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األيقوني" وأثرهما   -الرمزي  –وأساليب عرض المحتوى "النشط  الرقمي عناصر التعلملتفاعل بين ا
 الجامعة وتنمية مهارات البرمجة لدى طالب تنمية مهارات التعلم الذاتيعلى 

 د. نهير طه حسن محمد  
 جامعة الفيوم -مدرس تكنولوجيا التعليم 

 مقدمة:
جات  واعتمد اعتمادا كبيرا على تلك المستحدثات لحاشهد العالم في اآلونة األخيرة طفرة تقنية غيرت 

الحاسب بما له من تداخالت في أدق تفاصيل الحياة في متناول كل االعتماد على العمل المختلفة، وأصبح 
؛ وبات  تطبيقاته وتطوير الحاسب بين المتخصصين في مجال برمجة  على أشده أصبح التنافسشخص، و 

كل يعمل في هذا المجال في صراع مع الزمن لتعلم كل ما هو أساسي وكل ما هو جديد عن البرمجة  
    ومهاراتها.

الساعين إلى تعلم البرمجة  من    تكنولوجيا التعليم  ى تخصصممن    ومن في درجتهم   ويعد طالب الجامعة 
هدف إلى إكساب يالبرمجة  إلى أن تعلم  (  2م، ص 2015سليمان )كتساب مهاراتها، ويشير  اولغاتها المختلفة و 

الطالب المبادئ واألسس والمعايير والتطبيقات العملية لتصميم برمجيات الحاسب التعليمية وتطويرها، وذلك 
ى أساسها كتابة  من خالل تناول المعارف والمهارات المتنوعة حول التقنيات واألساليب واألسس التي يتم عل

، وكذلك المعايير التقنية لتقييمها، مع تناول المستحدثات في هذا المجال، وكيفية توظيفها في  الحاسب برامج 
 .التعليم؛ بهدف تسهيل عمليتي التعليم والتعلم

لغات البرمجة تمثل الوسيط ما بين اإلنسان والحاسب فمن ( أن 3ص ،2007األسطل )ويوضح 
خالل هذه اللغات يمكن لإلنسان أن يحدد األوامر والتعليمات التي يريد من الحاسب، لذلك نجد أن االهتمام  

، حيث إن لغات البرمجة أصبحت من ضمن المقررات الدراسية في المدارس كبيرا بلغات البرمجة أصبح 
من  تعد عملية تعلم البرمجة أن  ((Hooper&et.all, 2007.p. 916 هوبر وأخرون  ، ويؤكد والجامعات 

المهام الصعبة على الطالب المبتدئين، لذا فقد اتجه الكثير من المعلمين إلى استخدام أدوات مساعدة لتعلم  
 .البرمجة وتبسيطها للطلبة، مثل خرائط التتابع، برامج حاسب محلية، وسائط متعددة

البرمجة لدى الطالب وخصوًصا طالب   تنمية مهارات إلى أهمية  (2م، ص 2012البسيونى)ويشير 
لمواجهة المواقف والمشاكل   ومن ضمنهم متخصصى تكنولوجيا التعليم،الجامعات ذوي العالقة بمجال الحاسب،

اعد على التعبير عن  الحياتية التي يتفاعلون معها، ولذا تعتبر البرمجة من األساليب أو اإلجراءات التي تس
كما أن نظم التعليم للطالب في المرحلة الجامعية تساعد  ،حاجاتهم وتنمية مهارتهم العملية في هذا المجال

سيساعد   مما  على إنتاج البرمجيات التعليمية على أسس علمية ومنهجية في ضوء نظريات التعلم الحديثة،
، من حيث توفير كثير من التكاليف المختلفة له مع تطوير    مستقباًل وسيعود بالفائدة على هذا القطاع الحيوي 

 .األساليب المختلفة الخاصة بها
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امعدة ومن في مسددددددددددددددتواهم من الطالب أمرًا هامًا أكدت  تنميدة مهدارات البرمجدة لدى الطالب الجد  تعدد و 
األسددددددطل ،  م(2012البسدددددديونى)،  م(2015سددددددليمان )عليه العديد من الدراسددددددات ومن تلك الدراسددددددات دراسددددددة 

 . ((Hooper&et.all, 2007 هوبر وأخرون و م(2007)

لمواكبة المستجدات المعرفية التي إلى العديد من المهارات    متخصصى تكنولوجيا التعليممن  ويحتاج الطالب  
أسلوب من  وهو "  مهارات التعلم الذاتيقدراتهم التحصيلية، ومن تلك المهارات  في حاجة ماسة لتطوير    تجعهلم

ق  أساليب التعليم والتعلم يسعى فيه المتعلم لتحقيق أهدافه عن طريق تفاعله مع المادة التعليمية ويسير فيها وف
   (70م،ص 2003قدراته واستعداداته وإمكاناته الخاصة مع أقل توجيه من المعلم" )اللقاني, الجمل, 

ذو فاعلية في اإلسهام في تكوين  يعد  الذاتيالتعليم إلى أن  (304 -289، 2005كامل ) ويشير 
بعض خصائص المتعلم المستقل والقادر على تحمل المسئولية عن تعلمه من ناحية وكذلك استخدام مهارات  

 التفكير العليا في معالجة المعلومات المتضمنة في المقررات الدراسية من ناحية أخرى. 
على نشاط المتعلم؛ حيث يمر من   أن نجاح التعلم الذاتي يعتمد  (197م، 2009الطناوى )وتضيف 

خالله ببعض المواقف التعليمية، ويكتسب المعارف والمهارات بما يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة، ويمكن 
أن يستخدم المتعلم في ذلك ما أسفرت عنه التكنولوجيا من مواد مبرمجة ووسائل تعليمية متعددة، بهدف تحقيق  

كما أنه له تأثير مباشر على تشكيل شخصية المتعلم وتطوير أدائه   ، "علمأهداف تربوية منشودة للفرد المت
 ( 37،  2012. )شوقي، "متعددة يطلق عليها مهارات التعلم الذاتياألكاديمي، ويساعده في اكتساب مهارات 

األداء  تشير إلى مجموعة العمليات التي تعتمد على  هارات التعلم الذاتيمأن  ( 3، ص م2016)ويرى والي 
موضوعات التعليمية، وتتضمن تلك العمليات خمس مهارات الالذاتي في تحصيل  لجهد الفعلي للطالب وفًقا ل

أساسية تتمثل في )التطبيق الواقعي للمعرفة العلمية، إجراء التجارب العلمية، إدارة الوقت، إدارة االنفعاالت  
 (.وردود األفعال، التقويم الذاتي 

والتى ال يمكن االسدددتغناء عنها فى دوات الطالب الشدددخصدددية  مهارات التعلم الذاتي تعد من أويمكن القول أن 
اللقاني, الجمل وقد أوصددت العديد من الدراسددات بتعزيز مهارات التعلم الذاتي ومنها دراسددة   العملية التعليمية،

 .م(2016والي )، م(2009الطناوى )، (2005كامل ) ، م(2003)
يحتاج إكتساب الطالب لمهارات البرمجة وكذلك مهارات التعلم الذاتي العديد من المقومات التي و 
والتى    اإللكترونى  عناصر التعلمإكسابهم تلك المهارات بسهولة وييسر، ومن تلك المقومات استخدام  تسهم في  

لم تكن مالئمة إلعادة استخدامه، فظهرت   الرقميصورة المحتوى المستخدم في بيئات التعلم  ألن  نتيجة    أت نش
 ، ويشير "Learning Objects"   عناصر التعلم الحاجة إلى تجزئة المحتوى الرقمي إلى أجزاء صغيرة تسمى  

عناصر  يمكن إعادة استخدامها في تصميم محتوى    الرقمىعناصر التعلم  إلى أن  (  1م، ص  2014ابراهيم )  
وبناءه، حيث يقسم المحتوى التعليمي الرقمي إلى مكونات صغيرة تتناول هدف تعليمي واحد،  التعلم الرقمى

شكل   عناصر التعلموبذلك تعد    ،بحيث يمكن إعادة استخدامها في مواقف تعليمية جديدة وفي سياقات مختلفة
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يمكن     "Digital learning Resources" ، فهي مصادر تعلم رقميةعناصر التعلم الرقمىمن أشكال تطور  
العنصر  إعادة استخدامها في مواقف تعليمية مختلفة، حيث يستطيع كل معلم ومصمم تعليمي استخدام 

 .طبقا لمتطلبات الموقف التعليمي التعليمى
واد رقمية تتراوح بين قطعة من  م هي  عناصر التعلم أن  ( 5م،ص 2015وآخرون ) أبو المعاطي  ويضيف

 – الرسوم البيانية –اللغة المسموعة والموسيقى  Sound – الصوت  Pictures – الصورة – Text النص 
graphies  الرسوم المتحركة –الرسوم البيانية بالخطوط مع الرسوم البيانية باألعمدة مع الرسوم بالدوائر 

Animation لقطة الفيديو – Video clip   الخلفيات   –مكونات أخرى – Backgrounds الصور الرقمية 
– Digital Images الصورة الفوتوغرافية – Photography  الصوت – Audio الفيديو – Video  الرسم

 .أفالم فالش Animations – الحركة Text – النص العادي Diagrams – البياني
، ص ص 2011كل من عبد الباسط )إليها كل من   ت الرقمية خصائص عدة أشار عناصر التعلم  والستخدام  

 & Harman) وهارمان وخوهانج(؛ 18 -17، ص ص 2013(؛ وإسماعيل ، وآخرون )26 -25
Khoohang, 2013)   ال تتطلب من المتعلم مهارات  فهي  سهولة االستخدام واأللفة ومن تلك الخصائص

مألوف من حيث كيفيه استخدامه والتفاعل معه كلما   العنصر التعليمىا، وكلما كان أو قدرات الستخدامه
 عناصر التعلم الرقمى  يجب أن تكون فبنيه واحدة ، كما أنها ذات زادت عملية االستخدام وإعادة االستخدام

بمستودعات التعلم بسهولة، ويتم  ذات نظام بنيوي واحدة حتى يتم تصنيفها وفهرستها في نظام إدارة المحتوى  
وتعني أن   :"Polymorphous" متعدد األشكال، كذلك فهي ربطها في أكثر من محتوى تعليمي بسهولة

الموضوع الواحد يمكن تناوله بأشكال مختلفة مثل المحاكاة، الرسومات المتحركة، التجارب، صفحات ويب، 
مع أكثر من    الرقمى  العنصر التعليمىإمكانية تكيف   لوذلك من خال  متعددة األغراض كما أنها    ،نص، فيديو

له هدف محدد  رقمى عنصر تعليمىكل ، عالوة على أن محتوى تعليمي مختلف، ومع أكثر من مستخدم
 .بشكل يجعله متماسك كوحدة واحدة

لتنمية مهارات الطالب المختلفة ومنها  الرقمية عناصر التعلم  الدراسات أهميةوقد بينت العديد من 
وآخرون  أبو المعاطي، (م2014ابراهيم ) ،   (Bennett &Cameron 2010)دراسة بينت وكاميرون 

 & Harman) (؛ وهارمان وخوهانج2013وآخرون )وإسماعيل، (؛2011عبد الباسط )،(م2015)
Khoohang, 2013)  

أساليب مع لتفاعل ا لتنمية مهارات الطالب إال أنها تحتاج الى الرقمية عناصر التعلم رغم من أهميةلوبا
لذاتي والبرمجة لدى الطالب، ومن مهارات التعلم اتنمية  حتى تحدث األثر المتكامل في عرض المحتوى 

، والتى تعود في  األيقونيواألسلوب  الرمزي  واألسلوب  النشطلعرض المحتوى األسلوب ألساليب الهامة ا
  إلى   (1928م، ص 2015خضير وخلف )  ، ويشير  (Proner) مجملها إلى نظرية العمليات المعرفية لبرونر

النموذج الفكري ومفاده أن  ، يتمثل األول في  افتراضين أساسيين  تقوم على  المعرفية  ت عملياللبرونر(      نظرية  أن
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، أما الثاني  عبر النماذج الفكرية الشائعة في مجتمعه مجتمع يتعرف على البيئة المحيطة الطالب في أي
فيها الطالب ما هو موجود (View) ويقصد بالتمثيل الطريقة التي يترجم أو يرى  فيتمثل في النموذج التمثيلي  

 .في البيئة
فقد ( في تنمية مهارات الطالب األيقوني  -الرمزي  –النشدددط  )أسددداليب عرض المحتوى    ونظرًا ألهمية 

م، 2001زيتون )  م(،1988دراسة سعادة آخرون )    راسات بتطبيق تلك األساليب ومنهاأوصت العديد من الد 
م( 2006الزيددات) م(2004حمدددان) ،م(2005جددابر)،  م(2003) حفني م(،2003زيتون وزيتون ) (،8ص 

 .م(2005) حمدان م(2006عرفة )
 –وأسددددداليب عرض المحتوى "النشدددددط   الرقمىعناصدددددر التعلم  لتفاعل بين  اوبناءًا على ماسدددددبق يتضدددددح أهمية  

، ممايجعل الحاجة ماسدددة األيقوني" وأثرهما على تنمية مهارات التعلم الذاتي وتنمية مهارات البرمجة -الرمزي 
 إلجراء البحث الحالي.

