. 
 .صياغة األىداِؼ ومدى ارتباط المحتوى باألىداؼ 

 ا ِمْن سيادتكم كتابة المالحظات فيما يتعمق بـــ:رجو الباحثُة أيضً تكما  -
  األىداِؼ لمتطبيؽمدى صبلحية. 
  لتمؾ األىداؼ. مطموبة أنيا تروف التياإلضافات 
 نظركـ غيِر مناسبة ِمْف وجية أي بنود حذؼ . 

 ولتعاونكم رأيكم إبداء في سيادتكم تبذلونو الذي لمجيد والتقدير الشكر بخالص الباحثةُ  مُ قدَ تَ تَ و 
 .مع جميِع الباحثين الصادق

 مات عن الُمحـــــــــــــــــــــــــكممعــــــــــــــــــــــــــــمو 

  الدرجة العممــــية  اًلســـــــــم

  صـــــــالتخص  مكــــــان العــــــمل

، 
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ُئُخِ ملهبراد قبئًخ األهذافِ 
َ
خِ انش

َ
ز

َ
ي

ْ
ز
َ
 انج

وني" َقاَمْت الباحثُة باستخراج األىداِؼ العامة ِمْف موضوع "مشروع االطمس العربي اإللكتر  
ِر عمى طبلُب الصؼ األوؿ الثانوي. )كتاب الوزارة،   (ٕٙٔٓلمفصؿ الدراسي الثانِي الُمَقرَّ

 التالي  ُوبناًء عمى ذلك قامت، بصياغة: 

ىأوّلا:ىاألهداِفىالطامظ:
  تنميـــة ميـــارات الَبْرَمَجـــِة الَشـــيئيِة باســـتخدام برنـــامَج الِفيجـــَوال بيســـك دوت نـــت " مشـــروع

ــي اإللكت ــى طــالُب الصــف األول األطمــس العرب ِر عم ــرَّ ــانِي الُمَق ــي " لمفصــل الدراســي الث رون
 الثانوي.

 :وتتفرع في النقاط التالية 
العربي اإللكتروني بالِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت وضبط  األطمسإعداد واجية مشروع  .ٔ

 لؤلدواِت عمى واجية المشروع. الخصائصِ 
 (.Visual Basic .Net)ؿ بيسؾ الِفيجَوابرنامج قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ  .ٕ
 .الدولة " خريطة وعمـ" إضافة  .ٖ
 .العربي اإللكتروني األطمسلبرنامج  الوطنيإضافة صوت السبلـ  .ٗ
 .إضافة فيديو لَعْرُض المعالـ السياحية .٘

ى"ىاإلجرائوظىالدلوكوظى"ثانّوا:ىاألهداِفى

 عمى أن: االطالب قادرً  في نياية الدرس يجب َأْن يكونَ      
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ىالدلوكوظىالَتْطِلوِموِظىى/اإلجرائوظمظىاألهداِفىقائ

عناصـــر 
 األىداف "اإلجرائية" السموكية م المحــتوى

 مستوى اليدف

 تطبيق فيم تذكر ميارى معرفي

ٔ- 
ًلطم

ع ا
رو
مش
ية 

واج
اد 
عد
إ

َوال
ِفيج
 بال
وني

كتر
اإلل
ي 
عرب
س ال

 
ضب
ت و

ت ن
 دو
سك

بي
واتِ 

األد
ِص 

صائ
 خ
ط

 

 Visual Basic)يَفتِح برنامِج  ٔ
.Net) 

     

 Newُينشئ نافذة مشروع جديد ٕ
Project. 

     

يذكر مكونات نافذة النموذج  ٖ
Form1. 

     

لنافذة  Textيضبط الخاصية  ٗ
 النموذج.

     

٘ 
 الخصائصِ  يحدد عناصر نافذة

" Properties Window 
." 

     

ٙ 
 " Code  الُكىدمكونات نافذة  ُيَعدَّدُ 

Window ” 
     

يذكر عدة أدواِت ِمْف صندوؽ  ٚ
 .Tool Box األدواتِ 

     

ٛ 
 ”Atlas ”باسـُينشئ المجمد الرئيسي 
 لممشروع.

     

ألداة  ”Name“يغير الخاصية  ٓٔ
 .”Label“العنواف 

     

ٔٔ 
العنواف ألداة  ”Text“ يغير الخاصية

Label  لتحديُد االسـ الظاىر عمى
 ة.األدا
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عناصـــر 
 األىداف "اإلجرائية" السموكية م المحــتوى

 مستوى اليدف

 تطبيق فيم تذكر ميارى معرفي

ٕٔ 
يرسـ أداة صندوؽ التحرير والسرد 

Combo Box  عمى نافذة
Form1. 

     

ٖٔ 

 Combo Boxَيكتُب اسـ األداة 
 باالسـ Textعف طريؽ الخاصية 
األداة ِمْف جسـ الجديد ليظير عمى 
 الخارج.

     

 نافذةب Button يرسـ أداة التحكـ ٗٔ
 .النموذج

     

ٔ٘ 
عف  " Button ألداة "يغير اسـ ا

لتحديُد  "Name"طريؽ الخاصية 
 .بالُكود اسـ الزر المستخدـَ 

     

ٔٙ 
 "Button" لؤلداة الجديد االسـَيكتُب 

ليظير  "Text"ِمْف خبلِؿ الخاصية 
 .ةخارج

     

ٔٛ 
 القيمة Visibleَيْخَتاُر لمخاصية 

False   لجعؿ أداةWMP  غيِر
 مرئية.

     

ٜٔ 
القيمة  Visibleَتاُر لمخاصية َيخْ 

True  لجعؿ أداةWindows 
media Player .مرئية 

     

 Form1.     يضبط جميِع خصائصِ  ٕٓ
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عناصـــر 
 األىداف "اإلجرائية" السموكية م المحــتوى

 مستوى اليدف

 تطبيق فيم تذكر ميارى معرفي

ٕٔ 
 Form1لمػ Textيغير خاصية 

شريط عنواف  فيليظير اسميا الجديد 
 النافذة.

     

ٕٕ 
 Start الثشناهجتشغيؿ  ينفذ اختبارِ 

Debugging  

 .F5 مى مفتاحأو بالضغط ع

     

 ٕٖ 
 Stopالثشناهجإيقاؼ  اختبارِ  نفذَ يُ 

Debugging  أو بالضغط عمى
 .F5مفتاح 

     

ٕ- 
سيل

 إك
رقِة
ت و

يانا
ة ب
راء
ق

 

ٔ 
 باسـ ستدعى الدالةيَ 

(Get Data from Excel 
Sheet) 

     

ٕ 
َيكتُب ُكود اإلعبلِف عف المتغيراف 

(Sql, File Path) مكانة  في
 ص.خصَ المُ 

     

ٖ 
عمود القارات  استدعاءَيكتُب ُكود 

 ". Sheet1" العمؿِ داخَؿ ورقِة 
     

ٗ 
َيكتُب الُكود الخاص بَفتِح قناة 

 .اتصاؿ
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عناصـــر 
 األىداف "اإلجرائية" السموكية م المحــتوى

 مستوى اليدف

 تطبيق فيم تذكر ميارى معرفي

٘ 
َيكتُب ُكود تخصيص القيمة الناتجة 

  االتصاؿِ المستخدمة ألمر َفتِح قناة 
      "My Connection" 

     

ٙ 
( da)متغير يضبط تخصيص قيمة ال

جدوؿ لمؿء ( Fillبالخاصية )
 (.dtالثٍاناخ )

     

ٚ 
يخصص مصدر البيانات لؤلداة 

"Combo Box"  لمؿء( األداة(
 بالبيانات.

     

ٛ 
يكتب كود اإلعبلف عف المتغيرات في 

 ".Shown"الحدث 
     

ٖ- 
ولة
 الد
عمم"

ة و
ريط

 "خ
افة
إض

. 
ٔ 

 Catch ..... Tryيستخدـ الجممة 

 األخطاء. كتاا ال
     

ٕ 
"األعبلـ  َيكتُب ُكود إضافة صور

 " لمدوؿ. والخرائط
     

ٖ 
( ٔيستخدـ القيمة )

 Selected Index".     "لمخاصية

ٗ- 
ت 
صو

فة 
ضا
إ

الم 
لس
ا

ني
وط
ال

. 

ٔ 
"صوت  َيكتُب ُكود تشغيؿ ممؼ

" لمدوؿ في معالج الوطنيالسبلـ 
 الحدث.
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عناصـــر 
 األىداف "اإلجرائية" السموكية م المحــتوى

 مستوى اليدف

 تطبيق فيم تذكر ميارى معرفي

عبلِف عف ُمَتَغيّْر "ممؼ يحدد مكاف اإل ٕ
      عمى مستوى التصنيؼ. الصوت"

"ممؼ  عمى مسار الداؿِ  يصمـ الُكودِ  ٖ
      الصوت" في نافذة الُكود.

٘- 
حية

سيا
م ال

معال
و ال

فيدي
فة 
ضا
إ

 
ول.

لمد
 

      ينفذ ُكود تشغيؿ ممؼ الفيديو. ٔ

      َيكتُب ُكود إغبلؽ ممؼ الفيديو. ٕ

ٖ 
الُكوِد الداِؿ عمى مسار ممؼ  َيكتبُ 

      نافذة الُكود. فيالفيديو 



 

 
 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى

ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق
 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
 

  



 

 

ى  
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ىىالمطرفيىاالختباِرىالتحصولّيىجدولىمواصفات
ى

 عناصر المحتـــــــــــــــــوى ـ

 مجموع  المستويات المعرفّية لألسئمة

 األسئمة

 الػوزف

 تطبيق فيم تذكر النسبي

برنامِج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت التعامؿ مع بيئِة  ٔ
(Visual Basic.Net.) 

ٔ،ٕ،
ٖ 

__ ٔ٘ ٗ ٔٓ% 

 %٘ ٕ ٚ __ ٙٔ التعامؿ مع مجمدات مشروع األطمس العربي اإللكتروني. ٕ

ـُ واجية المشروع باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت  ٖ تصمي
 نت.

٘ __ ٗ،ٙ ٖ ٚ.٘% 

 ٜ،ٕٔ __ التحكـ عمى نافذة واجية المستخدـ. تحديُد أدواتِ  ٗ
ٛ،ٔٛ،

ٕٕ،ٕٛ 
ٙ ٔ٘% 

 %٘.ٕٔ ٘ ٖٔ،ٖٓ ٗٔ ٖٖ،ٕ٘ ضبط خصائِص أدواِت التحكـ عمى نافذة النموذج. ٘

 __ ٕٓ .Window Code“"التعامؿ مع نافذة الُكود  ٙ
ٕٖ،ٖ
ٗ 

ٖ ٚ.٘% 

ٖٚ،ٔٔ .نافذة الُكود في التعرُُّؼ عمى مصطمحاِت ُتْسَتْخَدـَ  ٚ
،ٗٓ

__ __ ٖ ٚ.٘% 

 إلى الذاكرة. ”كسيؿإممؼ ”باستدعاء الُكود الخاص  كتابة ٛ
ٕٙ،
ٕٚ __ ٕٗ ٖ ٚ.٘% 

ٜ 
عف طريؽ أدواِت  "بَعْرِض البيانات "كتابة الُكود الخاّص 

 .في نافذة واجية المستخدـالتحكُّـ 
ٕٔ،ٖ،
ٖٙ،ٖٛ ٖٔ __ ٘ 

ٕٔ.٘
% 

 %٘ ٕ ٜٔ،ٚٔ __ __ .ِمْف خبلِؿ أدواِت التحكـ "َعْرض الصور"كتابة ُكود  ٓٔ

 %٘ ٕ ٕٖ __ ٜٖ السبلـ الوطني". صوت  "الُكود تشغيؿ أو إيقاؼ كتابة ٔٔ

 %٘ ٕ ٓٔ __ ٜٕ ."ممؼ الفيديو "كتابة الُكود الخاص بتشغيؿ أو إيقاؼ ٕٔ

 %ٓٓٔ ٓٗ= ٚٔ ٗ ٜٔ المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع



 

- ٕٕٚ - 

 

 ـــثظ
ْ
 ىـــانزصُ ى اهلل انزمحِن

 السَّاَدُة الُمَحكِّمينخطاب تحكيم 
  ًلختبار التحصيِل المعرفي لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  

 د،،ــــــــــــة وبعــــــة طيبــــــــــــــــــتحي
"ُتكْنولوِجيا  تخصص مناىِج وطُرِؽ تدريس التربيةفي  الماجستير درجة لنيل بحث الباحثةُ  جرىتُ 

"الَتْعِمي   ـِ
 تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  في بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركيبَدْعِم ال َنَمطِ  أثرُ " بعنواف

 "والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويةِ 
لمشروع األطمس  "اختبار تحصيمّي معرفي"ىو إعداد  البحث ىذا وِمْف ِضْمَف إجراءات  

باستخداـ ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة )الِفيجَواؿ بيسؾ  (ٕٙٔٓ)كتاب الوزارة،  لكتروني،العربي اإل
حيُث  ،األوؿ الثانوي ( َلَدى طبلُب الصؼٕٛٔٓ-ٕٚٔٓدوت نت( لمفصؿ الدراسي الثانِي )

( تطبيؽ  –فيـ   –ييدؼ تمَؾ االختباِر لقياُس مستويات األىداِؼ المعرفّية الثبلثة وىى )تذكر 
 ليكم التعريف العممي لتمك المستويات:وا  
المستوى إلى استدعاء المعمومات التي سبؽ أف تَعْرض ليا الطالب،  اىذ شيرُ يُ  :التذكر-ٔ

 ىذه األفعاؿِ  وغالبا ُتْسَتْخَدـَ  وتتضمَُّف المصطمحاِت والمفاىيـ والنظريات والحقائؽ والقوانيف،
  َيذُكَر(. -َيسَتدعى -دَُّد ُيعَ  -َيْخَتارُ  -ددُ حَ يُ  – عرؼتيو )عن لمتعبير

 ُتْسَتْخَدـَ و المستوى إلى إدراؾ معنى المعمومات التي تَعْرض ليا الطالب،  اىذشيُر يُ  :الفيم-ٕ
 .يفسر( - يستنتج –يصنؼ  -يوضُح  -يمخص –)يصؼ  ولمتعبير عنالتالية  األفعاؿِ 

لمعمومات التي سبؽ أف ٌة الطالب عمى استعماؿ ادرَ المستوى عمى قُ  اىذشيُر يُ  :التطبيق-ٖ
 -يضبط - يكتب  -)يفتح ولمتعبير عن ىذه األفعاؿِ  ُتْسَتْخَدـَ  وعادًتا جديدة، ؼمواق فيتعمميا 
 يستخدـ(. -ينفذ  -يرسـ  -يشغؿ –ينشئ  –يضيؼ 

اًلختباِر  اىذ إجازة لما تتمتعون بو ِمْن وافر العمم في رجو ِمْن سيادتكم المعاونةتوالباحثُة  -
 :يمي الرأي فيما اءبإبد وذلك
  الطبلب، وكذلؾ صبلحية االختباِر لقياُس كؿ الجوانب  األسئمة لمستوى مناسبة مدى

 المعرفّية المذكورة.
  لمفردات االختباُر، ومدى الصحة العممية لمفردات االختباُر،  المغوية الصياغة دقة مدى

 ومدى صبلحية االختباِر لمتطبيؽ.
   غيِر مناسبة ِمْف وجية أي أسئمة حذؼلبلختبار، وكذلؾ  وبةمطم أنيا تروف التياإلضافات 

 .ركـنظ
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ُئُخِ  رِ انتضصُماختجبتعهًُبد 
َ
خِ انش

َ
ز

َ
ي

ْ
ز
َ
 املعزيف ملهبراد انج

 عزيزي الطالب:

الغرض ِمْف ىذا االختباِر ىو قياُس الجوانب المعرفّية لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداـ  -ٔ
(Visual Basic .Net )محتوى مشروع األطمس العربي اإللكتروني لمفصؿ الدراسي الثانِي ل

 لطبلُب الصؼ األوؿ الثانوي.
 ) اًلْخِتَيار ِمْن متعدد(. جميعيـ ِمْف نوع سؤااًل  (ٓٗ)نجُد أف ىذا االختباِر يتكوف ِمْف  -ٕ
َـّ يتبعو أربع إجابا -ٖ ت ثبلثة الحظ أف كؿ سؤاؿ يتكوف ِمْف رأس السؤاؿ )مقدمة السؤاؿ(، ُث

بحيُث أف  درجة" (ٓٗ)" ، حيُث أف الدرجة الكمية لبلختبار ىي"صحيحة"وواحدة َفَقْط  "خطأ"منيـ 
 وكؿ سؤاؿ خطأ أو متروؾ بدوف إجابة يوَضَع عميو" (ٔدرجة )"كؿ سؤاؿ صحيح يوَضَع عميو 

 ."(ٓصفر )"
 لذلؾ.  ال تنسى كتابة جميِع بياناتؾ قبؿ أف تبدأ اإلجابة في المكاف المخصص -ٗ
 ا ال تنسى أي سؤاؿ دوَف اإلجابة عمية.ا قبؿ اإلجابة عميو وأيضً يجب عميؾ قراءة السؤاؿ جيدً -٘
ـَ القمـ الرصاص لتستطيع تغير اإلجابة الخاطئة بسيولةٍ  -ٙ  .يمكنؾ اْستْخِد
َـّ أختر اإلجابة الصحيحة، وذلؾ بوَضَع عبلمة  -ٚ  مزالر أماـ  ()أقرأ أسئمة االختباِر بدقة، ُث

 االختبار. والمرفقة مع في ورقِة اإلجابة المخصصة لذلؾالداؿّّ عمى اإلجابة الصحيحة وذلؾ 
 عدـَ كتابة أي شيٍء في كراسة األسئمة. يراعى -ٛ

 .وسوف أَعْرُض عميكم اآلن نموذج يوضُح طريقُة اإلجابة عمى ىذا اًلختباِر كما يمى 
 :()َضَع أماميا عالميا نموذج السؤال: اختر اإلجابة الصحية فيما يمي و 

ُـّ َفتِح برنامِج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت -ٔ  ؟عف طريؽ أي ِمْف القوائـ التالية يت
 

 
 

 

ُـّ وَضَع عبلمة ) )ب(:  نموذج اإلجابة  في ورقِة اإلجابة. ) ب (( أماـ رقـ السؤاؿ تحت الحرؼ ، لذا يت

 
 
 

 File   -أ

 Start  -ب

 View  - جـ

 Insert -د

 د جـ ب أ رقم السؤال
ٔ     
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 اىصحيح االخْتِيَبس( أٍبً √ت) ٍبىضَعَ عال اىتبىيت ورىل املتعذدة االخْتِيَبساثاإلجببت اىصحيحت ٍِنْ بَيْنَ  اخرت

 بىسقت اإلجببت املشفقت بنشاست االختببسِ واملخصصت ىزىل

 انظـــــــــــــــــــــــــــــــؤال م
المستوى 
 المعرفي

ُـّ َفتِح برنامِج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نتمِ  أيُّ عف طريؽ  ٔ  ؟ْف القوائـ التالية يت

 تذكر
 .      File أ
 .Start ب

 .     View جػ
 .Insert د

 ؟Fileِمْف القائمة   New Projectإلنشاء مشروع جديد اْخِتَيارهُ  البلـزاألمر  ىو ما ٕ

 تذكر
 .     Save أ
 .    Open ب
 .New Project جػ

 .Debug د

ـُ في بدءِمْف  أيُّ  ٖ  برنامِج فيجواؿ بيسؾ دوت؟ اختبارِ  القوائـ التالية ُتْسَتْخَد

 تذكر

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ـُ إلضافة نافذة نموذج جديدةٍ  الُخُطواتِ ِمْف  أيُّ  ٗ  ؟لممشروع Form1التالية ُتْسَتْخَد
 .Format  ائمة ِمْف ق Add Windows Formاْخِتَيار األمر  أ تطبيق

 .Start ِمْف قائمة  Add Windows Formاألمر  اْخِتَيار ب
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 .File ِمْف قائمة   Add Windows Formاألمر  اْخِتَيار جـ
 .Projectِمْف قائمة  Add Windows Formاألمر  اْخِتَيار د
ُـّ اْخِتَياره إلنشاء مشروع في برنا ٘  ؟VB.Netمِج ما ىو نوع القالب المناسب الذى يت

 تذكر

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ـُ في حفظ المشروع في برنامجِ  أيُّ  ٙ  ؟VB.Net  ِمْف األيقونات التالية ُتْسَتْخَد

 تطبيق

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ـُ إلنشاء مجمدات المشروع عمى جيازؾ  أيُّ  ٚ  الشخصي؟ِمْف الُخُطواِت التالية ُتْسَتْخَد

 تطبيق
َـّ َيْضَغُط بزر الف أ َـّ  Openَيْخَتاُر األمر  أرة األيمِف ُث  .Folder ِمْف القائمة ُث
َـّ  ب َـّ  Newَيْخَتاُر األمر  َيْضَغُط بزر الفأرة األيمِف  ُث  .Folder ِمْف القائمة ُث
َـّ  جـ َـّ  Deleteَيْخَتاُر األمر  َيْضَغُط بزر الفأرة األيمِف  ُث  .Folder ِمْف القائمة ُث
َـّ َيضْ  د َـّ  Renameَيْخَتاُر األمر  َغُط بزر الفأرة األيمِف  ُث  .Folder ِمْف القائمة ُث
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ـُ في تشغيؿ مما ىي األداة التي  ٛ  ؟فات الفيديومم الصوت وكذلؾفات مُتْسَتْخَد

 تطبيق
 .Radio Button أ

 .Combo Box ب

 .Button جـ

 .Windows Media Player د

 ؟التحكـ التالية تمكنؾ ِمْف َعْرض قائمة ِمْف األسماء بداخميا ِمْف أدواتِ  أيُّ  ٜ

 فيم

 أ

 

 ب

 جـ

 د

 األكواد التالية ُيستخدـ إليقاؼ تشغيؿ الفيديو في المشروع؟ِمْف  أيُّ  ٓٔ

 تطبيق
 .click_ videos btn play أ

Me. WM Player. Close ب ( =  الفٍذٌى تاغٍل إٌقا )   

 .”Me.WMPlayer.URL= “ c:\Atlas \videos جـ

 .Function Get Data from Excel Sheet (Sql As String)As Data Table د

 ىو المصطمح الذى ُيعرَُّؼ بأنَُّو التصنيؼ الخاص بالتعامؿ مع البيانات في الِفيجَواؿ بيسؾ؟ ٔٔ

 تذكر
 . OleDb أ

 .Data Table ب

 .Class جـ

 .Ado د
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 جدوؿ؟ شكؿ في البيانات يحفظبأنَُّو  التالية حِد الُمَتَغيّْراتأ يعرؼ ٕٔ

 تذكر
 .Button أ

 . Provider ب

 .Data Table جـ

 .OleDb Data Adapter د

ـُ إلظيار نافذة الخصائِص ِمْف  أيُّ  ٖٔ  ؟Propertiesاأليقونات التالية ُتْسَتْخَد

 تطبيق

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ـّ َعْرُض  في ُتْسَتْخَدـُ  التي يةماىي الخاص ٗٔ  ؟lbl Ports العنواف َلَدى أداة" الموانئ" َأَى

 فيم
   Name أ

   Text ب

 Size جـ

   Visible د

ـُ لتشغيؿ المشروع؟ِمْف  أيُّ  ٘ٔ  األزرار اآلتية ُتْسَتْخَد

 تطبيق

 أ

 

 ب

 جـ

 د
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ِمْف  Selectعامؿ مع ممفات قواعد البيانات وجممة تت الَبْرَمَجِة التالية ِمْف لغات أيُّ  ٙٔ
 ؟مؿ األساسية بياالجُ 

 تذكر
 .VB.NET أ
           .++C ب
                            .SQL جـ
 .HTML د
 كتابة ُكود الصور في المشروع؟ في استخدامو تستطيع التالية داألكواِمْف  أيُّ  ٚٔ

 تطبيق
 . Selected Index Changed = Cmbbx State أ
 ”Dim Pic Name As String=dt. Rows(0).Item(1).To String &”.Png ب
 (c:\”Atlas\flage\”picName). جـ
 .Function (File Path As String, Sql As String)As Data Table د
ُـّ إضافة أداة التحكـ  بأيُّ  ٛٔ  ؟Form 1إلى نافذة النموذج Button طريقٍة يت

 تطبيق
 .Tool Boxاألدواِت  الموجودة بصندوؽ Buttonاألداة  عمى مزدوًجا نقًرا َيْنُقرُ  أ
 .Form 1النموذج نافذة عمى Button األداة وُيفمتَ  يسحب ب
 )أ ، ب( مًعا. جـ
 .Stretch Image د
 ور؟الص ممفات حفظ مسار تحديدُ  األكواد التالية تستطيع استخدامو فيِمْف  أيُّ  ٜٔ

 تطبيق
 .(c:\”Atlas\flage\”picName) أ
  .Selected Index  Changed = Cmbbx State ب
 .Catch ex As Exception جـ
 .Me.comboBox1.DataSourse=dt د
 ؟ األداة عدا الصورَعْرض  في اآلتية األدواتِ استخداـِ  يمكف ٕٓ

 تذكر
 .Label أ

 .Picture Box ب

 .Combo Box جـ

 .Windows media player د
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 ؟(IFكممة ِمْف الكممات المفتاحية التالية ينتيي ُكود جممة ) بأيُّ  12

 فيم

 أ

 

 ب

 جـ

 د

 ؟Labelإحدى تمَؾ األدواِت التالية تسمى أداة العنواف  ٕٕ

 تطبيق

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ٕٖ 
ُـّ الضغط عمييا ِمْف ِمْف  أيُّ  لمحصوؿ عمى نافذة الُكود  وحة المفاتيحلىذه المفاتيح يت

 ببرنامج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت؟

              .         F2 أ تطبيق

 .            F4 ب

 .                   F7 جـ

 .F5 د

 "؟Get Data from Excel Sheetالدالة" عف األكواد التالية ُيستخدـ لئلعبلفِ ِمْف  أيُّ  ٕٗ

 تطبيق
 أ

Function Get Data from Excel Sheet (File Path As String, Sql As 

String)As Data Table. 

 .Function Get Data from Excel Sheet(Sql As String)As Data Table ب

 .Function (File Path As String, Sql As String)As Data Table جـ

Sql=” select د  .”from[sheet1] القاسج 
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 ستَعْرُض  التي الصورة أبعاد لتغير "Size Mode" الخاصية قيمة تستطيع ضبط بأيُّ  ٕ٘
 "؟Picture Box" األداةداخَؿ 

 .Size Mode أ تذكر

 .Stretch Image ب

 .True جـ

 .False د

 ؟Sql ,File Path”" المتغيراف عف األكواد التالية ُيستخدـَ لئلعبلفِ ِمْف  أيُّ  ٕٙ

 تذكر
 .My Connection. Connection= My Connection أ

          My command. Command. Text= Sql ب

 .Function (File Path As String, Sql As String)As Data Table جـ

 .Dim file path, Sql As String د

 اإلكسيؿ؟ بيانات قاعدة ممؼ مسار ُكود ِمْف األكواد التالية يتُـّ تخصيص بأيُّ  ٕٚ

 تذكر
                                  ”File Path = “ ExcelData.xls أ

 .Dim file path, Sql As String ب

Sql=” select جـ  .”from [sheet1] القاسج 

 .Dim Sql As String د

 ؟Tool Boxإلظيار صندوؽ األدواِت  ُتْسَتْخَدـُ  األيقونات التاليةِمْف  أيُّ  ٕٛ

 تطبيق

 أ

 

 ب

 جـ

 د
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 ممؼ "الفيديو" في المشروع؟ حفظ مسار التالية بأنَُّو ىو المستخدـَ في ديعرؼ أحِد األكوا ٜٕ

 تذكر
 .Start Debugging أ

 .Dim file path, Sql As String ب

       . ”Me.WMPlayer.URL= “ c:\Atlas \videos جـ

Sql=” select د  .”from[sheet1] القاسج 

 " تساوى القيمة؟Visible" نجعؿ الخاصية "Windows media player" إلخفاء أداة ٖٓ

 تطبيق
 .Back Color أ

 .False ب

 .True جـ

 .Size د

 االتصاِؿ؟قناة لَفتِح  تخصيص القيمة المستخدمة األكواد التالية مسئوؿ عفِمْف  أيُّ  ٖٔ

 فيم
 .My Connection. Connection = My Connection أ

 .)da.Fill (dt ب

My command. Command. Text= Sql جـ        .  

 .Dim file path, Sql As String د

يقاؼ" تشغيؿاألكواد التالية يستخدـ في ِمْف  أيُّ  ٕٖ  المشروع؟ في السبلـ الوطني" صوت وا 

 تطبيق
 .Click btnStop_play أ

 .Me.WMPlayer.URL = anthemMp3 ب

 .Function Get Data from Excel Sheet (Sql As String)As Data Table جـ

= Me. btn Stop_ play. Text د “الىطنً السالم تاغٍل إٌقا ” . 

ـُ إلضافة الخصائِص التاليةِمْف  أيُّ  ٖٖ  "؟Picture Box" األداةداخَؿ  صورة ُتْسَتْخَد

 تذكر
 ..Image أ

 ..Stretch ب

 ..Size Mode جـ

 ..Stretch Image د
ـُ فيِمْف  أيُّ  ٖٗ  ؟Stop Debugging البرنامج إيقاؼ الطُرِؽ التالية ُتْسَتْخَد

 .Stop Debuggingوَيْختَاُر األمر  Debugبَفتِح القائمة  أ تطبيق
 .األدواتِ  شريطِمْف ( عمى أيقونة ) َيْضَغطُ  ب
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 ) أ ، ب ( مًعا. جـ
 لبدء التشغيؿ. F8ُط عمى َيْضغَ  د
ُـّ  التالية األكوادِمْف  ُكود أيُّ  طريؽ عف ٖ٘  ؟data table نوعِمْف  dt المتغير اإلعبلِف عفيت

 تذكر

 أ

 

 ب

 جـ

 د

ـُ لَعْرُض ِمْف  أيُّ  ٖٙ  ؟ dtالػ  جدوؿِمْف  األوؿ العمود محتويات الخواص التالية ُتْسَتْخَد

 تذكر
 .Data Source أ

 .Back Color ب

 .Value Member جـ

 .Display Member د

ٖٚ 
ُـّ إنشاء الكائنات منُو وىو الذى ِمْف  أيُّ  المصطمحاِت التالية يسمى بالقالب الذى يت

 يحتوى الخصائِص والوسائؿ واألحداث التي يرثيا أي كائف ينشأ منو؟

 . Class أ تذكر

 .Object ب

 .Provider جـ

 .Ado د

ـَ "الكتشاؼ األخطاء" أثناَء العمِؿ في ُكود المشروع؟ِمْف  أيُّ  ٖٛ  الُجمؿ التالية ُتْسَتْخَد

 تذكر

 .Select أ

 ...……Catch Try ب

 .) أ ، ب ( مًعا جـ

 .If د
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ـَ في تحديُد مسار أيُّ  ٜٖ  الصوت في المشروع؟ ممفات حفظ األكواد التالية ُتْسَتْخَد

 تذكر

 .Me.WMPlayer.URL = anthem Mp3 أ

Dim anthemMp3 As String ب  .  

