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َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ "
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  : يقول تبارك وتعاىل

   صدق ا العظيم ]٢٨الرعد : [اْلقُلُوب"  تَطمئن اللَّه بِذكرِ أَال اللَّه بِذكرِ الَّذين آَمنوا وتطمئن قُلُوهبم
والصالة والسالم على  ،محداً وشكراً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،احلمد والشكر هللا رب العاملني

  أشرف املرسلني سيدنا حممد النيب األمي الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني.
 الدكتور/ستاذ ي القدير األأستاذأوفيه حقه إىل  البأمسى آيات الشكر والعرفان اجلميل الذي  أتقدم

، سوهاججامعة  - كلية التربيةب، وتكنولوجيا التعليم وطرق التدريس املناهج، أستاذ حسام الدين حممد مازن
 لسيادته بكل معاين ألتقدموإنين  ،أن تفضل سيادته باإلشراف على رساليت عتزازيإووأنه ملن دواعي فخري 

تفاين من وآيات الشكر والتقدير ملا قدمه يل من التوجيه والنصح وما يتميز به من روح األبوة واإلخالص وال
حنو األفضل، بارك اهللا فيه وعليه وله وجعل اهللا ذلك يف ميزان حسناته،  التقدمومن أجل  باحثنيأجل ال

  فلسيادته مين الشكر والتقدير والعرفان .
/ هدى ةالدكتور ةاألستاذ أستاذيتواجلميل إىل  بالفضلأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان والعرفان  كما

 سوهاج،جامعة  -كلية التربية ب أستاذ ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس، مصطفى حممد عبد الرمحن،
 حىتمن بداية العمل  اًكبري اًدور اسيادلتوجيهات حيث كان لتفضلها بقبول األشراف على هذا البحث، 

ايته وال ميكن أن ت يفعرب هذه الكلمات عما إمن تقدير و اقليب لسيادمين كل التقدير  احترام فلسياد
  .اوحفظها عين خري اجلزاء وبارك لنا يف صحته اهللا احترام وجزاهواإل

ّأمحد  األستاذ الدكتور/ سامحعتزازي وسروري أن يقوم مبناقشة هذه الرسالة إو فخريملن دواعي  هوإن
وب الوادي، جامعة جن - رحيان أستاذ املناهج وطرق التدريس، والعميد األسبق لكلية التربية بقنا  حممد

وأتقدم خبالص الشكر والتقدير لقبول سيادته مناقشة هذه الرسالة، وحتمله مشقة السفر من قنا إىل سوهاج، 
  فجزاه اهللا خري اجلزاء، ومتعه بالصحة والعافية. 
/ زينب حممد أمني أستاذ تكنولوجيا التعليم  ةالدكتور ةألستاذلكما أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير 

وحتملها مشقة السفر من املنيا جامعة املنيا، لقبول سيادا مناقشة هذه الرسالة  –وعميد كلية التربية النوعية 
  فجزاها اهللا خري اجلزاء، ومتعها بالصحة والعافية.إىل سوهاج، 
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عميد الكلية،  خالد عبد اللطيف عمرانلألستاذ الدكتور/ خبالص الشكر والتقدير واإلحترام  مكما أتقد
بقسم املناهج وألعضاء هيئة التدريس للسادة أعضاء هيئة التدريس وعلى ما يقدمه من تسهيالت للباحثني، 

جامعة سوهاج. ملا قدموه من عون ومساعدة ونصح وتوجيه طوال فترة الرسالة فلهم مين كل  –بكلية التربية 
 لكل باحث. عوناً هم وجعلهم دائماًر واإلحترام وبارك اهللا هلم يف صحتالشكر والتقدي

يد العون واملساعدة أثناء مراحل إعـداد البحـث    لباحثمن قدم ل لكلوالعرفان  كما أتقدم بالشكر
من عون، فـاهللا أسـأل أن     لباحثلملا قدموه  شبكة املعلومات جبامعة سوهاج أسرةوأخص بالشكر زمالئي 

  اجلزاء. خريجيزيهم عىن 
أجلي ومن أجل تعليمي  منبكل مثني  ياضح انذلالووالديت إىل والدي  بكل معاين الوفاء واحلبأتقدم و

ا متام الصحة مكما أسأل اهللا هل ،ا من كل سوءمفاهللا أسأل أن حيفظه ما،العمل يف ميزان حسنا هذاوأن جيعل 
لَهما جنـاح   واخفضقال تعاىل "  .والرب واإلخالص والطاعةمين كل احلب والتقدير والعرفان  مافله والرضا
  الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا "  منالذُّلِّ 

  ). ٢٤ :(سورة اإلسراء 
انوين على إمتام هذا العمل وعاشوا اخويت األعزاء الذين أع أتقدم بكل الفخر والتقدير واحلب إىل كما

 واهللا أسأل هلم الصحة والعافية والتوفيق احلب والتشجيع فلكل فرد منهم احلب كلبمعي نبضات هذا العمل 
  والعرفان باجلميل.

