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فاعلية استراتيجية التعلُّم القائم على حلِّ الُمشكلة في اكتساب 
  مهاراِت البرمجة ِبُلغة فيجول بيسك واالتجاه نحوها 

 لدى طالبات الصف األول الثانوي
ي1 قبا ا ناصر ي،ربدو زا ال سعود ه   2رنو

سم ال دريسق رق الت اهج وط ة، من ة التربي عود، كلي ك س ة المل ة ،جامع ة العربي  المملك
  .السعودية

يال1 و لك   bdoornasser9@gmail.com :يد
 :المستخلص

ـــساب اك ــ لة املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســ فاعليــة ــ ع التعــرف ــ إ البحــث ِــدف
ّ

ــا نحو ن واتجـا ، الثــانو و الــصف طالبـات ــ ع ــسك ب فيجـو بلغــة مجــة ال ات ـا يم ل ل وقــد. ر

لقيــــــا ، ــــــ التجر شــــــبھ املــــــن البحــــــث املــــــستقلاتبـــــع ــــــ املتغ أثـــــر س(س التــــــد اتيجية ــــــ) راســــــ ع

عــــة التا ات ــــ فيجـــــو(املتغ بلغــــة مجـــــة ال نحــــو تجـــــاه ــــسك، ب فيجــــو بلغـــــة مجــــة ال ات ـــــا لم ل ر

ـــسك مـــن). ب البحــــث عينـــة ِوتمثلـــت
ّ ــــ) 60(َ إ قـــسمت ، الثـــانو و الـــصف طالبــــات مـــن يطالبـــة ل

ن مــــن: مجمــــوعت ونــــت وت يــــة تجر ما طالبــــة) 30(إحــــدا
ً

الــــتعلم اتيجية اســــ وفــــق ا ــــس تد تــــم ر،

مــــن ونــــت وت ضــــابطة خــــر و لة، املــــش حــــل ــــ ع باســــتخدام) 30(ىالقــــائم ا ــــس تد تــــم رطالبــــة،
ً

عتياديـــة قـــة ـــ. الطر البحـــث أدوات مالحظــــة: وتمثلـــت طاقـــة و مجـــة، ال ات ـــا مل ـــي أدا راختبـــار

مجــة ال علــم نحـو تجــاه ومقيــاس ختبـار، ت. أداء التاليــةوقـد النتــائج ـ إ البحــث وجــود: وصــل

الداللــــة مــــستو عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات ق ىفــــر طالبــــات) α ≥ 0.05(و جــــات د متوســــطات ن ربــــ

لوحــــدة البعـــــدي ـــــي دا ختبــــار ـــــ الـــــضابطة واملجموعــــة يـــــة التجر ْاملجموعــــة بلغـــــة(َ مجـــــة ال

ـــسك ب داللـــ) لفيجــو ذات ق فـــر جـــود و يـــة، التجر املجموعـــة ولـــصا مـــستوو عنـــد إحـــصائية ىة

ـ) α ≥ 0.05(الداللة الـضابطة واملجموعـة يـة التجر املجموعـة طالبـات جـات د متوسطات ن رب

يــة؛ التجر املجموعــة لــصا ــسك، ب فيجــو بلغــة مجــة ال علــم نحــو لالتجــاه البعــدي لاملقيــاس
ُّ ْ َ

التعل اتيجية اس باستخدام س للتد إيجابيا أثرا البحث ت أث ذلك رو
ً ً

لة املـش حـل ـ ع القـائم م

نحـــو ن ـــا اتجا ن تحـــس ـــ و الطالبـــات، لـــدى ـــسك ب فيجـــو بلغـــة مجـــة ال ات ـــا م ـــساب اك لـــ ر

سك ب فيجو بلغة مجة ال   . لعلم

املفتاحيــــة لمــــات ـــــسك، :ال ب فيجــــو بلغـــــة مجــــة ال ات ـــــا م لة، املــــش حــــل ـــــ ع القــــائم لالـــــتعلم ر

الثانو املرحلة مجة، ال علم نحو   .ةتجاه
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The Effect of Problem-Based Learning on Acquiring 
Visual Basic Programming Skills and Attitudes towards 
Programming among the First Level Secondary Stage 

Female Students 
Bodor Nasser Al-Haqbani, Noura Saud Al-Hazani 
Curriculum and Instruction Department, College of Education, 
KSU 
Email: bdoornasser9@gmail.com 
ABSTRACT 
This research aimed to identify the effect of problems-based learning 
strategy in acquiring the visual basic programming skills and their 
attitudes toward them by the female students of the first secondary 
stage. The research made use of the quasi-experimental method to 
assess the eefect of the independent variable (teaching strategy) on the 
dependent variables (visual basic programming skills and attitudes 
toward visual basic programming). The research sample consisted of 
(60) female students of the first secondary grade who were divided 
into two groups: one of them was an experimental group consisted of 
(30) female students, who were taught according to the problem-based 
learning strategy and the second one is a control group students who 
has been taught according to the usual method. The research 
instruments included the following: performance test of programming 
skills, observation checklist of test administration and a scale of 
attitudes toward the programming learning. The current research 
concluded with the following results: there are statistically significant 
differences at the significance level of (0.05 ≥ α) among the mean 
scores of experimental group female students and that of the control 
group in the pre-test of visual basic programming unit in favor of the 
experimental group. There are statistically significant differences at 
the significance level of (0.05 ≥ α) among the mean cores of the 
experimental group female students and that of the control group in the 
pre-test of attitudes towards visual basic programming learning in 
favor of the experimental group. Accordingly, the research proved that 
there is a positive effect of teaching via the problems-based learning 
strategy in acquiring the skills of visual basic programming for the 
female students of first secondary stage and on developing their 
attitudes toward visual programming learning.  
Keywords: Problems-Based Learning, Visual Basic Programming Skills, 
Attitudes toward Programming Learning, Secondary Stage.   
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 :مقدمة

التطــــو مــــع امــــل يت الــــذي الــــتعلم ــــدف تحقـــق ــــ ال س، التــــد ــــ ديثــــة ا ــــات تجا رمـــن ّ
ر

ــــــــ بـ ـــــــس مـــــــا ـــــــ الكب ـــــــ ّالتق للمـــــــتعلم،: ُ النظـــــــرة ـــــــ غ الـــــــذي لة، املـــــــش حـــــــل ـــــــ ع القـــــــائم ّالـــــــتعلم

امل وتنمية املعرفة، بناء ومساعدتھ جديـدةواحتياجاتھ، معلومات وإضافة لھ، املناسبة ات ،را
ار أف من لديھ ما تنظيم   ).2015محمد،(وإعادة

ــــ الــــتعلم ــــداف وأ موضــــوعات، طبيعــــة مــــع ناســــب ت ــــ ال اتيجيات ســــ اختيــــار ــــ وســـعيا
ً

وعمليـــة، ـــة نظر طبيعـــة ذات عليميـــة ات ـــ خ تتـــضمن ـــ وال املعلومـــات، وتقنيـــة اســـب ا مـــن
وثي ت اعت للمرحلـةفقد املعلومـات وتقنيـة اسـب ا مـن اتيجيات،قـة سـ و ، بـالطر ـة قالثانو

الطـر ذه و وت ، والتفك املشكالت، حل ع القائم والتعلم ، العم التطبيق ع تركز قال ن
ــ والتفك بــداع، و املــشكالت، وحــل ــشاركية، ال ــ ع تؤكــد ــ ال ديثــة ا ــات التوج مــع متوافقــة

ح باسياق والتعلم علمية، حلو إ للوصو ٍلقيقي؛ موضوعاتل لتعليم مناسبة و وت نلعمل،
مجة وال اسب، والتعليم،(ا بية ال ة ا رو ـ). 2013ز ع الـتعلم) 2017(وأشار اتيجية اسـ أن ـ إ

ة وإثــا ن، املتعلمــ لــدى ــ واملعر ، ــار امل انــب ا تنميــة ــ ع ة القــد ــا ل لة املــش حــل ــ ع رالقــائم ير
املطدا لة املش حل و و دف؛ ال لتحقيق م حةفعي   .ور

مــن مــشكالتھ، وتجــاو حياتـھ، ــ ــا مي بأ ه وشـعو العلميــة، املــادة مـع املــتعلم تفاعــل ــعد زو ر ّ ُ

ـــــا م ــــــ ال ديثـــــة، ا الــــــتعلم ـــــات واتجا مــــــن: أســـــاليب، ـــــو و لة، املــــــش حـــــل ــــــ ع القـــــائم الــــــتعلم
تــضع حيــث ــة، ر التطو التعليميــة اتيجيات بــاســ يبــدأ الواقــع، ي يحــا موقــف ــ ةاملــتعلم

ـار؛ ف و اء لتبـادل مالئـھ؛ مـع ـا ع املعلومات وجمع والبحث ا، لتحليل يحفزه ثم ماس، روا ز
ّ

ـــ ا الد بـــاملحتو املتعلقـــة ات ـــا امل ـــساب واك املعرفـــة، ـــ ع ـــصو ل ـــدا ج يبـــذل يجعلـــھ رممـــا ىر ل
ً

)، ــ القـــا). 2013ع الــتعلم اتيجية ـــفاســـ و ـــشط، ال الــتعلم ع ـــ لة املـــش حــل ـــ ع ساعدِئم
ن بـ املعرفـة وتبـادل أقرانـھ، مـع بالنقـاش لـھ سمح و املتعلم، لدى ادي التحصيل تنمية ع

مــن)Inel & Balim,2010(املجموعــات ســتفادة و ن، املتعلمــ ن بــ واملناقــشة املعرفــة، فتبــادل ،
اتيجي باسـ الـتعلم أثنـاء م أقرا ات لخ م ع ـ لة؛ املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم ـة إ للوصـو

ثباتـا ـ أك ـم يجعل ممـا ات، ـا وم معلومات، من ونھ يمل أصبحوا عما والرضا ستقرار من رحالة ٍ
عمر،( و   ).2018الطالب

بـــداع، ـــ ن املتعلمـــ ـــصية نميـــة ب لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية اســـ ـــ وتتم
ا ــــــا م ــــــار م،روابت غبــــــا تناســــــب الــــــتعلم، عمليــــــة ــــــ جديــــــدة ــــــرت ع عتمــــــد ــــــا و م؛ ــــــا واتجا

ا ل حلو إيجاد املتعلمو م سا ٍلمشكالت   ). 2019العباس،(ن

بتعلـــيم ــتم فأصــبحت الـــسعودية، يــة العر اململكــة ـــ ــ اســب ا ات مقـــر ت تطــو ِلقــد
ُ ر ر

وخـــص ية، اســـو ا ات ـــا امل ـــ ع الطـــالب ب وتـــد ف، راملعـــا ر كـــزتر و ، ـــ اســـب ا برمجـــة روصا
ً

امل ات لغـةرمقر مجـة، ال لغـات مـن عـدد خـالل مـن املنطقـي، ـ التفك ات ـا م ـ ع ـة الثانو ررحلة
ســتديو ـسك ب الفيجــو ــي)Visual Basic(لبرمجـة إس إن الذكيــة ـزة ج برمجــة ولغـة ،)NSB (

ــــــسن،( وا فيجــــــو)2018الفيفـــــي باســـــتخدام مجــــــة ال ات ــــــا م إن حيـــــث ــــــر؛ ع عتمــــــد ـــــسك ب ل
وا مــــع التعامــــل ات ــــا ــــرم إ للوصــــو ــــواد؛ و ــــة، املوج ائنــــات وال مجيــــة، ال والتعليمــــات لمــــر

قـــــة بطر ا وتنفيـــــذ امج، ـــــ ال تـــــصميم ـــــ ع ـــــساعد س تـــــد طـــــر يتطلـــــب ممـــــا امـــــل، مت ِبرنـــــامج ٍ ر َق ٍ
سطة وإسماعيل،(ّم   ).2019الطباخ
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برم مجــال ــ ن بــو ال ن بــ التنــافس اد مــازوقــد ــل علــم و تطبيقاتــھ، ر وتطــو اســب، ا جــة
ــا ا ا وم مجــة ال عــن وحــديث، ، ــ أسا لــتعلم. رــو ن دف املــس مــن ــة الثانو املرحلــة طلبــة عــد ُو

يـة، ومن علميـة أسس ع عليمية برامج وإنتاج ا، ا ا م ساب واك املختلفة، ا ولغا مجة، رال
سـتعود حيـث ديثـة، ا الـتعلم ات نظر املـتعلمضوء ـ ع املـستقبلية صـ(بالفائـدة يجـودة،

ات). 2017وعمـار، لتطــو وفقـا مجـة، ال س تـد طـر ـ ات ـ التغ عـض عمـل منـا يتطلـب روذلـك
ً

ر ق َّ

مبتكــر جيـل ـشاء إل اسـب؛ ا لعلـوم ميـة أ وإعطــاء مجـة، ال بتعلـيم تمـام و اسـب، ا ِعلـوم
)Grout & Houldev,2014.(  

اتيجيا اســــــــ اســــــــتخدام فعالــــــــةإن وطـــــــــر حديثــــــــة، قت ٍ اٍ ا مقــــــــر س تـــــــــد رــــــــ وتقنيـــــــــةر ســــــــب
بـــصفة املعلومـــات تقنيـــة نحــو يجابيـــة امليـــو م يكـــس الثــانو و الـــصف لطلبـــة ٍاملعلومــات، ل ي ل
التعليميــة العمليــة جوانــب مختلــف ــ ــ اســب ا توظيــف نحــو م لــد الرغبــة ــة وتقو عامــة،

واملرشــد،( ــان). 2019الــزارع العبي مــوتؤكــد ا) 2016(والد ــ معل تمكــن ميــة أ ــ ع
ُّ

اســب
مجــة ال س لتــد املناسـبة ــسية التد اتيجيات سـ مــن رـ ة. ر صــو ــ مجـة ال لغــات س رفتـد ر

خطـــاء، ــشاف واك ــا، حل ــ ـــود مج بــذل ــ إ وتدفعــھ املـــتعلم، ــ تفك ث ــس حقيقيــة مــشكالت
مجية ال ات ا امل ساب اك ع   . رساعده

لميــوأل ــش ــ ف الفــرد، حيــاة ــ ــات تجا ة
ّ

ــ ع تجــاه آثــار عكــس و ــھ، وتوج ســلوكھ،
ـا ل يتعـرض ـ ال املعلومـات بتـأث لديـھ، وتنمـو ـات، تجا ـو تت حيث فالبـد. نتصرفاتھ، وعليـھ،

ا عـــــديل أو ا، تحـــــسي أو ـــــات، تجا ن ـــــو لت الـــــتعلم اتيجيات اســـــ ر تطـــــو ن. مـــــن ـــــو ت ــــــتحقق و
ا واتجا اتھ، ا وم اسب، ا مادة نحو الطالب اسـتخدامرت تـم إذا م؛ حيـا ـ بقيمتـھ حـساس

ا نحو إيجابية ات اتجا ن و ت ع ساعد س تد اتيجيات   ). 2015الراشد،(راس

س تـــد ـــ حديثـــة، اتيجيات واســـ ـــسية، تد نمـــاذج ـــب تجر ـــ إ اجـــة ا دعـــت ســـبق؛ روممـــا ر
املتع تمـــام ا تجـــذب ، ـــ اســـب مـــسا لرفـــع ات؛ ـــ ا تبـــادل ـــ ع م وتحـــ ن، اتّلمـــ ــــا امل رتو ى

مــن التقليــل ــ ــة قو غبــة وتوليــد مجيــة، ال ات ــا امل املــتعلم إلكــساب ومحاولــة م، لــد رالفرديــة ر
ً

أقرانــــھ مـــع مــــشاركتھ ـــق طر عــــن التعليميـــة العمليــــة ـــ املــــتعلم عزاليـــة اتيجية. ا اســــ ــــو ت نوقـــد
لة املش حل ع القائم الغرضالتعلم لتحقيق اتيجيات س ذه   .إحدى

اسةمش الد   : رلة

ـ ع م تـد تـتـضمن ـا و ل ـة؛ الثانو املرحلـة لطلبـة بالغـة ميـة أ ذات ـا ولغا مجة، ال رـعد
ُ

املـشكالت حـل وأسـاليب تحليليـة، ات قـد م وتكس ، بدا و املنطقي، التفك ات ا رم الفيفـي،(ر
ـــسن، عـــدد). 2018وا أكـــدت ـــاوقـــد م مجـــة، ال علـــم ميـــة أ ـــ ع اســـات الد عـــامر: رمـــن اســـة رد

ــسك،) 2018( ب فيجــو بلغــة مجــة ال ات ــا م وخاصــة مجــة، ال ات ــا بم تمــام باال أوصــت ــ لال ر ر
محمــــد اســـة مــــن) 2017(رود للطلبـــة، مجــــة ال ات ـــا م نميــــة ب تمـــام ة ضــــر ـــ إ ت أشــــا ـــ رال ر ور

تمكــن عليميــة، اتيجيات اســـ اســتخدام مخــالل لديــھ ات ـــا امل تلــك مــستو فـــع مــن راملـــتعلم مـــاىر
بداع و املنافسة ع تھ قد مستو فع و ن والعشر الواحد للقر العمل سو ات ا مل لھ ريؤ ىر ن رق و

محمـــــد اســـــة د أوصـــــت كمـــــا ـــــار، بت ات) 2015(رو ـــــا م لتنميـــــة ـــــسية التد ســـــات املما ن ربتحـــــس ر ر
ـــــر و اســــة د أمـــــا مجــــة، يال ز ــــا) 2014(ر نتائج أكـــــدت ـــــُفقــــد مجــــة ال ات ـــــا مل الطــــالب ِاحتيـــــاج ِ ر َ



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ

 الصف األول الثانوي
  بدور ناصر الحقباني

 نوره سعود الھزاني. د
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مجــة،مرا ال لغــات س بتــد وأوصــت ، التنافــ العمــل لــسو عــداد ــ و املختلفــة التعلــيم رحــل ق
ستديو: مثل سك ب   .لفيجو

مـ والد ـان العبي اسـة د نتـائج مجــة) 2016(روكـشفت ال ات ـا مل الطلبـة امـتالك عـدم رأن
مجـ ال وحـدة س تـد ـ عائقـا ل رـش

ً ّ
ن. ة وآخـر جـودة اسـتا د ) 2018(يمــروالع) 2017(رواتفقـت

ـــ القـــصو تـــ و الـــتعلم، ـــ ع الطلبـــة تحفـــز ال مجـــة ال س تـــد ـــ التقليديـــة قـــة الطر أن رـــ ّ
ر

ــ الطلبــة مــستو ي وتــد واملــتعلم، املعلــم ن بــ التفاعــل ضــعف ــ الطلبــة لــدى مجــة ال ات ــا ىم ر
ـــسك ب فيجـــو برمجـــة ات ـــا لم اســـتطالع. ر ـــ وتقنيـــو اســـب ا مقـــر ـــ ومعل مـــشر عـــض اء رآ ةر

واملسعد الدوسر اسة د ياملعلومات، بلغة) 2017(ر مجة ال وحدة إتقان ضعف وجود ن تب
مجـة ال وحـدة ـ ة املتكـر الطـالب جـات د ي وتـد سـتديو، ـسك ب رفيجو ر ـر. ل و اسـة د ـ يوكمـا ز ر

مجـة،) 2014( ال ـ الطـالب جـات د انخفـاض الحـظ مرحيـث قــد وعـدم ـا، علم عـن م ف روعـز و ُ

اسـ ـ مجــةع ال س تـد أسـلوب ــ إ ذلـك وعـزا ــسك، ب الفيجـوال برمجـة لغــة ودوال أوامـر ريعاب
مود با تتصف مجة ال بأن الطالب شعر مما خالل. التقليدي، من الباحثات الحظتھ ما ذا و

للمرحلـــــ املعلومـــــات، وتقنيـــــة اســـــب ا مقـــــر س تـــــد مجـــــال ـــــ ن ـــــ رخ ضـــــعفر مـــــن ـــــة، الثانو ة
ال ات ــــــا م ــــــ قــــــةرالطالبــــــات الطر ــــــ إ ذلــــــك يرجــــــع وقــــــد ــــــسك، ب فيجــــــو لغــــــة وخاصــــــة لمجــــــة،

تنميــــــة ـــــ ة صـــــعو نـــــاك ـــــو ي حيـــــث املعلومــــــات، ومناقـــــشة كعـــــرض س، التـــــد ـــــ نعتياديـــــة ر
ا خالل من دائية ات ا   .رامل

ا ـــات نظر ــــ ع يـــة املب املعاصــــرة اتيجيات ســـ مــــن ــــولالســـتفادة إ اجــــة ا ـــرت ظ لتعلــــيم؛
أ قـــة، طر ـــساعداســتخدام ـــي ل املــستخدمة؛ التقليديـــة قـــة الطر مــن فاعليـــة ـــ أك اتيجية اســ و