 : مشكلة البحثاإلحساس ب
من نتائج الدراسات أشارت  كثيرالعديد من الدراسات المتعلقة بمهارات البرمجة تبين أن الباإلطالع على 

المتعلقة بانخفاض مستوى مهارات البرمجة لدى الطالب، كما أشارت معظم   إلى وجود العديد من المشكالت 
، الطالب  ة لدىالبرمج نتائج تلك الدراسات إلى أهمية إيجاد حلول عملية تعمل على رفع مستوى المهارات 

،  (Rahmat&et.al.2009)وآخرين رحمات ، م(2012البسيونى) ومن تلك الدراسات دراسة

القشيري  ،  م(2011بهزات )،  م(2009األسطل )،  م(2007عابد )،  م(2015وزيري )   (Kristi,2004)كريستي
عبد ، م(2011وحيد )، م(2010يونس )، م( 2015سليمان ) ، م(2010محروس )، م(2009)

 .  ((Hooper&et.all, 2007 هوبر وأخرون ، م(2012البسيونى) ، م(2003)الرازق 
فراد غلب أأ كما بينت نتائج العديد من الدراسدددات المتعلقة بمسدددتوى مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب أن 

دفع بتلك ب كانوا يعانون من ضدددددعف في مسدددددتوى مهارات التعلم الذاتي، مما عينة تلك الدراسدددددات من الطال
الدراسددددات إلقتراح العديد من اآلليات التي يمكن من خاللها رفع مسددددتوى تلك المهارات، ومن هذه الدراسددددات 

 ،م( 2012)عبد العظيم،  م(2010)الجراح،(Brak& et al. 2010)واخرينبراكو  ،  م(2015العمودي )  دراسة  
ه( 1425زيتون )،  م(2005)صددددددددددددددالح الدين، م(  2007مجدي)،  م(2009كاظم )،  م(2003توفيق والحيلة )

م، ص 2007)   وخفاجة شلتوت ،    (2005)كامل(،  2012)شوقي  ،(Missildine, 2004)  م(2011)حسن
 .م(2009الطناوى )، (2005كامل ) م(،2016،والي ))2005العريني )، م(2003اللقاني, الجمل )( 32

 

 

 تحديد مشكلة البحث: 
الدراسات المتعلقة بمهارت   التعلم  من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات البرمجة وكذلك  

ظرية عن وجود العديد من المشكالت، ومن خالل طرح تلك  المشكالت مع تكون لدى الباحثة رؤية ن  الذاتي
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مؤهلين، لفت نظر الباحثة أن أغلب األراء توجهت إلى أن نسبة  عديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين الال
على   العتماد لنظرًا  تخصص تكنولوجيا التعليماإلنخفاض في المهارات يعاني منها الطالب المنتمون إلى 

التعليمية، وكذلك ندرة  عناصرهاالحديثة و  الرقميةبيئات مع ضعف توظيف مقومات الطرق التعليم التقليدية، 
  الباحثة بإجراء دراسة استطالعية القائمة على أساس علمي ، مما دعى لقيام    أساليب عرض المحتوى تطبيق  

السنة   ( طالب وطالبة من طالب 35على عينة عشوائية تكونت من ) توزيعه بناءه ثم استبيان تم باستخدام
 تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم   الثانية

وخاصة في مادة البرمجة نظرًا   الثانيةالسنة تي يواجهها طالب وذلك بهدف الوقوف على أهم المشكالت ال 
تتعلق   فتبين أن أكثر المشكالت التي يوجهها الطالب ،  عناصر التعلم الرقمىلتعلقها المباشر بمجال بيئات 

مزاولة مهارات البرمجة كما أنهم ال يستطيعون تطبيق التعلم الذاتي في مادة  ضعف مستوى قدرتهم على ب
  . البرمجة

 :السؤال الرئيس التالييمكن صياغة مشكلة البحث في  ما سبقبناءًا على و 
تنمية  على  "األيقوني -الرمزي  –النشط "وأساليب عرض المحتوى  الرقمىالتعلم  عناصرالتفاعل بين  أثر ما

 ؟ وتنمية مهارات البرمجة لدى طالب  الجامعة مهارات التعلم الذاتي 
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

تنمية مهارات عرض المحتوى “النشدددددددط  على   لوب وأسددددددد  الرقمىالتعلم    عناصدددددددرالتفاعل بين    أثر ما (1
 ؟ لدى طالب  الجامعة التعلم الذاتي 

تنمية مهارات عرض المحتوى “الرمزي  على   لوب وأسددددددددد  الرقمىالتعلم   عناصدددددددددرالتفاعل بين    أثر ما (2
 ؟ لدى طالب  الجامعة التعلم الذاتي 

تنمية مهارات على  عرض المحتوى “األيقوني    لوب وأسدددددد  الرقمىالتعلم   عناصددددددرالتفاعل بين    أثر ما (3
 ؟ لدى طالب  الجامعة التعلم الذاتي 

عرض المحتوى “النشدددددددط  على تنمية مهارات  لوب وأسددددددد  الرقمىالتعلم    عناصدددددددرالتفاعل بين    أثر ما (4
 ؟البرمجة لدى طالب  الجامعة

عرض المحتوى “الرمزي  على تنمية مهارات  لوب وأسددددددددد  الرقمىالتعلم   عناصدددددددددرالتفاعل بين    أثر ما (5
 ؟البرمجة لدى طالب  الجامعة

عرض المحتوى “األيقوني  على تنمية مهارات  لوب وأسدددددد  الرقمىالتعلم   عناصددددددرالتفاعل بين    أثر ما (6
 ؟البرمجة لدى طالب  الجامعة

بين متوسددطات درجات المجموعة   (0.05)ذات داللة إحصددائية عند مسددتوى داللة  هل توجد فروق  (7
طالب لدى  تنمية مهارات التعلم الذاتي التجريبية والضددددددددددابطة في القياس القبلي والبعدي لمسددددددددددتوى  

 ؟ الجامعة
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بين متوسدددطات درجات المجموعة   (0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصدددائية عند مسدددتوى داللة  (8
 ؟ لتنمية مهارات البرمجة لدى طالب الجامعةوالضابطة في القياس القبلي والبعدي  التجريبية
  أهداف البحث:

 يسعى البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية:  
تنمية مهارات عرض المحتوى “النشددط  على   لوب وأسدد  الرقمىالتعلم    عناصددرالتفاعل بين    أثر تحديد  (1

 .لدى طالب  الجامعة  التعلم الذاتي 
تنمية مهارات عرض المحتوى “الرمزي  على   لوب وأسد  الرقمىالتعلم   عناصدرالتفاعل بين    أثر تحديد  (2

 .لدى طالب  الجامعة  التعلم الذاتي 
تنميدة عرض المحتوى “األيقوني  على  لوب وأسدددددددددددددد  الرقمىالتعلم   عنداصددددددددددددددرالتفداعدل بين  أثر تحدديدد  (3

 . لدى طالب  الجامعة مهارات التعلم الذاتي 
عرض المحتوى “النشددط  على تنمية مهارات  لوب وأسدد  الرقمىالتعلم    عناصددرالتفاعل بين    أثر تحديد  (4

 .البرمجة لدى طالب  الجامعة
عرض المحتوى “الرمزي  على تنمية مهارات  لوب وأسد  الرقمىالتعلم   عناصدرالتفاعل بين    أثر تحديد  (5

 .البرمجة لدى طالب  الجامعة
عرض المحتوى “األيقوني  على تنميدة  لوب وأسدددددددددددددد  الرقمىالتعلم   عنداصددددددددددددددرالتفداعدل بين  أثر تحدديدد  (6

 .مهارات البرمجة لدى طالب  الجامعة
بين متوسدددددطات درجات   (0.05)فروق ذات داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى داللة  الكشدددددف عن وجود  (7

لدى  تنمية مهارات التعلم الذاتي المجموعة التجريبية والضددابطة في القياس القبلي والبعدي لمسددتوى  
 .طالب الجامعة

بين متوسدددددطات درجات   (0.05)داللة إحصدددددائية عند مسدددددتوى داللة  ذات  فروق  الكشدددددف عن وجود  (8
لتنميددة مهددارات البرمجددة لدددى طالب التجريبيددة والضدددددددددددددددابطددة في القيدداس القبلي والبعدددي  المجموعددة

 .الجامعة
 أهمية البحث: 

 تظهر أهمية البحث الحالي في اآلتي: 
 تخصص تكنولوجيا التعليم. ألكاديمية والعملية للطالب ا المستقبلي في الحياة أهمية البرمجة ودورها  (1
وعملية مدروسة يمكن من خالل نجاحها تجريبيًا محاولة تعميم تطبيقها على  اإلسهام في وضع حلول علمية   (2

 شرائح الطالب ذوي الحاجة لها. 
لفت نظر المهتمين بمجال التعليم والتعلم في منظمات التعليم العالي ذات تخصص  يساعد هذا البحث في   (3

لبرمجة وكذلك مجال التعلم الذاتي،  ؛ إلى المشكالت التي تواجه الطالب في اكتساب مهارات ا تكنولوجياالتعليم 
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وطرح حلول عملية للتغلب على تلك المشكلة مما يسهم في اتخاذ القرارات واالستراتجيات لتعزيز تطبيق تلك  
    الحلول. 

يأمل أن يسهم البحث الحالي في فتح الباب للباحثين لتناول متغيراته وعالقاتها بمتغرات أخرى   (4
 بدراسات مختلفة . 

 :البحثحدود 
 تتمثل حدود البحث في المحددات التالية :

أساليب  و   الرقمىالتعلم    عناصرالعالقة بين بعض    اقتصر البحث على تحديد أثر  الحدود الموضوعية: -
   . تنمية مهارات البرمجةو تنمية مهارات التعلم الذاتي على  األيقوني   -الرمزي  –عرض المحتوى “النشط  

   بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم. الثانيةالسنة طالب تم تطبيق البحث على   الحدود البشرية: -
 م.  2016م /2015تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية: -
 . كلية التربية النوعية جامعة الفيوم تم تطبيق هذا البحث على  الحدود المكانية: -

 مصطلحات البحث: 
 يتضمن البحث عدد من المصطلحات اإلجرائية التالية:

 : الرقمىالتعلم  عناصر (1)
المنظم بهدف إعادة محتوى  ال ذات رقمية المصددادر كافة ال  :بأنهاإجرائيًا   الرقمىالتعلم    عناصددرتعرف الباحثة  

التربويددة و لألهددداف التعليميددة  وفقددًا  في التعليم أو التدددريددب إسددددددددددددددتخدددامدده ألغراض التعلم، من خالل توظيفدده 
 .والمحتوى والمصادر والنشاطات والتقييم

  :األيقوني”  -الرمزي  –أساليب عرض المحتوى “النشط  (2)
إلختالف األهداف التعليمية والتي تتعد صددورها وفقًا  الرقمىتلك األسدداليب المطبقة لعرض المحتوى  

 والتربوية، ونوع المحتوى والتي قد تمثل فعاًل أو رمزًا أو صورة . 
 :تنمية مهارات التعلم الذاتي  (3)

  إجرائيًا بأنه :  تنمية مهارات التعلم الذاتيتعرف الباحثة 
، التطبيق الواقعي للمعرفة العلميةهي مجموعة اإلمكانات المعرفية والخبراتية التي تمكن الطالب من  

 .التقويم الذاتي، و إدارة االنفعاالت وردود األفعال، و إدارة الوقت ،و  إجراء التجارب العلميةو 
  :مهارات البرمجة (4)

    : بأنهاإجرائيًا  تنمية مهارات البرمجة.تعرف الباحثة 
 مجموعة الخطوات التي يجب أن يتقنها المبرمج ليتمكن من إنجاز البرنامج المطلوب وتقييمه وتقويمه. 

 اإلطار النظري للبحث: 1/2
 :الرقمىالتعلم  عناصرأواًل: 
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ذات    عناصددددددددددددرعن غيره من المواد التعليمية في أنه يمكن تفكيكه وتحليله إلى  الرقمىيختلف محتوى التعلم  
داللة ممكن تعلمها بشدددددددددددددكل فردي وتخزينها إلعادة اسدددددددددددددتخدامها في مجموعة متنوعة من سدددددددددددددياقات التعلم 

مرة أخرى في تكوينددات أخرى جددديدددة ومختلفددة وفقددا لمتطلبددات  العندداصددددددددددددددرالمختلفددة، كمددا يمكن تجميع هددذه 
في أنظمة التعلم  لركائزعلم الفردية، فإعادة اسددددددتخدام المحتوى التعليمي بأشددددددكال مختلفة هي أحد احاالت الت

 (1م، ص 2014،)ابراهيم .الرقمى
العناصر باستخدام    الرقمىأن تطوير المحتوى   (Harman & Khoohang, 2013) ويرى هارمان وخوهانج 

يعتمد على بناء   الرقمىحيث أصبح تطوير المحتوى  الرقمىالتعلمية أصبح متطلبا رئيسا لتصميم المحتوى 
 العناصربحيث تشكل هذه  "e-Repositories" تعلم معيارية، وتجميعها في مستودعات رقمية  عناصر

كاملة غير   رقميةالمختلفة، وليس بناء مناهج ومقررات  الرقميةالوحدة األساسية لبناء محتويات بيئات التعلم 
   "E- Repositories" والمستودعات الرقمية -كما كان الحال في السابق-قابلة للتجزئة وإعادة االستخدام 

داخلي وبعض التسهيالت البحثية، مع وجود ميزة  تعد كيانا رقميا يقوم بدور المخزن المزود بميزة االسترداد ال
التعليمية المناسبة التي تمكن   العناصرالتي تيسر الوصول إلى  "Metadata" أخرى وهى البيانات التعريفية

جميع المستخدمين من الوصول إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة، حيث تقوم تلك المستودعات بتخزين  
 .وفهرستها وتصنيفهاالرقمية التعلمية  العناصر

التعلم الرقمية على أنها وسائط تتيح   لعناصرأنه يجب أال ننظر  (Ritzhaupt, 2010) يرى رينزاهابت  كما
، وبالتالي تقليل تكلفة التعليم بشكل فعال فقط، ولكن هناك الرقمىللمصممين والمطورين التشارك في المحتوى  

التعلم   عناصرمسألة مهمة من الواجب على المصممين والمطورين وضعها في االعتبار وهى هل توفر 
كوحدات صغيرة لها خصائصها فرصة أفضل لتحسين التعلم والحصول على تعليم عالي الجودة مقارنة  

  الرقمى التعلم كأساس لبنية بيئات التعليم  عناصر  ى؟ وبمعنى أخر هل وجود  باألشكال األخرى لعرض المحتو 
  عناصر يمكن أن يتيح تعلما أفضل؟ ويلي هذا السؤال سؤال أخر هل من الممكن تحسين أداء    -في حد ذاته-

ة التعلم على أنها تروس تعمل في إطار آل عناصرالتعلم؟ وهنا يشير "رينزاهابت" إلى أنه يجب التفكير في 
  فعناصر كبيرة عندما يتم تركيبها وترتيبها وإدارتها بصورة صحيحة فأنها تؤدي إلى تحسين عملية التعلم، لذلك  

التعلم وحدها قد ال تؤدي إلى تحسين التعلم، ولكن عملها في إطار نظام أو بيئة تعلم مالئمة، توظف هذه  
 .العناصر بشكل مناسب قد يساهم بشكل إيجابي في تحسين التعلم

 :الرقمى عناصر التعلممفهوم  .أ
 لمختلفة ومنها:من خالل استعراض التعريفات ا الرقمىالتعلم  عناصريمكن الوقوف على مفهوم  

"أي عنصدددر رقمي أو   بأنها  عناصدددر التعلم (IEEE, 2010) ت نياإللكترو جمعية مهندسدددي الكهرباء و  عرفت 
 ."غير رقمي ممكن إعادة استخدامه ألغراض تعليمية
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"جزيئات   بأنها الرقمىعناصر التعلم  (South and Monson, 2001.p.1) ينما يعرف ساوز ومنسون ب
الوسائط الرقمية التي يمكن إعادة استخدامها في أغراض تعليمية متنوعة وتتراوح بين الخرائط واألشكال  

 .ولقطات الفيديو
مواد أو وسدددددددائط رقمية صدددددددغيرة يتم إعادة اسدددددددتخدامها في   بأنها(  25، ص 2011عبد الباسدددددددط )  كما عرفها

، وتتراوح بين النص والصددددددوت، والصددددددورة، والرسددددددومات مواقف تعليمية جديدة غير التي تم إنتاجها من أجله
الثابتة والمتحركة، ولقطات الفيديو ويسددتغرق عرض كل منها في الموقف التعليمي ما بين أقل من دقيقة إلى 

 .دقيقة 15
أو مصدددددادر رقمية أو غير رقمية تمثل وحدات   عناصدددددرأي   ( بأنها369، ص 2009إسدددددماعيل ) وأضددددداف