”Me.WMPlayer.URL=“c:\Atlas \videos جـ .  

 .)   (My Connection. Open د

ٗٓ 
يمكنؾ ِمْف إنشاء  VB.Netأحِد المصطمحاِت التالية ُيعرَُّؼ بأنَُّو إطار العمَؿ لتطبيقات 

 (؟تطبيقات مكتبية، وتطبيقات الويب Net)تطبيقات 

 تذكر
 .OleDb أ

 .Ado ب

 .Framework جـ

 .Class د



 

 



 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

  ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 المطرفيىالتحصولىاختباِرورقظىإجابظىالطالبىرلىى
 المدرسة :..................    أسم الطالب :................... الفصل :...............

 
 
 

رقم 
 السؤال

رقم  اإلجابات
 السؤال

 اإلجابات
 د جـ ب أ د جـ ب أ

ٔ      ٕٔ     
ٕ     ٕٕ     
ٖ     ٕٖ     
ٗ      ٕٗ     
٘      ٕ٘     
ٙ      ٕٙ     
ٚ      ٕٚ     
ٛ      ٕٛ     
ٜ      ٕٜ     
ٔٓ      ٖٓ     
ٔٔ      ٖٔ     
ٕٔ      ٖٕ     
ٖٔ      ٖٖ     
ٔٗ      ٖٗ     
ٔ٘      ٖ٘     
ٔٙ      ٖٙ     
ٔٚ      ٖٚ     
ٔٛ      ٖٛ     
ٜٔ      ٖٜ     
ٕٓ      ٗٓ     
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املعزيف ملهبراد  اختجبرِ انتضصُمعهً تعهًُبد اإلربثخ عشَشٌ املصضش 
ُئُخِ 

َ
خِ انش

َ
ز

َ
ي

ْ
ز
َ
 انج

َشيئيِة باستخداـ الغرض ِمْف ىذا االختباِر ىو قياُس الجوانب المعرفّية لميارات الَبْرَمَجِة ال -ٔ
(Visual Basic .Net )محتوى مشروع األطمس العربي اإللكتروني لمفصؿ الدراسي الثانِي ل

 لطبلُب الصؼ األوؿ الثانوي.

 ) اًلْخِتَيار ِمْن متعدد(. جميعيـ ِمْف نوع سؤااًل  (ٓٗ)نجُد أف ىذا االختباِر يتكوف ِمْف  -ٕ
 
 :طريقُة اإلجابة 
 

َـّ يتبعو أربع إجابات ثبلثة الحظ أف كؿ سؤاؿ ي       تكوف ِمْف رأس السؤاؿ )مقدمة السؤاؿ(، ُث
بحيُث أف  درجة" (ٓٗ)" ، حيُث أف الدرجة الكمية لبلختبار ىي"صحيحة"وواحدة َفَقْط  "خطأ"منيـ 

 وكؿ سؤاؿ خطأ أو متروؾ بدوف إجابة يوَضَع عميو" (ٔدرجة )"كؿ سؤاؿ صحيح يوَضَع عميو 
 ."(ٓصفر )"
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 املعزيف ميفتبس تصضُش اختجبرِ انتضصُ

 

رقم 
 السؤال

رقم  اإلجابات
 السؤال

 اإلجابات
 د جـ ب أ د جـ ب أ

ٔ  √    ٕٔ      √  
ٕ   √   ٕٕ √     
ٖ  √    ٕٖ   √   
ٗ     √ ٕٗ √     
٘  √    ٕ٘  √    
ٙ √     ٕٙ    √  
ٚ  √    ٕٚ √     
ٛ     √ ٕٛ  √    
ٜ √     ٕٜ   √   
ٔٓ  √    ٖٓ  √    
ٔٔ √     ٖٔ √     
ٕٔ    √  ٖٕ    √  
ٖٔ √     ٖٖ √     
ٔٗ  √    ٖٗ   √   
ٔ٘  √    ٖ٘ √     
ٔٙ √     ٖٙ    √  
ٔٚ  √    ٖٚ √     
ٔٛ    √  ٖٛ  √    
ٜٔ √     ٖٜ √     
ٕٓ   √   ٗٓ    √  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىدِروِسالَتىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 بســـــــــــــــــــــــم اهلل الرحِمْن الرحيــــــــــــــــــــــــــــم

 السَّاَدُة الُمَحكِّمينخطاب تحكيم 
 ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة للبطاقِة المالحظة  

 ته،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركا
 تحيـــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــــــد،،

"ُتكْنولوِجيا  تخصص مناىِج وطُرِؽ تدريس التربية في الماجستير درجة لنيل بحث الباحثةُ  جرىتُ 
"  الَتْعِميـِ
 َجِة الَشيئيةِ تنميِة ميارات الَبْرمَ  في بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركيبَدْعِم ال َنَمطِ  أثرُ " بعنواف

 "والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويةِ 
" لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداـ بطاقِة المالحظة" ىو إعداد البحث ىذا وِمْف ِضْمَف إجراءات

 (.ٕٙٔٓ)كتاب الوزارة، األوؿ الثانوي. طبلُب الصؼ ل الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت
إجازة  في العمميلما تتمتعوف بو ِمْف وافر العمـ في البحِث  سيادتكـ المعاونة رجو ِمفْ توالباحثُة 

 :يمي الرأي فيما بإبداء وذلؾالبطاقِة ىذه 
 مدى مبلئمة بنود البطاقِة مع الميارات. 
 (وحوضالغيِر  – وحوضال) حيثُ المغوية لبنوِد البطاقِة ِمْف  الصياغة وسبلمة دقة مدى.  
 البحث كؿ البنوِد البلزمة ليذالبطاقِة لمدى شموؿ ا. 

 ا ِمْن سيادتكم كتابة المالحظات فيما يتعمق بـــ:رجو الباحثُة أيضً تكما 

 البطاقِة لمتطبيؽ بنود صبلحية مدى. 
 ليذه البطاقةِ  مطموبة أنيا تروف إضافة البنوِد التي. 
 كـنظر  غيِر مناسبة ِمْف وجية أي بنود حذؼ. 

  لسيادتكم والتقدير الشكر بخالص الباحثةُ  تقدمت و
 معمومات عن الُمحكم

  الدرجة العممية  اًلسم

  التخصص  مكان العمل
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ىنكائوظ(ىصورةى)وماتىبطاقِظىالُماَلَحَظِظىتطل

  VB.Netالَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداـ  األداء الميارى لمياراتاليدؼ ِمْف تمَؾ البطاقِة ىو قياُس 
بلحظ ِمْف مبلحظة الطالب بدقة ، ولكي تستطيع عزيزي المُ الثانويؿ َلَدى طبلُب الصؼ األو 

 ات اآلتية:ألداء ىذه الميارات يمكنؾ إتباع الَتْعِميمَ 

 ا قبؿ القياـ بعممية المبلحظة.ُقـ بقراءة محتوى بطاقِة الُمبَلَحَظِة جيدً  -ٔ

 .مبلحظتوالطالب إلى األداء المطموِب  بتوجيوقـ  -ٕ

وبدوف  صحيحةٍ  وبطريقةٍ  بدون خطأ( صحيح بنفسو) ب بأداء الَمَيارة أداءفإذا قاـ الطال -ٖ
 (.ى)أدمقابؿ مستوى األداء  ()أخطاء يتُـّ وَضَع عبلمة 

ذا قاـ الطالب بأداء الَمَيارة أداِء ) -ٗ ( ( يتُـّ وَضَع عبلمة )إًل بمساعدةصححو ولم يبو خطأ وا 
 (.إلى حًدا ما َأدَّىمقابؿ مستوى األداء )

ذا قاـ الطالب بأداء الَمَيارة أداِء  -ٙ مقابؿ ( )يتُـّ وَضَع عبلمة نيائًيا( صححو )خطأ ولم يوا 
 لم يؤد(.مستوى األداء )

َـّ قـ بتدويف بيانات الطالب الُمبلحظ بدقة مع إكماؿ جميِع بنود بطاقِة الُمبَلَحَظِة. -ٚ  ُث

 يرجى منؾ تطبيُؽ كؿ بنود البطاقِة. -ٛ

 

  التالي: أداِء بطاقِة المالحظة عمى )ثالث مستويات أداء( وىم كما بالجدولع درجاِت توز و 

 لم يؤد َأدَّي إلى حًدا ما َأدَّى المستوى

 ٔ ٕ ٖ المعطاة الدرجة
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ىمكاراتىالَبْرَمَجِظىالَذوئوِظىلىصورةى)نكائوظ(ىجدولىمواصفاتىبطاقِظىالُماَلَحَظِظ

ى

 عناصر المحتوى م
ــام أرقــــــــ

 المفــــــــردات
اد 
عــد
أ

ات
فرد
الم

 
الــــوزن 
 النســبي

 إلي من
 التعامؿ مع بيئِة برنامِج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت ٔ

 (Visual Basic .Net.) ٔ ٔٓ ٔٓ ٖٔ.ٕ% 

التعامؿ مع مجمدات مشروع األطمس العربي  ٕ
 %ٙ.ٙ ٘ ٘ٔ ٔٔ اإللكتروني

ـُ واجية المشروع باستخداـ"  ٖ الِفيجَواؿ تصمي
 %ٖٔ.٘ ٗ ٜٔ ٙٔ بيسؾ دوت نت"

المستخدـِ  تحديُد أدواِت التحكـ عمى نافذة واجية ٗ
 %ٕ٘.ٓٔ ٛ ٕٚ ٕٓ لممشروع.

ضبط خصائِص أدواِت التحكـ عمى نافذة  ٘
 %ٜ.ٕٛ ٕٕ ٜٗ ٕٛ النموذج.

 %ٙ.ٙ ٘ ٗ٘ ٓ٘ ".”Window Codeالتعامؿ مع نافذة الُكود  ٙ
عاء ممؼ اكسيؿ إلى كتابة الُكود الخاص باستد ٚ

 الذاكرة.
٘٘ ٕٙ ٛ ٔٓ.ٕ٘% 

كتابة الُكود الخاص بعرض البيانات عف طريؽ  ٛ
 في نافذة واجية المستخدـ.التحكُّـ  أدواتِ 

ٖٙ ٚٓ ٛ ٔٓ.ٕ٘% 

خبلِؿ أدواِت ِمْف  كتابة ُكود َعْرض الصور ٜ
 التحكـ

ٚٔ ٚٔ ٔ ٔ.ٖ% 

كتابة الُكود الخاص بتشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ  ٓٔ
 سبلـ الوطني". "صوت ال

ٕٚ ٚٗ ٖ ٖ.ٜٔ% 

 %ٕٙ.ٕ ٕ ٙٚ ٘ٚ كتابة الُكود الخاص بتشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ" الفيديو". ٔٔ

 %ٓٓٔ =ٙٚ المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ىبطاقظىُماَلَحَظظى"ىصورةىنكائوظى"ىلمكاراتىالَبْرَمَجِظىالَذوئوِظى

 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 (Visual Basic .Netَمَيارة التعامل مع بيئِة برنامج "الِفيجَوال بيسك دوت نت" ) -ٔ
 َمَيارة َفتِح البرنامج إلنشاء مشروع جديد -أ

    .Startيَفتِح الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت عف طريؽ قائمة  1

    .Fileْف القائمة مِ  New Projectَيْخَتاُر األمر  2

3 
نافذة إنشاء  ِمفْ  Windows Form Application َيْخَتاُر نوع القالب

 مشروع جديد.

   

    . Nameالـيكتب اسـ المشروع في مربع  4

    .OKَيْضَغُط عمى األمر  5

 مشروعال" Saveحفظ "َمَيارة  -ب
    ".File" القائمةِمْن  "Save"أو Save All“ َيْخَتاُر األمر " 6

    . Nameالـيكتب اسـ المشروع في مربع  7

    .  Solution Nameالـَيكتُب اسـ الحؿّْ في مربع الحؿّْ  8

    . Browserالـَيْخَتاُر مكاف الحفظ عمى جيازه ِمْف  9

    .Saveَيْخَتاُر األمر  11

 َمَيارة التعامل مع مجمدات مشروع األطمس العربي اإللكتروني -ٕ

 " والمجمدات الفرعية لممشروع”Atlasَمَيارة إنشاء المجمد الرئيسي باسم  -أ

 َيْضَغُط بزر الفأرة األيمِف عمى سطح المكتب. 11
   

    ِمْف القائمة المختصرة. Newَيْخَتاُر األمر  12

    ِمْف القائمة الفرعية. New Folderاألهشَيْخَتاُر  13

    ."Atlasيعيد تسمية المجمد باسـ " 14

ُـّ قبوؿ االسـ الجديد. 15     َيْضَغُط بزر الفأرة األيسر في أي مكاف حتى يت



(11) ملحـــــــق                                                                                   البحثمالحق  
   

- ٕٗٛ - 
 

 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 .نت دوت بيسك الِفيجَوال باستخدام المشروع واجية ميارة تصميمُ  -ٖ

 لممشروع Form1َمَيارة إضافة نافذة نموذج جديدٍة  -أ
    .Projectقائمة ِهْن  Add Windows Formَيْخَتاُر أمر  16

17 
 ِمْف نافذة إضافة عنصر جديد Windows Formَيْخَتاُر القالب 

( Add New Item.) 

   

    . Nameَيكتُب اسـ النموذج في مربع الػ  18

    .Addَيْخَتاُر أمر  19

 َمَيارة تحديُد أدواِت التحكم عمى نافذة واجية المستخدم -ٗ
إلى نافذة  Button وPicture Box وCombo Box و Label َمَيارة إضافة أداة العنوان -أ

 Form1النموذج 

21 

 -يتم استخداِم إحدى الطُرِق اآلتية لمقيام بتمك الَمَيارة:

المطموِب إضاَفُتيا ِمْف شريط األدواِت  األداة ا عمىمزدوجً  انقرً َيْنُقُر 
Toolbox. 

   

َـّ يَ إضاَفُتيا  َيْنُقُر مرة واحدة عمى األداة المطموبِ  21     .Form1ْنُقُر عمى ُث

    .Form1عمى نافذة النموذج إضاَفُتيا  المطموبِ يْسحُب وُيْمقَى األداة  22

 Form1  نافذة النموذجWindows media Player َمَيارة إضافة أداة التحكم  -ب

23 
 .Tool Boxَيْنُقُر بزر الفأرة األيمِف داخَؿ الػ 

   

24 
 . Choose Itemة َيْخَتاُر ِمْف القائمة المختصر 

   

25 
 ِمْف المربع الحوارى الذى يظير. Com Componentsَيْخَتاُر تبويب 

   

26 
 Windows media Player(WMP.) َيْخَتاُر 
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 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

27 
 .OKَيْنُقُر عمى الزر 

   

 Form1 َمَيارة ضبط خصائِص أدواِت التحكم عمى نافذة النموذج -٘

 Form1ذج لمنمو  Textَمَيارة ضبط خاصية الـ  . أ
َـّ تحديُدىا. 28     َيْضَغُط عمى شاشة النموذج ليت

29 
َـّ يحذؼ صندوؽ الخصائِص ِمْف  ِمْف العمود األيسر Textخاصية  يحدد ُث

 ِمْف العمود األيمِف. االفتراضيةالقيمة 

   

    َيكتُب القيمة الجديدة لتصبح " مشروع األطمس العربي اإللكتروني ". 31

 .Start Debuggingالبرنامج  رِ اختبا َمَيارة . ب

31 

 -يتـ استخداـِ إحدى الطُرِؽ اآلتية لمقياـ بتمؾ الَمَيارة:
 .Start Debuggingوَيْختَاُر األمر   Debugيَفتِح القائمة 

 ِمْف شريط األدواِت. أو َيْضَغُط عمى أيقونة 

   

 Stop Debuggingإيقاف البرنامج  اختبارِ َمَيارة  -جـ

32 

 -خداـِ إحدى الطُرِؽ اآلتية لمقياـ بتمؾ الَمَيارة:يتـ است
 ِمْف شريط األدواِت.   َيْضَغُط عمى أيقونة 

 .Stop Debuggingوَيْخَتاُر األمر  Debugيَفتِح القائمة أو 

   

 "ٕ،ٔ"وPicture Box و Button ألدواِت التحكم التالية " Textالـ خاصية َمَيارة ضبط  -د
Combo Box وLabel" 

33 
ِمْف  "Combo Box1تغيير َخصاِئُصيا مثبًل  "د األداة المطموِب حدي

 األدواِت السابقِة بالضغط عمييا بزر الفأرة األيسر.

   

34 
َـّ العمود األيسر ِمْف  (Text)حدد خاصية ي  االفتراضيةحذؼ القيمة يُث

  .العمود األيمفِ لؤلداة المطموبِة ِمْف 

   

    ."القارة" مثبًل المطموبِة  لؤلداة الجديدة القيمة َيكتبُ  35



(11) ملحـــــــق                                                                                   البحثمالحق  
   

- ٕ٘ٓ - 
 

 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

36 
 .Enterَيْضَغُط عمى مفتاح اإلدخاؿ 

   

    ِمْف شريط األدواِت. َيْضَغُط عمى أيقونة  37

    .ِمْف شريط األدواتِ  َيْضَغُط عمى أيقونة  38

 "ٕ،ٔ"وPicture Box و Button ألدواِت التحكم التالية "" Name"الـ خاصية َمَيارة ضبط  -ر
Combo Box و Label" 

39 
 ِهنْ Combo Box1 تغيير خَصاِئُصيا مثبًل د األداة المطموِب حدي

 األدواِت السابقِة بالضغط عمييا بزر الفأرة األيسر.

   

41 
َـّ ِمْف العمود األيسر  Nameحدد خاصية ي  االفتراضيةحذؼ القيمة يُث

  .العمود األيمفِ لؤلداة المطموبِة ِمْف 

   

41 
 المطموبِة. " لؤلداة Cmbbx Stateالجديدة مثبل "  القيمة كتبُ يَ 

   

    ِمْف شريط األدواِت لتشغيؿ البرنامج. َيْضَغُط عمى أيقونة  42

    إليقاؼ تشغيؿ البرنامج. ِمْف شريط األدواتِ    َيْضَغُط عمى أيقونة  43

44 
 .Picture Box التحكـ يحدد أداة

   

45 

ِمْف العمود األيسر  Size Modeبضبط الخاصية  ورةيغير أبعاد الص
 العمود األيمِف. ِهنْ Stretch Image وجعميا بالقيمة 

   

 Windows media Player َمَيارة ضبط خصائِص أداة التحكم  -ل

46 
 لتحديُدىا.  WMPَيْضَغُط عمى األداة 

   

47 

العمود ليذه األداة ِمْف مربع الخصائِص ب Visibleيضبط الخاصية 
 األيسر.

   

48 
 لجعميا مخفية.ِمْف العمود األيسر  Falseالقيمة َيْخَتاُر 

   

49 
 لجعميا مرئية. Trueليذه األداة بالقيمة  Visibleيضبط الخاصية 
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 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 Window Codeالتعامل مع نافذة الُكود َمَيارة  -ٙ
 Form1لمنموذج  Window Codeنافذة الُكود َمَيارة َفتِح  -أ

51 

 كالتالي: Form1ُتوَجُد طُرِؽ عديد لَفتِح نافذة الُكود لمنموذج 
 لتحديُدىا. Form1َيْضَغُط عمى 

 َيْنُقُر مرتيف متتاليتيف عمى نافذة النموذج.

 ِمْف لوحة المفاتيح. F7َيْضَغُط عمى المفتاح 

 
 

  

   

   

 Window Codeالُكود إلى نافذة  Eventَمَيارة إضافة حدث  -ب
    .Form1عمى النموذج  Controlيدرج أي ِمْف أدواِت التحكـ  51

    ِمْف لوحة المفاتيح . F7َيْضَغُط عمى المفتاح  52

    .Class Name” –“ Method Name”يَفتِح قائمة " 53

    ". Control ”إلى أداة التحكـ  Eventيضيؼ الحدث  54

 ف إكسيل إلى الذاكرةَمَيارة كتابة الُكود الخاص باستدعاء مم -ٚ
 Get Data from Excel Sheet داّلُة باسم اإلعالِن عن -أ

    .  Form1ُيَنشُط نافذة النموذج 55

    ِمْف لوحة المفاتيح إلظيار نافذة الُكود. F7َيْضَغُط عمى المفتاح  56

57 
 َيكتُب الدالة التالية في نافذة الُكود:

Function Get Data from Excel Sheet ( File Path, Sql 

As String) As Data Table  

   

 تخصيص مسار ممف قاعدة بيانات اًلكسيل -ب              

61 File Path = “ ExcelData.xls  ”               َيكتُب الُكود التالي    

   Sheet1العملاستدعاء عمود القارات داخَل ورقِة  -جـ

62 Sql=” select ”from[sheet1] القارة                :َيكتُب الُكود التالي 
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 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 في نافذة واجية المستخدم التحكُّمكتابة الُكود الخاص بَعْرِض البيانات عن طريق أدواِت  -ٛ

63 

   My Connection " قناة اًلتصالِ  َفتِح “ في أمر المستخدمة  القيمةتخصيص  . أ
 :في نافذة الُكود التاليَيكتُب الُكود 

My Connection. Connection= My Connection 

   

 .My commandتخصيص القيمة الناتجة ِمْن جممة اًلستعالم  -ب

        My Command. Command.Text= Sql َيكتُب الُكود التالي: 64

 (.dtلملء جدول البيانات ) (Fill( لمخاصية )daتخصيص قيمة المتغير ) -جـ
65 da.Fill (dt)                                   :   التالًَيكتُب الُكود      

 ) لملء( األداة بالبيانات. Combo Boxٔد_ تخصيص مصدر البيانات ألداة  
66 Me.ComboBox1.DataSourse = dt َيكتُب الُكود التالي:             

 data tableِمْن نوع  dtاإلعالِن عن المتغير  -ز 

67 
 

 بالصيغة: Shownفي الحدث  المتغير عفاإلعبلِف َيكتُب ُكود 
                           Dim dt As New Data Table 

   

 .Data Sourceالذى يحتوى عمى جدول البيانات لمخاصية  dtَمَيارة تحديُد مصدر البيانات بتخصيص  -ر 

68 
َـّ  Shownالحدث يَفتِح   بالصيغة التالية: dt اإلعبلِف عف َيكتُب ُكودُث

Me. Cmbbx Box Continent. Data Source=dt 

   

 .Display Memberبالخاصية  dtز_ َمَيارة َعْرض محتويات العمود األول ِمْن جدول الـ 

69 

َـّ   Shownيَفتِح معالج الحدث   َيكتُب الُكود التالي  بالصيغة التالية:ُث

Me. Cmbbo Box continent. DisplayMember = dt. 

Column (0).To String 
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 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 .Value Memberبالخاصية  dtَمَيارة تخصيص قيمة عناصر العمود األول ِمْن جدول الـ  -ل

71 

 ُثمَّ َيكتُب الُكود التالي التالية: Shownيَفتِح معالج الحدث 

Me. Cmbbo Box continent. Value Member = dt. 

Columns (0) .To String 

   

 ْرض الصور " ِمْن خالِل أدواِت التحكم" عَ  َمَيارة كتابة ُكود -ٜ
 كتابة الُكود الخاص بالصور - أ

71 

 وهى: تالـذولحالخاص  ٌَكتُة الُكىد التالً فً هعالج الذذث

= Cmbbx State Selected Index Changed 

Dim Pic Name As String= dt. Rows(0).Item(1).To 

String&”. Png” 

   

 الوطني".صوت السالم " ةكتابة ُكود إضافَمَيارة   -ٓٔ

 "صوت السالم الوطني لمدول" لممشروع. كتابة ُكود إضافة ممفات -أ

 َيكتُب الُكود التالي:     72
                         Me.WMPlayer.URL = anthemMp3  

   

 .”مستوى التصنيف”يحدد مكان اإلعالِن عن المتغير عمى -ب 

 تصنيؼ:      َيكتُب الُكود في مستوى ال 73
                                           Dim anthemMp3 As String     

   

 .btnStop_play- Clickفي معالج الحدث "صوت التشغيل  "كتابة ُكود  -جـ

 :َيكتُب الُكود التالي  btnStop_play- Click معالج الحدثيَفتِح  74
  Me. btnStop_play.  Text =   الوطني "تشغيل السالم إيقاف  " 
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 تيا السموكيةاالَمَيارة الرئيسة ومؤشر  م
 داءمستوى األ

 َأدَّي
 َأدَّي
إلى 
 حدًا ما

لم 
 يؤد

 .الُكود الخاص بتشغيل أو إيقاف ممف الفيديو َمَيارة كتابة –ٔٔ

 " لممعالم السياحية لمدول.ممف الفيديو" َمَيارة كتابة ُكود إيقاف -أ 

75 
 :إليقاؼ تشغيؿ الفيديو التالي َيكتُب الُكود

Me. WM Player. Close = (إيقاؼ تشغيؿ الفيديو ).                               

   

76 
 . Start Debuggingيختبر البرنامج بػ 

 .F5أو الضغط عمى 

   



 

 

 
 



 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 مــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرحِمْن الرحيـــــــــــــــــــــــبس

 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةل خطاب تحكيم السَّاَدُة الُمَحكِّمين

 ،وبركاتوالم عميكم ورحمة اهلل الس

 د،،ـــــــــــــــــة وبعـــــــــــة طيبـــــــــــتحي
"ُتكْنولوِجيا  تخصص مناىِج وطُرِؽ تدريس التربية في الماجستير درجة لنيل بحث الباحثةُ  جرىتُ 

"  الَتْعِميـِ
 تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  في بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركيبَدْعِم ال َنَمطِ  أثرُ " بعنواف

 "والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طالِب المرحمِة الثانويةِ 

َلَدى طبلُب الصؼ األوؿ  " مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية ىو إعداد "البحث ىذا  وِمْف ِضْمَف إجراءات
ليكـ التعريؼ العممي لمكفاءة الذاتيِة:  الثانوي. وا 

التي  ف إمكاناتو لؤلداء في مستويات ِمْف األداء متوقعة، وتؤثُر عمى األفعاؿِ ع معتقدات الفردِ  ىي
بدورىا ليا أثُر في حياتيـ. إنيا بذلؾ تحدد كيؼ يشعر الناس، وكيؼ يفكروف، وكيؼ يحفزوف 

 إجازة في رجو ِمْف سيادتكـ المعاونةتوالباحثُة  (،Bandura, 1997, 3) أنفسيـ وكيؼ يتصرفوف
 :يمي الرأي فيما بإبداء وذلؾ متطبيؽلالمقياس  اىذ

  الطبلب مستوى معالمقياس  عبارات مبلئمة مدى .المحتوىمع مدى توافؽ عبارات المقياس. 
 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةلعبارات  المغوية الصياغة صحة مدى. 

 ا ِمْن سيادتكم كتابة المالحظات فيما يتعمق بـــ:رجو الباحثُة أيضً تكما  -
 العبارات. ومدى شمولية ، فيو واردة عبارةكؿ  ومدى انتماء 
  البحثلتمؾ المقياس لتفيد تمَؾ  مطموبة أنيا تروف التياإلضافات. 
 نظركـ ِمْف وجية متوافقةغيِر أي عبارات ِمْف المقياس  حذؼ. 

 لسيادتكم والتقدير الشكر بخالص الباحثةُ  تقدمتو  
 ـــــــــــــــــــــــكممعــــــــــــــــــــــــــــمومات عن الُمحــ

  الدرجة العممػػػػية  االسػػػػػػػػػـ
  صػػػػػػػالتخص  مكػػػػػػاف العػػػػػػمؿ
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ختعهًُبد االطتزبثخ ألداح  
ّ
حِ انذاتُ

َ
فبء

َ
 صىرح)نهبئُخ( يقُبصِ انك

 الطالب: عزيزي

 :َبْيَن يديك أداة لقياُس الَكفاَءِة الذاتّية 
 .عبارة (ٕٙ)ِمْف تتكوف األداة   -ٔ
 .عمى عبارات المقياس اإلجابةفي كتب جميِع بياناتؾ قبؿ أف تبدأ ا -ٕ
 أقرأ العبارة جيدًا قبؿ وَضَع أي إجابة أماميا. -ٖ
ـَ  -ٗ  .الخاطئة بسيولةٍ  تغير اإلجابة لتستطيعالقمـ الرصاص يمكنؾ ُاْسُتْخِد
 .المقياسال تكتب أي شيٍء في كراسة  ِمْف فضمؾ -٘
 .منيا عبارةمقابؿ اإلجابة التي تنطبؽ عميؾ أماـ كؿ  ( )عبلمة  بوَضعَ  قـ -ٙ
 إجابة واحدة فقط،  باْخِتَيار العباراتيرجى منؾ اإلجابة عف جميِع  -ٚ
جابة خاطئة، فاإلجابات تختمؼ  إجابة ال توجد -ٛ  األفراد.  باختبلؼِ صحيحة وا 
ات اإلجابأي ِمْف تحت ( ) رة شااإلَع ال تترؾ أي عبارة دوَف إجابة. فما عميؾ سوى وضَ  -ٜ

المخصصة لذلؾ والمرفقة مع كراسة  ورقِة اإلجابة في موافق( -غير أدري ًل-)موافق التالية
 المقياس. 

