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٢٥٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  مقدمة

والصالة و السالم على رسول ، مل يعلم  علم اإلنسان ما ، الذي علم بالقلمهللا  احلمد      
       ،.. وبعد.كثرياً   وسلم تسليماً له وصحبة آالنيب األكرم وعلى  اهللا

واململكة  ،التعليم حرصت كثري من الدول على اعتماد خطط وطنية لدمج التقنية يففقد 
املؤسسات  فبدأت العربية السعودية من تلك الدول اليت سارعت يف تفعيل  تلك اخلطط.

واستغالل التقنيات احلديثة   ومهنياً  بتطوير براجمها ومراجعة أنظمتها وقوانينها إدارياً  التعليمية
والتكنولوجي والثورة  ونتيجة لذلك التطور واالنفجار املعريف؛ كوسيلة أساسية يف نظام التعليم

عليم ـــالت"ظهر مصطلح  نرتنتا�تمع بعضه ببعض عن طريق اإل اتصالاملعلوماتية وسهولة 
  ". E-Learning  "اإللكرتوين

، هو حتد للرتبويني وا�تمع بأسره اإللكرتوينأن التعليم  "م)  ٢٠٠٢(ويذكر تساشيل      
د املرء نفسه يكتب على جلد املاعز والعامل جيب تقبله وتعلم كيفية التعامل معه قبل أن جي

  ١٧موال " صـــبا حمــوئية ويستخدم حاســـمن حوله يكتب بإقالم ض
كل ما يكتسبه الفرد من معلومات   :بأنه اإللكرتوينالتعلم  م) ٢٠٠٣(ويعرف املوسى      

 اسبـحلامن نتيجة استخدامه آليات االتصال احلديثة  سلوكهوخربات تؤدي إىل تغيري يف 
وفيديو ومكتبات إلكرتونية وحوار مفتوح رسومات و املتعددة من صورة وصوت  وسائطهو 

  .سواء عن بعد او يف الصف املدرسي نرتنتوكذلك بوابات اإل
أثناء عملية التعلم والتعليم  احلاسب" أن البيئة اليت يوفرها : )٣٤: ١٩٩٤ويرى (الفار     

كوسيلة   احلاسبمني يولد اجتاهات اجيابية لديهم حنو من حيث التواصل والتفاعل بني املتعل
تعليمية من جهة ، وحنو املواد اليت يدرسو�ا من جهة أخرى مما يزيد من دافعيتهم للتعلم 

  وبالتايل يزداد حتصيلهم العلمي "
 بـــاحلاسحد أن ينكر التطور الرهيب الذي واكب تطور مكونات جهاز أوال يستطيع     

جية أنظمة التشغيل والربامج التطبيقية ولغات الربجمة ـ،ونعين باملكونات الربم يةاملادية والربجم
ت العديد من الدراسات بان هناك ضعف أثبت، وقد اليت سنتناوهلا يف هذا البحث باذن اهللا 

  .مستوى اداء الطالب يف مهارات الربجمةيف 
 ,Gomes( :ةــدراس ربمـــــجةضعف الطالب يف الاكتشفت  ات اليتـــــن الدراســــوم      

Mendes, 2007(،  من املرحلة البدائية لدراسة الربجمة عندما  تبدأن العقبات أبينت اليت
الرتكيز مهم يف هذه املرحلة ليس فقط حيث يكون ، لب منهم فهم معىن وتطبيق الربجمةيط

ن املفرتض للطالب القدرات اليت كانت مقدرات معينه بل حتسني املعرفة و  وأوير برجمة يف تط
  معرفتها قبل دراسة الربجمة.



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٥٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  :ةـــبات اليت تناولتها هذه الدراســــقسنقوم بسرد خمتصر جلميع العو  
  أساليبختتلف (التعلم للطالب  أمناطال تدعم مجيع  التدريس أمناطاسرتاجتيات و 

 .)علوماتــهم املـي فـــعوبات فـــن لديه صــومنهم م ،ا يتعلمونــالطالب الستيعاب م
  مايقصد هنا ان بعض املفاهيم (تدريس املفاهيم الديناميكية من خالل مواد ثابتة

او الرسومات تدرس من خالل العروض باستخدام الربوجيكرت او تفسريات لفظية 
الب ــض الطـعــدى بـعوبة لــن الصــــــوع مـــــــواليت يكون فيها ن ،اخل ...واملخططات او النصوص

 .هاـلفهم
  ن هم أكثر تركيزا على التعليم ولغة الربجمة وتفاصيلها النحوية بدال من تشجيع املعلمو

 حل املشكلة باستخدام لغة الربجمة.
 كحفظ بعض الربامج بدون   :بعض الطالب يستخدمون طرق تعليمية خاطئة للتعلم

 .جـــــــــذا الربنامــــه أنشأف ــــفهمهم كي
 ـقيةاحلســـابية واملنطـعرفة ـفي من املــما يك هلديالب مل يكن ــــالعديد من الط. 
 جيةـــاءات الربمـفـــى الكــــصول علــلحـفاية لــا فيه الكـالب مبــــمل الطـال يع. 
 هم الصعوبات املذكورة يف هذا البحث كما أب ال يعرفون كيفية الربجمة وهي الطال

 .ذكر سابقا
 ثل ـــر التجريدية فتعلم الربجمة يتطلب مهارات متوى عايل من االفكاــالربجمة تتطلب مس

 .، والتعميم والتفكري النقديريدـالتج
 ب معقد جدا.ـجة لديها تركيـــــــــات الربمـــــلغ 
 دوافع لدى الطالب لتعلم الربمـجة.دم وجود الـع 
يع التدريس ال تدعم مج أساليباسرتاجتيات و  :ناوكان من األسباب اليت ذكرها الباحث      

  .هلذا البحث افكانت منطلقً  ؛التعلم للطالب أمناط
ه وتعددت يف ظل التقدم التكنولوجي وجتدد أمناطو  التدريب (التدريس) أساليبتنوعت وقد 

نه ميكن زيادة فاعلية أوجتدر اإلشارة اىل  .الطالب)( وطبيعة أحوال املتدربنياملعلومات 
منط التدريب  :ومن أشهرها مناطريق استخدام وتوظيف هذه األطالتدريب عن 

 )الذايتالفردي (ومنط التدريب  ،)Co-Operative Training( )التعاوين(التشاركي
)Training  Individual (.   

أمر ضروري لتطوير  خمتلفة أمناطالربجمة بعلى  الطالبومما سبق يتضح أن تدريب      
 حيا�مالالزمة لنجاحهم يف  ةملهارات الربجم الطالبالعملية التعليمية ، وحتقيق امتالك 

 طالبعينة من ل الربجمة مهاراتبعض ويستهدف البحث احلايل تنمية  ،واملهنيةالعملية 
  الفرديطي التدريب التشاركي والتدريب ـــــــــــباستخدام من الثانوي األولالصف 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٥٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  :بمشكلة البحث حساساإل
لعمله كمشرف تربوي ملادة  ثمبشكلة البحث من خالل مزاولة الباح حساساإلنبع      

يف العديد من  اآليلمتابعة عمل معلمي احلاسب  منه والذي يستوجب ،اآليلاحلاسب 
  .مبنطقة الطائف التعليمية يمدارس التعليم العام واألهل

 ،داء الطالب يف مهارات الربجمةأمستوى  :عام يف ضعفأن هناك  الباحث وقد الحظ     
 ،يع الربجمةـــيف مواض اإلشـرافيةارات ـالزيخالل  يةـالصفة ـناقشاملثناء أمشاركة الطالب وعدم 

عدم وجود فرص تدريبية مناسبة تناسب ظروف  :ورمبا يكون السبب وراء هذه املشكلة هو
   .الطالب

أن يكتسبوا من خالهلا  للطالبالتدريب اليت  ميكن  أمناطومن مث مت التفكري يف بعض 
 Co-Operative(اركـي ــــالتـــدريـب التعــاوين التشــ: اومن أمثلته ،الربجمةمهارات 

Training ( والتدريب ال ،) ذايت الفرديTraining  Individual (  ن أال سيما و
  :أمرينحت يف نتائجها ــابقة قد أوضــات الســـــالدراس
يف خمتلف  أن التعاون بصفة عامة من املفاهيم الشائعة اذ يستطيع املرء أن يقف هو " :األول

الثقافات على العديد من اآلثار واألمثال اليت متجد التعاون وحتض عليه وتؤيد فكرة أن يعمل 
الناس معا وان يساعد بعضهم بعضا وقد اصبحت احلاجة اىل التعاون يف اآلونة األخرية أكثر 

ر إحلاحا من أي وقت مضى نظرا ملتطلبات احلياة يف ا�تمعات احلديثة اليت اصبحت اكث
  .)١٤٧،  ٢٠٠٣البتال ، (" تعقيدا من ذي قبل 

هو تفريد التعليم بناءا على دراسات وخربات بدأت يف الستينات من القرن العشرين  :الثاني
املفرد يتسم بقدر من الكفاءة والفاعلية يفوق كفاءة وهي تشري يف جمموعها اىل ان التعليم 

  ).٢٠٠٠علي ، (التعليم اجلمعي السائد 
الربجمة مهارات بعض  دراسة تستهدف تنمية  إجراءبضرورة  حساسنا نبع اإلمن ه     

ثر فاعلية يف من منط للتدريب للتعرف على أيها أك بأكثر الثانوي األولالصف  طالبل
  .تنمية تلك املهارات

  :مشكلة البحث
واحلاجة  ،الثانوي يف الربجمة األولطالب الصف متثلت مشكلة البحث يف ضعف مهارات 

مشكلة  ن مث ميكن التعبري عنــــوم ،اراتــبة الكتسا�م هذه املهــتدريب مناس أساليب ىلإ
  :الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل

  مهارات الربجمة لدى يف تنمية  )الذايت –التشاركي (اختالف منط التدريب  أثرما
  ؟ويـــالثان األولف ـــالب الصـــط
  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٥٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  : األسئلة التاليةؤال ــــــذا الســـويتفرع من ه
  ؟ من وجهة نظر املتخصصنيالثانوي  األولالصف  لطالبالالزمة  الربجمةما مهارات  ـ ١
 األولمهارات الربجمة لدى لطالب الصف بعض  لتنمية ربنامج التدرييب املستخدم ما ال -٢

  ؟الثانوي 
 األولالصف مهارات الربجمة لدى طالب  بعض منط التدريب التشاركي يف تنمية أثرما  -٣

  الثانوي ؟
 األولمهارات الربجمة لدى طالب الصف بعض تنمية  يف دريب الذايتــــمنط الت أثرما  -٤

  ؟  الثانوي
 تنمية يف )والذايت –التشاركي (تدريب فروق ذات داللة إحصائية بني منطي ال هناكهل  -٥

  ؟  الثانوي األولمهارات الربجمة لدى طالب الصف بعض 
    البحث: أهداف

من  الثانوي األوللتنمية مهارات الربجمة لدى طالب الصف زمة حتديد املهارات الال ـ١ 
  .وجهة نظر املتخصصني 

  .الثانوي األولمهارات الربجمة لدى طالب الصف بعض  برنامج تدرييب لتنميةبناء  - ٢ 
مهارات الربجمة لدى طالب بعض تنمية منط التدريب التشاركي يف  أثر الكشف عن - ٣ 

  .الثانوي األولف ــــــالص
مهارات الربجمة لدى طالب  بعض تنميةمنط التدريب الذايت يف  أثرالكشف عن  - ٤ 

  .الثانوي األولف ــــــالص
 تنمية :يف )والذايت –التشاركي (ريب ـدـــــــطي التــــــــبني من روقـــــالف داللــة نــــــالكشف ع - ٥ 

  .الثانوي األولالصف مهارات الربجمة لدى طالب بعض 
 ميكن حتديد أمهية البحث يف النقاط التالية:    - :أهمية البحث

دى ـمهارات الربجمة لتنمية بعض  ن نتائج البحث واملتمثلة يفــــم يستفيد الطالبد ــق -:أوال
  :يــف انويــالث األولف ــــــالب الصــــط
بالعديد من تتمتع  ) Visual Basic(لغة ن إحيث  :التفاعل املباشر مع الطلبة - ١

 .ياتمكانالصفات واإل
 اإللكرتوين أل�ا تثري الدافعية والتشويق حنو التعلم ؛مشوقة لدى الطالب لغة - ٢

 .مهاراته اليت أكتسبهاوإكتشاف 
 ت يف الفصل الواحد.جموعاــــتزيد من التنافسية بني امل  - ٣
رجمة مبا ــــدارسني حلب مقررات البع لدى الــتوليد داف :يــــة فــــــذه الدراســـتساهم ه - ٤
 وال بيسك.ـــة الفيجـــيها الربجمة بلغـــف
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 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 .تكشف نواحي القوة و القصور لدى الطالب - ٥
مهارات الربجمة ض ـبع ي تنميةـــــــــــواملتمثلة ف ،ن من نتائج البحثو تفيد املعلمـــــــقد يس :ثانيا

  :يف الثانوي األوللدى طالب الصف 
ل لتعليم الدروس اليت حتتوي ـــأفض )الذايت –التشاركي (دريب ــــــــــــــالت اطأمنمعرفة أي  -١
 .جيةــارات برمــــــى مهــــعل
 .ةـــبـهنية مناســب مـدريـــــــــــت أساليبق ـارات وفـــاب املهــــتعلم اكتسـق للمـحتق -٢

ثلة يف تنمية مهارات الربجمة واملتم ،لبحثتفيد التعليم باململكة من نتائج اــــــــــــــقد يس :ثالثا
  :يف الثانوي األولف ــــــــطالب الص

 .ياتــــات والتوصـرحـملكة باملقتـتزويد املسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم بامل
  :ض البحثو فر 
بني متوسطي درجات  )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -١

يف الثانوي املتدربني بنمط التدريب التشاركي  األوللصف الربجمة لدى طالب امهارات 
 .التطبيق القبلي و البعدي لصاحل التطبيق البعدي

بني متوسطي درجات  )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٢
يف املتدربني بنمط التدريب الذايت  اآليلالثانوي  األولالربجمة لدى طالب الصف مهارات 

  .ي والبعدي لصاحل التطبيق البعديالتطبيق القبل
 الربجمةمتوسطي درجات الكسب يف مهارات  بني داللة إحصائيةتوجد فروق ذات  -٣
 .الثانوي األولالذايت والتشاركي لدى طالب الصف  نمطي التدريبب

طي التدريب ــمن أثررييب الذي يعين مبعرفة ـيستخدم البحث املنهج التج  :منهج البحث
يت) باعتبارها مستويني  للمتغري املستقل على تنمية مهارات الربجمة باعتبارها الذا –(التشاركي

  متغريا تابعا.
             :حدود البحث

  .انويـــــالث األولف ـــالب الصـــــــلط جةـالربمارات ــمه ضـبع  :حدود موضوعية
  .ملطورة الثانويةمبدرسة امللك فهد ا الثانوي األولالب الصف ــط  :يةــكانــدود مــــح
ـــ  ١٤٣٤الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي تطبيق التجربة يف  :انيةــدود زمـــــح

  .ـه١٤٣٥
  :منط التدريب وله مستويان :المتغير المستقل    - :متغيرات البحث

  ذايت. –                   ـــــ تشاركي.
  .جةــــــــالربمارات ــــــمه :ابعــــالمتغير الت



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٥٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 الثانوي مبدرسة امللك فهد الثانوي مقررات األولعينة من طالب الصف    :عينة البحث
  اركيـــــــــط التدريب التشــبنم  ٢٧ي و ــــــــمط التدريب الذاتــــبن ٢٧ طالبا ؛ )٥٢(عددهم 

  :تصميم البحث التجريبي
 تطبيق القبلي والبعديبا�موعتني ذي اليعتمد الباحث على التصميم التجرييب املسمى 

  التايل يوضح ذلك اجلدول

  )١( جدول

  

  المتغير المستقل

  نمط التدريب

 x2الذاتي   x1التشاركي 

  ٢م   ١م   المجموعات

  قبلي  قبلي  التطبيق

  بعدي  بعدي

  .المجموعة التجريبية الثانية :٢ى  و  ماألولالمجموعة التجريبية  :١م :إن حيث
  ى.األولللمجموعة التجريبية  = نمط التدريب ١Xالتشاركي  -

  نمط التدريب للمجموعة التجريبية الثانية.=  ٢Xالذاتـــي  -
  :اإلحصائية ساليباأل

 نستخدم: .SPSS V.16 من خالل برنامج
املستخدمة يف معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبارات التحصيلية واملهارية  -

 البحث.
 ثبات.لل كودر ريتشاردســــــــــونمعامل   -
   .جموعاتــــــــــــــــتبار " ت " للمـــــاخ -
  

اس اجلانب ـــي قيــــي يعتمد عليها فــــالت دواتـــحث األالب أدواتد بـيقص :البحث أدوات
  ي:ــــوه جةـــــالربملوكي ملهارات ــاملعريف والس

  .جةـــهارات الربمـــمي ــفعريف ــــماختبار أداء  - 
  .جةـالربمء املعلمني يف مهارات أدا بطاقة حتليل - 
  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٥٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  ات التالية:جراءسوف يتبع الباحث اإل -ات البحث:إجراء
وذلك �دف   ؛على الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة مبجال الدراسة طالعاال -١

 .البحث أدواتوتصميم  ،مواد املعاجلة التجريبية إعدادو  ،كتابة اإلطار النظري للبحث
 تخصصني يف جمال تقنيات التعليم.املوعرضها على  ،جمةالرب هارات مبقائمة  إعداد -٢
 ج التدريب.ــــــــــلتكون حمتوى برنام ؛اختيار بعض املهارات الربجمية -٣
 .ةـمهارات الربجمبعض على  لطالبلتدريب ا ؛الربنامج التدرييب إعداد  -٤
 .ـاتشاركيا وذاتي الربنامج التدرييبدام ـــــــتدريب باستخــدليل ال إعداد -٥
 .)اقة التحليلــــــوبط األداء املعريف اختبار(اس ـــــــــالقي أدواتبناء   -٦
  .نــيـموعتــــى جمـــمها إلـــقسيـيار العينة وتـتـــاخ -٧
 .ياســــــالق أدواتق ـــبيــــبتط ليــبــاس القــــالقي  -٨
 احملدد. سلوبوعة بواسطة األـدريب كل جممتـــــ -٩

 .اســـــالقي أدواتطبيق ـــــبت عديــــــاس البــــالقي - ١٠
 استخراج البيانات واملعاجلات االحصائية وحتليل النتائج. - ١١
  .هــياتـــــوصـــحث وتـــــــــــرير البـــــتابة تقــــك - ١٢

  :مصطلحات البحث
حلمي  يعرف):Co-Operative Trainingالتعاوني ( التشاركي التدريب

ئة التدريب وفقا خلطوات اجرائية يتحمل من تنظيم بي :بأنه) التدريب التعاوين ١٩٩٧(
ويكلف كل منهم مبهمة جزئية  ،خالهلا املتدربون مسئولية تعلمهم بتقسيمهم اىل جمموعات

  )٢٠١٣الشمري ، نقال عن ( عليه إتقا�ا.
منط تدريب يعتمد على التشارك بني  :ويعرف الباحث التدريب التشاركي التعاوين إجرائيا بأنه

  .بعض مهارات الربجمةالكتساب  ؛يئة التدريباملعلمني يف ب
ن أ) ١٩٩٧نشوان ( يعرف :) Training  Individualالتدريب الذاتي الفردي (

 الكتساب املعارف واملهارات املتمثل يف تدريب سلوك املتعلم نتيجة  :التدريب الفردي هو
  ه.ـــدريب بنفســــلبات التــطـافة متـدرب بكــــق قيام املتــن طريـيم عــاهات والقــــواالجت

ذاته يف  علمتاملإجرائيا بأنه منط تدريب يعتمد على  الفردي الذايتويعرف الباحث التدريب 
  .الربجمةمهارات  بعض الكتسابعملية التدريب 

املنظمة  جمموعة من األنشطةيعرف قاموس الرتبية الربنامج التدرييب بأنه "  :البرنامج التدريبي
ل ــاملتدربني وتساعدهم على صق اجتاهات�دف إىل تطوير معارف و واملخططة اليت 

لهم " ـــمـني أدائهم يف عـــــرهم وحتســكيـــــفاءا�م وتوجيه تفـــهم ورفع كــمهارات
  ).١٧، ١٤٢٥الدميخي،(



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

" نظام متكامل للتدريب يتضمن جمموعة من  :ويف البحث احلايل يعرفها الباحث اجرائيا بأ�ا
طالب لدى  الربجمة مهارات بعضتنمية التدريبية املصممة وفق املنحىن املنظومي لالوحدات 
التعليمية واحملتوى واألنشطة والوسائل التعليمية  هدافويضم األ الثانوي األولالصف 

   . وطرق التدريس أساليبو 
  

ن االتقان وقد يكو  هي قدرة الفرد على أداء عمل ما بدرجة عالية من السرعة و :المهارة
  هذا العمل لفظيا أو حركيا أو عقليا.