متفردة ذات معنى تعليمي تخزن في قاعدة بيانات، ويمكن اسدددددددددتخدامها في أنشدددددددددطة التعليم والتعلم والتدريب 
وحقوق النشدر  Metadata Standards بصدورة متفاعلة ومتكررة في ضدوء معايير تصدنيف المواد التعليمية

 .واالستخدام
وسددددددائط تعليمية متعددة األشددددددكال ومتعددة   بأنها (Hesse& Gumhold, 2011) هيسددددددي وجومهولد  وأكد 

األغراض تنظم تنظيمدا جيددا من حيدث المحتوى والتمريندات، وتبني بشددددددددددددددكدل يكون قدابدل إلعدادة االسددددددددددددددتخددام 
والتعديل والقياس والثبات واالسددددددتدامة والمرونة والمرتبطة بواجهة تفاعل مشددددددتركة يمكن الوصددددددول إليها عبر 

  .الويب ة بيئ
عناصر لنوع جديد من التعلم القائم على الكمبيوتر تتيح لمخططي    بأنها (Wiley, 2003.p.135) ويلي  ويرى 

 .المناهج إمكانية إعادة استخدامها لعدد مرات في مواقف تعليمية مختلفة
  ذات الرقميةمصددادر كافة التتمثل في  الرقمىالتعلم    عناصددرومن خالل التعريفات السددابقة يتضددح أن مفهوم  

 وفقددًا  في التعليم أو التدددريددب المنظم بهدددف إعددادة إسددددددددددددددتخدددامدده ألغراض التعلم، من خالل توظيفدده محتوى ال
 .التربوية والمحتوى والمصادر والنشاطات والتقييمو لألهداف التعليمية 

 : اإللكترونيةالتعلم  عناصرخصائص  .ب
تختلف عن الوسائط التعليمية األخرى من  الويب عبارة عن مصادر تعلم منشورة على   الرقمي  التعلم  عناصر

أحد األنماط  الرقمى  التعلم  عناصرحيث إمكانية إعادة استخدامها في سياقات ومواقف تعليمية مختلفة، وتعد  
سدددددددتخدامها وتبادلها ؛ و يعود ذلك إلمكانية إعادة اعبر الويب االقتصدددددددادية لتطوير البيئات والبرامج التعليمية  

في سدددددياقات مختلفة واسدددددتقالليتها بأهدافها ومحتواها العلمي، وتقييمها، كذلك يسدددددهل الوصدددددول لها من جميع 
المسددددتخدمين )المعلمين، ومصددددممي التعليم، ومطوري مصددددادر التعلم، المتعلمون( وبذلك لتسدددداعد العناصددددر 

يب عليها، وبذلك تتيح للمتعلم التعلم بيسددددر؛ لسددددهولة التعليمية على نقل الخبرات والمهارات والممارسددددة والتدر 
 .(Harman & Khoohang, 2013, p. 119) الوصول إليها، وسهولة التعامل معها
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 التعلم القابلة إلعادة االستخدام عناصرإلى أن  (Meng, et al., 2005, P. 5) يشير "مينج وآخرون و 
Reusable Learning Objects (RLOs)     ظهرت بوصفها تكنولوجيا الجيل القادم من التصميم التعليمي

 ، والتعديلReusability نظرا لما تتميز به من القابلية إلعادة االستخدام  الرقمىفي سياق التعلم 
Modifiability،والتشغيل البيني ،"Interoperability"  ، ويرى ويلي(Wiley, 2002,4) المكونات  أن

  ،ةفي العديد من المواقف التعليمية الجديد تستخدم الرقمية التي صممت ألحد األغراض العامة أو التعليمية 
تزيد من الفعالية التعليمية عندما تقلل   الرقمى التعلم عناصرأن  (lee, G., Su, S. 2006)ويضيف لى

التعلم الرقمية والتي تتيح للمتعلم التفاعل   عناصرمن الوقت والجهد والتكلفة وتعد التفاعلية من أهم سمات 
التعلم   عناصروصف  إلى أن (5م،ص 2015وآخرون ) المعاطيأبو ويشير مع المحتوى بطرق متعددة، 

ولكن يجب ضمان القدرة على توفرها عبر محركات   الويب فهذا يعني إمكانية نشرها عبر  الرقميةبالعناصر 
التعلم   عناصرالبحث وأيضا إمكانية الوصول إليها وهذا مرتبط أيضا بطريقا تصنيفها ووضعها بمستودعات 

 .الرقمية ضمن فئات محددة حتى يسهل العثور عليه
    :الرقمي التعلم عناصراستخدام ج. مميزات 
  - 25، ص ص 2011التعلم الرقمية خصائص عدة أشار إليها كل من عبد الباسط )  عناصرالستخدام 

 ,Harman & Khoohang) (؛ وهارمان وخوهانج18  -17، ص ص  2013(؛ وإسماعيل ، وآخرون )26
 :هي (2013

مرات عديدة في  الرقمية التعليمية  العناصرأي أنه يمكن استخدام  :"Reusability" إعادة االستخدام •
 .سياقات تعليمية مختلفة ومتنوعة دون أي تعديل

كلما كانت أساليب الوصول مختلفة ومتاحة   :"Accessibility" تنوع أساليب الوصول، وصغر الحجم •
كلما زادت إمكانية   الرقمى التعليمي للعنصركلما سهل عملية االستخدام، وكلما كان الحجم صغير 

 .خدام وإعادتهاالست
واصفات للبيانات تتم فهرستها بناء   الرقمى التعليمي العنصرسهولة الوصول والبحث: نظرا المتالك  •

سهلة الوصول إليها والبحث عنها، وهي أساس عملية البحث والوصول   بشرطعليها في مستودعات التعلم؛  
 ى الرقمى.التعليم العنصرالسترجاع 

إمكانيتها المتعددة تمكنها من التوافق مع الحاجات المتغيرة للمواقف التعليمية،   :"Adaptability" التوافقية •
 .ة دون الحاجة إلعادة التصميمالمختلفة، والتغيرات التكنولوجي الرقمى التعلم عناصروتتكيف مع 

بأكثر من مقرر في نفس الوقت من خالل نظم   الرقمى التعليمي العنصرالتشاركية والربط: أمكانية ربط  •
بدون الحاجة إلى    الرقمى  إدارة المحتوى دون الحاجة إلعادة استخدامه، وربطه بعناصر البرنامج التعليمي

 .من جهةالرقمى التعليمي  التحكم بالعنصر، وسهولة نسخة منه؛ مما يوفر مساحة تخزينية من جهة
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بأكثر من برنامج أو مقرر الكتروني   الرقمى التعلم  عنصريرتبط  :"Durability" الثبات واالستدامة •
 يتم تغييره، أو مسحه بشكل يؤدي إلى خلل فيضروري توافره واستدامته بحيث ال تعليمي، لذلك من ال

 م الرقمى.المقررات المرتبطة بعناصر التعل
ال يوجد تعارض بين خاصية االستدامة والتحديث، حيث أن التحديث   :"Modifiability" قابلية التحديث  •

، والتحديث على المحتوى المرتبط بالهدف التعليمي الرقمى يحدث على البيانات الوصفية لعنصر التعلم
 .رات أو البرامج المرتبطة بهللكائن دون إحداث أي خلل في المقر 

 :تتمثل في الرقمىالتعلم   لعنصرمميزات  ةعد ( 2013عقل )  كما يضيف 
عندما يكون المحتوى قبل لالستخدام مرات   :"Increased value of content" يزيد من قيمة المحتوى  •

 .المتعددةعدة فهذا يعني قلة التكلفة التي تنتج عن التصميم وإعداد الوسائط 
الرقمى التعلم    عنصروذلك لما يتميز به   :"Improved content flexibility" يحسن من مرونة المحتوى  •

 .من إعادة استخدام بدون إعادة التصميم والكتابة مرة أخرى 
 المعلومات الموجودة في البيانات الفوقية :"Improved updating" يحسن من طرق التحديث  •

(Metadata)   المناسب الرقمى التعلم  عنصرتسهل عملية البحث عن. 
التعلم   لعناصرطبيعة تصميم المحتوى التعليمي  :"Content Customization" تخصيص المحتوى  •

 .تجعل المصمم قادرا على إعادة ترتيب وتنظيم المحتوى حسب طبيعة المتعلمين
ثري به خصائصها المواقف في دعم عمليات التعلم لما ت  الرقمىالتعلم  عناصرمدى تميز مما سبق يتضح 

األمر الذي يعني أهمية اإلستعانة بها كمكون   هدافها التعليميةأ التعليمية من إمكانات تساعد على تحقيق 
هارمان  ، (م2014،)ابراهيم دراسة كل نتائج  ، ويتفق ذلك معاإللكترونيةرئيس من مكونات بيئة التعلم 

 (Ritzhaupt, 2010) رينزاهابت ،  (Harman & Khoohang, 2013) وخوهانج
إسددددددددددددددماعيل ،(2011عبد الباسددددددددددددددط )،  (South and Monson, 2001.p.1) سدددددددددددددداوز ومنسددددددددددددددون ، 
 مينج وآخرون ،(Wiley, 2003) ويلي،  (Hesse& Gumhold, 2011) هيسدددددددددي وجومهولد ،(2009)

(Meng, et al., 2005, P. 5)،لى(lee, G., Su, S. 2006)  ،( 17، ص ص 2013إسدددددددماعيل- 
  .(2013عقل )، (Harman & Khoohang, 2013) (؛ وهارمان وخوهانج18
 
 

 :  "األيقوني -الرمزي  –النشط "أساليب عرض المحتوى : ثانياً 
موقف التعليمي  تتعدد أساليب عرض المحتوى التعليمي وتختلف وفقًا لرؤية واضعي البرامج التعليمية، ووفقًا ل

يقصد بها "مجموعة  أن أساليب عرض المحتوى  ( 15م، ص 1988سعادة آخرون )وأهدافه المختلفة، ويرى 
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من األساليب التي تستخدم لعرض محتوى المادة التعليمية بشكل يحقق الهدف المحدد لها بكل فعالية وبشكل  
 . قوني، والعرض الرمزي يجعل من التعليم متعة وتشمل: أسلوب العرض النشط، والعرض األي

ومن هؤالء الباحثين   أساليب عرض المحتوى عرض المحتوى فقد نالت إهتمام العديد من الباحثينونظرًا ألهمية  
 ( 1928م، ص 2015خضير وخلف ) ، ويشير كل من المعرفية ت العمليا صاحب نظرية) برونر( 

وحاول الكشدف عدن طبيعتهدا   علم في أثناء تعلمه(عادات تعليمية يكتسبها المت بأنها إلى العمليات المعرفية 
والتعرف على سبل تنميتها عند الطالب في عملية تبدأ بما هو غامض وغير محدد  إلى ما هو واضح نسبيا،  
فالنمو عند برونر عملية غير تراكمية وال مجرد إضافة  بل عملية تقود إلى الفهم  لتطور وإدراك وتقويدم شيء  

 خالل:، وذلك من ما
وفحواها أن الطالب في أي مجتمع يتعرف على البيئة المحيطة    Thought Models :أ . النماذج الفكرية:  •

بل هو يتعرف    عبر النماذج الفكرية الشائعة في مجتمعه،أي إن الطالب ال يتعرف بشكل مباشر على البيئة ،
  والتي يكتسبها رويدا من  الكبار المشرفين على  تربيته، عليها عبر النماذج الفكرية الموجودة سلفا قبل والدته  

 وهي ايضًا نشأت وتكاثرت وتطورت بالتدريج في مجرى تأريخ المجتمع الذي ترعرع فيه.
عملية التمثيل مركزا أساسيا في النمو   :تشكل System of  Representationب . منظومة التمثيل:   •

فيها الطالب ما هو موجود في (View) ريقة التي يترجم أو يرى المعرفي عند برونر. ويقصد بالتمثيل الط
البيئة حيث يمكن فهم التمثيل بمعرفة الطريقة المستخدمة فيها والتي يدرك المتعلم عن طريقها البيئة ويتعامل 

  .معها
 : على أساليب عرض المحتوى نجد أن هناك ثالث أساليب رئيسة تتمثل في ) برونر(وبإسقاط نظرية 

حيث يتعامل الطالب مع األشياء مباشرة مستخدما حواسه إذ يتعلم    النشط : المحتوى  أسلوب عرض .أ
 عن طريق اللمس والعدد وقياس الشيء واستخدام الجسم والعضالت .

يتمثل في التعامل مع البيئة الخارجية، حيث   أسلوب العرض النشط ( إلى أن 8م، ص 2001ويشير زيتون )
يحصل على المعلومات    الطالبي ذلك كافة حواسه، أي أن  ف  الطالب يتم التعامل مع األشياء مباشرة ويستخدم  

 . من شيء حقيقي وبدون وساطة أي انه يمر بخبرة مباشرة ويعتبر هذا األسلوب األساس ألي تعلم آخر
أسلوب العرض النشط وفقا لهذا  في يتم عرض المحتوي المعرفيأن  (91،  90م، 2005جابر)ويرى 

، كي يستطيع أن يميزها بحواسه وعلى ذلك يعد أسلوب العرض الطالب األسلوب بتمثيالت ملموسة من بيئة 
النشط نمطا من التعلم يقوم على العمل أي التعلم من خالل العمل أو النشاط أو الممارسة أو معالجة األشياء  

ا النمط التالميذ في المرحلة الدراسية األولي من التعليم األساسي، واالستجابة لها، وغالبا ما يستخدم هذ 
   .ويستفيد منه الكبار أيضا في تعلم المهام النفس حركية وغيرها من العمليات المعقدة

ويعتمد تعلم العديد من األشياء على هذا النمط فمثال تعلم رسم الخرائط أو تلوين الظاهرات الجغرافية الطبيعية  
اب بعض لمهارات الخاصة بتحديد المواقع على الخريطة وتحديد االتجاهات ورصد الكوارث الطبيعية  أو إكتس
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وكيفية قياسها وتتبع أخطارها واقتراح العديد من الحلول لها يحدث من خالل العمل أو ممارسة هذه األنشطة  
جيع استخدام هذا النمط من  أو تقليد ومحاكاة اآلخرين القائمين بمثل هذه األنشطة . ويمكن للمعلمين تش

العرض بإعطاء تطبيقات أو تدريبات أو تقديم النماذج أو األنشطة المتعلقة بممارسة األدوار المختلفة مع  
 .استخدام األدوات واألدوات الالزمة للقيام بها

أسلوب العرض النشط العديد يأخذ من األشكال والصيغ التي   (27م، ص 2004حمدان) كما يرى 
  :يقدم بها المعلم المعلومة الجغرافية وقد تأخذ هذه األشكال ما يلي

الواقع المحسوس: يتم فيه تدريس المعلومات الجغرافية بواسطة المظهر الطبوغرافي التي تتعلق به، فيؤخذ   •
مثال إلى الجبل والوادي وينبوع الماء والنهر والصحراء، كما ترتب زيارات حقلية للمصانع والمزارع   الطالب 

مواضيع الجغرافية حقائقها ومعلوماتها  والمناجم والمواني والمؤسسات الرسمية ليخبر من خالل واقع هذه ال
 .المختلفة