وكذلؾ الدرجة َلَدى الطبلب، ُتشيُر الدرجة العالية إلى اْرِتَفاُع في توقعات الَكفاَءِة الذاتّية  -ٓٔ
 لَكفاَءِة الذاتّية َلَدى الطبلب المنخفضة إلى انخفاض توقعات ا

 
 واآلن سوف اذكر مثال لتوضيح طريقُة اًلجابة عمى العبارات:

 (ة)العبار البنـــــــــد 
 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابة

 غيِر موافق أدري ًل موافق
    .الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  فيى طمب مني أي مشروعتنفيذ  أستطيع

ً
 
( ألنيا تنطبؽ موافؽ( ِعْنَد اإلجابة )وَضَع عبلمة )قاـ الطالب ب ؛مثال السابقلل وتوضيحا

 باقي البنود. ـَعْرُض عميكأواآلف ، عميو، فيو اختار إجابة واحدة فقط
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خ
ّ
حِ انذاتُ

َ
فبء

َ
 صىرح )نهبئُخ( يقُبصِ انك

األوؿ  فاَءِة الذاتّية َلَدى طبلُب الصؼالباحثُة أداة لقياُس الكَ  تعدأ البحث أىداؼِ لتحقيِؽ    
َـّ الثانوي ، حيُث تضمَُّنت األداة مجموعٍة ِمْف الفقرات التي ُتشيُر إلى الَكفاَءِة الذاتّية لمطالب، وَقْد َت

االستناد في بناًء ىذه األداة إلى األدب التربويّْ والّدراسات السابقِة في مجاؿ الَكفاَءِة الذاتّية 
ودراسِة مقدادي وأبو زيتوف ، (ٕٔٔٓودراسِة المساعيد )، (۳۱۰۳)دراسِة عموافا: يَ طبلُب، وأىمُ لم
ميـ سوجيرو  شوارزرومقياس  ،(ٜٜٚٔدراسِة رضواف )و  (،ٜٕٓٓودراسِة الزؽ ), (ٕٓٔٓ)
(1986 Schwarzer, Jerusalem,)  ،(، ودراسِة عبد الكريـ ٜٜٚٔالمعرب تعريب )رضواف
َـّ استخبلص عدد ِمْف الفقرات التي تقيس الَكفاَءِة  (،ٜٕٓٓ(، ودراسِة سالـ )ٕٛٓٓ) حيُث َت

َـّ إعادة صياغتُ الالذاتّية َلَدى   . يتفؽ مع أىداؼ البحث الحالي يا بماطبلُب، وَت

 خطوات بناًء المقياس:أوًًل: 
وؿ الَكفاَءِة الذاتّية لطبلُب الصؼ األ لقياسِ  مقياسٍ  لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي لمبحث، وىو بناءُ  .ٔ

 لثانوي، َقاَمْت الباحثُة باإلجراءات التالية:ا
مراجعة األدب التربويّْ المتعمؽ بخصائِص الطبلب في كافة المجاالت المعرفّية واالنفعالية  .ٕ

 والنفس حركية.
الَبْرَمَجِة الَشيئيِة ِمْف بالعربيَّة واألجنبية الَخاصِة  عمى عدد ِمْف الّدراسات والبحوثُ  االطّْبلعُ  .ٖ

 يا.ا وتعريفاتيا ومكوناتيا وطُرِؽ قياسِ حيُث مفيومي
 .عمى عدد ِمْف المقاييس النفسية، ومنيا تمَؾ التي اسَتَيَدَفْت الَكفاَءِة الذاتّية االطّْبلعُ  .ٗ
 .، وكذلؾ بعض المقاييس العامةالَكفاَءِة الذاتّيةبمراجعة األدب التربويّْ المتعمؽ  .٘
د ِمْف الدارسيف، اسَتَيَدَفْت التعرُُّؼ عمى إجراء عدد ِمْف المقاببلت مع بعض التربوييف وعد .ٙ

الجوانب التي ينبغي تضمينيا في األداة التي تقيس الَكفاَءِة الذاتّية في تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة 
 الَشيئيِة.

 ( عبارة.َٖٓقاَمْت الباحثُة بإعداد المقياس في صورتو "المبدئية" وتكوف ِمْف ) .ٚ
المقياس عمى مجموعٍة ِمْف الخبراِء لؤلخذ برأييـ فتـ تعديؿ  َقاَمْت الباحثُة بَعْرِض تمؾَ  .ٛ

 صياغة بعض العبارات وكذلؾ حذؼ بعض العبارات.
َقاَمْت الباحثُة بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستكشافية، وذلؾ لحساِب مدى صدِؽ وثبات  .ٜ

 المقياس والتأكد ِمْف صبلحيتو لمتطبيؽ عمى العينة االساسية.
االساسية بعد التأكد ِمْف صبلحيتو لمتطبيؽ عمى  البحثالمقياس عمى َعيَّنة طبقت الباحثُة  .ٓٔ

 )األولى والثانية(. فالمجموعتيف التجريبيتي
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َـّ الحصوؿُ  ( ٘، ٗ، ٖ، ٕ )ا، عمييا ِمْف الفقرات وفي ضوِء المعمومات والبيانات التي َت
ِمْف ىذه  ِة الذاتّية. وَقْد كاف عددٌ يمكف أف تقيس الَكفاءَ  عبارة( ٕٙالسابقة، اشتقت الباحثُة عدد )
إلى إعادة صياغة ِمْف الناحيتيف المغوية والعممية. لذا  يا يحتاجُ عضُ الفقرات متشابيا، كما كاف بَ 
 فقد َقاَمْت الباحثُة بما يأتي:

   .إدماج الفقرات المتشابية بعضيا ببعض 
 .إعادة صياغة بعض الفقرات 

( فقرة كما لكي يتسنى لنا قياس الَكفاَءِة الذاتّية ٕٙعبارة عف )وبذلؾ يكوف المقياس النيائي      
 لدي طبلُب الصؼ األوؿ الثانوي.

 طريقُة اإلجابة:ثانيًا: 
ُـّ اإلجابة عمى فقرات المقياس بوَضَع عبلمة )     ( في الخانة المناسبِة لرأي الطبلب تت

 .(موافؽ غيرِ )موافؽ، ال أدري،  المقدمة حسب البدائؿ
 :األوزان 

 : قدرت األوزاف المعطاة لبدائؿ األجوبة بالنسبة لمقياس في حالة الفقرات كما يمي
 (ٖ)  لئلجابة بػ: موافؽدرجاِت ثبلثة 
 (ٕ) لئلجابة بػ: ال أدري درجتاف 
 (ٔدرجة واحدة )  :السالبةوتعكس ىذه األوزاف في حالة الفقرات  غيِر موافؽلئلجابة بػ. 
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ى)صورةىنكائوظ(ىاتّوظمقواِسىالَكفاَءِةىالذ
 اًلسم: .........................      الفصل:....          المدرسة:................

 أجب بصدِق عن العبارات اآلتية: 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 اإلجـــــــــابة

 ًل موافق
 أدري

غيِر 
 موافق

ٔ 
ـُ المشاريِع تص بسيولةٍ  ـُ أتعمَّ  في الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخداـ مي

 برنامج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت.
   

    .الفصؿداخَؿ  العمَؿ مع زمبلئي مجموعاتستفيد ِمْف أ ٕ

    الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. الُمَعمّْـِ في أسئمة عمىدوَف تردد  أجيب ٖ

    ِة الَشيئيِة.أفيـ الموضوعات التي أتعمَُّميا في الَبْرَمجَ  ٗ

    الَبْرَمَجِة التفكير بمنطقية في حؿ مشاكمي.ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٘

    الَبْرَمَجِة تجميع وتحميؿ بياناتي بشكٍؿ صحيح.ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٙ

    .الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  فيى طمب مني أي مشروعأستطيع تنفيذ  ٚ

    الَشيئيِة. في الَبْرَمَجةِ و تما تعمما عمميً  أطبؽ وأنفذ ٛ

    الُمكمؼ بيا. البرمجيةالمشاريِع  ُأَخِطُط لعمؿ ٜ

    الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. جيدة فيدرجاِت حصؿ عمى ا ٓٔ

    أستفيد ِمْف الَبْرَمَجِة في تنظيـ أنشطتي وتكميفاتي. ٔٔ

    الَبْرَمَجِة التعامؿ مع المواقؼ المفاجئة بسرعة بديية.ِمْف  ـُ أتعمَّ  ٕٔ

    الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. تحقيِؽ أىدافي في ُأثابر في ٖٔ
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 اإلجـــــــــابة

 ًل موافق
 أدري

غيِر 
 موافق

    اآلخريف.مع في التواصِؿ  ُتساعدني الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ٗٔ

    لزمبلئي.الُمَساَعَدِة  أستفيد ِمْف الَبْرَمَجِة في تقديـ ٘ٔ

    مجتمعي.مشكبلت في تحديُد وَحؿ الَبْرَمَجِة  ُتساعدني ٙٔ

    ًدا المصطمحاِت البرمجية أثناَء الشرح.أفيـ جي ٚٔ

ٔٛ 
تحقيقو إقناع اآلخريف بما أريد في  ُتساعدني الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

 حياتي.في 
   

    حولي.تكويف صداقات مع ِمْف في  ُتساعدني الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  ٜٔ

ٕٓ 
تاج إلن التشاُركية َعْبَر اإلنترنت مجموعاتالِمْف خبلِؿ  ـُ أتعمَّ 

 مشاريع الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. 
   

    الَبْرَمَجِة الَشيئيِة. تعممتو في ىالَتَعمُّـِ الذ ُأقوـ ٕٔ

    .الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  في عف األشياء التي تعممتيا ار تقريً  دُ عِ أُ  ٕٕ

    ُتساعدني الَبْرَمَجِة في عمؿ اختبارات واضحة ومفيومة. ٖٕ

    تنفيذ المشاريِع البرمجية. ىدافي ِمفْ أ ُأحدد ٕٗ

    ُتساعدني الَبْرَمَجِة الَشيئيِة عمى تقديـ خدمات مفيدة لمجتمعي. ٕ٘

    ُتساعدني الَبْرَمَجِة عمى التحفيز الذاتي لنفسي.  ٕٙ
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 صورة )نيائية( مقياِس الَكفاَءِة الذاتّيةإجابة ورقِة  
 

 العبارة
 ــــابةاًلجــــــــــــــــــــــــــــــ

 غيِر موافق أدري ًل موافق
ٔ    
ٕ    
ٖ    
ٗ    
٘    
ٙ    
ٚ    
ٛ    
ٜ    
ٔٓ    
ٔٔ    
ٕٔ    
ٖٔ    
ٔٗ    
ٔ٘    
ٔٙ    
ٔٚ    
ٔٛ    
ٜٔ    
ٕٓ    
ٕٔ    
ٕٕ    
ٕٖ    
ٕٗ    
ٕ٘    
ٕٙ    
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خيقُبصِ أداح عهً اإلربثخ تعهًُبد عشَشٌ املصضش 
ّ
حِ انذاتُ

َ
فبء

َ
 انك

 
 :طريقُة اإلجابة 

ُـّ اإلجابة عمى فقرات المقياس بوَضَع عبلمة )ي     ( في الخانة المناسبِة لرأي الطبلب ت
 .(موافؽ غيرِ )موافؽ، ال أدري،  المقدمة حسب البدائؿ

 
 األوزان: 

 : قدرت األوزاف المعطاة لبدائؿ األجوبة بالنسبة لمقياس في حالة الفقرات كما يمي
 (ٖ)  لئلجابة بػ: موافؽدرجاِت ثبلثة 
 (ٕ) لئلجابة بػ: ال أدري درجتاف 
 (ٔدرجة واحدة )  :السالبةوتعكس ىذه األوزاف في حالة الفقرات  غيِر موافؽلئلجابة بػ. 
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 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية مفتاح تصحيح
 

 موافق رقم العبــارة
ٖ 

 أدري ًل
ٕ 

 غيِر موافق
ٔ 

ٔ    
ٕ    
ٖ     
ٗ    
٘    
ٙ    
ٚ    
ٛ    
ٜ    
ٔٓ    
ٔٔ    
ٕٔ    
ٖٔ    
ٔٗ    
ٔ٘    
ٔٙ    
ٔٚ    
ٔٛ    
ٜٔ    
ٕٓ    
ٕٔ    
ٕٕ    
ٕٖ    
ٕٗ    
ٕ٘    
ٕٙ    



 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
 (وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىاِهِجىَوطُرِقَمَن

 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 عهً انصف األول انخبنىٌ  احملتىي املقزرتىسَع ( 1)رذول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعضـالمو  التاريـــــــــخ م
 (الخصائصِ  واجية المشروع وضبط )إعداد الموضوع الثاِمنْ  ٕٛٔٓ/ٕ/ٖٔ ٔ
 قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓ ٕ
 (.تدريب )قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٚ ٖ
 استكماؿ تدريب )قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ(. ٕٛٔٓ/ٖ/ٙ ٗ
 بقػػػػػػػػػػػػػػػػراءة بيانات ورقِة إكسيؿ. الة الَخاصةِ الدَّ إنشػػاء  ٕٛٔٓ/ٖ/ٖٔ ٘
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػابة ُكود المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع(.) الموضوع التاسع ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٓ ٙ
 .(األطمس العربي لمشروع)إضافة خريطة وعمـ الدولة  الموضوع العاشر ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٚ ٚ
 األطمس(. لمشروعإضافة صوت السبلـ الوطني ) الموضوع الحادي عشر ٕٛٔٓ/ٗ/ٖ ٛ
 كتابة الُكود البلـز لتشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبلـ الوطني لمدولة. ٕٛٔٓ/ٗ/ٓٔ ٜ
 األطمس(. لمشروع)إضافة فيديو المعالـ السياحية  الموضوع الثانِي عشر ٕٛٔٓ/ٗ/ٚٔ ٓٔ

ىِ اإلنكرتو (2) رذول
ُّ
ه
َ
ع

َ
كٍاخلطخ انشينُخ نتطجُق ثُئخِ انت

ُ
 نٍ انتشبر

 األداة م 

يق
تطب
ال

 

 مالحظات  التطبيق زِمنُ   تاريخ التطبيق

 دقيقة ٓٗ ٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔ الَقْبميِ  المعرفي اختباِر التحصيؿ ٔ

تـ 
االستعانة   
بزميمتيف 
لمساعدة 
الباحثة 
في تطبيؽ 
 األدوات 

 دقيقة ٓٙ ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٔ، ٔٔ الَقْبميِ  بطاقِة الُمبَلَحَظةِ  ٕ

 دقيقة ٕ٘ ٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔ الَقْبميِ  فاَءِة الذاتّيةمقياِس الكَ   ٖ

 ٕٛٔٓ/ٗ/ٚٔإلى  ٕٛٔٓ/ٕ/ٖٔمف   - البيئة التشاركية ٗ

 دقيقة ٓٗ ٕٛٔٓ/ٗ/ٛٔ الَبْعِدي التحصيؿ المعرفياختباِر  ٘

 دقيقة ٓٙ ٕٛٔٓ/ٗ/ٖٕ، ٕٕ الَبْعِدي بطاقِة الُمبَلَحَظةِ      ٙ

 دقيقة ٕ٘ ٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔ الَبْعِدي مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية  ٚ

 



 

 



 

 

ى

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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كي
ُ
نِ اإللكرتوني التشبر

ُّ
ل
َ
ع

َ
هوقع التواصلِ االجتوبعي  استخدامِ بيئةِ الت

 " Facebook"  الفيس بوك 

 نِ(:املُتَعَل ّ -الثانية( بنَمَطَيْ دَعْنِ   )املُعَل ّنِ  –)األويل  التجريبيتني دعوه لالنضمام إيل اجملموعتني

ادعوكـ لمدخوؿ لبية الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي الفيس بوؾ أعزائي طبلُب الصؼ األوؿ الثانوي 
Facebook وعند دخولؾ لمموقع ستظير لكـ الصفحة االفتتاحية حتى تتمكف ِمْف الدخوؿ ،

بسحابؾ الشخصي أو عمؿ حساِب إذا لـ يكف لديؾ حساِب عمى موقع التواصِؿ االجتماعي 
 .Facebookلفيس بوؾ ا

 تسجيل الدخول لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي: -ٔ
 شيئيف وُىَما:يقـو بالطالب  عمىيتََبيََّف أنَُّو  (ٗٔكما بالشكؿ )الصفحة االفتتاحية ِمْف 
  :ذ الُخُطواِت ينفت عميو فيجبفي حالة وجوِد حساِب شخصي مسبق َلَدى الطالب أوًًل

 التالية:
 الب بريدة اإللكتروني أو رقـ الياتؼ.ادخاؿ الط -ٔ
 ادخاؿ الطالب كممة السر. -ٕ
 َيْضَغُط الطالب عمى الزر "تسجيؿ الدخوؿ".  -ٖ

الفيس بوك في حالة التشاُركي  ( شاشة خطوات الدخول لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكترونيٗٔشكل )
 وجوِد حساِب مسبق َلَدى الطالب

 

2 
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  :التواصِل  عمى موقع َلَدى الطالب في حالة عدَم وجوِد حساِب شخصيثانًيا
 (:٘ٔكما بالشكل ) اًلجتماعي فيجب عميو تنفيذ الُخُطواِت التالية

 عمى الطالب أف يدخؿ اسمو األوؿ. .ٔ
 عمى الطالب أف يدخؿ اسمو العائمة. .ٕ
 عمى الطالب أف يدخؿ اسمو األوؿ. .ٖ
 .بريده اإللكتروني يدخؿ أف الطالب عمى .ٗ
 .لَخاصِة بوكممة السر ا يدخؿ أف الطالب عمى .٘
 .تاريخ ميبلده يدخؿ أف الطالب عمى .ٙ
 .َيْخَتاُر نوعو )ذكر( أف الطالب عمى .ٚ
 .َيْضَغُط عمى الزر )التسجيؿ( أف الطالب عمى .ٛ

 
 في حالة "الفيس بوك" التشاُركي ( شاشة خطوات الدخول لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني٘ٔشكل )

 اصِل اًلجتماعيعمى موقع التو  وجوِد حساِب َلَدى الطالبعدَم 
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 -الشاشة اًلفتتاحية لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي بنمطييا َدْعِم )الُمَعمِّمِ   -ٕ
 الُمَتَعمِِّم(

المجموعة التجريبية  الفيس بوك" أوًًل: الشاشة اًلفتتاحية لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي
 (:ٙٔ)األولى َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِِّم( شكل 

 
 َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِِّم(  الشاشة اًلفتتاحية لممجموعِة التجريبيِة األولي( ٙٔشكل )

المجموعة التجريبية  الفيس بوك" ثانًيا: الشاشة اًلفتتاحية لبيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي
 (:ٚٔالثانية َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( شكل )

 
 َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم(  فتتاحية لممجموعِة التجريبيِة الثانيةالشاشة اًل( ٚٔشكل )
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طريقُة التجول داخَل بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي لممجموعتين التجريبيتين  -ٖ
 (: ٛٔالُمَتَعمِِّم( شكل ) –الثانية( بَنَمَطْي َدْعِم )الُمَعمِِّم  -)األولى 

 
 

 -بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاُركي لممجموعتين )األولى  التجول داخلَ شاشة ( ٛٔشكل )
 الثانية(

 الممفات:-ٔ
 بو كؿِ  فيجدالتبويب  إلي ىذا الطالب لمحصوؿ عمى أي درس خاّص بالمحتوى يدخؿ

 -Wordحيُث يمكف أف تكوف ىذه الممفات ) الَخاصِة بمحتوى )مشروع األطمس العربي( الدروسِ 
Pdfشكؿ )(ٜٔ).  

 

 ( شاشة الممفات )لجميع الدروس( الخاصة بالمقررٜٔ) شكل
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 (02عيً اجملَىعتني شنو ) Wordأوىًب: نشش أحذِ اىذسوس بصيغت بشنبٍجَ اىنصىص 

 
 Word( شاشة َفتِح أحِد الدروس بصيغة ٕٓشكل )

 (.02شنو ) واألنشطتِ املهبًِثبنيًب: طشيقتُ حتَيو اىذسس عيً جهبصك اىشخصي ثٌَُّ عَشْضِه ىيبذء يف تنفيز 
   َـّ اضغط الزر  اختر مكاف الحفظ عمى جيازؾ الشخصي لحفظ الدرس  .Saveُث
 واألنشطة المياـ اْفَتْح الدرس بضغطيف متتاليتيف عمى الدرس لمبدء في القراءة تنفيذ. 
  اْفَتْح الدرس بصيغةPdf المياـِ  تنفيذ القراءة في لمبدء الدرس عمى متتاليتيف بضغطيف

 (.ٕٔ) منؾ شكؿموبِة المط واألنشطة

 

النصوص  بصيغة برنامجَ شاشة طريقُة تحميل الدرس عمى جيازك الشخصي ( ٕٔشكل )
Word 

اضغط  -ٔ
 ىنا لمتحميل
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  Pdfبصيغة  عمى المجموعة ( شاشة عرض أحِد الدروسٕٕشكل )

 الصور:-ٕ

ة لمحصوؿ عمى أي صورة    عمى  إلي ىذا التبويب فإنٌَّو يحتوى الطالب بالمحتوى يدخؿ َخاصَّ
 شكؿ س لمحتوى )مشروع األطمس العربي(و در  بجميعنشطة الَخاصِة األالمياـِ و  صورجميِع 

(ٕٕ). 

 

 الخاصة بأنشطة المشروع ( شاشة الصورٕٕشكل )
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 :You Tubeمقاطع الفيديو  -ٖ
 (ٖٕالتبويب شكؿ ) ىذا إلي بالمحتوى يدخؿ الطالبخاّص  فيديو أي مقطع عمى لمحصوؿ

دروس الَخاصِة بمحتوى )مشروع األطمس العربي لم ديوالفي مقاطعجميِع  عمى يحتوى فإنَّوٌ 
 .اإللكتروني(

 

 ( شاشة مقاطع الفيديو الخاصة بأنشطة المشروعٖٕشكل )
 (:آخر األخباراإلعالمات )-ٗ

ات لمتعرُِّؼ عمى اخر األخبار والَتْعِميمَ  (ٕٗكما بالشكؿ ) يدخؿ الطالب إلى ىذا التبويب
 ارات أو مواعيد رفع الدروس وممفات الفيديو .... إلخ. المطموِب تنفيذىا أو مواعيد االختب

 

 ( شاشة اإلعالمات الخاصة بآخر األخبار ٕٗشكل )
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 التقويم:  -٘

بجميع الدروس الَخاصِة  المياـِ يدخؿ الطالب إلي ىذا التبويب لكي يقوـ بَحؿِّ األنشطة و 
 (.ٕ٘بمحتوى )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( شكؿ )

 

 اشة المناقشة أو التقويم( شٕ٘شكل )

 طريقُة النشر داخَل المجموعتين لمممفات أو لمصور ِمْن ِقبِل الُمَعمِِّم أو الُمَتَعمِِّم: -ٙ
 (، ومنيا التالي:ٕٙكما بالشكؿ ) عميؾ اتباع عدة خطوات لعمؿ ذلؾ  

باإلجابة  ( )كتابة منشور( فإنؾ تستطيع كتابة أو المشاركةٔيستخدـ الُمَتَعمّْـِ التبويب رقـ )  -ٔ
 مع أقرانؾ داخَؿ المجموعة أي تعميمات أو نشر ما يجوؿ بخاطرؾ.

فيديو مسجؿ مسبًقا عمى جيازؾ(، وَقْد  -( )إضافة صورةٕيستخدـ الُمَتَعمّْـِ التبويب رقـ )  -ٕ
تكوف ىذه الصورة ألحِد األنشطة المكمؼ بتنفيذىا داخَؿ المجموعتيف، أو الفيديو لشرح أحِد 

 الدروس.
ُـّ تسجيمو في التو والمحظة ألحِد ٖالُمَتَعمّْـِ التبويب رقـ ) يستخدـ  -ٖ ( لنشر فيديو مباشِر يت

 الدروس يستطيع أف يقوـ بو لمُمَعمَّـُ أو لممتعمـ.
( عندما تريد نشر أي درس أو أي ممؼ سواٌء كاف في صورة ٗيستخدـ الُمَتَعمّْـِ التبويب رقـ ) -ٗ

 .Pdfأو ممؼ بصيغة  Wordممؼ َنصَّي 
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 ( شاشة طريقُة النشر داخَل المجموعتين التجريبيتينٕٙشكل )

 الدردشات والتواصل مع األقران أو مع الُمَعمِِّم داخَل المجموعتين: -ٚ

يمكف لمُمَتَعَمِميف التواصُؿ مًعا لتنفيذ المياـِ واألنشطة المطموِب تنفيذىا لموصوؿ إلي تنفيذ    
ِؿ تبويب الدردشات بإتباعو الُخُطواِت كما بشكٍؿ مشروع األطمس العربي اإللكتروني ِمْف خبل

(ٕٚ.) 
 ادخؿ عمى تبويب دردشات إلنشاء رسالة جديدٍة مع أقرانؾ أو مع معممؾ.  -ٔ
 لمبحث عف اسماء األقراف أو معممؾ لبدء المحادثة.  -ٕ
معممؾ أو لرؤية الرسائؿ  مع أو أقرانؾ معجديدٍة  رسالة طريقُة أخري إلنشاء  -ٖ

 .الواردة

 

 

 

 

 

 

شكل  
 ( شاشة ُغرِف الدردشة والتواصل مع األقران أو مع الُمَعمِِّم داخَل المجموعتينٕٚشكل )
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 كيفية إنشاء غرفة دردشة ُمَنِسقين أعضاء المجموعتين التجريبيتين: -ٛ
 

اضغط عمى الرمز الخاص بإنشاء المجموعة أو ادخؿ عمى تبويب دردشات ِمْف   -ٔ
 (.ٕٛالجانِب األيمِف كما بالشكؿ )

 (.ٜٕب اسـ المجموعة الجديدة الَخاصِة بكؿ ُمَنسؽ مجموعة )اكت  -ٕ
 ابحث عف اسماء األعضاء المطموِب اضافتيـ لممجموعة.  -ٖ
 يضاؼ االسماء الجديدة في المجموعة في ىذا المكاف.  -ٗ
 اضغط عمى الزر إنشاء إلتماـ عممية االنشاء.  -٘

 
 ( شاشة تبويب الدردشات داخل المجموعاتٕٛشكل )
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 اشة إنشاء غرفة دردشة لُمَنِسقي أعضاء المجموعتين التجريبيتين( شٜٕشكل )



 

 
 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىِتىالُحصوِلىَرلىضمنىُمَتَطِلبا
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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ىدونارووىالبوئِظىاإللكترونوظىالتذاُركوظى)الفوسىبوك(
 َوال بيسك دوت نتتنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيج المحتوى

 Web نوع االطار .ٔ
 لموقع التواصِؿ االجتماعي الشاشة االفتتاحية العنواف .ٕ

وصؼ  .ٖ
 اإلطار

 تسجيؿ الدخوؿ لمبيئةِ 

االرتباط  .ٗ
 التشعبي

 إنشاء حساِب في فيسبوؾ 
 تسجيؿ الدخوؿ 

 Messenger 

 Facebook Lite 

 الياتؼ المحموؿ 
 بحث عف أصدقاء 
  ِأماف الحساب 
 ُمَساَعَدِة ِبَشْأِف تسجيؿ الدخوؿ 
  ُِمَساَعَدة 
 اإلعدادات 

الشكؿ  .٘
 التخطيطي

 

 
 بيانات ُمَساَعَدِة لمدخوؿ إلي الموقع. الصور .ٙ
 خمفية ممونة )رمادي(. الخمفية .ٚ
 ال ُيُوَجُد. فيديو .ٛ
 ُيُوَجُد. ال مبلحظات .ٜ

مؤثرات  .ٓٔ
 صوتية

 ُيُوَجُد. ال

 

https://ar-ar.facebook.com/r.php
https://ar-ar.facebook.com/r.php
https://ar-ar.facebook.com/login/
https://ar-ar.facebook.com/login/
https://ar-ar.messenger.com/
https://ar-ar.messenger.com/
https://ar-ar.facebook.com/lite/
https://ar-ar.facebook.com/lite/
https://ar-ar.facebook.com/mobile/?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/mobile/?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/find-friends?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/find-friends?ref=pf
https://www.facebook.com/help/2687943754764396
https://www.facebook.com/help/2687943754764396
https://www.facebook.com/help/www/1573156092981768/
https://www.facebook.com/help/www/1573156092981768/
https://ar-ar.facebook.com/help/?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/help/?ref=pf
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 تنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت المحتوى

 Web نوع اًلطار .ٔ

 Facebookلموقع التواصِؿ االجتماعي  فتتاحيةالشاشة اال العنوان .ٕ

 وصف اإلطار .ٖ
بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني  الطالب في تحكـ الدروس وأدواتِ  قائمة محتويات

 التشاُركي

 التشعبي اًلرتباط .ٗ
بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني  الطالب في تحكـ الدروس وأدواتِ  قائمة محتويات

 التشاُركي

 الشكل التخطيطي .٘

 

 
 

 ----- الصور .ٙ

 خمفية ممونة )رمادي( الخمفية .ٚ
 ---- فيديو .ٛ

 ---- مالحظات .ٜ

 ُيُوَجُد. ال مؤثرات صوتية .ٓٔ
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 تنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت المحتوى

 Web نوع اًلطار .ٔ

 العنوان .ٕ
 الدرس األول

وضبط خصائِص إعداد واجية مشروع األطمس العربي اإللكتروني 
 األدواتِ 

لوحة  -المناقشة –الفيديو االعبلمات الدردشة –الصور –الممفات  وصف اإلطار .ٖ
 المناسبات.

لوحة  –الفيديو االعبلمات الدردشة –الصور  -المناقشة–الممفات  اًلرتباط التشعبي .ٗ
 المناسبات.