باخلطوات الدقيقة والتفصيلية واليت  احلاسبهي قدرة املتعلم على تزويد  :البرمجةمهارات 
األوامر والتعليمات اخلاصة بلغة الربجمة    (توصله حلل املسائل العلمية أو مسألة معينة 

Visual Basic(  تصميم الربامج املختلفة اليت واليت يستخدمها ويوظفها الطالب  لبناء و
معينة ، وتقاس من خالل االختبار املعريف الذي يقيس مستوى اكتساب  أهدافحتقق 

  ربجمة.ـلية للــاملعلومات العلمية ملهارة الربجمة ، وبطاقة مالحظة لقياس مستوى املهارة العم



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  الفصل الثاني
   .حثــــات البــــأدبي :األولم ــــــــــــــــــــــالقس

 .باملرحلة الثانوية اآليلاحلاسب  :األولالمحور 
يف جماالت استخدام احلاسب يف التعليم  القد قطعت اململكة العربية السعودية شوطاً كبريً     

من مناهج التعليم العام أو فيما يتعلق ـــادة تعليمية من ضـــسواء فيما يتعلق باستخدامه كم
عليمية من وجود الربامج املتخصصة اليت تدير عملية التعليم باستخدامه يف إدارة العملية الت

  سواء يف إدارة شئون الطالب أو املعلمني أو االختبارات
على  ااستخدام احلاسب يف التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصبً  أساليبوقد تطورت     

يدة ميكن جد أساليباملتبعة يف التدريس باستخدام احلاسب أو استحداث  ساليبتطوير األ
إال أن ، يةــاملناهج الدراس أهدافحتقيق ودعم بعض  :ب يفـــهم من خالهلا احلاســــأن يس

استخدامه يف تدريس مجيع املواد الدراسية وال سيما يف الرياضيات والعلوم واللغة العربية مل 
جميات التعليمية يرق إىل الطموح املرغوب فيه نظرًا للتكلفة املادية الكبرية لتوفري األجهزة والرب 

إضافة إىل أن بعض الربجميات التعليمية العربية املتوفرة حاليا واملباعة بشكل جتاري تعوزها 
وليست مقننة لتناسب طالبنا ومعلمينا  ،خصائص علمية وتربوية كثرية يف تصميمها

  .ومناهجنا
  :اآلليكفايات معلمي الحاسب 

 .اآليلب ــــــوم احلاســـــــال علــــرة يف جمـارف العلمية املعاصـم املعـوعب املعلــيست  -١
  .قيـــــطـــــــل منـــشكـــالت بــــل املشكــــي حــــجة فــــات الربمـوعب دور لغــــيست   -٢
ب وملحقا�ا بصورة ظم التشغيل املختلفة وأجهزة احلاسيتقن املعلم التعامل مع ن -٣

 .صحيحة
  .ة كحد أىنجـــيربمج املعلم باستخدام لغيت برم  -٤
 .خصيـتطبيقات املختلفة للحاسب الشــيستوعب ال -٥
 .يـــــــب الشخصـــــــتلفة للحاســــبيقات املخــارات املتعلقة  بالتطـخدام املهــقن استــيت -٦
 ــة.االت التعليمية والرتبويـــي ا�ــعلومات فــــخدام تقنية املــاالت استــحيدد املعلم جم -٧
يلة ــــكوس  نرتنتدام الربجميات والوسائط املتعددة واإلـت استخيتقن املعلم مهارا -٨

 .تعليمية
 .يستوعب املعلم املعارف املعاصرة عن تقنية املعلومات -٩

 .اآليلب ـــيتقن املعلم استخدام برجميات وشبكات احلاس   - ١٠
 .يوضح املعلم املعارف املعاصرة حول مصادر املعلومات وأنواعها - ١١
 .لومات بكافة أنواعهاــــادر املعــحث يف مصـاملعاصرة يف الب اراتـــيطبق املعلم امله - ١٢



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 .مع جبوانبها اإلجيابية والسلبيةــب وتقنية املعلومات يف ا�تـحيدد املعلم تأثريات احلاس - ١٣
  ويطبقها عمليا. اآليلب ـيوضح املعلم املعارف واملهارات املتعلقة بطرق تدريس احلاس - ١٤

  :اآلليمعامل الحاسب 
لذا  ــــــرامج ، دريب على األجهزة والبــارسة والتـأداة عملية تتطلب املم اآليلب ـاسملا كان احل

ى حده ـــــرر علـــل مقـــكان من الضروري توفر معامل تدعم املقررات املختلفة حسب طبيعة ك
  :وات التاليةـــبناء على اخلط

  .س واختيار الغرف املناسبة للمعـملحتديد املدار  -١
ة ـم دراــــث، سة ــعمل وطرحها يف املنافــــــــالشروط واملواصفات لتجهيز املكراسة   إعداد -٢
  .رواتـب أنظمة املشتـلها حســقدمة واختيار أفضــروض املــــالع
  .ة الفنية على عملية جتهيز املعملاإلشراف واملتابع -٣
  .علمنيـــــب املـــــــدريــــــل وتــــعمــالم املـــــاست -٤

واالستفادة منها تكامليًا مع املواد األخرى فقد أعدت الوزارة  اآليلامل احلاسب ولتطوير مع
وقد مت �يئة  ،عم طرق التعلم والتعليم وحتسينهامواصفات جديدة ملعامل احلاسب لد

عدد من األجهزة   على  معمل  كل  يشمل  حبيث مدرسة  لكل اآليل  احلاسب  معامل  وجتهيز
 بط هـــــذه األجهزة بشبكة حاسبوترت للطلبة باإلضافة إىل جهاز للمعلم

معمل   كل ؛ ويضمالعملية التعليمية  يـــف  لتقنيةذه اـلالستفادة من ه ادمــخ جهاز  �ا
  .أهداف املنهجالتطبيقية املطلوبة لتحقيق ودعم  الربامج   من  كبرياً   عدداً 

 تعليم العامة لسياسة ال هدافانطالقًا من األ:  مقرر الحاسب في المرحلة الثانوية
يف اململكة العربية السعودية واليت تؤكد يف أحد حماورها على األخذ مبستجدات العلم 

التنمية  أدواتونظرًا للتطور املتسارع يف تقنية املعلومات اليت أصبحت إحدى أبرز  ،والتقنية
هـ يف املدارس  ١٤٠٦فقد بدأ إدخال احلاسب كمادة تعليمية يف عام  ،يف وقتنا احلاضر

هـ مت زيادة حصة إضافية  ١٤١٧ويف عام  ،وكان بواقع حصة واحدة يف األسبوع ،يةالثانو 
وقد مر مقرر احلاسب يف  ،لتكون بواقع حصتني يف األسبوع يف مجيع صفوف املرحلة الثانوية

  :املرحلة الثانوية بأربع مراحل هي
جة بالبيسك ـــــس لغة الربمــــب تدريـــاعتمد يف مقرر احلاس :ـهـ١٤١٣ – ١٤٠٦عام  -١

  يف مجيع الصفوف.
  أنظمة الربجمة ومبادئها؟اعتمد تدريس   :هـ ١٤١٨ – ١٤١٤عام  -٢
مت تأليف املقرر على أن يكون هنالك كتاب خاص  :١٤٣٤- ١٤١٩عام  -٣

، ويوضح اجلدول التايل مفردات املقرر بالتدريبات العملية إضافة إىل كتاب الطالب واملعلم
     مقّسمة حسب وحدات احلاسب اآليل:



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 )٢جدول (
مسمى  الصف األول الثانوي الصف الثاني الثانوي الصف الثالث الثانوي

٢الفصل الوحدة ١الفصل  ٢الفصل  ١الفصل  ٢الفصل  ١الفصل   

شبكات  -
 الحاسب
شبكة  -

اإلنترنت 
وتطبیقاتھ

 ا

   
بیئة 

 الحاسب
مكونات 
 الحاسب

تقنیة 
 الحاسب

  الترمیز واألعداد  البرمجة 
نظم 

 التشغیل
لوم ع

 الحاسب
الحاسب  -
وأوعیة 
المعلوما

 ت
الحاسب  -
 والتعلیم

 
الجداول 
 الحسابیة

معالجة 
النصوص/النشر 

 المكتبي

تحریر  -
 النصوص

- 
الرسوم/ا
 أللعاب

أنواع  -
 البرمجیات
إدخال  -
 البیانات

تطبیقات 
 الحاسب

  
قواعد 
 البیانات

   أتمتة المكتب
نظم 

 المعلومات

    

مھن 
الحاسب، 
الحاسب 

الخدمات و
 االجتماعیة

 
العصر 
المعلومات

 ي

 

 ١٤٣١باملرحلة املتوسطة من عام  اآليلمت إدراج احلاسب   :حىت االن  ١٤٣٤عام  -٤

 اجلدولوبه مواضيع كتب املرحلة الثانوية بالتدرج ومت تغيري مقررات املرحلة الثانوية  حسب 

                        التايل:



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 )٣( جدول

  

  

  

  

  

  

  

 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 : اآلليعامة لتدريس مادة الحاسب ال هدافاأل

ات ــــــوتقنية املعلوم اآليلب ــــول على املعارف واحلقائق العلمية يف جمال احلاســــــاحلص -١
 معهــات جمتــودي واحتياجــــــــاب السعـــــاة الشـــــاملرتبطة حبي

 :يف اآليلب ـــــن احلاســــهم العلمية لالستفادة مــــتدريب الطالب وتنمية قدرات -٢
 .ردـــفـــــية الــتاجــادة إنــــــــزي  •
 .ياستخدام احلاسب كوسيلة تعليم  •
 .لى املعرفةـــاء واحلصول عـحث واالستقصــلة للبـــــب كوسيــــاستخدام احلاس  •
ري ــــــــالب األســالطط ـــي حميــــــاح فــلية وجنــتلفة بفاعـــــية املخبـــــاحلاسبيقات ـــدام التطــاستخ •

 .واالجتماعي
درات العقلية واإلبداعية ومساعدته على التفكري املنطقي ـالب القـــاب الطــــإكس -٣

 التــــل املعضــــــي حــــــدراته فــــمية قــي وتنــــباطـي واالستنــــــرائــــاالستق
وتقوية  احلاسب بالقطاع العام�يئة الطالب ملمارسة املهام الوظيفية املناسبة يف جمال  -٤

وتطبيقاته وإكساب امليول االجيابية اهلادفة حنو تقنية  اآليلب ـــــعامل الرغبة حنو احلاس
 .املعلومات

ان ـالب بقدرة اهللا العظيم الذي هدى اإلنســــــــوس الطـــــي نفــــتعميق الوعي واإلميان ف -٥
 .بــالكتشاف احلاس

 :ن حيثــرة مــانية املعاصــــــي احلضارة اإلنســغة األمهية فار احلاسب البالـإدراك آث -٦
  .دور احلاسب يف اجلوانب اإلنسانية العلمية  •
 .اة اإلنسان وزيادة إنتاجية الفردــــتيسري حي  •
 .ب وتقنيته للتقدم اإلنساينــــضرورة احلاس • 
ا من ـتماعيا وفرديتعويد الطالب على القيم والتصرفات السلوكية املرغوب فيها اج -٧

 :خالل
 .البــــــب االستطالع لدى الطــــتنمية ح • 
 البـــي أداء األعمال املطلوبة من الطــى النفس فــاب عادة االعتماد علــــاكتس •
 .تنمية القدرة على البحث واالستكشاف واالستقصاء  •
  :الثانوي األولللصف  اآلليالعامة لتدريس مادة الحاسب  هدافاأل
  .اةـــحيــق الـف مرافـتلــات يف خمــدامـعدد االستخــب اداة متـراز ان احلاسـاب -١
 ات.ـعلومـل االجيايب واهلادف حنو تقنية املمساعدة الطالب على اكتساب امليو  -٢
 ــادر احلرة.ال املصــــية يف جمــاهيم العلمـــعارف واملفــى املــول علـاحلص -٣



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 ـع.ـــواقــال إدارة املـــــلمية يف جمــفاهيم العـــول على املعارف واملـصــاحل -٤
طبيق ــن خالل إنشاء مدونة كتـــع مــلى املهارات العملية يف إدارة املواقـــاحلصول ع -٥
 ع.ـواقــــج إدارة املـــاشر على برامـــــمب
 استخدام تطبيقات متنوعة متعلقة بربجمة الروبوت. -٦
 .ال الربجمةــــة يف جمــه وخاصـوتطبيقات اآليلب ـــــتقوية الرغبة حنو احلاس -٧
 .ا�اـــــة ولغـــال الربجمـجـــي مـمية فـــــعارف العلــقائق واملـــــعرفة احلـــــم -٨
 ستوديو.اوال بيسك ـــــي جمال الربجمة بلغة الفيجـــمعرفة احلقائق واملعارف العلمية ف  -٩

دته على التفكري املنطقي اكساب الطالب القدرات العقلية واإلبداعية ومساع - ١٠
  .االستقرائي وتنمية قدراته يف حل املعضالت اليت يواجهها باستخدام احدى لغات الربجمة

للمرحلة الثانوية طبيعتها اخلاصة من حيث سن الطالب  :هاأهدافالمرحلة الثانوية و 
يلتحق  وتضم فروعًا خمتلفة عدادوخصائص منوهم فيها وهي تستدعي ألوانًا من التوجيه واإل

فتشمل (يف اململكة  ،�ا حاملوا الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت تضعها اجلهات املختصة
 ،يةــــعاهد العلمية ودار التوحيد واجلامعة اإلسالمــوثانوية امل ،ةــالثانوية العام :العربية السعودية)

من زراعية وصناعية (لفة ختها املــاملعلمني واملعلمات واملعاهد املهنية بأنواع إعدادومعاهد 
  . توىـحدث يف هذا املسـوما يست ،) واملعاهد الفنية والرياضيةوجتارية

التعليمي هي  واملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية تغطي ثالث سنوات يف السّلم
، كما أ�ا تغطي ثالث سنوات من عمر املتعلم هي من أحرج ١٢ـ  ١٠السنوات من 

ومعلوم أن املتعلم مير يف أثناء هذه  ،١٨ـ  ١٦سنوات املراهقة من سن  وهي ،السنوات
ولذلك فهذه املرحلة حتتاج  ،السنوات الثالث بتغريات نفسية وبدنية وعاطفية وروحية كبرية

  .إىل رعاية خاصة واهتمام كبري من قبل املربني
بية والتعليم باململكة العامة للرت  هدافوهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف حتقيق األ

 ها اخلاصة اليت هي (وثيقة سياسة التعليمأهدافافة إىل ما حتققه من ــعودية باإلضـــــــالعربية الس
  :وما بعدها) ٩٤املادة  - هـ ١٤١٦باململكة العربية السعودية، 

متابعة حتقيق الوالء هللا وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة ـ يف كافة  .١
  .على شرعه جوانبها

ان واحلياة يف ـــون واإلنســـالب إىل الكـــتقيم �ا نظرة الطــــالمية اليت تسـدعم العقيدة اإلس .٢
المية اليت جتعله معتزًا باإلسالم ـــــــية والثقافة اإلســــ، وتزويده باملفاهيم األساسواآلخرةالدنيا 

 .هــاع عنـوة إليه والدفــى الدعــقادراً عل
 د.ـاإلسالم احلاملة لراية التوحي نتماء احلي ألمةمتكني اال .٣



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٧

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 )عوديةـربية الســـملكة العـــاص (املـــن اخلـام وللوطـــــن اإلسالمي العــحتقيق الوفاء للوط .٤
 .ي اجلسمــياء وقوة فـام يف األفق وتطلع إىل العلــن من تسـذه الســق هــا يوافـمب
ذه الفرتة وتوجيهها ـي هــــهر فـتلفة اليت تظـواستعداداته املخ ،تعهد قدرات الطالب .٥

 .امــهومها العـــية يف مفـــالمـربية اإلســالت أهدافا حيقق ـــبه ومـوفق ما يناس
حث والتجريب والتتبع ـــتالب وتعميق روح البـــتنمية التفكري العلمي لدى الط .٦
 .ـةليمـــــة الســــرق الدراســـى طـــع والتعود علـــــخدام املراجــــــــهجي واستـــاملن
تويا�ا ـلة الدراسة ـ مبسـهم ملواصإعدادادرين و ــالب القـالفرصة أمام الط إتاحة .٧
 .صاتـــتلف التخصـــي خمـليات اجلامعية فــــا والكـختلفة ـ يف املعاهد العليـــامل
 .توى الئقـ�يئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبس .٨
 من التعليم األوىللة ــاملؤهلني مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد يف املرح خترج عدد من .٩

 وغريها. )زراعية وجتارية وصناعيةن ـم(ام باملهام الدينية واألعمال الفنية ـوالقي
 .األسري لبناء أسرة إسالمية سليمةحتقيق الوعي  .١٠
 .هاد يف سـبيل اهللا روحياً وبدنياالطالب للج إعداد .١١
 ،رية واالنفعاليةـــال�م الفكــــالج مشكــــــــوع ،المــــــــباب على أساس اإلســــــرعاية الش .١٢

 .المـــــاح وســـــا�م بنجــــن حيـــــحرجة مـرة الــذه الفتــــــى اجتياز هــــومساعد�م عل
مل الصاحل ـعا�م فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع والــــــــإكس .١٣

 .راغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال ا�تمعـواستغالل أوقات الف
واالجتاهات ار اهلدامة ــــــالب األفكـــــتكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الط .١٤
  للة.ــاملض

  :الحاسبلغات البرمجة في  - :المحور الثاني
قلب الدنيا رأسا على عقب والذي جاء يف  ه وتطورها السريع الذياآللياحلواسيب      

اتربه احلجر اىل  من؛ واليت نفضت العامل  التكنولوجيةخضم الثوره الصناعية وتبعتها الثوره 
 )Hardware(ة ـــهــن جـــية مبــــاحلاستقنيات ـي الــــــور فــــــــطـاء هذا التـــ؛ ج عدنـــــملعان امل

يف املشاركة به ؛ ومن  لألفراداعية الكربى ومل تتسىن الفرصة والذي بقى حكرا للشركات الصن
باملشاركة يف تطويره  لألفراد) الذي مسح Softwareناحية اخرى على صعيد الربجميات (

الفردية ؛ ولكن الصراعات بني الشركات الكربى  واألعمال الشخصيةواستخدامه يف االمور 
)اليت سعت اىل نشر منتجا�ا Microsoftامتدت حىت يف هذا ا�ال ؛ مثال شركه (

 استخداماملستخدمني فساعدا املبتدئ يف االعتماد على ذاته يف  طبقاتاملوجهة اىل كل 
املربجمني واحملرتفني فجاءت لغات الربجمة على انواعها ودرجات  قدرالتطبيقات كما حفظت 