األفالم والعينات التعليمية الحقيقية: يستعين بهذه الصيغ التعليمية لتقريب المعلومات الجغرافية النظرية إلدراك   •
التالميذ من خالل مشاهدتهم شبه الواقعية لمواضيعها، ويمكن للتالميذ االستقصاء عن الواقع الحقيقي إذا 

لهم األفالم المتحركة وعينات حقيقية صادقة ودقيقة في تمثيلها لهذا الواقع، ويستخدم المعلم هذه   توافرت 
الصيغ بشكل مكثف في صفوف مرحلة التعليم األساسي بصفة عامة لتعويضهم عن بعض المشاهدات 

 .الواقعية التي يصعب الوصول إليها
زيارات لموقع البيئة المحلية، والمالحظة قد تكون  المالحظة: يستعين المعلم بهذه الصيغة عن طريق ترتيب  •

 .على نوعين: مالحظة مباشرة ومالحظة غير مباشرة
العرض باأللوان الجغرافية: يتميز في العادة كل مظهر طبوغرافي بلون معين، إذا كانت الخريطة صادقة   •

لى عرض أو إلقاء المعلومات وواقعية في ألوانها، فانه باستطاعة المعلم التدريس بواسطتها دون الحاجة إ
خاصة عند تعليم المظاهر الطبوغرافية الطبيعية والبشرية، ولكن المهم في العرض باأللوان الجغرافية ينبغي  
أمران هما: أن تكون األلوان كافية وواقعية معبرة عن مظاهر السطح، ثم معرفة التالميذ لمدلول كل لون عن 

رض باأللوان الطبيعية للمظاهر الجغرافية تعليم التالميذ معلومات خاصة الواقع ويستطيع المعلم من خالل الع
بالحياة البشرية، وأنشطتها االجتماعية، واالقتصادية واإلدارية، وبالحياة النباتية والحيوانية، وبخصائص المنطقة  

دم المظاهر األرضية  المناخية، ويتم ذلك عن طريق استخدام المعلم لمجموعة من األسئلة االستقرائية التي تستخ
محورا لها وأساسا ألجوبتها من قبل التالميذ، وتلعب األلوان في هذا األسلوب من لعرض دورًا أساسيا ولكنه  
ينتهي بتمييز التالميذ لمظهر الطبوغرافي، والتعرف على نوعيته حيث تتبع األسئلة االستقرائية فيما بعد أجوبة  

 .ادئ والخبرات والمعلومات الجغرافية األخرى التالميذ عليها من خالل خليط من المب
أسلوب العرض بالنماذج والمجسمات: يقصد بالنموذج انه عبارة عن نسخ مكبرة أو مصغرة أو مساوية أو   •

طبق األصل ألشياء طبيعية، ومن الطبيعي أن يكون كل نشاط يقوم به التالميذ بأنفسهم نشاطا علميا، وقد 
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كمشاهدة والمالحظة والتفكير والكتابة، والعد ورسم الخرائط، كما يمكن يحوي هذا النشاط مظاهر عديدة 
 . للتالميذ القيام بعمل النماذج والمجسمات التي توضح الظاهرات لطبيعية

أسلوب العرض بالبيانات   أسلوب العرض النشطأن من أشكال  (311م، ص 2005) حمدانكما يضيف 
، وتقدم المعلومات اإلحصائية عادة  ات كمي الو  نواعاألكثافة و الالعددية و يقصد بالمعلومات األرقام   اإلحصائية

 . أشكال ورسوم بيانيةو  جداول إحصائية منظمةو  أرقام منفردة خامتمثل في  ثالثة في أشكال طالب لل

حيث يتعلم الطالب عن طريق الصور الحسية والبصرية التي تحصل  : اإليقوني أسلوب عرض المحتوى  ب. 
 عن طريق الوسائط اإلدراكية والتخيلية التي تسهل حل المشكلة أو تكوين المفهوم .

أسلوب العرض األيقوني يتمثل في التعامل مع الصور والرسوم ( 12م، ص 2003ويرى زيتون وزيتون )
لديه القدرة على التعامل بالصور الذهنية عندما تكون المعلومات في محتوى   الطالب واألفالم، أمثلتها، كما أن  

  لغوي بشكل يؤهله للتعامل مع صورها مما ال يستدعي األشياء نفسها
يقوم على استخدام التصوير أو الصور  أسلوب العرض اإليقوني إلى أن  (420م، ص 2006الزيات)ويشير 

يقوني  ا، وتتزايد أهمية أسلوب العرض األلفعل في الوقت الذي تستقل عنه نسبي المكانية والخياالت التي تلخص ا
مع تزايد العمر حيث الحاجة إلى تعلم المفاهيم والمبادئ التي ال يسهل تقديم النماذج التطبيقية له، فمثال  

المعقدة ال يمكن تعلمه  معرفة خصائص حياة الشعوب، وحياة القادة، والتصوير لبعض الظاهرات الجغرافية 
من خالل أسلوب العرض النشط، وإنما يعتمد على هذا النمط من العرض. ويمكن للمعلمين تدريس أي 
محتوي من خالل هذا النمط بتقديم صور ونماذج ورسوم مرتبطة بالموضوع وخرائط، وربما استخدام نماذج 

ورات عقلية لما يراد تعلمه. وتعتمد فاعلية  مجسمة أو مصورة تساعد التالميذ على تكوين صور ذهنية أو تص
هذا النمط من العرض على استخدام المعلم للشرائح والشفافيات واألفالم والفالشات التعليمية وغيرها من  
المعينات البصرية حيث تتيح هذه الوسائل إمكانية تكوين التصورات الذهنية التي يسعي المعلم إلى تحقيقها.  

أسلوب العرض بالصورة الفوتوغرافية   يقوني العديد من األشكال والصيغ مثلويأخذ أسلوب العرض األ
تتوفر الصور الفوتوغرافية لعرض الموضوعات الجغرافية عموما بنوعين: أبيض / أسود ثم ملون  و   ،الجغرافية

ثابتة غير الناطقة  ومنها المعتمة أو الشفافة وهذه بدورتها توجد بعدة أنواع فمنها الشرائح "الساليدات" واألفالم ال
والشفافيات المستقطبة للحركة، هذا باإلضافة إلى التوسع في مجال التصوير الجوي، وصور األقمار الصناعية  
لمظاهر سطح األرض الجغرافية والذي أدي إلي إضفاء روح المرونة الواضحة باستخدام الصور في تدريس 

قراءة الصور وتفسيرها ويشجعهم على تجميعها، وبهذا  الجغرافيا. وينبغي على المعلم أن يدرب تالميذه على 
 .يتحقق الهدف بإثارة مالحظاتهم على كل ما يقع بين أيديهم من صور

أسدددددددلوب العرض بالرسدددددددوم   أسدددددددلوب العرض اإليقوني (أن من أشدددددددكال233م، ص 2006ويضددددددديف عرفة )
التقريبية التي يقوم برسدمها المعلم على السدبورة أو يقصدد بالرسدوم التوضديحية األشدكال  و   ،التوضديحية والبيانية

اللوحات المرسدددومة مسدددبقا لتوضددديح شدددكل ظاهرة ما أو لتوضددديح فكرة ما من األفكار، كالرسدددوم التوضددديحية 
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لوصفي الكرة األرضية في اإلعتدالين واالنقالبين، واإللتواءات الصدوع، والبركان، وتتوفر الرسوم التوضيحية 
أن اسدتخداماتها في التعليم الجغرافي يتصدف بالمرونة والشدمول بحيث يمكن بها تقديم أية  بصديغ متعددة كما

 .معلومات طبوغرافية وبشرية ومناخية وغيرها الكثير مما تحتوي عليه المناهج الجغرافية
يعده قدرة الطالب على استخدام التجريد الذي  ويعتمد هذ األسلوب على    :الرمزي    عرض المحتوى أسلوب   .ج

قابال للتكيف مع المشكلة ألنها  تحرر من القيود المرتبطة   ن أسلوبا منظما ومرنا ذا مستوى عال يكو 
 المستندة إلى االدراكات الحسية والصور التخيلية .  باألفعال ال سيما

أسلوب العرض الرمزي يتمثل في التعامل مع األشياء بواسطة الرموز   ( إلى أن8م، ص 2003)  حفنيويشير   
فانه   غة يستعملها في التفكير وبالتاليقد أنجز ترجمة الخبرات الحسية إلى ل الطالب المجردة، حيث يكون 

 .  يستطيع أن يتعامل مع الرموز بدون االعتماد على خلفيتها الحسية أو شبه الحسية

يتعامل مع الرموز دون الحاجة   فالطالب على استخدام الرموز والمصطلحات،    يقوم هذا النمط من العرض 
للمعالجة الواقعية "العيانية"، أو الصور الذهنية. ويقوم هذا النمط من العرض على التعلم اللفظي أي من  
خالل الكلمة المكتوبة أو المنطوقة، فاللغة التي تعتبر أهم وأشمل وعاء ألي محتوي رمزي والتي تستخدم  

توي كفاءة التعلم المعرفي والتي من خاللها تكتسب المعرفة وتختزن  في عمليات تعلم التالميذ وترفع من مس
وتسترجع ويحدث تواصل األفكار ويصبح التعلم أكثر فائدة وكفاية مع هذا النمط من العرض مع انتقال  

من التعلم بالمرحلة الحسية إلى مرحلة العمليات الشكلية ويعتبر "برونر" هذا النمط من العرض  الطالب 
ع العروض والتي يستطيع لمتعلم من خاللها إجراء عمليات التحويل والتخزين للمعرفة الجديدة ارقي أنوا 

في بنيته المعرفية ومن ثم استخدام أساليب التفكير الخاصة بالمادة الدراسية، ويعتبر أسلوب العرض 
 .بالرموز الجغرافية من أهم أشكال صيغ هذا األسلوب 

أسدددددددددلوب عرض المحتوى  والممثلة في ) برونر(المحتوى وفقًا لنظرية   ونظرًا لفاعلية ونجاح أسددددددددداليب عرض 
خضدددير   فقد أوصدددت العديد من الدراسدددات بتطبيق تلك األسددداليب ومنها دراسدددة  "األيقوني -الرمزي  –النشدددط  "

زيتون وزيتون  (م2005) حمددددان، (م2004حمددددان)، (م2005جدددابر)، (م2001زيتون )، (م2015وخلف ) 
 .(م2003) حفني، (م2006عرفة )، (م2006الزيات)، (م2003)
 
 

 :تنمية مهارات التعلم الذاتيثالثًا: 
 مفهوم التعلم الذاتي:  .أ

من المفاهيم والمصطلحات التي ظهرت في هذا العصر عصر االنفجار المعرفي  التعلم الذاتي يعد مفهوم 
والعلمي، األمر الذي يتطلب إعداد متعلمين قادرين على تحمل قدر كبير من المسؤولية عن كل ما يتصل  

ة  أكثر فعالي ، والتعلم الذاتي بتعلمهم كاإلسهام في صياغة أهداف تعلمهم وفي توجيه وتنظيم عملية التعلم
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للذات، واهتماما بالمهمة، حيث أن المتعلم يخطط ويحدد األهداف وينظم ويراقب ذاته، فهو يركز على الفرد 
ذاته، حيث أن التعلم المنظم ذاتًيا ال يحكمه عامل واحد بل هناك العديد من العوامل المعرفية والالمعرفية 

 ( 5م، ص 2015)العمودي،  .والدافعية وبيئة التعلم
أسلوب من أساليب التعليم والتعلم    ذاتي يمثل( إلى أن التعلم ال70م،ص 2003اللقاني, الجمل )  ويشير كال من

يسعى فيه المتعلم لتحقيق أهدافه عن طريق تفاعله مع المادة التعليمية ويسير فيها وفق قدراته واستعداداته  
 وإمكاناته الخاصة مع أقل توجيه من المعلم"  

مط من التعليم المخطط والمنظم والموجه فرديًا أو ذاتيًا، والذي ن  التعلم الذاتي يعد ه( أن  1425ويرى زيتون )  
يمارس فيه المتعلم النشاطات التعليمية فرديًا وينتقل من نشاط إلى آخر متجهًا نحو األهداف التعليمية المقررة  

 . ذلك بالتقويم الذاتي، وتوجيهات المعلم حينما يلزم األمربحرية وبالمقدار والسرعة التي تناسبه، مستعينًا في 
بأنه تفاعل بين العمليات الشخصية   الذاتيالتعلم  أن (Missildine, 2004,p.11)كما يرى ميسالند 

والسلوكية والبيئية لتحقيق أهداف معينة، مع التركيز على دافعية المتعلم وتقديم وصف لكيفية اختيار وتحديد 
  .تي يستخدمها لتحقيق تلك األهدافالعمليات ال

استراتيجية تتمركز حول المتعلم، وباستخدام تلك االستراتيجية   بأنه( 110م، ص 2005)صالح الدينعرفه وي
  يستطيع المتعلم أن يتعلم وفق خطوة الذاتي، وبما يتالءم مع قدراته، وخبراته، وحاجاته".

إلى النشاط التعليمي الذي يقوم به الطالب مدفوًعا برغبته  يشير  التعلم الذاتي أن) 2005العريني )ويضيف 
بهدف تنمية استعداداته، وإمكاناته، وقدراته مستجيًبا لميوله واهتماماته، بما يحقق تنمية شخصيته  الذاتية 

 . وتكاملها، وتفاعله الناجح مع مجتمعه
هو العملية التي يقوم بها المتعلمون بتعليم أنفسهم بأنفسهم مستخدمين  ( 32م، ص 2007)  وخفاجة شلتوت 

 ."ر تعليمية ذاتية أخرى لتحقيق أهداف واضحة تحت توجيه المعلمالتعليم المبرمج أو أي مواد أو مصاد 
 أما عن مفهوم مهارات التعلم الذاتي:

"النشاط الواعي للفرد، الذي يستمد حركته ووجهته من االنبعاث الذاتي،  بأنهام( 2007مجدي) فقد عرفها
 واالقتناع الداخلي، والتنظيم الذاتي، بهدف تغييره لشخصيته نحو مستويات أفضل من النماء واالرتقاء". 