 الشكل التخطيطي .٘

 

 
 

 ُيُوَجدُ  الصور .ٙ

 (رمادي) ممونة خمفية الخمفية .ٚ

 ُيُوَجدُ  فيديو .ٛ

 ---- مالحظات .ٜ

مؤثرات  .ٓٔ
 صوتية

 ُيُوَجُد. ال
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 تنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت المحتوى

 Web نوع اًلطار .ٔ

 العنوان .ٕ
الدرس الخامس: إضافة الُمَعمّْـِ السياحية لبرنامج األطمس العربي 

 اإللكتروني

 ى فيديو شرح الدرس الخامسيحتوى عم وصف اإلطار .ٖ

اًلرتباط  .ٗ
 التشعبي

 شرح الدرس الخامس

الشكل  .٘
 التخطيطي

 

 ُيُوَجُد. الصور .ٙ

 رمادي() ممونة خمفية الخمفية .ٚ

 ُيُوَجُد. فيديو .ٛ

 --- مالحظات .ٜ

مؤثرات  .ٓٔ
 صوتية

 ُيُوَجُد. ال
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 نتتنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت  المحتوى
 Web نوع اًلطار .ٔ
 الدرس الثامف: تشغيؿ وايقاؼ صوت السبلـ الوطني في المشروع. العنوان .ٕ

 نشاط عمى الدرس الثامف وصف اإلطار .ٖ
 اًلرتباط .ٗ

 مناقشة )قـ بَحؿِّ النشاط عمى الدرس( التشعبي

الشكل  .٘
 التخطيطي

 
 ُيُوَجُد. الصور .ٙ

 رمادي() ممونة خمفية الخمفية .ٚ

 ال ُيُوَجُد. فيديو .ٛ

 --- مالحظات .ٜ
مؤثرات  .ٓٔ

 صوتية
 ُيُوَجُد. ال
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 تنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت المحتوى

 Web نوع اًلطار .ٔ

 (Word- Pdf)الدروس في صورة  جميع العنوان .ٕ

وصف  .ٖ
 اإلطار

 (الدروس جميع)لمحصوؿ عمى أي درس خاّص بالمحتوى  الممفات

اًلرتباط  .ٗ
 لتشعبيا

َعْرض المنشور  -معاينة-الدرس تحميؿ – ؽالدرس الساب – يالدرس التال
 تحميؿ التنقيح. –حذؼ الممؼ  -األصمي

الشكل  .٘
 التخطيطي

 

 

 ال ُيُوَجُد. الصور .ٙ

 رمادي() ممونة خمفية الخمفية .ٚ

 ال ُيُوَجُد. فيديو .ٛ

 --- مالحظات .ٜ

مؤثرات  .ٓٔ
 صوتية

 ُيُوَجُد. ال
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 يارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نتتنمية م المحتوى

 Web نوع اًلطار .ٔ

 .الدردشة غرؼ العنوان .ٕ

 غرؼ الدردشة. وصف اإلطار .ٖ

 حذؼ رسالة. -تعديؿ الرسالة والرد عمييا  –رسالة واردة جديدٍة  اًلرتباط التشعبي .ٗ

 الشكل التخطيطي .٘

 
 ال ُيُوَجُد. الصور .ٙ
 رمادي() مونةم خمفية الخمفية .ٚ
 ال ُيُوَجُد. فيديو .ٛ
 - مالحظات .ٜ
 ُيُوَجُد. ال مؤثرات صوتية .ٓٔ

 



 

 
 



 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 عُنخ )االطتكشبفُخ(درربدِ طالةِ ان
 

 م اًلسم اختبار بطاقةِ  مقياس  

 ٔ ىايياب عمى كامؿ عبد المعط ٙٔ ٗٛ ٕٔ
 ٕ بدر شعباف  محمد شعباف الشافعى ٚٔ ٜٓ ٖٔ
 ٖ حاتـ سعيد عبد المجيد محمد ٘ٔ ٙٚ ٔٔ
 ٗ حاـز عادؿ محمد اميف اغا ٜ ٖٜ ٜٔ
 ٘ حسف حاـز أحمد عبد الرؤوؼ ٗٔ ٙٚ ٔٔ
 ٙ الشرقاويحسيف خالد إبراىيـ  ٔٔ ٜٔ ٖٔ
 ٚ خالد أحمد ربيع أحمد ٕٔ ٜٚ ٘ٔ
 ٛ لمرسىخالد إبراىيـ عبده ا ٛٔ ٙٚ ٔٔ
 ٜ زياد أحمد فاروؽ ٕٕ ٜٛ ٘ٔ
 ٓٔ السباعيصييب أسامة محمود  ٓٔ ٜٜ ٚٔ
 ٔٔ صبحى محمد صبحى نوفؿ ٙٔ ٗٛ ٕٔ
 ٕٔ عبد الحميد ابو الحمد أحمد محمد ٔٔ ٘ٛ ٕٔ
 ٖٔ الصاويعبد الرحمف  أحمد  ٘ٔ ٜٙ ٘ٔ
 ٗٔ عبد الرحمف أحمد سعد اسماعيؿ ٕٓ ٕٜ ٖٔ
 ٘ٔ عد الديفعبد الرحمف أحمد س ٚٔ ٙٛ ٖٔ
 ٙٔ بسيونيعبد الرحمف محمد أحمد  ٙٔ ٜٙ ٚٔ
 ٚٔ عبد الرحمف محمد سيد الشماع ٜٔ ٓٛ ٔٔ
 ٛٔ عبد الرحمف مسعد ربيع محمد عمى ٖٕ ٜٚ ٕ٘
 ٜٔ عبداهلل مصطفي الشاعر ٕٔ ٔٛ ٕٔ
 ٕٓ عصاـ أحمد زيف العابديف ٙٔ ٜٛ ٕٔ
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طِ 
َ
ً

َ
ىِ()درربدِ طالةِ اجملًىعخ انتززَجُخِ األوىل ن

ِّ
ه
َ
ع

ُ
ىِ امل

ْ
ع

َ
 د

 قبمي بعدى
 م اًلســـــــــــم

 اختبار بطاقةِ  مقياس اختبار بطاقةِ  مقياس

 ٔ فارس محمد عاصـ عبد الستار ٙٔ ٛٛ ٕٔ ٕٛ ٓٔٔ ٕٕ

 ٕ كريـ حسف السيد الدميوجى ٚٔ ٜٛ ٖٔ ٜٕ ٕٔٔ ٖٕ

 ٖ كريـ عصاـ الديف عبد الحميد ٘ٔ ٚٛ ٔٔ ٕٛ ٔٔٔ ٕٗ

 ٗ ريـ محمد صبحى محمدك ٜ ٜ٘ ٜٔ ٖٓ ٕٓٔ ٕ٘

 ٘ مازف إبراىيـ محمد سعيد نصر ٗٔ ٚٛ ٔٔ ٕٛ ٖٔٔ ٕٙ

 ٙ مجد محمد ابو المجد رضواف ٔٔ ٜٛ ٖٔ ٜٕ ٓٔٔ ٕٔ

 ٚ محمد إبراىيـ أحمد عمى رامية ٕٔ ٜٔ ٘ٔ ٖٓ ٖٔٔ ٕٕ

 ٛ محمد إبراىيـ بدوى الطيار ٛٔ ٚٛ ٔٔ ٖٓ ٓٔٔ ٖٕ

 ٜ ىمحمد إبراىيـ شعباف موس ٕٕ ٜٔ ٘ٔ ٖٔ ٗٔٔ ٖٕ

 ٓٔ محمد أحمد جابر محمد ٓٔ ٖٜ ٚٔ ٕٖ ٘ٔٔ ٕٕ

 ٔٔ محمد أحمد عادؿ صبلح الديف ٙٔ ٛٛ ٕٔ ٖٖ ٔٔٔ ٖٕ

 ٕٔ محمد أحمد محمد بيومى ٔٔ ٛٛ ٕٔ ٕٛ ٕٔٔ ٕٗ

 ٖٔ محمد أحمد محمد محمد نجـ ٘ٔ ٜٔ ٘ٔ ٜٕ ٙٔٔ ٕ٘

 ٗٔ السيد محمد الخطيب ةسامأمحمد  ٕٓ ٜٛ ٖٔ ٕٛ ٘ٔٔ ٕٙ

 ٘ٔ محمد أسامة محمد ابو زيد ٚٔ ٜٛ ٖٔ ٖٓ ٓٔٔ ٕٔ
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 قبمي بعدى
 م اًلســـــــــــم

 اختبار بطاقةِ  مقياس اختبار بطاقةِ  مقياس

 ٙٔ محمد اشرؼ فكرى إبراىيـ ٙٔ ٖٜ ٚٔ ٕٛ ٘ٔٔ ٕٕ

 ٚٔ محمد اشرؼ محمد نبوى ٜٔ ٚٛ ٔٔ ٜٕ ٓٔٔ ٖٕ

 ٛٔ محمد السيد محمد مصطفي ٖٕ ٔٓٔ ٕ٘ ٖٓ ٕٗٔ ٖٕ

 ٜٔ محمد انور عبد العظيـ ٕٔ ٛٛ ٕٔ ٖٓ ٓٔٔ ٕٕ

 ٕٓ محمد جبلؿ فيمى عبد المتجمى ٖٔ ٜٓ ٗٔ ٖٔ ٖٔٔ ٖٕ

 ٕٔ محمد جماؿ أحمد سميماف ٓٔ ٜٙ ٕٓ ٕٖ ٕٓٔ ٕٗ

 ٕٕ محمد حمودة محمود مرعى ٕٔ ٜٚ ٕٔ ٖٖ ٕٕٔ ٕ٘

 ٖٕ فارس محمد عاصـ عبد الستار ٓٔ ٔٓٔ ٕ٘ ٕٛ ٕٚٔ ٕٙ

 ٕٗ محمد خالد عبد العظيـ ٜ ٔٓٔ ٕ٘ ٜٕ ٕٕٔ ٕٔ

 ٕ٘ محمد رفعت درويش سالـ ٜ ٜٙ ٕٓ ٕٛ ٛٔٔ ٕٕ

 ٕٙ ضاف إبراىيـ محمدمحمد رم ٛ ٛٛ ٕٔ ٖٓ ٔٔٔ ٖٕ

 ٕٚ محمد شياب الديف العزب ٚ ٜٛ ٖٔ ٕٛ ٕٔٔ ٖٕ

 ٕٛ محمد صبلح كماؿ عطيو ٛ ٜٔ ٘ٔ ٜٕ ٖٔٔ ٕٕ

 ٜٕ محمد محمود أحمد مصطفي ٛ ٕٜ ٙٔ ٖٓ ٘ٔٔ ٖٕ

 ٖٓ محمد نصر محمد عبد الحميد ٓٔ ٖٜ ٚٔ ٖٓ ٚٔٔ ٕٗ

 



(٘ٔ) ممحػػػػػػػؽ                                                                  البحثمالحق  
        

            - ٕٜٔ -   
 

 الُمَتَطلِِّم(َدْرِمى)درجاِتىطالِبىالمجمورظىالتجروبوِظىالثانوظىَنَمِطى

 قبمي بعدى
 م مــــــــــــــــــــــــــــاًلس

 اختبار بطاقةِ  مقياس اختبار بطاقةِ  مقياس

 ٔ محمود محمد مجدى السيد ٕٛ ٛٛ ٕٕ ٜٖ ٖٕٓ ٖٖ

 ٕ محمود محمد موسى بر ٜٕ ٜٛ ٖٕ ٓٗ ٕٗٓ ٕٖ

 ٖ محمود مصطفي عبد المجيد ٕٛ ٚٛ ٕٗ ٖٛ ٜٛٔ ٖٓ

 ٗ حت سميماف إبراىيـ عيدمد ٖٓ ٜ٘ ٕ٘ ٜٖ ٕ٘ٔ ٖٔ

 ٘ مرواف عصاـ عباس عبد القوى ٕٛ ٚٛ ٕٙ ٖٚ ٜٛٔ ٖٓ

 ٙ مرواف مسعد سمير عبد المنعـ ٜٕ ٜٛ ٕٔ ٖٙ ٕٗٓ ٕٖ

 ٚ مرواف محمد السيد السيد الخواجة ٖٓ ٜٔ ٕٕ ٖ٘ ٕٚٓ ٖٔ

 ٛ مصطفي أحمد فوزى إبراىيـ ٖٓ ٚٛ ٖٕ ٖٙ ٜٚٔ ٜٕ

 ٜ بد السبلـمصطفي فتحى قطب ع ٖٔ ٜٔ ٖٕ ٖٛ ٕٗٓ ٕٛ

 ٓٔ مصطفي ناصر محمد مرسى ٕٖ ٖٜ ٕٕ ٜٖ ٕٛٓ ٕٛ

 ٔٔ مصطفي نيازى مصطفي السعيد ٖٖ ٛٛ ٖٕ ٖٚ ٜٜٔ ٜٕ

 ٕٔ الداليمعاذ ىشاـ عبد المنعـ  ٕٛ ٛٛ ٕٗ ٜٖ ٕٓٓ ٖٓ

 ٖٔ معتز إبراىيـ محمد السجاف ٜٕ ٜٔ ٕ٘ ٓٗ ٕٚٓ ٖٔ

 ٗٔ معتز سعد محمد محمد ٕٛ ٜٛ ٕٙ ٖٛ ٕ٘ٓ ٖٖ

 ٘ٔ مياب بكر صديؽ السيد ٖٓ ٜٛ ٕٔ ٜٖ ٕٗٓ ٕٖ
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 قبمي بعدى
 م مــــــــــــــــــــــــــــاًلس

 اختبار بطاقةِ  مقياس اختبار بطاقةِ  مقياس

 ٙٔ ميند محمد حسف أحمد حسف ٕٛ ٖٜ ٕٕ ٖٚ ٕٓٔ ٖٓ

 ٚٔ ميند محمد مرسى  الخضري ٜٕ ٚٛ ٖٕ ٖٙ ٜٜٔ ٖٔ

 ٛٔ ميند ناصر محمد كامؿ ٖٓ ٔٓٔ ٖٕ ٖ٘ ٕٕٙ ٖٓ

 ٜٔ مؤمف أحمد إبراىيـ عبد المقصود ٖٓ ٛٛ ٕٕ ٖٙ ٕٕٓ ٕٖ

 ٕٓ محمد السيسيمؤمف وليد حسيف  ٖٔ ٜٓ ٖٕ ٖٛ ٕ٘ٓ ٖٔ

 ٕٔ مؤيد عمرو توفيؽ عزيز ٕٖ ٜٔ ٕٗ ٜٖ ٕ٘ٓ ٜٕ

 ٕٕ نادر محمد صبحى محمد ٖٖ ٕٜ ٕ٘ ٖٚ ٕٙٓ ٕٛ

 ٖٕ يحيى عبد الحى عبد العزيز ٕٛ ٖٜ ٕٙ ٜٖ ٕٛٓ ٕٛ

 ٕٗ يوسؼ أحمد عبد القادر ٜٕ ٜٗ ٕٔ ٓٗ ٕٔٔ ٜٕ

 ٕ٘ يوسؼ أحمد فتحي النجار ٕٛ ٜ٘ ٕٕ ٖٛ ٕٗٔ ٖٓ

 ٕٙ يوسؼ حمدي ذكى ٖٓ ٜٙ ٖٕ ٜٖ ٕٚٔ ٖٔ

 ٕٚ يوسؼ خالد محى الديف ٕٛ ٜٚ ٖٕ ٖٚ ٕٕٔ ٖٖ

 ٕٛ يوسؼ رجب السيد احمد ٜٕ ٜٙ ٕٕ ٖٙ ٕٛٔ ٕٖ

 ٜٕ يوسؼ محمد سعد الحمبى ٖٓ ٖٜ ٖٕ ٖ٘ ٕٓٔ ٖٓ

 ٖٓ يوسؼ نصر محمد السيد ٖٓ ٜٓ ٕٗ ٖٙ ٕ٘ٓ ٖٔ

  

  



 

 

 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىمتطلباتىالحصوِلىرلىىدرجظىالماجدتورىفيىالتربوظىىضمن
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 طن طالةِ اجملًىعخ )االطتكشبفُخ(    

 السن
 م اًلسم تاريخ الميالد

 يوم شير سنة

 ٔ ايياب عمى كامؿ عبد المعطى ٜٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٕٔ ٕ ٘ٔ
 ٕ بدر شعباف  محمد الشافعى  ٔٔ/ٛٓ/ٕٕٓٓ ٕٓ ٔ ٘ٔ
 ٖ حاتـ سعيد عبد المجيد محمد ٛٓ/ٛٓ/ٕٕٓٓ ٖٕ ٔ ٘ٔ
 ٗ حاـز عادؿ محمد اميف اغا ٖٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٛٔ ٕ ٘ٔ
 ٘ حسف حاـز أحمد عبد الرؤوؼ  ٜٓ/ٙٓ/ٕٕٓٓ ٕٕ ٖ ٘ٔ
 ٙ خالد إبراىيـ الشرقاوى حسيف ٗٔ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٚٔ ٓ ٘ٔ
 ٚ خالد أحمد ربيع أحمد  ٔٓ/ٓٔ/ٕٕٓٓ ٓ ٓ ٘ٔ
 ٛ خالد إبراىيـ عبده المرسى ٔٓ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٜ ٘ٔ
 ٜ زياد أحمد فاروؽ ٙٔ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٘ٔ ٓ ٘ٔ
 ٓٔ السباعيصييب أسامة محمود  ٖٓ/ٖٓ/ٕٕٓٓ ٔ ٙ ٘ٔ
 ٔٔ صبحى محمد صبحى نوفؿ ٕٓ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٜٕ ٕ ٘ٔ
 ٕٔ عبد الحميد ابو الحمد محمد ٔٓ/ٔٔ/ٕٕٓٓ ٓ ٔٔ ٗٔ
 ٖٔ  الصاويعبد الرحمف  أحمد  ٜٓ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٕٕ ٗ ٘ٔ
 ٗٔ عبد الرحمف أحمد اسماعيؿ ٕ٘/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٙ ٗ ٘ٔ
 ٘ٔ عبد الرحمف أحمد سعد الديف ٕ٘/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٙ ٓ ٘ٔ
 ٙٔ بسيونيعبد الرحمف محمد  ٔٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٔ ٘ٔ
 ٚٔ سيد الشماععبد الرحمف محمد  ٔٓ/ٕٓ/ٖٕٓٓ ٓ ٛ ٗٔ
 ٛٔ عبد الرحمف مسعد ربيع عمى ٕٔ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٜٔ ٓ ٘ٔ
 ٜٔ عبداهلل مصطفى الشاعر ٖٕ/ٛٓ/ٕٕٓٓ ٛ ٔ ٘ٔ
 ٕٓ عصاـ أحمد زيف العابديف ٕ٘/ٔٔ/ٕٔٓٓ ٙ ٓٔ ٘ٔ
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ىِ  انتززَجُخِ  اجملًىعخ طالةِ  طن
ْ
ع

َ
طِ )د

َ
ً

َ
ىِ  األوىل ن

ِّ
ه
َ
ع

ُ
 (امل

 

 

 السن
 م اًلســـــــــــم تاريخ الميالد

 يوم شير نةس

ٔ٘ ٖ ٔٙ ٕٕٓٓ/ٓٙ/ٔ٘  ٔ فارس محمد عاصـ عبد الستار 

ٔٗ ٜ ٓ ٕٖٓٓ/ٓٔ/ٓٔ  ٕ كريـ حسف السيد الدميوجى 

ٔ٘ ٛ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٓ  ٖ كريـ عصاـ الديف عبد الحميد 

ٔ٘ ٗ ٕٛ ٕٕٓٓ/ٓ٘/ٖٓ  ٗ كريـ محمد صبحى محمد 

ٔٗ ٚ ٓ ٕٖٓٓ/ٖٓ/ٓٔ  ٘ مازف إبراىيـ محمد محمد نصر 

ٔ٘ ٙ ٕٙ ٕٕٓٓ/ٖٓ/ٓ٘  ٙ مجد محمد ابو المجد رضواف 

ٔ٘ ٓ ٔٓ ٕٕٓٓ/ٜٓ/ٕٔ  ٚ محمد إبراىيـ أحمد عمى رامية 

ٔ٘ ٕ ٔٚ ٕٕٓٓ/ٓٚ/ٔٗ  ٛ محمد إبراىيـ بدوى الطيار 

ٔ٘ ٓ ٔ ٕٕٓٓ/ٜٓ/ٖٓ  ٜ محمد إبراىيـ شعباف موسى زايد 
ٔ٘ ٔ ٓ ٕٕٓٓ/ٜٓ/ٓٔ  ٓٔ محمد أحمد جابر محمد 
ٔ٘ ٗ ٕٚ ٕٕٓٓ/ٓ٘/ٓٗ  ٔٔ عادؿ صبلح الديفمحمد أحمد  
ٔٗ ٙ ٜ ٕٖٓٓ/ٖٓ/ٕٕ  ٕٔ محمد أحمد محمد بيومى 
ٔ٘ ٔ ٕ ٕٕٓٓ/ٓٛ/ٕٜ  ٖٔ محمد أحمد محمد محمد نجـ 
ٔ٘ ٕ ٕٛ ٕٕٓٓ/ٓٚ/ٖٓ  ٗٔ محمد أسامة السيد محمد الخطيب 
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 ٘ٔ محمد أسامة محمد ابو زيد ٔٓ/ٔٓ/ٖٕٓٓ ٓ ٜ ٗٔ

 ٙٔ محمد اشرؼ فكرى إبراىيـ ٛٓ/ٖٓ/ٕٕٓٓ ٖٕ ٙ ٘ٔ

 ٚٔ محمد اشرؼ محمد نبوى ٖٕ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٛ ٗ ٘ٔ

 ٛٔ محمد السيد محمد مصطفى ٖٕ/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٛ ٚ ٘ٔ

 ٜٔ الياديمحمد انور عبد العظيـ عبد  ٗٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٕٚ ٓ ٘ٔ

 ٕٓ محمد جبلؿ فيمى عبد المتجمى ٕٛ/ٗٓ/ٕٕٓٓ ٖ ٘ ٘ٔ

 ٕٔ محمد جماؿ أحمد عطيو سميماف ٕ٘/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٙ ٚ ٘ٔ

 ٕٕ محمد حمودة محمود مرعى ٖٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٔ ٓ ٘ٔ

 ٖٕ محمد خالد عبد العظيـ عبد اليادى ٕٓ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٔٔ ٛ ٘ٔ

 ٕٗ محمد رفعت درويش محمد سالـ ٕٙ/ٗٓ/ٕٕٓٓ ٘ ٘ ٘ٔ

 ٕ٘ محمد رمضاف إبراىيـ محمد عمى ٚٔ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٗٔ ٗ ٘ٔ

 ٕٙ محمد شياب الديف محمد العزب ٕٛ/ٕٔ/ٕٕٓٓ ٖ ٜ ٗٔ

 ٕٚ ح كماؿ السيد عطيومحمد صبل ٘ٔ/ٕٔ/ٕٔٓٓ ٙٔ ٜ ٘ٔ

 ٕٛ محمد ماجد محمد مصطفى ٙٓ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٕ٘ ٛ ٘ٔ

 ٜٕ محمد محمود أحمد مصطفى ٘ٔ/ٗٓ/ٕٕٓٓ ٙ ٓ ٘ٔ

 ٖٓ محمد نصر محمد عبد الحميد ٖٔ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٛ ٘ٔ
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 السن
 م اًلسم تاريخ الميالد

 يوم شير سنة

 ٔ محمود محمد مجدى السيد ٙٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٘ٔ ٕ ٘ٔ

 ٕ محمود محمد موسى بر ٔٓ/ٕٔ/ٕٔٓٓ ٓ ٓٔ ٘ٔ

 ٖ محمود مصطفى حسف عبد المجيد ٛٓ/ٙٓ/ٕٕٓٓ ٖٕ ٖ ٘ٔ

 ٗ مدحت سميماف إبراىيـ عيد ٜٔ/ٓٔ/ٕٕٓٓ ٕٔ ٔٔ ٗٔ

 ٘ مرواف عصاـ عباس عبد القوى ٘ٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٙٔ ٕ ٘ٔ

 ٙ مرواف مسعد سمير عبد المنعـ ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٔٔ ٓ ٘ٔ

 ٚ الخواجةمرواف محمد السيد  ٕٗ/ٔٓ/ٕٔٓٓ ٚ ٛ ٙٔ

 ٛ مصطفى أحمد فوزى محمد إبراىيـ ٜٔ/ٖٓ/ٕٕٓٓ ٕٔ ٙ ٘ٔ

 ٜ مصطفى فتحى قطب عبد السبلـ ٘ٓ/ٗٓ/ٕٕٓٓ ٕٙ ٘ ٘ٔ

 ٓٔ مصطفى ناصر محمد مصطفى  ٕٓ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٔٔ ٗ ٘ٔ

 ٔٔ يازى مصطفى السعيدمصطفى ن ٙٓ/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٕ٘ ٚ ٘ٔ

 ٕٔ معاذ ىشاـ عبد المنعـ الدالى ٙٓ/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٕ٘ ٚ ٘ٔ

 ٖٔ معتز إبراىيـ محمد السجاف ٛٓ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٖٕ ٛ ٘ٔ
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 ٗٔ معتز سعد محمد محمد ٗٓ/ٓٔ/ٕٔٓٓ ٕٚ ٔٔ ٘ٔ

 ٘ٔ مياب بكر صديؽ السيد ٖٓ/ٙٓ/ٕٕٓٓ ٕٛ ٖ ٘ٔ

 ٙٔ ميند محمد حسف أحمد حسف ٜٔ/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٕٔ ٚ ٘ٔ

 ٚٔ ميند محمد مرسى  الخضرى ٖٔ/ٛٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٔ ٘ٔ

 ٛٔ ميند ناصر محمد كامؿ ٖٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٕٛ ٓ ٘ٔ

 ٜٔ مؤمف أحمد إبراىيـ عبد المقصود ٙٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٘ٔ ٕ ٘ٔ

 ٕٓ السيسيمؤمف وليد حسيف محمد  ٔٓ/ٕٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٛ ٘ٔ

 ٕٔ مؤيد عمرو توفيؽ عزيز ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٔٔ ٓ ٘ٔ

 ٕٕ محمد صبحى محمدنادر  ٖٓ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٕٛ ٗ ٘ٔ

 ٖٕ يحيى عبد الحى إبراىيـ عبد العزيز ٕٛ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٖ ٗ ٘ٔ

 ٕٗ يوسؼ أحمد عبد القادر ٕٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٔٔ ٓ ٘ٔ

 ٕ٘ النجار فتحييوسؼ أحمد  ٕٔ/ٚٓ/ٕٕٓٓ ٓٔ ٕ ٘ٔ

 ٕٙ ذكى  حمدييوسؼ  ٙٓ/٘ٓ/ٕٕٓٓ ٕ٘ ٗ ٘ٔ

 ٕٚ يوسؼ خالد محى الديف ٕٛ/ٔٔ/ٕٕٓٓ ٖ ٓٔ ٗٔ

 ٕٛ يوسؼ رجب السيد أحمد  ٔٓ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٔ ٘ٔ

 ٜٕ يوسؼ محمد سعد الحمبى ٘ٔ/ٜٓ/ٕٕٓٓ ٙٔ ٓ ٘ٔ

 ٖٓ يوسؼ نصر محمد السيد ٖٔ/ٔٓ/ٕٕٓٓ ٓ ٛ ٘ٔ



 

 
 



 

 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
 (وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي المجموعة التجريبية درسِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة

 موضوع الدرس: إعداد واجية مشروع األطمس العربي وضبط خصائِص األدواتِ 

 ؽ ٜٓ الزمن:   األوؿ الدرس: .....     التاريخ:  األوؿاألسبوع: 

 أىداف الدرس:

 أف يتعرؼ الطبلب عمى كيفية إعداد واجية مشروع األطمس.: معرفي 
 أف يشعر الطبلب بأىمية إعداد واجية مشروع األطمس العربي اإللكتروني :وجداني. 
 أف يكتسب الطبلب القدرة إعداد واجية مشروع األطمس العربي اإللكتروني.: ميارى 

 : َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي الفيس بوؾ.اًلستراتيجيَّة المستخدمة

 .نترنتاإل: سبورة، جياز حاسب آلي، وســــيــمـــــــــــةالـــــ

نشاء بَفتِح البرنامج تقوـ كيؼ: الـــــتمــــيـــيـــــــــد  المشروع؟ مجمدات وا 

 َعْرُض الدرس

  :خطوات إنشاء مشروع جديد 
 .Startاْفَتْح الِفيجَواؿ بيسؾ عف طريؽ قائمة  .ٔ
 .Fileِمْف القائمة  New Projectاختر األمر   .ٕ
 ِمْف نافذة إنشاء مشروع جديد. Windows Form Application اختر نوع القالب .ٖ
َـّ اضغط عمى األمر  ،Name الـاكتب اسـ المشروع في مربع   .ٗ  .OKُث

   باسم"إنشاء المجمد الرئيسيAtlas" والمجمدات الفرعية لممشروع؟ 
َـّ َيْختَارُ ا .ٔ   ِمْف القائمة المختصرة. Newاألمر  ْضَغُط بزر الفأرة األيمِف عمى سطح المكتب ُث
 ِمْف القائمة الفرعية. New Folderاألهشاختر  .ٕ
 ."Atlasتسمية المجمد باسـ " قـ بإعادة .ٖ
 Enter ْضَغطُ ا .ٗ

  طمس العربي اإللكتروني وضبط خصائِص األدواِت؟خطوات إعداد واجية مشروع األ 
 جديدة لممشروعForm1 إضافة نافذة نموذج  -أ 

 .Projectِمْف قائمة  Add Windows Formمراألاختر  .ٔ
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 (.Add New Itemِمْف نافذة إضافة عنصر جديد )  Windows Formاختر القالب  .ٕ
َـّ  ،Nameكتُب اسـ النموذج في مربع الػ ا .ٖ  .Addمر األاختر  ُث
 Form1إلى  (,Label, Combo Box Picture Box,  Button) واتداألإضافة  -ب 

 .Form1ْنُقُر عمى الـ أاة المطموب إضاَفُتيا ُثمَّ عن طريق النقر مرة  واحدة عمى األد
 Form1لمـ " Windows media Player"إضافة أداة التحكم  -ج 

 .Tool Box بزر الفأرة األيمِف داخَؿ الػ أْنُقرُ  .ٔ
 .Choose Item اختر ِمْف القائمة المختصرة .ٕ
 ِمْف المربع الحوارى الذى يظير. Com Computerاختر تبويب  .ٖ
  .Windows media Player (WMP)اختر  .ٗ
 .OKعمى الزر  أْنُقرُ  .5

 Form1ضبط خصائِص أدواِت التحكم عمى نافذة النموذج  -د 

َـّ  Form1لمنموذج  Textضبط خاصية الػ ا .ٔ  تحديدىا. َيْضَغُط عمى شاشة النموذج ليت
َـّ يحذؼ القيمة  Textحدد خاصية  .ٕ  االفتراضيةِمْف العمود األيسر ِمْف صندوؽ الخصائِص ُث

 .لعمود األيمفِ ِمْف ا
 .(مشروع األطمس العربي اإللكتروني)كتب القيمة الجديدة لتصبح ا  .ٖ

 .Start Debuggingاختبار تشغيل البرنامج ز. 

 ِمْف شريط األدواِت. ()ْضَغط عمى أيقونة ا .ٔ
ِمْف شريط  () ْضَغط عمى أيقونةا أو Stop Debuggingاختبر إيقاؼ البرنامج  .ٕ

 األدواِت.
 (Button ،Picture Box) ألدواِت التحكم التالية Textلـ ضبط خاصية ا -ىـ

األدواِت السابقة بالضغط " ِمْه Combo Box1" كـحدد األداة المطموِب تغيير خصاِئصيا  -ز
 عمييا بزر الفأرة األيسر.

َـّ يحذؼ القيمة  Textحدد خاصية  .ٔ  .لؤلداة ِمْف العمود األيمفِ  االفتراضيةِمْف العمود األيسر ُث
 . القارة القيمة الجديدة لؤلداة مثبًل " كتبُ ا .ٕ
 .Enterْضَغُط ا .ٖ

النشاط المصاحب 
 لمدرس

َـّ أضؼ عمي باسـقـ بإنشاء مشروع جديد   -  :التالية دواتِ األ وأطمس ُث
(Picture Box- Combo Box1 - Button- Label) 
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الُمَعمِِّم( مِ )َدعْ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة  

 موضوع الدرس: قراءة بيانات ورقِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت
 ق 09: الزمن    الثاني :الدرس ............:التاريخ   الثاني: األسبوع

 :الدرس أىداف

 أف يتعرؼ الطالب عمى استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ. : معرفي 
 أف يشعر الطالب بأىمية استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ.: وجداني 
 برنامِج  أف يكتسب الطالب القدرة عمى كتابة كود قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ في: ميارى

 الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت. 