  .صعوبتها



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 اآليلمن التعامل مع احلاسب  يف البداية سعى العلماء والباحثني الجياد طرق متكن     
 األوىل" اللغة  Machine Language"  فظهرت اوىل لغات الربجمة وهي لغى اآللة

ي يفهمها احلاسب ؛ تعتمد هذه ـــدة التـــالوحي ي اللغةـــــيفها لكتابة الربجميات وهــاليت مت توظ
ط ومها ــمزين فقمن ر  تتألف"؛ لغة   Binary System اللغة على نظام االزدواجية " 

من صفوف طويلة من هذين الرمزين  اللغة؛ يتألف الربنامج املكتوب �ذه  )الصفر و الواحد(
يستطيع حفظ صفوف طويلة من االرقام وحتتاج من املربمج  ال اإلنسانمتيزت بالصعوبة ألن 

ان ك الداخلية من ذاكره ومعاجل وهذا ما احلاسبان يكون على دراية عالىي يف تقسيمات 
ومن  استثناءفكان اخلطاء قاعدة اكثر مما هو  أألخطاء كتابة الربنامج وتصيح يف الصعوبةمن 

كانت حباجة اىل جمموعات خمتلفة من   أل�ااملختلفة  لألجهزةمساوئها ا�ا غري صاحلة 
؛ أي ان الربنامج املخصص جلهاز معني حيتاج اىل إعادة كتابة كليا قبل تنفيذه  التعليمات
 Assemblyاز آخر ؛ هذه الصعوبة دفعت العلماء اىل تطوير لغة التجميع " على جه

Language  ول لغوي مثل " ـــــات مدلـــارات لكلمــــ" واليت استخدمت اختصADD  "
وحتويله اىل لغة االلة يف ما يسمى  جتميعهكتابة الربنامج يتم   منلعميلة اجلمع ؛ وبعد االنتهاء 

على معرفة واسعة  الربنامجإال ا�ا كسابقتها تعتمد يف كتابة  "Assembler  با�مع "
 -Low توى " ـــــــتلك كانت ما يسمى بلغات الربجمة املنخفضة املس بــــاحلاسبتصميم 

Level-Langauge  ".  
" واليت   Hight-Level Langauge" املستوىمن هنا ابتكر العلماء لغات عالية 

سهل على املربمج معرفة وظيفة كل  الول لغوي واحد مماستخدمت عبارات ومجل هلا مد
املعاجلات وض يف التصاميم الداخلية للحاسب من مشقة اخلعبارة هذا وقد عزلته من 

ور ــــي يف تطـــروفة واليت هـــــجية املعــــــالربم اتــــــاللغدأت والدة ــــا بــــ؛ من هنومقاطع الذاكرة
ثر ــك" األ BASICة "ـــــــغـــعد لــيث تـــــح )Basic ,C ,Java ,Pascal(مر منها ــــــمست

 Code "Beginner All-Purpose؛  نيــربجمــــاط املــــــي اوســــوعا فـــــهولة وشيــــــــــس
Symblic Instruction  بتدئنيــــــــــافة األغراض للمــــــمات الرمزيه لكـــعليـ" أي لغة الت 

  .)٢٠٠٤؛ ٣ :ولةــــالغ(
  :مفهوم البرمجة المرئية

تستخدم  )الربجمة املرئية أسلوبتعتمد على  اليت ال(اللغات التقليدية  أن من املعروف     
؛ أما لغات الربجمة املرئية  ميكن تستخدم الرسم والرسومات وواجهة  احلاسبالنصوص لربجمة 

؛ هو أن  سلوباملنطقية هلذا األ حاتــالتوضيب ؛ ومن تعليمات للحاســـــ إلصداررسومية 
يرى إىل  حوله من الظواهر املختلفة على شكل صور ؛ مث تتم ترمجه ما ما يشاهداالنسان 

ب بدال من املرور  تعطي هذه الصور كتعليمات للحاسملاذا ال وبالتايلنصوص معربة عنها ؛ 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٦٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

وبرامج التعليم التفاعلية  ها ا من التطبيقات العلمية وغري كما ان كثري  مبرحلة نقلها اىل نص ؛
  .حتتاج اىل البيئة املرئية لتقوم بدورها بشكل اكثر فاعلية

وة وفاعلية الربجمة ـــ؛ ويزيد من ق بــاحلاس استخدامذا النوع من الربجمة يوسع دائرة ــــإن ه
ل املوضوع ؛ وميكن القو واسعة يف هذا  ؛ وقد شهدت العقود الثالثة االخرية تطوراتويطورها

، لغات الربجمة( :ول ثالثة وهيــــــــع بني حقـــازج رائة متـــــإن حقل الربجمة املرئية منا وترعرع نتيج
  .)بوتفاعل اٌإلنسان مع احلاس ،الرسم باحلاسبو 
 Command (ر ــــر األوامـطـــمى بســـيس اــــخدم مــــــجة تستــــت الربمــانــــــق كـــابــــــي الســــف

Line(طر؛ وميكن القول أن لغات الربجمة اليت ــي عدة أســـــان يظهر الربنامج يظهر فــ؛ فك
تعتمد النصوص فقط تصعب على العديد من املستخدمني ؛ أما اآلن ومع الواجهات 

كن ــــخدم جمموعات االزرار واخليارات والقوائم ؛ وغريها ؛ وال ميـــــالرسومية ؛ تظهر أمام املست
ة إىل عد امج يقسملذي حيدث يف اخلطوة التالية ؛ لذا فإن الربنا توقع مابوم ـــمج أن يقللربنا

  )٢٠٠٦، ٢٦٩ جامعة القدس املفتوحة(أجزاء ؛ ولكل جزء وظيفة حمددة 
 و  Visual Basicو   ++Visual C(هر لغات او بيئات التطوير الرسومية ـــــــومن أش

Delphi  وBorland C ++ وC++  وJava Builder   ( ا الكثري؛ ـــرهـــــوغي
وتستخدم هذه الربامج نسخ حمسنة من لغات الربجمة العادية والقدمية وتدجمها يف بيئة التطوير 

مثال ليست لغة برجمة مبعىن الكلمة ؛ وإمنا  ) Visual Basic(اخلاصة �ا ؛ لذلك فإن 
الكائنات وميزات أخرى  تتميز مبيزات  Basic هي بيئة تطوير تستخدم لغة حمسنة من 

  .فيطلق عليها جمازا لغة برجمة مرئية
  :مزايا لغات البرمجة المرئية

 ن غريهاـــل مـــــها أقــــجة فيـار الربمــــــأفك. 
 زائهاــــن أجـــبري بيـــــف بالتماسك الكـــــتتص. 
 ريحــل صـــزائها تظهر بشكـني أجـالقة بــــالع. 
 ة هلا بشكل فوري وسريعائج املرئيمشاهده النت. 
 ستغناء عن خطوات أو مراحل وسطيةميكن اال. 
 جــــزاء حمددة يف الربنامـــــكن تنفيذ أجــــــمي. 
  وجود مكونات) Component ( دام حيث تدمج مع ـادة االستخــــــقابلة إلع

 )٢٠٠٦؛٢٧٠:جامعة القدس املفتوحة( .ن النظمـــــمغريها 
   :لغة الفيجوال بيسك

تعد يف الوقت احلايل من اسهل وابسط وأقوى  ) Visual Basic(لغة البيسك املرئي      
ك ـــورغم أن لغة الفيجوال بيس ) Windows(لغات الربجمة املستخدمة حتت بيئة النوافذ 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

املربمج من فهي متكن  خدامهاـــــة باستــويـــــج قــــابة برامــــطيع كتـــك تستــتعة إال أنــمــلة ومـــــسه
؛ وبكفاءة عمل عالية ؛ وتتدرج لغة  تطوير وإنتاج التطبيقات احملتفلة يف وقت قصري

)Visual Basic ( حيدثه  حتت قائمة لغات األحداث احملركة ؛ وهذا يعين ان ما
املستخدم من أفعال مثل ضغط أحد املفاتيح أو نقر زر املاوس يؤدي إىل تنفيذ الدوال 

  حيدث ومىت حيدث ؟ يكون مستخدم الربنامج هو املسؤول عن مااملخصصة لذلك وبذلك 
لقد قامت شركة مايكروسوفت بتصميم فيجوال بيسك بناًء على لغة الربجمة بيسك     

انت ـــــــــس اللغات اليت كـــى عكـي الربجمة نظر لسهولتها علـــــواملصممة خصيصا للمبتدئني ف
أصبحت  ؛ و ) Assembly(ميع ـــــــــة التجـــــفورتران ولغ ول وـــــــبو ـل الكثـــذاك منـيــرة حـــــمتوف

بسرعة فائقة من أشهر وأسهل لغات الربجمة بل مل تقف عند هذا فحسب فأصبحت كلغة 
عينات ـــــعات وبدأ انتشارها يف السبـــــــات واجلامــدرس يف املعاهد والكليــــــــتعليمية ت

  )٢٠٠٢؛١٢:هولفوسون(
مث أخذت هذه اللغة يف التطور الدائم مع احملافظة على سهولة استخدامها وبساطتها      

 ١٩٩٢م مث كان كان اإلصدار الثاين منها عام  ١٩٩١هلذه اللغة عام  األولوكان اإلصدار 
ومن ذلك الوقت تعاقبت اصدارات كثرية منها ؛  ١٩٩٣م مث كان االصدار الثالث هام 

وهو جمموعة من إصدارات شركة  ) Visual Basic 6.0(اإلصدار السادس 
وبعد ذلك  )Visual Studio 6.0(مايكروسوفت اليت أمسته األن فيجول ستديو 

وال بيسك هو اإلصدار ــــــــة فيجــــــديد من لغــــــدارها اجلـــــــت إصـوفــروســـــأصدرت مايك
)Visual Basic.Net( رات خمتلفة وهيويتوفر من هذه اللغة ثالثة اصدا:  
١. Visual Basic Learning Edition  خة التعليميةــــــــالنس. 
٢. Visual Basic Professional Edition  نسخة االحرتاف. 
٣. Visual Basic Enterprise Edition  خة املميزةـــــــالنس .
 )٢٠٠١؛١٣:احلليب(

  )٢٠٠٣ ، ٤  :عزب( :يات كثرية أورد منها ما يليإمكانب  Visual Basicمتتاز 
 رعة.ــــــــــهولة وســـــدوز بســـة وينـل حتت بيئـج تعمـابة برامـــــية كتإمكان 
 ولة تعلمهاـــهــــا وسـهــوبة بـتـكــج املـوير الربامــــــديل وتطــــهولة تعـــــــس. 
  تتضمن جمموعة كبرية من الكائناتObjects. 
 والصور  ية استخدام عدد كبري من األيقوناتإمكان Icon & Pictures   يف

 .الربنامج
   سهولة عمل ملف تنفيذي) Execution File(. 
 سهولة التعامل مع قواعد البيانات املختلفة مثلAccess – Oracle..  اخل. 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 ددة ـــعـــائط املتـــــع الوســـعامل مــى التــــدر�ا علـــق)Multimedia(. 
 وردة ـــية املستر الربجمـــتدعم التعامل مع العناص Active  X  Control. 
 رى مثل ـقات األخــــــولة ربطها مع التطبيـــــسه)…Word – Excel (. 
 ج ـــزم الربامـــاء حــدعم إنشـــت)Setup Programms ( بكفاءة عالية. 
 ة ــدوليــــكة الــــــبــع الشـــل مــعامــــرة تتــيــكث  أدواتدعم ـــــتInternet. 
 جــــــامـغيل الربنـــــاء تشـطاء أثنـــح األخــحيـــاف وتصـــتشــولة اكــــــهس. 
 ـخدمني يف آن واحد.دة مستــد أو عـــخدم واحـــغل براجمها مستـــميكن أن يش 
 الربجمة بالفيجوال بيسك تعد متعة حقيقة. 

  :الثانوي األولمهارات استخدام  برنامج الفيجوال بيسك لطالب الصف 
  لى: إالفرعية وتنقسم  هدافاأل
 معرفية أهداف:  
 .جـــــربمــــيفة املـالب وظـــــــــر الطـــأن يذك -١
 ج.ـــامـــرنــخدم البــان يذكر الطالب وظيفة مست -٢
 ــــج.امــــرنـــب البــــالـــــــــَرف الطــــعـــان ي -٣
 ج.ـول على الربنامـان يعدد الطالب طرق احلص -٤
 ــة.ـــــجــر الربمــــــب اوامـــالـــطدد الــــان يع -٥
 وديو ــان يذكر الطالب من اي نوع من انواع لغات الربجمة لغة الفيجوال بيسك است -٦
 .وديوــك استـــوال بيســـج بلغة الفيجـــل كتابة الربنامـــالب مراحــــدد الطــان يع -٧
 ــو.ديــوال بيسك استـــج الفيجـــــة برنامـــــاشـونات شـــــالب مكـــــعدد الطـــأن ي -٨
 .روعــــحتويات املشــــالب نافذة مـــــــأن يعرف الط -٩

 .وذجـــــــــــــــمــذة النــــافـــالب نـــرف الطــــعـأن ي - ١٠
 .دواتع األــــــذة مربــــب نافـــالــــــرف الطــــأن يع - ١١
 .صائـــــــــــالب نافذة إطار اخلصــــرف الطــــأن يع - ١٢
 .روع جـــديدـــــــــر الطالب  طريقة فتح مشــــان يذك - ١٣
 .)back Color(ية ـخاصالب وظيفة ـــان يذكر الط - ١٤
 .)Right To left(خاصية ان يذكر الطالب وظيفة  - ١٥
 .) text(ية ـــــخاصيفة ـــب وظر الطالــــــــــان يذك - ١٦
 .) Lable(فة األداة ــــالب وظيــــــر الطـــــــان يذك - ١٧
 .ـــوذجــــفظ النمـــة حـــالب  طريقـــــــر الطـــن يذكا - ١٨
  .روعــــــــــالب طريقة حفظ املشــــــــر الطـــــان يذك - ١٩



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 .جــــــــــــــالق الربنامــــــــــــق اغـــر طريــــان يذك - ٢٠
   :المهارات التي يتضمنها البرنامج

 توديو.وال بيسك ســــغل الطالب برنامج الفيجـــــان يش -١
 ج  الفيجوال بيسك ستوديو.ــديد داخل الربنامـــــروع جــــالب مشـــــان يفتح الط -٢
 .)back Color(ية ـــن خاصـــــورم مـــفية الفـــلــالب لون خــــان يغري الط -٣
 Right To(ة من اليسار اىل اليمني من خاصيةاه الكتابــالب اجتـان يبدل الط -٤

left(.  
 ).text(ورم  من خاصية ـلفالظاهر ل السماان يبدل الطالب   -٥
 .وذجـــــذة النمــاىل ناف ) Lableالب أداة (ـــيف الطـان يض  -٦
 .)text(ية ـــمن اخلاص لألداةالظاهر  االسمان يغري الطالب   -٧
 ج.ــوذج داخل الربنامــــــــالب النمــان حيفظ الط  -٨
 ج.ــــالب املشروع داخل الربنامــــــان حيفظ الط  -٩

  .ـتوديوالب برنامج فيجوال بيسك ســان يغلق الط - ١٠
  ة:لكترونياإلالتدريب  أنماط :المحور الثالث

يقدم به املعلم املعلومات واحلقائق املعرفية والعملية للطالب يف بيئة  اليت ساليباألهي      
يف كتاب وقد ذكر فريق الربامج التقنية مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  اإللكرتوينالتعلم 
دريب ـــــالت أمناطالب ـــلإلدارة املدرسية واملعلمني والط )املفهوم والتطبيق(اإللكرتوينالتعلم 

 ما يلي:ــــفي لكرتويناإل
 احلديثة واليت تركز  التدريب أمناطاحد  وه :المشاريع نمط التدريب من خالل

مهام فرديه او مجاعية العلمي يف  سلوبيطبق األط من خالل القيام بنشاعلى تعلم الطالب 
 راف املعلم.ـــــوبإش

   :مزايا التدريب من خالل المشاريع 
 .تسبها وتطوير مهارات جديدةـــالب يف تطبيق املهارات اليت اكــاعدة الطـــمس  -١
 لية.ـــــهارات عمـــالب مـــــاب الطــــكسإ -٢
 .احـــــمنح املتعلم الشعور باالجناز والنج -٣
 الب.ــــــــــــول الطــــح علمـــــز التــمترك -٤
 ال.ـــــــــــــــــــارات االتصـــز مهـزيـــتع -٥
 رار.ــــــــــاذ القـــهارات اختـــمية مــــــتن -٦
 مراعاة ميول وحاجات وخصائص التالميذ. -٧



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  تدريب حيل فيها الطالب مشكلة  أسلوبهو  :حل المشكالتالتدريب بنمط
من الطالب بتقييم موضوع معني او قطعة او موقع او  معينة حيث يقوم الطالب او جمموعة

  .ة االجيابيات والسلبيات وتقدمي اقرتاحات حلل املشكلةــتصميم ومناقشة ودراس
  مزايا التدريب بحل المشكالت: 
 .توفري فرص التعلم احلقيقي والتعلم ذي املعىن -١
إكساب الطالب العديد من املهارات املتعلقة حبل املشكالت  -٢

 علم مرتبطة مبوضوع املشكلة.وخربات ت
 تنمية مهارات التفكري العليا مثل التفكري أالبتكاري والناقد. -٣
 لم.ــتعـــدى املــقييم لـــي التــــهارات متقدمة فــــنمية مــت -٤
  تدريب يتم فيه وصف مكتوب ملشكلة  أسلوبو ـه :دراسة الحالةالتدريب بنمط

  ولكن على حقائق مرتبة. ، او خامتة ،أو وضع ال يشتمل على حتليل 
  دراسة الحالةنمط مزايا التدريب ب

مع احلل  ل املشكلة ومقارنة احلل الذي قدمهتكسب الطالب خربات واقعية حل -١
 اح.ــــجـــــاله بنــــجة احلـــعالــــه مـت بـــذي متـــال
 تكسب الطالب مهارات حل املشكالت واختاذ القرار. -٢
 يتم التدريب فيه باستخدام مناهج البحث  أسلوبهو  :البحثنمط دريب بــــالت

الكمي أو النوعي والتوصل إىل نتائج حلل مشكلة ويتعلم الطالب بشكل اساسي من خالل 
  .يشكل رئيسبعملية البحث ، وليس من النتيجة 

  :لبحثبنمط ا مزايا التدريب     
 .العصف الذهين يف حتديد املشكلة واسرتاتيجيات احلل -١
 الت.ـــشكــــــف املـــوص -٢
 وصياغة الفروض.اشتقاق  -٣
 اتباع اخلطوات العلمية يف اختبار الفروض. -٤
 .ليل  واالستنتاجــوالتح مع املعــــلومات ــج -٥
 ل اىل النتائج.ـرز وتقييم البيانات والتوصــف -٦
  .اتـــــدمي توصيــــــتق -٧
 رار.ــــــــــاذ القـــــاخت -٨
 ريب يتم فيه ختطيط التفكري لتيسري تد أسلوب :الخرائط الذهنيةنمط التدريب ب

أحداث التعليم والتعلم باستخدام ختطيط ينطلق من فكرة أساسية يتفرع منها أفكار أخرى 
  تساعدنا يف تنظيم أحداث التعلم والتفكري. أدواتترتبط فيه بروابط وهي 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  :خرائط الذهنيةنمط مزايا التدريب ب 
 يم الطالب.لتنظيم وعرض معرفة ومفاهفعالة  أدواتتعترب  -١
 دة.ـــارا إبداعية جديـــــج أفكــــــــتنت -٢
 .اعيةـــن املناقشة اجلمـــــــــتعزز م -٣
 حتدد العالقات بني املفاهيم املختلفة. -٤
 تستخدم لربط االفكار وتصوير العالقات بني املواضيع املختلفة. -٥
 فهم الصورة الكلية قبل الدخول يف التفاصيل. -٦
   يقوم الطالب فيه بعرض  أسلوب: هو ض الطالبالتدريب باستخدام عرو نمط
وتنفيذ  إعدادلديه سواء كانت مشروع أو حل مشكلة أو نتيجة حبث ويتعلم من عمليات  ما

 العرض ومن تعليقات املعلم واألقران حول العرض.
  