مجيــــــــة، ال ات ــــــــا امل لــــــــتعلم دافعيتــــــــھ؛ ة وإثــــــــا واملــــــــتعلم، املعلــــــــم ن بــــــــ التفاعــــــــل مــــــــن ــــــــد مز ــــــــ رع ر
يجابيـ ـات تجا ن ـو وت لة، املـش حـل ع القائم التعلم اتيجية حيـثاس مجـة، ال نحـو ة

الـــساعدي اســـتا د ش) 2011 (راتفقــت ــش ـــ) 2017(وال ع القـــائم الـــتعلم اتيجية اســ ميـــة أ ـــ ع
ــ الفال وأكــد س، التــد ــ ي يجــا ــا وأثر لة، املــش بحاجــة) 2018(رحــل املــتعلم أن اســتھ د رــ

ا ط تـر لة، املـش حـل ـ ع القـائم ـالتعلم متنوعة، س تد اتيجيات اس يـاة،رإ ا بواقـع ملـتعلم
تما وا ه تفك لةوتث املـش حـل ـ إ للوصـو أقرانـھ؛ مـع والتعاو معينة، لة مش لمھ ت. ن روأشـا

دم وأ ـــسار، املـــداج، ، جونـــدو اســـة رد أن) Gunduz, Alemdag, Yasar& Erdem,2016(زر ــــ إ
الطـــ إعـــداد ـــ و التعلـــيم ـــ ي إيجـــا تـــأث لـــھ لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم العمـــلالـــتعلم لـــسو . قالب

ع اسة د س؛ب) 2017(روأوصت التـد ـ لة املـش حـل ـ ع القائم التعلم اتيجية اس راستخدام
الـتعلم نحـو إيجابيـة ـات اتجا ن ـو وت العمليـة، ات ا امل تنمية ا مي اسـة. رأل د أوصـت روكـذلك

سن القـائم) 2015(ا الـتعلم فاعليـة مـدى ـ ع للتعـرف اسات الد من د لةرباملز املـش حـل ـ ع
تطبيقات ات ا م ساب املختلفةراك مجة ال لغات ، اسب   .ا

يمكـــــن الطـــــالب ونتـــــائج الباحثـــــات ومالحظـــــة الـــــسابقة؛ اســـــات الد بـــــھ أوصـــــت مـــــا ـــــ ع نـــــاء رو ً

ي اسة الد لة مش يص   : رت

ا ات ـــا م ــــساب اك ــــ لة املـــش حــــل ـــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســـ فاعليــــة بلغــــةرقيـــاس مجــــة ل
لد ا نحو تجاه و سك ب الثانولفيجو و الصف طالبات يى   ل
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اسة الد   :رأسئلة

س الــرئ ات: الــسؤال ــا م ــساب اك ــ لة املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســ فاعليــة رمــا
؟ الثانو و الصف طالبات لدى ا نحو تجاه و سك ب فيجو بلغة مجة يال ل   ل

إ اسة الد ترس ن السؤال عن   :ـيـيـنجابة

ا -1 فاعليـة ـسابما اك ـ لة املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية اسـ باسـتخدام س رلتـد
اســـب ا مـــادة ـــ ـــسك ب فيجـــو بلغـــة مجـــة ال ات ـــا م الثـــانو و الـــصف لطالبـــات ي رل

املعلومات؟   وتقنية
ا -2 حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية اســـ باســـتخدام س التـــد فاعليـــة اتجـــاهرمـــا ـــ لة ملـــش

الثـــــانو و الـــــصف اســـــبلطالبـــــات ا مـــــادة ـــــ ـــــسك ب فيجـــــو بلغـــــة مجـــــة ال لنحـــــو ي
املعلومات؟  وتقنية

اسة الد داف   :رأ

ي يأ ما إ اسة الد   :ردفت

ـــــساب -1 اك ــــ لة املــــش حـــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســـــ اســــتخدام فاعليــــة قيــــاس
ال ات ا م الثانو و الصف رطالبات ي سكل ب فيجو بلغة   .لمجة

اسـتخدا -2 فاعليـة طالبــاتقيـاس اتجـاه ـ لة املـش حــل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية اســ م
سك ب فيجو بلغة مجة ال نحو الثانو و لالصف ي   .ل

اسة الد مية   :رأ

تحديد مكن و مجة، ال عليم و ديثة، ا س التد بطر تمام من اسة الد مية أ ت ربر قر ز
ال ع يمية   : نحو

ــ .1 اســة الد ــذه م ــس أن اتيجياتريمكــن باســ يتعلــق فيمــا بــو ال ــ العل املحتــو يإثــراء ى
ـــــــ أن ـــــــ ع التعـــــــرف ـــــــ البـــــــاحثو منـــــــھ ـــــــستفيد مجـــــــة، ال ات ـــــــا وم ديثـــــــة، ا س نالتــــــد ر ر

مجة ال ات ا م املتعلمات إلكساب اتيجيات  .رس
اس .2 فاعلية معرفة الية ا اسة الد تفيد ـرقد لة، املـش حـل ـ ع القـائم التعلم اتيجية

ن املتعلم لدى مجة ال نحو يجابية ات تجا ن و  .ت
مـن .3 لالسـتفادة ؛ املنـا نـاء و تخطـيط ـ ع ن القـائم نظـر توجيـھ ـ اسة الد ذه م س رقد

مـــستو ن وتحـــس مجـــة ال لغـــات س تـــد ـــ لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجيات ىاســ ر
ن،املتعل  م

ل .4 املجـال فتح اسة الد ذه م س القـائمرقد الـتعلم فاعليـة عـن اسـات د إلجـراء ن؛ رلبـاحث
مختلفة عليمية مراحل ع ا وتطبيق ، أخر ات ا م إكساب لة املش حل ىع  .ر

  

  



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ

 الصف األول الثانوي
  بدور ناصر الحقباني

 نوره سعود الھزاني. د
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اسة الد   :رحدود

وحدة س تد ع الية ا اسة الد راقتصرت ستديو(ر سك ب فيجو بلغة مجة خـالل)لال ،
ا ــــــالفــــــصل ا الد العــــــام مــــــن و ــــــ ا رلد وتقنيــــــةه1440/1441لر اســــــب ا مقــــــر مــــــن ر،
الثانو) 1(املعلومات و الصف يلطالبات  .ل

اسة الد ات   : رمصط

لة مــش ــ ع القــائم واملــصر: الــتعلم ــاط الر يعرفــھ ــا: بأنــھ) 2011(ّ ــستخدم ــ ال قــة الطر
ملواج ا؛ س اك ال واملعلومات ات ا امل سـلوكراملتعلم أو مـألوف، ـ غ جديـد موقـف متطلبـات ـة

دف ال لبلوغ   .ّموجھ

بأنـــــھ عـــــرف ـــــ: َّو ع ـــــساعد قـــــة بطر ـــــا، علم ســـــبق ـــــ ال والقواعـــــد يم، املفـــــا يـــــنظم ســـــلوك
املتعلم يواجھ الذي ل املش املوقف ا ِتطبيق

ُ
ليفة،(   ).2017ا

ــا بأ اســة الد ــذه ــ إجرائيــا رعــرف
ً ُ َّ َ عليميــ: ُ اتيجية ــاســ موضــوعات املعلمــة بطــرح تبــدأ ة

فيجـ ـسكبرمجـة ب وتبـدأ لو مـشكالت، ة صـو ـ ـام م يئـة ـ ع الثـانو و الـصف رلطالبـات ي ل
مجموعـــــات ـــــ تـتــــــم ـــــشطة أ ســـــة مما ـــــق طر عـــــن حلـــــو عـــــن والبحـــــث ـــــا، ف بـــــالتفك رالطالبـــــات ل

ــــــ املعلمــــــة؛ بإشــــــراف إليــــــھ، التوصــــــل تــــــم مــــــا م وتقــــــو بمناقــــــشة، ــــــ ت ت ــــــسابمتعاونــــــة، اك دف
ف بلغة مجة ال ات ا م سكرالطالبات ب   .ليجو

مجــــة ال ات ـــا محمــــد: رم ـــا ــــا) 2015(َّعرف املناســــبة،: بأ ائنــــات ال اختيـــار ــــ ع املــــتعلم ة رقـــد
باســتخدام وذلــك تقــان، و الدقــة، مــن عاليــة جــة بد ــشاؤه إ يــتم الــذي نــامج لل ــواد روكتابــة

املة مت ر تطو ئة   .ب

العمــر ــا ــ) 2018(يّوعرف املــسأبأ حــل ــ ع املــتعلم ة قــد ــقرا طر عــن اســب ا باســتخدام لة
ات، ـــــــ متغ مـــــــن اللغـــــــة عناصـــــــر مـــــــع والتفاعـــــــل ـــــــسيابية، ا مخططـــــــات ـــــــ إ ميـــــــات وار ا ـــــــل زتحو

املتنوعة التطبيقات شاء وإ   .ومصفوفات،

بأنـھ اسـة الد ـذه ـ إجرائيا رعرف
ً ُ َّ َ ـش: ُ ـ ع الثـانو و الـصف طالبـات ة يقـد ل برنـامجر غيل

ســــــتوديو، ــــــسك ب فيجــــــو ســــــوفت لمايكر ـــــــةو واج وتــــــصميم وحفظــــــھ، جديــــــد، ع مــــــشر ـــــــشاء ووإ
ودقــة، ــسرعة، ع املــشر وتنفيــذ مجيــة، ال ــواد وكتابــة دوات، خــصائص وضــبط نــامج، لل

ّ
ِ و

سك ب فيجو بلغة مجة ال ات ا مل ي دا ختبار ق طر عن تقاس لوال   .ر

مجــــــة ال نحــــــو يج:تجــــــاه املعتقــــــدات مــــــن ــــــسق م ن ــــــو ت ــــــو تجــــــاه
ّ

الــــــسلبية أو ابيــــــة،
الـــــتعلم نحـــــو بتعـــــاد أو اب، بـــــاالق للتـــــصرف وامليـــــل التفـــــضيلية، ـــــ غ أو التفـــــضيلية، واملـــــشاعر

)،   ).2015الدسو

بأنـھ اسـة الد ذه إجرائيا رعرف
ً ُ َّ َ نحـو: ُ الثـانو و الـصف طالبـات ـره تظ الـذي ياملوقـف ل ُ

مجــــة الــــتال اتيجية اســــ باســــتخدام ــــسك، ب فيجــــو ــــلبلغــــة وال لة، املــــش حــــل ــــ ع القــــائم علم
لذلك املعد مجة ال نحو تجاه مقياس الطالبة ا عل تحصل ال جة الد ا ّتمثل َ ُ

  .ر
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النظر   يطار

لة املش حل ع القائم   :التعلم

ت لتواصــل ــار؛ د و التقــدم بوســائل املتقدمــة املجتمعــات اجــةزــتم ا ــرت ظ ولــذا ــا؛ نمي
ات اســــــــ عــــــــن ــــــــةللبحــــــــث النظر ســــــــس و العمليــــــــة، ات ــــــــا امل املــــــــتعلم ــــــــساب الك حديثــــــــة، ريجيات

حــل ــ املــتعلم ة قــد تنميــة ــ ع ديثــة ا ــة بو ال ــات تجا كــزت و ، ــ اســب ا رلتطبيقــات ر
للمواقــف لــو ا وإيجــاد ، املــستو عاليــة ــ التفك أســاليب باســتخدام لة لاملــش عــلى ديــدة؛ ا

ــ ـــسيا ئ ا محـــو املــتعلم
ً ً

ر ـــر واعت للمـــستقبل، وإعــداده اتـــھ، قد تنميـــة ــدف التعليميـــة؛ رالعمليـــة
ي ا ـ) 2009(را إ ترمـي ـ ال س التـد أسـاليب مـن لة املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية راس

ة والفكر دائية ات ا امل من عدد   .رتنمية

حــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم ــــتأســــس النظر ــــ ع بنــــاء لة وقــــدًاملــــش البنائيــــة، ــــة ت و  ّصــــممھ
)Wheatly (خــالل1991عــام مــن يتعلمــو حيــث ن، املتعلمــ حــو يتمركــز ــ علي مــدخل ــو و نم، ل

ـــــا وحل املـــــشكالت، تحليليـــــة،. تحليـــــل ات ـــــا م ـــــ إ ـــــا ف املـــــتعلم يحتـــــاج عقليـــــة عمليـــــات تـــــضمن رو
النجـ ثــم ومـن املعرفــة، بنـاء يــتم ـ ح مــساعدوإبداعيـة ـ ع يقــوم إنـھ حيــث لة، املـش حــل ـ ةاح

الـــذي مــا ا والعمــل أقرانــھ، مــع ي التعــاو الــتعلم خـــالل مــن بنفــسھ معرفتــھ بنــاء ــ ع املــتعلم
لة املـــــش حـــــل ـــــ إ للوصـــــو ستقـــــصاء؛ عمليـــــة ســـــة ومما اء، و ات ـــــ ا بـــــادل ب ـــــم ل لـــــسمح ر ر

م علـــ ضــة الوفـــا،(واملعر عبــدالعظي). 2017أبــو ـــ عت ـــ) 2015(مو ع القـــائم الــتعلم اتيجية اســـ
ــــــيححـــــل ت ـــــا إ حيــــــث البنائيـــــة، ــــــة النظر ـــــ ع القائمــــــة س التـــــد اتيجيات اســــــ إحـــــدى لة راملــــــش

ف الظـــــر وأفـــــضل ملـــــشكالتھ، املتنوعـــــة لـــــو ا إيجـــــاد ثـــــم ومـــــن بنفـــــسھ، معرفتـــــھ بنـــــاء وللمـــــتعلم ل
ه، ـــــا أف تتحـــــدى حقيقيـــــة لھ مـــــش املـــــتعلم يواجـــــھ عنـــــدما الـــــتعلم إنتـــــاجرـــــدوث ـــــ ع عھ ـــــ و

متنوعــة ات ــر. ٍتفــس شــامةىو مــن) 2012(أبــو لة؛ املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســ أن
بنـــاء ـــ ع ن املتعلمـــ مـــساعدة ـــ إ ـــدف و البنائيـــة، ـــة النظر فكـــر ـــ ع عتمـــد ـــ ال اتيجيات ســ

م مجموعات وذلك م، تماما با ترتبط مشكالت خالل من م بأنفس   .تعاونةاملع

ع القائم التعلم اتيجية اس داف لةأ املش   :حل

ـــ التفك تنميـــة ـــ ع املــتعلم مـــساعدة ـــ إ لة املــش حـــل ـــ ع القــائم الـــتعلم اتيجية اســـ ــدف
ن، خــــــر مــــــع واملناقــــــشة التعــــــاو ــــــ ع ن املتعلمــــــ ع ــــــ و حقيقيــــــة، ألحــــــداث املــــــشكالت نوحــــــل

وال املجموعــــة، ع مــــشا ة إدا كيفيــــة م علــــيم رو متعــــة،ر ــــ أك الــــتعلم عــــل و مجموعــــات، ــــ ْعمــــل

ي الـذا الـتعلم خـالل مـن ف، واملعـا ات، ـا للم املـتعلم ـساب رواك ـ).2015عبـدالعظيم،(ر إ ـدف و
حــل ات ــا م م لــد ــ تن لة، املــش حــل ــ املــشاركة إن حيــث ن، املتعلمــ وكفــاءات ات ــا م ر رتطــو ّر

التع الــــتعلم ات ــــا وم بــــالنفس، والثقــــة والنقديـــــراملــــشكالت، بداعيــــة، ــــ التفك ات ــــا وم ة،راونيــــة
للـــــــــتعلم عميـــــــــق مـــــــــن ـــــــــز عز و ـــــــــة، النظر م ف معـــــــــا ن تحـــــــــس ـــــــــ إ أيـــــــــضا ـــــــــدف  Firdausرو

&Herman,2017).(  

لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس   :مكونات

ـــــ و عناصــــــر، ثالثـــــة مــــــن اتيجية ســـــ ــــــذه ـــــو ــــــام: نتت املتعاونــــــةTasks)(امل  واملجموعـــــات
Cooperative)(،واملــشاركة ،)Sharing.( تتــضمنوا مــة بم يبــدأ اتيجية ســ ــذه وفــق س رلتــد
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حلـو عن ن املتعلم بحث ذلك ي ما، لة مش وجود ن شعر س ن املتعلم يجعل مشكال لموقفا ٍ و
ً

ِ
ً

املجموعــات بمــشاركة الــتعلم ختــتم و حــدة، ــ ع ــل ة صــغ مجموعــات خــالل مــن لة املــش ــذه ُل
ِ

ا إليھعض التوصل تم ما مناقشة تو(البعض ،ز تو نو عبدالعظيم،2003زن   ).2015؛

لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس ات   :مم

حـــــل ـــــ ع القـــــائم التعلـــــيم اتيجية اســـــ باســـــتخدام س التـــــد مجـــــال ـــــ بـــــو ال دب رـــــش ي
الطنــاو ــا ذكر املزايــا، مــن عــدد ــ إ لة وا) 2013(ياملـش ــاط ــ)2011(يملــصروالر م ــس ــ وال ،

ُ

ا ا م ـرتنمية ال املـشكالت حـل ـ ا اسـتخدام ـ ع م ـساعد و ن، املتعلمـ لـدى ـ العل ـ التفك ت
واليوميــة، الواقعيــة م حيــا ــ ــا و القـــائم يواج التعلــيم أســلوب خــالل مــن املتعلمــو ــسب ك نو

مثــــل ــــة، املرغو الـــصفات عــــض لة املــــش حــــل ـــ املـــسئولية،: ع ــــتحمــــل ع عتمــــاد و ، نوالتعــــاو
ث وتنميـة ــصياتالـنفس، ذو أفـراد إعـداد ـ إ يـؤدي ممـا ـل، ا ـ إ يـصل عنـدما بنفـسھ يقتـھ
ــــــة وقو ــــــساب. مــــــستقلة اك ــــــ ع ن املتعلمــــــ لة مــــــش حــــــل ــــــ ع القــــــائم التعلــــــيم أســــــلوب ــــــساعد و

ــــــــسبة بال وظيفيــــــــة ـــــــو ت ســــــــلوب ــــــــذا ـــــــ املعلومــــــــات إن حيــــــــث أفـــــــضل، ة بــــــــصو ناملعلومـــــــات ر
وتفـــــــا م ـــــــشاط خـــــــالل مـــــــن ا ـــــــسبو يك ن، ـــــــذاللمتعلمـــــــ و ، ـــــــ التعلي املوقـــــــف مـــــــع املباشـــــــر م عل

ات ــا م بنــاء ــ ع م ــساعد و ة، مــشا أخــر مواقــف ــ ا اســتخدام أو ــا تطبيق ــ ع م رــساعد ى
لة للمـــــــش بداعيـــــــة لـــــــو ا ـــــــ إ ليـــــــصل العلميـــــــة، واملراجـــــــع املـــــــصادر واملجموعـــــــات. لاســـــــتخدام

الــتعل ــ غــرسالتعاونيــة لة املـــش حــل ــ ع القــائم املم نفــوس ـــــ ع والتعــود ، التعــاو ن ّتعلمــ ن
معـاي ـ ع يقـوم بنـاء نقـدا ا ونقـد ا، ومناقـش ـا، ام واح ن، خـر اء آ ع والتعرف ًنصات، ّ ً

ر
ـــ التفك ـــ ســـتقاللية و بـــالنفس، الثقـــة م فـــ ـــ ن و ومنطقيـــة، عتمـــد). 2015عطيـــة،(ّعلميـــة و

س لةرالتـــــد املــــــش تـــــصميم ة ــــــا م ــــــ ع اتيجية ســـــ والتقــــــرــــــذه بــــــالتحر ـــــسمح قــــــة يبطر
كمــا نــاه، وتت ي، الــذا الــتعلم مبــدأ تنميــة ــ ع اتيجية ســ ــذه ــساعد و املفتــوح، ــر ا والبحــث

مثـــــل جتماعيـــــة، ات ـــــا امل مـــــن عـــــددا ـــــ رتن
ً

ا،:  وتقـــــدير ـــــم ا آ ام ـــــ واح ن، خـــــر مـــــع رتـــــصال
م، ل ستماع ليةو املسؤ وتحمل م، إل ووالتحدث اتيجية؛والتعا. ّ سـ ـذه ـ أسا مبدأ نو

مـــا ـــم لف عـــضا؛ م عـــض ـــساعد و معـــا، تعلمـــو و س، الـــد أثنـــاء ناقـــشو ي الطلبـــة ـــو وذلـــك
ً

ن ن رن
ن ــشعر بــل ــم، ا آ أو م، ــا أف ــ ع بتقييــد ض ــ يف كمــا الطلبــة ــشعر وال وتطبيقــھ، ويتعلمونــھ ر ر