"كل تغير إيجابي يكون نتاجًا مباشرًا أو غير مباشر للجهود  بأنها (317م، ص 2009كاظم )  ا عرفتهكما 
منظمة التي يبذلها المتعلم بهدف إحداث التغيرات التي قد تكون معرفية عقلية، أو عملية نفس حركية، أو  ال

 وجدانية اجتماعية قيمية".  
"األسددددددددلوب الواعي المنظم الذي يقود   بأنها  ((Martens& et. Al,2010,p.332 مارتنس وآخرون  اوعرفه

به الفرد بالمرور بنفسدده على المواقف التعليمية المختلفة؛ الكتسدداب المعلومات والمهارات، بحيث ينقل محور 
االهتمام من المعلم إلى المتعلم؛ فيصددددددبح هو الذي يقرر متي، وأين يبدأ، ومتى ينتهي، وأية وسددددددائل يختار، 

  النتائج، والقرارات التي يأخذها" وهو المسئول عن تعمله، وعن 
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كما يمكن القول بأنه عملية نشطة يكون فيها المتعلم مسئوال عما تعلمه بحيث تتكامل فيها الجوانب الدافعية 
واستراتيجيات التعلم المعرفية واستراتيجيات ما وراء المعرفة واستراتيجيات إدارة المصدر لتحقيق األهداف 

 .(56ص ،2011المرجوة )حسن، 
تشير إلى مجموعة العمليات التي تعتمد على األداء الفعلي   هارات التعلم الذاتيمأن    م(  2016)  وأضاف والي
، وتتضمن تلك العمليات خمس مهارات أساسية  التعليميةموضوعات  الالذاتي في تحصيل    لجهد للطالب وفًقا ل

مية، إدارة الوقت، إدارة االنفعاالت وردود تتمثل في )التطبيق الواقعي للمعرفة العلمية، إجراء التجارب العل
 (.األفعال، التقويم الذاتي

مجموعة اإلمكانات المعرفية والخبراتية التي  ومن خالل ماسبق يمكن القول أن مهارت التعلم الذاتي تتمثل في  
إدارة االنفعاالت  ، و إدارة الوقت ،و  إجراء التجارب العلمية، و التطبيق الواقعي للمعرفة العلميةتمكن الطالب من 

 .التقويم الذاتي، و وردود األفعال
 أهمية التعلم الذاتي:  .ب

يعد التعلم المنظم ذاتًيا أحد أهم التطبيقات التربوية للنظرية المعرفية االجتماعية، والتي تؤكد على أن التعلم  
لمؤثرات البيئية  يكون فعااًل عندما يتضمن التفاعل بين ثالثة مكونات أساسية هي: الشخصية، والسلوك، وا

 )28، 2012)عبد العظيم، 
ذو فاعلية في اإلسهام في تكوين بعض خصائص المتعلم المستقل والقادر على تحمل    الذاتييعد التعليم  كما  

المسئولية عن تعلمه من ناحية وكذلك استخدام مهارات التفكير العليا في معالجة المعلومات المتضمنة في  
كيل  (، كما أنه له تأثير مباشر على تش304 -289، 2005المقررات الدراسية من ناحية أخرى. )كامل، 

شخصية المتعلم وتطوير أدائه األكاديمي، ويساعده في اكتساب مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت مما 
 ( 37،  2012يؤثر في حياته اليومية والعلمية أثناء الدراسة وبعد االنتهاء منها ودخول سوق العمل. )شوقي،  

يرى أن التعلم المنظم ذاتًيا   (Bandura) أن ندورا (Brak& et al. 2010, 62- 63) ويؤكد براكو زمالئه
يعد من أهم التطبيقات التربوية للنظرية االجتماعية المعرفية، والتي تفترض تفاعل ثالث العوامل: الشخصية 
والبيئية والسلوكية، عند تفاعل الفرد مع المهام االكاديمية، حيث تتمثل العوامل الشخصية في المعرفة وعمليات  

لة الوجدانية، بينما تتمثل العوامل السلوكية في المالحظة الذاتية والتقييم الذاتي ورد الفعل  ما وراء المعرفة والحا
 .الذاتي، وتتمثل العوامل البيئية في األحداث االجتماعية والخصائص المادية لبيئة التعلم
علم المعلومة والمهارة، وهذا ما أكدته المدرسة المعرفية االجتماعية، إلى أن التعلم عملية فاعلة يبني فيها المت 

وليس عملية اكتساب للمعلومات فقط، مما يسهم في تحسين مستوى اإلنتاج لديه، وبذلك يكون دور المعلم 
تقديم المساعدة للطالب عندما يحتاج، والتوقف عن ذلك عندما تنمو قدراته الذاتية، ويولي الباحثون أهمية  

الذي يمكن تسميته بالفاعل هو الذي يقوم بهذا النوع من التنظيم  كبرى للتعلم المنظم ذاتًيا، حيث أن المتعلم 
 (.348 -333، 2010الذي يعتمد على التقييم الذاتي. )الجراح، 
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   :في التالي أهمية تنمية مهارات التعلم الذاتيم( 2003توفيق والحيلة )وقد أجمل 
التعلم ويعتمد على دافعيته للتعلم يأخذ يحقق لكل متعلم تعلما يتناسب مع قدراته وسرعته الذاتية في  •

 .المتعلم دورًا إيجابيًا ونشيطًا في التعلم
 .يمكن التعلم الذاتي المتعلم مع إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة تعليم نفسه بنفسه •
 .إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم •
 .الت، وإيجاد بيئة خصبة لإلبداعتدريب التالميذ على حل المشك •

لنجاح عملية التعلم في ظل التطور المستمر للمعارف ومما سبق يتضح أهمية التعلم الذاتي بالنسبة للطالب  
تعلم الذاتي تعد أمرًا رئيسًا لنجاح عملية التعلم الذاتي والتي  وكثرة المعلومات وتنوعها، كما ان تنمية مهارات ال

 وقد نادت بذلك نتائج العديد من الدراسات منها دراسة يجب الحرص على تنميتها وتطويرها بشكل مستمر، 
  م(، 2012)عبد العظيم،  ،  م(2010)الجراح،  ،   (Brak& et al. 2010) براكو زمالئه،  م(2015العمودي )  
ه(  1425زيتون ) ، م(2005)صالح الدين، م( 2007مجدي)، م(2009كاظم ) ، م(2003لة )توفيق والحي

م،  2007)  وخفاجة شلتوت ،  (2005)كامل، (، 2012)شوقي، ،(Missildine, 2004) م(2011)حسن
    . م(2009الطناوى )،  (2005كامل )  م(،2016،والي ))2005العريني )،  م(2003اللقاني, الجمل )(  32ص  
 : مهارات البرمجة:  رابعاً 

عالم الحاسبات سواء عى مستوى التصنيع أو اإلستخدام،  تمثل البرمجة عنصرًا رئيسًا من العناصر المكونة ل
بيئة واألدوات التي يتم االعتماد عليها في كافة العمليات المتعلقة بالبيانات ومعالجتها  نظرًا ألن البرامج تمثل ال

الت البرمجة إهتمام معظم العاملين في حقل الحاسبات وكذلك الباحثين المختصين  ، وقد نوتخزينها وإخراجها
 إلى محاولة توضيح مفهومها من خالل عدد من العريفات منها: ، مما دفع بالعديدين 

عبارة عن برامج تحقق لمستخدم الكمبيوتر أن ينشئ بنفسه    بأنها(:  18م، ص 2009رفها القشيري ) والبرمجة ع
وهذه البرامج عبارة عن برامج   (++C) ولغة (vb. Net) برامجه باستخدام إحدى لغات البرمجة المعروفة مثل

 .ترجمة تقوم بترجمة البرامج المكتوبة بإحدى لغات البرمجة إلى لغة اآللة التي يفهمها الكمبيوتر
طريقة لحل المسائل تهدف إلى تقديم الحل في صورة خطوات    بأنها(:  6م، ص 2010س )وكذلك عرفها محرو 

 .مرتبة ترتيب منطقيا إذا تتبعناه نصل إلى حل المسألة
حزم من األوامر، تجعل الكمبيوتر يؤدي المهام المطلوبة منه،   بأنها( 8م، ص 2015سليمان )  عرفهاكما 

جوال بيزيك دوت نت(، من خاللها يستطيع المبرمج إنشاء برامج  وذلك باستخدام بيئة تطوير متكاملة )الفي 
 .لمختلف المجاالت مع إمكانية دمج تطبيقات االنترنت المختلفة في البرنامج

قدرة المتعلم على تزويد الحاسوب  بأنها( مهارة البرمجة 10ص ،2007عابد )أما مهارات البرمجة فقد عرفها 
بالخطوات الدقيقة التفصيلية التي توصله لحل المسائل العلمية أو مسألة معينة والتي يستخدمها ويوظفها  

 .المبرمج لبناء وتصميم البرامج المختلفة التي تحقق أهداف معينة
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المعرفة والقدرة الالزمة للتمكن من تصميم   بأنهاالبرمجة  مهارات  (5م، ص 2012البسيونى) عرف كذلك 
وكتابة برنامج حاسب أو تصميم موقع تفاعلي، والتعامل مع المشكالت المختلفة من خالل لغات البرمجة  

 .من أجل توجيه الحاسب ألداء مهمة محددة تتصف بالسرعة والدقة والمرونة  الكائنية
قدرة المبرمج على كتابة برنامج حاسوبي معين   نهابأمهارة البرمجة فقد عرف ( 32ص ،2009األسطل )أما 

 .بدرجة عالية من السرعة والدقة واإلتقان، بحيث يعطي هذا البرنامج النتائج الصحيحة المطلوبة منه
قدرة الطالب على فهم واستيعاب عمل األوامر   بأنها( مهارات البرمجة 4م، ص 2015كما عرف وزيري ) 

بدرجة عالية من اإلتقان بحيث تعطي    حيح وتوظيفها لبناء وتصميم البرامجوالدوال وكتابة األكواد بشكل ص
 .أفضل كفاءة عند تشغيل البرنامج

ومن خالل ما سبق يتضح أن مفهوم مهارت البرمجة يتمثل في مجموعة الخطوات التي يجب أن يتقنها  
 المبرمج ليتمكن من إنجاز البرنامج المطلوب وتقييمه وتقويمه.

وآخرين رحمات  ناك حاجة لدراسة البرمجة حيث أشارت دراسةهوعلى الصعيد التطبيقي 
(Rahmat&et.al.2009)    وعنوانها: مشكالت تعلم لغات البرمجة، إلى أن الطالب يفتقروا إلى معرفة تحويل

م  الخوارزمية إلى شفرات برنامج صحيح، وقد تبين أنه ينبغي على الطالب قضاء وقت أطول في فهم عل 
 ,Kristi) البرمجة وتحويل الخوارزمية إلى شفرات برنامج صحيحة سارية المفعول. وكذلك أشارت دراسة

وعنوانها: مشكالت تعليم وتعلم لغة البرمجة إلى عرض موجز عن المشاكل والحلول التصورية في   (2004
برمجة، واالهتمام باألخطاء  مجال تعليم البرمجة لزيادة العناية عند تصميم توجههم التعليمي عند تدريس ال

 .الشائعة والمتكررة من المبرمجين المبتدئين
هناك تشدددددددابه كبير بين معظم لغات البرمجة فمعظم هذه اللغات يشدددددددترك في بعض األوامر والقواعد، ويتفق و 

( بأن هناك تشدددابه في بعض المهارات العامة للبرمجة المشدددتركة بين لغات 27ص ،2007الباحث مع عابد )
 :البرمجة نلخصها في اآلتي

 .التخطيط للبرنامج .1
 .مهارة كتابة الخوارزميات  .2
 .رسم خراط التدفق .3
 .مهارة التعامل مع المتغيرات والثوابت  .4
 .مهارة التعامل مع جمل الشرط .5
 .مهارة التعامل مع الحلقات التكرارية .6
 .المصفوفات  .7
 .الدوال .8
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ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من البرمجة  وإتقاد مهارات ويمكن القول أن حاجة الطالب ماسة لتعلم 
وزيري   (Kristi,2004)، كريستي(Rahmat&et.al.2009)وآخرين رحمات ، م(2012البسيونى) 

،  م( 2010محروس )،  م(2009القشيري )،  م(2011بهزات )،  م(2009األسطل )،  م(2007عابد )،  م(2015)
م(، هوبر  2012البسيونى) ، م(2003)الرازق عبد ، م(2011وحيد )، م(2010يونس )، م( 2015سليمان ) 

 . ((Hooper&et.all, 2007 وأخرون 
 التفاعل وعالقته بتنمية المهارات:خامسًا: 

التطبيق الواقعي  مهارت التعلم الذاتي ومن ثم يحتاجون إلى تنمية إمكانية  يحتاج الطالب عادة إلى تنمية
التقويم  وإجراء  إدارة االنفعاالت وردود األفعالو  إدارة الوقت و  العلميةإجراء التجارب و  لديهم، للمعرفة العلمية

إنشاء المشروعات والتعامل مع النماذج تنمية إمكانية ، وعلى صعيد مهارات البرمجة يحتاجون إلى الذاتي
Form   واألدواتTools التعامل مع المتغيرات ، وVariables والمنطقية  التعامل مع التعابير الحسابية ، و

 تصميم والتعامل مع القوائم، و Arraysالمصفوفات ، و التحكم في سير البرنامج، و واإلقترانات واإلجراءات 
Menu Editor  التعامل مع األحداث ، وEvents . 

وفي سبيل تحقيق ذلك يمكن تنمية مهارات التعلم الذاتي وكذلك مهارات البرمجة من خالل تفاعل استخدام  
في بيئة تعلم إلكترونية   "األيقوني -الرمزي  –النشط أساليب عرض المحتوى "مع  رقمىالالتعلم  عناصر

   .يستطيع الطالب من خاللها التعلم والتطبيق
من خالل تفاعل استخدام   تنمية مهارات التعلم الذاتي وكذلك مهارات البرمجةومن األمثلة التطبيقية على 

بالبرمجة  قيام الطالب ، "األيقوني -الرمزي  –النشط المحتوى "أساليب عرض  مع الرقمى التعلم عناصر
أن عملية البرمجة وكذالك مهاراتها  ( 60ص ،2011بهزات ) ، حيث يشيرالفيجوال بيزيك دوت نت  باستخدم

مجموعة الخطوات واألوامر البرمجية التي تمكن المستخدم من تنفيذ المهام التي يرغب في تنفيذها  تتمثل في 
( أن البرمجة باستخدام  13-12ص  ،2003عبد الرازق ) ، كما يشيرلغة فيجول بيسك دوت نت من خالل 

  ( 89، ص 2011وحيد ) ، ويضيف الفيجوال بيزيك دوت نت تهدف إلى إنشاء العديد من التطبيقات المختلفة
  أن البرمجة باستخدام فيجوال بيزيك دوت نت تهدف إلى تسهيل عملية البرمجة حيث إنها وفرت خاصية 

البرمجية السريعة باستخدام السحب واإلفالت للعناصر، لكي يتم إنشاء الواجهة الرسومية بيسر وسهولة، هذا 
 .باإلضافة إلى توفير قيم افتراضية ألغلب العناصر مما يساعد في تقليل كتابة األكواد من قبل المبرمج

وذلك باستخدام    وتنمية مهاراتها  أساسيات البرمجة  من خالل تعلموتأخذ البرمجة مكانتها ضمن منهج الكمبيوتر  
إمكانية كتابة برامج تحت بيئة   الفيجوال بيزيك دوت نت وذلك لما له من مميزات البرمجة التي تتمثل في 

تتضمن مجموعة كبيرة  ، كما .(vb.net) سهولة تعديل وتطوير البرامج المكتوبة بدد، و تشغيل ويندوز بسهولة
 .إمكانية استخدام عدد كبير من األيقونات والصور في البرامج، و .(objects) الكائنات من 
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)عيد،  .(Word-excel) سهولة ربطها مع التطبيقات األخرى مثل، و سهولة اكتشاف وتصحيح األخطاء
( إلى أن الفيجوال بزيك يوفر مجموعة 23-22،ص 2010أشارت دراسة يونس )، كما (20م، ص 2009