 ـِ اإللكتروني التشاُركي.َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّ  اًلستراتيجيَّة المستخدمة:

 .نترنتاإلسبورة مدرسية، جياز حاسب آلي،  الـــــوســــيــمـــــــــــة:

 ؟Form1 لمنموذج Window Code الُكود بَفتِح نافذةتقـو  كيؼ الـــــتمــــيـــيـــــــــد:

 َعْرض الدرس

   َفتََّح نافذة الُكودWindow Code  لمنموذجForm1 ؟ 

 ْضَغط عمى اForm1 .لتحديُدىا               

  مرتيف متتاليتيف عمى نافذة النموذج.أْنُقُر 

 ْضَغط عمى المفتاح اF7 ِمْف لوحة المفاتيح. 

  خطوات إضافة حدثEvent  إلى نافذة الُكودWindow Code: 

 أي ِمْف أدواِت التحكـ عمى النموذج  أدرجForm1. 

 ْضَغط عمى المفتاح اF7 .ِمْف لوحة المفاتيح 

 َفتح قائمةاClass Name   َّـ  .Method Nameُث
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 َعْرض الدرس

  ضؼ الحدث أEvent  إلى أداة التحكـ ”Control ." 

 :Get Data from Excel Sheet باسمدالِّة  اإلعالِن عن -أ

  َنشُط نافذة النموذجForm1. 
 ْضَغط عمى اF7  نافذة الُكود. إلظيارِمْف لوحة المفاتيح 
 ودنافذة الكُ  فيكتُب الدالة التالية ا: 

 Function Get Data from Excel Sheet ( File Path, Sql As String) As Data 
Table  

 كسيل:تخصيص مسار ممف قاعدة بيانات اإل  -ب

 ي:          كتب الُكود التالا                       File Path = “ ExcelData.xls” 

  Sheet1 العملاستدعاء عمود القارات داخَل ورقِة  -جـ

 التالي:              كتب الُكود ا           
Sql  = ” select  القاسج  from [sheet1]” 

 النشاط المصاحب لمدرس

 اختر اإلجابة الصحيحة ِمْن بين األقواس:
ُـّ الضغط عمييا ِمْف لوحة المفاتيح  -ٔ أي ِمْف ىذه المفاتيح يت

 لمحصوؿ عمى نافذة الُكود ببرنامج الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت.

(F2 - F7 - F5 ) 
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
  موضوع الدرس: تدريب )قراءة بيانات ورقِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت(

 ؽ ٜٓالزمن:        الثالثالدرس:     ..... التاريخ:   الثالث األسبوع:
 :اف الدرسأىد

 أف يتعرؼ الطبلب عمى استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ: معرفي. 
 استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءه بيانات ورقِة  بأىميةِ  أف يشعر الطبلب: وجداني

 .إكسيؿ
   :قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ في كتابة كود أف يكتسب الطبلب القدرة عمى ميارى

  .اؿ بيسؾالِفيجوَ 
 .َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركياًلستراتيجيَّة المستخدمة: 

 .نترنت: سبورة ، جياز حاسب آلي، اإلالـــــوســــيــمـــــــــــة
 ؟ذة واجية المستخدـ: ما طريقُة كتابة الُكود الخاص بَعْرِض البيانات في نافالـــــتمــــيـــيـــــــــد 

 َعْرُض الدرس

 ؟في نافذة واجية المستخدمِ  التحكُّمكتابة الُكود الخاص بَعْرِض البيانات عن طريق أدواِت 
 My Connection"  قناة اًلتصالِ “  أمر خصص القيمة المستخدمة في  -أ
 My Connection. Connection= My Connection      التالي:                اكتب الُكود 

 .My commandخصص القيمة الناتجة ِمْن جممة اًلستعالم  -ب
  التالياكتب الُكود:                             My Command. Command. Text= Sql 

 (.dtجدول البيانات ) لملء( Fill( لمخاصية )daتخصيص قيمة المتغير ) -جـ
 ياكتب الُكود التال:                                                                               (da. Fill (dt 

 ) لملء( األداة بالبيانات. Combo Boxٔد_ تخصيص مصدر البيانات ألداة 
  التالياكتب الُكود:                                  Me.ComboBox1.DataSourse = dt 

النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

ُـّ اإلعبلِف عف المتغير ُكود ِمفْ أي عف طريؽ   .data table ِمْف نوع dt األكواد التالية يت

- da. Fill (dt) 

- My Connection. Open-Dim dt As New Data Table 
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
 ِة إكسيل باستخدام الِفيجَوال بيسك دوت نت(.)قراءة بيانات ورق استكمال: موضوع الدرس
 ؽ ٜٓ: الزمن  الرابع    :الدرس  .......:التاريخ الرابع: األسبوع
 :أىداف الدرس

 أف يتعرؼ الطبلب عمى استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءه بيانات ورقِة إكسيؿمعرفي :.  
 ه بيانات ورقِة إكسيؿ: أف يشعر الطبلب استخداـِ الِفيجَواؿ بيسؾ في قراءوجداني. 
 قراءه بيانات ورقِة إكسيؿ في الِفيجَواؿ كتابة كود : أف يكتسب الطبلب القدرة عمى ميارى

 .بيسؾ
 َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي. اًلستراتيجيَّة المستخدمة:

 .نترنتاز حاسب آلي، اإلسبورة مدرسية، جي الـــــوســــيــمـــــــــــة:
ُـّ اإلعبلِف عنو؟data table( dt  ) وظيفة المتغير ما الـــــتمــــيـــيـــــــــد:  وكيؼ يت

 َعْرُض الدرس
البيانات التي أحضرت  بوذاكرة الكمبيوتر يخزن  فيىو جدول بيانات data table (dt :)الـ -

 ِمْن ممف اإلكسيل.
 data table ْن نوعمِ  dtاإلعالِن عن المتغير  -أ

  الحدث  فياكتب ُكود اإلعبلِف عف المتغيرShown بالصيغة: 
 Dim dt As New Data Table . 

 Dataالذى يحتوى عمى جدول البيانات لمخاصية  dtالـ حدد مصدر البيانات بتخصيص  -ب 
Source. 

  َفتِح الحدث اShown   َّـ  بالصيغة التالية: dtكتُب ُكود اإلعبلِف عف اُث
 Me. Cmbbx Continent. Data Source =dt 

النشاط المصاحب 
 لمدرس

أمام العبارات )×( ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة √ضع عالمة )
 :الخاطئة

 )  (      .Data tableِمْف نوع  Get Dataيتـ اإلعبلِف عف الدالة  .1
 ( ) .يحدث أكثر ِمْف مره ِعْنَد  ظيور النافذة ألوؿ مره shownالحدث  .2
 )  (           .ليا عدد ثبلثة وسيط Get Dataالدالة  .3
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
 موضوع الدرس: إنشاء الدَّالة الَخاصِة بقراءة بيانات ورقِة إكسيل

 ؽ ٜٓن : الزم  الخامسالدرس :  .......التاريخ:  الخامساألسبوع: 

 أىداف الدرس: 

  .أف يتعرؼ الطبلب عمى الدَّالة الَخاصِة بقراءة بيانات ورقِة إكسيؿ: معرفي 

 .بأىمية الدَّالة التي تقرأ بيانات ورقِة إكسيؿ الطبلبأف يشعر : وجداني 

  .سيؿأف يكتسب الطبلب القدرة عمى إنشاء الدَّالة الَخاصِة بقراءة بيانات ورقِة إكميارى:          

 َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي.اًلستراتيجيَّة المستخدمة: 

 .نترنتسبورة مدرسية، جياز حاسب آلي، اإلالـــــوســــيــمـــــــــــة: 

 ؟قـو الِفيجَواؿ بيسؾ بقراءة بيانات ورقِة إكسيؿيكيؼ  الـــــتمــــيـــيـــــــــد: 

 َعْرُض الدرس

 انشاء الدَّالة الَخاصِة بقــــــــــــــــراءة بيانات ورقِة إكسيل؟ 
 .قائمة القارات باألسماء لمؿء Get Data from Excel Sheet يتـ ذلؾ باستخداـ الدَّالة

 .Display Memberبالخاصية  dtمحتويات العمود األول ِمْن جدول الـ  ْض رِ أ_ اعْ 
  ث اْفَتْح معالج الحدShown   َّـ  كتُب الُكود التالي بالصيغة التالية:اُث

Me. Cmbbx Box continent. Display member = dt. Column (0).To 

String 

 .Value Memberبالخاصية  dtخصص قيمة عناصر العمود األول ِمْن جدول الـ  -ب
   اْفَتْح معالج الحدثShown  َّـ  كتُب الُكود التالي التالية:اُث

Me. Cmbbx Box continent. Value member = dt. Columns  (0)To String 

النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

 أكمل ما يأتي ِمْن العبارات اآلتية:
ـُ في تحديُد قيمة عناصر  التي الخاصية .... -ٔ  .CmbbxContinentُتْسَتْخَد
ـُ في َعْرض عناصر -ٕ  .Continent Cmbbxالخاصية ........ التي ُتْسَتْخَد
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
  كتابة ُكود المشروع: موضوع الدرس 

 ؽ ٜٓ: الزمن       السادس :الدرس  ...... :التاريخ   السادس األسبوع:
 

 الدرس أىداف : 
 أف يتعرؼ الطبلب عمى ُكود المشروع.  :معرفي 
 بأىمية كتابة ُكود المشروع. شعر الطبلبأف ي: وجداني 
 القدرة عمى كتابة ُكود المشروع. أف يكتسب الطبلب: ميارى 

 : َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي.اًلستراتيجيَّة المستخدمة
 : سبورة، جياز حاسب آلي، اإلنترنت.الـــــوســــيــمـــــــــــة

 : ما خطوات كتابة ُكود المشروع؟ـــــتمــــيـــيـــــــــدال 

 َعْرُض الدرس

 ُكود المشروع ةخطوات كتاب: 
الموجودة عمى النموذج  في وَضَع  Cmbbx Continentضغط عمى أداة قائمة القارات ا .ٔ

ـُ يظير معالُج الحدث   االفتراضيالتصمي
 Cmbbx Continent - Selected Index Changed 

 :معالُج الحدث الخاص بالػدولة في التاليالُكود  اكتب .ٕ

Selected Index Changed = Cmbbx State                      

َـّ  Catch .……Tryالجممة  استخدـ .ٖ  .العاديالُكود  اكتبُث
Catch ex As Exception 

 نياية الُكود  الجممة التالية:       فيَيكتُب  .ٗ

 End Try                     
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 َعْرُض الدرس

 Cmbbxقائمة  فيالقارة  ليذهيستخدـ إلظيار قائمة بأسماء الدوؿ التابعة  التاليلُكود ا .٘
State 

 

رس
 لمد

حب
صا
الم
ط 
شا
الن

 

 :أمام العبارات الخاطئة)×( ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة √ضع عالمة )

( في الحصوِؿ عمى كؿ البيانات الموجودة أماـ الدولة ⃰ ⃰يستخدـ ىذا الرمز )  -ٔ
 )  (                                                         لمستخدمة.ا

ُـّ الربط َبْيَف برنامِج الِفيجَواؿ بيسؾ وبرنامج  -ٕ  )  (. عف طريؽ الدواؿ إكسيؿيت

 )  (  .    خطاءلمنع ظيور األTry)  (Catch...ال ُبدَّ ِمْف استخداـِ جممة  -ٖ

 
 
 
 
 
 



  (71ملحق )                                                                                            البحثمالحق 

     - ٖٜٓ - 
 

 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة

 العربي اإللكتروني األطمس لبرنامج الدولة وعمم خريطة إضافة: موضوع الدرس
 ؽ ٜٓالزمن:         عالساب الدرس:  ........ التاريخ:   السابع األسبوع: 

 :أىداف الدرس
 العربي.وعمـ الدولة لبرنامج األطمس  أف يتعرؼ الطبلب عمى إضافة خريطة: معرفي  
 العربي.بأىمية إضافة خريطة وعمـ الدولة لبرنامج األطمس الطبلب أف يشعر : وجداني 
    :أف يكتسب الطبلب القدرة عمى إضافة خريطة وعمـ الدولة لبرنامج األطمس ميارى

 العربي.
 يئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي.َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ ب اًلستراتيجيَّة المستخدمة:

 .نترنتسبورة مدرسية، جياز حاسب آلي، اإلالـــــوســــيــمـــــــــــة: 
 العربي؟خطوات إضافة خريطة وعمـ الدولة لبرنامج األطمس  ىيما الـــــتمــــيـــيـــــــــد: 

 َعْرُض الدرس
 كتابة الُكود الخاص بالصور

      " بنفس أسماء الدول عمى سبيل المثال والخرائط ملألعال“ لصور ايضبط أسماء ممفات  -ٔ
( .png .)مصر 

  يخصص ىذه الصور لؤلداتيفPic Map, Pic Flag  . 

 :َيكتُب الُكود التالي في معالُج الحدث الخاص بالـدولة وىو -2

Cmbbx State   =Selected Index Changed 

Dim Pic Name As String = dt. Rows(0).Items(1).To String  ”.Png” 
 تحديُد مسار حفظ "ممفات الصور" -ٖ

 يبحث عف الصور ”Image "ِمْف ممؼ "From File :ِمْف المسار التالي" 
 (. c:\”Atlas\flage\”picNameَيكتُب الُكود )  -1
 ِمْف لوحة المفاتيح لتشغيؿ البرنامج. F5َيْضَغُط عمى   -2

 

النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

 العبارات اآلتية:أكمل ما يأتي ِمْن 
 ........ علىItems عمى .......... كما تدؿ الكممة Rows  تدؿ الكممة -ٔ
يستخدـ الرمز ............. لربط السبلسؿ الحرفية حتى تكوف سمسمة  -ٕ

 واحدة.
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة

 صوت السالم الوطني لبرنامج األطمس العربي اإللكتروني ةإضاف: موضوع الدرس

 ؽ ٜٓ الزمن:       فالثام الدرس: .....      التاريخ:  الثاِمْف  األسبوع:

 :أىداف الدرس
 إضافة صوت السبلـ الوطني لبرنامج األطمس العربي كود أف يتعرؼ الطبلب عمى : معرفي.  
 ت السبلـ الوطني لبرنامج األطمس العربيبأىمية إضافة صو  الطبلبأف يشعر : وجداني. 
 :صوت السبلـ الوطني لبرنامج األطمس  كتابة كودأف يكتسب الطبلب القدرة عمى  ميارى

 .العربي
 َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي. اًلستراتيجيَّة المستخدمة:

 .نترنترة، جياز حاسب آلي، اإلسبو الـــــوســــيــمـــــــــــة: 
  ؟خطوات إضافة صوت السبلـ الوطني لبرنامج األطمس العربي ىيما الـــــتمــــيـــيـــــــــد:  

 َعْرُض الدرس

 كتابة الُكود الخاص بإضافة الصوت
 ." لمدول الوطني" صوت السالم  كتابة ُكود إضافة ممفات - أ

 " الدوؿ" في القائمة. " بنفس أسماءطني الو صوت السبلـ  ضبط أسماء ممفات "ا -1
 " لمدوؿ في معالُج الحدث التالي:     الوطنيصوت السبلـ  كتب الُكود لتشغيؿ ممؼ "ا -2

Selected Index Changed_ Cmbbx State  

                                               :     التاليكتب الُكود ا -3
Me.WMPlayer.URL = anthemMp3                                                     

 ِمْف لوحة المفاتيح لتشغيؿ البرنامج. F5 ْضَغُط عمىا -ٗ
 ”مستوى التصنيف ” يحدد مكان اإلعالِن عن المتغير عمى -ب

 ”. Class التصنٍفمستوى ” عمى AnthemMp3عمف عف المتغير أ .ٔ
 كتُب الُكود التالي عمى مستوى التصنيؼ. .ٕ

 Dim anthemMp3 As String في الػ   Public Class Form1 
النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

 ِمْن بين األقواس اختر اإلجابة الصحيحة لمعبارات اآلتية: 
ُـّ تشغيؿ السبلـ  -ٔ  في برنامِج األطمس عف طريؽ األداة.     الوطنييت

 (Label  - Button – Combo Box) 
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي المجموعة التجريبية درسِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
 ممف صوت السالم الوطني  افالُكود الالزم لتشغيل أو إيق كتابة: موضوع الدرس

 ؽ ٜٓالزمن:          عالتاس الدرس: ......:التاريخ   التاسعاألسبوع: 
 

 :الدرس أىداف

 ـ الوطنيأف يتعرؼ الطبلب عمى تشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبل :معرفي. 
  :بأىمية تشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبلـ الوطنيالطبلب أف يشعر وجداني. 
  :كتابة الُكود البلـز لتشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبلـ ميارة أف يكتسب الطبلبميارى. 
 

 .َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي اًلستراتيجيَّة المستخدمة:
 .نترنتسبورة ، جياز حاسب آلي، اإلالـــــوســــيــمـــــــــــة: 
 ؟ما خطوات تشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبلـ الوطنيالـــــتمــــيـــيـــــــــد: 

 

 َعْرُض الدرس
  يقاف الصوت "في معالُج الحدث  btnStop_play- Clickكتابة ُكود" تشغيل وا 

                                btnStop_play- Clickاْفَتْح معالُج الحدث  .ٔ
 معالُج الحدث: في التالياكتب الُكود  .ٕ

  Me. btnStop _ play.Text =  الوطني"" إيقاؼ تشغيؿ السبلـ    
 ِمْف لوحة المفاتيح لتشغيؿ البرنامج. F5اضغط عمى -ٖ

 "تحديُد مسار حفظ "ممفات الصوت 
 :الممؼ في نافذة الُكود وىو التالياْفَتْح نافذة الُكوِد الداِؿ عمى مسار -ٔ
              Me.WMPlayer.URL =anthemMp3                                اكتب الُكود: -ٕ

النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

 اختر اإلجابة الصحيحة لمعبارات اًلتية:
يقاؼ صوت السبلـ  -ٔ في  الوطنيأي ِمْف األكواد التالية يستخدـ في تشغيؿ وا 

 .المشروع
Click btnStop_play 

Me.WMPlayer.URL =anthemMp3 

Me. btn Stop_ play. Text ” الوطنيإيقاؼ تشغيؿ السبلـ= “    
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 الُمَعمِِّم( )َدْعمِ  األولي درس المجموعة التجريبيةِمْن  األساسي الجزء شــرح عملِ  ورقة
 اإللكترونيموضوع الدرس: إضافة فيديو المعالم السياحية لبرنامج األطمس العربي 

 ؽ ٜٓ الزمن:          رالعاش الدرس: ........التاريخ:   العاشر األسبوع:

  :أىداف الدرس

 أف يتعرؼ الطبلب عمى إضافة فيديو المعالـ السياحية لبرنامج األطمس العربي :معرفي. 
 بأىمية إضافة فيديو المعالـ السياحية لبرنامج األطمس العربيالطبلب : أف يشعر وجداني. 
  :إضافة فيديو المعالـ السياحية لبرنامج األطمس العربي ميارة أف يكتسب الطبلبميارى. 

 َنَمِط َدْعـِ الُمَعمّْـِ داخَؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي. اًلستراتيجيَّة المستخدمة:
  .نترنتجياز حاسب آلي، اإل ،سبورة الـــــوســــيــمـــــــــــة: 

 ؟: ما خطوات إضافة فيديو المعالـ السياحية لبرنامج األطمس اإللكترونيـيـــيـــــــــد الـــــتمـــ

 َعْرُض الدرس

قـ بضبط أسماء ممفات الفيديو الَخاصِة بالمعالـ السياحية لمدوؿ بنفس أسماء الػدوؿ الظػاىرة  -ٔ
فػػي مجمػػد  بعػػض أسػػماء ممفػػات الفيػػديو الَخاصػػِة بالمعػػالـ السػػياحية الػػدوؿ،فػػي قائمػػة أسػػماء 

Videos 
. wmvهصش - .wmvتىنس - . wmvالسعىدٌح 

 لػػػو Nameالبرنػػػامج بحيػػػُث تكػػػوف قيمػػػة الخاصػػػية  لىاجهـــحButton قػػػـ بإضػػػافة زر أمػػػر -ٕ
"btn Play Videos" وتكوف قيمة الخاصية  " Textسياحية هعالن ." 

 :الُكود اآلتيكتب ا -ٖ

لتشغيؿ   btnPlayVideoالخاص بزر btnPlayVideos_Clickفي معالُج الحدث  
 :ممؼ فيديو المعالـ السياحية لمدولة كما ىو موضح بالُكود اآلتي
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 َعْرُض الدرس

 
 .ينبغي التأكد ِمْف تسمية ممفات الفيديو الَخاصِة بالمعالـ السياحية لكؿ دولة -2

 .إظيار أنواع ممفات فيديو المعالـ السياحية -1

  .معرفة مسار حفظ ممفات فيديو المعالـ السياحية -3

 :بعد التشغيؿ كما بالشكؿ التالي ة المستخدـِ ستظير نافذة واجي -4
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 َعْرُض الدرس

النشاط 
المصاحب 
 لمدرس

 يأتي مكان النقط:أكمل ما 
 يمكف إيقاؼ أو تشغيؿ ممؼ الفيديو ِمْف خبلِؿ زر .................. -ٔ
 .البرنامج بحيُث تكوف قيمة الخاصية لىاجهح Buttonقـ بإضافة زر أمر -ٕ

......... معالـ  الخاصيةوتكوف قيمة  btn Play Videosلو  ……..
 ".سياحية

 

 



 

 
 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىَرلىىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِل
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالميارات قيد  مِ المعياِر الَخاصِة بتعمُّ  ورقةِ 

 محمود محمد موسى بر اسم الزميل:            محمود محمد مجدى السيداًلسم: 

 ٔ  رقم البطاقِة:       ......:.التاريخ          األوؿ الدرس:         األوؿ األسبوع:

 األدواِت.بط خصائِص العربي اإللكتروني وضَ  األطمس مشروعإعداد واجية  الموضوع الخاص:

وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية  عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية
 بجدية.
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  خطوات إنشاء مشروع
 جديد
 
 إنشػػػػػػػاء المجمػػػػػػػد الرئيسػػػػػػػي 

والمجمػػػػدات  Atlas باسػػػػـ
 الفرعية لممشروع ؟

 
  خطوات إعداد واجية

مشروع االطمس العربي 
اإللكتروني وضبط 
 خصائِص األدواِت؟

 
  ضػػػػػػبط خصػػػػػػائِص أدواِت

الػػػػػػػػػػػػػتحكـ عمػػػػػػػػػػػػػى نافػػػػػػػػػػػػػذة 
 Form1النموذج 

 

عداد واجية مشروع إيراعى ِعْنَد ما   
 طمسأ

إضػػػػػػػػػافة نافػػػػػػػػػذة نمػػػػػػػػػوذج جديػػػػػػػػػدٍة  -
Form1 لممشروع. 

  ، Labelلعنػػواف إضػػافة أداة ا -
Combo Box ،Picture Box 

، Button النوـــــىر نافػػػػػذة  إلػػػػػى 
Form1   عػػػػػف طريػػػػػؽ النقػػػػػر مػػػػػرة

واحػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػى األداة  المطمػػػػػػػػػوِب  
َـّ َيْنُقُر عمى   .Form1إضاَفُتيا ُث

 Windowsإضافة أداة التحكـ   -
media Player  نافذةForm1. 

ضػػػػػبط خصػػػػػائِص أدواِت الػػػػػتحكـ  -
 .Form1عمى نافذة النموذج 

 ألدواتِ  Textضػػػػبط خاصػػػػية الػػػػػ  -
 Buttonالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحكـ التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

،Picture Box. 
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 المعياِر الَخاصِة بتعمُِّم الميارات باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم "اًلقران"( ورقةِ 
 

 مدحت سميماف إبراىيـ عيداسم الزميل:    محمود مصطفي حسف عبد المجيداًلسم: 
 ٕ : رقم البطاقةِ          .......التاريخ:         الثانِي  لدرس:ا        الثانِي  األسبوع:

  :قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت الموضوع الخاّص.  
 بجدية. ميارية عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات 

زاء
ألج
ا

زمن 
ال

وى 
محت

ال
 

 وصف العمل
 المؤدى

 المالحظات
√ x 

قي
طبي

والت
ي 
ِميِم
لَتْع
ط ا

نشا
ال

 
د ٜٓ

يقة
ق

 

لبيا
ؼ ا

 مم
عاء

ستد
ا

نت
ت 
 دو

سؾ
ؿ بي

جَوا
الِفي
اـ 
خد
است
ؿ ب

كسي
ِج إ
رنام

ي ب
ف ف
خز
 الم

ات
ن

 

  ِالُكود نافذة َفتح 
Window Code 

 ؟Form1 لمنموذج
 حدث إضافة Event 

 Windowالُكود إلى
Code. 

 باسـ دالةٍ  اإلعبلِف عف 
Get Data from 

Excel Sheet. 

 ممؼ مسار تخصيص 
 بيانات قاعدة

 .االكسيؿ
 القارات عمود استدعاء 

 ورقةِ  ؿَ داخ
 Sheet1العمؿ

 

  

 للىمورج Window Code الُكود وافزج فَتحِ  -ٔ

Form1 

 على  ْضَغظُ اForm1 .لتذذٌُذها 

 الُكود وافزج إلى Event حذث إضافح خطواخ -ٔ

Window Code: 

  التذكن أدواخِ أي ِهْن  أدس Control على 

 .النوىر 

  ِقائوح ٌفَتخClass Name –Method 

Name. 

 الذذث ٌضٍف Event التذكن أداج إلى” 

Control." 

 Get Data from دالّحُ اإلعالِن عه  -ٖ

Excel Sheet: 

  ُالنوىر  نافزج ٌُنَاظ Form1. 

  ُالوفتاح على ٌَْضَغظ F7  الوفاتٍخ لىدحِهْن 

 .الُكىد نافزج إلظهاس

  ُالُكىد نافزج فً التالٍح الذالح ٌَكتة: Function Get 

Data from Excel Sheet ( File Path, Sql 

As String) As Data Table . 

 :كسيلاإل تياواخ قاعذج ملف مساس تخصيص-ٗ

 File Path =  ExcelData.xls      التالً: الُكىد ٌَكتةُ 

داخَل وسقِح  القاساخ عمود استذعاء -٘

 Sheet1العمل

 التالي:      الُكود يَكتةُ  - أ

 Sql = ” select القاسج from [sheet1]” 

 :االكسيل تياواخ قاعذج ملف مساس تخصيص -ب

 ــةُ ا ــىد كت ــالً الُك  = File Path :الت

ExcelData.xls 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالمعياِر الَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  ورقةِ 

 المنعـ عبد سمير مسعد مروافاسم الزميل:         القوى عبد عباس عصاـ روافماًلسم: 
 ٖرقم البطاقِة:      ...... التاريخ:.       الثالثالدرس:        الثالثاألسبوع:   

 )قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت(. تدريب الموضوع الخاّص:
 .بجدية ميارية تدريباتِمْن  بيا ما ونفذ بعناية لك المقدمة عمالاأل بقراءة عميك الطالب عزيزي
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  َفتحِ “ أمر خصص القيمة المستخدمة في  -أ  
 My Connectionقناة اًلتصاِل" 

  نافذة الُكود: في التالياكتب الُكود 

My Connection. Connection= My 
Connection 

خصص القيمة الناتجة ِمْن جممة اًلستعالم ب_ 
My command. 

 :اكتب الُكود التالي 
 My Command. Command. Text= Sql     
( Fill( لمخاصية )daخصص قيمة المتغير ) -ج

 (.dtجدول البيانات ) لملء

  التالي:         اكتب الُكود (da. Fill (dt 
 Comboٔخصص مصدر البيانات ألداة   -د

Box.لملء( األداة بالبيانات(  
   :اكتب الُكود التالي 

Me.ComboBox1.DataSourse = dt 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  المعيارِ  ورقةِ 
 

 مصطفي أحمد فوزى محمد إبراىيـاسم الزميل:      مرواف محمد السيد الخواجةاًلسم: 

 ٗرقم البطاقِة:         :.........التاريخ         الرابعدرس: ال       الرابعاألسبوع: 

   استكماؿ )قراءة بيانات ورقِة إكسيؿ باستخداـ الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت(.الموضوع الخاّص: 
 عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية بجدية.
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 اإلعبلِف عف
 نوعِمْف  dt المتغير

data table 

 

مصدر حدد 
 بتخصيص البيانات

dt عمى يحتوى الذى 
 البيانات جدوؿ

 Data لمخاصية

Source. 

   عن المتغير  إلعالنِ لdt 
 :data table ِمْن نوع

اكتب ُكود اإلعبلِف عف  -
المتغير في الحدث 

Shown بالصيغة: 
Dim dt As Data Table 

  ُمصدر البيانات  لتحديد
الذى يحتوى  dtبتخصيص 

عمى جدول البيانات لمخاصية 
Data Source. 

  َفتِح الحدث اShown  َّـ ُث
 dt ُكود اإلعبلِف عف اكتب

 بالصيغة التالية:
Me. Cmbbx Continent. 

Data Source =dt 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  المعيارِ  ورقةِ 

 مصطفى ناصر محمد مرسى اسم الزميل:      مصطفى فتحي قطب عبد السبلـاًلسم: 
 ٘رقم البطاقِة:     ...... :التاريخ         الخامسالدرس:        الخامساألسبوع: 

   إنشاء الدَّالة الَخاصِة بقراءة بيانات ورقِة إكسيؿ.الموضوع الخاّص: 

 عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية.
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 Get Data fromيتم ذلك باستخدام الدَّالة و -
Excel Sheet ارات باألسماءقائمة الق لملء. 

محتويات العمود األول ِمْن جدول الـ  اْعِرْض أ_ 
dt  بالخاصيةDisplay Member. 

  اْفػػَتْح معػػالُج الحػػدثShown َـّ ا كتػػُب الُكػػود ثُػػ
 التالي بالصيغة التالية:

Me.Cmbbx continent. Display 
member= dt. Columns (0).To String  

خصص قيمة عناصر العمود األول ِمْن  - ب
 .Value Memberبالخاصية  dtدول الـ ج
  اْفَتْح معػالُج الحػدثShown   َّـ كتػُب الُكػود  اثُػ

 التالي التالية:

Me. Cmbbx continent. Value 
member = dt. Columns (0) .To String 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  المعيارِ  ورقةِ 
 معاذ ىشاـ عبد المنعـ الدالياسم الزميل:      مصطفى نيازي مصطفى السعيدسم: اًل

 6: رقم البطاقةِ .....       التاريخ:         السادسالدرس:        السادساألسبوع: 
   .كتابة ُكود المشروع الخاّص:الموضوع 

 ِمْن تدريبات ميارية. عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا
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 ُكود المشروع ةخطوات كتاب. 