  :يا التدريب باستخدام عروض الطالبمزا 
  .ركة يف العرضورة واحلـــصلا وت وــــص والصــويع يف توظيف النـــالتن -١
 .بقية الطالب يف تقييم العرضحتفيز مشاركة  -٢
 وجود معايري واضحة لتقييم عروض الطالب. -٣
 .العرض أدواتتنويع  -٤
 تدريب يتم فيه إثارة تفكري الطالب عن طريق  أسلوب :المناقشة بنمطدريب ـــــالت

ت واليت حوله من خالل التساؤالت واإلجابا اآلراءموضوع حمدد يتم تبادل  مشكلة أو
 الطالب واملعلمون.يشارك فيها 

  :المناقشة بنمطمزايا التدريب  
 ــــكري الناقد.ارات التفـــــتنمية مه -١
 الب.ـــــــلية الطـــادة فاعــــــــــزي -٢
  .ول املتعلمـتركيز انشطة التعليم ح -٣
 تنمية مهارات التعبري واحلوار وقبول وجهات النظر. -٤
 .ارات االتصالـــــــتعزيز مه -٥
 متية مهارات التقومي املستمر. -٦
  يقدم  نرتنتصفحة شخصية على اإل املدونه هي: المدوناتبنمط التدريب

من خالهلا رؤيته وانطباعاته وأفكاره بشكل دوري وحيصل على تعليقات بقية الطالب 
 الطالب 

  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 المدونات: بنمطمزايا التدريب  
 ب.ـالـــــعلم الطــر لتـمــــتــم مسـيـيـقـأداة ت دــــتع  -١
 اجليل الثاين. إنرتنتتعد أداة تفاعلية حديثة يف جمال التقييم املعتمد على  -٢
 الب.ـتنمي مهارات االتصال والكتابة والتعبري لدى الط -٣
 الب.ــري الطـــــكــليات تفـــيل عمــح تفاصـــــــــتوض -٤
 لب منه.ــهام اليت تطـــن تقدمي املـــالب مـــن الطــمتك -٥
  تدريب ميكن الطالب من إنتاج أو حترير صفحة  أسلوب: الويكي مطبنالتدريب

 املتصفح يف جهاز املستخدم حبرية. من خالل برنامج إنرتنت
  :الويكي أسلوبمزايا التدريب ب

 روابط  لصفحات اخرى و سهولة انشاء الصفحات  -١
  .حتوياتـــية حترير املإمكان -٢
  .بساطة اوامر تنسيق احملتوى -٣
   .حاتـلصفية حفظ سجل اإمكان -٤
  التعاوني(التدريب التشاركي نمط(:  

منـط مــن الــتعلم قــائم علـى التفاعــل االجتمــاعي بــني املتعلمـني حيــث أ�ــم يعملــوا يف جمموعــات 
تعليميـة مشـرتكة مـن خـالل أنشـطة مجاعيـة  أهـدافصغرية يتشاركون يف إجناز املهمـة أو حتقيـق 

ل املختلفـة عـرب الويـب او جهـاز االتصـال والتواصـ أدواتيف جهد منسق باستخدام خدمات و 
ول التعلـيم مـن ــــايل يتحـــــوبالت ،هاــــقبالـــاحلاسب، ومن مث فهو يركز على توليد املعرفـة ولـيس است

ــــنظـــام ممركـــز حـــول املعلـــم يسي  علـــم.ارك فيـــه املز حـــول املـــتعلم ويشــــكـــام ممر طر عليـــه إىل نظـــــ
2010, 101)  Edman(.  

  مزايا نمط التدريب التشاركي:
 ،ودـــالتعلم املقص ،ريات الرتبوية مثل التعلم التعاوينـــــق كثريًا من النظــــأنه يطب -١

 والتعلم القائم على املشروعات. ،والتعلم القائم على املصادر ،واخلربات املوزعة
 .ها املتعلمونـى أنشطة مجاعية يقوم بـــإذ يشتمل عل ،أنه تعلم ممركز حول املتعلم  -٢
حيــث يسـاعد املتعلمـون بعضــهم  ،مـاد املتبــادل بـني املتعلمـنيالتفاعـل واالعت -٣

مــن خــالل مجــع البيانــات وحتليلهــا  ،الــبعض يف التوصــل إىل إجابــات مناســبة حلــل املشــكالت
  ومناقشتها وتفسريها.

  فكل فرد مسئول عن إتقان التعلم الذي تقدمه ا�موعة. ،املسئولية الفردية -٤
  لي.ــــل الكـــاء العمـــافأة إال بعد إ�ـــــاملكال تتم  ،واب االجتماعيـــــــــالث -٥
 .ماعيــالتدريب اجل -٦



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  ات التدريب التشاركي:إجراء
 ات قبل التدريبإجراء:  
 .)البـط ٦وعات (ـــــى جممــــــالب الـــــــسيم الطــــــــــتق -١
 هم.ـارك بينـــــــى كيفية تنفيذ التشـالب علــــــــب الطــــــتدري -٢
 ـــــــمها.لوب منه تعلــــــــارات املطــــــطالب باملهتعريف ال -٣
 .اركيــاطلب من الطالب مشاهدة منوذج تطبيقي للتدريب التش -٤
 ات اثناء التدريبإجراء:  
 .ج البوربوينتـطة برنامـــارة بواســــرح للمهــــش -١
 .وةــــــــوة خطــــات تنفيذها خطإجراءرح ــــش -٢
  ات التشارك بالتنفيذ.ب يف ا�موعنطلب من الطال -٣
 ات بعد التدريبإجراء:  
واطلب  اختار بشكل عشوائي طالب من ا�موعة واطلب منه تنفيذ املهارة امامي -١

 .التصحيح له اذا كان هناك خطأ التعزيز و اعضاء ا�موعهباقي 
  :مثال للنموذج التطبيقي

  :اهلدف الفرعي
  :استوديو أن يشغل الطالب برنامج فيجوال بيسك

داخل ملف فيديو يقوم بشرح املهارة خطوة  املهارةات تنفيذ إجراءبعرض  أقوم -١
 :خطوة كما يف الشرحية التالية

اضغط ھنا لمشاھدة الفیدیو

تشغیل برنامج الفیجوال بیسك أستودیو: المھارة األولى

السابق التالي

  
  :ات تنفيذ  املهارة خطوة خطوة كما يف الشرائح التاليةإجراءبعرض  أقوم -٢



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٧

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

االجراءات بعد مشاھدة العرض من المجموعة 

مناقشة مشتركة بین الطالب في إجراءات التنفیذ

)١(رقم یقوم الطالب  -١

بالضغط على قائمة إبداء كما في الشكل التالي

وتقوم باقي المجموعة بالمتابعة والتعزیز

 

السابقالتالي

   

االجراءات بعد مشاھدة العرض من المجموعة

)٢( رقم یقوم الطالب  -٢

بالضغط على كافة البرامج

وتقوم باقي المجموعة بالمتابعة والتعزیز

 

 

السابق التالي

  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

االجراءات بعد مشاھدة العرض من المجموعة

 Microsoft Visual Studio 2008Expressمجلد بالضغط على  ) ٣( الطالب یقوم  -٣

واختر

 Microsoft Visual Basic 2008 Express 

كما في الشكل

وتقوم باقي المجموعة بالمتابعة والتعزیز

تكرار للمھارات من كل طالب المجموعة -٤

ویتم استدعاء  المعلم لتقییم العمل

 

السابق التالي

  
 :نطلب من الطالب في المجموعات التشارك بالتنفيذ -٣

  :اليــارك بالتنفيذ كالتـــــاهدة والتشـــموعة بالمشــــرض تقوم المجــبعد مشاهدة الع
 تقوم بالتعزيز وباقي ا�موعة األوىل) بتنفيذ اخلطوة ١،٤( رقم ناالبالطيتشارك  -١
   .التوجيهو 
تقوم بالتعزيز ) بتنفيذ اخلطوة الثانية وباقي ا�موعة ٥، ٢رقم ( انالبالطرك يتشا -٢

  .والتوجيه
تقوم بالتعزيز وباقي ا�موعة  الثالثة) بتنفيذ اخلطوة ٦، ٣رقم ( انالطالبيتشارك  -٣

  .والتوجيه
 .يمــلب من املعلم التقيــــــبالط دريب تقوم ا�موعةــــهاء من التــــــد االنتـــعن -٤
  التشاركيدور المعّلم في التعّلم:  

التعّلم التعاوّين مبا  أسلوبحّدد كّل من ديفيد جونسون وروجرت جونسون دور املعّلم يف 
  :يأيت
  .حـــل واضـــكـدرس بشــال أهدافد ـديـــحت -١
 .تنظيم الطّالب يف جمموعات قبل بداية الدرس  -٢
  .رح املهّمة التعليمّية واهلدف منها للطّالبـــــش -٣
إثارة انتباه الطّالب يف جمموعات التعّلم التعاوّين ، والتدّخل يف الوقت الذي حيتاج  -٤

 .فيه الطالب إىل املساعدة



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٧٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

ة ــــشـمناقعلى ّالب ـــــاعدة الطــــــــــالب ، ومســــــيل الطــــــومي حتصــــــى تقــــــــمـل علــــالع -٥
 & Johnson)   هم مع بعــض.ــــلـها تعــــــاون بعضالكيفّية املثلى التــــي ميــكن من خـــال
Johnson,1986,70-71)   

  التشاركيدور المتعّلم في التعّلم:  
  :اوّين مّتسماً مبا يأيتالتعاركي ـالتشف التعّلم ـالب يف مواقـــــون دور الطـــــع أن يكــــوقّ ـــيت
عدة ودعمًا أكادميّياً : يتلّقى األعضاء ويقّدمون مساتقدمي املساعدة وتلّقيها -١

  .وشخصّياً يف أثناء عملهم ضمن ا�موعات التعاونّية
يبحث أعضاء ا�موعة عن معلومات وغريها من مصادر  :تبادل مصادر املعلومات  -٢

التعّلم بعضهم من بعض ، ويستوعبون املعلومات املعطاة بشكل صحيح ومن دون حتّيز ، 
  ن.ويستخدمون املعلومات أفضل استخدام ممك

 للمجموعة وتلّقيها. ئولةـــــاملس والسلوكياتتقدمي تغذية راجعة عن التقّدم األكادميّي   -٣
إّن ا�موعات التشاركية التعاونّية تضمن لنا تفّقد كّل عضو وإعطاءه تغذية راجعة   -٤

  .فوريّة عن أدائه ، وتصحيح ذلك األداء إن لزم األمر
،  حـــّب االســـتطالع والدافعيّـــة للـــتعّلم فالنقـــاش الفكـــرّي يزيـــد مـــن :حتـــّدي التفكـــري  -٥

وإعـــادة النظـــر يف املفـــاهيم الـــيت يعرفهـــا الفـــرد ، واّختـــاذ قـــرارات ســـليمة ، وفهـــم املشـــكلة مـــدار 
  .ّمةـــوائد املهــــن الفـــر ذلك مـاش وغيـــالنق
م إّن التشــجيع الــذي يتلقــاه املــتعّلم يف أثنــاء الــتعّلم يزيــد مــن إلــزا :االنــدفاع حنــو الــتعّلم -٦

  .نفسه بذل اجلهد ، ورغبته يف التعّلم من أجل التعّلم
  الذاتي)(نمط التدريب الفردي  

الف ـ، وطبقًا الختوالنفسيةدارس الرتبوية ــــتعددت تعريفات التدريب الذايت بتعدد امل    
ورغم هذا إال أن هذه التعريفات ال خترج عن اإلطار العام  ،الرؤى واألطر الفكرية للباحثني

  : ذه التعريفاتـــوسوف نتعرض لبعض ه ،عـــي مبعناه الواســـوم التعلم الذاتــــملفه
الفردي هو نوع من انواع التدريب الذي  اإللكرتوينان التدريب  :) إىل٢٠٠٢يشري التوردي (

يعتمد فيه املتدرب على اكتساب حمتوى الربنامج التدرييب بذاته مع تلقي التوجيه واإلرشاد 
 .)١١٤ ص(كلما تتطلب األمر ذلك   من الكمبيوتر
 ،ًا أو ذاتياً ـــوجه فرديــط من التدريب املخطط واملنظم واملــمن :بأنه )١٤٢٥( ويعرفه زيتون

والذي ميارس فيه املتعلم النشاطات التعليمية فرديًا وينتقل من نشاط إىل آخر متجهًا حنو 
ومي ـــمستعينًا يف ذلك بالتق ،يت تناسبهالتعليمية املقررة حبرية وباملقدار والسرعة ال هدافاأل

  .رـــزم األمـــيهات املعلم حينما يلــــوتوج ،الذايت



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

ذلك النوع من التدريب الذي يوجه اهتمامه للفرد  :) بانه٢٠٠٥(ويعرفه املوسى واملبارك 
  العملية التدريبية. أهدافمراعيا احتياجاته وقدراته وسرعته الذاتية وذلك بغرض حتقيق 

 ،ور العملية التعليمية يف التعلم الذايتـــحم :أن املتعلم هو ويتضح لنا من التعريفات السابقة  -
  .نفسه بنفسه من خالل الربامج التعليمية املعدة هلذا الغرض حيث يقوم املتعلم بتعليم

 مزايا نمط التدريب الذاتي:  
 .طا يف التعلمــه دورا اجيابيا ونشيــــعلم فيــــيأخذ املت -١
ية الالزمة ملواصلة تعليم ــدريب الذايت املتعلم من إتقان املهارات األساســـّكن التمي -٢

 .اةــــدى احليــعه مـر مـمـــه ويستــه بنفســــنفس
  .األبناء للمستقبل بتعويدهم حتمل مسؤوليتهم بأنفسهم إعداد  -٣
 .التـــكــل املشـــى حــيذ علـالمـدريب التـــــت  -٤
 .داعـــإلبـة لــبـــة خصـيـمـليـعـة تـئـيـاد بـــجـإي  -٥
باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما  امتطورً  امعرفيً  ايشهد العامل انفجارً  -٦

ليستمر التعلم معه  ؛التعلم الذايت   حيتم وجود إسرتاتيجية متكن املتعلم من إتقان مهارات
  خارج املدرسة وحىت مدى احلياة.

واالستغالل  ،الفرصة للكشف عن مواهب وقدرات التالميذ يتيح :التدريب الذايت  -٧
 . مــعليـــتكنولوجيا الت أهدافد أهم ــكس أحــــوذلك يع ،ل فردـــاقات كـــــثل لطـاألم
ومهارات  ،يهيئ املناخ التعليمي الكتساب مهارات التفكري :التدريب الذايت  -٨

 ، مغراوي( ةاإللكرتونيمعرفة ــــــن الـــادة ماب طرق االستفــــواكتس ،نولوجيا اإلنسانيةــــالتك
 )٢٠٠٦ربيعي ،
  ات التدريب الذاتي:إجراء
 ات قبل التدريبإجراء:   
 .البـــــــــــــــــو لقاء تعريفي للطأحماضرة  -١
 .بـــدريـــــــــية التــفـيــرح كــــــــــــــــــش -٢
 .دريبــــــــات و ارشادات لتنفيذ التـــــتوجيه -٣
  ثناء التدريبأات اءإجر:   
 .شرح للمهارة بواسطة برنامج البوربوينت -١
 .وةــــوة خطــات تنفيذها خطإجراءشرح  -٢
 .ارةــهــــــذ املـنفيـــب بتــالـــــوم الطـــقــي -٣
 ات بعد التدريبإجراء:   
 .ماميأطلب من الطالب تنفيذ املهارة أ -١



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  :مثال للنموذج التطبيقي
  وال بيسكــب برنامج فيجأن يشغل الطال :اهلدف الفرعي

ات تنفيذ المهاره داخل ملف فيديو يقوم بشرح المهارة إجراءبعرض  أقوم -١
 :خطوة خطوة كما في الشريحة التالية

اضغط ھنا لمشاھدة الفیدیو

تشغیل برنامج الفیجوال بیسك أستودیو: المھارة األولى

السابق التالي

  
  

  :ات تنفيذ  المهارة خطوة خطوة كما في الشرائح التاليةإجراءبعرض  أقوم -٢

االجراءات بعد مشاھدة العرض من الطالب

قم بالضغط على قائمة إبداء كما في الشكل التالي  -١

السابق التالي

  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

االجراءات بعد مشاھدة العرض من الطالب

قم بالضغط على كافة البرامج  -٢

 

السابق التالي

  

االجراءات بعد مشاھدة العرض من الطالب

واختر  Microsoft Visual Studio 2008Expressمجلد قم بالضغط على   -٣

Microsoft Visual Basic 2008 Express 

كما في الشكل

ویتم استدعاء  المعلم لمناقشة العمل

 

السابق التالي

  
  .التنفيذب الطالب يقوم  -٣

يأخذ دور املوجه واملرشد والناصح ال يوجد للمعلم دور بارز يف التعلم الذايت، إال أنه         
  .يبتعد دور املعلم عن دوره التقليدي يف نقل املعرفة وتلقني الطلبة، و لتالميذه
  :البنائية النظرية

ي العصر احلديث، وهي تتداخل مع ـــالرتبيون ف د من أكثر املداخل الرتبوية اليت ينادي �اـــتع
ها بتأكيدها على توظيف التعلم من خالل ــــتتميز عن اإلدراكية يف كثري من النقاط إال أ�ا
  البعد االجتماعي يف إحداث التعلم. السياق احلقيقي، والرتكيز على أمهية



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

وهي بشكل عام تؤكد على أن الفرد  البنائية هلا أكثر من منظور يف التعلم والنظرية      
الشخصية، وان التعلم يتم من خالل  يفسر املعلومات والعامل من حوله بناء على رؤيته

يتم املوائمة أو التكييف للمعلومات بناء على  املالحظة واملعاجلة والتفسري أو التأويل ومن مث
الفرد يتم عندما يكون يف سياقات حقيقية واقعيه  املعرفية لدى الفرد، وان تعلمالبنية 

  .(Anderson and Elloumi, 2004) لديه وتطبيقات مباشره لتحقيق املعاين
أن املتعلم نشط وغري سليب وان املعرفة ال يتم استقباهلا من اخلارج أو من  :والتعلم البنائي يرى

ة املتعلم ألحاسيسه أثناء تكــــــون املعرفة، واملتعلم هو حمور هي تأويل ومعاجل أي شخص بل
التعلم بينما يلعب املعلم دور امليسر ومشرف على عملية التعلم، وجيب أن تتاح  عملية
د ــالل التدريس وقــــــللمتعلمني يف بناء املعرفة عوضا عن استقبال املعرفة من خ الفرصة

وأهم  حثــــــذايت يف هذا البـــــي عملية التدريب التشاركي والـــــف ذه النظريةـــــاستخدم الباحث ه
والذي يرى أن   situated learning علم الواقعيـــــو التـــــالبنائي ه ي التعلمــــــاط فـــــــنش

 ,contextualize. (Duffy and Cunningham ياق ـــــــي الســـــالتعلم يتم ف
1996)  

على فكرة انه ما  وبرونر أعمال بياجيه ائية يف التعلم أوجه متعددة، حيث أكدتلبنللنظرية او 
ع ــــــتشاف، مـريق املعرفة باالكــــن طــــم بنائه بالفرد عــد تــون قـــيف العقل جيب أن يك حيصل
 accommodation يفــــوالتكي  assimilationثيلـى عملية التمــــــعل الرتكيز