التي تلبي معظم متطلبات المستخدمين وفكرة الفصائل تعتمد على محاكاة   (Classes) كبيرة من الفصائل
الطبيعة، فالطبيعة تحتوي على مجموعة كبيرة من الفصائل التي قد تتشابه في خصائصها وسلوكها وقد ترث 

 .الخصائص والسلوك من بعضها البعض 
   " األيقوني   - الرمزي   –النشط  يب عرض المحتوى "أسالمع    الرقمىالتعلم    عناصرويمكن القول ان التفاعل بين  

سيسهم في تنمية مهارات التعلم الذاتي وكذلك  الفيجوال بيزيك دوت نت  قيام الطالب بالبرمجة باستخدممن 
خالل عدة مستويات، فعلى مستوى  مهارات البرمجة لجى هؤالء الطالب، ويتفق ذلك مع الدراسات السابقة 

 & Harman) هارمان وخوهانج، (م2014، )ابراهيميتفق ذلك مع نتائج دراسة كل  التعلم  عناصرفاعلية 
Khoohang, 2013)  ، رينزاهابت (Ritzhaupt, 2010) ، ساوز ومنسون (South and Monson, 

2001.p.1)  ،( 2011عبد الباسط)،( 2009إسماعيل) ، هيسي وجومهولد (Hesse& Gumhold, 
 ,lee, G., Su)لى،(Meng, et al., 2005, P. 5) مينج وآخرون ،(Wiley, 2003) ويلي،  (2011

S. 2006) ،( ؛ وهارمان وخوهانج18 -17، ص ص 2013إسماعيل) (Harman & Khoohang, 
   .(2013عقل )، (2013

، ( م 2001زيتون )،  (م2015خضددددير وخلف ) دراسددددة  أسدددداليب عرض المحتوى يتفق ذلك مع وعلى مسددددتوى  

عرفددددة ، (م2006الزيددددات)، (م2003زيتون وزيتون ) م(2005) حمدددددان، م(2004حمدددددان)، (م 2005جددددابر)
 م(.2003) حفني، م(2006)

 &Brak) براكو زمالئه،  م(2015العمودي )    دراسةوعلى مستوى تنمية مهارات التعلم الذاتي يتفق ذلك مع  
et al. 2010)  ، ،م( 2009كاظم )، م(2003والحيلة )توفيق  م(،2012)عبد العظيم، ، م(2010)الجراح  ،

 ,Missildine) م(2011) حسنه( 1425زيتون ) ، م(2005)صالح الدين، م( 2007مجدي)
اللقاني, الجمل  ( 32م، ص 2007)  وخفاجة شلتوت ،  (2005)كامل، (، 2012)شوقي، ،(2004

    .م(2009الطناوى ) ، (2005كامل ) م(،2016،والي ))2005العريني ) ، م(2003)
وآخرين  رحمات ، م(2012البسيونى)دراسة كل من وعلى مستوى تنمية مهارات البرمجة يتفق ذلك مع 

(Rahmat&et.al.2009)كريستي ،(Kristi,2004)  ( 2015وزيري)األسطل  ، م(2007عابد )، م
يونس  ، م( 2015سليمان ) ، م(2010محروس )، م(2009القشيري )، م(2011بهزات )، م(2009)
 ,Hooper&et.all م(، هوبر وأخرون 2012البسيونى)، م(2003)عبد الرازق ، م(2011وحيد )، م(2010)

2007)) . 
 منهجية البحث وإجراءاته: 1/3
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وأساليب   الرقمىالتعلم    عناصرتحقيقًا ألهداف الدراسة طبقت الباحثة المنهج شبه التجريبيى لقياس التفاعل بين  
وتنمية مهارات البرمجة    على تنمية مهارات التعلم الذاتي  الرمزي األيقوني  وأثرهما  –عرض المحتوى “النشط  

، حيث قسمت العينة إلى مجموعتين: مجموعة  طالب الفرقة الثانية تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية  لدى  
تجريبية تدرس بواسطة بيئة تعلم إلكتروني تم إعدادها وفقا للمتغير التجريبى للدراسة الحالية، ومجموعة ضابطة  

 التقليدية عن طريق الشرح التقليدي.   تدرس بالطريقة
بق المنهج شبه التجريبي للمقارنة بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بحساب مستوى  حيث ط 

وبعد  ، بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين قبل التجربةتنمية مهارات البرمجة و  تنمية مهارات التعلم الذاتي
تنمية  وكذلك    ارات التعلم الذاتي  تنمية مهحساب  لالتجربة أجريت مقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة  

كما تم المقارنة بين   لمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، البعدي القياس في مهارات البرمجة 
مستوى تنمية مهارات التعلم الذاتي واتجاه المادة للمجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لتطبيق  

 ( لتقسيم عينة الدراسة: 1م التجريبي المبين بجدول ) . وقد استخدام التصميالتجربة
 ( التصميم التجريبي للدراسة1جدول )

 البعدي  القياس أسلوب التدريس المستخدم القبلي  القياس المجموعة
  بيئة تعلم إلكتروني شخصية   التجريبية 
  بواسطة الطريقة التقليدية   الضابطة 

 مجتمع الدراسة: -
 . 2015/2016الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم  الفرقةطالب تمثل مجتمع الدراسة في  

 
 
 

 عينة الدراسة:  -
بعد مخاطبة الجهات المعنية والحصول على الموافقة إلجراء البحث قامت الباحثة بإختيار عينة الدراسة إختيارًا  

حيث تكونت ، لتمثل عينة الدراسة الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم الفرقةطالب عشوائيًا من إجمالي 
 ( طالب وطالبة. 70العينة بشكلها النهائي من )

 إجراءات الدراسة: -
خالل اإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة واألدبيات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية؛ بغرض من  

إتباع الخطوات المنهجية المناسبة في تصميم وإنتاج متطلبات الدراسة الحالية، وكيفية بناء أدواتها قامت 
 راسة وتتمثل في:الباحثة بعدد من اإلجراءات تحقيقًا ألهداف الد 

 للطالب.  عناصر التعلم الرقمىوضع مواصفات بيئة   -أ
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 . عناصر التعلم الرقمىتصميم وبناء بيئة  -ب 
 مهارات البرمجة ( والتأكد من صدقها وثباتها.   إعداد أداة الدراسة األولى )بطاقة مالحظة - ج
 صدقها وثباتها. ( والتأكد من مقياس مهارات التعلم الذاتيإعداد أداة الدراسة الثانية ) -د 
 إجراء التعديالت الالزمة التي أوصى بها المحّكمون.   - ه
 اختيار عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين.   - و
 الدراسة.  تيالقيام بخطوات تجربة الدراسة من خالل تطبيق أدا - ز
 تحليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.  - ح

 . للطالب عناصر التعلم الرقمىبيئة أواًل: وضع معايير ومواصفات 
المقترحة للدراسة الحالية وتحكيمها وإجازتها من خبراء    للطالب   عناصر التعلم الرقمىبيئة  تم وضع مواصفات  

 تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق تدريس مادة البرمجة. 
 . للطالب عناصر التعلم الرقمىبيئة ثانيًا: بناء وتصميم 

  وفقا للمتغير التجريبي للدراسة الحالية وتم عرضها على  للطالب  عناصر التعلم الرقمىبيئة تم بناء وتصميم 
  بعناصر مزود  الخبراء والمحكمين وإجراء التعديالت الالزمة للوصول للصورة النهائية في شكل موقع إلكتروني  

 اإللكترونية ، وتهدف البيئة الرمزي األيقوني  –ساليب عرض المحتوى “النشط تعلم الكترونية ومصمم وفقًا أل
 لدى الطالب، وكذلك إكسابهم مهارت البرمجة للغة الفيجوال بيزك. إلى إكساب وتعزيز مهارات التعلم الذاتي

 
 
 

( والتأكد من مقياس مهارات التعلم الذاتيو بطاقة مالحظة مهارات البرمجة ، ثالثًا: إعداد أداتي الدراسةةةةةة )
 صدقها وثباتما:

 : بطاقة مالحظة مهارات البرمجة إعداد  -أ
كأداة إحصائية للدراسة وتم التركيز في التصميم على  بطاقة مالحظة مهارات البرمجة ، الباحثة ببناء  قامت 

 على المهارات التالية:  واشتملت البطاقة، قواعد التقييم الموضوعية
 Toolsواألدوات   Formإنشاء المشروعات والتعامل مع النماذج  .1
 Variablesالتعامل مع المتغيرات  .2
 التعامل مع التعابير الحسابية والمنطقية واإلقترانات واإلجراءات  .3
 التحكم في سير البرنامج  .4
 Arrays مهارة التعامل مع المصفوفات  .5
  Menu Editor تصميم والتعامل مع القوائم .6
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 Eventsالتعامل مع األحداث  .7
 بطاقة مالحظة مهارات البرمجة بعرض  فقد قامت الباحثة بطاقة مالحظة مهارات البرمجةولحساب صدق 

 دف التأكد من التالي: بهوذلك ، على المختصين في تقنيات التعليم
 .البرمجةمدى شمول العبارات لمهارات  •
 مدى انتماء المهارات الفرعية للمهارات األساسية التابعة لها. •
 مدى دقة صياغة عبارات المهارات. •

 ا النهائية.تهالمحكمين ووضع البطاقة في صور وبعد ذلك تم تعديل البطاقة في ضوء آراء 
بحساب ثبات البطاقة عن طريق تقييم   فقد قامت الباحثة بطاقة مالحظة مهارات البرمجة وللتأكد من ثبات 

كل   باستخدام البطاقة باإلضافة إلى االستعانة باثنين من أعضاء هيئة التدريس حيث قام مهارة خمس طالب 
وذلك للوصول إلى الصورة النهائية    المالحظةك التقييم باستخدام معايير تقييم بطاقة  وذل،  الطالب منهما بتقييم  

 للبطاقة.
 من خالل المعادلة التالية: بين التقييمينبحساب معامل االتفاق   ثم قامت الباحثة

 معامل االتفاق = 
 عدد مرات االتفاق 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات 
 المعادلة لعدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف كانت النتائج كالتالي:وبالتعويض في 

 (: حساب معامل االتفاق 2جدول )
 المتوسط الباحثة  المالحظ الثاني  المالحظ األول

91 % 90 % 93 % 91 % 
%( وهذا ٩1كانت ) ( أن متوسط معامل االتفاق بين المالحظين ومن ضمنهم الباحثة2يتضح من الجدول )

 على درجة ثبات عالية مما يؤكد أن بطاقة تقييم المنتج صالحة للقياس والتطبيق.يدل 
 :مقياس مهارات التعلم الذاتيإعداد ب. 

تم تصميم    قياس مهارات التعلم الذاتيل  م(،2016مقياس والي )تحقيقًا ألهداف البحث قامت الباحثة بتطوير  
 :عبارة موزعة على خمسة أبعاد تمثلت في 30المقياس في صورته المبدئية: وتكون من  

 .التطبيق الواقعي للمعرفة العلمية :البعد األول-
 .المهارة في إجراء التجارب العلمية :البعد الثاني-
 .مهارات إدارة الوقت  :البعد الثالث-
 .مهارات إدارة االنفعاالت وردود األفعال :البعد الرابع-
 .تيمهارات التقويم الذا :البعد الخامس-
 :للخطوات التاليةوقد تم إعداد المقياس وفقًا ، 
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 بناء اختيارات المقياس: .1
بعد اإلطالع على العديد من المراجع والدراسات التي تناولت أساليب التقويم بصفة عامة والشروط الواجب 

، تم بناء اختيارات المقياس وفقًا لنموذج ليكرت الخماسي )موافق مقياس مهارات التعلم الذاتيتوافرها في 
 بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.

 : صياغة المفردات .2
مستوى المهارات المطلوبة وفقًا  أن يقيس تنمية مهارات التعلم الذاتي روعي عند صياغة مفردات مقياس 

مات واضحة وال تحتمل أكثر من تفسير، وأن توافر فيها المعلو   عبارته، كما روعي أن تكون  للمتغير التجريبي
 . ال توجه الشخص الجابة بعينهابطريقة    ، كما روعي ترتيب العبارات في المقياسوالمهارات والبيانات الكافية

 صياغة تعليمات المقياس: .3
تم وضع تعليمات المقياس في الصفحة األولى وقد روعي أن تكون واضحة ودقيقة ومبسطة حتى ال تؤثر  
على استجابة الطالب وتغير من النتائج، كما روعي فيها أيضًا أن تكون واضحة من حيث كيفية تسجيل 

 اإلستجابة على العبارة المختارة.  
 حساب معامل السهولة والصعوبة: .4

السهولة والصعوبة لمفردات المقياس باستخدام المعادلة الخاصة بذلك، حيث تبين أن   تم حساب معامالت 
%( إال أنه ينبغي أن تتدرج العبارات في  50العبارة األفضل في المقياس تصل نسبة معدل سهولة إلى)

%( ألن هذا التدرج يساهم في تحديد الطالب األقوياء وتحسن أداء الطالب 90% إلى 10سهولتها من)
 ضعفاء. ال

%( هي مفردة شديدة السهولة، 90من هنا اعتبرت الباحثة أن المفردة التي يصل معامل السهولة فيها أكثر من) 
%( هي مفردة صعبة وينبغي حذفهما من عبارات 10وأن المفردة التي يصل معامل الصعوبة فيها أقل من ) 

 المقياس.  
 التأكد من صدق المقياس:  .5

األولية على مجموعه من المحكمين من ذوي اإلختصاص والخبرة من أعضاء هيئة   بصيغتهتم عرض المقياس  
كل فقرة من   وذلك للتأكد من مدى ارتباط،  حيث تم توجيه خطاب للمحكمين موضح به وأهداف البحث ،  التدريس

حقيق الهدف الذي ومدى الوضوح وسالمة الصياغة اللغوية والمالئمة لت، فقرات المقياس بالبعد الذي تنتمي إليه
واقتراح طرق تحسين المحتوى وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد ، وضعت من أجله

 مما يرونه مناسبًا. 
كما تم إجراء التعديالت الالزمة التي أوصى بها المحّكمون وذلك بعد استعادة النسخ المحكمة للمقياس من  

%( من المحكمين سواًء بتعديل  90جراء التعديالت التي اتفق عليها أكثر من ) حيث قامت الباحثة بإ،  المحكمين
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والتي   حتى تم الحصول على الصورة النهائية للمقياس، الصياغة أو حذف أو إضافة بعض األسئلة والعبارات 
 .لقياس مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب ( عبارة من 25شملت )

 حساب ثبات المقياس: .6
وذلك  (Sperman & Brown)لحساب ثبات المقياس تم تطبيق معادلة التجزئة النصفية لسبيرمان وبراون 

( معامل الثبات  3إليجاد معامل االرتباط بين مكونات المقياس وفقًا لمتغيرات البحث، ويوضح جدول رقم )
 .مقياس مهارات التعلم الذاتيالتجزئة النصفية ل

 (3جدول رقم )
  Split-Halfالدراسة ومحاورها  ة الثبات التجزئة النصفية ألدا معامل 

 معامل الثبات  البعد  م 
 0.915 التطبيق الواقعي للمعرفة العلمية 1
 0.921 إجراء التجارب العلمية 2
 0.933 إدارة الوقت  3
 0.942 إدارة االنفعاالت وردود األفعال 4
 0.918 التقويم الذاتي 5

 0.925 مقياس مهارات التعلم الذاتي الكلي لمعامل الثبات 
يظهر من خالل الجدول السابق أن ثبات مقياس االتجاه مرتفع حيث بلغ معامل الثبات اإلجمالي لمقياس  

لمعامل الثبات مما يدل على مناسبة المقياس    وهو مستوى مرتفع، (0.925) التعلم الذاتيتنمية مهارات 
وكذلك موثوقية استخدامه فيما أعد لقياسه وثبات األبعاد والعبارات وصالحيتها للتطبيق  ، ألغراض البحث 

 . الميداني
 خامسًا: إختيار عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين. 