 ضغط عمى أداة قائمة القارات اCmbbx 
Continent  الموجودة عمى النموذج  في وَضَع

 االفتراضي.التصميـ يظير معالُج الحدث 
 Cmbbx Continent - Selected Index 
Changed   

  استخداـ جممةCatch)  (Tryظيور لونع 
معالُج  في التاليبكتابة الُكود  األخطاء وذلؾ

 :الحدث الخاص بالػدولة وىو
Selected Index Changed = Combo 
State   

 آخر الُكود: فيكتُب ىذه  الجممة ا 

Catch ex As Exception 

 التالٍح الجولح  الُكىد نهاٌح فً كتةُ ا : 

                    End Try   
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  المعيارِ  ورقةِ 

 محمد محمد سعد معتزاسم الزميل:       معتز إبراىيـ محمد السجافاًلسم: 
 ٚرقم البطاقِة:   التاريخ:........            السابعالدرس:        السابعاألسبوع: 

   .إضافة خريطة وعمـ الدولة لبرنامج األطمس العربي اإللكتروني الموضوع الخاّص:

 ِمْن تدريبات ميارية.عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا 
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 ضبط أسماء ممفات الصور" لألعالم والخرائط"ا 

 الدول عمى سبيل المثال بنفس أسماء 
.png).)مصر 

 (Pic Map, Pic Flag)خصص الصور لؤلداتيف 

في معالُج الحدث الخاص  يكتُب الُكود التالا
 :بالـدولة

Cmbbx State =Selected Index Changed 

Dim Pic Name As String = dt. Rows (0). 

Items (1).To String  & ”.Png “ 

صورممفات ال مسار حفظ " حدد " 

  حث عف الصوراب”Imageِمْف ممؼ "  From 

File   التاليِمْف المسار: 
  كتُب الُكودا (c:\”Atlas\flage\”picName.)  

 .ِمْف لوحة المفاتيح لتشغيؿ البرنامج F5ْضَغُط عمى ا
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  المعيارِ  ورقةِ 
 

 حسف محمد مينداسم الزميل:                  السيد صديؽ بكر مياباًلسم: 

   ٛ:  رقم البطاقةِ      .......التاريخ:        الثاِمْف الدرس:       الثاِمْف األسبوع:  

   .إضافة صوت السبلـ الوطني لبرنامج األطمس العربي اإللكتروني الموضوع الخاّص:

 اءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية بجدية.عزيزي الطالب عميك بقر 

زمن األجزاء
ال

وى 
محت

ال
 

 وصف 
 العمل

 المؤدى
 المالحظات

√ x 

ي 
ِميِم
لَتْع
ط ا

نشا
ال

قي
طبي

والت
 

ٜٓ 
يقة
دق

 

وني
كتر

اإلل
ي 
عرب
س ال

ألطم
ج ا
رنام

ي لب
وطن

ـ ال
سبل

ت ال
صو

فة 
ضا

إ
 

ة ال
ضاف

ص بإ
لخا
ود ا

 الُك
ابة
كت

وت
ص

 

  
  الوطني" صوت السالم  كتابة ُكود إضافة ممفات 

 .لمدول"
" بنفس الوطنيضبط أسماء ممفات "صوت السبلـ ا .ٔ

 " الدوؿ" في القائمة. أسماء
"  الوطنيصوت السبلـ  كتب الُكود لتشغيؿ ممؼ "ا .ٕ

 :    لمدوؿ في معالُج الحدث التالي
Selected Index Changed_ Cmbbx State  

 :   لتاليكتب الُكود اا .ٖ
  Me.WMPlayer.URL = anthem Mp3  

ِمْف لوحة المفاتيح لتشغيؿ  F5ْضَغُط عمى ا .ٗ
 البرنامج.

 مستوى ” حدد مكاف اإلعبلِف عف المتغير عمى .٘
 .”التصنيؼ

مسػػتوى ” عمػػى AnthemMp3عمػػف عػػف المتغيػػر ا .ٙ
 .Classالتصنٍف

 كتُب الُكود التالي عمى مستوى التصنيؼ.ا .ٚ
 Dim anthemMp3 As String فً الـ     Public 

Class Form1 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالمعياِر الَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  ورقةِ 
 

 كامؿ محمد ناصر مينداسم الزميل:              الخضري مرسى محمد مينداًلسم: 

 ٜ: رقم البطاقةِ          .....التاريخ:    : التاسع     الدرس: التاسع       األسبوع

 .كتابة الُكود البلـز لتشغيؿ أو إيقاؼ ممؼ صوت السبلـ الوطني لمدولة الموضوع الخاّص:

 عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية.
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  يقاف الصوت " في كتابة ُكود" تشغيل وا 
 -btnStop_play معالُج الحدث

Click: 

 -btnStop_playالحدث  اْفَتْح معالجُ  -2

Click                                
 اكتب الُكود التالي في معالُج الحدث:   -1

Me. btnStop_play. Text =    
  ”الوطنيإيقاؼ تشغيؿ السبلـ  “

ِمػػػػػػػْف لوحػػػػػػػة المفػػػػػػػاتيح  F5اضػػػػػػػغط عمػػػػػػػى  -3
 لتشغيؿ البرنامج.

 "تحديُد مسار حفظ "ممفات الصوت 
داِؿ عمى مسار الممؼ اْفَتْح نافذة الُكوِد ال -ٔ

 :في نافذة الُكود وىو التالي
 اكتب الُكود: -ٕ

 Me.WMPlayer.URL =anthem 

Mp3 
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 باستخدام َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( البحثالمعياِر الَخاصِة بتعمُِّم الميارات قيد  ورقةِ 
 سيسيال محمد حسيف وليدمؤمف  اسم الزميل:   المقصود عبد أحمد إبراىيـ مؤمفاًلسم: 

 ٓٔ: رقم البطاقةِ      ........التاريخ:         العاشرالدرس:        العاشراألسبوع: 
   .إضافة فيديو المعالـ السياحية لبرنامج األطمس العربي اإللكتروني الموضوع الخاّص:

 عزيزي الطالب عميك بقراءة األعمال المقدمة لك بعناية وتنفيذ ما بيا ِمْن تدريبات ميارية.
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البرنامج بحيُث  لواجيةButton قـ بإضافة زر أمر -ٔ  
 " btn Play Videos"لو Nameتكوف قيمة الخاصية 

 ".سياحية معالـىي Text "  وقيمة الخاصية
 Btn Play .الُكود اآلتي في معالُج الحدثكتب ا -ٕ

Videos_ Click  الخاص بزرbtn Play Video  
لتشغيؿ ممؼ فيديو المعالـ السياحية لمدولة كما ىو 

 :موضح بالُكود اآلتي

 

ينبغي التأكد ِمْف تسمية ممفات الفيديو الَخاصِة بالمعالـ  -ٖ
 .السياحية لكؿ دولة

 .إظيار أنواع ممفات فيديو المعالـ السياحية -ٗ
  .معرفة مسار حفظ ممفات فيديو المعالـ السياحية -5
 بعد التشغيؿ كما بالشكؿ ستظير نافذة واجية المستخدـِ  -6

  التالي:

 

 



 

 



     

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى

ى(وِمِلْطَتولوِجواى)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق
 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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كٍ
ُ
 انتشبر

ّ
ىِ اإلنكرتونٍ

ُّ
ه
َ
ع

َ
 انىطبئط املتعذدح املظتخذيخ إلنتبد ثُئخِ انت

قامت الباحثة باستخدام عدة برامج وذلك إلنتاج البيئة التعميمية في كامل صورتيا ومن  
 أمثمة ىذه البرامج التالي:

 (ٖٓ)ل شك Microsoft Word :الممفات النصية برنامج -أ

 

 Microsoft Wordشرح أحِد الدروس باستخدام برنامج ( شاشة ٖٓ)شكل 
 (:ٖٔ)شكل  PDFممفات نصوص بصيغة  برنامج -ب

 

 PDFشرح أحِد الدروس باستخدام برنامج ( شاشة ٖٔ)شكل 
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 (ٕٖ)شكل  Power Point :العروض التقديميةبرنامج  -جـ

 

 نامج العروض التقديميةشرح أحِد الدروس باستخدام بر شاشة ( ٕٖشكل )

 :(ٖٖ)شكل  المتحركة( -الصور )الثابتة برنامج  -د

 

 Pics Artتصميُم أحِد الصور باستخدام برنامج  شاشة (ٖٖشكل )
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 (ٖٗ)شكل " Sound Recorder: "ممفات الصوتبرنامج تسجيل  -ز

 

 Sound Recorderتسجيل صوتي لشرح أحِد الدروس باستخدام شاشة ( ٖٗشكل )

 (ٖ٘شكل ) "Viva video: "لقطات الفيديوالفيديو  لقطات برامج صنع -ر

 

 الفيديو" لقطاتبرامج صنع "شرح أحِد الدروس باستخدام  شاشة (ٖ٘شكل )
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 الكتاب التفاُعمي: -ل

لمطبلب  (ٖٙ) شكؿ لعمؿ كتاب تفاعمي (3DPageFlip) استخدمت الباحثة برنامج   
 لكتروني التشاُركي الفيس بوؾ. ورفعة عمى بيئِة الَتَعمُّـِ اإل

 
 الكتاب التفاُعميشرح المحتوى باستخدام  شاشة (ٖٙشكل )
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 (ٖٚشكل ) :Emazeاستخداَم برنامج العروض  -و

  تـ استخدامو لعمؿ عروض تقديمية لمدروس ورفعيا عمى المجموعات وذلؾ لجذِب انتباه الطبلب.

 
Emazeالعروض  باستخدام برنامجشرح أحِد الدروس شاشة  (ٖٚشكل )



 

 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
ى

 نجوان أبواليزيد مدنى موسى
 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 ثالثة مستويات إلى التشاُركي  بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني  دارةإ ياتو مست منقست:  

.Administrator المدير  مستوى املستىي األوه: -1  

 .Professorالُمَعمّْـِ  مستوى املستىي اىثبني: -ٕ

 Student. الطالب  مستوى املستىي اىثبىث: -3

 
  سنَعْرُض نماذج ِمْف كؿ مستوىو : 

 

  المدير : مستوىالمدتوىىاألول .1

" كمدير، وأيًضا "الطالب" كمدير )ُمَنسؽ المجموعة(،      في ىذا المستوى يكوف "الُمَعمّْـِ
 ( فعند تسجيؿ الدخوؿ تظير لنا الشاشة التالية:ٖٛ) شكؿ

 التالية: المياـِ أيًضا ب مدير أف يقوـويمكف لم
التعديؿ في  –حذؼ أي منشور غيِر الئؽ  -حذؼ عضو –)إضافة عضو إلى المجموعات 

 ...... إلخ(تالمواعيد والمناسبا اإلعبلِف عف  -المنشورات 
 

 
 ( شاشة نشاطات المسؤول )المدير(ٖٛ)شكل 
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  القيام  ية )مجموعات الفيس بوك(مدير البيئِة الَتَعمُِّم التشاُرككما يستطيع أيًضا
 : بالتالي

o :وتسميتو )إنشاء مشروع االطمس العربي اإللكتروني(، وتحديُد  إنشاء المحتوى الَتْعِميِمي
 (.ٜٖ)شكؿ  المغُة العربيَّة كمغِة لممحتوى

o  َـّ تحديُد ُمَنِسقيف  فقط،ىـ الطبلب المسجميف بالمجموعات  المحتوى:تحديُد مستخدمي وَت
 وأعضاء كؿ المجموعات تحت قيادة الُمَنِسؽ. ت،المجموعا

 
 واضافتيم لممجموعات    عضاءاأل( شاشة البحث عن ٜٖشكل )

o :معيا تضبط المغُة العربيَّة لممجموعات لسيولة التجوؿ والتعامؿ  تعريب واجية البيئِة
 (.ٓٗشكؿ )

 
 شاشة تعريب المغة لمبيئة الَتْعِميِمية (ٓٗشكل )
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o :َـّ  إنشاء الدروس (، وتشتمؿ الدروس عمى جميِع ٕٔممحؽ )بإنشاء عشر دروس أساسية  َت
 (.ٔٗشكؿ ) طمسخطوات وميارات إنشاء مشروع األ

 
  إنشاء الدروس( شاشة ٔٗشكل )

 َسئىه عن احملتىيم املُعَيٌُِّ :الثانيالمدتوىى .2
 –ولي )األ بتسجيؿ دخوؿ الطبلب إلى المجموعات بإعطائيـ رابط المجموعة يقوـ الُمَعمّْـُ 

ُـّ اْخِتَيارُ   تدريسو.الدرس المطموِب  الثانية( الَخاصِة بيـ، ويت

ىىالتالوظ:ىاألرمالىكماىوقومىببطض
  ُـّ  المحتوى:ممفات إنشاء ُـّ تسمسؿ يت إنشاء عشر دروس حسب ترتيِب المحتوى، ويت

ممحؽ ب كمابترتيِب تمَؾ الدروس ِضْمَف ترتيِب زمنى ُمَحدٍَّد ( ٕٗ) شكؿ ، َعْرِض المحتوى
(ٔٚ.) 

 
 المحتوى( شاشة ممفات ٕٗشكل )
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  إنشاء ممفاتPDF:  شكؿ ،عميو االطّْبلعُ و قراءة محتوى الدرس ليستطيع الطالب (ٖٗ). 

 
 PDFإنشاء ممفات ( شاشة ٖٗشكل )

 عطاء الدرجات.ا  تقييـ تمَؾ األنشطة و يقـو المعمـ ب :توزيع األنشطة والمشروعات 
 شكؿ  ،ح برفع التكميفات ِمْف الطبلب وتقديـ التغذية الراجعةالسما :إنشاء التعميقات لمطالب

(ٗٗ). 

 
 إنشاء التعميقات لمطالبشاشة  (ٗٗشكل )

 :قنوات بمواقع ياربطيقوـ المعمـ ب ربط الدروس "YouTube " ضافة الرابط داخَؿ  ىذاوا 
 المجموعة. 
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 اىطبىب اىذاسس ىيَحتىي   :المدتويىالثالثى-3
َـّ يقوـ بتسجيؿ الدخوؿ  يقـو الطالب بدراسةِ    الثانية(  -)األولي لمجموعتوالمحتوى، ُث

كما يقـو الطالب في المجموعة التجريبية الثانية اإللكتروني وكممة السر الَخاصِة بو،  هبعنواف بريد
بإجراء بعض الخطوات واالشتراؾ باألعماؿ التي تدؿ عمى تعممو ودوره اإليجابي ورفع كفاءتو 

 :التاليواجية المجموعة عمى وتحتوى الذاتية، 
  ممفات نصية لمدرس في صورةWord - Pdf. 

 .(٘ٗ) بشكؿ يشارؾ الطالب بالبحث عف ىذه الدروس ورفعيا في المجموعة التجريبية الثانية كما

 
 ( شاشة مسؤوليات الطالب٘ٗ)شكل 

 الدرس.  لشرح فيديو 
ي المجموعة التجريبية الثانية، يشارؾ الطالب بعمؿ ىذه المقاطع لشرح أحِد الدروس ورفعيا ف

 (ٙٗشكؿ )

 
 مدرسل لشرح أحد الطالب فيديو( شاشة الٙٗ)شكل 

 شكل ممفات صوتية لمدرس (ٗٚ.) 
يشارؾ الطالب بتسجيؿ ممفات صوتية لشرح الدروس ورفعيا في المجموعة التجريبية الثانية، 

 (ٚٗشكؿ )

 
 لدرسا من عمل الطالب لشرح ممفات صوتية( شاشة ٚٗشكل )
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  ٌةٌ  روابط تعميمية  الدرس.شرح ب َخاصَّ

  يشارؾ الطالب بالبحث عف ىذه الروابط لشرح الدروس ورفعيا في المجموعة التجريبية الثانية
 كالتالي: (َٛٗنَمط َدْعـ الُمَتَعمّْـِ شكؿ )

 
 روابط الدروس ورفعيا في المجموعة التجريبية الثانية شاشة (ٛٗ) شكل

 َـّ َعْرض نماذج ليا  ،بقة لكؿ درس حتى إتماـ دروس المحتوىتمت جميِع الُخُطواِت السا وَت
 (.ٜٗ) في ممحؽ

  وىذه شاشة بعض انشطة الطالب داخَل المجموعة التجريبية الثانية بَنَمط
 :(ٜٗ) شكل)َدْعِم الُمَتَعمِِّم( 

 

 

شاشة بعض انشطة الطالب داخَل المجموعة التجريبية  (ٜٗ) شكل
 الثانية
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 بعض انشطة الطالب داخَل المجموعة التجريبية الثانيةشاشة  (ٓ٘) شكل

 

 شاشة بعض انشطة الطالب داخَل المجموعة التجريبية الثانية (ٔ٘) شكل
 

 

 شاشة بعض انشطة الطالب داخَل المجموعة التجريبية الثانية (ٕ٘) شكل



 

 

 

 
 



 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 

ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى
ى(وِمِلْطَتولوِجواى)ُتكُنىَتَخُصِصىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق

 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ 
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عمى صور التطبيق الَخاصِة بالمجموعتين التجريبيتين  الممحق يحتوى يحتوى ىذا
 (."َدْعِم الُمَتَعمِّمِ "َنَمِط  الثانية -الُمَعمِِّم" )األولي َنَمِط "َدْعمِ 

ى

ىَطلِِّم":الُمىأوّلا:ىالمجمورظىالتجروبوظىاألوليىَنَمِطى"َدْرِمىىى

ٔ. .)  دور الُمَعمّْـِ داخَؿ المجموعة التجريبية األولي َنَمِط )دعـ الُمَعمّْـِ
 ." الُمَعمّْـِ  َدْعـِ "  َنَمطِ  األولي التجريبية المجموعة داخؿَ  ومسئوؿ كُمدير الُمَعمّْـِ  دور .ٕ

 ":َدْرِمىالُمَتَطلِِّم"َنَمِطىىىالمجمورظىالتجروبوظىالثانوظ:ىثانّوا

(. مّْـِ داخؿالُمَتعَ  دور .ٔ  المجموعِة التجريبيِة الثانية َنَمط )َدْعـ الُمَتَعمّْـِ
."الُمَتَعمّْـِ  َدْعـِ " َنَمطِ  الثانية التجريبية المجموعة أفراد تفاعؿ .ٕ
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ىالُمَطلِِّمى":ىأوّلا:ىالمجمورظىالتجروبوظىاألوليىَنَمِطى"ىَدْرِم

الُمَعمِّـِم( كمـا توضـح  َمـِط )دعـمنَ  األولـي التجريبيـةِ  الُمَعمِِّم داخـَل المجموعـة دور -ٔ
 الصور التالية:

 
 )َدْعمِ اإللكتروني بَنَمط  الَتَعمُِّم التشاُركي داخَل بيئةِ  وُمِيمَّتو كمسئول الُمَعمِّمِ  ( دورٖ٘) شكل

 المعمم(

 
( دور الُمَعمِِّم أثناَء شرح خطوات تنفيذ المشروع لطالب لممجموعة )التجريبيِة ٗ٘شكل )

 األولي(
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 الُمَعمِِّم لمدروس لشرح فيديو شاشة تسجيل(  ٘٘)  كلش

الُمَعمِِّم " كما  المجموعة التجريبية األولي َنَمِط " َدْعمِ . دور الُمَعمِِّم كُمدير ومسئول داخَل ٕ
 توضح الشاشات التالية:

 
 الُمَعمِِّم " ْعمِ المجموعة التجريبية األولي َنَمِط " دَ ( دور الُمَعمِِّم كُمدير ومسئول داخَل ٙ٘شكل )
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 ( شاشة َنَمِط )َدْعِم الُمَعمِِّم( ببيئِة الَتَعمُِّم التشاُركي اإللكتروني "الفيس بوك"ٚ٘شكل )

 
 "الفيس بوك" ( شاشة َنَمِط )َدْعِم الُمَتَعمِِّم( ببيئِة الَتَعمُِّم التشاُركي اإللكترونيٛ٘شكل )
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 اًلستكشافية( لمتجربة( صور الطالب أثناَء تنفيذ العينة )ٜ٘شكل )

 

 ( صور الطالب أثناَء تنفيذ التطبيق الَقْبمِي لمتجربةٛ٘شكل )
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ىثانّوا:ىالمجمورظىالتجروبوظىالثانوظىَنَمِطى"َدْرِمىالُمَتَطلِِّم":
 الُمَتَعمِِّم داخل المجموعِة التجريبيِة الثانية َنَمط )َدْعم الُمَتَعمِِّم(: دور .ٔ

 اًلساسية شكلالَتْجِربة  تنفيذ أثناءَ  الُمَتَعمِّمِ  دور (ٜ٘). 

 
 اًلساسية  الَتْجِربة  تنفيذ أثناءَ  دور الُمَتَعمِّمِ  (ٜ٘) شكل

  (.ٓٙ) التجريبية الثانية َنَمِط "َدْعِم الُمَتَعمِِّم" شكل. تفاعل أفراد المجموعة ٕ

 
 الميامِ في تنفيذ َتَعمِِّم" التجريبية الثانية َنَمِط "َدْعِم المُ ( شاشة تفاعل أفراد المجموعة ٓٙشكل )

وكذلك تسجيل لقطات فيديو لشرح الدروس لزمالئيم ورفعيا عمى المجموعة التجريبية الثانية 
 )َدْعِم الُمَتَعمِِّم(
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داخَل ُغرِف  التجريبية الثانية َنَمِط "َدْعِم الُمَتَعمِِّم"( شاشة تفاعل أفراد المجموعة ٔٙشكل )
 الدردشة لَحلِّ النشاط

 

في البحث عن التجريبية الثانية َنَمِط "َدْعِم الُمَتَعمِِّم" ( شاشة تعاون أفراد المجموعة ٕٙشكل )
م ىُ دَ تساعِ المواقع اإللكترونية الَخاصِة بميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة التي تكون مصدر لممعمومات 

 في تنفيذ خطوات المشروع  
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بيئِة الَتَعمُِّم التشاُركي اإللكتروني )بَنَمِط َدْعِم  ( شرح الطالب بعضيم لبعض داخلَ ٖٙشكل )
 الُمَتَعمِِّم(

 
 ( يوضُح تنفيد طالِب المجموعة التجريبية الثانية بَنَمط َدْعِم الُمَتَعمِِّم لممشروعٗٙشكل )

 



 (12ملحق )                                                                                                                                                                                لبحثامالحق 
 

         - ٖ٘ٓ - 
 

 
 ( صور الطالب وىم يؤدون التطبيق الَبْعِدي لالختبار التحصيميّ ٘ٙشكل )

 

 
 وىم يؤدون التطبيق الَبْعِدي لبطاقِة الُماَلَحَظةِ ( صور الطالب ٙٙشكل )



 

 
 

  



 

 

 

ىبحثىمقدمىِمْنىالباحثُظ
 نجوان أبواليزيد مدنى موسى

 
ىالَترِبَوُظفيىىِرِودِتاِجالْمىِظَجّرَدىضمنىُمَتَطِلباِتىالُحصوِلىَرلى

ى(وِمِلْطولوِجواىَت)ُتكُنىُصِصَتَخىالَتدِروِسىَمَناِهِجىَوطُرِق
 

 ىـٓٗٗٔ –م  ٜٕٔٓ
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 انجضج ثبنهغخ انعزثُ
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 لخصم

ة البحث 
َّ
 باللغة العربي

 : يقذيــخ
 َشتىَ في متعاقبة السريعة التطورات ثوراِت التحوُّؿ التكنولوجي والالفترة الحاليِة  َتشيدَ     

، متطورُ  ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ ِعمـُ كما أف ِعمـ  ،وفي المجاؿ الَتْعِميِمي بشكٍؿ خاصٍ  عاـٍ الجوانب بشكٍؿ 
 الَتْعِميِميةِ  ؿكامشلمالبحث عف حموؿ  أجؿيواكب كؿ ما ىو جديد ويتكيؼ معو ِمْف  فٌ رِ مَ ، وَ ؼٌ متكيَّ 
بيئِة  وتعد، ْيَف دوؿ العالـإلي كسر الحواجز الجغرافية والزمانية بَ  ىذه التطورات أدتحيُث ، قائمةال

مكانات مصدرً ب الَتَعمُّـِ القائمة عمى الويب المرتبطة  ا لممعموماتِ  ومتجددً ا حافبًل ما تَقَدَمُو ِمْف خدمات وا 
 . ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ  تِ استحدثبمُ 

ـّ األسباب التي دعت إلى وجوِد بيئاتِ  (۲۳۱-۲۲۱، ۳۱۰۳الفار ) إبراىيـ يريو    الَتَعمُّـِ  أّف َأَى
والتي ِمْف َبْيَنيا ضرورة االعتماد عمى ، محاولة مسايرة التغيرات المختمفةىي التشاُركي  اإللكتروني

الَتْعِميِميِة،  ِمْحَور العمميةِ  ىو ذاتوِ  ، ِمْف حيُث األخذ بمبدأ أّف الُمَتَعمّْـِ في حدِ مبادئ النظريِة االتصاليةِ 
ـُ  مّْـِ بالمشاركةِ أىميَُّة قياـ الُمَتعَ  إلى جانبِ  ُـّ تقييمو المحتوى؛في تصمي َـّ فبلبد أّف يت البيئِة  في وِمْف َث

 الواقع؛ مع واسٍع اتساًقا بشكؿٍ  ومقبولة مسيطرة أصبحت والتي حديثةٍ  تقنياتٍ  مستخدمة تعمؿ بيا التي
 الَتْعِميـ. خدماتـِ لتقدي الوحيدة البيئِة الَتْعِميِميةِ  المؤسََّساِت الَتْعِميِميِة ىي َتُعدْ  فمـ

؛ حيُث  ةِ عمميَّ لتجعؿ الُمَتَعمِّْميف ىـ ِمْحَور  الَتَعمُّـِ اإللكتروني ِمْف أساليب الَتَعمُّـِ التي دُّ عَ يُ و      الَتَعمُّـِ
األفكار لَحؿِّ المشكبلِت دوَف االلتزاـ  وطرحِ  الُمَتَعمِّْميف لمحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا يتعاوفُ 
 (.ٚٗ، ٕٙٓٓالحمداني، )موفؽ  الَتَعمُّـِ  يةِ عممَّ  ُمَحدٍَّد الستقباؿِ  أو زِمفُ  فٍ معيِّ  بمكافٍ 

أف الػػػَتَعمُّـِ  (Haken, 2006, 7)ىػػػاتش (؛ ٕ-ٖ، ٕٗٔٓ( عمػػػارةحسػػػناء ويػػػرى كػػػؿ مػػػف        
حيػُث  ،لُمػَتَعمّْـِ اَحػْوَؿ  اإللكتروني التشاُركي استراتيجيَّة ِمْف استراتيجيات الَتَعمُّـِ اإللكتروني التػي تتمركػزُ 

أدواِت التواصػػػِؿ  لبنػػػاء المعرفػػػِة، وذلػػػؾ ِمػػػْف خػػػبلِؿ توظيػػػؼِ  كأسػػػاسٍ  االجتمػػػاعي التفاُعػػػؿِ تعتمػػػد عمػػػى 
لمػػَتَعمُّـِ  االجتمػاعي المفيػػوـ فػي بنػاءِ  ا فعَّػااًل يسػػاعدُ َعْبػػَر الويػب التػي ُتْعَتَبػػُر وسػطً  االتصػاؿِ وُتكْنولوِجيػا 

  .وتطويره
إلى مدى أىميَُّة الَدْعـِ والحوار، ( Xie & Bradshaw, 2008) ادشووبر  شيووَقْد أشار     

خبلِؿ بناء مف عمى ضرورة وجوِد المشاركة  وادَ كَّ والمشاركة في بيئاِت الَتَعمُّـِ َعْبَر الويب، وَقْد أَ 
ْبَر الويب، وَدْعـِ إشراؼ الُمَعمّْـِ عَ  تحت أو ةِ جَ مَ دْ المُ  ُنُظـِ ا لوجو في الكاف وجيً  االميمات، والَدْعـ سواءً 
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ا لمتحكـ في ا رئيسً بارُىَما مكونات أساسية لجعؿ الُمَتَعمّْـِ مفتاحً األقراف، والنصيحة ِمْف الخبراء، باعتِ 
ومنيا اإلنترنت في عممية  الحديثةأدى استخداـ التكنولوجيات  ، حيثأنشطة َتَعمََّمُو لتسييؿ الَتَعمُّـِ 

سات التعميمية إلى تحوؿ المفاىيـ المرتبطة بعممية التعمـ التعمـ في المدارس وغيرىا مف المؤس
والمتمثمة في  ،بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكترونية التشاُركيةالتعميمية عبر  بالبيئةالتقميدية إلى مفاىيـ مرتبطة 

يِة وقنواِت اليوتيوب الَتْعِميمِ Gmail  والبريد اإللكتروني ،" Facebookتىكالفيس "، Blogsات نَ وَ دَ المُ 
You Tube. 

الَتَعمُّـِ اإللكترونية  بيئة ومنيا الحديثةأف استخداـ التكنولوجيات ( ,Chen 2009ويشير تشف )    
في عممية التعمـ في المدارس وغيرىا مف المؤسسات التعميمية أدى إلى تحوؿ المفاىيـ  التشاُركية

 الكفاءة، فتحوؿ مفيـو التعميمية عبر الويب بالبيئةالمرتبطة بعممية التعمـ التقميدية إلى مفاىيـ مرتبطة 
تحسيف المستوى مف كيفية االستخداـ الفعاؿ والمفيد لؤلدوات المختمفة لتحسف تعمـ الطالب إلى  الذاتية

مف  مف حيث استخداـ خصائص تمؾ األدوات في تحسيف عممية التعمـ الذاتية الميارى والكفاءة
 . خبلليا

ميػة زاد االحتياج لمحاسوب في كؿ المجاالت فكاف ال ُبدَّ ِمْف تبسيط مع قياـ الثػورة العمو        
التعامؿ معو حتى يتػسنى لجميِع الفئات استخدامو، وأيًضا كاف ِمْف الضروريَّ استخداـِ ُلغاٌت 

ُـّ ِمْف خبلِلَيا إنشاء البرمجيات الجاىزة لِ  معيا ساعُد عمى إدخاؿ البيانات والتعامؿ تُ الَبْرَمَجة، والتي يت
َفِمْف خبلؿ ىذه المُّغات يمكف لئلنساف أف يحدُد األوامػَر والَتْعميماَّت التي يريد ِمْف  بشكٍؿ سيؿ

ـّ األمػور التػي تساعُد اإلنساف لبلستفادة ِمْف  الحاسوب تَنْفيُذىا؛ لذا فإف ُلغاٌت الَبْرَمَجِة ىي ِمْف َأَى
الَبْرَمَجِة أصػبَح واسًعا جًدا، حيُث أف ُلغاٌت الَبْرَمَجِة  ِبُمغات الحاسوب وقدراتو، لذلؾ نجُد أف االىتماـِ 

راتُ أصَبحت ِمْف ِضْمَف  الدراسيِة فػي المػدراس الحكومية وغيِر الحكومية، كما أنيا جًزء ال يتجزأ  الُمَقرَّ
 ِمْف المفيوـ الحػديث لمثقافػة الحاسػوبية.