 ع التفسري الذايت للفرد. بينما يؤكد ديويـباملعىن متالزم م حساسن اإلللمعرفة، ويكو 
Dewey  ط األشياء واليت يتم فيها ــــرب على أن املعرفة تتم من خالل النشاط واخلربة ويف

لية نشطة للبناء وليست اكتساب ــــــعم ق االجتماعي، والتعلمـــع البيئة مبا فيها الشـــالتفاعل م
 ىـــبل تتجاوز ذلك إل  mental stateن املعرفة ال تقتــــــــصر على احلالة العقليةللمعرفة، وا

  ات.ـــالقــذه العــــارج هـــــعىن خــا مـس هلــياء ببعضها وليــاخلربة يف عالقات األش
  :نظرية التعلم البنائيةمبادئ 

ن نظريات التعلم األخرى. ـــــنظرية التعلم البنائية واليت رائدها جان بياجيه، نظرية خمتلفة ع
  ن طريق املنبع اخلارجي.ـــــتسب عــــفبياجيه يرى أن التعلم يك

وتعد نظرية التعلم البنائية (أو التكوينية) من أهم النظريات اليت أحدثت ثورة عميقة         
ه يف األدبيات الرتبوية احلديثة خصوصًا مع جان بياجيه، الذي حاول انطالقا من دراسات

املتميزة يف علم النفس الطفل النمائي أن ميدنا بعدة مبادئ ومفاهيم معرفية علمية وحديثة 
طورت املمارسة الرتبوية. كما أنه طبق النتائج املعرفية لعلم النفس النمائي على مشروعه 

يف التعلم سيتم أوال األبستيمي (االبستمولوجيا التكوينية)، وملقاربة هذه النظرية البنائية 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 سيتم التعرف على وبعد ذلكأهم املفاهيم املركزية املؤطرة هلا  مث أهم مبادئها التعريف على
  تطبيقات التظرية البنائية يف تعليم بعض مهارات الربجمة لدى طالب املرحلة الثانوية:

 النظريات املعرفية بدراسة العمليات العقلية الداخلية اليت حتدث داخل عقل املتعلم من �تم
  .ة اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكرتهكيفي

 .لية التعلم كعملية نشطة بناءةـــــعم تنظر إىل -١
 .عمليات ذات مستويات عليا يف التعلم عرض -٢
  الرتاكمية للتعلم والدور املهم الذي تلعبه املعرفة السابقة لدى املتعلم الطبيعة  -٤
 .وماتبالطريقة اليت تعرض �ا املعل االهتمام  -٥

  :المفاهيم الرئيسة في نظرية التعلم البنائية
 التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص احمليط مفهوم التكيف :

املادي واالجتماعي عن طريق دجمها يف مقوالت وحتويالت وظيفية، والتكيف هو غاية عملية 
حاالت االضطراب والالإنتظام املوضوعية أو املتوقعة  املوازنة بني اجلهاز العضوي وخمتلف

 واملوجود يف الواقع، وذلك من خالل آلييت التالؤم واالستيعاب:  
هو تغيري يف استجابات الذات بعد استيعاب معطيات املوقف أو املوضوع باجتاه  التالؤم* 

  حتقيق التوازن.
الئمة هي تالؤم الذات مع معطيات هو إدماج للموضوع يف بنيات الذات، وامل االستيعاب* 

  املوضوع اخلارجي.
 :هو مفهوم أخذه بياجيه من البيولوجيا. فاالستيعاب  مفهوم االستيعاب والتالؤم

هو أن تتم عملية دمج املعارف واملهارات ضمن النسيج املعريف حىت تصبح عادة مألوفة. 
ابق بني املواقف الذاتية مع مواقف والتالؤم هو عملية التغري والتبين اهلادفة للحصول على التط

  الوسط والبيئة.
 الضبط الذايت هو نشاط الذات باجتاه جتاوز مفهوم الموازنة والضبط الذاتي :

  االضطراب، والتوازن هو غاية اتساقه. 
 :إن كل درجات التطور والتجريد يف املعرفة وكل  مفهوم السيرورات اإلجرائية

، وتتأسس كلها على قاعدة العمليات اإلجرائية أي أشكال التكيف، تنمو يف تالزم جديل
  األنشطة العملية امللموسة. 

 :التمثل، عند جان بياجيه، ما هو سوى اخلريطة  مفهوم التمثل والوظيفة الرمزية
املعرفية اليت يبنيها الفكر عن عامل الناس واألشياء، وذلك بواسطة الوظيفة الرتميزية، كاللغة 

ب الرمزي... والرمز يتحدد برابط التشابه بني الدال واملدلول أما التمثل والتقليد املميز واللع
  فهو إعادة بناء املوضوع يف الفكر بعد أن يكون غائباً. 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 :اخلطاطة هو منوذج سلوكي منظم ميكن استعماله  مفهوم خطاطات الفعل
ساقاً استعماال قصدياً، وتتناسق اخلطاطة مع خطاطات أخرى لتشكل أجزاء للفعل، مث أن

جزئية لسلوك معقد يسمى خطاطة كلية. وإن خطاطات الفعل تشكل، كتعلم أويل، ذكاء 
  احلركي من النمو الذهين. -عملياً هاماً، وهو منطلق الفعل العملي الذي حيكم الطور احلسي

  تطبيقات التظرية البنائية في تعليم بعض مهارات البرمجة لدى طالب المرحلة الثانوية:
ة ـــة البنائيــظريــــهارات الربجمة فإن تطبيقات النـــــبيعة تعلم مــرا لطــــا سبق ، ونظـالل مـــــن خــــــــم
  ايل:ــحو التـــــى النـــــكن تناوهلا علـــــمي
مية املهارات اليت يتم تعليمها للطالب فيتعلم مهارات تشغيل الربنامج مث ـــــتراك -

ائص ــــم اغالق الربنامج  فال ميكن ضبط اخلصــــــــث دواتضبط اخلصاص للفورم مث ادراج األ
 .جــــــغيل الربنامـــــقبل تش

   ى املهارات من حيث صعوبتها وتتابعهاــــي املستويات اليت حتتوي علـــــتعدد فهناك  -
بعد التكرار املمارسة والتكرار حيث تقل االخطاء مبمارسة الطالب للمهارات  -

 حيتويه التدريب الذايت والتشاركي. للمهارة وهذا ما
الطريقة اليت تعرض �ا املعلومات فالدليل التدرييب يعرض املهارة كامله للطالب قبل  -

ذا ما يساعد الطالب عن تكوين فكرة كاملة ـــــــطوة وهـــــــــوة خــــــــان يبدأ بتجزئتها للطالب خط
 ن املهارة.ــــوواضحة ع

   :ابقة ذات العالقةـــــات السالدراس -:القسم الثاني
 :هاأثر و الربجمة بات ترتبط ـــــــدراس - :األولور ـــاحمل
 )٢٠٠٤زعرور(أبو دراسة  -١

خدام طريقة التدريس باستــــخدام لغــة ـــــاست أثرىل التــــعرف على إهدفت هذه الدراسة      
)Visual Basic ( أثرو  ،بع األساسيعلى التحصيل اآلين واملؤجل لطلبة الصف السا 

جنازهم يف تعليم إعلى دافع  )  Visual Basic(استخدام طريقة التعليم باستخدام لغة 
وكان  ،قد درستا باستخدام طريقة التدريس الصفي االعتياديو  ،الرياضيات يف مدينة نابلس

   :ظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج التاليةأو  ،طالب وطالبة )٦٠(عدد افرادها 
  بني متوسطات  ) =0.01(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة يوجد

التحصيل العلمي لطلبة الصف السابع تعزى لطريقة التعليم والفارق لصاحل ا�موعة 
 التجريبية.

  بني  ) =0.01(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة
  للتفاعل بني طريقة التعليم واجلنس. متوسطات التحصيل العلمي لطلبة الصف السابع تعزى



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  بني متوسطات  ) =0.01(يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة
دافع اإلجناز اآلين واملؤجل لطلبة الصف السابع تعزى لطريقة التعليم والفارق لصاحل ا�موعة 

  التجريبية.
  بني  ) =0.01(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

متوسطات دافع اإلجناز اآلين واملؤجل لطلبة الصف السابع تعزى للتفاعل بني طريقة التعليم 
  واجلنس.

، فيما لبناء الربنامج التدرييب املقرتحاستخدم املنهج البنائي   :)٢٠٠٧عابد (دراسة  -٢
 ٢٠ة من استخدم املنهج التجرييب ملعرفة فاعلية الربنامج املقرتح على عينة الدراسة املكون

، ي مديرية الرتبية والتعليم مشال غزةـــــف العاشر فـــومون بتعليم طلبة الصـــمعلما ومعلمة ممن يق
  وجاءت نتائج الدراسة على النحو التايل:

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)a  ≥  0.05 (  يف مستوى
لقبلي و البعدي لصاحل التطبيق البعدي اكتساب املعلومات العلمية ملهارة الربجمة بني التطبيق ا

 .ويعزى ذلك للربنامج املقرتح
   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)a  ≥  0.05 (  يف مستوى املهارة

العلمية للربجمة بني التطبيق القبلي و البعدي لصاحل التطبيق البعدي ويعزى ذلك للربنامج 
 .املقرتح

 بغزةدى معلمي التكنولوجيا ـارة الربجمة لــــتنمية مهج املقرتح لــــفاعلية الربنام. 
تعلم برجمة  أثرة إىل التعرف على هدفت هذه الدراس :)٢٠٠٥اجلابري ،(دراسة  -٣

 ،يف تنمية القدرة على النمذجة الرياضية )Visual Basic( رئيةـبلغة بيسك امل باحلاس
تبار (ت) ـــثة اخـــمت الباحخدـــاست، وقد األردنوحل املشكالت لدى طلبة اجلامعات يف 

) وأظهرت نتائج التحليل ٠.٠٥ =  (توى الداللة ــــى مســـقلة علـر املستـيــات غــللعين
  -اإلحصائي ما يلي:

 ا�م على ـــوجود فروق دالة بني متوسطات اداء الطلبة على القياس القبلي ومتوسط
  .لقياس البعدي القياس البعدي على اختبار النمذجة الرياضية  لصاحل ا

 ت اإلنسانية على القياس القبلي روق دالة  بني متوسطات أداء طلبة الكلياـــــــوجود ف
  ومتوسطا�م على القياس البعدي على اختبار النمذجة الرياضية  لصاحل القياس البعدي 

  وجود فروق دالة بني متوسطات أداء طلبة الكليات العلمية على القياس القبلي
  على القياس البعدي على اختبار النمذجة الرياضية  لصاحل القياس البعدي. ومتوسطا�م

  جود فروق دالة بني متوسطات أداء الطلبة على القياس القبلي ومتوسطا�م على و
  .القياس البعدي على اختبار حل املشكالت  لصاحل القياس البعدي



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٧

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 قياس القبلي وجود فروق بني متوسطات أداء طلبة الكليات اإلنسانية على ال
  كالت  لصاحل القياس البعدي.ـــومتوسطا�م يف القياس البعدي على اختبار حل املش

  وجود فروق دالة بني متوسطات أداء طلبة الكليات العلمية على القياس القبلي
  حل املشكالت  لصاحل القياس البعدي. اختبارى ـومتوسطا�م على القياس البعدي عل

بلغة بيسك املرئية على  احلاسبلتعلم برجمة  أثرتؤكد على وجود وقد جاءت مجيع الفروق ل
  النمذجة الرياضية. تنمية قدرة الطلبة يف حل املشكالت و

) طالبة ٦٠مكونة من ( قصديهاختار الباحث عينة   :)٢٠٠٦دراسة أبو ورد ( -٤
اسة الربنامج احملوسب ، وكشفت الدر  أثراستخدم خالهلا املنهج التجرييب يف التعرف على 

عن وجود فروق دالة إحصائية يف متوسط اكتساب مهارة الربجمة األساسية بني ا�موعة 
وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  ،التجريبية والضابطة لصاحل الربنامج احملوسب

 متوسط االجتاه حنو مادة التكنولوجيا لصاحل ا�موعة التجريبية.   
اسة إىل بناء وتصميم عناصر حتكم هدفت هذه الدر  :)٢٠٠٩(عيددراسة  -٥
)OCX ( مت اختيار عينة الدراسة عن طريق املسح ، وقد بواسطة لغة الفيجوال بيسك

) طالبا وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ذو ٢٢الشامل �تمع الدراسة والبالغ عددها (
صائية أظهرت التطبيق القبلي و البعدي على نفس ا�موعة  وبعد تطبيق املعاجلات اإلح

  :النتائج ما يلي
  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)=يف القياس القبلي ( ٠.٠١

وهذا يدل على أن الفروق بني  .دي على مهارات تصميم التقومي األدائي لدى الطالبوالبع
 .لباحثاملطورة اليت استخدمها ا دواتفعال يعزى إىل األ أثرالتطبيقني القبلي والبعدي هلا 

  الب.ـــدى الطـومي لــميم التقـارات تصـــي تنمية مهــــليتها فــت الربجمية فاعأثبت  
  :هاأثر تعقيب على الدراسات التي تناولت البرمجة و ال
  اهتمت الدراسات السابقة باستخدام لغة)Visual Basic ( ا يدل على ــمم

 جة.ـــأمهيتها كلغة برم
  ما عدا دراسة عابد ستخدمت املنهج التجرييب هذه الدراسات ا مجيعيالحظ أن
 .التحليلي الوصفي املنهج تاستخدم )٢٠٠٧(
  واليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اتفاق هذه الدراسات يف نتائجها

 أثروجود التحصيل الكلي تعزى لصاحل الربامج احملوسبة بلغة الفيجوال بيسك باإلضافة اىل 
النمذجة  لغة بيسك املرئية على تنمية قدرة الطلبة يف حل املشكالت وب احلاسبلتعلم برجمة 

  الرياضية.



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  تعددت هذه الدراسات لتشمل مراحل خمتلفة منها مرحلة طالب املدارس كما يف
ة كال من ـــــــــــــــواملرحلة العليا مثل دراس )٢٠٠٦( وأبو ورد )٢٠٠٤(زعروركال من ابو   دراسة

 .)٢٠٠٧(ما يف دراسة عابدـــــومرحلة املعلمني ك )٢٠٠٥(واجلابري )٢٠٠٩( عيد
 ٢٠٠٧جة كما يف دراسة عابد (ــاهتمت بعض الدراســـات بتنمية مهاراة الربم(. 
 ة أبو ــــــو مادة التكنولوجيا مثل دراســـاه حنـبتنمية االجتات ـــاهتمت بعض الدراس

  .)٢٠٠٤(ورد
   :التشاركي والتدريب الذاتيدراسات ترتبط بالتدريب  - :المحور الثاني

   :دراسات ترتبط بالتدريب التشاركي –أ 
توصــــلت الدراســــة اىل جمموعــــة مــــن األســــس واملعــــايري  :)٢٠٠٩حبيشــــى (دراســــة  -١

اإلجرائيـــة  هـــدافوالتوصـــل إىل قائمـــة باأل، الالزمـــة لتصـــميم بيئـــة الـــتعلم اإللكـــرتوىن التشـــاركى
للطـالب معلمـى احلاسـب خـالل التـدريب امليـداىن املقرتحـة  الالزمـة لتطـوير املهـارات التدريسـية

  اإللكرتوىن التشاركى. من خالل بيئة التعلم
اقرتحــت الدراســـة اعتمــاد تضـــمني بــرامج الـــتعلم التشـــاركى  :)٢٠١٠( والـــىدراســة  -٢

مها وزارة الرتبيـة التـدريب املهـىن للمعلمـني أثنـاء اخلدمـة والـىت تقـد ضـمن بـرامج” الويـب” عـرب
     .للمعلمني سنوياً  والتعليم

روق دالة ــــود فـن وجـــة عـــفت نتائج الدراســـكش :)٢٠١٠( دراسة شمندي  -٣
 والتجريبية الثانية يف متوسط رتب استجابات األوىل التجريبيةوعتني ـــاحصائيًا بني ا�م

 ،ن استرياتيجية التدريب املتبعةاختصاصيات مصادر التعلم حنو كل من بعدي الثقة والرضا ع
 ،لكل من ا�موعتني (MSLQ)  مجموع الكلي ألبعاد مقياس الدافعيةــــباإلضافة إىل ال

كما أسفرت نتائج   ،ذه الفروق لصاحل استجابات ا�موعة التجريبية الثانيةــــاءت هــــوج
ادر التعلم ــــصيات مصط درجة اختصاـــروق دالة إحصائيا بني متوســـة عن وجود فـالدراس
ج ــــــــــــــارات املعرفية بعد تطبيق الربنامــــي املهــــــــــ والثانية فاألوىلوعتني التجريبية ـــــــــــــللمجم

   .وعة التجريبية الثانيةــــــــــــح ا�مـــــــالتدرييب لصال
لية على أن ا�موعة التجريبية د ذات داللة عمــــة على وجود شواهـوأخريًا أكدت الدراس

 . يف املهارات الفنيةاألوىلالثانية حققت كسباً يفوق ا�موعة التجريبية 
تألفت عينة البحث من  :)٢٠١١(حبيشي و  عبد الرزاق و البسيونيدراسة  -٤

معلم احلاسب اآلىل بكلية الرتبية النوعية  إعدادا�تمع الكلى لطالب الفرقة الرابعة شعبة 
وأظهرت ، ) طالبا وطالبة٣٦) وعددهم (٢٠١٠/٢٠١١خالل العام اجلامعى ( بدمياط

  نتائج البحث احلاىل



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٨٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 ــــــالتوص س واملعـــــايري الالزمـــــة لتصـــــميم بيئـــــة الـــــتعلم اإللكـــــرتوىن ــــــــل إىل حتديـــــد األســـــــ
 .التشاركى

 ) ـــة ) بـــني متوســـطى درجـــات ٠١,٠وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى معنوي
 :ىف القيــاس القبلــى و البعــدى لبطاقــة مالحظــة األداء املهــارى لكــل مــنطــالب عينــة البحــث 

ـــاملمارســات التدريســية وبيئــة الــتعلم اإللكــرتوىن التشــاركى املقرتحــة لصــاحل القي ـــدى مـاس البعـــــ ن ــ
 .قرتحةــاركى املـــرتوىن التشــعلم اإللكــالل بيئة التــــخ
 لتشـاركى املقرتحـة حتقـق فاعليـة بنسـبة كسـب بينت النتـائج أن بيئـة الـتعلم اإللكـرتوىن ا

  مبعادلة بالك. مقاسه ٢,١أكرب من 
   :دريب الذاتيـــــــــات ترتبط بالتــــــدراس –ب 
دراسة بعنوان "برنامج تعلم ذايت لتدريب املعلمني علي  :)٢٠٠١دراسة محمد (  -٥

 :راسةنتائج الد أظهرت، وقد "استخدام تكنولوجيا التعليم يف مواقف التدريس
  وجود فروق ذات داللة إحصائية ىف درجات االختبار التحصيلى العام للمعلمني

  .قبل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدى
  وجود فروق ذات داللة إحصائية ىف درجات األداء العام للمعلمني ىف استخدام

 .قبل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدى  مصادر تكنولوجيا التعليم
  ود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املعلمني ىف االختبار التحصيلى وج

 واألداء ىف استخدام اللوحات التعليمية قبل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدى.
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املعلمني ىف االختبار التحصيلى

    .بل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدىواألداء ىف استخدام مصادر التعلم ىف املكتبة ق
 االختبار التحصيلى    وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املعلمني ىف

 واألداء ىف استخدام األلعاب التعليمية قبل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدى
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات املعلمني ىف االختبار التحصيلى 

 .واألداء ىف استخدام برامج الوسائل املتعددة قبل الربنامج وبعده لصاحل التطبيق البعدى
التعلم  أسلوببب املعلمني أثناء اخلدمة ـــرورة اهتمام برامج تدريــــة بضــــــــــــــت الدراســــــــــــأوص