ى النحو  جامعة الفيوم عل  الثانية تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ب الفرقة  تم توزيع عينة الدراسة من طال
كما  ،  ( طالب وطالبة يمثلون المجموعة الضابطة35) ،  ( طالب وطالبة يمثلن المجموعة التجريبية35التالي: )

 (. 4هو موضح في جدول )
 (4جدول )

 يبين أعداد عينة الدراسة موزعين على المجموعات 
 عدد الطالب المجموعة
 35 التجريبية 
 35 الضابطة 
 40 المجموع
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 سادسًا: القيام بخطوات تجربة الدراسة من خالل تطبيق أداتي الدراسة. 
 التطبيق القبلي ألداتي الدراسة على مجموعتي الدراسة.  (أ

تم إجراء التطبيق القبلي ألداتي الدراسة على المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء بالتجربة، لقياس ما  
، وقد استغرق البرمجةمن مهارات    جامعة الفيوم  ب الفرقة الثانية تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعيةطاللدى  

تنمية  له، بينما تم توزيع المقياس في اليوم التالي لقياس    ( دقيقة كما هو مقرر120التطبيق مدة زمنية قدرها ) 
 ( دقيقة أيضًا.  40وقد استغرق تدوين االستجابات ) التعلم الذاتيمهارات 

 تطبيق المعالجة التجريبية على مجموعتى الدراسة.  (ب
 :للطالب  الرقمى البيئةاتبعت الباحثة الخطوات التالية في التدريس باستخدام 

 توفير األجهزة الالزمة للتجربة: (1
تم توفر معمل متكامل للحاسب اآللي والذي أحتوى على أجهزة حاسب آلي وشاشة عرض للطلبة من جهاز  

 الحاسب الخاص بالباحثة.  
 :للطالب  عناصر التعلم الرقمىبيئة بناء واختيار  (2

م( 2013) ي حيث تم تصدددددميمها وفقًا لنموذج الجزار للطالب  عناصدددددر التعلم الرقمىبيئة  تم بناء وتصدددددميم  
عبد اللطيف الجزار نموذج التصدددميم  صدددممحيث  ،  عناصدددر التعلم الرقمىللتصدددميم التعليمي وتطوير بيئات  

ويعد هذا النموذج ، التعليم عن بعد و ،  الرقمىالتعليمي )اإلصددددددددار الثالث( ليتماشدددددددى مع مسدددددددتحدثات التعلم  
وتماشدددددديا مع انتشددددددار ،  م1995فقد أنشددددددأ نموذجه األول للتصددددددميم التعليمي عام  ،  تطويرا لنموذجين سددددددابقين

ثم كان هذا اإلصدددددار الثالث عام ،  م 2002اسددددتخدام الكمبيوتر في التعليم طور هذا النموذج مرة أخرى عام  
والتعليم عن بعد. ويتكون هذا النموذج أيضدددددا من  التعلم الرقمىعناصدددددر  م ليتماشدددددى مع مسدددددتحدثات  2013

 Production andواإلنشدددددددداء واإلنتاج  ،  Designوالتصددددددددميم ،  Analysisخمس مراحل شددددددددملت التحليل  
Construction ، والتقويمEvaluation ، واالستخدامUse. 

 تجهيز مكان تدريس المجموعة التجريبية: (3
يس المجموعة التجريبية، وذلك بالتأكد من كفاية األجهزة من حيث العدد تم تجهيز المكان المخصص لتدر 

والجاهزية، ومن حيث خلو المكان من طالب المجموعة الضابطة أثناء إقامة التجربة في األوقات المخصصة 
 للمجموعة التجريبية.  

 :عناصر التعلم الرقمىتدريب المجموعة التجريبية على التعامل مع بيئة   (4
، وكيفية استخدام وكيفية  للطالب  الرقميةبيئة التعلم تم تدريب المجموعة التجريبية على كيفية التعامل مع 

 استخدام مكوناتها قبل بدأ التجربة. 
وفي خط متوازي بدأ ، وقد بدأ تطبيق الدراسة للمجموعة التجريبية وفق الخطة الزمنية المعدة من قبل الباحثة

 طة. التدريس للمجموعة الضاب
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 التطبيق البعدي ألداتي الدراسة على المجموعتين.   (ج
تم إجراء التطبيق البعدي ألداتي الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة بعد االنتهاء من التجربة  

( دقيقة كما هو مقرر له، بينما تم توزيع المقياس في  120مباشرة، وقد استغرق التطبيق مدة زمنية قدرها ) 
 ( دقيقة أيضًا.  40لي وقد استغرق تدوين االستجابات )اليوم التا

 
 ثامنًا: تحليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. 

 استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: 
المتوسط الحسابي لدرجات كل مجموعة: للتعبير عن قيم كل مجموعة من المجموعات المشتملة   -1

 بالدراسة بقيمة واحدة تمثلها. 
 االنحراف المعياري لدرجات كل مجموعة: لمعرفة انحراف كل درجة عن متوسطها.  -2
 يبية. : لتوضيح الفروق بين أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجر t-Testاختبار "ت"  -3

 Statistical Packages) (Spss)وقد تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لمعالجة البيانات  
for Social Sciences)  . 

 
 
 
 
 مناقشة النتائج وتفسيرها.  .2

 أواًل: عرض النتائج:
تحليل النتائج لإلجابة على أسئلة  بعد االنتهاء من التقييم القبلي ثم تطبيق التجربة وإجراء التقييم البعدي، تم 

 الدراسة، وقد جاءت النتائج على النحو التالي: 
 إجابة السؤال اإلحصائي األول: 

 تمثل السؤال اإلحصائي األول في اآلتي: 
( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

طالب  لدى  تنمية مهارات التعلم الذاتي لي والبعدي لمستوى التجريبية والضابطة في القياس القب
 ؟  الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم الفرقة

لإلجابة على السؤال اإلحصائي تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين  
والتقييم البعدي لها   تنمية مهارات التعلم الذاتي التجريبية والضابطة، وذلك من خالل التقييم القبلي لمستوى 

 وحساب الفروق بين كال التقييمين وذلك كاآلتي: 
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 القبلي: القياسأواًل: نتائج 
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة لنتائج  

، وكانت النتائج  المقياسلدى أفراد العينة باستخدام  تنمية مهارات التعلم الذاتي التقييم القبلي لتحديد مستوى 
 (.  5كما يوضحها جدول )

مستوى مهارات المجموعتين التجريبية   ( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين( يظهر قيم )ت 5جدول )
 والضابطة في القياس القبلي 

 
مهارات التعلم  

 الذاتي
 العدد المجموعة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

التطبيق الواقعي 
 للمعرفة العلمية

 0.933 1.788 35 التجريبية 
 غير دالة  1.370

 0.925 1.816 35 الضابطة 
إجراء التجارب 

 العلمية
 0.746 1.855 35 التجريبية 

 غير دالة  1.366
 0.739 1.833 35 الضابطة 

 0.981 1.612 35 التجريبية  إدارة الوقت
 غير دالة  1.512

 0.993 1.813 35 الضابطة 
إدارة االنفعاالت  
 وردود األفعال

 0.989 1.781 35 التجريبية 
 غير دالة  1.789

 0.979 1.786 35 الضابطة 
 0.967 1.922 35 التجريبية  التقويم الذاتي 

 غير دالة    1.125
 0.978 1.913 35 الضابطة 

 المجموع الكلى
 0.9232 1.791 35 التجريبية 

 غير دالة     1.193
 0.9228 1.832 35 الضابطة 

تنمية  ( ألي مهارة من  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )5يتضح من جدول )
وكذلك بالنسبة للمجموع الكلي لمستوى المهارات في التقييم القبلي بين المجموعة   مهارات التعلم الذاتي 

لدى  مهارات مما يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثل مستوى ال، التجريبية والضابطة
(  0.05وبذلك يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أفرادهم قبل إجراء التجربة، 

تنمية مهارات التعلم  بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التقييم القبلي لمستوى 
 لدى الطالب.  الذاتي 

 ثانيًا: نتائج التقييم البعدي:
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تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة لنتائج  
 (: 6وكانت النتائج كما يوضحها جدول )،  لدى أفراد العينة  تنمية مهارات التعلم الذاتي  التقييم البعدي لمستوى  

 (6جدول )
 التجريبية والضابطة في التقييم البعدي لمجموعتينيبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين ا

مهارات التعلم  
 الذاتي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

التطبيق الواقعي 
 للمعرفة العلمية

 1.689 4.223 35 التجريبية 
 دالة 4.654

 0.802 2.121 35 الضابطة 
التجارب إجراء 

 العلمية
 1.202 4.602 35 التجريبية 

 دالة 4.707
 0.614 2.781 35 الضابطة 

 1.110 4.663 35 التجريبية  إدارة الوقت
 دالة 4.531

 0.622 2.553 35 الضابطة 
إدارة االنفعاالت  
 وردود األفعال

 1.883 4.745 35 التجريبية 
 دالة 4.903

 0.836 2.421 35 الضابطة 
 1.446 4.332 35 التجريبية  التقويم الذاتي 

 دالة 4.615
 0.722 2.404 35 الضابطة 

 المجموع الكلى
 1.466 4.513 35 التجريبية 

 دالة 4.682
 0.7192 2.456 35 الضابطة 

  ( العلميةالتطبيق الواقعي للمعرفة ( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )6يتضح من جدول )
(  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تنمية مهارات التعلم الذاتي ،  وهي أحدى  

( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  التطبيق الواقعي للمعرفة العلميةبين متوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )
 التجريبيّة . حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة ، والضابطة

تنمية  وهي أحدى      (إجراء التجارب العلميةكما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )مهارات التعلم الذاتي ، 

حيث جاءت  ،  دى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطة( لإجراء التجارب العلميةدرجات تقييم مستوى مهارة )
 الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .

تنمية مهارات التعلم  وهي أحدى   (إدارة الوقت ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )
متوسطي درجات تقييم   ( بين 0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الذاتي ، 
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حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة  ،  ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةإدارة الوقت مستوى مهارة )
 التجريبيّة . 

وهي  (إدارة االنفعاالت وردود األفعاليتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )كما 
( بين  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تنمية مهارات التعلم الذاتي ، أحدى 

( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  إدارة االنفعاالت وردود األفعالمتوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )
 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة

تنمية مهارات  وهي أحدى  (التقويم الذاتييمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )ويتضح أيضًا أن ق
( بين متوسطي درجات 0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) التعلم الذاتي ، 

ت الفروق لصالح حيث جاء،  ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالتقويم الذاتيتقييم مستوى مهارة )
 المجموعة التجريبيّة . 

وكذلك في المجموع   تنمية مهارات التعلم الذاتي  وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات  
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية مستوى داللة )،  الكلي لمستويات تلك المهارات 

 في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.   تنمية مهارات التعلم الذاتي درجات تقييم مستوى  
 القبلي والبعدي: بين القياسينثالثًا: الفروق 

نتائج التقييم القبلي والبعدي للمجموعة تم حسدددددداب المتوسددددددط الحسددددددابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين  
 (:7وكانت النتائج كما يوضحها جدول )، لدى الطالب  تنمية مهارات التعلم الذاتي التجريبية لمستوى 

 (7جدول )
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين التقييم

مهارات التعلم  
 الذاتي

 العدد وعةالمجم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

التطبيق الواقعي 
 للمعرفة العلمية

 0.933 1.788 35 قبلي
 دالة 4.901

 1.689 4.223 35 بعدي
إجراء التجارب 

 العلمية
 0.746 1.855 35 قبلي

 دالة 4.889
 1.202 4.602 35 بعدي

 0.981 1.612 35 قبلي إدارة الوقت
 دالة 4.866

 1.11 4.663 35 بعدي
إدارة االنفعاالت  

 وردود األفعال
 0.989 1.781 35 قبلي

 دالة 4.851
 1.883 4.745 35 بعدي

 دالة 4.872 0.967 1.922 35 قبلي التقويم الذاتي 
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مهارات التعلم  
 الذاتي

 العدد وعةالمجم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 1.446 4.332 35 بعدي

 المجموع الكلى
 0.9232 1.7916 35 قبلي

 دالة 4.875
 1.466 4.513 35 بعدى 

التطبيق الواقعي للمعرفة ( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )7يتبين من النتائج في جدول )
أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تنمية مهارات التعلم الذاتي ، وهي أحدى  (العلمية

لدى المجموعة التجريبية، (  التطبيق الواقعي للمعرفة العلميةمستوى مهارة )( بين متوسطي درجات تقييم  0.05)
 البعدي .  لصالح القياسحيث جاءت الفروق 

تنمية  وهي أحدى      (إجراء التجارب العلميةكما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )
( بين متوسطي  0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )أي أنه توجد فروق ذات دالمهارات التعلم الذاتي ، 

 لدى المجموعة التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح( إجراء التجارب العلميةدرجات تقييم مستوى مهارة )
 القياس البعدي . 