مرحمة الثانويِة ومف خبلؿ المقاببلت ومف خبلؿ طبيعة عمؿ الباحثة كمعمـ حاسب آلي لم    
الشخصية التي عقدتيا الباحثة مع كبل مف الموجييف والمختصيف في مجاؿ الكمبيوتر التعميمي 

وؿ طبلب الصؼ األ ( لدىٗ(؛ وكذلؾ مع بعض معممي مادة الحاسب اآللي ممحؽ )ٖممحؽ )
مست تدنى مستوى التحصيؿ (، الحظت ول٘الثانوي ممحؽ ) الثانوي؛ وأيًضا مع طبلب الصؼ األوؿ

المعرفي واألداء الميارى لميارات البرمجة الشيئة باعتبارىا أحد المقررات الدراسية لطبلب المرحمة 
الثانوية والتي تمثمت فى انخفاض درجات طبلب الصؼ االوؿ الثانوي فى مستوى التحصيؿ المعرفي 
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، ونظرا ألىمية تمؾ الميارات فقد رأت  ةيواألداء الميارى والكفاءة الذاتية لميارات البرمجة الشيئ
استخداـ بيئات التعمـ اإللكترونى التشاركي عبر الويب والمتمثمة فى كبل مف "الفيس أف  الباحثة
قد تفيد في  You Tubeوقنواِت اليوتيوب الَتْعِميِميِة Gmail  "، والبريد اإللكتروني Facebookبوؾ

التحصيؿ المعرفي واألداء الميارى والكفاءة الذاتية ( لدى )مستوى  ةتنمية ميارات البرمجة الشيئي
؛ دراسِة أيمف مدكور (ٖٕٔٓ) خميسطبلب الصؼ االوؿ الثانوي، حيث اكدت درات كبل مف محمد 

براىيـو  ىنداويأسامة ؛ ودراسِة (ٕ٘ٔٓ) وآخروف ؛ ودراسِة أشرؼ زيداف(ٕٗٔٓ)  (ٕٙٔٓ)محمود  ا 
ليا تأثير واضح وممموس فى زيادة كبل مف مستوى  التشاُركي، نيبيئِة الَتَعمُّـِ اإللكترو استخداـ 

 التحصيؿ المعرفي واألداء الميارى والكفاءة الذاتية باعتبارىا أحد نتائج تقدـ المستوى الميارى.

 الثانوي بمدرسة األوؿطبلُب الصؼ ( لٕلذلؾ قامت الباحثة بعمؿ دراسة استكشافية ممحؽ )      
طالًبا اليدؼ منيا تقديـ بيئات التعمـ اإللكترونى ( ٕٓ)قواميا  َعينَّةٍ  يف بطنطا عمىاألقباط الثانويِة بن

 والبريد اإللكتروني  ،" Facebookالتشاركي عبر الويب والمتمثمة فى كبل مف "الفيس بوؾ
Gmail وقنواِت اليوتيوب الَتْعِميِميِةYou Tube  واثرىا في مستوى كبل مف )مستوى التحصيؿ

 ةاألداء الميارى والكفاءة الذاتية( لدى طبلب الصؼ االوؿ الثانوي لميارات البرمجة الشيئيالمعرفي و 
 والتي تعد أحد مقررات الدراسية. 

اًلستكشـافية  البحـثالبحـث الحـالي فـي محاولـة منيـا لمتأكـد مـن نتـائج الباحثُة  أجرتذلك ول  
 من خالل التالي: لعالج مشكمة ضعف مستوى الطالب في ميارات البرمجة الشيئية 

استراتيجيَّة  مثؿتنمية ميارات البرمجة الشيئية والكفاءة الذاتية  عمى تساعداستراتيجية َتعمّّـِ  وَضعَ  .ٔ
،  ألنياالَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي  تعتمد عمى التفاُعِؿ االجتماعي و التي تتمركُز َحْوَؿ الُمَتَعمّْـِ

  .ِؿ توظيِؼ أدواِت التواصِؿ وُتكْنولوِجيا االتصاِؿ َعْبَر الويبكأساٍس لبناء المعرفِة، وذلؾ ِمْف خبل
توظيؼ َنَمَطْي َدْعـِ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ داخَؿ بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكترونية التشاركية في العممية الَتْعِميِميِة  .ٕ

سِة المقرراِت َلَدى بعض التغيير في درا حدوث يؤدى إلى  مما أصبح شيًئا ميمِّا وضرورًيا،ألنو 
 .الُمَتَعمِّْميف فيما يَتعمؽ بتنمية ُقدَرِتيـ وكفاَءِتِيـْ 

المناسب الستخدامو في بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي لمتفاعؿ ِمْف أجؿ  الدعـ تحديُد َنمط .3
ويِة؛ وذلؾ باستخداـِ تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة، والَكفاَءِة الذاتّية لدي طبلِب المرحمِة الثان

التقنيات والُمستحدثات التكنولوجية الحديثة، ومنيا شََّبكاِت التواصِؿ االجتماعي )الفيس بوؾ 
Face bookوالبريد اإللكتروني وقنوات اليوتيوب ،). 
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    يشكهخ انجضج: 

 الثانوي لطبلب الصؼ االوؿ الميارىداء في تدنى مستوِى األ الحالي َتَمثََّمْت مشكمة البحث    
ـَ برنامِج  في ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والمتمثؿ في إنتاِج )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخدا

ِر عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، وكذلؾ  (Visual Basic.Net)الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت  الُمَقرَّ
داء الميارى لمطبلب اختبارات األضعؼ مستوى التحصيِؿ المعرفّي وقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ نتائج 

الذي دفع الباحثُة إلى محاولة االسِتفادة ِمْف استراتيجية الَتعمّّـِ اإللكتروني السابؽ ذكرىا؛ األمر 
ـَ بيئِة لمَتعمّّـِ اإللكتروني  التشاركي في تنمية ميارات البرمجة الشيئية والكفاءة الذاتية عف طريؽ تصمي

لمجموعات عف طريؽ ا (Face Bookالتواصِؿ االجتماعي )الفيس بوؾالتشاركي َعْبَر شََّبكاِت 
   .الباحثة وتوجيوالمغمقة تحت اشراؼ 

زادِ انجضج: 
ِّ
ُ
َ
غ

َ
ت
ُ
 ي

 :أوًًل: المتغير المستقل  
  (.و )َدْعـِ الُمَعمّْـِ  يَنَمطببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي قائمة عمى  الُمَتَعمّْـِ

                             رات التابعة:: الُمَتَغيِّ ثانًيا  
  .التحصيؿ المعرفّي المرتبط بَمَيارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة 
 .الجانب الميارى المرتبط بَمَيارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة 
 .الَكفاَءِة الذاتّية 

 انتصًُى انتززَجٍ:
ـُ شبة التجريبي القا  ئـ عمي المجموعتيف اعتمد البحث الحالي عمي استخداـِ التصمي

 التجريبيتيف:
( والمجموعة التجريبية الثانية َنَمِط َدْعـ   )المجموعة التجريبية األولي َنَمَط َدْعـِ )الُمَعمّْـِ

(( مع التطبيؽ )الَقْبمِي والَبْعِدي( ألدواِت البحث، كما يوضح الشكؿ التالي:  )الُمَتَعمّْـِ
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  أطئهخ انجضج: 
قائمة عمى نمط الدعم لتنمية ميارات البرمجة  تشاركي إلكترونيمم ة تعئكيف يمكن بناء بي

 والكفاءة الذاتية لدى طالب المرحمة الثانوية؟ ةالشيئي
 ىماىولى:ىالرئوسىووتفرعىمنىهذاىالدؤال

  والكفاءة  الشيئيةما اثر نمط الدعـ ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنمية ميارات البرمجة
 الذاتية؟

 ا أثُر َنَمِط َدْعـِ )المعمـ ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنمية )الجانِب المعرفّي، م
 الجانِب الميارى لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة( والكفاءة الذاتية؟ 

 معرفّي، ما أثُر َنَمِط َدْعـِ )المتعمـ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنمية )الجانِب ال
 الجانِب الميارى لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة( والكفاءة الذاتية؟ 

  ِ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنمية )الجانِب  -ما أثُر َنَمِطي َدْعـِ )الُمَعمّْـ الُمَتَعمّْـِ
 تية؟ المعرفّي، الجانِب الميارى لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة( والكفاءة الذا

    فزوض انجضج:
 أوال: فيَب يتعيق بذسجبثِ اىتحصيوِ املشتبط ببجلبنبِ املعشيفّ ملهبساث اىبَشٍَْجَتِ اىشَيئيتِ:

 الختباِر التحصيؿ المعرفّي  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
( لصالِح التطبيؽ الُمَعمّْـِ  َنَمِط َدْعـِ )لتجريبية األولي في المجموعة ا لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

  الَبْعِدي.
 الختباِر التحصيؿ المعرفّي  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة

(الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْ في المجموعة التجريبية  لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ  لصالِح التطبيؽ  ـِ
 .الَبْعِدي

 لميارات الختباِر التحصيؿ المعرفّي  الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
لصالِح المجموعة التجريبية الثانية  -الثانية في المجموعتيف التجريبيتيف األولي و  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
( )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْ   ـِ

 ثبنيًب: فيَب يتعيق ببطبقتِ املاُلَحَظَتِ ىألداء املهبسي املشتبط مبهبساث اىبَشٍَْجَتِ اىشَيئيتِ:
 ميارات لبطاقِة ُمبَلَحَظِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة

  ( لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي.الُمَعمّْـِ  َمِط َدْعـِ نَ )في المجموعة التجريبية األولي  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 
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 ميارات  ُمبَلَحَظةِ  لبطاقةِ  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
(في المجموعة التجريبية  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ   .ِديلصالِح التطبيؽ الَبعْ  الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

 ميارات الَبْرَمَجِة لبطاقِة ُمبَلَحَظِة  الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
لصالِح المجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط  -الثانية في المجموعتيف التجريبيتيف األولي و  الَشيئيةِ 

 )  َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ
 ىنَفبءَةِ اىزاتيّت:ثبىثًب: فيَب يتعيق مبقيبسِ ا

 في لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
  ( لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي.الُمَعمّْـِ  َنَمِط َدْعـِ )المجموعة التجريبية األولي 

 في لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
(المجموعة التجريبية   .لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

 في لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية  الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة
(  -الثانية ولي و المجموعتيف التجريبيتيف األ  لصالِح المجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

   ف انجضج:اهذأ
التعرف عمى اثر نمط الدعم ببيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي فى تنمية ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة 

  والَكفاَءِة الذاتّية لدى طالب المرحمة الثانوية من خالل:

  ِ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنميِة الجانِب  –قياِس أثُر َنَمَطْي الَدْعـِ )الُمَعمّْـ الُمَتَعمّْـِ
 المعرفّي لميارات البرمجة الَشيئيِة. 

  ِ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تن -قياِس أثُر َنَمَطْي الَدْعـِ )الُمَعمّْـ ميِة االداء الُمَتَعمّْـِ
 الميارى لميارات البرمجة الَشيئيِة.

  ِ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي في تنميِة الَكفاَءِة  -قياِس أثُر َنَمَطْي الَدْعـِ )الُمَعمّْـ الُمَتَعمّْـِ
 الذاتّية.

  ِ( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإل -تحديُد أنسب َنَمِط لمَدْعـِ )الُمَعمّْـ لكتروني التشاركي، وذلؾ بداّللُة تأثيرِه الُمَتَعمّْـِ
 عمى ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والَكفاَءِة الذاتّية.   
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  :أهًُخ انجضج

 :يمى يستمدُّ ىذا البحث أىميتيا ِمْف جانبيف ِمْف األىمية، أَحدُىَما نظريٌة واألخرى تطبيقيٌة، كَما
 :ظريِة في اآلتيَتْكُمُف أىميُة البحث الن األىمية النظرية: -ٔ
  يقدـ البحث الحالي إطاًرا نظرًيا َحْوَؿ أثُر َنَمَطْي َدْعـِ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني

التشاركي في تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة َلَدى طبلِب المرحمِة الثانويِة وأىميتيا وخطوات إنتاِج 
اإللكتروني، وكذلؾ تناوؿ البحث الحالي دراسِة نظرية في تنميِة الَكفاَءِة مشروع األطمس العربي 

 الذاتّية َلَدى المرحمِة الثانويِة.
  َقْد يساعُد البحث في تغيير طريقِة التدريِس بالبرنامج الدراسي لطبلُب الصؼ األوؿ الثانوي ِمْف

َؿ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي كوسيمة لتقديـِ خبلِؿ توظيؼ َنَمَطْي َدْعـِ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ داخ
 المحتوى عف ُبْعٍد.

 َقْد يفيُد البحث الحالي ِمْف الناحيِة التطبيقيِة ُكبًل مف: األىمية التطبيقية: -ٕ

  ًَعْبَر بيئِة الَتَعمُّ  قدـ البحث تصور ) ـِ اإللكتروني لبرنامج قائـٌ عمى َنَمَطْي َدْعـِ )الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ
التشاركي لتنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة والَكفاَءِة الذاتّية، ِممَّا َقْد يفيد القائميف عمى تخطيط 

 البرامج الَتْعِميِميِة الَخاصة بطبلِب المرحمِة الثانويِة.
 ( الفيس بوؾ في اخْ ٓ.ُٕمَساَعَدِة الميتميف بالمجاؿ ِعْنَد توظيؼ تطبيقات الويب ) ِِتَيار الَتَعمُّـ

 التشاركي استناًدا لنتائَج ىذه الدارسِة.
  لفت انتباِه ُصناَِّع القراِر التربويّْ وواضعي المناىج لتطوير مناىِج َتْعِميـِ الحاسِب اآللي وَدْمِج

 ُتكْنولوِجيا المعمومات في مناىِج الحاسِب اآللي.  
 ف في مجاؿ الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي بأدواٍت َقْد يساىـ ىذا البحث في تزويد الباحثيف والعاممي

ـَ برنامِج  ـْ في تنميِة ميارات الَبْرَمَجة، وال ِسيَّما َمَيارة الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدا وأساليب تساعُدُى
 الِفيجَواؿ بيسؾ دوت نت. 

  ِوجعمو ِمْحَور العممية الَتْعِميِميِة  االىتماـِ بإيجابية ونشاط الُمَتَعمّْـِ وتفعيؿ دوره في عممية الَتَعمُّـ
تاحة الَوْقِت الكافي لمطبلب إلكسابيـ ميارات الَتَعمُّـِ وَحؿ المشكبلِت ِمْف خبلِؿ الَتَعمُّـِ  وا 

 اإللكتروني.
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 صذود انجضج: 
 الباحثُة خبلَؿ ىذا البحث بالحدود التالية: ألتزمت   
  َنَمَطْي َدْعـِ الُمَعمّْـِ بالَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي ) بيئةِ  مستقؿالمتغير الاقتصر البحث الحالي عمى

(، ومتغيريف تاب  الَكفاَءِة الذاتّية(. -)َمَيارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة  :ُىَماو  عافوالُمَتَعمّْـِ
  .اقتصر البحث الحالي عمى طبلُب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ 
 َـّ تطبيُؽ البحث الحالي بمدرسة األقبا  ط الثانويِة بطنطا، إدارة شرؽ طنطا، محافظة الغربية.َت
  َـّ تطبيُؽ البحث الحالي خبلِؿ الفصؿ الدراسي الثانِي  ـ(.  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلمعاـ الدراسي ) –َت

 انجضج: 
ً
 جمتًع وعُنخ

َقاَمْت الباحثُة باْخِتَيار َعيَّنِة البحث ِمْف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ والمقيديف لمبحث   
وذلؾ  بمدرسة األقباط الثانوية بنيف بطنطاـ( ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )لم

جراء القياسات عمييا بممحؽ ) (، حيُث بمغ حجـ َعيَّنة ٕٕبعد حصوليا عمى الموافقة لتطبيؽ البحث وا 
ـْ ٓٙالبحث ) َـّ تقسيُمُي تجريبية أولى تعممْت عف  إلى مجموعتيف تجريبيتيف إحداُىَمابالتساٍو ( طالًبا وَت

ـَ بيئِة َتَعمُّـِ إلكترونّي تشاركي بَنَمط َدْعـِ الُمَعمّْـِ  واألخرى تجريبية ثانية تعممْت عف  ،طريِؽ استخدا
ـَ بيئِة َتَعمُّـِ إلكترونّي تشاركي بَنَمط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ   .طريِؽ استخدا

 ينهذ انجضج:                         
 ث الحالي المنيجيف الوصفي التحميمي والتجريبي ذو التصميـ شبو التجريبي.استخدـ البح

 المنيج الوصفي التحميمي:  -ٔ
عداد أدواِت البحث والتحقُُّؽ ِمْف     يستخدـ إلعداد اإلطاِر النظري والّدراسات السابقِة لمبحث وا 

الَشيئيِة، وبطاقة مبلحظة أداء  تحصيمي معرفي لميارات الَبْرَمَجةِ اختباِر  صحُتيا العممية المتمثمة في
ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة، ومقياس الَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلِب المرحمِة الثانويِة، وكذلؾ مناقشة 

 الفروض وتفسير النتائج.
 المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي:  -ٕ

( ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي لتنميِة  يستخدـ لمتحقِِّؽ ِمْف أثُر َنَمَطْي َدْعـِ )الُمَعمّْـِ     والُمَتَعمّْـِ
 ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيِة، والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلِب المرحمِة الثانويِة.
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 أدوادِ انجضج: 
 وتنقسـ إلى التالي:

 ت جمع البيانات:ادو أ -أ 
 ة )مشروع األطمس العربي اإللكتروني(.قائمة باألىداؼ السموكية لمحتوى ميارات البرمجة الشيئي 
  قائمة ميارات البرمجة الشيئية )مشروع األطمس العربي اإللكتروني( باستخداـ الفيجواؿ بيسؾ

 دوت نت. 
 مواد المعالجة التجريبية  -ب 
 .بيئة التعمـ اإللكتروني التشاركي 
 قياسي وتشمل: -أ 
  َِة الَشيئيِة.اختبار تحصيمّي لقياِس التحصيؿ المعرفي لميارات الَبْرَمج 
 .بطاقة ُمبَلَحَظة األداِء الميارى لمَبْرَمَجِة الَشيئيِة 
 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية.  

  :يصطهضبدِ انجضج
ىِ اإلنكرتونٍ:

ُّ
ه
َ
ع

َ
  انت

مجموعِة العمؿ، ويوفر  ( بأنَُّو "أسموُب لمتعمـ ِضْمفَ ٕٛٔ، ٕٙٔٓ) ُيعَّرُفُو محمد خمؼ اهلل    
لَتَعمُّـِ والمشاركة في مصاِدر المعمومات وفي األفكاِر واألعماِؿ وتبادِؿ لممشاركيف الفرصة في ا

الخبراِت َبْيَنُيـ، فميس اليدؼ ِمْف الَتْعمـِ ىو إكتساٌب المعرفِة فحسب، بؿ اليدؼ ىو إكتساٌب القدرة 
 عمى بناِء المعرفِة".

ىِ اإلنكرتونٍ انتشبركٍ:
ُّ
ه
َ
ع

َ
  انت
( َعْبَر الويب  ليكتسب منيا الُمَتَعمِِّم ٓ.ِٕم باستخداِم أحد أدواِت )استراتيجيَّة لمَتَعمُّ  ىي      

بالتشاُرك مع َأْقرَاِنِو الُمَتَعمِِّمين األفكار والمعارف والمفاىيم الجديدة لُيصبَح الُمَتَعمِِّم ىنا دورة نشط 
ْعِميِميِة المرجوة )تعريف خالِل تنفيِذِه لمميام الَتْعِميِميِة الَخاصة بالمحتوى لتحقيِق األىداِف التَ 

  .(إجرائي
ــٌة  وىــ        ــِة تعميمي ــي التشــاركيبيئ ــَتَعمُِّم اإللكترون ــى اســتخداِم بعــض أدواِت ال ــٌة عم ــا  قائم ومني

ــــوك " ــــيس ب ــــة الف ــــَبكاِت اًلجتماعي ــــن خصــــائص الشَّ ــــدويٌن Face Bookاًلســــتفادة م "، والت
وغيرِىا، حيُث َيجَتمُع فييا الطـالب فـي شـكِل " ”You Tube"وقنوات اليوتيوب  "Twitterالُمَصغٌَّر"
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بناء المعارف الجديـدة والتفاُعـِل اًلجتمـاعي وتبـادِل المعـارف والمشـاركة مجموعاٍت صغيرٍة ِمْن أجل 
ـِل ُكـلَّ طالـب مسـُئوليِة َتْعِمـيِم نفسـو، وتبـادل األدوار َبْيَنـُو وبـين َأْقرَاِنـِو لكـى فيما َبْيـَنُيم ، وأيًضـا يَتَحمُّ

 .(إجرائيُق األىداِف الَتْعِميِميِة المرجوة )تعريف يحقِّ 

ىِ 
ِّ
ه
َ
ع

ُ
ىِ املقذو ين امل

ْ
ع

َ
طِ انذ

َ
ً

َ
 :ن

ُفُو عبد العزيز عبد الحميد )      ( بأنَُّو "إرشاد وتوجيو الُمَتَعمِّْميف في بيئِة الَتَعمُّـِ ٔٙ، ُٕٔٔٓيعرَّ
ئمة لتحقيِؽ األىداِؼ الَتْعِميِميِة باستخداـِ اإللكتروني القائـ عمى الويب وتزويدىـ بالُمَساَعَدِة المبل

  .تطبيقات الويب التفاُعمية المتزامنة وغيِر المتزامنة"
داخَل بيئِة الَتَعمُِّم  المتعممعبارة عن المساعدات، والتوجييات المقدمة من المعمم الى  وى    

 .(يإجرائ)تعريف  اإللكترونية )بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي(

ىِ: 
ِّ
ه
َ
ع

َ
ت
ُ
ىِ املقذو ين امل

ْ
طِ انذع

َ
ً

َ
 ن

ُفُو     لتقديـِ الشرح والتوضيح  مًعابأنَُّو "ىو تفاعؿ الُمَتَعمِّْميف  (Boblett, 2012, 5)بوبميت ُيعرَّ
لبعضيـ بعضا، بناِء األفكار، حؿ المشكبلِت وتنميِة ميارات التفاوض والتشاُرؾ، حيُث إف عممية 

ِمْف األقراف يساعد الُمَتَعمِّْميف عمى المشاركة بشكٍؿ أكبر في المعالجات المعرفّية إعداد واستبلـ الشرح 
 .مثَؿ الفكر الواضح، تنظيـ المعمومات، تطوير المعاني الجديدة، وتصحيح األخطاء"

عبارة عن المساعدات، والتوجييات المقدمة من المتعمم الى قرينة داخَل بيئِة الَتَعمُِّم  وى    
 .(إجرائي)تعريف  ونية )بيئِة الَتَعمُِّم اإللكتروني التشاركي(اإللكتر 

ُئُخِ:
َ
خ انش

َ
ز

َ
ي

ْ
ز
َ
برح انج

َ
ه

َ
 ي

( بأنيا "أسموُب يعتمُدُه العديِد ِمْف لغات الَبْرَمَجِة مثَؿ ٕٗٔ، ٕٙٔٓوُيعرَُّفيا إبراىيـ الخولى )      
“Visual Basic.Net”،  أجزاء منفصمٍة وظيفًيا وشكمًيا وييدؼ ىذا األسموُب إلى فصؿ البرنامج إلى

التي تعتمُد عمى الخصائِص والوسائؿ واألحداث، وتعمؿ  ”Objects“وُتَسمىَّ ىذه األجزاُء بالكائناِت 
ِـّ، وىي موجية باألحداث إلنتاج برامج مبتكرة   وحريٍة حسب حاجِة الُمبرمِج".   بسيولةٍ باستقبلؿ تا

 مِج عمـى تصميُم واجية مشاريع الَبْرَمَجِة الَشيئيِة باستخدامِ قدرٌة الُمَتَعمِِّم أو الُمبر  وى      
VB.Net  كتابـة أكواِد المشاريِع بدقة، وذلك باستخداِم األدواِت المناسبِة وتطبيق خصاِئصيا، و

تقان، وسرعة، بحيُث تكون نتائُج ىـذا البرنـامِج صحيحة ليؤدََّي الغرَض المطموَب منُو)تعريف  وا 
 .(إجرائي



 ملخصىالبحثىبالطربوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالخامسىالفصل

- ٖٙٗ - 
 

ف
َ
خ: انك

ّ
حِ انذاتُ

َ
 بء
الفرِد الشخصي بأنَُّو يمتمُؾ القدرات والميارات  ( أنَّيا "اعتقاد۰۵۳، ۳۱۰۳وتري ىياـ شاىيف )    

البلزمة إلنجاِز أىدافو ِممَّا يؤىَُّمُو لمتخطيط وتحقيؽ األىداؼ، ومثابرتو في إتماـ ذلؾ، فضبًل عف 
 التواصِؿ الفعاِؿ مع اآلخر". 

المرتبطِة ببناِء المعرفِة، وكذلك  الميامِ ِم عمى التنفيذ والتحكُّم في األنشطة و قدرٌة الُمَتَعمِّ  يى  
قدرتو عمى اتخاُذ القراراِت بنفسِو ُبنًاء عمى الَدْعِم المقدَم لو ِمْن ِقبِل ُمَعِمِمِة أو َأْقرَاِنِو داخَل بيئِة 

آلخرين بطريقٍة َحَسنٍة حتى يستطيَع الَتَعمُِّم وقدرتو عمى حل المشكالِت التي تواجيُو، التعامل مع ا
 .تحقيِق األىداِف المرغوبة )تعريف إجرائي(

 إرزاءاد انجضج:
 .لطمبة الصؼ االوؿ المرحمة الثانوية ةالشيئيإعداد االختباِر التحصيمّي في ميارات البرمجة  .ٕ
 .إعداد بطاقة ُمبَلَحَظة األداء الميارى لطمبة الصؼ االوؿ المرحمة الثانوية .ٖ
 مقياِس الَكفاَءِة الذاتّية لطمبة الصؼ االوؿ المرحمة الثانوية.  إعدادُ  .ٗ
ـُ بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاركي )المجموعات التجريبية عمى موقع التواصؿ االجتماعي  .٘ تصمي

الفيس بوؾ( البريد اإللكتروني، وقنوات اليوتيوب في ضوِء نموذج التصميـ التعميمي المستخدـ، 
َـّ َعْرض البيئِة عمى مجموعٍة ِمْف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ ُتكْنولوِجيا الَتْعِميـِ إلجازتيا  َث
 .لمتطبيؽ

في صورة وحدات تعميمية لكبل مف المجموعتيف التجريبيتيف االولى  التعميمياعداد المحتوى  .ٙ
 والثانية.

عمى الصعوباِت التي َقْد تواجو إجراء الَتْجِربة االستكشافية لتقنيف أدواِت البحث، وأيًضا لمتعرُِّؼ  .ٚ
الباحثُة أو َعيَّنة البحث أثناَء إجراء الَتْجِربة األساسية، وذلؾ لضبط األدوات وتحديد الزمف 

 المناسب ليا.
 .البحثألدوات االختبارات القبمية  .ٛ
 .تنفيذ التجربة االساسية .ٜ

 دية.البع ألدوات االختبارات .ٓٔ
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  :البحث جنتبئ 

ىتائجىالتالوظىبطدىإجراءىالمطالجاتىاإلحصائوظ:توصلتىالباحثظىإلىىالن

الختباِر التحصيؿ  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي توجد فروؽ ذات داللة إحصائًية بيف  .ٔ
  لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي. لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ المعرفّي 

الختباِر التحصيؿ  الَقْبمِي والَبْعِدي طبيقيفالتُمَتَوسََّطْي توجد فروؽ ذات داللة إحصائًية بيف  .ٕ
  لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي. لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ المعرفّي 

الختباِر التحصيؿ المعرفّي  الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًية بيف  توجد فروؽ ذات داللة .ٖ
(عدي لالتطبيؽ البلصالِح  لميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ    .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

ميارات لبطاقِة ُمبَلَحَظِة  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًية بيف  توجد فروؽ ذات داللة .ٗ
  لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي. الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

ميارات  ُمبَلَحَظةِ  لبطاقةِ  الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفسََّطْي ُمَتوَ إحصائًية بيف  توجد فروؽ ذات داللة .٘
 .لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ 

ميارات لبطاقِة ُمبَلَحَظِة  الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي توجد فروؽ ذات داللة إحصائًية بيف  .ٙ
(ل التطبيؽ البعديلصالِح  الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ    .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ

 لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفُمَتَوسََّطْي توجد فروؽ ذات داللة إحصائًية بيف  .ٚ
  لصالِح التطبيؽ الَبْعِدي.لميارات البرمجة الشيئية 

 لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية الَقْبمِي والَبْعِدي التطبيقيفسََّطْي ُمَتوَ توجد فروؽ ذات داللة إحصائًية بيف  .ٛ
 .لصالِح التطبيؽ الَبْعِديلميارات البرمجة الشيئية 

لميارات  لمقياِس الَكفاَءِة الذاتّية الَبْعِدييف التطبيقيفُمَتَوسََّطْي إحصائًيا بيف  توجد فروؽ دالة .ٜ
(التطبيؽ البعدي للصالِح البرمجة الشيئية   .ممجموعة التجريبية الثانية )َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ
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 :توصيبت الدراسة 
 الباحثُة بالتوصيات التالية:  تأوص ةفي ضوِء نتائِج الدراسة الحالي

 لصناع القرار: -أ

راتُ  .ٔ  مّْـِ أحدَ َنَمِط َدْعـِ الُمَتعَ ب التشاُركي الدراسيِة وجعؿ بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكتروني تطوير الُمَقرَّ
 .أنشطة الَتَعمُّـِ المختمفة األىداِؼ الرئيسة التي تمكف الطبلب ِمْف تنفيذ

والَكفاَءِة  ميارات التشارؾلتنميِة ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي استخداـ َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ  .ٕ
 .الذاتّية

استخداـ َنَمِط َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ و  التشاُركي اإللكتروني الَتَعمُّـِ  عمى استخداـِ بيئاتِ يف الُمَعمّْمِ  تدريب .ٖ
 .في مادة الحاسب اآللي في مختمؼ المراحؿ التعميميةميارات العممية ال لتنميةِ 

 لممعممين: -ب

( )َدْعـِ  الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي بَنَمطِ  بيئاتِ باستخداـِ  االىتماـِ  .ٔ  المقررات تدريس في الُمَتَعمّْـِ
   .المختمفة التعميمية مراحؿالمختمفة لم

لغِة الَبْرَمَجِة في تنميِة ميارات َنَمَطْى َدْعـِ الُمَتَعمّْـِ ببيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي استخداـ  .ٕ
(PHP) .والَكفاَءِة الذاتّية َلَدى طبلُب الصؼ الثانِي الثانوي 

 لمباحثين: -ج

( )َدْعـِ  َنَمطِ باستخداـِ  ةالحالي االسِتفادة ِمْف نتائِج الدراسة .ٔ ميارة التشارؾ  تنمية في الُمَتَعمّْـِ
 والكفاءة الذاتية في مختمؼ المقررات الدراسية.  