  ـج.ذه الربامــــــواتباعه عند تنفيذ ه )املوديوالت(الذاتــــى 
 دواتتوصلت الدراسة إىل تفاوت مستوى األ :)٢٠٠٦اسة العسيري (در  -٦

حيث سجلت قيمة متدنية يف التقنية وقيم متوسطة يف تصميم  Basic Toolsاألساسية 
بينما حقق احملتوى التعليمي قيمه متوسط متدنية مع عدم توافره يف صيغة  ،الواجهة والتصفح

. وتوصلت النتائج كذلك Learning Objectsالكرتونية على شكل وحدات تعليمية 
 Web Based Pedagogy نرتنتالرتبوية املعتمدة على اإل دواتإىل تدين مستوى األ



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

Tools ال ــــــاالتص أدواتلة على ــتمـقاته واملشــي وتطبيــعلم الذاتــمد عليها التـــي يعتــــوالت
 Learningلم وإدارة نظام التع ،ودعم املصادر ،وغري التزامين ،التزامين

Management System  .لدى عينة الدراسة 
 نرتنتكما توصلت الدراسة إىل تدين مستوى أنشطة التعلم الذايت وتطبيقاته عرب شبكة اإل

والتنظيم والتوجيه لدى  ،والتعزيز والدافعية ،ودعم املتعلم ،واليت اشتملت على االسرتاتيجيات
ذايت املعتمد على ـــي التعلم الــــــسط  اآلداب املهنية فجل متو ــــة. بينما ســـــــعينة الدراس

  قيمة مرتفعة. نرتنتاإل
إن اســتخدام  :أســفرت الدراســة عــن النتــائج اآلتيــة :) ٢٠٠٦ة أبــو طالــب (ــــــدراس -٧

الــتعلم الــذايت يف تــدريس مقــرر اجلغرافيــا يســاعد علــى تنميــة مهــارات التفكــري لــدى الطالبــات ؛ 
ســتوى األداء العــام لطالبــات ا�موعــة التجريبيــة الــاليت درســن الوحــدة إذ أظهــرت النتــائج أن م

ــــتعلم الــــذايت كــــان مرتفعــــاً إذ ســــجل الوســــط احلســــايب ( ــــق ال ــــًة مــــع  )٢٢.٩٨املطــــورة وف مقارن
ـــة مـــن الكتـــاب  املســـتوى العـــام ألداء طالبـــات ا�موعـــة الضـــابطة الـــاليت درســـن الوحـــدة العادي

يف كافــــة مهـــــارات التفكـــــري  )١٩.٢٣(ث ســــجل الوســـــط ي وبالطريقـــــة التقليديــــة حيــــــــــــاملدرس
ت نتــائج الدراســة رفــض الفرضــيات الــيت ارتكــزت أثبتــاألساســية الــيت يقيســها االختبــار ؛ كمــا 

عليها الدراسة إذ أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عالية عنـد مسـتوى 
واملقارنـة " لصـاحل طالبـات ا�موعـة  ،حظـةواملال ،يف منو مهارات التفكري األساسية " املعرفة )(

  .التجريبية
 ج ئــــــــــــــــــــاــنتءت اـج :)٢٠١١(سهى حسامو وفواز العبداهللا دراسة  -٨

  :اآلتيـكالدراسة
و ي ـــلقبلاين ـــلتطبيقاي ـــة فـــلطلبت ااـــجدرطي ـــين متوســـائيًا بـــحصإة ـــلوق دارـــفد وــجو 
وتي ــلصور اإللكرتوين ااــلتحرات ااــي لمهــلمعرفاب ــيلي للجانــلتحصالختبار. اي لدـــلبعا
ي ــــة فـلطلبت ااـجدرطي ـين متوسـائيًا بـحصإة ـاللوق درـفد وـجو ،منالمتزار ــغيومن ازــلمتا
ين ور اإللكرتو اـلتحرات ااـي ل مهـلعملداء األالبطاقة مالحظة ي لبعدو الي ـــــلقباين ـلتطبيقا
ائيًا ـحصإة ـاللوق درـفد وـجو ،هدـى حـكًال علومن مجتمعًة المتزاغير ومن المتزاوتي ـلصا
ي دـلبعاق ـلتطبيافي ث إلناالصالح ث إلناا ر ولذكوالطلبة ت اجادرين متوسطي ـب

ث اــإلنر واذكوــلاة ــلطلبت ااــجدرطي ــين متوســبوق رــفد وــجم ودــع ،يليــلتحصر ااـلالختب
ائيًا ـحصإة ـاللوق درـفد وـجم ودـع ،يـلعملداء األاة ـمالحظت اـلبطاقي لبعداتطبيق لاي ــف
ر لالختباي دــلبعاق ــلتطبياي ــة فــلثانويدة اهاــلشار ــًا لمتغيــة تبعــلطلبت ااــجدرطي ــين متوســب
  .يـلعملداء األامالحظة ت لبطاقاو ،لتحصيليا

  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  ):Whipp & Chiarelli, 2004دراسة ويب وتشيرلي ( -٩
 نرتنـتومت التدريس اعتمادا علـى اإل  ،تألفت عينتها من ستة طالب يف مقرر للدراسات العليا

وأربع بنـوك بيانـات. وقـد توصـلت الدراسـة إىل أن الطـالب جنحـوا  ،باستخدام نظام إدارة تعلم
ولــة وجد ،والتنظــيم ،هــدافمثــل حتديــد األ ،لتطبيــق الــتعلم الــذايت نرتنــتاإل أدواتيف  توظيــف 

وتــــدوين املالحظــــات، واســــتخدام املخططــــات البيانيــــة، والبحــــث عــــن املســــاعدة مــــن  ،املهــــام
  املعلمني واألقران، واملراقبة الذاتية.

   :دراسات ترتبط بالتدريب التشاركي والتدريب الذاتي معا –ج 
 أسلوباستهدفت الدراسة املقارنة بني  :)٢٠٠٠(دراسة الهرش والمقدادي  -١٠

ى ـــوقدر�م علوالفردي يف اكتساب الطالب املهارات بربنامج حمرر النصوص التعلم التعاوين 
وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق لصاحل ا�موعة اليت درست  األردناالحتفاظ �ا يف 

  .التعاوين سلوبباأل
) طالبة من طالبات ٩٠تألفت عينة الدراسة من ( :)٢٠٠١ب (ــــــة هديــــــــــــــــدراس -١١

اشر األساسي يف مدرسة رابعة العدوية وقد مت توزيع الطالبات يف العينة عشوائيا الصف الع
ب بشكل فردي والثانية تدرس بشكل تعاوين ـــــــــــ تدرس احلاساألوىلجموعات ـــــــعلى ثالث م

هرت ـــــــأظو  .يليــــتبار التحصـــــــالبات لالخــــم إخضاع الطــــوالثالثة تدرس بالطريقة التقليدية وت
علم ــــريقة التــــمباشر وان طـــــــتبار البعدي الـي االخــــــــالثة فــــــجوعات الثـــــج تكافؤ أداء املــــــالنتائ

 .تبارـى اإلخـــــالبات علـــي أداء الطـــ) ف٠.٠٥(داللة إحصائية عند  أثرمل تظهر أي 
ة التعرف على فاعلية بوسائط التعليم استهدفت الدراس :)٢٠٠٤(ة الل ـــــــدراس -١٢

الفردي واجلمعي يف التحصيل واالستيعاب املفاهيمي للتكنولوجيا لدى الطالب طالب 
املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية وتوصلت الدراسة اىل تفوق ا�موعة اليت درست 

  .ابباستخدام وسائط التعليم الفردي وذلك يف جانيب التحصيل واالستيع
التدريس يف  أسلوب أثراستهدفت الدراسة الكشف عن  :)٢٠١٠(دراسة الهرش  -١٣

ف ــــعلى التحصيل املباشر واملؤجل لتالميذ الص )رديــــف –اوين ـــتع( بــــــاحلاسالعمل على 
�موعتني بالنسبة للتحصيل النتائج عن عدم وجود فرق بني ا وأسفرتاألساسي ،  األول

  جد فرق لصاحل ا�موعة التعاونية النسبة للتحصيل املؤجل.يف حني و ،  الفوري
   :التعقيب على الدراسات التي تناولت التدريب الذاتي والتشاركي

 ) من الدراسات السابقة طبقت 27.3أن ثالث دراسات فقط متثل ما نسبته (%
%) من  72.7ة (ـبينما بقية الدراسات واليت تبلغ نسبتها قراب ،على مدارس التعليم العام

  امعاتـــومتخرجون من اجل الدراسات طبقت على عينة ملتحقني بالتعليم العايل



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 دراسة ويب ما عدا خدمت املنهج التجرييب ــــدراسات استيع الـــــــمجظ أن ـــيالح
 .فيـــــالوصاملنهج  تخدمـاست  )Whipp & Chiarelli, 2004وتشرييل (

  د معرفة الباحث مت فيها قياس التدريب ال يوجد دراسة حديثة على حيالحظ انه
داخل معامل املدرسة وقد تطور استخدام طالب  يــــبنمطي التشاركي والذات إللكرتوينا

على املرحلة املتوسطة وكانت  ٢٠١٠ام ــتعميم احلاسب ع املرحلة الثانوية للحاسب بسبب
طة فكانت قدرا�م ـــة املتوسعليهم باملرحل اآليلالعينة املختارة ممن مت تطبيق دراسة احلاسب 

وكما ذكر الباحث أن هناك ضعف عام يف مستوى اداء  اآليلعاليه يف استخدام احلاسب 
جعل الباحث جيري هذا الدراسة ملعرفة اي منط افضل لتدريب مما الطالب يف مهارات الربجمة 

تفوق  الطالب ال سيما ان بعض الدراسات السابقة توصلت ان منط  التدريب التشاركي
توصلت ان  األخرىوبعض الدراسات ؛ ) ٢٠٠٠على النمط الفردي كما يف دراسة اهلرش (

  .)٢٠٠٤( اللاركي كما يف دراسة ــــمنط  التدريب الفردي تفوق على النمط التش
  :فيما يلي ن الدراسات والبحوث السابقة الباحث م استفاد  

ــفروض إعدادة و ــــاحث يف صياغة مشكلة الدراســــالب استــفاد -١  .هاـ
 .ةـــحتديد أهم وأبرز النقاط اليت سيتناوهلا يف اإلطار النظري للدراس -٢
 الدراسة. أدوات إعدادبناء و  -٣
 الدراسة. أدواتتأكد من صدق وثبات التعرف إىل اخلطوات العلمية لل -٤
البحث العلمي واختيار املنهج البحثي املناسب وحتديد  أساليبالتعرف اىل  -٥

 خطوات الدراسة.
 ج التدرييب.ــميم الربنامـــــوتص إعدادى آليات بناء و ــــــالتعرف عل -٦
الئمة اإلحصائية امل ساليباإلحصائية املختلفة واختيار األ ساليبالتعرف إىل األ -٧

 للحصول على نتائج الدراسة.
 يات.ـــتوصــع الـــج و وضــائـــري النتــــية تفســيفــى كـــعرف إلـــالت -٨
  .احث لقضايا علميه تستحق البحث والدراسةــــــــع وجديد أمام البــفتحت أفق واس -٩
 منهج الدراسة: 
والــــذي اعتمد علــــــى جتريب :المنهج التجريبي وهو المنهج األصلي للدراسة -١

مها يف تنمية بعض مهارات أثر علــــــى عينة خمتارة ومعرفة  )ذايت –تشاركي (منطي تــــدريب 
تني جمموعة تدربت بنمط التدريب الذايت و جمموعة تدربت بنمط الربجمة لدى جمموع
 التدريب التشاركي.

ف الظاهرة وحتليلها حيث مت حتليل ــــلذي يعتمد على وصوا :المنهج التحليلي -٢
ومن مث  - الربجمة  - الثانوي  يف الباب السادس  األولالكتاب الوزاري املقرر على الصف 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

ب والرتبية لتحديد املهارات ـــــــــــــعلومات واحلاســـكنولوجيا املراء تــــعانة ببعض خبـــاالست
  األساسية لبطاقة املالحظة.

 ي وــــج التدرييب الذاتــــمتبع لبناء و تصميم الربنام أسلوبو ــــــوه :المنهج البنائي -
  تارة.ــى العينة املخــــاركي لتطبيقه علـــالتش
 الثانوي بنظام  األوللدراسة طالب الصف يشمل جمتمع ا :مجتمع الدراسة

  ) هـ.١٤٣٥( -م  )٢٠١٤مدارس وزارة الرتبية والتعليم بالطائف ( املقررات يف
 األولطالب من طالب الصف  ٥٤تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة 

موزعة على ) هـ.١٤٣٥( - م  )٢٠١٤التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بالطائف ( الثانوي
القصدية من جمتمع  يف مدرسة امللك فهد املطورة بنني ومت اختيار العينة بالطريقة شعبيتني

يات تطبيق الدراسة باملدرسة وبالطريقة العشوائية داخل املدرسة إمكانالدراسة وذلك لتوفر 
  .وقد مت التأكد من تكافؤ العينتني

   :ات البحثإجراء
 ٢٣٤،  ٢٠٠١توفيق ، (منــوذج  تبىن البحـث احلــايل: تصميم البرنامج التدريبي(  

ة وقد أجرى الباحث بعض التعديالت اإللكرتونيكأحد مناذج تصميم الربامج التدريبية 
  الطفيفة وفق متطلبات البحث ويوضح الشكل التايل منوذج توفيق لتصميم الربامج التدريبية:

 
  ) منوذج توفيق لتصميم الربامج التدريبية١شكل (

  
  
  
  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  :وذجمراحل وخطوات تصميم الربنامج التدرييب وفق هذا النوفيما يلي عرض مل
  تم االعتماد في ذلك على: :تحديد احتياجات التدريب -أ 
 األولالرجوع اىل كتاب الطالب وحتديد مهارات الربجمة  الالزمة لطالب الصف  -١

 .مهارة اساسية ٣٧الثانوي وقد مت من خالل هذه املرحلة حتديد 
ية لقائمة مهارات الربجمة الالزمة لطالب الصف األولصورة يف ضوء ذلك مت بناء ال -٢

الثانوي وعرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني وبعد ذلك مت اختيار بعض  األول
الثانوي احملكمة لتكون حمتوى الربنامج التدرييب  األولمهارات الربجمة الالزمة لطالب الصف 

 ) مهارة.٢٢وعددها (
الربنامج  أهدافوقد مشلت هذه املرحلة حتديد  :مالئمة للتدريب اختيار اكثر الطرق - ب
التدريب املناسبة ، وقد  أمناطقائمة املهارات اخلاصة بالربنامج ، اضـــــافة اىل اختيار  إعدادو 

  .اعتمد البحث احلايل على منطي تدريب مها النمط الفردي مقابل النمط التعاوين
تضمنت هذه املرحلة جمموعة من اخلطوات مشلت وقد  :تصميم الجلسات التدريبية - ج

الربنامج  أهدافحمتوى جلسات التدريب على اجهزة معامل املدرسة يف ضوء  إعداد
  دليل التدريب. إعدادواملهارات اليت مت حتديدها سابقا باإلضافة إىل 

وقد تضمنت هذه املرحلة جمموعة من  تنفيذ وإنتاج البرنامج التدريبي اإللكتروني -د
خلطوات مشلت انتاج وسائط الربنامج كالفيديو والنصوص ومعاجلة الصور بعد ذلك مت انتاج ا

 -البوربوينت  (الربنامج التــــدرييب ، وتصميم صفــــــحات احملتوى اإللكرتوين باستخدام برنامج 
PowerPoint 2007.(  وقد راعى الباحث املبادئ الرتبوية والفنية اخلاصة بتصميم

  .ةاإللكرتونيلتدريبية الربامج ا
ى ـــــــذه املرحلة عرض الربنامج علــــــتضمنت ه :اإللكترونيج التدريبي ــــــــتقييم البرنام - هـ

  ن.ــميـــــكـن احملــــــة مـوعــــــجمم
  القياس في الدراسة أدواتبناء: 
  .)Visual basic(اختبار معريف لقياس اجلانب املعريف يف الربجمة بلغة  -١
 اختبار. بطاقة مالحظة لقياس مهارة الربجمة لدى املعلمني   -٢

 دـــقائمة مهارات الربجمة وق إعدادالقياس يف الدراسة جيب اوال  أدواتقبل البدء يف بناء 
قائمة مهارات الربجمة حيث قام  إعداديف  )٤(استند الباحث إىل حتليل احملتوى ملحق رقم 

واليت تتضمن  )٤(ملحق رقم  )Visual basic(بلغة بوضع قائمة أولية مبهارات الربجمة 
ومت  .الثانوي األولمهارات الربجمة الواردة يف الوحدة السادسة من كتاب الطالب بالصف 

من  )٣(على السادة احملكمني ملحق رقم   )٥(عرض قائمة مهارات الربجمة ملحق 
احية العلمية وكذلك املتخصصني يف جمال احلاسب والربجمة لتحديد صحة الفقرات من الن



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

التعديالت الالزمة توصل الباحث إىل قائمة  إجراءمدى انتماء كل فقرة إىل جماهلا وبعد 
  ).٥(بصور�ا النهائية ملحق رقم  )Visual basic(مهــــــارات الربجمة بلغة 

ية �دف األولقام الباحث برتتيب املهارات حسب  :ترتيب المهارات بهدف تدريسها
ل تسلسلي وذلك من خالل تقدمي املعلومات املعرفية عن كل مهارة ومن مث تدريسها بشك

  نوضيح الشكل العام ومكونات كل مهارة وكيفية التعامل معها.
م الباحث املهارات ووزعها على ـــــــــبعد ترتيب املهارات قس :توزيع وتقسيم المهارات

  .ى شكل دروســـالفعاليات عل
الفعالية والوسائل  أهدافالباحث حمتوى كل فعالية من  حدد:تحديد محتوى كل فاعلية

  ات التنفيذ واألمثلة والتدريبات والتطبيق العملي والتقومي الالزم.إجراءالالزمة و 
تلعب االختبارات دورا أساسيا يف عملية التعلم  :االختبار المعرفي لمهارات البرمجة إعداد

م الذ حيرزه الطلبة يف مواقف التعلم ومن خالهلا ميكن الوقوف عن كثب على مدى التقد
هلذا الغرض  حيث ان االهتمام بعملية التقومي باتت تتمحور اليوم حول القدرة على التحصيل

الثاوين وهي بعنوان "  األولوبعد حتليل حمتوى الوحدة السادسة من كتاب الطالب للصف 
،  )٥( ت الربجمة ملحق رقمالربجمة بلغة الفيجوال بيسك استوديو" ووضع قائمة أولية مبهارا

لقياس اجلانب املعريف يف الربجمة ،  )١٠(ية ملحق رقم األولاعد الباحث االختبار يف صورته 
) من املتخصصني يف جمال ١٠( حكمني ملحق رقمـــــعرض الباحث االختبار على السادة املـــ

التعديالت  إجراءعد احلاسب والربجمة لتحديد صحة فقرات االختبار من الناحية العلمية وب
 ٢٠الالزمة على االختبار توصل الباحث إىل الصورة النهائية لالختبار والذي يتكون من 

  :االختبار يف ضوء اخلطوات التالية) ومت بناء ١١(ؤال  ملحق رقم ـــــــس
 هــــــــــــدف االختـــبار. -١
 مـــحتـــوى االخــــــتبار. -٢
 صياغة أسئلة االخـتــبار. -٣
 ليمات االختـيار.وضع تع -٤
 صــــــــــــدق االختبــار. -٥
 ثبـــــــــــــات االخـــتبار. -٦
 الف منطي ـــاخت أثرى ـــــلقد وضع الباحث االختبار للتعرف عل :هدف االختبار