عـــــن ـــــ التعب ـــــة تمثـــــلبحر و املعلـــــم، مـــــن يـــــذكر ـــــسلط دو ـــــار ـــــذهنف ـــــ مبـــــدئيا املعلـــــم ردو
عـــن الطلبـــة علـــم تقيـــيم ـــتم و والتعلـــيم، الـــتعلم عمليـــة ـــ شـــاد و التوجيـــھ ـــ ع اتيجية رســـ

أخــر مــشكالت ــو يواج عنــدما م إنجــا أو ــم، أدا ــق ىطر ن ،(ز نتــو عبــدالعظيم ).2007ز  وأضــاف
ال )2015( صائص ا اإ سـ ـذه ـ ـّتم التفك تنميـة املـتعلمتيجية لـدى والـتعلم،بـدا

ي ي. الـذا املــال ــر ــ )2017(ىو تن ــا أ لة املــش ــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســ خــصائص مــن  ّأن
التعلم موضوع حو الطلبة ات   .لاتجا

لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس استخدام مية   :أ

الــتعلم ــسب حــليك ــ ع عــاالقــائم بأنــھ ميتــھ أ لة املواقــفاملــش مــن بــة القر املــشكالت
املـــــادة ن بـــــ العالقـــــة يـــــر عنـــــدما املعرفـــــة وتطبيـــــق ـــــم لف محاولتـــــھ ـــــ املـــــتعلم جـــــد و قيقيـــــة، ىا
يجعــــل ممــــا الطلبــــة، لـــدى للــــتعلم ــــشطة ال ات املــــشار مـــن ــــد ز و قيقيــــة، ا يــــاة وا اســـية، رالد

إنت ـــــ وأك فعـــــاال الـــــتعلم
ً

نـــــة،(اجيـــــة ـــــ)2011زأبـــــو ع وأشـــــار الـــــتعلمإ) 2017(، اتيجية اســـــ أن ـــــ
البحــث ات ــا م م وتكــس ن، املتعلمــ لــدى والتــأم الناقــد ــ التفك ــ تن لة املــش حــل ــ ع رالقــائم ّ

، وامليــــــــــو الفرديــــــــــة، ق الفــــــــــر ــــــــــ وترا ، مــــــــــا ا والعمــــــــــل ، التعــــــــــاو ح ر ــــــــــ تن كمــــــــــا ، ــــــــــ لالعل ون و ّ
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ـــ م ـــس كمـــا ـــات، تجا و
ُ

ـــ ع عمـــل ممـــا م، لـــد العقليـــة ات القـــد املـــشكالترتنميـــة ـــة مواج
املـــستقبل ـــ م تقـــابل قـــد ـــ املـــتعلم، .ال ـــ ع لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية اســـ وتركـــز

الطـــالب يـــتعلم حيـــث محـــددة، لة ملـــش نـــا حـــل إليجـــاد ات؛ ـــا وامل ف املعـــا تطبيـــق مـــن روتمكنــھ ر
ال ــ موجــودة ل مــشا حــل ــق طر قيقــيعــن ا  ,Chis, Moldovan, Murphy, Pathak)عــالم

&Muntean ,2018) .ا وضـــبط م، ـــا أف تنظـــيم ـــ ع ن املتعلمـــ ب تـــد ـــا أ ـــا مي أ ر مظـــا رومـــن ّر
الطلبـــــة، مليــــو ســـــتجابة و ــــا، إل ـــــسعو ــــ ال ـــــداف نحــــو ـــــا متج م ــــ تفك تجعـــــل قــــة لبطر ن

ً

وتـ فرديـة، ق فـر من م بي ما ومراعاة م، ا ـموواتجا وتجعل ـادف، ال النقـاش أسـلوب ـ ع م ّرد
مــــن ن املتعلمـــ وتمكــــن ، بـــدا ــــ التفك بـــاب ـــم ل يفــــتح ممـــا ــــا عل واعتمـــادا م بأنفــــس ثقـــة ـــ ِأك

ّ ً

للمعرفـة، ن منتجـ ـم يجعل ـذا و زة، جـا ـم ل تقـدم أن مـن بـدال م بأنفـس املعلومـات ـ إ َّالتوصل ً

املالحظـــــــة العقليـــــــة، العمليـــــــات م لـــــــد ـــــــ والتحليـــــــل،ّوتن والتنظـــــــيم، يف، والتـــــــص والوصـــــــف، ،
غذيـــة ـــ ع ـــصو ا مـــن م وتمكـــ م، لـــد املعرفيـــة املعلومـــات ـــ ع ـــادة بـــؤ، والت تاج، ســـت لو ّ

ز
ـ ا، عـديل و العمليـات، تلـك م تقـو ـ م ـساعد حيـث م، ـ وتفك م، بحـ عمليـات حـو لاجعـة ر

ا إل يتوصلو ال النتائج   ).2015عطية،(نضوء

ط حلاستوشر ع القائم التعلم اتيجية اس لةخدام   :املش

ط، شـر عـدة يتطلـب ـ علي كأسلوب لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس واستخدام
السلي ا ذكر كما   :)2015(و

يح عل بأسلوب لة املش ل مة الال ساسيات و املبادئ املعلم عرف   .زأن
ع ة القد املعلم يمتلك دافرأن   .تحديد
ت ا تث لة املش و ت معقونأن ل ش اتھ قد وتتحدى املتعلم، لمام   .ر

ة الفو الراجعة بالتغذية ده وتز املتعلم م لتقو و الت م التقو املعلم ستخدم رأن   .و
ــــــل ــــــا إل يحتــــــاجو ــــــ ال ساســــــية للمعلومــــــات ن املتعلمــــــ امــــــتالك مــــــن املعلــــــم يتأكــــــد نأن

لة   .املش
يوفر الاملعلمأن ب التد فرص توفر ال لةراملواقف املش ل املناسب   .عم

ة املختا املشكالت ل متعاونة مجموعات ما ا العمل ع ب املتد املعلم يوجھ رأن َر ُ. 

لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس   :خطوات

عـــــة متتا بخطـــــوات لة املـــــش حـــــل ـــــ ع القـــــائم الـــــتعلم اتيجية اســـــ بطـــــرحتمـــــر تبـــــدأ منظمـــــة،
التفــــــس وإعطــــــاء لة بالبحــــــثاملــــــش املــــــتعلم يبــــــدأ ثــــــم ومــــــن يم، املفــــــا لــــــبعض والتوضــــــيحات ات

املجموعـات بمـشاركة ـ ت ت ة صـغ مجموعـات خـالل من املشكالت ذه ل حلو عن ستقصاء لو
املعلـــم قبـــل مـــن الراجعـــة التغذيـــة وإعطـــاء ا مناقـــش ـــ ـــا ،(ِل ش ـــش س،فـــردووأشـــار. )2017ال

أن) (Firdaus &Herman,2017مانو من إ س لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس
ا ــ وأخ ا، وتنفيــذ اتيجيات ســ وضــع ثــم ا، وعرضــ ل املــشا بتقــديم تبــدأ متتاليــة مراحــل خــالل
ً

ـــــا وتقييم النتـــــائج الطنـــــاو. مناقــــشة مـــــع) 2013(يوأشـــــار متفاعلـــــة لة املـــــش حـــــل خطـــــوات أن ـــــ إ
طـوات ا ـس أن ا ضـر س ولـ الـبعض ا فمـثالورعض سلـسل، بال

ً
خطـوة:  ـ املـتعلم ـشعر قـد

ـي ذلـك؛ ـ إ ـأ في ا، ـسبق ـ ال طـوة ا ـ و ، ـ أك معلومات جمع إ بحاجتھ ض الفر وفرض
جيدة ضھ فر ي   .وتأ



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ

 الصف األول الثانوي
  بدور ناصر الحقباني

 نوره سعود الھزاني. د
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لة املش حل ع القائم التعلم املعلم   :ردو

اســــ ــــستخدم الــــذي املعلــــم ــــ ع ن املــــشيتعــــ ــــ ع القــــائم الــــتعلم يــــؤاتيجية أن الة أدو دي
ً
ر

بحيـث للمعلم، نة واملر ة ر وا ي، املحو املتعلم دو ع ك ال ه أدوا أو كمن و ومختلفة، ر ر
ُ

ر ل
املـــــصادر مـــــع املـــــستمر تـــــصال و الـــــوا والتوجيـــــھ املبكـــــر، التخطـــــيط يلزمـــــھ موقـــــف ـــــ تـــــضعھ

فـــا والتعلـــيم، الـــتعلم لعمليـــة املعلـــاملختلفـــة يقـــر حيـــث ، للمـــن ك ومـــشا مـــصمم رملعلم مـــنر أيـــا م
ً ّ

لـــــھ، مناســـــبة لة مــــش اختيـــــار يــــتم وعليـــــھ الــــتعلم، مـــــن النـــــوع ــــذا ـــــا ف ــــستخدم املـــــن ُجوانــــب َ َ ُ

التخطـــيط مرحلـــة ـــ ـــو ف ـــا، بحل م قيـــام أثنـــاء الطلبـــة ـــا يحتاج ـــ ال املتـــوفرة، املـــصادر وتحديـــد
املحتـــو وتنظـــيم س، ىللتـــد ـــ. ر ع ن تعـــ الو الـــتعلم اتيجية اســـ ـــستخدم الـــذي ـــاملعلـــم ع قـــائم

احــــات ق ــــم ل قــــدم و العمــــل، أثنــــاء م وتــــوج الطلبــــة، ومــــساعدة ــــو، ا يئــــة لة املــــش ِحــــل
ّ

موجــــھ ــــو ف للطلبــــة، واملتاحــــة املتــــوفرة املــــصادر تفقــــد و العمــــل، مواصــــلة ــــستطيعو ال ّعنــــدما ن
تقــو ــ املعلــم دو نــاو و للطلبــة، رومرشــد التعليميــةل ــشطة وفاعليــة الطلبــة علــم كمقــيمم

يل ـــس و لة، املــش إعــداد ــ ونجاحــھ ــم، وأدا الطلبـــة عمــل وجــودة ســة، املدر لة املــش ولفاعليــة
ــــا عل نــــة،(العمــــل جيليــــت).2011زأبو أشــــار تنفيــــذ) Gillette,2017(كمــــا للمعلــــم يمكــــن أنــــھ ــــ إ

ا املنــا ــ لة املــش حــل ــ ع القــائم اتالــتعلم ــا وامل املحتــو علــم لــدمج اســية رلد أبــووأضــ. ىر اف
سـة) 2017(الوفا مما ع والقادر تخصصھ، مجال ساسية يم املفا من املتمكن املعلم رأن

ـــــا عل م وتـــــد لطالبـــــھ، ا ـــــس تد ـــــ ع ا قــــاد و ســـــي لة، املـــــش حـــــل ات ـــــا وم ، ـــــ التفك ات ــــا رم ر ر ر ر
ً

ن
يحة ة   .ربصو

التع اتيجية اس نجاح لةعوامل املش حل ع القائم   :لم

عوا تــــــوفر حــــــليقتـــــ ــــــ ع القــــــائم الـــــتعلم اتيجية اســــــ اســــــتخدام ــــــ للنجـــــاح عديــــــدة مــــــل
بــــــاملن يتعلــــــق مــــــا ــــــا وم بــــــاملعلم، يتعلــــــق مــــــا ــــــا م ــــــشودة، امل الــــــتعلم نــــــواتج وتحقيــــــق لة، املــــــش

عطية ا ذكر كما وذلك باملتعلم، يتعلق ما ا وم ي) 2015(وطبيعتھ،   :اآل

أوال
ً

امل: يلــــھ تأ كمـــستو بـــاملعلم تتـــصل وخطــــواتىعوامـــل بأســـاليب وإملامـــھ ـــي، دا و ، ـــ عر
مـــع وتفاعلـــھ تـــھ، وإدا س للـــد تخطيطـــھ ومـــستو لة، املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية راســـ ر ى
الـــتعلم، ئــة لب تنظيمــھ ومــستو م، إلــ ا يقــدم ـــ ال شــادات وتوضــيح ــم، ل ه ــ وتحف ىالطــالب، ر

ا خطة ضوح حووو للطالب ا يقدم ال والتعليمات اتيجيةللعمل، س   .تنفيذ

ثانيا
ً

اتيجية:  باسـ س للتـد وصـالحيتھ ، املـن كطبيعـة الـتعلم، ئـة و ، بـاملن تتـصل رعوامـل
ومــدى بـالواقع، ــا تباط ا ومـدى ا، يتـضم ــ ال لة املـش وطبيعــة لة، املـش حـل ــ ع القـائم رالـتعلم

للتـــــــ املتـــــــاح الـــــــزمن املعقـــــــمالءمـــــــة ـــــــ إ ل الـــــــس مـــــــن بـــــــاملن والتـــــــدرج س، التقنيـــــــات،رد وتـــــــوفر د،
التعلم ئة ب سية تد   .رومستلزمات

ثالثــا
ً

مــع:  التعامــل ــ غبتــھ و املعلــم، مــع وتفاعلــھ ھ، نــ كمــستو بــاملتعلم، تتــصل رعوامــل ى
اتــھ ا وم ــا، عاد أ اك وإد املــتعلم، ــن ذ ــ لة املـــش ضــوح و ــا، ل حــل عــن والبحــث لة، راملــش ر ـــو

ـــــا، ع والبحـــــث املعلومـــــات مـــــصادر وســـــالمةاســـــتخدام ـــــا، وتحليل املعلومـــــات تنظـــــيم ـــــ اتـــــھ ا روم
لة للمش حل عن للبحث ا يضع ال طة   .ا
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لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس استخدام   :معوقات

ل املــش حـــل ــ ع القــائم الـــتعلم اتيجية اســ اســـتخدام عــن ــشأ أنـــھ بــو ال دب ـــييفيــد ة
أمكــن وقــد املعوقــات، مــن عــدد س ٌالتــد املعوقــاتر ــذه ومــن ــا، م ــ كث ــ ع اســتخدام: التغلــب

تنميـــة ـــ ـــا مي بأ م اقتنـــاع غـــم ن للمعلمـــ متعـــب لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية راســ
يحتــاج حيــث ، أخــر ــسية تد أســاليب اســتخدام ــ إ ن يــضطر ــم أ إال ، ــ العل ــ التفك ات ــا ىم ر ور

وقا إ املشكالت حل اتيجية اس وفق س ،رلتد خـر بالطر س التد ستغرقھ مما أطو ىت ق رل
الطلبــــة، ــــساؤالت عــــن لإلجابــــة نفار؛ اســــ حالــــة ــــ والبقــــاء ، التحــــض مــــن ــــدا مز مــــر تطلــــب و

ً

؛ املقــر الوقــت ضــمن لة املــش حــل عــن الطلبــة مــن قــسم ــز و ــم، ل مــة الال املــساعدة روتقــديم ز
ألن ـــــــــــنظـــــــــــرا املقــــــــــــر س تـــــــــــد مــــــــــــن ـــــــــــاء باالن م ــــــــــــ مل راملعلـــــــــــم محـــــــــــددر ي،(وقــــــــــــت ــــــــــــا ؛2009را
، الساعدي ).2013يالطناو ذكر س) 2011(حيث تـد ـ ال س التـد وطـر منـا احتواء ة ّرضر ر ر

ُ ق و
لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس ا وم ديثة، ا س التد طر ع بية ال رليات   . ق

ــــ ال اســــات الد اتيجيةرومــــن اســــ اتناولــــت حــــل ــــ ع القــــائم ــــالــــتعلم الفال اســــة د لة رملــــش
حــــل)2018( ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية اســـ اســـتخدام فاعليــــة ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت ـــ وال ،

بمحافظــــة ســــالمية بيــــة ال مــــادة ــــ عــــدادي الــــسادس الــــصف طالبــــات تحــــصيل ــــ لة املــــش
ــــ ـــا عين وتمثلــــت ذاطالبــــ) 55(نبـــار، ــــ التجر شـــبھ املــــن اســــة الد واتبعـــت نرة، : املجمــــوعت

تحـصي اختبـار مـن اسـة الد أداة ونت وت والبعدي، ، القب القياس ذات والضابطة، بة، رالتجر ْ َْ َ

ــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود ــــ إ اســــة الد نتــــائج وتوصــــلت ســــالمية، بيــــة ال مــــادة وـــ ر
ا لالختبار الطالبات جات د درمتوسط ـ ال يـة التجر املجموعـة لـصا رلبعدي ْ اتيجيةَ باسـ سـت

لة املــش حـل ــ ع القــائم فــع. الـتعلم ــ لة املــش حـل ــ ع القــائم الـتعلم فاعليــة نــا مـن تــ رو
للطالبــــــات ــــــ ا الد يــــــل. رالتحــــــصيل ا أبــــــو اســــــة د أثــــــر) 2018(رأمــــــا عــــــن الكــــــشف ــــــ إ ــــــدفت ف

والـــــت املوجـــــھ، التخيـــــل اتيجي اســـــ ـــــااســـــتخدام م تنميـــــة ـــــ لة، املـــــش حـــــل ـــــ ع القـــــائم اترعلم
عــدد لــغ و دن، بـاأل ســالمية بيــة ال بمبحـث ــ سا الثـامن الــصف طــالب لـدى الناقــد ـ رالتفك

ِالعينـة
ّ ن) 76(َ مجمـوعت ــ ع القـائم ـ التجر شــبھ املـن اسـة الد واســتخدمت رطالبـا،

ً
يــة،:  تجر

الباحـــ قــام اســـة الد ـــدف ولتحقيـــق الناقـــدروضــابطة، ــ التفك اختبـــار بتطبيـــق نتـــ. ث ائجوكـــشفت
بــــــة، التجر املجموعــــــة جــــــات د متوســــــط ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود عــــــن اســــــة رالد ور
ــ ال يــة التجر املجموعـة لــصا الناقـد ــ التفك ات ــا م تنميـة مــستو ـ الــضابطة، رواملجموعـة ى

لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم بـــالتعلم ســـت الـــتعلم. رد دو ـــر ظ تنميـــةرو ـــ لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم
ـــا م نرعـــض املتعلمـــ لـــدى الناقـــد ـــ التفك ن. ات وآخـــر س شـــ اســـة د ـــدفت  Chis& et(ركمـــا

al,2018 (س لتــد ــة، املقلو والفــصو لة، املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم فاعليــة مــن التحقــق ــ رإ ل
ــــ ع مجــــة ال لتعلــــيم مختلفــــة ــــة و تر أســــاليب واســــتخدمت مجــــة، ال مــــنوحــــدة محــــدود عــــدد

ــ و وال: املوضـوعات، واملـصفوفاتالفئـات التكــرار، يانـات و مــن. ائنــات، اســة الد عينـة ونــت روت ِ
ّ َ

إعـــــداد) 53( وتـــــم والبعـــــدي، ، ــــ القب ختبـــــار ذا ـــــ التجر شـــــبھ املــــن اســـــة الد واتبعـــــت ْطالبــــا، َْ َ
ر

مراحــــــل ثــــــالث خــــــالل اســــــة الد ــــــت وأجر ، تحــــــصي اختبــــــار
ُ

ر
ْ َ

ِ
ُ

املرح:  ونــــــت التعلــــــيمت مــــــن ــــــ و لــــــة
واملرحلة ـالتقليدي، لة املـش حـل ـ ع القائم التعلم الثالثة واملرحلة ة، املقلو الفصو لالثانية

نتـــائج ت ـيــــ و مرحلـــة، ـــل ايـــة عـــدي واختبـــار للطـــالب، ـــ قب اختبـــار وأجـــر ـــة، املقلو ّالفـــصو ٌ ٌ ٌ ي ل
ُ

ـــ لة املـــش حـــل ـــ ع القـــائم املـــدمج التعلـــيم بـــأن اســـة مـــنرالد إحـــصائيا ـــ أع ـــة املقلو لالفـــصو



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ
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حـــــلالــــتعلم ـــــ ع القـــــائم الــــتعلم أن ـــــ يو ممـــــا فقـــــط، ــــة املقلو بالفـــــصو والـــــتعلم لالتقليـــــدي،
مجة ال عليم فعال ة املقلو الفصو لة ٌاملش َّ   .ل

ات ــــــا امل ـــــساب اك ــــــ ـــــساعده و املــــــتعلم ـــــ ع تركــــــز عليميـــــة اتيجيات اســــــ ـــــ إ بحاجــــــة رإننـــــا
و ماملتنوعة، س ال ات للقد ا ممتل مواطنا رإعداده

ً ً
املجتمع ر القـو. تطو يمكـن إن: لوعليھ،

ذلـك، لتحقيق مناسبا ا أسلو عد لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اس
ً ً

املـتعلم ـساعد وس
ومتنوعة مختلفة برمجيات وتصميم بداع،   .ع

ا ا ا وم مجة، ال وم   :رمف

اســــ ا برمجــــة العــــصرأصـــبحت ــــ ــــ بــــذاب مــــستقلة صــــناعة ــــا ــــا ــــا ان م ــــا ول ا،
عتمـــــد و اســـــب، ا بـــــرامج إنتـــــاج ـــــ ـــــا تم بمـــــدى البلـــــدان تقـــــدم يقـــــاس وأصـــــبح بـــــل ُّاملجتمـــــع،