رفيقة درب احلياة زوجيت  أبنائي جودي، وأمحد، و إىل والتقديرأتقدم بكل آيات احلب واإلخالص  كما       
وإىل أسرا الكرميـة   املخلصة اليت عاشت معي نبض هذا العمل ومشقاته بكل احلب والتقدير والتميز، الوفية
الكرام هلم مين كل احلب والتقدير والعرفان وأسـأل اهللا هلـم دوام الصـحة     هايوالدوأخص بالذكر  مجيعها

  والرضا. والعافية

، )صلى اهللا عليه وسـلم (يك سيدنا حممد اللهم إين ال أقصد ذا العمل إال رضاك، ورضا حبيبك ونب
فإغفر يل ومن شاركين هذه اجللسة على ما أسلفنا وما قدمنا، وال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما كان مـن  

  صواب فمن اهللا وتوفيقه وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.
  (وما توفيقي إال باهللا) 
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" بيئات التعلم اإللكترونية القائمة على النظرية التواصلية يف تدريس الكمبيوتر أثر اختالف

ي"لدى طالب الصف الثالث اإلعداد وتكنولوجيا املعلومات على تنمية مهارات لغة الربجمة والدافعية للتعلم
هدف هذا البحث تنمية مهارات لغة الربجمة فيجوال بيسك، والدافعية للتعلم، تمّ استخدام املنهج شبه 

طالباً وطالبة من تالميذ  ٩٠جتريبية ثانية) قوامها  - جتريبية أوىل - التجرييب القائم على ثالثة جمموعات (ضابطة
حمافظة سوهاج، أعد الباحث أدوات القياس وهي:  - إدارة املراغة  –رسة الوقدة الصف الثالث اإلعدادي مبد

اختبار حتصيلي معريف، وبطاقة مالحظة، ومقياس دافعية، مثَّ تمّ اختيار جمموعات البحث، وتمّ تطبيق األدوات 
تدريس املعتادة، واموعة تطبيقاً قبلياً على الثالث جمموعات، مثَّ تنفيذ املقرر للمجموعة الضابطة بطريقة ال

التجريبية األوىل من خالل بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية، واموعة التجريبية الثانية من خالل بيئة التعلم 
اإللكترونية الشخصية، مث تطبيق أدوات البحث تطبيقاً بعدياً، وتمّ معاجلة النتائج إحصائياً، وأوضحت النتائج تفوق 

وعتني التجريبيتني األوىل والثانية على نظرائهم أفراد اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي املعريف، و تالميذ ام
بطاقة املالحظة، ومقياس الدافعية للتعلم، بينما تفوقت اموعة التجريبية األوىل على نظرائهم أفراد اموعة 

  التجريبية الثانية يف االختبار التحصيلي املعريف.

  انت من أهم توصيات البحثوك
شخصية) يف تدريس مقررات احلاسب اآليل، حيث - التعلم اإللكترونية (تشاركيةضرورة استخدام بيئات  - ١

 تساعد الطالب على اكتساب اجلانبني املعريف واملهاري بشكل أفضل.
املواقع التعليمية بصورة حتويل مجيع املقررات الورقية إىل إلكترونية حبيث ميكن تقدميها للطالب من خالل  - ٢

 .سهلة
االستعانة بأداوت التقومي اليت مت بناؤها واستخدامها يف البحث احلايل (االختبار التحصيلي املعريف، بطاقة  - ٣

 املالحظة، ومقياس الدافعية للتعلم) لتقومي مستوى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي.
وجتريبها على  االفتراضيخرى تكون مرتبطة بالنمذجة والواقع أُ بيئات تعلم إلكترونيةتصميم وإنتاج  - ٤

 الطالب يف البيئة املصرية.
شخصية)، النظرية التواصلية،  لغة الربجمة، الدافعية - : بيئات التعلم اإللكترونية (تشاركية

 للتعلم.
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Abstract 
Research Title: The Variability of Connectivist Theory E-Learning Environments 
in Teaching Computer and Information Technology To Third Year Preparatory 
Students and Its Impact on Developing Their Programming Skills and Learning 
Motivation. 

The Aim of this research is to develop the skills of Visual Basic 
Programming Language and Motivation for Learning The three-group quasi-
experimental approach was used (Officer - first pilot - second pilot) consisted of 90 
students from the Third Preparatory pupils at Al-Waqda School - Maragha 
Administration - Sohag Governorate. The Researcher prepared the measurement 
tools, namely: Cognitive Achievement test, Observation Card, and Motivation 
Scale, then the Research Groups were selected, and the tools were applied tribally 
to the three groups, Then the Course was implemented for the Control Group in the 
usual Teaching Method, the first Experimental Group through the participatory E-
Learning Environment, And the Second Experimental Group through the Personal 
E-Learning Environment, and then the Application of Search tools after, and the 
results were treated statistically, The Results showed that the Students of the First 
and Second Experimental Groups outperformed their counterparts in the Cognitive 
Achievement Test. The Observational Card, the Measure of Motivation for 
Learning, while the First Experimental Group outperformed the members of the 
Second Experimental Group in the Cognitive Achievement Test. 
The most important Recommendations of the Research were: 

1- The Need to use Electronic Learning Environments (Participatory-Personal) 
in the Teaching of Computer Courses, where it helps Students to Acquire 
Knowledge and Skills better. 

2- Converting all paper Courses to Electronic so that they can be presented to 
Students through Educational sites in an easy way. 

3- Using the Tools of Evaluation that have been built and used in the current 
Research (Achievement Test Cognitive, Observation Card, and Motivation 
Measure for Learning) to Assess the level of Third Grade Preparatory 
Students. 

4- Designing and Producing other E-Learning Environments that are linked to 
Modeling and Virtual Reality and Experimenting with Students in the 
Egyptian Environment. 

Keywords: E-learning Environments, (Participatory-Personal),  - Connectivism 
Theory, - Programming Language, - Motivation for Learning 
 
 