على حتصيل الطالب يف الربجمة وقياس ذلك ، واملعارف اليت  )ذايت –تشاركي (التدريب 
  ات التالية:يقيسها االختبار ترتبط باملهار 

   مهارة تشغيل برنامج الفيجوال بيسك.  -  أ
 مهارة فتح مشروع جديد داخل الربنامج  الفيجوال بيسك ستوديو.  -  ب



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

   .)back Color(مهــارة تغيري لون خلفية الفورم من خاصية   -  ت
 .)Right To left(مهارة تبديل اجتاه الكتابة من اليسار اىل اليمني من خاصية   -  ث
 . )text(ية ــــاصــن خــــورم  مــــلــــــــى  الفـوان  عـــــديل العنــارة تبـــمه   -  ج
 مهــارة حفظ النمــــــــــوذج.  -  ح
 مهارة حفظ املشــــــــــروع.  -  خ
 ج.ـمهارة اخلروج من الربنام    - د

 
 اليت االختبار بناءا على قائمة املهارات  إعدادقام الباحث ب :محتوى االختبار

يث يقيس االختبار مستوى اجلانب املعريف للمهارات ، وحبأعدها وعرضها على  احملكمني
وع ــفقرة من ن ٢٠ية من األولالسابقة اليت مت حتديدها مسبقا. وكان االختبار يف صورته 

 .)١٠(اختيار متـــــعدد  ملحق رقم 
  
 صياغة أسئلة االختبار بحيث تكون مراعية لما يلي: 
 مناســـــــبة تعليمات االختبار للطالب. -١
  ـــدى ارتباط األسئـــلة باملهارات.مــــ -٢
  مدى السالمة اللغوية لصياغة األسئلة. -٣
  إضافة أي سؤال قد أغفلته وترون سيادتكم أنه مطلوب هلذه الدراسة. -٤
 ن وجـــهة نظـــركــــم.ــــــؤال غري مناسب مــــــــحـــــذف أي ســـ -٥
 ى الصعب.ــــن السهل الــــرات االختبار حبيث تندرج مــــترتيب فق -٦
 وضع تعليمات االختبار: 
 .بيانات خاصة باملفحوصني وتشمل االسم والصف -١
 بيـــــانات خـــاصـــة بوصـــف االختـــبار تشـــمل. -٢
 :إىل أن " االختبار الصادق هو  )١٩٩٨,٣٤٠ودة ، ـــــع(ر ــيشي صدق االختبار

دق االختبار بطريقتني ـــن صــث مـــع لقياسه " ولقد حتقق الباحـاالختبار الذي يقيس ما وض
  :مها

يه ،على األولعرض الباحث االختبار يف صورته   :)طريقة احملكمني(الصدق الظاهري   - أ
السادة احملكمني من املتخصصني يف جمال احلاسب والربجمة لتحديد صحة فقرات االختبار 

 إجراءبعد من الناحية العلمية ومدى انتماء الفقرة اىل ا�ال الذي وضعت من اجله  و 
التعديالت الالزمة على االختبار حسب أراء ومالحظات احملكمني مت التوصل  إىل الصورة 

   )١١(سؤال  ملحق رقم  ٢٠النهائية لالختبار والذي يتكون من 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٧

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

يقصد بالثبات " دقة القياس " :              ثبات االختبار  - ب
  )٣٤٥,٢٠٠٢عوده،(

ها من ـــــجموعة نفسى املــيبا فـي كــــــــل مره يطبق فيها علـــــأو هــــــو إعطاء النتــائج نفسها تقر 
  ).٢٦١، ١٩٨٢ابو لبدة ،(ـــالب " الطـــــــــ

  :ـريقــــــو قــد تــــم حســـــاب الثـبات لالختبار عـــــن ط
 للتأكد من ثبات االختبار قام  :الثبات بحساب معامل كودر ريتشاردسون

ل الثبات كودر ـــــــكودر ريتشاردسون فكان معامل الثبات معامالباحث حبساب معامل  
الحية ــــل ثبات جيد مما يدل على صــــو معامـــوه،  ٠.٨٩=   ٢٠ - ون ـــــــــــريتشاردس

  االختبار للتطبيق.
  باستخدام برنامج (:السهولة والتمييزالصعوبة و معامالتSPSS مت حتليل(

والتمييز لفقرات االختبار،  والسهولة معامالت الصعوبةاستجابات عينة الدراسة حلساب 
حيث مت اعتماد النسبة املئوية للطلبة الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة كمعامل صعوبة 

، باعتماد مؤشر برينان بينما حسب معامل التمييز لكل فقرة، لكل فقرة من فقرات االختبار
  مييز لكل فقرة من فقرات االختبار.وجدول يبني معامالت الصعوبة ومعامالت الت

  والتمييز لفقرات االختبار وفق النظرية والسهولة . معامالت الصعوبة ١جدول
 قبل حذف الفقرات غير لمطابقة. الكالسيكية

  )٤جدول (

 معامل التمييز معامل السهولة معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0.30 0.70 0.50 
2 0.60 0.40 0.42 
3 0.70 0.30 0.76 
4 0.70 0.30 0.72 
5 0.50 0.50 0.78 
6 0.70 0.30 0.72 
7 0.20 0.80 0.67 
8 0.40 0.60 0.69 
9 0.70 0.30 0.41 

10 0.70 0.30 0.80 
11 0.60 0.40 0.71 
12 0.60 0.40 0.79 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

13 0.60 0.40 0.68 
14 0.50 0.50 0.56 
15 0.70 0.30 0.49 
16 0.50 0.50 0.42 
17 0.60 0.40 0.53 
18 0.70 0.30 0.39 
19 0.40 0.60 0.46 
20 0.40 0.60 0.46 

 

 ــــيالحظ من اجل ــــ ــ - ٠.٣٠دول السابق أّن معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بني (ـ
). وبناًء على ما أشار اليه عودة ٠.٧٦- ٠.٣٩)،ومعامالت التمييز تراوحت بني (٠.٧٠

ــــ) للمدى املقب٢٠١٠( ــــرة والول لصعوبة الفقـ )، وكذلك بالنسبة ٠.٨٠–٠.٢٠ذي يرتاوح بني (ــ
)، ومقبولة ٠.٣٩حيث أن الفقرة تعترب جيدة اذا كان معامل متييزها أعلى من ( ،لتمييز الفقرة

)، وضعيفة وينصح حبذفها اذا  ٠.٣٩–٠.٢٠وينصح بتحسينها اذا كان معامل متييزها يرتاوح بني (
وقد حقق االختبار  )، وسالبة التمييز جيب حذفها٠.١٩- ركان معامل متييزها يرتاوح بني (صف

 .التحصيلي الشروط املطلوبة
 بطاقة المالحظة:   

) ، ٢٠٠٠(منسي ،  :تب الـــبحث العلميــــن كـــــالبـــــاحث علــــــــــى العديد م اطالعبــعد 
ـــــابقــة والـــدراســـــات الس ،)٢٠٠٢عبداحلق ،عدس وعبيدات ،() ، ١٩٨١(غرابيه، 

للتعرف على كيفية بناء بطاقة املالحظة ، مث  ؛)٢٠٠٤،(أبو شتات ،)٢٠٠٤البحيصي،(
اجلزء  أهدافحبيث تكون متوائمة مع حتقيق  )٨(ية ملحق األولور�ا ــبناء بطاقة املالحظة بص

ية لبطاقة األولعد أن مت التوصل إىل الصورة باص بربجمة لغة بيسك املرئية ، و املقرر اخل
ل إىل ـــــللتوص )٨رقم ( كمني  ملحقــــــمث عرض البطاقة على جمموعة من احمل :املالحظة

ن ضبطها والتأكد ــولذلك كان البد م ،)٩( ورة النهائية لبطاقة املالحظة  ملحق رقمــــالص
  ن سالمتها.ـــم
 وهو أن نقيس بطاقة املالحظة ما وضعت لقياسه ومت  :صدق بطاقة المالحظة

  :صدق بطاقة املالحظة عن طريقحتديد 
ية على جمموعة األولحيث مت عرض بطاقة املالحظة بصور�ا  :صدق المحكمين -١

 من احملكمني من أساتذة ومدرسي املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم  ملحق رقم
وكان اهلدف من ذلك هو تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اذا لزم األمر  )٨(



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٢٩٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

راج بطاقة املالحظة ـــــــن مث إخــــــــكمني ومـــــــحذف عبارات معينه ملا يراه احملوإضافة أو 
  .)٩( ملحــق رقم  ور�ا النهائيةـــبص
 :الثبات بحساب معامل كودر ريتشاردسون -٢

عامل كودر ريتشاردسون فكان ـــن ثبات بطاقة املالحظة قام الباحث حبساب مـــــــللتأكد م
وهي قيمة مرتفعة مما يدل على  ،٠.٩٤=   ٢٠ -ون ـــودر ريتشاردسمعامل الثبات ك

  صالحية البطاقة للتطبيق.
 معامالت السهولة والتمييز: 

) مت حتليل استجابات عينة الدراسة حلساب معامالت الصعوبة SPSSباستخدام برنامج (
ابوا عن الفقرة إجابة حيث مت اعتماد النسبة املئوية للطلبة الذين أج ،والتمييز ملهارات الربجمة

بينما حسب معامل التمييز  ،صحيحة كمعامل صعوبة لكل فقرة من فقـــرات بطاقة املالحظة
دول التايل  يبني معامالت الصعوبة ومعامــــالت التمييز اجلو  .باعتماد مؤشر برينان لكل فقرة

  لكل فقرة من فقرات بطاقة املالحظة
  ات االختبار المهاري وفق النظرية جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقر

 لمطابقة.اقبل حذف الفقرات غير  الكالسيكية

  )٥جدول (

 رقم الفقرة
معامل 

 الصعوبة

معامل 

 الصعوبة
 معامل التمييز

1 0.60 0.40 0.92  
2 0.70 0.30 0.58 
3 0.70 0.30 0.74 
4 0.60 0.40 0.52 
5 0.70 0.30 0.94 
6 0.80 0.20 0.73 
7 0.70 0.30 0.94 
8 0.70 0.30 0.74 
9 0.80 0.20 0.81 

10 0.70 0.30 0.55 
11 0.70 0.30 0.74 
12 0.70 0.30 0.55 
13 0.80 0.20 0.39 
14 0.70 0.30 0.74 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

15 0.80 0.20 0.81 
16 0.80 0.20 0.73 
17 0.80 0.20 0.73 
18 0.80 0.20 0.62 
19 0.80 0.20 0.81 
20 0.70 0.30 0.94 
21 0.30 0.70 0.39 
22 0.30 0.70 0.40 

 ٠.٣٠الت صعوبة الفقرات تراوحت بني (ـــــأّن معامالسابق دول اجلن ـــــــيالحظ م -
). وبناًء على ما أشار اليه عودة ٠.٩٤- ٠.٣٩)،ومعامالت التمييز تراوحت بني (٠.٨٠

)، وكذلك بالنسبة ٠.٨٠–٠.٢٠ذي يرتاوح بني (ــــوبة الفقرة والــــول لصعـــ) للمدى املقب٢٠١٠(
)، ومقبولة ٠.٣٩حيث أن الفقرة تعترب جيدة اذا كان معامل متييزها أعلى من ( ،لتمييز الفقرة

)، وضعيفة وينصح حبذفها اذا  ٠.٣٩–٠.٢٠وينصح بتحسينها اذا كان معامل متييزها يرتاوح بني (
ــــــك التمييز جيب حذفها. وقد حققت بطاقة  )، وسالبة٠.١٩- راوح بني (صفرــــــل متييزها يتــــان معامـ

  .املالحظة الشروط املقبولة
 التطبيق التــــجريبي:   
ات العليا جبامعة امللك ــــــالدراسمن عمادة خطي حصل الباحث على إذن  -١

 .)١( ملحق رقم ائف ـــــــــــــــــــــدة موجها إىل إدارة الرتبية والتعليم بالطــــعبدالعزيز جب
للتدارس  ائفــــي إدارة الرتبية والتعليم بالطــــــث بالتوجه اىل بعض املشرفني فقام الباح -٢

 .معهم حول حتديد املدرسة املناسبة لتطبيق الدراسة
ة ـــويــــــدارس الثانـن بني املـــديا مـهد املطورة للبنني قصــــم اختيار مدرســـــة امللك فـــــت -٣

 ا:ــهــــنل مـــوامـــــض العـــوذلك لبع
 وجود املدرسة يف مكان متوسط من مدينة الطائف. 
 وجـــــــــــــود معمل حاسب مناسب لتنفيذ الدراسة. 
 ى االختيار ــــاعد علـــــام يســـــذا النظـــــررات وهـــام املقـــــق نظـة وفــــــل املدرســــام عمـــنظ

 وائي إلفراد العينه.ـــالعش
ى موافقة خبطاب رسـمي مـن إدارة الرتبية والتعليم بالطائف موجه ـاحث علـل البــحص -٤

 .)٢(ملحق رقم  ةــطورة لتطبيق الدراســــهد املــــة امللك فـــاىل مدرس
متساويتني  تني من املدرسة كعينة للدراسة ومت تقسيمها اىل جمموعتني شعباختيار  -٥

غ ــدريب الذايت حيث بلــــبنمط الت تتدربإحدامها تتدرب بنمط التدريب التشاركي والثانية 
 الب. ــــط ٢٧راد كل جمموعة ـــــعدد اف



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  ) ٦ (جدول 

  توزيع أفراد عينة الدراسة 

  عدد الطالب  الشعبة  ا�موعة

  ٢٧  )١الثانوي ( األول  الذاتية

  ٢٧  )٢الثانوي ( األول  التشاركية

حظـة للتحقـق مـن تكـافؤ مت عمل قياس األداء القبلي من خالل االختبار وبطاقة املال -٦
 ا�موعتني.

حيــث استغـــرق تنــفيذ الربنـامج  )عينة الدراسة(تطبيق وتنفيذ الربنامج التـــــــدرييب علـــى  -٧
 .أربعة أيام لتفيذ الفعاليات وإجراءات القياس وتطبيق أدوات الدراسـة

 قياس األداء البعدي من خالل اإلختبار وبطاقة املالحظة. -٨
 تبار ومجع البيانات وحتليل نتائج الدراســــة ومناقشتها وتفـــسريهاتصحيـــــح االخ -٩

 وضع التوصيات واالقرتاحات يف ضوء نتائج الدراســة. - ١٠
للحصــول  ؛حتلــيال إحصــائيا هــاومــن مث حلل ،جبمــع البيانــات :وبنــاء علــى مــا ســبق قــام الباحــث

  :وضيحها ومناقشتها كما يليواليت ميكن ت ،ة وفروضهاـــــج حبسب أسئلة الدراســــعلى النتائ
 لمهاراتبالنسبة ل :تكافؤ المجموعتين  

مت اسـتخراج املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة  للتحقق من تكافؤ ا�مـوعتني  
روق ـــــولبيـان الف ،وعةـــــــتبعـا ملتغـري ا�مألداء عينة الدراســــــة على اختبـار مهـارات الربجمـة القبلـي 

ح ـــــــوضياه ــــــــدول أدنـــــــواجل، ار "ت"ـبـــــني املتوســــطات احلســــابية مت استــــــخدام اختاإلحصــــائية بــــ
  .ذلك

  )٧جدول (                                           
المجموعة على  تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

  ة القبليالداء عينة الدراسة على اختبار مهارات البرمج

  العدد  اموعة  
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  احلرية

الداللة 
  اإلحصائية

 
اختبارات 

مهارات 
  قبلي

 ذاتية
27 6.19 2.926 

.29
0 

52 .774 

    3.448 5.90 27  تشاركية



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 ) تعـزى ) ٠.٠٥=  يتبني من اجلدول أعاله عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية
  وهذه النتيجة تشري إىل تكافؤ ا�موعات. مجموعةلل
 بالنسبة للتحصيل القبلي :تكافؤ ا�موعتني  

للتحقـــق مـــن تكـــافؤ ا�موعـــات مت اســـتخراج املتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات املعياريـــة الداء 
ق اإلحصــائية عينـة الدراســـــة علـى اختبــار التحصـيل القبلــي تبــعا ملتغــري ا�موعـة، ولبيــان الفـــــــــرو 

  بني املتوسطات احلسابية تــــم استــــــخدام اختبار "ت"، واجلدول أدناه يوضح ذلك.
  )٨جدول (                                   

  داء أاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" تبعا ملتغري ا�موعـة علـى
  يعينة الدراسة على اختبار التحصيل القبل

  اموعة  
العد

  د

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  قيمة

  "ت"

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

اختبار * 

حتصيلي 

  قبلي

 ذاتية
27 7.19 2.960 

-

.691 
52 .493 

    2.364 7.76 27 تشاركية

 ) ٠.٠٥=  يتبــــني مــــن اجلــــدول أعــــاله عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  (
 وهذه النتيجة تشري إىل تكافؤ ا�موعات.تعزى للمجموعة 

  :اإلحصائية ساليباأل
 نستخدم: .SPSS V.16 من خالل برنامج

معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبارات التحصيلية واملهارية املستخدمة يف  -
 البحث.

 للثبات. كودر ريتشاردســــــــــونمعامل   -
 موعات.اخـــــتبار " ت " للمــــــــــــــــج -

ومن خالل النتائج السابقة متت اإلجابة على السؤالني األول والثاين من فروض البحث، 
ما أثر منط التدريب التشاركي يف تنمية  بعض مهارات ولإلجابة على السؤال الثالث " 

  "؟ الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي
توجد فروق ذات  :علىوتنص  ،وللتحقق من هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية

بني متوسطي درجات مهارات الربجمة لدى  )٠.٠٥(داللة إحصائية عند مستوى 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

طالب الصف األول الثانوي املتدربني بنمط التدريب التشاركي يف التطبيق القبلي 
  .و البعدي لصاحل التطبيق البعدي

افات مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنر  :للتحقق من صحة هذه الفرضيةو 
املعيارية لدرجات مهارات الربجمة لدى طالب الصف الثالث الثانوي املتدربني 
بنمط التدريب التشاركي يف التطبيقني القبلي والبعدي، ولبيان الفروق اإلحصائية 

اختبار "ت" للبيانات املرتابطة، واجلدول  :بني املتوسطات احلسابية مت استخدام
  أدناه يوضح ذلك.

  )٩جدول (
طات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" للبيانات املرتابطة بني املتوس

التطبيقني القبلي والبعدي يف درجات مهارات الربجمة لدى طالب الصف الثالث 
   :الثانوي املتدربني بنمط التدريب التشاركي

  العدد  القياس  
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  قيمة

  "ت"

درجات 

  احلرية

لة الدال

  اإلحصائية

  مهارات
 5.90 21 قبلي

3.44

8 

-

15.65

3 

20 .000 

 21 بعدي
18.5

2 

2.75

0 
   

  حتصيل

  

 7.76 21 قبلي
2.36

4 
-8.315 20 .000 

 21 بعدي
13.6

7 

2.41

5 
   

  يتبني من اجلدول أعاله االيت:  

بني التطبيقني القبلي ) ٠.٠٥=  وجود فروق ذات داللة إحصائية (  -
وبداللة احصائية  ١٥.٦٥٣-، حيث بلغت قيمة ت اتوالبعدي للمهار 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٤

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

، وجاءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي. وهذه النتيجة تشري إىل قبول ٠.٠٠٠
   الفرضية.

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  - أ
ما أثر منط التدريب الذايت يف تنمية  " :ينص السؤال الثاين على ما يلي       

وللتحقق من هذا "، ؟ ب الصف األول الثانويبعض مهارات الربجمة لدى طال
  :وتنص على ،مت صياغة الفرضية التالية :السؤال

بني متوسطي درجات  )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي املتدربني بنمط التدريب 

  .التطبيق البعديالذايت يف التطبيق القبلي و البعدي لصاحل 
واالحنرافات  ،استخراج املتوسطات احلسابية :للتحقق من صحة هذه الفرضية متو 

املعيارية لدرجات بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف الثالث الثانوي 
املتدربني بنمط التدريب الذايت يف التطبيقني القبلي والبعدي، ولبيان الفروق 

استخدام اختبار "ت" للبيانات املرتابطة،  :ة متاإلحصائية بني املتوسطات احلسابي
  واجلدول أدناه يوضح ذلك.