ـــ ـــا عليم بـــدأ لمـــا ـــد تز ة القـــد ـــذه و ، ـــ اســـب ا مـــع املنطقيـــة ات القـــد ـــ ع مجيـــات رال ر
تمام ا يفسر مما مبكرة؛ ِأعمار

ـّ ـ اسـب ا برمجـة بإدخـال ن بو العـامال التعلـيم مراحـل
،(املختلفة ر يو ا).2014ز بأ مجة ال عرف

ُ ـام: َُّ امل يـؤدي ـ اسـب ا تجعـل وامر، من حزم
بـــرامج ــشاء إ مج ــ امل ــستطيع ـــا خالل مــن املــة، مت ر تطــو ئـــة ب باســتخدام وذلــك منــھ، ــة املطلو

املجــاالت املـــ)2015مــد،مح(ملختلــف ــم بف تبــدأ ــا بأ عـــرف و ،
ُ دخـــالَُّ ات ــ متغ وتحديــد لة، ش

ثـم لة، املـش ـل ة املطلو ميات وار ا بتحديد لة املش ل اتيجية اس تصميم ثم خراج، زو
نـــامج ال ة ـــ مـــن التحقـــق ا ـــ وأخ يحة، الـــ مجيـــة ال التعليمـــات كتابـــة

ً
Ortiz, Chiluiza 

&Valcke,2017)(وعر الدّ، ـا واملـسعدف ـا) 2017(يوسـر لتنفيــذكتابـة: بأ ي حاسـو نـامج ل أوامـر
اسب ا از ج ما مة   .م

ي ــــسيو ال ــــا فعرف مجــــة ال ات ــــا م ّأمــــا ــــا) 2012(ر مـــــن: بأ للــــتمكن مــــة الال ة والقــــد زاملعرفــــة ر
مـــن املختلفــة املــشكالت مـــع والتعامــل ، تفــاع موقـــع تــصميم أو حاســب، برنـــامج وكتابــة تــصميم

اســب ا توجيــھ أجــل مــن مجــة؛ ال لغــات والدقــة،خــالل بالــسرعة، تتــصف محــددة مــة م ألداء
نة محمد. وواملر ا ا) 2017(ّوعرف مـن: بأ ليـتمكن ـا، يتق أن مج ـ امل ـ ع يجب خطوات مجموعة

مــھ وتقو وتقييمـھ، املطلــوب، نــامج ال ي. إنجـاز املــال عـرف ــا) 2019(ّوقــد بأ مجـة ال ة ــا ةرقــد: رم
و وامر عمل يعاب واس م ف ع مج لبنـاءامل ا؛ وتوظيف يح، ل ش واد وكتابة الدوال،

بإتقان امج ال   .وتصميم

سك ب الفيجوال مجة ال لغة ات ا   :رم

لغـات يل ـس و ن تحـس ـ ـسان واسـتمر مجـة، ال لغـات ت تطـو اسـب ا علوم تطو رمع ر
ـــسان لغـــة مـــن ـــا وتقر مجـــة، مـــا. العاديـــةال حـــسب مجـــة ال لغـــات يف تـــص مكـــن ـــو ذكـــر

ن مـستو إ ، الثانو و للصف املعلومات وتقنية اسب ا يكتاب ،: ل املـستو منخفـضة ىلغـات
مجة ال ولغة جرائية، مجة ال لغة و ، املستو عالية ولغات التجميع؛ ولغة لة، لغة ىو

ــسك ب الفيجـو لغــة ـ عت و ائنـات، جرائيــةلبال مجـة ال لغــة أمثلـة حيــث)2017القـزالن،(مـن ،
ائنـــات، بال ــة موج املــة مت ــة ر تطو ئــة ب تــوفر املـــستو عاليــة برمجــة لغــة ــسك ب الفيجــو ىإن ل

ســـس و والقواعـــد والتعليمـــات، وامـــر، مـــن مجموعـــة مـــن ـــو واســـماعيل،(نتت ). 2019الطبـــاخ
ـ باســتخدام و تطبيقــات ــشاء بإ ــسمح برمجــة نظــالغــة ــ ع ا ــشغيل يــتم الرســومية، مالنوافــذ

نـــدو و ـــشغيل تطبيقـــات،زال ـــشاء إ مكـــن و ـــي، مر ل ـــش التطبيـــق ـــر مظ لتـــصميم أدوات وتـــوفر
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ة ــــ ف ـــ التطبيقــــات ـــشاء وإ نــــت، ن تقنيـــات ــــستخدم وتطبيقـــات البيانــــات، قواعـــد مــــع عمـــل
يا س ة قص منية
ً

  ). (Gaddis & Irvine ,2014ز

لغــا ات ـا مجــةروم ال وتنظيت ــواد، كتابــة ــ ع بمجموعــةعتمــد لــذلك معــدة ئــة ب ــ ــا َّم ُ

أن جـب و مج، ـ امل لـدى ومحفوظـة ومـة، مف ـو ت أن يجـب ال واد و ن والقوان القواعد نمن
املطلــــوب ــــدف ال تحقـــق و ســــليم ل ــــش مجــــة ال عمليــــة لتــــتم ـــا أشــــار). 2017ــــاج،(يتق وقــــد

ــــــر يو أن) 2014(ز ــــــ نــــــاإ لل والتخطــــــيط ميــــــات، وار ا كتابــــــة ة ــــــا زم مــــــعر التعامــــــل ة ــــــا وم رمج،
واملــــــصفوفات ـــــة التكرا لقــــــات وا الـــــشرطية مــــــل ا مـــــع التعامــــــل ة ـــــا وم والثوابــــــت، ات ـــــ راملتغ ُر

و معينة بلغة مجة ال ات ا م علم وأن مجة، ال لغات ن ب كة مش عامة ات ا م روالدوال، ر
بصفة مجة ال ات ا م ـرعلم ب فيجـو لغـة ات ـا م علم خالل فمن لعامة، مجر ـ امل ـستطيع سك

اللغات أغلب واحدة ات ا امل إن حيث ، أخر بلغات مجة ال ات ا م يتقن رأن   .ىر

مجية ال ات ا للم املتعلم ساب اك مية   :رأ

وذلــك فعــال، علــم ــ ع نحــصل ات ـا فبامل املعرفــة، ميــادين أغلــب ــ ات ــا امل ميـة أ دادت را ر ز
وتحلبتو ا، وتفـــــــــــس املعلومـــــــــــات، جمـــــــــــع ات ـــــــــــا م الـــــــــــتعلمرظيـــــــــــف ـــــــــــذا لتحقيـــــــــــق ـــــــــــا، ـــــــــــ(يل مر

يلـــة، ــــات). 2009وا اتجا ن ــــو ت ــــ ع املــــتعلم ــــساعد ـــا و ــــا؛ مي أ ــــا ل التعلــــيم ــــ مجــــة وال
لــــــدى ــــــ وتن ، ــــــ ا الد التحــــــصيل ــــــ ع ي يجــــــا بــــــاألثر عــــــود و اســــــية، الد املــــــواد نحــــــو ّإيجابيــــــة ر ر

ا ـــا امل ن املـــشكالتراملتعلمـــ حـــل ات ـــا كم املختلفـــة، مـــن). 2017حـــسن،(رت عـــز مجـــة ال علـــيم زو
إبــــداع لــــدعم مرنــــة؛ ئــــة ب ــــشاء بإ ــــسمح و الناقــــد، ــــ والتفك ي، اســــو ا ــــ التفك ات ــــا م ن رتحــــس
مختلفـــة، بطـــر لة املـــش حـــل مراحـــل م تقـــو إعــادة مـــن مكنـــھ و لة، املـــش حـــل عمليـــة ـــ قاملــتعلم

ـــ ال املـــشكالت ـــشابھ ت مـــشكالحيـــث مـــع مجـــة ال لغـــات علـــم أثنـــاء ـــا الواقعيـــةيواج يـــاة ا ت
)Koleva &Duman,2017.(  

م علــــيم يـــتم حيـــث ــــة، الثانو املرحلـــة لطلبـــة ة الــــضر ات ـــا امل مـــن مجــــة ال ات ـــا م عـــد رو ر ور
ُ

وتقنيـــة اســـب ا مـــن وثيقـــة ذكـــرت حيـــث م، لـــد ـــا وتنمي ، ـــ اســـب ا منـــا ـــ مجـــة ال
للم ساملعلومــــــات تــــــد مــــــن ــــــ سا الغــــــرض أن ــــــة الثانو الطالــــــبررحلــــــة إكــــــساب ــــــو مجــــــة ال

وتنميــة باطي، ســت و ي ســتقرا املنطقــي ــ التفك ــ ع ومــساعدتھ بداعيــة، و العقليــة ات رالقــد
ســـــتوديو، ــــسك ب فيجــــو بلغــــة مجـــــة ال ــــ ع ة والقــــد ــــھ، تواج ـــــ ال املــــشكالت حــــل ــــ اتــــھ لقد ر ر

اســـــــب ا نحــــــــو الرغبـــــــة ـــــــة مجـــــــةوتقو ال مجــــــــال ـــــــ وخاصـــــــة وتطبيقاتــــــــھ، بيــــــــة(ـــــــ ال ة ا رو ز
ي). 2013والتعلــــــيم، ــــــسيو ال الطلبـــــــة؛) 2012(وأكــــــد لــــــدى مجــــــة ال ات ــــــا م تنميــــــة ميــــــة أ ــــــ رع

م ا ـا م وتنميـة م، حاجـا عن والتعب ا، مع يتفاعلو ال ياتية ا ل واملشا املواقف ة رملواج ن
ضــوء. العمليــة ـــ املــتعلم إن طحيـــث عــن جديـــدة ات ــا م ـــسب يك البنائيــة ـــة تجميـــعرالنظر ـــق ر

ــــ ع باالعتمــــاد ة ــــا امل ــــسب ك و ــــا، حل يحــــاو ــــ ال لة املــــش تالئــــم متنوعــــة مــــصادر مــــن راملعرفــــة ل
صية ال تھ ر ع ناء و أقرانھ، مع والتفاعل ة، ؤالتجر ً.  

مــن املعلــم يطلــب ــ ال ــ و داء، ات باختبــا مجــة ال ة ــا م علــم قــاس رو عمــلر أداء املــتعلم
ـــــ داء ومالحظــــة ن، ـــــمعــــ عت و ة، ــــا للم ـــــ الفع املــــتعلم بـــــأداء ــــتم حيــــث العمليـــــة، ات ــــا رامل ر

أداؤه املطلــوب الــسلوك ــ ع ــصو ل الوحيــد ــق الطر ــ املالحظــة طاقــة و العمليــة ات لختبــا ر



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ

 الصف األول الثانوي
  بدور ناصر الحقباني

 نوره سعود الھزاني. د
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تنف خطـوات مـن خطـوة ـل ـ أدائـھ خطـوات ة ـ مـدى ـ ع والتعـرف املتعلم، عمن املـشر ويـذ
)،   ).2019مو

امل ساب اك ات مجةمم ال ات ا مل    :رتعلم

والتحــــــصيل الوظيفيــــــة، الفــــــرص تــــــوفر ــــــا أ مجــــــة ال ات ــــــا مل ن املتعلمــــــ ــــــساب اك مزايــــــا ِمــــــن
ّ

ر
اضــية الر م ا ــا م ر تطــو ــ ع م ــساعد مجــة ال لتطبيقــات الطلبــة فإجــادة للمــتعلم، ــ رالتعلي

معرفـــة مـــن م وتمكـــ واملنطقيــة،
ّ

، ـــ أك ولة ـــس اضـــيات الر ـــ يم املفـــا اتمعظـــم ـــا م ن روتحـــس
والــــتعلم العمــــل ات ــــا م ر وتطــــو يجــــة، والن ب الــــس لتوضــــيح ؛ ــــ التحلي ــــ والتفك املــــشكالت رحــــل

ن والعـشر ـادي ا القـر ات ـا م ـساب اك ـ ع الطلبة ساعد ف ي، نالتعاو  ,Çoklar &Akçay(ر
2018(.  

ــاز ذكــر مزايــا) 2018(يوقــد العممــن ات ــا للم املــتعلم ــساب عراك ــا أ ةليــة القــد عــن رــ
جتماعيـة، و ركيـة، وا العقليـة، سـتجابات مـن ج مز من و وتت بدقة، ن مع عمل أداء نع
ة ــا امل ــو وت ا، تحديــد يمكــن ــ ال ات ــا امل مــن عــدد ــ ع وتؤســس ات، ــ ا مــن ا قــد روتتطلــب ر نر

ً

محـــــدد ـــــدف نحـــــو ـــــة تنميـــــة. موج مكـــــن والتـــــدو الـــــتعلم، عمليـــــة خـــــالل مـــــن ـــــار امل ب،يداء ر
والـــسرعة الدقـــة بمعيـــار وتقييمـــھ ســـة، يواملما َ ـــب. ر غر ـــ ات) 2012(واعت ـــا امل ـــ داء رمالحظـــة

تحـــسن مـــدى بيـــان ـــ مـــا م ا دو تلعـــب املالحظـــة إن إذ ـــا؛ ل م التقـــو أســـاليب ـــم أ مـــن ُّالعمليـــة ً ً
ر

ات ا امل ذه ساب اك والتقدم  .رداء

مجة ال ات ا مل املتعلم ساب اك   :رمراحل

ـــب غر ذكــر كمـــا ـــ و مراحــل، عـــدة مجـــة ال ات ــا مل املـــتعلم ـــساب اك ـــ) 2012(ريمــر تتمثـــل
مجــــة ال عــــن بــــالقراءة املــــتعلم قيــــام مرحلــــة ثــــم ــــا، يؤد ــــ ال ة ــــا امل ــــ ع املــــتعلم عــــرف رمرحلــــة ّ

ــا امل ــ ع املــتعلم ب تــد ومرحلــة ة، ــا امل ســة ّرملما ر تــدر ومرحلــة بات، والتــد مثلــة خــالل مــن رة ّربر
ن بـــ ط الــر ومرحلـــة الراجعــة، التغذيـــة اســتخدام خـــالل مــن تقـــان و جيــدا، ة ـــا امل ــ ع املــتعلم

ً
ر

ة ا امل علم نتائج إ التوصل ومرحلة العالقات، جميع شمل ل ة ا امل رأجزاء   .ر

تبـــــدأ مراحـــــل عــــدة ـــــ ع ـــــسك ب الفيجـــــوال بلغـــــة امج ـــــ ال ـــــوُوتكتــــب وت التـــــصميم، نبمرحلـــــة
و ات، الواج وامـربتصميم بكتابـة ـواد كتابـة مرحلـة ثم صائص، ا وضبط دوات، وضع

خطــــاء مــــن خلــــوه مــــن والتأكــــد نــــامج، ال لعــــرض التنفيــــذ مرحلــــة ثــــم لــــذلك، مــــة الال مجيــــة ّال ز
مجيـة ب،(ال الــد ســت)2011أبــو ــسك ب فيجــو بلغــة مجـة ال مــتعلم يبــدأ حيــث بــالتعرفل، ّوديو

ب نـامج ال كتابـة مراحـل ـ لغــاتع ـ البيانـات مـع التعامـل قـة وطر سـتوديو، ــسك ب فيجـو للغـة
البيانات ذه لھ لتخرج آخر؛ نوع أي أم حرفية، أم عددية البيانات ذه انت سواء مجة ال

صــياغة عمليــا املــتعلم طبــق و ــا، م ســتفادة يــتم معلومــات يئــة ــ ع ايــة ال
ً

ــ ع املــسائل حــل
و ســـــتوديو، ــــسك ب فيجـــــو فيجـــــوللغــــة للغـــــة ساســــية وامـــــر و مجــــة، ال أدوات ـــــ ع لتعــــرف

ستوديو سك والتعليم،(ب بية ال ة ا رو   ).2013ز

سك ب الفيجوال برمجة ات ا م   :رخصائص

واملعرفـة ا، ستجابات عدد يتضمن عمل أداء ع ة القد مجة ال ات ا م خصائص رمن ر
اوالتد م ع تنعكس أن يجب ال سة، واملما رب سكر ب الفيجوال برمجة برمجـة. رات ات ا روم

سلــــــسل م منطقـــــي ل شـــــ ــــــ فرعيـــــة أداءات ـــــ إ ــــــا تحليل يجـــــب عمليـــــة ة ــــــا م ـــــسك ب رالفيجـــــوال
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الفرصــــــــة وإتاحــــــــة ــــــــسك، ب الفيجــــــــوال بلغــــــــة مجــــــــة لل ــــــــي دا انــــــــب با تمــــــــام و ومتناســــــــق،
واملما ب بالتـــــــــد ن شـــــــــرطرللمتعلمـــــــــ ة ـــــــــا امل ـــــــــ ع ب التـــــــــد أن باعتبـــــــــار رســـــــــة، ر ـــــــــار لتعلم ـــــــــ أسا

وإســـــماعيل). 2018عبـــــدالعليم،( الطبــــــاخ برمجــــــة) 2019(وأشـــــار ات ـــــا م خــــــصائص ـــــم أ أن ــــــ رإ
يح تـــ ولة وســـ اســـب، ا ـــزة أج مـــن واســـعة فئـــة ـــ ع ـــشغيل ال لة ســـ ـــا أ ـــسك ب الفيجـــوال

ذات املستو عالية برمجة لغة ا و ا؛ داخل ـاىخطاء مع مج امل عامل ل س سومية ة رواج
ــمــن اســب ا ــاز ج ــا م يف ــي ل مفــسرات؛ ــ إ تحتــاج ال ــسيطة بجمــل وامــر كتابــة حيــث

البيانات قواعد مع ا عامل انية   .وإم

ــــا م خــــصائص، عــــدة ــــ مجــــة ال ات ــــا م ك ــــش عــــن: رو عالنــــات كجمــــل مجيــــة ال مــــل ُا

وجمـ والثوابـت، ات ـ الـشرطيةُاملتغ التعـاب ن ــو ت وجمـل التكـرار، نــة،ُل املقا عمليـات خـالل رمـن
مجيــــة ال مـــل ا مــــن ـــا ،(ُوغ ـــر يو مجــــة)2014ز ال لغـــات افــــة تحتـــو حيــــث ذلــــك-ي، ــــ بمـــا

ـسك ب ـا-الفيجـوال م كة، املـش العناصـر عـض ـ ة،: ع ــو امل لمـات ال أو ـسية، الرئ لمـات زال
م ــ مع ـا ل ــسية ئ لمـة آخـررـل غــرض ألي ا اسـتخدام يمكــن وال ن، مجــةوتح. عـ ال لغـات يتــو

لغــــات ــــستخدم حيــــث البيانـــات، ــــ ع مختلفــــة عمليــــات تقـــوم ومنطقيــــة حــــسابية عمليــــات ـــ ع
الــذاكرة ــ البيانــات ن لتخــز ات؛ ــ املتغ مجــة ــ. ال ال ات ــ املتغ افــة ل أســماء مجــو امل ل ــش نو

لغـــة ـــل ول نـــامج، ال ـــ ا مجـــستخدمو ـــو والـــذي ـــا، ـــاص ا ملـــة ا بنـــاء مـــنبرمجـــة موعـــة
مجية ال التعليمات كتابة عند بدقة ا اتباع يجب ال  ).(Gaddis & Irvine ,2014القواعد

مجة ال ألدوات املتعلم يعاب اس   :معوقات

ودوال أدوات يعاب اســــ ـــ ع الطــــالب عـــض ة قــــد دو تحـــو ــــ ال املعوقـــات مــــن عـــدد ز ـــ ري ن ل
ـــــس ب ـــــرلفيجـــــو و ذكــــــر كمـــــا ــــــا م يك، عــــــر) 2014(ز أســـــلوب ــــــأن إ يميـــــل مجــــــة ال يم مفـــــا ض

ا وتقـــديم مود، بــا وتتــصف مجــردة، مـــادة مجــة ال بــأن املــتعلم ـــشعر ممــا ــة؛ والرمز اللفظيــة،
جــــذب عناصــــر أي ــــ ع تحتــــو ال س تــــد بطــــر يللطلبــــة محمــــد. رق أشــــار ة) 2015(وقــــد ضــــر ــــ ورإ

ب خـــــالل مـــــن س التـــــد طـــــر ن رتحــــس ـــــق ع تركـــــز ـــــ ال التقليديـــــة ســـــاليب عــــن ـــــسابتعـــــاد اك
علمـا ـم علم ـو ي ـ ح م؛ بأنفـس للمعرفـة ن املتعلمـ نـاء ب تمام و ا، لذا يم واملفا ف املعا
ً