في تنظيـ الَدْعـِ َعْبَر اليواتؼ الجوَّالة لخدمة المواقؼ  ةاالسِتفادة ِمْف نتائِج الدراسة الحالي .ٕ
 .الَتْعِميِميةِ 

 لمطالب: -د

في الحصوؿ  الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي واالعتماد عمى النفس بيئاتِ باستخداـِ  ضرورة االىتماـِ  .ٔ
 عمى المعمومات في مختمؼ المقررات الدراسية.

 المعمومات وتنفيذ البحث عف يةبالعمؿ التشاُركي َلَدى الطبلب وتكميفيـ بعمم ضرورة االىتماـِ  .ٕ
 .ةلممرحمة اإلعداديمشتركة الالمشاريِع 
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  :املقرتصخ املظتقجهُخِ  انرتثىَخِ  ىثِ انجض
 :التاليةِ  البحوثُ  يمكف اقتراحُ  الحاليةفي ضوِء َعْرض نتائِج الدراسة  

االحتياجات  ذويعمى  والتركيزُ  ةأخرى غيِر المستخدمة في الدراسة الحالي أدواتٍ  استخداـُ  .ٔ
 اـ الدعـ الموجو.والمكفوفيف وتنمية الميارات العقمية باستخدالَخاصِة ِمْف ضعاؼ النظر 

 القائمة عمى الذكاء االصطناعي.بيئِة الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي ببيئِة الَتَعمُّـِ مقارنة  .ٕ
بحث العبلقة َبْيَف الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي وأساليب التفكير العميا َلَدى تبلميذ المرحمِة  .ٖ

ِر الَبْرَمَجة.   الثانويِة في ُمَقرَّ
( َطىْ َنمَ مقارنة  .ٗ  ةالدراسة الحاليالتشاُركي ب في بيئاِت الَتَعمُّـِ اإللكتروني )َدْعـِ الُمَعمّْـِ والُمَتَعمّْـِ

 .َدْعـِ الذكيال َنَمطِ ب
 .بلت الَتْعِميِميِة اإللكترونية بيئاِت الَتَعمُّـِ التشاُركية في تنميِة الَكفاَءِة الذاتّيةالتفاعُ  أثر .٘
المرحمة التشاُركي عمى تنميِة فاعمية الذات األكاديمية َلَدى طبلِب  كترونيبيئِة الَتَعمُّـِ اإللأثُر  .ٙ

 . الثانوية
األطفاؿ  ىفاعمية استخداـِ أنماِط الَتَعمُّـِ اإللكتروني التشاُركي في تنميِة الميارات الحياتية لد .ٚ

 .االحتياجات الَخاصةِ  ذوي
 )الويكي( في تنميِة ميارات الَبْرَمَجِة الَشيئيةِ الَتَعمُّـِ التشاُركي المختمفة  أدواتِ  استخداـُ أثُر  .ٛ

  َلَدى طبلِب المرحمِة الثانويِة. 
عمى التحصيِؿ  Facebookأثُر التدريس َعْبَر شبكة التواصِؿ االجتماعي )فيس بوؾ(  .ٜ

 .اإلعداديةتقدير الذات َلَدى تبلميذ المرحمِة بالدراسي وعبلقة ذلؾ 
 .الثانويةتبلميذ المرحمِة َلَدى ية عمى تنميِة دافعية اإلتقاف أثُر بيئاِت الَتَعمُّـِ التشاُرك .ٓٔ
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An introduction:  

Introduction: The current period is witnessing revolutions of technological 

transformation and successive rapid developments in various aspects in 

general and in the field of education in particular, and the science of 

educational technology is a sophisticated, adaptive, flexible science that 

keeps pace with everything new and adapts to Search for solutions to 

existing educational problems, as these developments have led to the 

breaking of geographical and temporal barriers among the countries of the 

world, and the Web-based learning environment with its services and 

potential is a rich and renewable source of information related to the 

innovations Education technology.  

Ibrahim al-Far (2012) believes that the most important reasons for the 

existence of participatory e-learning environments are to try to keep pace 

with different changes, including the need to rely on the principles of 

communication theory, in terms of the principle that the learner Is the focus 

of the educational process, as well as the importance of the learner 

participating in the design of the content; Therefore, it must be evaluated in 

the environment in which it works using modern techniques, which have 

become dominant and widely accepted in line with reality; Educational 

institutions are the only educational environment for the provision of 

education services. 

E-Learning is a learning process that makes learners the focus of learning, 

where learners collaborate to get and share information and brainstorm to 

solve problems without a specific place or time. To receive the learning 

process (Mowaffaq al-Hamdani, 2006, 47). 

Hasnaa Amara (2014, 3-2); (Hatch, 2006, 7) see that participatory E-learning 

is an e-learning strategy that is centered around the learner, where it relies on 

social interaction as a basis for knowledge building, through Employing 

communication tools and web communication technology that is an effective 

medium that helps build and develop the social concept of learning.  

 (Xie & Bradshaw, 2008) pointed to the importance of support and dialogue, 

and participation in Web-based learning environments, and emphasized the 

need for participation through task-building and support, whether face-to-

face in integrated systems or under the supervision Web-based teacher, peer 

support, and expert advice, as essential components to make the learner the 

key to controlling his learning activities to facilitate learning, where the use 
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of modern technologies, including the Internet, has led to the learning 

process in schools And other educational institutions to transform the 

concepts associated with the traditional learning process into concepts 

associated with the learning environment through participatory e-learning 

environments, such as blogging Blogs, Facebook, email and Gmail channels 

YouTube tutorials you Tube. 

 (Chen, 2009) points out that the use of modern technologies, including the 

participatory e-learning environment in the learning process in schools and 

other educational institutions, has transformed the concepts associated with 

the traditional learning process into concepts linked to the learning 

environment across the web, The concept of self-efficacy has shifted from 

how the effective and beneficial use of different tools to improve student 

learning improves skill level and self-efficacy in terms of using the 

characteristics of these tools to improve learning through them.  

With the scientific picture increasing the need for the computer in all areas, 

it had to be simplified to deal with it so that it would be for all categories to 

use it, and also it was necessary to use the programming languages, through 

which the ready-made software is created to help to introduce And handle 

data easily through these languages, a person can specify the orders and 

instructions that the computer wants to implement, so the programming 

languages are one of the most important things that help people to take 

advantage of the computer and its capabilities, so we find that Interest in 

programming languages is very broad, as programming languages have 

become one of the courses in governmental and non-governmental studies, 

and are an integral part of the culture of Alhas. 

Through the nature of the researcher's work as a computer teacher to the 

secondary level and through the personal interviews held by the researcher 

with both mentors and specialists in the field of the educational computer 

(3); as well as with some of the teachers of Computer material Appendix (4) 

in the first grade secondary students; and also with the students in the class 

except As a secondary supplement (5), I noticed and touched on the low 

level of cognitive achievement and skill performance of the skilled 

programming skills as one of the courses for secondary school students, 

which was the lower grades of the first grade secondary students in the level 

of cognitive achievement, skill performance and self-efficacy For object-

oriented programming skills, and given the importance of these skills, the 

researcher considered that the use of online participatory e-learning 

environments represented by "Facebook ", email Gmail and YouTube 
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educational channels you Tube may be useful in developing programming 

skills Object (level of cognitive achievement, skill performance and self-

efficacy) of first-grade secondary students, where both Khamis (2013), 

Madkour (2014), Zidane and others (2015), and Hindawi and Mahmoud 

(2016) studied the participatory e-learning environment A clear and tangible 

effect in increasing both the level of cognitive achievement and skill 

performance and self-efficacy as one of the results of the advancement of the 

skill level. 

Therefore, the researcher conducted an exploratory study (2) for first-grade 

secondary students at the Coptic Secondary School for boys in Tanta on a 

sample of (20) students to provide the Web-based participatory e-learning 

environments of both  "Facebook ", Twitter, And email Gmail and YouTube 

educational channels you Tube and its impact on the level of both (cognitive 

achievement, skill performance and self-efficacy) of first-grade secondary 

students for object-oriented programming skills which is one of the courses. 

Therefore, the researcher conducted the current research in an attempt 

to ascertain the results of the survey to address the problem of the low 

level of students in the skills of object-oriented programming through 

the following: 

 1.Develop a learning strategy that helps develop object-oriented 

programming skills and self-efficacy such as strategy Participatory e-

learning because it is centered around the learner, and relies on social 

interaction as a basis for building knowledge, through the use of 

communication tools and communication technology across the Web.  

2. Employing teacher and learner support within participatory e-learning 

environments in the educational process because it has become something 

important and necessary, leading to some change in the study of courses 

among learners regarding the development of their capacity And 

competence. 

3. Determine the appropriate support pattern to be used in a participatory e-

learning environment for the development of object-oriented 

programming skills and the self-efficacy of secondary-level students, 

using modern technological techniques and innovations, including Social 

Networking (Facebook Face book), email and YouTube channels. 
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Study problem:  
The current research problem has been the low level of skill performance of 

first-grade secondary students in the object-oriented programming skills of 

producing the Arab Atlas project using the Visual Basic dot Net program 

(BASIC.NET) scheduled to First-grade secondary students, as well as a low 

level of cognitive achievement this was illustrated by the results of the skills 

performance tests of the above-mentioned students, which prompted the 

researcher to try to take advantage of the participatory e-learning strategy in 

developing object-oriented programming skills And self-efficacy by 

designing a participatory e-learning environment through social networks 

(Facebook face book) through closed groups under the supervision and 

guidance of the researcher.   

Search variables: 

 First: Independent variable: 
 is a participatory e-learning environment based on a style (teacher 

support). 

 is a participatory e-learning environment based on the learner's 

support. 

  Second: Dependent variables: 
 of cognitive achievement associated with object-oriented 

programming skills.  

 is the skill aspect associated with object-oriented programming skills. 

 self-efficacy. 

Experimental design: 
 The current research was based on the use of semi-experimental design 

based on the two experimental groups: (first experimental group style  

"Teacher Support", second experimental group  "learner support ") with the 

application (tribal and remote) of tools Search, as shown in the following figure: 
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Research questions: 
How to build a participatory e-learning environment based on a support 

pattern to develop the skills of object-oriented programming and the 

self-efficacy of high school students? This question has the following 

ramifications: 

 What has been the impact of the support pattern on the participatory e-

learning environment in developing object-oriented programming skills 

and self-efficacy? 

 What has been the impact of the teacher support model of the 

participatory e-learning environment in the development (cognitive 

aspect, skill side of object-oriented programming skills) and self-

efficacy?  

 What impact does the learner's support pattern have on the participatory 

e-learning environment in the development (cognitive aspect, skill side of 

object-oriented programming skills) and self-efficacy?  

 What has been the impact of the teacher support (provided by the learner) 

on the participatory e-learning environment in the development 

(cognitive aspect, skill aspect of object-oriented programming skills) and 

self-efficacy? 

Research assignments:  

First: With regard to the degrees of achievement associated with the 

cognitive aspect of object-oriented programming skills: 

 There are statistically significant differences between the Mediterranean 

and tribal applications to test the cognitive achievement of the object-

oriented programming skills of the first experimental group students 

(teacher support pattern) for the benefit of the dimensional application.  

 There are statistically significant differences between the intermediate 

and tribal applications to test the cognitive achievement of the object-

oriented programming skills of the students of the second experimental 

group (teacher support pattern) for the benefit of the dimensional 

application.  

 There are statistically significant differences between the two-

dimensional applications to test the cognitive achievement of object-

oriented programming skills of the students of the two experimental 

groups (the first and second) in favour of the remote application of the 

second experimental group (learner support pattern).  
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secondly: With regard Note Card for skilled performance associated 

with object-oriented programming skills: 

 There are statistically significant differences between the Mediterranean 

and the application of the program to note the skills of object-oriented 

programming of the first experimental group (teacher support pattern) for 

the benefit of the dimensional implementation.  

 There are statistically significant differences between the mid-and upper-

middle applications of the card note of the object-oriented programming 

skills of the students of the second experimental group (learner support 

pattern) for the benefit of the dimensional application. 

 There are statistically significant differences between the two dimensions 

of the application note of the object of the programming skills of the 

students of the two experimental groups (first and second) in favor of the 

dimensional implementation of the second experimental group (learner 

support pattern).  

thirdly: With regard to the scale Self-efficacy: 

 There are statistically significant differences between the intermediate 

and tribal applications of the self-efficacy measure of the object-oriented 

programming skills of the first experimental group students (teacher 

support pattern) for the benefit of the dimensional application.  

 There are statistically significant differences between the intermediate 

and tribal applications of the self-efficacy measure of the object-oriented 

programming skills of the students of the second experimental group 

(learner support pattern) for the benefit of the dimensional application. 

 Statistically significant differences exist between the two dimensions of 

the self-efficacy measure of the object-oriented programming skills of the 

students of the two experimental groups (the first and second) in favour 

of the dimensional application of the second experimental group (learner 

support pattern). 

 Objectives of research: 
 to address the problem of low level of secondary school students in the 

skills of object-oriented programming and self-efficacy through the 

following: 

  Measurement of the impact of the support module (teacher-learner) to 

the participatory e-learning environment in cognitive development For 

object-oriented programming skills.  
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 Measuring the impact of the support module (teacher-learner) in the 

participatory e-learning environment in developing the skill performance 

of object-oriented programming skills. 

 Measuring the impact of the support module (teacher-learner) on the 

participatory e-learning environment in the development of self-efficacy. 

 Identify the most appropriate type of support (teacher-learner) in the 

participatory e-learning environment, in terms of its impact on object-

oriented programming skills and self-efficacy.    

Importance of research: 

This research derives its importance from two important aspects, one of 

which is theoretical and the other applied, as follows: 

1. Theoretical importance: The importance of theoretical research lies in 

the following: 

1. The present research provides a theoretical framework on the impact of 

teacher and learner support to the participatory e-learning environment in 

the development of the high-school-oriented programming skills and 

importance of secondary-level students and the steps of the production of 

the Arabic e-Atlas Project. The current research also addressed a 

theoretical study in the development of self-efficacy at the secondary 

level. 

2. Research may help change the teaching method of the first-graders ' 

course by employing teacher and learner support within a participatory e-

learning environment as a means of delivering content remotely. 

2- Applied Importance: the current research in practice may benefit both: 

1. The research presented the concept of a modular and learner support 

programmes through a participatory e-learning environment to develop 

object-oriented programming skills and self-efficacy, which may benefit 

planners of special educational programmes High school students. 

2. Help those interested in the field when employing Web Applications 

(2.0) Facebook in the choice of participatory learning based on the results 

of this study. 

3. Draw the attention of educational decision makers and curriculum 

developers to the development of computer curricula and the integration 

of information technology in computer curricula.   

4. This research may contribute to providing researchers and practitioners in 

the field of participatory e-learning with tools and methods to help them 
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develop programming skills, especially the skill of object-oriented 

programming using the Visual Basic dot net program.  

Search limits: 

 During this research, the researcher committed to the following limits: 

 The current research on the independent variable is limited to the 

participatory e-learning environment (teacher and learner support), and 

two dependent variables: (Object-oriented programming skills-self-

efficacy). 

 Current research was limited to first-grade general secondary students.  

 The current research was implemented at the Coptic Secondary school in 

Tanta, East Tanta Administration, Gharbia Governorate. 

 The current research was applied during the second semester – for the 

academic year (2017-2018).   

Society and sample research:  
The researcher selected the research sample from the first grade general 

secondary students and enrolled to research for the second semester of the 

academic year (2017-2018) at the Coptic Secondary School for boys in 

Tanta after receiving approval to apply the research and make measurements 

on it With a supplement (22), where the sample size of the research (60) 

students were divided into two experimental groups, one experimental first 

learned by using a participatory e-learning environment with a teacher 

support pattern, and the other experimental again learned by using the 

environment Learner-supported e-learning 

Research methodology:  

The current research uses the semi-experimental, analytical and 

experimental descriptive approaches. 

1. Analytical descriptive approach: used for the preparation of the 

theoretical framework and previous studies of research and the preparation 

of research tools and scientific validation of the achievement cognitive 

testing of object-oriented programming skills, observation card performance 

of object-oriented programming skills, and scale The self-efficacy of high 

school students, as well as the discussion of hypotheses and interpretation of 

the results. 
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2. Experimental semi-experimental approach: used to verify the impact of 

the support module (teacher and learner) on the participatory e-learning 

environment for the development of object-oriented programming skills and 

the self-efficacy of secondary-level students. 

Search tools: It is divided into the following: 

A. Data collection: 

 A list of behavioral objectives of the content of object-oriented 

programming skills (Arabic e-Atlas project). 

 A list of object-oriented programming skills (Arab Atlas E-project) using 

basic digital. B. Experimental treatment materials 

 Participatory e-learning environment. 

A-standard include: 

 Achievement testing to measure cognitive achievement of object-oriented 

programming skills. 

 Skill performance Observation card for object-oriented programming. 

 Measure of self-efficacy. 

Search terms: 
 E-Learning:  

Muhammad Khalaf (2016, 218) defines him as a "method of learning within 

the Working Group, provides participants with the opportunity to learn and 

share information sources, ideas and actions, and to share experiences 

among them, not the goal of Learning is about acquiring knowledge, but the 

goal is to acquire the capacity to build knowledge. " 

It is a learning strategy centered around the learner to produce new scientific 

ideas on a particular scientific subject, to achieve a specific goal through the 

work of the learners together in small participatory working groups where 

everyone understands what is required to complete the work of the rest 

Members of the group resulting in the exchange of experiences and the 

building and acquisition of knowledge of the learner to achieve the desired 

educational objectives (procedural definition). 

Participatory E-Learning: 
 (Gewertz, 2012, 78) defines him as  "A learning style that students share in 

groups to accomplish the required tasks, where knowledge, skills and trends 

are acquired through participatory collaborative efforts among students to 
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build knowledge, and this is done through The social and cognitive 

interactions that result in new knowledge, as it is based on the exchange of 

information between learners who are jointly involved in the reorganization 

of concepts to build new relationships between them.  " 

Azmi (2014, 50) argues that "a pattern of active learning in which students 

collaborate together to achieve a specific educational goal, such as writing a 

research paper or searching for a particular concept across the network, is 

done in working groups of four or five members, and the teacher is The 

supervisor without direct interference from him in the interaction between 

them through discussion boards, chat or e-mail.  "  

       Because of the multiple definitions of participatory e-learning, 

many researchers have categorized these definitions in four main 

categories: 

First Category: 

   She focused on the idea that the participatory learning process is supported 

by computer, or through the Internet, including the definitions of Evegero 

and Tendler (Avgeriou & Tandler, 2006, 2; Wang Oo-Wang & Woo, 2007, 

61)) which agree that he learned through the internet, is Through which 

learners interact and participate in the performance of tasks, making the 

learning process social, work 

To develop the trust, effectiveness and common understanding of learners 

using simultaneous and asynchronous communication tools. 

Second Category: 

Focused on the idea that it is an educational approach based on collective 

participatory work within small or large working groups, as well as sharing 

of tasks and information exchange through discussion, using participatory 

support tools, including definitions of (Thu, 2003b, 268); opinion Others 

((Rae & et al., 2006; (Abraham, 2007); Which agreed that it is a pattern of 

education in which learners work together in groups, share the task or 

achieve common educational goals, and therefore focus on participatory 

efforts between The learner and knowledge generation, not receiving it 

through social and cognitive interactions, is learning centered around the 

learner and is seen as a participant in the learning process activities. 
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 Third Category:  

Focused on clarifying the idea of sharing between learners and teachers, and 

the role of the teacher in the process 

Sharing, including the definitions of Nicolo et al. (Nicolaou & W., 2008, 4); 

(To, 2010, 17); (Al Ghoul, 2012, 69), which agreed that it is a system of 

participatory and interactive processes between teachers and learners and 

sources of education In the process of learning through a coordinated effort, 

using the web and its tools as a broker to communicate and exchange ideas 

and experiences, to accomplish a mission or achieve a common educational 

goal in the light of organizing learning activities and interactions between 

the participants. 

Fourth Category: 

focused on the idea of linking it to Web Tools (2.0) as effective participatory 

tools, including the definitions of (vertical, 2009, 11); (Mouse, 2012, 434), 

which agreed that it is the second generation of e-learning, and represents a 

method of computer and network learning The Internet, where learners work 

in groups, exchange views and share to build new knowledge, to achieve a 

common goal of developing their knowledge and skills. 

The current search is in line with the fourth category of definitions that it has 

linked to using Web Tools (2.0) as a participatory tool. 

Is a strategy for learning using a Web 2.0 tool to gain learners in partnership 

with their educated peers ideas, knowledge and new concepts to become the 

learner here Course 

Active during its implementation of the educational tasks of the content 

to achieve the desired educational objectives (procedural definition).  

Participatory e-Learning environment: Ismail (2009, 656) defined it as "The 

place where the learner's behavior is changed by using the educational 

software with the electronic content sought in the electronic portal ". 

It is an educational environment based on the use of some participatory e-

learning tools including social networks “Face book", etc., where students 

meet in the form of small groups in order to build new knowledge, social 

interaction, knowledge sharing, And to participate with each other, and each 

student is responsible for educating himself and exchanging roles between 

himself and his peers in order to achieve the desired educational objectives 

(procedural definition).      
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Social networking concept: 

 Lynn and Randy (Lynn & Randy, 2010, 5) have defined them as  "social 

circles between parents, friends or others that share their common interests, 

and the only difference is that they are online and include special and public 

topics from writings, photos, videos, discussions and introductions." 

They are "roles to activate collective intelligence through social negotiation 

between a group of individuals who integrate their thinking into 

interconnected content about achieving a common goal or practice" 

(procedural definition).      

YouTube concept: 
Froana (2012, 87) defines him as the "most popular video-sharing site that 

makes anyone able to upload short videos for special or public preview. It is 

a place to share videos between friends and family  ".  

It is a social media site where different videos are published and used by 

learners to follow up and upload the videos of educational courses 

(procedural definition).  

Email concept: 

A message that contains text, files, pictures, or attachments that are sent over 

the Internet from one destination to a single person or group of people, it 

should be noted that the first e-mail message was sent by Ray Tomlinson in 

1971 (Al-Var, 2012). 

It is a web-stored information that is exchanged between two or more users 

by means of communication (procedural definition).      

Concept of support pattern (educational support):  

"Support is the assistance that is provided to the learner, or when needed or 

requested, to help them overcome obstacles and guide them towards the 

achievement of educational tasks in order to achieve The required objectives 

effectively and efficiently  ".  

McNeil and Kragrick (McNeill & Krajcik, 2009) believe that  "E-support is 

a set of guidance that is provided within e-learning environments, which will 

help learners to organize their understanding of complex subjects." 
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Teacher Support pattern: 

Abdul Aziz Abdul Hamid (2011, 61) defines him as  "guiding and guiding 

learners in the Web-based e-learning environment and providing them with 

appropriate assistance to achieve educational goals using simultaneous 

interactive Web applications and other Concurrent  ".  

 (Van de Pol & St., 2010, 59)  "as an aid that relies on the ability of the 

teacher to diagnose the ability of learners on a continuous basis, including all 

the interests of students, control of frustrations and the failure to meet them, 

and give feedback Fit them  ". 

It is the assistance and guidance provided by the teacher to the learner within 

the e-learning environment (participatory e-learning environment) 

(procedural definition). 

Learner Support Style:  

It has been taught by (Boblett, 2012, 5) that "it is the interaction of learners 

together to provide explanations and clarifications to each other, build ideas, 

solve problems and develop negotiation and sharing skills, as the process of 

setting up peer annotation helps Learners to participate more in cognitive 

treatments such as clear thought, information management, development of 

new meanings, and debugging  ". 

It is the aid, the guidance provided by the learner to the presumption within 

the e-learning environment (participatory e-learning environment) 

(procedural definition). 

What is the programming language: 
Abed and Asahal (2007, 19) identified her as the "means of communication 

between man and computer, and the programming language consists of a set 

of symbols and numbers used to write the instructions given to the computer 

according to certain rules that vary from one language to another ". 

A set of instructions that communicate between the user and the machine to 

help him carry out the tasks required of him (procedural definition). 

Object-oriented Programming skill: 

Ibrahim Al-Kholi (2016, 142) defined it as "A method adopted by many 

programming languages such as" Visual Basic. Net ", and this method is 

designed to separate the program into functionally separated and 

configurable parts called" Objects "objects that depend on the properties The 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=Basic.Net
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means and events, acting with complete independence, are directed by 

juveniles to produce innovative programs easily and freely as per the need of 

the programmer ". 

Is the ability of the learner to design the interface of object-oriented 

programming projects using VB.Net, using the appropriate tools and 

applying their characteristics, and writing project codes accurately, mastery 

and speed, so that the results of the programmer are correct to serve the 

purpose required of it ( Procedural definition). 

Self-efficacy:  

See Hiam Shaheen (2012, 152) it "The personal belief that he possesses the 

abilities and skills to accomplish his goals, which qualifies him to plan and 

achieve the goals, and his perseverance in completing it, as well as 

communicating effectively with the other."  

Is the ability of the learner to implement and control the activities and tasks 

associated with building knowledge, as well as his ability to make decisions 

on his own, based on the support provided to him by his mentor or peers 

within the learning environment and his ability to solve the problems facing 

him, Dealing with others in a good way so that they can achieve the desired 

objectives (procedural definition). 
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Search procedures: 
1. Prepare the achievement test in the object-oriented programming skills of 

first-grade secondary students. 

2. Prepare a note of skill performance for the first grade students of the 

secondary level. 

3. Preparation of the self-efficacy measure for the first grade students of the 

secondary level.  

4. Designing a participatory e-learning environment (experimental groups on 

the Facebook social networking site) email, YouTube channels in light of 

the user's instructional design model, then presenting the environment to a 

group of experts and specialists in the field of technology Education to leave 

the application. 

5. Prepare educational content in the form of educational modules for both 

the first and second experimental groups. 

6. Conduct the exploratory experiment to legalize the search tools, and also 

to identify the difficulties that a researcher or research sample may face 

during the basic experiment, in order to adjust the tools and determine the 

appropriate time for them. 

7. Tribal tests for search tools. 

8. Implement basic experience. 

9. Testing of search tools. 
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Results of the study: 
 The researcher reached the following results after conducting the 

statistical treatments: 

1. There are statistically significant differences between the intermediate and 

tribal applications to test the cognitive achievement of object-oriented 

programming skills in favor of dimensional application.  

2. There are statistically significant differences between the intermediate and 

tribal applications to test the cognitive achievement of object-oriented 

programming skills in favor of dimensional application.  

3. There are statistically significant differences between the middle-two 

applications to test the cognitive achievement of object-oriented 

programming skills in favor of the dimensional application of the second 

experimental group (learner support pattern).  

4. There are statistically significant differences between the Mediterranean 

and the application of the program to note the skills of object-oriented 

programming in favor of dimensional applications.  

5. There are statistically significant differences between the Mediterranean 

and the application of the program to note the skills of object-oriented 

programming in favor of dimensional applications. 

6. There are statistically significant differences between the two middle-aged 

applications of the observation card of object-oriented programming 

skills in favor of the dimensional application of the second experimental 

group (learner support pattern).  

 

7. There are statistically significant differences between the intermediate and 

tribal applications of the measure of self-efficacy of object-oriented 

programming skills in favor of dimensional application.  

8. There are statistically significant differences between the intermediate and 

tribal applications of the measure of self-efficacy of object-oriented 

programming skills in favor of dimensional application. 

9. There are statistically significant differences between the mid-application 

of the for the measure of self-efficacy measure of object-oriented 

programming skills in favor of the second experimental group (learner 

support pattern). 



Study recommendations  

- 18 - 
 

Study recommendations: 

In the light of the results of the present study, the researcher recommended 

the following recommendations: 

 A-for decision makers: 

1. Develop courses and make participatory e-learning environments in the 

learner support style one of the main goals that enable students to 

implement different learning activities. 

2. Use the learner support pattern in the participatory e-learning environment 

to develop sharing and self-efficacy skills. 

3. Train teachers to use participatory e-learning environments and use the 

learner support pattern to develop practical skills in computer material at 

different educational levels. 

B-For teachers: 

1. Attention to the use of participatory e-learning environments (learner 

support) in the teaching of different courses for different educational 

stages.   

2. Using the Learner support module in the participatory e-learning 

environment in the development of programming language (PHP) skills 

and the self-efficacy of second-grade secondary students. 

C-for researchers: 

1. Take advantage of the results of the current study using the style (learner 

support) in developing the skills of sharing and self-efficacy in various 

courses.   

2. Take advantage of the results of the current study in organizing support 

through mobile phones to serve educational positions. 

D-For students: 

1. The need to pay attention to the use of participatory e-learning 

environments and self-reliance in accessing information in various 

courses. 

2. The need to pay attention to the participatory work of the students and to 

assign them the process of searching for information and implementing 

joint projects for the preparatory stage. 
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Future educational Research: 

In view of the results of the present study, the following research can be 

proposed: 

1. Use other tools not used in the current study and focus on people with 

special needs of the visually impaired and the blind and develop mental 

skills using targeted support. 

2. Comparing the participatory e-learning environment with an artificial 

intelligence-based learning environment. 

3. Discuss the relationship between participatory e-learning and the high-

level thinking methods of secondary school students in the programming 

decision.  

4. A modular comparison (teacher and learner support) in participatory e-

learning environments in the current study with a smart support pattern. 

5. The impact of the e-learning interactions and the participatory teaching 

environments in the development of self-efficacy. 

6. The impact of the participatory e-learning environment on the 

development of the academic self-efficacy of high school students.  

7. Effective use of participatory e-learning patterns in the development of 

life skills in children with special needs. 

8. The impact of the use of various participatory learning tools (wikis) in 

developing the object-oriented programming skills of secondary school 

students.   

9. The impact of teaching on the social Network (Facebook) Facebook on 

academic achievement and its relationship with the self-esteem of pupils 

in the preparatory stage. 

10. The impact of participatory learning environments on the development 

of proficiency in secondary school pupils. 

 

 

 