  )١٠جدول (
واختبار "ت" للبيانات املرتابطة بني  ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف  تطبيقني القبلي والبعدي يف درجاتال
  تدريب الذايتالثالث الثانوي املتدربني بنمط ال

  

  العدد  القياس  

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  قيمة

  "ت"

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

  مهارات
 6.19 21 قبلي

2.92

6 

-

13.379 
20 .000 

 21 بعدي
17.0

5 

2.37

6 
   

  حتصيل
 7.19 21 قبلي

2.96

0 
-6.360 20 .000 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٥

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  
 21 بعدي

13.8

1 

3.69

6 
   

  

 يت:جلدول أعاله اآليتبني من امن ثم   

بني التطبيقني القبلي ) ٠.٠٥=  وجود فروق ذات داللة إحصائية (  -
وبداللة احصائية  ١٣.٣٧٩-، حيث بلغت قيمة ت والبعدي للمهارات

وهذه النتيجة تشري إىل قبول  ،اءت الفروق لصاحل التطبيق البعدي، وج٠.٠٠٠
  الفرضية.

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:  - ب
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني "  :نص السؤال الثاين على ما يليي     

تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب  يف )والذايت –التشاركي (تدريب منطي ال
 ،صياغة الفرضية التالية :وللتحقق من هذا السؤال مت"، ؟ الصف األول الثانوي

  :وتنص على
 ي درجات الكسب يف مهارات الربجمةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط

للتحقق ، و ركي لدى طالب الصف األول الثانويالذايت والتشا نمطي التدريبب
واالحنرافات املعيارية  ،استخراج املتوسطات احلسابية :من صحة هذه الفرضية مت

تبعا  مهارات الربجمة لدى طالب الصف الثالث الثانوياالكتساب يف درجات ل
الذايت، التشاركي)، ولبيان الفروق اإلحصائية بني املتوسطات ( نمطي التدريبل

  .وضح ذلكيواجلدول أدناه ، استخدام اختبار "ت" :احلسابية مت

  )١١جدول (

نمطي لتبعا واختبار "ت"  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية
مهارات البرمجة لدى طالب الصف االكتساب في درجات على التدريب 

  :الثانويالثالث 
  اموعة  

  العدد
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  قيمة

  "ت"

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

 131. 40- 3.719 10.86 21 ذاتية اكتساب



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٦

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

 1.540 مهارات

    3.694 12.62 21 تشاركية

 اكتساب

 حتصيل

 574. 40 567. 4.769 6.62 21 ذاتية

    3.254 5.90 21 تشاركية

  يت:بني من اجلدول أعاله اآليت  

يف اكتساب ) ٠.٠٥=  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (  -
حصائية إوبداللة ، ١.٥٤٠- ، حيث بلغت قيمة ت املهارات تعزى ملنط التدريب

  رفض الفرضية. :، وهذه النتيجة تشري إىل٠.١٣١
  :تفسير النتائج 

 –التشاركي (تدرييب بنمطية ثر الربنامج الأ نه يرجع السبب يف: أيعتقد الباحث
لدى طالب الصف األول الثانوي إىل  مهارات الربجمةيف تنمية بعض  )الذايت

 األمور التالية:
 .بالتــــدريــب )عينة الـــدراســـــة(الرغـبـة احلقيقية لدى الطــــالب املـتدربـيـن  - ١
 ،والتصميم ،التخطيط :الربنامج التدرييب يبتعد عن الطريقة التقليدية من حيث - ٢

ودليل  ،ودليل للمتدرب ،وأنشطة وتطبيقات عملية ة،وسائط متعدد :وحيتوي على
 للمدرب.

يعتمد الربنامج التدرييب على عدد من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت  - ٣
من أجهزة  )٢٤توفر معمل حاسوب جمهز ب( :ومنها ،سامهت يف إجناح الربنامج

 L.C.Dوتوفر جهاز  ،عدد املتدربني واليت تتناسب مع ،احلاسب احلديثة
Projector، .مما أسهم يف إشراك معظم حواس الطالب املتدربني 

 .ربط املادة العلمية بالتطبيقات الربجمية - ٤
مما مسح له تنفيذ ماسبق أن خطط  ،إدارة البـــاحث للمواقف التدريبية بنفسه - ٥

 .له بدقة
  
 .توصيات الدراسة 
 تدريب خمتلفة ومناسبة للطالب. أمناطوفق  اآليلـــــــــب تطوير دليل تدريس مقرر احلاســ -١
دليل للتدريب الذايت والتدريب التشــــــاركي  إعداداإلفادة من الربنامج التدرييب يف  -٢

 .ملهــــارات الربجمــــــة بلغة الفيجـــــوال بيســــــــــك استوديـــو
ة الفيجوال بيسك ــج بلغـــــال سيما الربمجية و ــى اإلرتقاء باملقررات الربمـــــالعمل عل -٣

 استوديو وزيادة ساعات الدراسة العلمية هلا.



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٧

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

العمل على توفري خمتربات حاسوب حديثة وجمهزة وتفعيل استخدامها ليس ملقررات  -٤
 ع املقررات.ــوإمنا جلميب فقط ــــاحلاس

مية وتوظيف ن الطرق القدــرق حديثة يف تدريب الطالب والتخلص مــضرورة تبين ط -٥
 دريب.ــــــي التـــولوجيا احلديثة فــــالتكن

ان تقوم إدارة الرتبية والتعليم بتوفري نشرات للطالب وأولياء األمور حول أمهية الربجمة  -٦
 .وذلك لتغيري اجتاهات الطلبة حول مادة الربجمة

 اإلهتـــــمام مبهــــــارات الربجمة املختلفة. -٧
 
 مقترحات الدراسة: 
 رى.ـــــــــجة اخــــجة بلغات برمــــة مهارة الربميـنمــت -١
ها على حتصيل أثر دراسة مدى توافر معامل احلاسب يف مراحل التعليم املختلفة و  -٢

 .الطلبة
 .التدريب األخرى على الربجمة أمناطبعض  أثردراسة  -٣



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٨

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  المراجع العربية:

قرن احلادي ل) تربويات احلاسوب وحتديات ا١٩٩٨(،إبراهيم عبد الوكيل الفار  -
 .: دار الفكر العريبوالعشرين، القاهرة

التعلم الذايت يف تنمية مهارات التفكري  أثر) ٢٠٠٦(أبو طالب ، فاطمة حممد محود -
الثانوي يف مقر اجلغرافيا بأمانة العاصمة اجلمهورية  األولاألساسية لدى طالبات الصف 

 اليمن. :اءرسالة ماجســــــتري غري منشورة ، جامعة صـنع :اليمنية
مركز الكتاب : ) " مبادئ القياس النفسي والرتبوي " ، عمان١٩٨٢ابو لبدة ، سبع ( -

 .األردين
اســتخدام برجميــات الوســائط املتعــدد يف اكتســاب مهــارة  أثــر)" ٢٠٠٦أبــو ورد ، إيهــاب ( -

الربجمـــة األساســـية واالجتـــاه حنـــو مـــادة التكنولوجيـــا لـــدى طالبـــات الصـــف العاشـــر ، رســـالة 
 فلسطني. :غري منشورة ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ماجستري

التعلم التعاوين يف تدريس  أسلوب" أطار نظري الستخدام  )٢٠٠٣(البتال ، زيد حممد  -
الطالب ذوي اإلعاقات البسيطة يف برامج الدمج باملدارس العادية " جملة االرشاد 

  .١١السنة  ١٦ع  ، النفسي
لكرتوين حتد جديد للرتبويني ، جملة املعرفة ، العدد التعليم اال )٢٠٠٢(تساشيل ، مارتني  -

٩١.  
 التعلم الفردي أسلويب). تصور مقرتح متضمنا ٢٠٠٢(.التوردي ، عوض حسني -

اعليته ــــوالتعاوين الستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات بكليات الرتبية وف
 ).١(١٨يوط ، ــــــعة أســــجام ، الرتبيةلة كلية ـــجـــم يف تنمية االجتاه حنو الكمبيوتر ،

تنمية املوارد البشرية باستخدام –التدريب عن بعد  ):٢٠٠١(.توفيق ، عبدالرمحن -
  .مركز اخلربات املهنية: ، القاهرة نرتنتالكمبيوتر واإل

تعلم لغة برجمة احلاسوب يف تنمية القدرة على النمذجة  أثر .)٢٠٠٥اجلابري ، �يل ( -
، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، األردنل املشكالت لدى طلبة اجلامعة يف الرياضية وح

 .األردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان
لوجيا والعلوم التطبيقية ، الربجمة املرئية  ، برنامج التكنو  :)٢٠٠٦جامعة القدس املفتوحة ( -

 عمان.، )١(ط
رات اــف مهــي توظيــتي فاذــلاتعلم ــلار ــثأ )٢٠١١العبداهللا  ، فواز (، حسامو ، سهى  -

لدى طلبة معلم الصف جبامعة من ازــلمتار ــغيومن ازــلمتاوتي ــلصا اإللكرتوينور اــلتحا
 .٣٤،٢٠١٢د عد، ٨مجلد ، لتربويةم العلوانية في ردألالمجلة ، اتشرين 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣٠٩

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

دار وائل للنشر ، ٦فيجوال بيسك  .)٢٠٠١، حممد بالل (الزعيب، حيىي صربياحلليب ،  -
 األردن :،عمان

  .، دار الكتاب اجلامعي ٢: طرائق التدريس واسرتاتيجيات ، ط)٢٠٠٢(احليلة ، حممد  -
توظيف التعلم اإللكرتوىن التشاركى ىف تطوير  .)٢٠٠٩داليا خريى عمر (حبيشى ،  -

 .معلم احلاسب اآلىل بكليات الرتبية النوعية إعدادالتدريب امليداىن لدى طالب شعبة 
 .كلية الرتبية النوعية  ،جامعة املنصورة ،رسالة ماجستري

التدريب التشاركي عن بعد على دافعية ومهارات  أثر): ٢٠١٠( أمحدمشندي، مي   -
حرين ، رسالة ماجستري غري ية مبملكة البعداداختصاصيات مصادر التعلم باملدارس اإل

 برنامج التعليم عن بعد ، جامعة البحرين. ، منشورة 
برنامج تدرييب ملعلمي الرياضيات يف جمال  أثر :)١٤٢٥(.خي ، عبداهللا ابراهيمالدمي -

حل املشكالت يف التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين املتوسط  أسلوبالتدريس ب
مبدينة الرياض ، رسالة ماجســتري غري منـشـورة ،قسم املناهج وطرق التدريس ، كلية الرتبية 

 .الرياض - ، جامعة امللك سعود
استخدام لغة فيجوال بيسك على  أثر :)٢٠٠٤رنا محداهللا درويش (أبو زعرور ،  -

تعلم الرياضيات يف مدينة  التحصيل األين واملؤجل لطلبة الصف السابع ودافع اجنازهم يف
  النجاح الوطنية.: نابلس

تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات  هـ)،١٤٢٥( ،زيتون، كمال عبداحلميد -
 .عامل الكتب قاهرة:، ال٢ط،واالتصاالت

فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارات أداء االختبارات  )٢٠٠٩( .حممد ،السعدين -
جملة  ." ه يف التحصيل " دراسة حالة على مديري املدارس السعوديةأثر اإللكرتونية و 

  مجهورية مصر العربية. .٢م  ٣٠الثقافة والتنمية ع 
) ، " دور برنامج وحدة تدريب يف النمو ٢٠٠٦ مسور ، رياض (لنمو املهين للمعلمني -

جلد الرابع عشر، العدد الثاين ، غزة ، ــــــاملهين للمعلمني " جملة اجلامعة اإلسالمية ، امل
  فلسطني.

فاعلية التدريب الفردي والتعاوين على مهارات  ):٢٠١٣مرمي حممد عبدالعايل ( ،الشمري -
ريهن الناقد ملعلمات العلوم بالدمام باململكة التعامل مع املستحدثات التكنولوجية وتفك

 ، الرياض. األولالعربية السعودية ، املؤمتر الدويل 
التدريب التشاركي عن بعد على دافعية ومهارات  أثر :)٢٠١٠(أمحدمي  ،مشندي -

ية مبملكة البحرين، رسالة ماجستري، عداددارس اإلـــــــاختصاصيات مصادر التعلم بامل
 العريب.جامعة اخلليج 



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣١٠

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهارة الربجمة لدى معلمي  :)٢٠٠٧عابد، عطايا ( -
 التكنولوجيا بغزة، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة االسالمية، غزة.

 دار الكتب للنشر والتوزيع.:الطريق إىل احرتاف فيجوال بيسك :)٢٠٠٤عزب، عزب ( -
 .دار الكتب العلمية :القاهرة) ، ٢فيجوال بيسك (ط :)٢٠٠٤عزب، عزب ( -
 نرتنتاإلالتعلم الذايت وتطبيقاته عرب شبكة  :)٢٠٠٦عسريي ، ابراهيم حممد عبداهللا ( -

  .مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،يف الدول األعضاء 
 )يقاملفهوم والتطب(علم اإللكرتوينـــــــــــالت: )٢٠١١(اهللا حيىي دـ، عب ، احمليا، حمـــمدريي ـــــعس -

،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الرياض ،  لإلدارة املدرسية واملعلمني والطالب
 .اململكة العربية السعودية

، ة ائل التعليميـــــــتعليم والوســــتكنولوجيا ال: )٢٠٠٠ي ، علي حممد عبد املنعم (ــعل -
  .) ، القاهرة ، دار النعناعي للطباعة والنشر٢ط(

دار اخلامس ، دار ـــ" القياس والتقومي يف العملية الدراسية " اإلص:)٢٠٠٢( أمحدعودة ،  -
 .األردناألمل للنشر والتوزيع ، 

لغة برجمة الفيجوال بيسك يف تنمية  أدواتفاعلية تطوير  :)٢٠٠٩( .عيد ، خالد مسري -
مية مهارات تصميم التقومي لدى طلبة العلوم التطبيقية وتكنولوجبا التعليم باجلامعة االسال

 بغزة ومدى اكتساب الطلبة هلا، رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة االسالمية، غزة.
البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية  أساليب)، ١٩٨١( غرابية، فوزي وآخرون -

 .األردن :، عمان٢واإلنسانية، ط
): الربجمة بلغة فيجوال ٢٠٠٤حممد واجلدوع  (خلدون ، الغولة ، محزة وبصبوص ،  -

 .  عمان :، دار اليازوري بيسك
 أمناطاستخدام منط التدريس اخلصوصي كأحد أثر ) " ١٩٩٤(الفار ، إبراهيم عبد الوكيل -

ي ملوضوع عداداإل األولتعليم الرياضيات املعزز باحلاسوب على حتصيل تالميذ الصف 
  ).١١العدد ( :ا�موعات واجتاها�م حنو الرياضـيات ، حولية قطر

فاعلية التدريس بوسائط التعليم الفردي واجلمعي يف  :)٢٠٠٤، زكريا حيي (الل -
 ،التحصيل واالستيعاب املفاهيمي للتكنولوجيا لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبكة املكرمة

 .جملة الدراسات االجتماعية
 :)٢٠١٢داليا خريي (، حممد عبدالرزاق ، حبيشي ، السعيد، حممد رفعت البسيوين ،  -

لتطوير  ٢الويب أدواتللتعلم اإللكرتوىن التشاركى قائمة على بعض  فاعلية بيئة مقرتحة
كلية الرتبية   –التدريب امليداىن لدى الطالب معلمى احلاسب اآلىل ، ا�لة العلمية 

 .٢٠١٢فرباير  :باملنصورة



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣١١

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

فعالية برنامج تدريىب قائم على التعلم التشاركى  :)٢٠١٠حممد فوزى رياض (واىل ،  -
توظيف املعلمني لتكنولوجيات التعليم اإللكرتوىن ىف  نمية كفاياتىف ت” الويب”عرب

 .كلية الرتبية  ،جامعة اإلسكندرية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،التدريس
برنامج تعلم ذايت لتدريب املعلمني علي استخدام تكنولوجيا  :)٢٠٠١حممد، هناء ( -

الشمس، امعة عني ـــــورة، جـــــــــتدريس، أطروحة دكتوراه غري منشــالتعليم يف مواقف ال
 مصر.

، األوىلالطبعة  ،): التعلم الذايت٢٠٠٦(الربيعي، سعيد محد ، عبداملؤمن حممد، مغراوي -
   .: مكتبة الفالح للنشر والتوزيعالكويت

ت النفسية والرتبوية، جاالـج البحث ىف املـــــــمناه :)٢٠٠٠منسي ، حممود عبداحلليم ( -
  م.٢٠٠٠عرفة اجلامعية، دار امل :اإلسكندرية

 التعليم اإللكرتوين واألسس): ٢٠٠٥( أمحد ،املبارك، عبداهللا ،املوسى -
 مكتبة الرشد.،الرياض،١ط،والتطبيقات

كرتوين مفهومه، خصائصه، ـــــــعليم اإللـــالت :هـ)١٤٢٣زيز. (عبد اهللا بن عبد الع ،وسىـــــامل -
ة املستقبل، جامعة امللك سعود كلية ـــــــفوائده، عوائقه، ورقة عمل مقدمة لندوة مدرس

 الرتبية.
دار  :رد بني النظرية والتطبيق ، عمانالتعليم املف :)١٩٩٤سني (ــــــــقوب حــــوان ، يعـــــــنش -

  .الفرقان والتوزيع
استخدام كل من التعلم التعاوين والتعلم  أثر :)٢٠٠١هديب ، بثينة حممد حسن ( -

 التحصيل املباشر واملؤجل لطالبات الصف العاشر الفردي من خالل احلاسب يف
الة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية والفنون ، ــــــاألساسي لقواعد النحو العريب ، رس

 .األردنجامعة الريموك ، 
تعاوين (ب ــي العمل على احلاســالتدريس ف أسلوب أثر: )٢٠١٠(.اهلرش ، عايد محدان -

جملة دراسات ، األساسي األولف ـــــاشر واملؤجل لتالميذ الصعلى التحصيل املب )فردي –
 .)٥١سيوط ،(أمركز دراسات املستقبل ،جامعة  ،مستقبلية 

 أسلوبدراسة مقارنة بني استخدام  :)٢٠٠٠ادي ، حممد (املقد ، اهلرش ، عايد محدان -
را�م التعلم التعاوين والفردي يف اكتساب الطالب ملهارات برنامج حمرر النصوص وقد

 .ا�لة الرتبوية ، الكويت .على االحتفاظ �ا
، الدار العربية  ١) فيجوال بيسك خطوة خبطوة ، ط٢٠٠٢هولوفوسون ، مايكل ( -

 للعلوم.
  



       
  

    
 
 

 

 

 

 

 

٣١٢

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  
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٣١٣

 ربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعنيوالثالث الثالثمن العدد  الثالثاملجلد 
 الذايت) يف تنمية بعض مهارات الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي –أثر اختالف نمط التدريب (التشاركي  

  

  كمني قائمة بأمساء احمل

  

  

  العمل  اإلسم  الرقم

  

١  

  

  بو الذهبأالدكتور محمود 

أستاذ مساعد بقسم علم المعلومات كلية 

  ىالعلوم االجتماعية جامعة أم القر 

 

٢  

  

  الدكتور سيد حكيم

أستاذ مساعد بقسم علم المعلومات كلية 

  ىالعلوم االجتماعية جامعة أم القر 
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