ن ر
ـــ مع ب. ذا الــــد أبــــو ح ــــ لتعلــــيم) 2012(واق ــــسية تد أســــاليب اســــتخدام حــــو اســـات د رإجــــراء لر

سك ب فيجو ا. لبرنامج ا امل عليم ورفإن وفعالـة، جيـدة س تد طر يتطلب ا علم و رت أنق جـب
عملية باستمرار وإشراكھ املتعلم، ات قد تقدير ع عتمد و ادفة، و وت بدقة، ا ل ريخطط ن

علمھ يلة،(تنظيم وا   ).2009مر

ر و أو يكما التعلـيم) 2014(ز مراحـل ـ الطلبـة لدى مجة ال ات ا بم تمام ة ربضر ور
وقــــــداملختلفــــــة م، طاقــــــا ــــــ تفج ــــــ ع ــــــساعد ــــــا إ حيــــــث ــــــر، التفك ملكــــــة ــــــ وتن نيــــــة، الذ م ّا

إلنتــــــاج ن مج ـــــ امل مـــــن ـــــد ملز املجتمــــــع حاجـــــات ولتلبيـــــة املـــــشكالت، حــــــل ـــــ ع ة والقـــــد راملنطقـــــي،
مثـل مجـة، ال لغـات س بتـد تمـام ة بـضر ـ أو وكمـا مجيـات، رال ـا: ور ط و ـسك، ب رفيجـو ل

ح ديثــــة، ا واباللغــــات ولة وســــ امج، ــــ ال تلــــك شاشــــات ــــساطة ــــايــــث اصــــة ا وكــــذلك. مــــر
عيــد ذكــر مــا ئــات) 2018(حــسب ب داخــل ــسك ب فيجــو بلغــة املــصممة امج ــ ال عــض وجــود لأن

مجة لل م وإتقا الطلبة، تفك مستو فع إ أدت ىالتعلم   .ر

  



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ
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اسب ا برمجة علم نحو   :تجاه

ا نحــو ن املتعلمــ اتجــاه باإن ــسم امل م وشــعو ــورملــادة، ، ــس ال الــدافعلثبــات ل ــش الــذي
املـــــشكالت حـــــل ـــــ واملـــــشاركة ـــــا، تنمي ـــــ ع ـــــرص وا للمـــــادة، املعرفيـــــة ونـــــات للم م تقـــــبل اء رو

ـــــــا املتعلقـــــــة تقـــــــدم). 2017محمــــــد،(العلميــــــة ـــــــ ال التعليميـــــــة املؤســــــسات ـــــــ الـــــــصفية ئـــــــة والب
ــ ف يتعـــاو واقعيـــة، أمثلـــة ن انللمتعلمــ املـــادة علـــم ــ الـــبعض م عـــض مـــع الطلبـــة ـــا ال لعلميـــة

مجــة ال ات ــا م م ـسا واك ــم، أداء وتحــسن الـتعلم، نحــو إيجابيــة ـات اتجا ن ــو ت ــ ع رـساعد ّ

ــــ اســـب ا ـــسن،(ـــ محمـــد). 2015ا ــــ أو مجــــة،) 2017(كمـــا ال الطلبـــة علــــم ة وربـــضر
الـــسنوات ــ اســية الد املـــواد بــبعض ــا وكـــذلروعالق الــتعلم، عمليــة ن تحـــس إن حيــث كاملقبلــة،

م ا ا م ن تحس ع الطلبة ة قد من د يز املادة نحو تجاه ز رعز   .ر

قـــــة طر إن حيـــــث ، ـــــ اســـــب ا برمجـــــة س تـــــد أســـــاليب ر بتطـــــو تمـــــام ـــــ ب ي ركـــــذلك
تحـ ـ ـا فعالي وعـدم ، ـ املعر نفجـار ـة مواج ـ ع ة قـاد ـ غ التقليدية س رالتد ـاتر اتجا ن س

أن عض علم نحو الطلبة ـاوأداء أ كمـا اسب، ا مجة ال ات ا م ساب واك التطبيقات، رواع
تمامــات و سـتعدادات، و ات، القــد ــ م بيـ الفرديــة ق الفــر ـ ترا رال ،(و ــر يو وأشــار). 2014ز

ــــم،) 2015(الدســــو مال و والطــــالب املعلــــم، ن بــــ جتمــــا التفاعــــل أن ــــ شــــعوزإ مــــن ــــد ريز
ممـــــا والثقـــــة؛ بـــــاألمن الـــــتعلماملـــــتعلم نحـــــو ي إيجـــــا اتجـــــاه ن ـــــو ت ـــــ إ ـــــ. يـــــؤدي ع أكـــــد وأيـــــضا

ً

)Yagci,2017 (تــأث لــھ ــان نــت ن ــ ع املــشكالت حــل ــ ع القــائم الــتعلم تطبيــق أن اســتھ د رــ
مجة ال نحو الطلبة ات اتجا ع ي   .إيجا

ــم ــ ال املوضــوعات مــن ــات مــفاالتجا ــل و ، مــو وأوليــاء ن، صــلةراملعلمــ لــھ بــالتعليم،ن
وتــــصميم املناســـب، ــــان امل ـــ يـــاة ا ــــ ن النـــا فــــراد وضـــع يمكـــن ــــات تجا ـــق طر فعـــن
تجـــــاه ـــــز عز ـــــ ع عمـــــل و ـــــات تجا ـــــ ترا ـــــ ال س، التـــــد وطـــــر ـــــادة، ا واملنـــــا امج ـــــ رال ق

عمليــة عـد و ، الــسل ـ وتال ــا، م ي ــدافيجـا أ ـم أ مــن يجابيـة ــات تجا ن ـو املجتمــعت
ألبنائھ ا إكسا إ س ال ة بو   ).2011الساعدي،(ال

ــــــاز أجـــــرت ــــــي) 2018(يكمـــــا و لك الكتـــــاب فاعليــــــة ـــــ ع التعــــــرف ـــــ إ ــــــدفت اســـــة رد
بمقــــر املــــشكالت، حــــل ات ــــا وم مجــــة، ال ات ــــا م إكـــساب ــــ ــــودة ا معــــاي ضــــوء ــــ راملـــصمم ر ر

عداد الثالث الصف لطالبات اسب العينـةا ونـت وت مـصر، ـ ن أمـ قاسم سة بمد ِي،
ّ َ ر

ن) 70(مـن املجمـوعت ـ ع القـائم ، ـ التجر شـبھ املـن الباحثـة واسـتخدمت يـة،: طالبـة، التجر
ضـــوء ـــ املــصمم ـــي و لك الكتــاب باســـتخدام يــة التجر املجموعـــة علمــت حيـــث والــضابطة،

باســتخمعــاي الــضابطة املجموعــة علمــت و ــودة، أدواتا وتمثلــت املطبــوع، الــو الكتــاب ردام
ومقيــاس ع، مــشر تقيــيم طاقــة و مالحظــة، طاقـة و ــي، أدا واختبــار ، تحــصي اختبــار ــ اسـة والد ر
نتـــائج ــت وأثب عـــده، و الــتعلم، قبـــل اســة الد عينـــة ــ ع دوات وطبقـــت املــشكالت، حـــل ات ــا رم ِر

ّ َ

اســـة ضـــوءرالد ـــ املـــصمم ـــي و لك الكتـــاب اتفاعليـــة ـــا م وتنميـــة ـــساب الك ـــودة ا رمعـــاي
ية التجر املجموعة طالبات لدى مجة   .ال

سن وا الفيفي أجر اتيجية) 2018(ىوقد اسـ استخدام أثر ع التعرف إ دفت اسة رد
تجـا و ـسك، ب الفيجـوال بلغـة اسـب ا برمجـة علـم ع املقلوب مجـةالصف ال علـم نحـو ،ه
مـــن اســـة الد عينـــة وتألفـــت ـــاض، الر بمدينـــة الثـــانو و الـــصف رلطــالب ِ

ّ َ ي واتبعـــت) 58(ل طالبـــا،
ن املجمـــوعت ــــ ع القـــائم ــــ التجر شـــبھ املــــن اســـة أدوات: رالد وتمثلــــت والـــضابطة، يــــة، التجر
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ـي أدا واختبـار مجـة، بال املتعلقـة ف للمعـا تحصي اختبار اسة رالد الر مجـة ال ات ـا عمليـة،رمل
ذات ق فــر وجـود النتــائج ـرت أظ وقــد مجـة، ال علــم نحـو تجــاه لقيـاس بانة اســ ـ إ وباإلضـافة
ف، للمعـا التحـصي ختبـار الضابطة، واملجموعة ية، التجر املجموعة ن ب احصائية رداللة

ــــسك، ب فيجــــو بلغــــة العمليــــة مجــــة ال ات ــــا مل ــــي دا ختبــــار لو نحــــور الطــــالب مجــــةواتجــــاه ال
يــــة التجر املجموعــــة اتيجية. لـــصا اســــ الســــتخدام ي يجــــا ثــــر اســــة الد نتـــائج مــــن تــــ رو

الفيجــــوال بلغـــة مجــــة، ال ـــ ات ــــا وامل ف، للمعـــا ــــ ا الد التحـــصيل ــــادة ـــ املقلــــوب رالـــصف ر ر ز
التجاه ي يجا ثر وأيضا، ، الثانو و الصف طالب عند سك يب الل علم نحو مجةالطالب

سك ب الفيجوال العمر. بلغة اسة د دفت يكما أسـلوب) 2018(ر اسـتخدام أثـر ـ ع التعـرف إ
طالبـــــات لــــدى ــــسك، ب فيجــــو برمجــــة ات ــــا م تنميــــة ــــ ع ونيــــة إلك ئــــة ب ــــ ي ــــشار ال لالــــتعلم ر

تحـــص اختبـــار ـــ اســـة الد أدوات وتمثلـــت املخـــواة، بمحافظـــة الثـــانو و رالـــصف ي واختبـــارل ، ي
ـي مـنأدا البحــث عينـة ونــت وت مجـة، ال ات ــا مل ـي دا انــب ا مالحظـة طاقــة و ،ِ

ّ َ طالبــة،) 25(ر
، ــــ القب القيــــاس مــــع الواحــــدة، املجموعــــة ــــ ع القــــائم ، ــــ التجر شــــبھ املــــن اســــة الد ْواتبعــــت َ

ر
متوسط ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود اسة الد نتائج ت ي و ووالبعدي، ر ْ الطالبـاتَ جات رد

املـــــــرتبطــــــ ــــــار امل داء مالحظــــــة طاقــــــة و ، التحــــــصي لالختبـــــــار والبعــــــدي، ، ــــــ القب يالتطبيــــــق ْ َْ َ

البعـــدي التطبيـــق لـــصا ـــسك ب فيجـــو بلغـــة مجـــة ال ات ـــا ْبم َ ل الـــتعلم. ر ئـــة ب أن ـــ ع يؤكـــد ممـــا
ـساب واك مجـة، لل ـ املعر التحـصيل ـادة ـ ع سـاعدت ي ـشار ال ـي و اتزلك ــا مل رالطالبـات

سكا ب الفيجوال بلغة مجة   .ل

حــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســــ اســــتخدام ــــ إ البحــــث ــــدف ســــبق، مــــا ــــ ع ــــسا وتأس
ً

أن ا شــأ مــن ـ ال ديثــة ا بـالطر ــ اسـب ا برمجــة س تـد ر تطــو ـ مة للمــسا لة؛ قاملـش ر
ل مجـة؛ ال لغــات مــع التعامـل ات ــا م الطالبــات رتـــكـسب

وُ باملعرفــة ن ــد مــنو ــ عت ــ ال ة ـا رامل
املــــستقبلية ــــن امل إلتاحــــة. متطلبــــات مجــــاال عــــد ــــسك ب فيجــــو برمجــــة لغــــة إن القــــو مكننــــا و

ً ُ ل ل
ــــسھ؛ تد طـــر تنـــوع ــــ إ الـــس ر الـــضر مــــن يجعـــل ممـــا ؛ ــــار بت و املبـــدع ـــ للتفك رالفرصـــة ق ي وي

الطلبة لدى بداع و ار بت   .لتنمية

وا اسة الد ارمن   :دوا

ال يـــــةاعتمـــــدت التجر املجموعـــــات تـــــصميم ـــــ ع القـــــائم ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن ـــــ ع اســـــة رد
حيــــــث والـــــضابطة، يـــــة، التجر ن للمجمـــــوعت والبعــــــدي ـــــ القب القيـــــاس واســـــتخدام ْوالـــــضابطة، َْ َ

قبليــا ــسك ب فيجــو بلغــة مجــة ال نحــو تجــاه ومقيــاس ــي دا ختبــار اســة الد أدوات طبقـت
ً

ل ر
ــــــ التجرع ن عرضــــــتاملجمــــــوعت ثــــــم ن، املجمــــــوعت ــــــافؤ ت مــــــن للتأكــــــد وذلــــــك والــــــضابطة، يــــــة

نمـــا ب لة، املــش حــل ـــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســـ املــستقل ــ للمتغ فقـــط يــة التجر املجموعــة
اســـــة الد أداتـــــا طبقـــــت ثـــــم عتياديـــــة، قـــــة بالطر الـــــضابطة املجموعـــــة ســـــت رد ر

ُ
ِ
ّ ـــــي(ُ دا ختبـــــار

بومقياس مجة ال نحو سكتجاه ب فيجو والـضابطة) للغة يـة التجر ن املجمـوعت ـ ع عـديا
ً

 .
املـستقل ـ املتغ أثـر لة(ملالحظـة املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية ن) اسـ ع التـا ين ـ املتغ ـ ع

سك( ب فيجو بلغة مجة ال علم نحو تجاه و سك، ب فيجو بلغة مجة ال ات ا م ساب لاك ل   ).ر
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ل ا) 1 (ش شبھ للبحثالتصميم  لتجر

و مجة: داة ال ات ا م لقياس ي أدا   .راختبار

أوال
ً

ــــي:  دا ختبــــار مــــن ــــدف ال عينــــة: تحديــــد ــــساب اك مــــدى قيــــاس ــــي دا ختبــــار دف ِاســــ
ّ َ

ن املجمـــوعت ـــ ـــسك؛: البحــث ب فيجـــو بلغـــة مجــة ال ات ـــا مل والـــضابطة، يــة، لالتجر ر
لتحد اســـوذلـــك فعاليـــة مــــدى سيـــد تــــد ـــ لة املـــش حــــل ـــ ع القـــائم الــــتعلم راتيجية

ســـــتوديو(وحـــــدة ـــــسك ب الفيجـــــوال بلغـــــة مجـــــة س) ال التـــــد قـــــة طر بفعاليـــــة نـــــة رمقا ر
ً

وللكــشف عـديا، تطبيقــھ خـالل مــن ـ العم ـن أدا تقيــيم خـالل مــن وذلـك عتياديـة،
ً

ن املجمــــــوعت ـــــافؤ ت اك: عـــــن ـــــ والــــــضابطة، يـــــة، مجـــــالتجر ال ات ــــــا م بلغــــــةرـــــساب ة
قبليا تطبيقھ خالل من سك ب فيجو
ً

  . ل

ثانيــــا
ً

ـــــي:  دا ختبــــار وصـــــياغة ـــــسك،: بنــــاء ب فيجــــو بلغـــــة مجــــة ال ات ـــــا بم قائمــــة إعـــــداد لتــــم ر
املعلومــــات وتقنيــــة اســــب ا مقــــر ــــ ضـــــوء) 1(رواملتــــضمنة ــــ الثــــانو و يللــــصف ل

عـد ـا تحقيق املتوقـع التعليميـة مجـةداف ال وحـدة اسـة ـسكرد ب الفيجـوال بلغـة
ــــــ ال ات ـــــا امل مــــــن البحـــــث عينــــــة طالبـــــات ــــــساب اك مـــــستو قيــــــاس واملـــــراد رســـــتوديو، ِ

ّ َ ى
ــــــ ع ــــــسك ب فيجــــــو بلغــــــة مجــــــة ال ات ــــــا م قائمــــــة الباحثــــــة عرضــــــت وقــــــد ــــــا، لتحتو ر

قـم ـق م ، ـ اسـب ا ومعلمات معل من مـدى)1(رمجموعة ـ ـم ا آ أخـذ وتـم ر،
ا مشـــــمول ال وحـــــدة ـــــداف لطالبــــــاتأل ـــــا مالءم ومـــــدى ـــــسك، ب الفيجـــــوال بلغــــــة جـــــة

مثــــل املالحظــــات، عــــض وعرضــــت ــــة، اللغو الــــصياغة ة ــــ و ، الثــــانو و يالــــصف : ل
املعلومــــات وتقنيــــة اســــب ا كتــــاب ــــب ت ل وفقــــا ات ــــا امل ــــب ترت عــــديل

ً
عــــديل)1(ر و ،

ا املالحظـــــــات ضـــــــوء ـــــــ و ات، العبـــــــا لـــــــبعض ـــــــة اللغو املعلمـــــــورالـــــــصياغة ا أبـــــــدا ـــــــ نل
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ا صــو ــ ضــعت و ــسك، ب الفيجــوال بلغــة مجــة ال ات ــا م قائمــة عــدلت رواملعلمــات ُو ر ُ

قـــــم ـــــق م ائيــــة، قائمـــــة)5(رال ـــــ ع بنــــاء ـــــي دا ختبـــــار ات عبــــا صـــــياغة تمـــــت ثــــم ،ً ر
فيجـــو بلغـــة مجـــة ال ات ـــا م احتـــوت حيـــث ـــسك، ب الفيجـــوال بلغـــة مجـــة ال ات ــا لم ر ر

ـــ ع ســـتوديو ـــسك برب اســـتخدام ات ـــا ســـتوديورم ـــسك ب فيجـــو ســـوفت مايكر لنـــامج و
ســــــتوديو)2010( ــــــسك ب فيجــــــو ســــــوفت مايكر برنــــــامج تــــــصميم ات ــــــا وم ل، و ،)2010(ر

ســـــتوديو ـــــسك ب فيجـــــو ســـــوفت مايكر برنـــــامج إنتـــــاج ات ـــــا لوم و ة)2010(ر ـــــا م ـــــل ول ر،
الفرعية ا  .إجراءا

ثالثـا
ً

ـي:  دا ختبـار عليمـات عل: وضـع إعــداد لتـم ـش ختبـار مــوجزةيمـات ات عبـا و ، ـ روا
ــدف بال ـف التعر تــضمنت ـ ال بدقــة، الطالبـة مـن مطلــوب ـو مــا وتوضـيح ومـة، ومف
عــدم ــ ع يــھ والتن لــھ، املخــصص والــزمن الــسؤال، عــن جابــة وكيفيــة ختبــار، مــن
حفــــــظ ــــــان وم ختبــــــار، بات تــــــد عــــــدد وتوضــــــيح ــــــا، ع جابــــــة دو فقــــــرة أي رتــــــرك ن

اامل ا از ج ع بالطالبةوشر اصة ا ولية البيانات كتابة ع يھ والتن ،  .سب

عــــــا ا
ً

ـــــــي: ر دا ختبــــــار ألجلـــــــھ: صـــــــدق وضـــــــع مــــــا قيـــــــاس ــــــ ع ختبـــــــار ة قــــــد ـــــــ إ الـــــــصدق رــــــش
ن،)2014مجيــــد،( املحكمــــ صــــدق الباحثــــة اســــتخدمت ختبــــار صــــدق مــــن وللتحقــــق ،

وليــة تھ بــصو عرضــھ تــم املحرحيــث مــن مجموعــة ــ مجــاع ــ ن املتخصــص ن كمــ
ــ ــ مو ــو كمــا ، ــ اســب ا ــ ومعل التعلــيم وتقنيــات س، التــد وطــر راملنــا ق

ـــــــق ــــــــة،)1(م واللغو العلميــــــــة، الدقــــــــة ناحيــــــــة مــــــــن الــــــــرأي وإبــــــــداء تحكيمــــــــھ ــــــــدف ،
وإجـــراء للتطبيـــق، صـــالحيتھ ومـــدى ، الثـــانو و الـــصف طالبـــات ملـــستو تھ يومناســـ ل ى

املطلو يتضمنالتعديالت ن للمحكم موجھ خطاب إعداد وتم ا، عل البحـث،: ة دف
وقـد ـي، دا ختبـار بنـود ـ ع كم ل ة واستما ي، دا ختبار ات بمحتو ف روالتعر
عـــــض إجـــــراء عــــد البحـــــث، مجموعــــة ـــــ ع للتطبيــــق صـــــالحيتھ ــــ ع املحكمـــــو نأجمــــع ّ

إعــــــ ـــــ تمثلــــــت ـــــ وال عليــــــھ، مفـــــردالتعـــــديالت عــــــض صـــــياغة ــــــي،ادة دا ختبــــــار ات
لــشاشات مــصغرة نمــاذج اج وإد للوضــوح، تأكيــدا لمــات ال عــض حــذف أو بدال رواســ