م  تنمية مهارات التعل وهي أحدى   (إدارة الوقت ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )
( بين متوسطي درجات تقييم  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الذاتي ، 

 البعدي . لصالح القياسلدى المجموعة التجريبية، حيث جاءت الفروق ( إدارة الوقت مستوى مهارة )
وهي  (الت وردود األفعالإدارة االنفعايتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )كما 

( بين  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تنمية مهارات التعلم الذاتي ، أحدى 
لدى المجموعة التجريبية، حيث جاءت (  إدارة االنفعاالت وردود األفعالمتوسطي درجات تقييم مستوى مهارة )

 البعدي . لصالح القياسالفروق 
تنمية مهارات  وهي أحدى  (التقويم الذاتيويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم مهارة )

( بين متوسطي درجات 0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) التعلم الذاتي ، 
 البعدي . لصالح القياسلدى المجموعة التجريبية، حيث جاءت الفروق ( التقويم الذاتيمستوى مهارة ) تقييم

وكذلك في المجموع   تنمية مهارات التعلم الذاتي  وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات  
( بين متوسطي  0.05مستوى داللة )أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،  الكلي لمستويات تلك المهارات 

 في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.   تنمية مهارات التعلم الذاتي درجات تقييم مستوى  
 إجابة السؤال الثاني:
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متوسدطات درجات المجموعة التجريبية ( بين  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصدائية عند مسدتوى داللة )
الثانية بكلية التربية النوعية  الفرقةطالب لتنمية مهارات البرمجة لدى والضددددددابطة في القياس القبلي والبعدي 

 ؟ جامعة الفيوم
لإلجابة على السؤال اإلحصائي الثاني تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( 

وحساب تنمية مهارات البرمجة الستجابات المجموعتين التجريبية والضابطة القبلي والبعدي على مقياس 
 الفروق بين االستجابات القبلية والبعدية وذلك كاآلتي: 

 لي: أواًل: نتائج القياس القب
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الستجابات المجموعتين التجريبية والضابطة  

 (. 8وكانت النتائج كما يوضحها جدول )، لدى أفراد العينةتنمية مهارات البرمجة القبلي على مقياس 
المجموعتين التجريبية   استجابات ( يظهر قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين 8جدول )

 والضابطة في القياس القبلي 

 مهارات مستوى 
 البرمجة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

إنشاء المشروعات 
 والتعامل

 0.955 1.866 35 التجريبية 
 غير دالة  1.602

 0.948 1.871 35 الضابطة 
التعامل مع  
 المتغيرات 

 0.916 1.855 35 التجريبية 
 غير دالة  1.507

 0.920 1.845 35 الضابطة 
مع التعابير  التعامل 

   الحسابية 
 0.795 1.890 35 التجريبية 

 غير دالة    1.388
 0.790 1.894 35 الضابطة 

التحكم في سير  
 البرنامج 

 0.999 1.835 35 التجريبية 
 غير دالة  1.344

 0.997 1.829 35 الضابطة 
التعامل مع  
  المصفوفات 

 0.987 1.602 35 التجريبية 
 غير دالة  1.255

 0.991 1.807 35 الضابطة 
 تصميم القوائم

 والتعامل
 0.948 1.896 35 التجريبية 

 غير دالة    1.356
 0.924 1.751 35 الضابطة 

   التعامل مع األحداث 
 0.951 1.801 35 التجريبية 

 غير دالة  1.401
 0.943 1.789 35 الضابطة 

.3701 0.936 1.821 35 التجريبية  المجموع الكلى  غير دالة  
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( ألي مستوى من  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 8يتضح من جدول )

بين المجموعة التجريبية   لمستى مهارات البرمجةوكذلك بالنسبة للمجموع الكلي ، مهارات البرمجةمستويات 
قبل   مما يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثل مستوى اإلتجاه لدى أفرادهم، والضابطة

 إجراء التجربة.  
 

 ثانيًا: القياس البعدي:
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الستجابات المجموعتين التجريبية والضابطة  

 (. 8وكانت النتائج كما يوضحها جدول )، لدى أفراد العينةتنمية مهارات البرمجة البعدي على مقياس 
لدى الطالب بين  تنمية مهارات البرمجة وى داللتها اإلحصائية للفروق بين  يبين قيم )ت( ومست (9جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدى 
 
 
 
 
 
 
 

 

 0.930 1.827 35 الضابطة 

 مهارات مستوى 
 البرمجة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

إنشاء المشروعات 
 والتعامل

 1.213 4.402 35 التجريبية 
 دالة 4.531

 0.565 1.533 35 الضابطة 
التعامل مع  
 المتغيرات 

 1.194 4.115 35 التجريبية 
 دالة 4.903

 0.351 1.333 35 الضابطة 
مع التعابير  التعامل 

   الحسابية 
 1.535 4.531 35 التجريبية 

 دالة 4.612
 0.614 1.555 35 الضابطة 
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 ( إنشاء المشروعات والتعامل) مستوى مهارة( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم 9يتضح من جدول )

(  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، البرمجة مهارات وهي أحدى مستويات 
( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  إنشاء المشروعات والتعامل) مستوى مهارةبين متوسطي درجات تقييم 

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . ، والضابطة
وهي أحدى   (التعامل مع المتغيرات ) ستوى مهارةمفي حين جاءت قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم 

( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  
حيث جاءت  ،  ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالتعامل مع المتغيرات )  مستوى مهارةدرجات تقييم  

 لتجريبيّة .الفروق لصالح المجموعة ا
  ( التعامل مع التعابير الحسابية  )  مستوى مهارةكذلك جاءت أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  

(  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، البرمجة مهارات وهي أحدى مستويات 
( لدى كاًل من المجموعة التجريبية  التعامل مع التعابير الحسابية) مستوى مهارةبين متوسطي درجات تقييم 

 . فروق لصالح المجموعة التجريبيّة حيث جاءت ال، والضابطة
وهي أحدى   (التحكم في سير البرنامج)  مستوى مهارةتقييم  كما جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة ل

( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  
حيث ، ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالتحكم في سير البرنامج) مستوى مهارةدرجات تقييم 

 لصالح المجموعة التجريبيّة . جاءت الفروق 
وهي أحدى    (  المصفوفات  التعامل مع  )  مستوى مهارةكما جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  

( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

سير  التحكم في 
 البرنامج 

 1.155 4.549 35 التجريبية 
 دالة 4.654

 0.655 1.535 35 الضابطة 
التعامل مع  
  المصفوفات 

 1.984 5.355 35 التجريبية 
 دالة 4.654

 0.991 1.534 35 الضابطة 
 تصميم القوائم

 والتعامل
 1.911 5.488 35 التجريبية 

 دالة 4.654
 0.627 1.489 35 الضابطة 

   التعامل مع األحداث 
 1.976 4.501 35 التجريبية 

 دالة 4.654
 0.980 1.522 35 الضابطة 

 المجموع الكلى
 1.567 3.160 35 التجريبية 

664.6  دالة 
 0.683 4.186 35 الضابطة 
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حيث ، ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالمصفوفات التعامل مع ) مستوى مهارةدرجات تقييم 
 جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . 

وهي أحدى    (والتعامل  تصميم القوائم)  مستوى مهارة جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم    ذلكك
( بين متوسطي  0.05ند مستوى داللة )أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ع،  البرمجة  مهارات مستويات  

حيث  ، ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةوالتعامل تصميم القوائم) مستوى مهارة درجات تقييم 
 جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة . 

وهي أحدى   (األحداث التعامل مع  مستوى مهارةجاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  أيضاً 
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

حيث جاءت  ،  ( لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطةالتعامل مع األحداث )   مستوى مهارةدرجات تقييم  
 الفروق لصالح المجموعة التجريبيّة .

أي أنه  مهارات البرمجة،    لمستوى تنميةيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة للتقييم الكلي  وأخيرًا ويتضح أ 
تنمية    لمستوى   ( بين متوسطي درجات التقييم الكلي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 . لصالح المجموعة التجريبيةّ لفروق  حيث جاءت ا،  لدى كاًل من المجموعة التجريبية والضابطة  مهارات البرمجة
 ثالثًا: الفروق بين القياس القبلي والبعدي:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( الستجابات المجموعة التجريبية القبلي والبعدي 
 (: 10وكانت النتائج كما يوضحها جدول)مقياس مهارات التعلم الذاتي، على 

القبلية   )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين استجابات المجموعة التجريبيةيبين قيم  (10جدول )
 والبعدية

 

 مهارات مستوى 
 البرمجة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  
 )ت(

مستوى  
 الداللة

إنشاء المشروعات 
 والتعامل

 0.955 1.866 35 قبلى
 دالة 4.322

 1.213 4.402 35 بعدي
التعامل مع  
 المتغيرات 

 0.916 1.855 35 قبلى
 دالة 4.405

 1.194 4.115 35 بعدي
مع التعابير  التعامل 

   الحسابية 
 0.795 1.89 35 قبلى

 دالة 4.399
 1.535 4.531 35 بعدي
 دالة 4.655 0.999 1.835 35 قبلى
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 (إنشاء المشروعات والتعامل)  مستوى مهارة( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  10يتضح من جدول )
(  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، البرمجة مهارات وهي أحدى مستويات 

التجريبية، حيث جاءت  المجموعة  لدى  (  إنشاء المشروعات والتعامل)  مستوى مهارةبين متوسطي درجات تقييم  
 الفروق لصالح القياس البعدي.

وهي أحدى   ( لمتغيرات التعامل مع ا) مستوى مهارة في حين جاءت قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم 
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة لدى ( التعامل مع المتغيرات ) مستوى مهارةدرجات تقييم 
 القياس البعدي. 

  ( التعامل مع التعابير الحسابية) مستوى مهارةحصائيًا بالنسبة لتقييم كذلك جاءت أيضًا أن قيمة )ت( دالة إ
(  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )، البرمجة مهارات وهي أحدى مستويات 

التجريبية، حيث المجموعة لدى ( التعامل مع التعابير الحسابية) مستوى مهارةبين متوسطي درجات تقييم 
 جاءت الفروق لصالح القياس البعدي.

وهي أحدى   (التحكم في سير البرنامج)  مستوى مهارةكما جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

تجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح الالمجموعة  لدى  (  التحكم في سير البرنامج)  مستوى مهارةدرجات تقييم  
 القياس البعدي. 

وهي أحدى    (  المصفوفات  التعامل مع  )  مستوى مهارةكما جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

التحكم في سير  
 البرنامج 

 35 بعدي
4.549 1.155 

التعامل مع  
  المصفوفات 

 0.987 1.602 35 قبلى
 دالة 4.458

 1.984 5.355 35 بعدي
 تصميم القوائم

 والتعامل
 0.948 1.896 35 قبلى

 دالة 4.487
 1.911 5.488 35 بعدي

   التعامل مع األحداث 
 0.951 1.801 35 قبلى

 دالة 4.396
 0.627 4.501 35 بعدي

 المجموع الكلى
 0.936 1.821 35 قبلى

 دالة 4.446
 1.374 4.706 35 بعدي
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التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة لدى ( المصفوفات التعامل مع )  مهارةمستوى درجات تقييم 
 القياس البعدي. 

وهي أحدى    (والتعامل  تصميم القوائم)  مستوى مهارة جاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم    ذلكك
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة لدى ( والتعامل تصميم القوائم) مستوى مهارةدرجات تقييم 
 القياس البعدي. 

وهي أحدى   (األحداث  التعامل مع  مستوى مهارةجاءت أيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا بالنسبة لتقييم  أيضاً 
( بين متوسطي  0.05أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )،  البرمجة  مهارات مستويات  

التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح  المجموعة لدى ( التعامل مع األحداث ) مستوى مهارةدرجات تقييم 
 القياس البعدي. 

أي أنه  مهارات البرمجة،    لمستوى تنميةحصائيًا بالنسبة للتقييم الكلي  وأخيرًا ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إ
تنمية    لمستوى   ( بين متوسطي درجات التقييم الكلي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 التجريبية، حيث جاءت الفروق لصالح القياس البعدي.المجموعة لدى  مهارات البرمجة
وبذلك يكون الجواب على التساؤل االحصائى الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

لتنمية مهارات متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي ( بين 0.05)
 .  الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم الفرقةطالب البرمجة لدى 

 
 
 

 النتائج: تفسير ثانيًا: 
 خلصت الدراسة في نهايتها إلى النتائج التالية:

( بين متوسطات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )تبين وجود  النتيجة األولى: -
  تنمية مهارات التعلم الذاتي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لمستوى  

 .الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم الفرقةطالب لدى 
متوسطات ( بين  0.05تبين وجود فرق فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  النتيجة الثاني: -

طالب  لتنمية مهارات البرمجة لدى  درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي  
 . الثانية بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم الفرقة

إلى  لدى الطالب   والبرمجة تنمية مهارات التعلم الذاتيفي  عناصر التعلم الرقمىوتعزو الباحثة تأثير بيئة 
أتاح فرصة   الرمزي األيقوني   –وأساليب عرض المحتوى “النشط  الرقمىالتعلم  عناصرالتفاعل بين أن 
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لكل متعلم تعلما يتناسب مع قدراته وسرعته    ت حققجيدة للطالب للحصول على بيئة تعليمية جيدة للتعلم الذاتي  
إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة  ، كما تمكن الطالب من  للتعلم    مدافعيته  وزادت منالذاتية في التعلم  

إدارة الوقت و  إجراء التجارب كما تم تدريبهم على حل المشكالت واتخاذ القرارت الخاصة، و  مستقبالً تعليم ال
 .التقويم الذاتي و ردود األفعال التحكم في إدارة االنفعاالت و و 

تسهيل  أدى إلى  الرمزي األيقوني     –وأساليب عرض المحتوى “النشط    الرقمىالتعلم    عناصر التفاعل بين  كما  
عملية البرمجة حيث إنها وفرت خاصية البرمجية السريعة باستخدام السحب واإلفالت للعناصر، لكي يتم  

يساعد  إنشاء الواجهة الرسومية بيسر وسهولة، هذا باإلضافة إلى توفير قيم افتراضية ألغلب العناصر مما 
سهولة ، و إمكانية كتابة برامج تحت بيئة تشغيل ويندوز بسهولة، وكذلك  في تقليل كتابة األكواد من قبل المبرمج

،  .(objects) عناصرتتضمن مجموعة كبيرة من ال، كما .(vb.net) تعديل وتطوير البرامج المكتوبة بدد
 .إمكانية استخدام عدد كبير من األيقونات والصور في البرامجو 

، كذلك  (Word-excel) سهولة ربطها مع التطبيقات األخرى مثل، و سهولة اكتشاف وتصحيح األخطاء
التي تلبي معظم متطلبات المستخدمين وفكرة الفصائل تعتمد  (Classes) مجموعة كبيرة من الفصائل  توفير

تتشابه في خصائصها  على محاكاة الطبيعة، فالطبيعة تحتوي على مجموعة كبيرة من الفصائل التي قد 
 .وسلوكها وقد ترث الخصائص والسلوك من بعضها البعض 

 ثالثًا: التوصيات:
 من خالل اإلطالع على المسح األدبي والتطبيق الميداني تولد لدى الباحثة عدد من التوصيات تمثلت في:

 تجربة البحث الحالي على مستوى فئات الطالب التي تحتاج لإلستفادة منها . تعميم  .1
اإلهتمام بتنمية مهارات التعلم الذاتي من خالل استخدام إستراتجيات تعليمية متطورة تمكن الطالب   .2

 .من رفع مستوى تلك المهارات 
اإلهتمام بتنمية مهارت البرمجة من خالل استخدام إستراتجيات تعليمية متطورة تمكن الطالب من رفع   .3

 مستوى تلك المهارات.
تعليم  وقوف على المشكالت التي تواجه الطالب في سنوات الدراسة الالقيام بعمل دراسات مسحية لل .4

 العالي لتحديد أهم المشكالت والعمل على إيجاد حلول تسهم في الحد منها. 
تسمح للطالب اللحصول على أكثر    اإللكترونية تفعيل أدوات وأساليب مختلفة في البيئات  العمل على   .5

 .من ميزة تعليمية في ذات الوقت 
 وطرق توظيفها لخدمة عمليات التعلم.  الرقمىالتعلم  بعناصرلمزيد من البحوث فيما يتعلق  إجراء ا .6
وطرق توظيفها لخدمة    بطرق العرض القائمة على أساس علميالمزيد من البحوث فيما يتعلق    إجراء .7

 عمليات التعلم.
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