ً

ستوديو سك ب الفيجوال نامج ب ع وقـد)2010(واملشر تنفيـذه، الطالبة من املطلوب ،
ـي دا ختبـار وأصـبح ن، املحكمـ اء آل وفقـا مـة، الال التعـديالت بـإجراء الباحثة رقامت ز

ً

زا ستطالعيةجا ة   .للتجر

خامسا
ً

ـي:  دا لالختبـار ستطالعية ة الباحثـات: التجر قامـت ختبـار، صـدق مـن التحقـق عـد
املوافـــق عــاء، يـــوم ــ ـــي دا ختبــار ـــ27/7/1440ربتطبيــق ا الد الفــصل مـــن رـــ

ـــ ا الد للعـــام ي ن1439/1440رالثـــا اختيـــا تـــم اســـتطالعية، عينـــة ـــ ع رــــ ِ
ّ عـــشوائياَ

ً

عينــــة ــــ غ مـــن البحــــث مجتمــــع ـــ إ ن تمــــ ي بحيــــث ، الثـــانو و الــــصف طالبــــات ِمـــن
ّ َ ي ل

ن وعـــدد ساســـية، عليمـــات) 20(البحــث وضـــوح مـــدى معرفـــة ــدف ال ـــان و طالبـــة،
َ ُ

ولة، الــــس معامـــل وحــــساب ـــي، دا ختبـــار مــــن وتحديـــد ــــي، دا ختبـــار زومفـــردات
ملفــــردات ــــ والتمي ة، ــــيوالــــصعو دا ختبــــار ثبــــات وحــــساب ــــي، دا عــــد. ختبــــار و

ي ما ات ستطالعية، العينة ع ي دا ختبار ِتطبيق
ّ َ:  
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ختبـــار-1 ومفـــردات عليمـــات ـــسأل: وضــوح ولـــم ة، ـــ وا ختبـــار ومفـــردات عليمـــات أن ن تبـــ
العينـ طالبـات لـدى غمـوض أو س لـ نـاك يكن ولم طالبة، أي ا ِع

ّ ـاَ تطبيق وتـم سـتطالعية، ة
يح ال ل   . بالش

ــي-2 دا ختبــار مــن اســتغرقتھ: زتحديــد الــذي الــزمن متوســط وحــساب ختبــار، مــن زلتحديــد
ومـن سـتطالعية، للعينـة ختبار بداية من يل ب الباحثة قامت ات؛ ا امل أداء زالطالبات ر

أسـ جميـع تطبيق ت أ طالبة أو من حساب لثم حـواز بلـغ حيـث ختبـار، ثـم) 20(ئلة دقيقـة،
حـوا بلـغ وقـد ختبـار، أسـئلة جميع تطبيق ت أ طالبة آخر من تـم) 30(زحساب كمـا دقيقـة،

عتبـار ختبـار) 5(خذ مـن حـساب ثـم ختبـار، عليمـات وقـراءة الطالبـات لتنظـيم زدقـائق
الــسا ن الـــزمن متوســـط حــساب ـــق طر عـــن ــامال،

ً
ن طالبــة: بق أو إجابـــة لمـــن آخـــر+ ز إجابـــة زمـــن

ختبــــار)2/ (طالبـــة لـــزمن وتــــضاف ختبــــار،) 5(، عليمـــات وقــــراءة الطالبـــات، لتنظــــيم دقـــائق؛
و ختبار لتطبيق املناسب الزمن و ي   .دقيقة) 30(نوعليھ؛

ــــي-3 دا ختبــــار مفــــردات العي: تحليـــل ــــ ع ــــي دا ختبــــار تطبيــــق ِعــــد
ّ تــــمَ ســــتطالعية، نــــة

باســــــتخدام ــــــي، دا ختبــــــار ألســــــئلة ــــــ التمي ومعامــــــل ة، والــــــصعو ولة الــــــس معــــــامالت حــــــساب
تية حصائية ات   :املعا

ولة  . أ والس ة الصعو معامالت فيد: حساب ة معامل و ولة مدى إيضاح  الصعو  أو سـ
سـؤال ة ـو ـ مـا صـعو و ة ختبـار، ـسبة رعبـا ال ـة عـن ـي الطالبـات مـن املئو ن الال  أجـ

حـسب الـسؤال عـن و يحة، ـ لألسـئلة إجابـة ـسبة بتطبيـق بال دائيـة أو  املفتوحـة
تية   :املعادلة

السؤال                                     ع املحصلة الطالبات جات د   رمجموع

ة الصعو   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =معامل

للطالبات                                الك لية× العدد ال السؤال جة   رد

معا              يطـــــــــــــــرح ولة؛ الـــــــــــــــس معامـــــــــــــــل ـــــــــــــــ ع ــــــــــصو ـــــ مـــــــــــــــنلول ة الـــــــــــــــصعو يح) 1(مـــــــــــــــل ـــــــــــــــ
ــــي)2016مخائيــــل،( دا ختبــــار ألســــئلة ة الــــصعو معــــامالت أن التحليــــل نتــــائج ــــرت أظ حيــــث ،

ن بـــ ن)0.60(و) 0.33(انحـــصرت بـــ ولة الـــس معـــامالت انحــــصرت فيمـــا نــــاء)0.67(و) 0.40(، و ،ً

ا لإلحـصائيات وفقـا إحـصائيا، مقبولـة ختبـار مفـردات جميـع عـد عليـھ؛
ً ً ُ

ـ ذكـرت كمـا حـة، ملق
دقة   ).2008(أبو

ــي  . ب دا ختبــار فقــرات ــ تمي ــان: معامــل الن ــ) 2013(أشــار عت ــ التمي معامــل أن ــ ُإ

جــات د ــ ع حــصلت ــ ال العليــا املجموعــات ن بــ ــ التمي ــ ع الفقــرة ة قــد ــ ع رمؤشـرا ر
ً

بح املتدنيـة، جات الـد ـ ع حـصلت ـ ال الـدنيا واملجموعة فقـطرمرتفعة، ـستطيع يـث
ــــذه عــــن جابـــة الــــدنيا املجموعــــة ـــستطيع وال العليــــا املجموعــــة الفقـــرة عــــن جابـــة

ــساب و ــ الفقــرة، التمي مفــردات معامــل جــات د ــب ترت تــم ــي؛ دا ختبــار رألســئلة
العليــــا املجموعــــة ن، مجمــــوعت ــــ إ ذلــــك عــــد املفــــردات وتقــــسيم ليــــا، تنا بــــا ترت العينــــة

ً ً
ز ِ

ّ َ

حــــ ــــي ــــالال أع ــــ ع جات% 50صلن الــــد ــــ(رمــــن الــــدنيا)طالبــــات10أع واملجموعــــة ،
أقــل ــ ع حــصلن ــي جات% 50الال الــد ــى(رمــن قــيم)طالبــات10أد حــساب جــر ثــم ى،
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املعادلــــة تطبيــــق خــــالل مــــن ــــي، دا ختبــــار أســــئلة مــــن ســــؤال ــــل ل ــــ التمي معـــامالت
  :تية

جات مجموع جات مجموع - االعلي الفئة رد   الدنيا الفئة رد

التمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =معامل

ن املجموعت إحدى للسؤال× عدد لية ال جة   رالد

ن              بـــ اوح ـــ ت ـــي دا ختبـــار ألســـئلة ـــ التمي معـــامالت أن التحليـــل نتـــائج ـــرت و) 0.33(وأظ
وفـ)0.67( اســة الد ألغـراض ـا و تر مقبولــة قـيم ـ و ر،

ً
بنــود بـأن ، ــو بو ال وصـفھ الـذي املعيــار نق

عن ا تمي جة د تقل ال ال املقبولة ات رختبا عالم)0.20(ر ذكره ما حسب ،)2007.(  

ـي-4 دا ختبـار ثبـات ـ: حـساب ط مـن الثبـات عت ع قبـل أداة أي ـ ساسـية والـشر ـ والـشر
جا د مجموعة ساق بالثبات قصد و ا، قياسـھرتطبيق يجـب ما قاست فعال ال ختبار ت

ً

ختبـار)2014مجيـد،( ثبـات مـن التحقـق تـم وقـد ـي، كمـادا نبـاخ، كر ألفـا معامـل وباسـتخدام
ي دو با مو   :لو

  )1(لجدو

نباخ معامل نتائج كر ألفا قة بطر ي دا ختبار   وثبات

ات سئلة  املستو الثبات  عدد   معامل

ة   0.656  15 ساسيةالواج

اسبة ا لة   0.835  16 برنامج

اة الز   0.950  11  برنامج

ي دا لالختبار لية ال جة   0.873  42  رالد

جـــــدو                  نتـــــائج مـــــن ن بـــــ لالختبـــــار) 1(لي نبـــــاخ كر ألفـــــا قـــــة بطر الثبـــــات معامـــــل قيمـــــة وأن
بلغــــت ــــي ن)0.873(دا بــــ ختبــــار ات مــــستو وتراوحــــت مؤشــــرات،)0.950 -0.656(، ــــا وجميع

يمكــــــن مرتفعــــــة، ثبــــــات جــــــة بد يتمتــــــع ــــــي دا ختبــــــار أن ــــــ ع وتــــــدل إحــــــصائيا، مقبولــــــة رثبـــــات
ً

دافھ وأ البحث طبيعة ضوء البحث مجموعة طالبات أداء ملستو كمؤشر ا إل ناد   .ىس

سـو ب تبـاط ا معامـل بحـساب الـداخ ـساق حـساب تـم نكمـا بـ)Pearson Correlation(ر ن،
ـــدو وا لـــھ، ليـــة ال جـــة والد ختبــــار، ات مـــستو مـــن مـــستو ـــل جـــة لد رى معــــامالت) 2(ر ـــ يو

ي دا ختبار ات ملستو الداخ   .ساق

  

  

  



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ
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  )2(لجدو

لھ لية ال جة والد ختبار ات مستو من مستو ل جات د ن ب تباط رمعامالت ر   ىر

ختبار ات تباط مستو ىمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستو رمعامل
 الداللة

ساسية ة  0.05 *0.489 الواج

اسبة ا لة  0.01 **0.730 برنامج

اة الز  0.01  **0.755  برنامج

الـداخ   ـساق الداخليـة تبـاط معـامالت قـيم أن الـسابق ـدو ا نتائج من ر ريظ ل
الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالـــة لـــھ، ليـــة ال جـــة والد ختبـــار، ات مـــستو مـــن مـــستو ـــل ىل ى

ً
ر

البحث)0.05(أو) 0.01( للتطبيق ي دا ختبار صالحية ع يدل ما ذا و ،ّ.  

اسة الد وعينة   :رمجتمع

س مــدا ــ ســن يد ــي الال الثــانو و الــصف طالبــات جميــع مــن اســة الد مجتمــع ــو ت رو ر ير ل ن
ــ ا الد للعــام ــرج، ا بمحافظــة العــام ن1440/1441رالتعلــيم عــدد والبــالغ طالبــة،) 5963(ـــ

مـنو ونـت ت اسة الد عينة راما ِ
ّ البنـات) 60(َ سـة مد ـ ، الثـانو و الـصف طالبـات مـن رطالبـة ي ل

سيطة عشوائية قة بطر ن اختيا وتم رج، ا بمحافظة عشر الثانية ة   .رالثانو

ا نتائج ومناقشة اسة الد بيانات   :رتحليل

باسـتخد املعلومـات وتقنية اسب ا مادة س تد فاعلية ع روللتعرف الـتعلمّ اتيجية اسـ ام
فيجـو بلغـة مجـة ال ات ـا م الثـانو و الـصف طالبـات ـساب اك ـ لة املش حل ع لالقائم ي رل

ي الفرض واختبار صياغة، تمت سك؛   : ب

داللــــة مـــــستو عنــــد إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر توجــــد ىال جـــــات) α ≥ 0.05(و د متوســــط ن ربـــــ
جــــا د ومتوســــط يــــة، التجر املجموعــــة ختبــــاررطالبــــات ــــ الــــضابطة، املجموعــــة طالبــــات ت

سك ب فيجو بلغة مجة ال لوحدة البعدي ي لدا ْ َ.  

نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســـطات قـــيم اســـتخراج جـــر الفـــرض ـــذا ة ـــ مـــن ىوللتحقـــق
ختبـار ـ الـضابطة املجموعـة طالبـات جـات ود يـة، التجر املجموعـة طالبات جات لد ة راملعيا ر ر

ال ـــــي املتوســــــطاتدا ــــــذه ن بـــــ نــــــة املقا وتمــــــت ـــــسك، ب فيجــــــو بلغــــــة مجـــــة ال لوحــــــدة ربعــــــدي ل ْ َ

اختبـــار باســــتخدام ـــسابية ن) T-test) (ت(ا مـــستقلت ن تــــ واملجموعــــة: لعي الـــضابطة، املجموعــــة
جدو ن ب و ية، لالتجر التحليل) 13(ّ   :نتائج
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  )3(لجدو

اختبار حصا) ت(نتائج وداللتھ ن، مستقلت ن ت نلعي املجموعت متوسطات ن ب ق للفر : وئية
سك ب فيجو بلغة مجة ال لوحدة البعدي ي دا ختبار والضابطة، ية، لالتجر ْ َ.  

 العدد  املجموعة  التطبيق  ىاملستو

املتوس
ط

سا ا
  ي

نحرا
ف

  ياملعيار

قيمة
 )ت(

ىمستو
 الداللة

الداللة
  حصائية

  7.13  18.07 30 الضابطة
ة الواج

  ساسية
ْالبع   ديَ

ية   5.52  23.20 30 التجر
3.116  0.003  

دال
إحصائيا
ً

  0.05عند
  10.38  18.47 30 الضابطة

لة برنامج
اسبة   ا

ْالبعدي َ  
ية   6.88  26.07 30 التجر

3.343  0.001  
دال

إحصائيا
ً

  0.05عند
  7.50  11.83 30 الضابطة

اة الز ْالبعدي  برنامج َ  
ية   4.78  17.47 30 التجر

3.468  0.001  
دال

إحصائيا
ً

  0.05عند
  23.42 48.37 30 الضابطة

لية ال جة   رالد
ي دا   لالختبار

ْالبعدي َ  
ية  16.20 66.73 30 التجر

3.532 0.001  
دال

إحصائيا
ً

  0.05عند
 

  
ل البعدي) 2(ش ي دا ختبار والضابطة ية التجر ن املجموعت ن ب ق   والفر
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املتوســـط            قيمــــة أن يتـــ الــــسابق؛ ـــدو با ة ــــ املو النتـــائج خــــالل ألداءلمـــن ي ــــسا ا
بلغـــت ـــي دا ختبـــار أســـئلة ـــ ع يـــة التجر املجموعـــة قيمــــة)66.73(طالبـــات بلغـــت ن حـــ ـــ ،

نفـسھ ـي دا ختبـار أسئلة ع الضابطة املجموعة طالبات ألداء ي سا ا ،)48.37(املتوسط
اختبــار حـساب فــر) ت(و ــر ظ ن املتوســط ــذين ن بــ نــة للموا ن مــستقلت ن تــ قلعي إحــصائياز دال

ً

الداللــــــــة مـــــــستو ن)α ≥ 0.05(ىعنـــــــد املجمـــــــوعت طالبـــــــات جــــــــات د متوســـــــطي ن بـــــــ يــــــــة،: ر، التجر
بلغـــت حيـــث يـــة، التجر املجموعـــة ـــ إ عـــز و ـــي، دا لالختبـــار البعـــدي التطبيـــق ـــ ىوالــضابطة، ُ ْ َ

ة) ت(قيم داللة)3.532(املحسو بمستو عنـد)0.001(ى، إحـصائيا دالة القيمة ذه و ،
ً

ىمـستو

ي)α ≥ 0.05(الداللة ل الش ع بيانيا النتائج ذه تمثيل مكن و ،
ً

:  

أنــھ ــ ع نــصت ــ وال اســة، الد فرضــية فــض ــ إ يجــة الن ــذه ّوتــؤدي ر ذات: ر ق فــر توجــد وال

دال مــــــستو عنـــــد إحــــــصائية املجموعــــــة) α ≥ 0.05(لـــــةىداللـــــة طالبـــــات جــــــات د متوســـــط ن ربــــــ
لوحـدة البعـدي ـي دا ختبـار ـ الـضابطة، املجموعة طالبات جات د ومتوسط ية، ْالتجر َ ر

ــــسك ب فيجــــو بلغــــة مجــــة الــــتعلملال اتيجية اســــ باســــتخدام س التــــد فاعليــــة ــــ إ ــــش ممــــا ر؛
مج ال ات ا م ساب اك لة املش حل ع الـصفرالقائم طالبـات لـدى سك، ب الفيجو بلغة لة

الثانو يو   .ل

املــستقل ــ املتغ أثــر ــم لة(ولتحديــد املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم اتيجية إحــداث) اســ ــ
ع التـا ـ املتغ ـ ا إل التوصل تم ال ق الفر ـي(وتلك دا ختبـار ـ الطالبـات جـات د رمتوسـط

اتھ بحــــس)ومــــستو الباحثــــات قامــــت إيتــــا؛ ــــع مر باســــتخدام ثــــر ــــم ،²η (Eta Squared(اب
اختبار بداللة التالية" ت"وذلك للمعادلة وفقا ة، ر ا جة ود

ً
  :ر

  )²ت                                 (

إيتا ع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) =²η(مر

ة) + ²ت                          ( ر ا جات   رد

ن و أشار ما ـساو Cohen وحسب أو مـن أقـل ـو ي عنـدما ا صـغ عـد ثر م أن يإ ن
ً ُ

ــــــــساو)0.01( عنــــــــدما ومتوســـــــطا ي،
ً

ــــــــسا)0.06( أو مــــــــن ــــــــ أك ــــــــو ي عنــــــــدما ا ــــــــ وكب ن،
ً

) 0.14(يو
ع،( والشا   ).2010الرضيان

ــــ لة، املــــش حــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســـ أحدثتــــھ الــــذي ثــــر ــــم ــــ ع وللوقـــوف
كمـا النتـائج جـاءت ـسك؛ ب فيجـو بلغـة مجـة ال ات ـا م الثـانو و الـصف طالبـات ـساب لاك ي رل

ي دو ا ا   :ليو
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  )4(لجدو

للمتغ ثر م قيم حساب البعدينتائج ي دا ختبار ع التا املتغ ع ْاملستقل َ  

املتغ
  املستقل

ع التا   املتغ
 قيمة

  )t"(ت"
جة رد

ة ر   )df(ا
ع مر قيمة

  )²η(إيتا
ثر  م

ة بالواج املتعلقة ات ا رامل
  ساسية

  كب  0.14  3.116

امل ات ا نامجرامل ب تعلقة
اسبة ا   لة

  كب  0.16  3.343

نامج ب املتعلقة ات ا رامل
اة  الز

  كب  0.17  3.468

اتيجية اس
القائم التعلم

حل ع
لة   املش

لالختبار لية ال جة رالد
ي   دا

3.532 

58  

  كب  0.18

ــدو با ة ــ املو النتــائج خــالل املــستقل) 4(لمــن ــ املتغ تــأث ــم أن اتيجية(يتــ اســ
املــش حـــل ــ ع القـــائم ـــ) لةالــتعلم ـــي دا لالختبــار البعـــدي بــالتطبيق ـــاص ا ع التــا ـــ املتغ ْـــ َ

ن بلــغ: املجمـوعت والـضابطة، يــة، ــ) 0.18(التجر بمع ، ــ كب تـأث ــم ـ ع تــدل قيمــة ـ ّأن: و

يــــــــة%) 18( التجر ن املجمـــــــوعت ــــــــ البعـــــــدي ــــــــي دا ختبـــــــار ــــــــ اصـــــــل ا ــــــــ الك التبـــــــاين ْمـــــــن َ

ا ــــ إ عــــود وحــــدةوالــــضابطة س تــــد ــــ لة املــــش حــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســــ رســــتخدام
سك ب فيجو بلغة مجة   .لال

الـتعلم اتيجية اسـ باسـتخدام املعلومـات وتقنية اسب ا مادة س تد فاعلية ع روللتعرف ّ

سك ب فيجو بلغة مجة ال نحو الثانو و الصف طالبات اتجاه لة املش حل ع لالقائم ي ل
يتمت الفرض واختبار   : صياغة،

الداللـــــــة مـــــــستو عنــــــد إحـــــــصائية داللـــــــة ذات ق فـــــــر توجــــــد ىال متوســـــــط) α ≥ 0.05(و ن بـــــــ
ـــــ الـــــضابطة، املجموعـــــة طالبــــات جـــــات د ومتوســـــط يــــة، التجر املجموعـــــة طالبـــــات جــــات رد ر

سك ب فيجو بلغة مجة ال علم نحو لالتجاه البعدي لاملقياس ْ َ. 

الفـــر ـــذا ة ـــ مـــن نحرافـــاتوللتحقـــق و ـــسابية ا املتوســـطات قـــيم اســـتخراج جـــر ىض
ن املجموعت الطالبات، جات لد ة راملعيا لالتجـاه: ر البعـدي، املقيـاس ـ والـضابطة، ية، ْالتجر َ

باستخدام سابية ا املتوسطات ذه ن ب نة املقا وتمت سك، ب فيجو بلغة مجة ال علم رنحو ل
مــــــ)T-test) (ت(اختبــــــار ن تــــــ لعي نّ، ن: ستقلت بــــــ و يــــــة، التجر واملجموعــــــة الــــــضابطة، ّاملجموعــــــة

دو التحليل) 15(لا   :نتائج
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  )5(لجدو

اختبار ن )ت(نتائج املجموعت متوسطات ن ب ق للفر حصائية وداللتھ ن، مستقلت ن ت : ولعي
س ب فيجو بلغة مجة ال علم نحو لالتجاه البعدي املقياس والضابطة، ية، لالتجر ْ   كَ

 العدد  املجموعة  التطبيق  ىاملستو
املتوسط
ي سا ا

نحراف
  ياملعيار

الداللة )ت(قيمة الداللةىمستو
  حصائية

املعر  5.15  26.80 30 الضابطة و نامل
بلغة مجة ال علم نحو

سك ب   لفيجو
ْالبعدي َ  

ية   3.24  32.60 30 التجر
5.220  0.000  

عند إحصائيا دال
ً

0.05  

و  5.19  28.70 30 الضابطة نامل
علم نحو ي السلو
فيجو بلغة مجة لال

سك   ب

ْالبعدي َ  
ية   7.89  34.03 30 التجر

3.093  0.003  
عند إحصائيا دال

ً

0.05  

و  7.16  30.33 30 الضابطة نامل
علم نحو ي الوجدا
فيجو بلغة مجة لال

سك   ب

ْالبعدي َ  
ية   9.49  37.63 30 التجر

3.362  0.001  
إحصائيا دال
ً

عند
0.05  

لية ال جة   رالد
  للمقياس

ْالبعدي   0.000 4.020  16.45 85.83 30 الضابطة  َ
عند إحصائيا دال

ً

0.05  

ألداء ي ـــــسا ا املتوســـــط قيمـــــة أن يتـــــ الـــــسابق؛ ـــــدو با ة ـــــ املو النتـــــائج خـــــالل لمـــــن
تجــاه مقيــاس بنــود ــ ع يــة التجر املجموعــة ـــسكطالبــات ب فيجــو بلغــة مجــة ال علــم لنحــو

بلغت ل الـضابطة)104.26(ك املجموعـة طالبـات ألداء ي ـسا ا املتوسـط قيمـة بلغت ن ح ،
بنــــود ــــ نفــــسھ ع ــــسك ب فيجــــو بلغــــة مجــــة ال علــــم نحــــو تجــــاه حــــساب)85.83(لمقيــــاس و ،

فـــ)ت(اختبـــار ـــر ظ ن، املتوســـط ـــذين ن بـــ نـــة للموا ن؛ مـــستقلت ن تـــ لعي عنـــدز، إحـــصائيا دال ر
ً

ق

الداللـــــــــــة ن)α ≥ 0.05(ىمـــــــــــستو املجمـــــــــــوعت طالبــــــــــــات جـــــــــــات د متوســـــــــــطات ن بــــــــــــ يــــــــــــة،: ر، التجر
ــــ إ عــــز و ــــسك، ب فيجــــو بلغــــة مجــــة ال علــــم نحــــو لالتجــــاه البعــــدي املقيــــاس ــــ ىوالــــضابطة، ُل ْ َ

قــيم بلغــت حيــث يــة، التجر ة) ت(املجموعــة داللــة)4.020(املحــسو بمــستو ــ)0.000(ى، و ذه،

الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالـــة ىالقيمـــة
ً

)0.05 ≤ α(، ـــ ع بيانيـــا النتـــائج ـــذه تمثيـــل مكـــن و
ً

التا ل   :الش
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ش
ن) 3(ل املجموعت ن ب ق علم: والفر نحو لالتجاه البعدي املقياس والضابطة، ية، ْالتجر َ

مجة   .ال

ع نــصت ــ وال اســة، الد فرضــية فــض ــ إ يجــة الن ــذه ّوتــؤدي ر أنــھر ذات: ــ ق فــر توجــد وال

الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائية املجموعـــة)α ≥ 0.05(ىداللـــة طالبـــات جـــات د متوســـط ن بـــ ر،
نحـو لالتجـاه البعـدي، املقيـاس ـ الـضابطة، املجموعـة طالبـات جـات د ومتوسط ية، ْالتجر َ ر

سك، ب فيجو بلغة مجة ال اتلعلم اسـ باستخدام س التد فاعلية إ ش الـتعلمرمما يجية
طالبـات لـدى ـسك، ب الفيجـو بلغة مجة ال علم نحو تجاه تنمية لة املش حل ع لالقائم

الثانو و يالصف   .ل

املـستقل ـ املتغ أثر م لة(ولتحديد املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية إحـداث)اسـ ـ ،
ع التــــا ــــ املتغ ــــ ــــا إل التوصــــل تــــم ــــ ال ق الفــــر مقيــــاسمتو(وتلــــك ــــ ع الطالبــــات جــــات د رســــط

اتھ ومـــستو ـــسك، ب فيجـــو بلغـــة مجـــة ال علـــم نحـــو ـــم)لتجـــاه بحـــساب الباحثـــات قامـــت ؛

إيتـــا ــع مر باســتخدام اختبـــار²η (Eta Squared(ثــر، بداللــة وذلــك وفقـــا) ت(، ــة، ر ا جــة ود
ً

ر
التالية   :للمعادلة

  )²ت                                          (

إيتا          ع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) =²η(مر

ة) + ²ت                                   ( ر ا جات   رد

أحدثت الذي ثر م ع اتجـاهللوقوف ـ لة، املـش حـل ـ ع القـائم التعلم اتيجية اس ھ
اتيجية اســــ اســـتخدام عـــد ـــسك، ب فيجـــو بلغــــة مجـــة ال نحـــو ، الثـــانو و الـــصف لطالبـــات ي ل

ي دو ا ا يو كما النتائج فجاءت لة؛ املش حل ع القائم   :لالتعلم

  

  

  



ُفاعلیة استراتیجیة التعلم القائم على حل المشكلة في اكتساب  ِّ ُّ
ُ البرمجة بلغة فیجول بیسك ِمھارات واالتجاه نحوھا لدى طالبات ِ

 الصف األول الثانوي
  بدور ناصر الحقباني

 نوره سعود الھزاني. د
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  )6(لجدو

ا ع املستقل للمتغ ثر م قيم حساب نحونتائج لالتجاه البعدي املقياس ع التا ْملتغ َ

سك ب فيجو بلغة مجة ال   .لعلم

املتغ
  املستقل

ع التا   املتغ
 قيمة

  )t"(ت"
جة رد

ة ر   )df(ا
إيتا ع مر قيمة

)²η(  
ثر  م

علم نحو املعر و نامل
فيجو بلغة مجة لال

سك   ب
جدا  0.32  5.220   ًكب

علم نحو ي السلو و نامل
فيجو بلغة مجة لال

سك   ب
  كب  0.14  3.093

علم نحو ي الوجدا و نامل
فيجو بلغة مجة لال

سك  ب
  كب  0.16  3.362

اتيجية اس
القائم التعلم

حل ع
لة   املش

للمقياس لية ال جة  4.020  رالد

58  

جدا  0.22   ًكب
ـدو با ة ـ املو النتـائج خالل تـأ)6(لمن ـم أن يتـ املـستقل؛ ـ املتغ اتيجية(ث اسـ

لة املش حل ع القائم نحـو)التعلم تجـاه ملقيـاس البعـدي بـالتطبيق ـاص ا ع التا املتغ ،ْ َ

ن املجموعت سك، ب فيجو بلغة مجة ال بلغ: لعلم والضابطة، ية، قيمة)0.22(التجر و ،
بمع جدا، كب تأث م ع البعـدي%)22(ّأن: ًتدل املقيـاس ـ اصـل ا ـ الك التبـاين ْمـن َ

ن املجمـــوعت حـــل: ــ ـــ ع القــائم الـــتعلم اتيجية اســـ اســتخدام ـــ إ عـــود والــضابطة، يـــة، التجر
وحدة س تد لة سك(راملش ب فيجو بلغة مجة   ).لال

ا وتفس النتائج   :مناقشة

ايجــــــا أثــــــر وجــــــود عــــــن للبحــــــث و الفــــــرض تحليــــــل نتــــــائج باســــــتخداملأســــــفرت س للتــــــد ري
ـــسك، ب فيجـــو بلغـــة مجـــة ال ات ــا م ـــساب اك ـــ لة املـــش حــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم اتيجية لاســ ر

ــــــ الفال اســــــة د يجــــــة ن مــــــع يجــــــة الن ــــــذه وتتفــــــق يــــــة، التجر املجموعــــــة ــــــ )2018(رلـــــصا ال
لالخت الطالبـــات، جـــات د متوســـط ـــ إحــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــن ـــا نتائج ركــشفت بـــارو

لة، املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية باسـ سـت د ـ ال يـة، التجر املجموعة لصا ّرِالبعدي،
ُ ْ َ

يـل ا أبـو اسـة د نتـائج مع ا ا البحث نتائج اتفقت ـ)2018(ركما إ ـا نتائج ـ ت أشـا ـ وال ر،
واملجموعـــــــ يـــــــة، التجر املجموعـــــــة جـــــــات د متوســـــــط ن بـــــــ إحـــــــصائية داللـــــــة ذات ق فـــــــر روجـــــــود ةو

ســـت د ـــ ال يـــة، التجر املجموعـــة لـــصا الناقـــد، ـــ التفك ات ـــا م تنميـــة مـــستو ـــ رالـــضابطة، ر ى
لة املــــــــــش حــــــــــل ــــــــــ ع القــــــــــائم مــــــــــان. بــــــــــالتعلم و فــــــــــردوس، اســــــــــة د نتــــــــــائج  Firdausرومــــــــــع

&Herman,2017) (، ــ ا الر الــتعلم ــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود ــا نتائج ــرت أظ ــ وال
القـــراءة ـــ ع ة ســـتروالقـــد د ـــ ال يـــة، التجر املجموعـــة لـــصا اضـــية، الر يم للمفـــا روالكتابـــة،

أثـــرا ـــت أثب ـــ ال اســـات الد مـــع يتفـــق ـــا ا والبحـــث لة، املـــش حـــل ـــ ع القـــائم الـــتعلم بأســـلوب
ً

ر
مـن ـل اسـة د مثـل لة، املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية السـ ٍإيجابيـا ر

ً
ن:  وآخـر س  &Chisشـ

et al,2018) (ش ش ال وسالم)2017 (؛ ي نو ع)2016(؛ موك)2013(؛   ).2010(؛
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طـــر تناولـــت ـــ ال اســـات الد مـــن العديـــد إليـــھ آلـــت مـــا مـــع ـــا ا البحـــث نتـــائج اتفقـــت قكمـــا ر
ـسن وا الفيفـي اسـة د نتـائج مثـل ن، للمتعلمـ ـا، ا ا م ـساب واك مجة، ال س رتد ر ـ) 2018(ر ال

إحــــــ داللـــــــة ذات ق فـــــــر وجــــــود ـــــــا نتائج ت ــــــ واملجموعـــــــةوأو يـــــــة، التجر املجموعــــــة ن بـــــــ صائية
بلغـــــة العمليـــــة مجـــــة ال ات ـــــا مل ـــــي دا ختبـــــار و ف، للمعـــــا التحـــــصي ختبـــــار ـــــ رالـــــضابطة، ر

يــة التجر املجموعــة لــصا ــسك، ب ــاز. لفيجــو اســة د نتــائج مــع اتفقــت يكمــا ـــ) 2018(ر ال
امل ن بـــــــ إحــــــصائية داللـــــــة ذات ق فـــــــر وجــــــود ـــــــا نتائج ت ــــــ واملجموعـــــــةوأو يـــــــة، التجر جموعــــــة

فيجــــو بلغـــة مجــــة ال ات ـــا مل ــــي دا ختبـــار مالحظـــة لبطاقــــة البعـــدي القيــــاس ـــ لالـــضابطة، ر ْ َ

ية التجر املجموعة لصا سك،   .ب

ات ــــا مل ن املتعلمــــ ــــساب الك إيجابيــــا، أثــــرا ــــت أثب ــــ ال اســــات الد مــــع يتفــــق ــــا ا روالبحــــث ر
ً ً

من ل اسة كد مجة، ٍال يامل: ر العمر)2019(ال ن)2018(ي؛ وآخر عبدهللا  ,Abdullahi& et al؛
القزالن)(2018 ن)2017(؛ وآخر جودة ن)2017(؛ وآخر ت وأو   ).(Ortiz& et al, 2017ر؛

عنــــد الباحثــــة الحظتـــھ ملــــا عـــز قــــد يــــة التجر املجموعـــة لطالبــــات ي يجـــا املؤشــــر ـــذا ىإن
القــــائم الــــتعلم اتيجية اســــ التطبيـــــقاســــتخدام أثنــــاء وإيجابيــــة، ــــشاط، مــــن لة املــــش حــــل ــــ ع

املعلومــــة، ــــ ع ــــصو ا ــــ وفاعــــل ي إيجــــا دو للطالبــــات ــــان حيــــث مجــــة، ال ات ــــا مل ــــ لالعم ر ر
مت أســـــ حيـــــث يحة، ـــــ قـــــة بطر ـــــا علم املـــــراد ات ـــــا امل ـــــ إ للوصـــــو ـــــا ميال مـــــع ا رومناقـــــش لز

ــا ف كت اشــ جماعيــة ئــة ب ن ــو ت ــ اتيجية حــوســ ــن، ا وآ ن، ــا أف تبــادل ــ لالطالبــات ر ر
الـــتعلم عمليـــة وجعلـــت وأعمـــق، أوســـع، قـــة بطر ات ـــا امل ـــساب اك للطالبـــات أتـــاح ممـــا لة؛ راملـــش

ــ مع الوفــاء. ذات أبــو ذكــر ذات) 2017(حيــث الــتعلم يجعــل لة املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم أن
خــالل مـن بنفــسھ معرفتــھ بنــاء ـ ع الطالــب ــساعد و ، ـ والعمــلمع أقرانــھ، مــع ي التعـاو الــتعلم

م عل ضة املعر لة املش حل إ للوصو اء، و ات ا بادل ب م ل سمح الذي ما وا ل   .ر

ــ ع القـائم الـتعلم اتيجية اســ اسـتخدام ـ يــة التجر املجموعـة طالبـات تفــو عـز مكـن قو و
و املعلومـات، طـرح ـا خالل مــن تـم ـ ال قــة الطر ـ إ لة املـش ــحـل املتـضمنة العمليـة، بات رالتــد

ــــــشھ ع الــــــذي الواقــــــع مــــــن بــــــع ت مــــــشكالت ل شــــــ ــــــ ع ــــــسك، ب الفيجــــــو بلغــــــة مجــــــة ال لوحــــــدة
تنميـــة ـــ ذلـــك م أســـ ممـــا ة؛ ومعـــز مـــشوقة، عليميـــة ئـــة ب ـــ إ نتقـــال ـــ إ أدى ممـــا زالطالبـــات؛

للطالبـات مجة ال ات ا نـة. رم أبـو الـتعلم) 2011(زوأشـار ـ الطالـب لةأن املـش حـل ـ ع القـائم
ــد ز و قيقيــة، ا يــاة وا اســية، الد املـادة ن بــ العالقــة يــر عنـدما املعرفــة وتطبيــق ــم ف ريحـاو ى ل

إنتاجيــة ــ وأك فعــاال الــتعلم يجعــل ممــا الطالــب، لــدى ــشطة ال ات املــشار مــن
ً

اتيجية.  اســ وتركــز
ا تطبيــــق مـــن وتمكنــــھ املـــتعلم، ــــ ع لة املـــش حــــل ـــ ع القــــائم نــــاالـــتعلم حـــل إليجــــاد ات؛ ـــا رمل

قيقـي ا بالعـالم موجـودة ل مـشا حـل خـالل مـن الطـالب يـتعلم حيـث محـددة، لة  &Chis)ملـش
et al,2018).  

الـتعلم، أثنـاء ساسـية لية املـسؤ الطالبـات تحمـل ـ إ يجابيـة النتائج تلك عز يمكن وكما و
وتتمثـــ لة، املــش حـــل ــ ع القــائم الـــتعلم اتيجية اســ للمـــشكالتباســتخدام حــل عـــن ن بحــ ــ ل

املختلفـة، ات التفس إ نصات و وار، وا واملناقشة، ، التفك ع ن ع و ن، تواج ال
ن، أمام حة املطر لة املش حل كيفية حو الطالبات، لدى والغموض، ، ساؤ ال تث ا إ وحيث ل ل

أثنــا ـــل، ا قــة لطر رات ـــ م وإبــداء ــا، حل ـــ ــ التفك ن املجموعـــاتومحــاول عمــل ـــ املــشاركة ء
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ن وقــد ن، ــ تفك مــستو تفــاع ا ــ إ ــوار، وا باملناقــشة، ــن علم ــ ســاعد والــذي راملتعاونــة، ىر
ات ــــــا امل ــــــساب اك ــــــ إيجابيــــــا أثــــــر ممــــــا ، ــــــ أك ة بــــــصو ات ــــــا امل ــــــذه أداء إجــــــراءات تــــــذكر ــــــ رع رر

مجيـــة حـــل. ال ـــ ع القـــائم الـــتعلم ـــ التعاونيـــة املجموعـــات إن نفـــوسحيـــث ـــ غـــرس لة املـــش
ا، ومناقـــش ـــا، ام واح ن، خـــر اء آ ـــ ع والتعـــرف نـــصات، ـــ ع والتعـــود ، التعـــاو ن راملتعلمـــ ن

ـ سـتقاللية و بـالنفس، الثقـة م فـ ـ ن و ومنطقيـة، علمية معاي ع يقوم بناء نقدا ا ًونقد ً

ـ ـسن). 2015عطيـة،(التفك ا القــائ) 2015(وأشــار الـتعلم املــتعلمأن يجعـل لة املــش حـل ـ ع م
ا كب ا قد وتوفر التعلم، عملية شطة ال يجابية املشاركة لھ يح وت التعليمية العملية محو
ً ً

ر ِ ر
لـــو ا اح بــاق املــشاركة ــ ع يقبــل الطالــب يجعـــل ــذا و تمــام، و لية باملــسؤ حــساس لمــن ُ و

بنا الطالب استغراق إ يؤدي مما الرأي فھوإبداء معا   .رء

حـــــل ـــــ ع القـــــائم الـــــتعلم اتيجية اســـــ ـــــ الطالبـــــات التمـــــاس ذلـــــك؛ أســـــباب مـــــن ـــــو ي نوقـــــد
الفيجــو برنــامج ــ ع ــ العم ب بالتــد مجــة، ال ــن، ل املفيــدة العمليــة ات ــا امل عــض لة لاملــش ر ر

الطالبـــــات ـــــساب اك ــــ ع ســـــاعد ممـــــا طــــأ؛ ا ب وتـــــصو طـــــأ، وا ســــة، املما خـــــالل مـــــن ــــسك، رب
ال ات ـــا نرم ـــداف أ تحقيـــق ـــ ـــد، وا الوقـــت، ـــن ل تـــوفر ـــ وال ـــسك، ب الفيجـــو بلغـــة لمجـــة

ـــا نحو إيجابيـــة نتـــائج ن لـــد ـــو وتت ي. ناملرجـــوة، ـــا ا ذكـــر الــــتعلم) 2009(ركمـــا ـــ الطـــالب أن
الــــسابقة، م ومعلومــــا م، ا ــــ بخ مرتبطــــة مــــشكالت حــــل ــــ و ــــشار لة املــــش حــــل ــــ ع نالقــــائم

ممـا ـشاط، و مبفاعليـة ــساعد سـلوب ـذا و والالحقـة، الـسابقة املعلومـات ن بــ ابط ـ ال يوثـق
ات ا امل ساب اك   .رع

باســـــتخدام س للتـــــد ي إيجـــــا أثـــــر وجـــــود عـــــن ي الثـــــا الفـــــرض اختبـــــار تحليـــــل نتـــــائج روأســـــفرت
ـسك، ب فيجـو بلغـة مجـة ال نحـو تجـاه تنمية لة، املش حل ع القائم التعلم اتيجية لاس

ا يــةلـصا التجر ــسن. ملجموعــة وا الفيفـي اســة د نتــائج مـع يجــة الن ــذه ــ) 2018(روتتفـق ال
سك ب الفيجو بلغة مجة ال علم نحو الطالب التجاه إيجابيا أثرا ا نتائج ت لأو

ً ً
جـاءت.  كمـا

وسالم ي نو اسة د مع متفقة ا ا البحث القـائم) 2016(رنتائج التعلم أن ا نتائج كشفت ال
التعلمع نحو تجاه فع دو لھ لة املش رحل   . ر

خـالل مـن مجـة ال اسـة لد ي الـذا التعلم ع الطالبة اعتماد أن إ يجة الن تلك عز روقد َى ُ

يـة التجر املجموعـة طالبـات أكـسب ممـا لة، املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية اسـ استخدام
ال علم من بة الر وتقليل ن بأنفس مجةالثقة ال علم نحو ي إيجا اتجاه ن لد و فت نمجة؛ ّ .

العظيم عبد ذكر التعـاو) 2015(حيث ع ن املتعلم ع لة املش حل ع القائم التعلم نأن
كمـــا مجموعـــات، ـــ والعمـــل املجموعـــة، ع مـــشا ة إدا كيفيـــة م علـــيم و ن، خـــر مـــع رواملناقـــشة ر

ا من بذلك يد ف متعة، أك التعلم ييجعل الذا التعلم ق طر عن ات، ا للم املتعلم ساب   .رك

لة املـش حـل أجل من ستطالع وحب العمل، ع املواظبة أن إ يجة الن تلك عز مكن وو
مــن ــسك، ب الفيجــو بلغــة مجــة ال علــم نحــو يجابيــة ــات تجا ن ــو ت ــ ســاعد ملــل؛ لدو ن

لة املــش حــل ـــ ع القــائم الــتعلم اتيجية اســ أســـلوب. خــالل خــالل مــن املتعلمــو ـــسب يك نحيــث
ـــل، ا ــ إ يــصل عنــدما ــا ثقتــھ وتنميــة الــنفس، ــ ع عتمــاد لة املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم

للتعلم دافعيتھ د يز ،(مما   ).2013يالطناو

ـن علم يـة، التجر املجموعـة وتفــو الـتعلم، إيجابيـة أسـباب مـن القــائم-قولعـل الـتعلم أثنـاء
ل املـــش حـــل ــ ن-ةع يع ـــ ـــادة و ل املـــسؤ الـــتعلم ـــة حر ن وإعطـــا متعاونـــة، مجموعـــات زـــ و
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وحفــزت الــتعلم، ــ ع ــة يو وا ــشاط ال أضــافت حيــث بحمــاس، ــشطة وتنفيــذ الــتعلم، أثنــاء
املتعـــددة ـــشطة خـــالل مـــن وذلـــك بات، والتـــد س، الـــدر ـــ الفاعلـــة املـــشاركة ـــ ع رالطالبـــات و

اتيجية؛ س ا وفر ال
ّ

الفيجـوال بلغـة مجـة ال علـم نحو إيجابية ات اتجا و ت إ أدى نمما
ــسك الرغبـــة. ب يتــضمن فعــاال علمـــا تــوفر لة املــش حـــل ــ ع القــائم الـــتعلم اتيجية اســ إن حيــث

ً ً

خـالل مـن الـتعلم ـ ع يقوم سلوب ذا و املتعلم، قبل من الفعالة واملشاركة للتعلم، شو ِوال ق
امل بــــــــھ فيغــــــــدو عليــــــــھالعمــــــــل، قبــــــــال و للــــــــتعلم الدافعيــــــــة ــــــــ يث إذ ن، ــــــــشط و ن فــــــــاعل نتعلمــــــــو

ي،(قشو ا   ).2009را

اسة الد   :رتوصيات

التوصــيات، بــبعض ج ــر ا يمكــن فإنــھ نتــائج؛ مــن اليــة ا اســة الد إليــھ ــ انت مــا ضــوء وــ ر
 :و

اسب .1 ا ات مقر س تد لة املش حل ع القائم التعلم اتيجية اســ راستخدام ملـار ِ؛
لـدى ـا، نحو تجـاه و ـسك، ب فيجـو بلغـة مجـة ال ات ـا م ـساب اك ـ ي إيجـا أثـر مـن ـا لل ر

الثانو و الصف يطالبات  .ل

تمكــــــن .2 ــــــ ال ، ــــــ اســــــب ا ومعامــــــل ــــــزة، ج و دوات، و انــــــات، م تــــــوف ــــــ ع العمــــــل
ّ

لة، املــش حــل ــ ع القــائم الــتعلم اســتخدام مــن ــ اســب ا اتمعلمــات ــا امل س تــد رــ ر
اسب ا ات مقر  .رالعملية

س .3 تـد ـ لة املـش حـل ـ ع القـائم الـتعلم اتيجية اسـ توظيـف كيفيـة ع املعلمات ب رتد ر
بأفـــــــضل ن ـــــــد وتز ـــــــن، ل مكثفـــــــة ات دو عمـــــــل خـــــــالل مـــــــن ـــــــا، مزايا وتوضـــــــيح ات، واملقــــــر ر ر

حل ع القائم التعلم اتيجية اس مجال ة بو ال لةالبحوث  .املش

لة؛ .4 املـش حـل ـ ع القائم التعلم اتيجية اســ مية بأ اسب ا ات مقر معلمات رتوعية
ا نحو تجاه و سك، ب فيجو بلغة مجة ال ات ا م ساب اك فعال دو من ا ل لملا ر َّ  .ر

ــــساب .5 اك ــــ لة املــــش حــــل ــــ ع القــــائم الــــتعلم اتيجية اســــ ميــــة بأ املنــــا ي مطــــو ــــد رتز ّو

ا ـــا اترم مقــــر بنـــاء عنـــد وإجــــراءات، ـــشطة، أ تـــوف ليــــتم ـــسك؛ ب فيجـــو بلغــــة مجـــة ال رت ل
اتيجية س ذه تطبيق ساعد ل املعلومات؛ وتقنية اسب  .ا

املرحلـة .6 ومعلمـات خاصـة، بـصفة ـ اسب ا ات مقر معلمات ات ا م ر تطو ع رالعمل ر
ســــ وتفعيــــل اســــتخدام مجــــال ــــ عامــــة، بــــصفة ــــة الــــدوالثانو ــــ ع تركــــز ــــ ال راتيجيات

س التد للطالبات ي   .ريجا
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  املراجع

أوال
ً

ية:  العر   .املراجع

ـــ مف يوســـف يـــل، ا ات). 2018. (أبـــو ـــا م تنميـــة ـــ املـــشكالت وحـــل املوجـــھ التخيـــل اتيجي اســـ رأثـــر
سالمية بية ال بمبحث سا الثامن الصف طالب لدى الناقد املجلـة. ردنالتفك

بحاث شر و للعلوم ية   .49-22،)22(2،العر

محمــــد محمـــــود ب، الــــد إكـــــساب). 2011. (أبــــو ــــ الوســـــائط متعــــدد كمبيـــــوتر تــــد برنــــامج يفاعليـــــة ر
بلغـــة مجـــة ال ات ـــا جامعـــةVisual Basic.Netرم بيـــة ال ليـــة ب التعلـــيم تكنولوجيـــا لطـــالب

ر، بية،ز ال لية ر،جامعةمجلة   .421-360،)146(4ز

أحمد اب الوفا، املتمركـز). 2017. (رأبو الـتعلم ـ ع قائم اضية الر الكيمياء ب الو ع تد ربرنامج
الكيميائيــــة لة املــــش حــــل ات ــــا وم الكــــم كيميــــاء يم مفــــا تنميــــة ــــ وفاعليتــــھ لة املــــش رحــــو ل

دمـة، ا أثنـاء الكيميـاء معل لدى التد داء العلميـةمجلـةرو بيـة ،)3 (20بمـصر،ال
73-115.  

امـــل ـــد فر نـــھ، املـــشكالت). 2011. (زأبـــو وحـــل والبحـــث س التـــد ـــ ي ستقـــصا دار: ردن. رالنمـــوذج
شر لل   .وائل

شـــــدي محمــــــد شـــــامة، حــــــو). 2012. (رأبـــــو املتمركـــــز الــــــتعلم اتيجية اســـــ باســـــتخدام س التــــــد لفاعليـــــة ر
ــــا وم التحــــصيل تنميــــة ــــ لة لـــــدىاملــــش الطمــــوح ومــــستو ــــ ا ســــتدال ــــ التفك ىات ر

العلـــوم مـــادة ـــ ي بتـــدا ـــع الرا الـــصف العلميـــة،. تالميـــذ بيـــة ال -147).3(15مـــصر،مجلـــة
197 .  

ـرج ا بمحافظـة التعليم ة خ. (رإدا تـا ربـدو لعـام). ن نـو نظـام مـن حـصائية جعت. ــ1441راللقطـة اسـ
ر،8 خالل2019أكتو   https://edu.moe.gov.sa/Kharj/About/Pages/Statistics.aspxمن

محمــد محمــد ي، ــسيو لتنميــة). 2012. (ال البنائيــة الــتعلم ــات نظر ضــوء ــ ونيــة إلك علــم ئــة ب ر تطــو
معل طــــــالب لــــــدى يــــــة ائ ال مجــــــة ال ات ــــــا اســــــبرم ا بيــــــة،. ــــــ ال ليــــــة ة،مجلــــــة راملنــــــصو

2)78(،293-371.  

خليـل هللا عبــد ش، ـش وأثــره). 2017. (ال لة املــش حـو املتمركــز الــتعلم اتيجية باسـ اضــيات الر س لتــد ر
م ودافعيـــ العاشـــر الـــصف طـــالب تحـــصيل ة (ـــ ـــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة العلـــوم)ر ليـــة ،

التد وطر املنا قسم ة بو رال دنق عمان، وسط، الشر جامعة رس،   .ق

حنــــــان وعمـــــــار، ر؛ مــــــا ، وصـــــــ إينــــــاس؛ اضـــــــية). 2017. (يجــــــودة، ف الفــــــصو نمطـــــــي اخــــــتالف لأثـــــــر
امنة( امنة-امل امل لـدى) غ مجـة ال ات ـا م تنميـة ـ ع ونية لك التعلم بمرا راملدعومة

الثانو و الصف يطالب مجاال. ل ية عر بحوث النوعيةمجلة بية ال   .60-11،)8(،ت

أحمد يم إبرا ي، ا التفك). 2009. (را رة). 4ط. (عليم ع: القا والتو شر لل العاملية ابط زالر   .و

محمد إسماعيل طـالب). 2017. (اج، لـدى مجـة ال ات ـا م تنميـة املقلوب الصف اتيجية اس رأثر
العليا د و. املعا بية ال ية عر اسات النفسرد   .448-411،)87(،علم

ـــاز ــم ، يــاز إكـــساب). 2018. (ري ــ ـــودة ا معــاي ضـــوء ــ املـــصمم ــي و لك الكتـــاب فاعليــة
الثالـــــث الـــــصف لطالبـــــات ـــــ اســـــب ا بمقـــــر املـــــشكالت حـــــل ات ـــــا وم مجـــــة ال ات ـــــا رم ر ر

ة (عدادي شو م غ ماجست رسالة مصر)ر املينا، جامعة ،.  
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إســــماعيل لتنميــــة). 2017. (محمــــدحــــسن، ــــب الو ــــ ع املعرفيــــة الــــرحالت تــــصميم أنمــــاط اخــــتالف أثــــر
بيــة ال ليــة ب العليــا اســات الد طــالب لــدى مجــة ال ات ــا رم بيــة.ر ال ــ يــة عر اســات د رمجلــة

النفس   .224-183،)85(،وعلم

الـــرحمن عبـــد ـــاض ــسن، اتج). 2015. (را ـــ ع لة املـــش ــ ع القـــائم الـــتعلم أســـلوب الطـــالبأثــر ـــات ا
البيانات وقواعد ونية لك داو ا برمجيات ات ا مل م سا لواك ـة. ر بو ال اسات الد رمجلة

قابوس،والنفسية السلطان جامعة ،9)2(،211-229.  

جعفر حسن ليفة، املعاصراملن). 2017(ا اض).17ط. (راملد الرشد: الر   .مكتبة

الــــدين صــــالح وفــــاء ، تقــــديرأ). 2015. (الدســـو ــــ امن ــــ امل ـــ ا ف الفــــصل باســــتخدام س التــــد رثـــر
ـاص ا الـدبلوم طـالب لـدى خاللـھ مـن التعلم نحو تجاه و ـ. الذات يـة عر اسـات د رمجلـة

النفس وعلم بية   .148-123،)68(،ال

أحمــد واملــسعد، فــؤاد؛ ، التحــصيل). 2017. (يالدوســر ــ ع املقلــوب الــصف اتيجية اســ تطبيــق فاعليــة
وا الـــــصف طـــــالب لـــــدى املعلومـــــات وتقنيـــــة اســـــب ا مقـــــر ـــــ مجـــــة ال لـــــتعلم ـــــ ا للد ر ر

ة،. يالثانو بو ال للبحوث الدولية ات،املجلة ما   .164-138،)41(3رجامعة

ــــــ ع نــــــد الــــــرحالت). 2015. (الراشـــــد، اتيجية اســــــ باســــــتخدام ــــــ اســــــب ا مقـــــر س تــــــد رفاعليــــــة ر
تنميـــ ــ ــب الو ــ ع الـــصفاملعرفيــة طالبــات لــدى املــادة نحـــو تجــاه و ــ ا الد التحــصيل رة

الثانو يو ة (ل شو م غ ماجست رسالة دة)ر بر القصيم، جامعة ،.  

سلو ، واملصر ة؛ اط، ىالر اسوب). 2011. (ي ا س تد رطر الفكر: عمان. ق   .دار

كمـــال ، تـــو و حـــسن؛ ، نتــو زن ــ). 2003. (ز النظر منظـــو مـــن س والتـــد رالــتعلم البنائيـــةر رة. ة عـــالم: القـــا
  .الكتب

محمـــــود ش عـــــا ، نتــــو العلـــــوم). 2007. (ز س تـــــد اتيجيات واســـــ البنائيــــة ـــــة ق: ردن. رالنظر الـــــشر ودار
شر   .لل

طعمـــة عمـــار تحـــصيل). 2011. (الــساعدي، ـــ لة املـــش حــو املتمركـــز الـــتعلم اتيجية اســـ اســتخدام لأثـــر
ال ـامس ا الـصف طـالب لـدى اضـيات الر ـا،مـادة نحو م واتجـا ـ نبــارعل جامعـة مجلـة

سانية   .243-220،)3(،للعلوم

محمد فراس ، املعاصرة). 2015. (السلي س التد اتيجيات ديث: ردن. راس ا الكتب   .عالم

ن حـــس ان ســـو عمـــر، ــ و بخيـــت؛ ـــا م ـــ). 2018. (زالطالــب، لة مـــش ـــ ع ــ املب الـــتعلم اســـتخدام أثــر
الكيميــــاء س الــــصفرتـــد طالبــــات لـــدى بــــدا ــــ التفك ات ـــا وم ــــ ا الد التحــــصيل ـــ رع ر

الثانو يو شمس. ل ن ع جامعة   .591-541،)19(12،مجلة

آيـــــــــــة وإســــــــــــماعيل، حـــــــــــسناء؛ الرقميــــــــــــة). 2019. (الطبـــــــــــاخ، لعـــــــــــاب محفــــــــــــزات نمـــــــــــط ن بـــــــــــ التفاعــــــــــــل
ي/تكيفـــي( الراجعـــة) ـــشار التغذيـــة ـــة(ونـــوع تنميـــة) مؤجلـــة/رفو ـــ ع مجـــةوأثـــره ال ات ـــا رم

التعلـــــــيم تكنولوجيـــــــا طـــــــالب لـــــــدى نخـــــــراط الـــــــنفس. و وعلـــــــم بيـــــــة ال ـــــــ يـــــــة عر اســـــــات ،رد
)108(،60-132.  

مـــــصطفى عفــــت ، مـــــھ). 2013. (يالطنــــاو تقو اتيجياتھ اســــ اتــــھ ا م تخطيطـــــھ الفعــــال س رالتــــد ). 3ط. (ر
ة: عمان املس   .دار
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ســالم لينــا محو).2019. (العبــاس، ــ علي برنــامج حــوأثــر املتمركــز الــتعلم اتيجية اســ ــ ع قــائم لســب
طالبـــــات لــــدى جتمــــا التفاعـــــل أنمــــاط ضــــوء ـــــ العلميــــة يم املفــــا ـــــساب اك ــــ لة املــــش

سا الثامن ة(الصف شو م غ ماجست رسالة دن). ر ت، الب آل   .رجامعة

صــ العظــيم عبــد العظــيم، الع). 2015. (يعبــد س التــد طــر اتيجيات راســ ونيــةق لك و رة. امــة : القــا
شر وال ب للتد ية   .رالعر

ة نـــو ، مـــ والد ـــم؛ ــان، رالعبي ـــ). 2016. (ر الذكيـــة ـــزة ج رمجــة و تقنيـــات وحـــدة س تـــد رمعوقــات
السعودية ية العر باململكة ة الثانو بية. املرحلة ال لية ـر،مجلة جامعـة -452،)171(ز،

478.  

ع محسن عليمية ).2015. (عطية، اتيجيات واس اتھ ا وم أنواعھ صفاء: عمان. رالتفك   .دار

جـب أشــرف ، ـ ات). 2017. (رع ــا م تنميــة ـ املــشكالت وحــل املـدمج الــتعلم اتيجي اسـ اســتخدام رأثــر
العليــــا اســــات الد طــــالب لـــدى ــــ العل البحــــث ــــ ابية الـــ وســــبة ا تطبيقــــات . راســـتخدام

بية ال مجاالت ية عر   .220-175،)8(،النوعيةبحوث

و ــ ضــا ، يالعمــر لغـــة). 2018. (ري ات ــا م تنميــة ــ ع ونيــة إلك ئــة ب ــ الـــتعلم أســلوب اخــتالف رأثــر
املخواة بمحافظة الثانو و الصف طالبات لدى مجة يال ـة. ل بو ال للعلـوم الدولية املجلة

  .175-143،)12(،والنفسية

إســــماعيل ســـل الفيجــــوالفاعليـــة). 2018. (عيـــد، ملحتـــو ــــار بت ـــ التفك تنميــــة ـــ املـــدمج ىالــــتعلم ي
ــسك عداديـــةVisual Basicب املرحلـــة تالميــذ ســـعيد. لـــدى ببو بيـــة ال ليـــة ،)23(،رمجلـــة

522-566.  

أحمـــد محمـــد ، ـــ لتنميــــة). 2013. (ع لة املـــش حـــو املتمركـــز الــــتعلم ـــ ع قائمـــة حـــة مق اتيجية لاســــ
النحو القواعـــد وتحـــصيل الــــصف طـــالب لــــدى ي والكتـــا الـــشف داء ــــ ـــا وتطبيق لــــة

، ة،يالثانو بو ال ت،املجلة و   .404-357،)106(27ال

محمود أحمد ب، ات). 2012. (غر ـا م تنميـة ـ املنظـومي الفكـر ـ ع قائم فائقة وسائط برنامج رفاعلية
ــة بو ال اســات الد ــد مع لطــالب ــار بت ــ والتفك مجــة رال ه( ي ــشو م ــ غ اه دكتــو رســالة ر ،)ر

مصر رة، القا   .جامعة

حميـــد ســـر ، ـــ الـــصف). 2018. (ىالفال طالبـــات تحـــصيل ـــ املـــشكالت حـــل اتيجية اســـ اســـتخدام أثـــر
العراق نبار بمحافظة سالمية بية ال مادة عدادي ـ(السادس غ ماجـست رسـالة

ة شو الع)رم لية وسط، الشر جامعة دنق، ة، بو ال   .رلوم

اض سن، وا يوسف؛ برمجـة). 2018. (رالفيفي، علـم ـ ع املقلـوب الـصف اتيجية اسـ استخدام أثر
اســب ا برمجــة علــم نحــو تجــاه و ــسك ب الفيجــوال بلغــة اســب ــة. ا بو ال العلــوم مجلــة

ن،والنفسية البحر جامعة ،19)3(،47-85.  

ـ ع ـسمة بلغــةأثـ). 2017. (القـزالن، مجـة ال ات ـا م تنميـة ـ املقلـوب الـصف اتيجية اسـ اسـتخدام رر
الثـــــانو و الـــــصف لطالبـــــات ـــــسك ب يالفيجــــوال ة (ل ـــــشو م ـــــ غ ماجـــــست رســــالة ليـــــات)ر ،

اض الر ي، العر   .قالشر

عبـــدهللا عبـــدالرحمن ي، امج). 2017. (املــال ـــ ال ألحـــدث ديـــد ا املرجـــع ديثــة ا س التـــد اتيجيات راســـ
اتيجياتوالن س و اض. ماذج الرشد: الر   .مكتبة
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شـاكر سوسن ـة). 2014. (مجيد، بو وال النفـسية س واملقـاي ات ختبـا بنـاء مركـز: ردن). 3ط. (رأسـس
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